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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 393
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ Τρολιά
Φοβερός αυτός ο υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης 

Μάρδας. Πήγε ένας και του έγραψε στον τοίχο του 
στο facebook ότι είναι ο Μοσέν Abdullah από τη Συρία 
και ψάχνει συνεργασία στη χώρα μας να επενδύσει, 
αν του επιτραπεί να πάρει βίζα! Τι έκανε ο τιτανοτε-
ράστιος υπουργός της χώρας μας; Μα φυσικά του 
απάντησε ότι έχει στείλει στο messager τα στοιχεία 
επικοινωνίας του για το συγκεκριμένο θέμα! Όπως τον 
κόβω το Μάρδα είναι ικανός να απαντήσει και σε mail 
από τους εσκιμώους. 

■;;;
Έτσι για την ιστορία τώρα, επειδή θυμάμαι το τρέξιμο 

που είχε ρίξει ένας δάσκαλος στο νησί μας πριν χρόνια 
(Αντώνης Σταυριανός το όνομά του), προκειμένου να 
δώσει ο δήμος στο σύλλογο «Π. Καλλιέρος» το «Σπίτι 
του δασκάλου». Απ’ ότι θυμάμαι στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, ο δήμος είχε παραχωρήσει τη 
δημοτική περιουσία στο συνδικαλιστικό σύλλογο των 
δασκάλων. Τώρα πως οι δάσκαλοι πήραν στη συνέχεια 
αυτόνομη απόφαση για συνδιαχείρηση με το σύλλο-
γο των καθηγητών κλπ και πως έγιναν όλα αυτά δε 
γνωρίζω. Ή μάλλον το μόνο που γνωρίζω είναι ότι ο 
κάτοχος της δημοτικής ιδιοκτησίας δηλώνει «απών».

■ Φίλης
Ο υποιργός κόριοσ Φίλις δεν καταλαβένι λέι γιατί 

έχοιμε τόσα πολλά φονίεντα και αποκάλιψε ότι έχει 
προχορίσι στι σίστασι επιτροπίσ διαλόγοι για τι μελέτι 
τοι θέματος. Έτσι δε θα πεδέβοντε τα παιδιά με τιν 
απλοπιιμένι ελλινικί γλόσα. Αιτά και αρχίζει να μοι αρέ-
σει ποι χρισιμοπιό το αλφάβιτο Φίλι κε νιόθο ίδι εβρο-
πέοσ! Αν κοψοιμε κε τοισ τονοισ κε τα τελικα ς τοτε θα 
ίμασε ακομι πιο μεγαλι εβροπει πιστεβο!

■ ΚΔΕΠΑΠ
Κάνω πλάκα τις προάλλες στο «Fileleutheros.net» 

για το Σαββίδη και ότι θα ονομάσει το κανάλι του 
«PAOK TV», και τρέχει η μισή ΚΔΕΠΑΠ να κάνει Like! 
Ρε που μπλέξαμε. Σε γιάφκα του ΠΑΟΚ μεταβλήθηκε 
η επιχείρηση!

■ «Οικολόγοι»
Οι οικολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν μαγκιές ότι δε 

θα ψηφίσουν τα μέτρα για τα προ-απαιτούμενα, τελι-
κά πείστηκαν με την απόδειξη της βουλευτικής τους 
αποζημίωσης! Όπου ακούς «οικολόγος» ως πολιτική 
ιδεολογία, ψάξε δίπλα σου να βρεις σε ποια κρατικο-
δίαιτη υπηρεσία ή Μ.Κ.Ο. «εργάζεται». 

■ Καλογρίτσας
Έχω αρχίσει και νιώθω μία ταξική συμπάθεια για 

τον κ. Καλογρίτσα, από τότε που έμαθα ότι ζει με 300 
ευρώ το μήνα. Ίσα που πρέπει να αρχίζουμε να κάνου-
με κανέναν έρανο για να τον βοηθήσουμε να ζήσει.

■ Συρμαλένιος
Λοιπόν κάποιος πρέπει να ειδοποιήσει το βουλευτή 

ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιο, ότι πλέον είναι 
κυβερνητικός και έχει ψηφίσει όλα τα μέτρα και το 
μνημόνιο που έφερε στη Βουλή το κόμμα του.

■ Διαζύγιο 1
Μετά από απαίτηση χιλιάδων αναγνωστών της στή-

λης (ευχαριστώ την μία οπαδό μου…), ρίχθηκα στο ρε-
πορτάζ για να σας έχω «αποκλειστικά» θέματα από τη 
βαρυσήμαντη είδηση που έσκασε πριν 15 μέρες περί-
που. Δηλαδή, το χωρισμό του Μπραντ Πιτ και της αι-
ώνιας αχώνευτης για μένα, Αντζελίνα Τζολί. Την Τζολί 
δεν την πάω με τίποτα, καθώς είμαι φανατικός με την 
Τζένιφερ Άνιστον και οι φαν των κοινωνικών σχολίων 
καταλαβαίνουν απόλυτα ότι όταν είσαι με την Άνιστον, 
πρέπει να μισείς φανατικά την Τζολί.

■ Διαζύγιο 2
Καταρχάς, η US Weekly έγραψε ότι η Άνιστον δεν 

μπορεί να κρύψει την ικανοποίηση της για το διαζύγιο 
λέγοντας «Αυτό είναι το κάρμα για σένα», σε άτομα 
του φιλικού της περιβάλλον, αναφερόμενη στην Τζολί. 
Όχι που θα την άφηνε ασχολίαστη τη γαϊδούρα.

■ Διαζύγιο 3
Τα όσα ακούστηκαν ότι ο Μ. Πιτ δεν κοιτούσε τα 

παιδιά του και γύρναγε μεθυσμένος στο σπίτι είναι 
ανοησίες. Καταρχάς η Τζολί, δε φθάνει που είχαν μαζί 
τρία παιδιά, αλλά είχαν υιοθετήσει και άλλα τρία και 
πήγαιναν και για ένα ακόμα. Σε ποιο απ’ όλα να πρω-
τομιλήσει ο Πιτ λοιπόν; Αυτά που έγραψαν τα περιο-
δικά κοινωνικού σχολιασμού είναι ανάξια διάψευσης, 
αφού ο Πιτ είναι ο άνδρας ο σωστός!

■ Διαζύγιο 4
Η αλήθεια για το διαζύγιο είναι ότι οι πολιτικές 

φιλοδοξίες της για την ηγεσία του ΟΗΕ έφεραν τη 
ρήξη. Και αυτό διότι η Τζολί είχε πάρει τόσο σοβαρά 
τη θέση και τις εργασίες της στον ΟΗΕ που σκόπευε 
να αναλάβει επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας. Από 
το περιβάλλον μάλιστα του Brad Pitt, τονίζουν πως οι 
πολιτικές της φιλοδοξίες επηρέαζαν το κλίμα στην οι-
κογένεια. Άλλωστε εδώ έρχεται να κολλήσει και ο πε-
ριβόητος καυγάς στο τζετ του ζεύγους, που έφερε και 
την οριστική ρήξη. Η Αντζελίνα επιθυμούσε να επισκε-
φθεί μαζί με τα παιδιά της τη Συρία, σε μια αποστολή 
βοήθειας. Ο Πιτ, ο άνδρας ο σωστός, αντέδρασε και 
έτσι ήρθε ο χωρισμός. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, για 
τα πολιτικά χώρισαν!

■ Διαζύγιο 5
Και επειδή όπως καταλαβαίνετε οι «διαφωνίες» είναι 

φανατικά κατά της Τζολί, να γράψουμε πως ο μόνος 
λόγος που θα δικαιολογούσαμε την Τζολί να αφήσει 
τον Πιτ, είναι να ήθελε και η ίδια να πάει με την Τζένι-
φερ… Διότι, Άνιστον και τα μυαλά στα κάγκελα!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ήξερες ότι...

75% πιστεύουν ότι η ρύπανση

του περιβάλλοντος επηρεάζει τη ζωή του

& τη ζωή των παιδιών του;

Ηµερίδα ενηµέρωσης για την ανακύκλωση | Πάρος | 22/10/16

Ενηµερώσου για τους τρόπους που
µπορούµε να συµβάλουµε
στη µείωση της ρύπανσης!

LAOUTARIS ΚΛΟΝ M Ε.Π.Ε.

Κοινωνικό 
Φροντιστήριο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & Αλ-
ληλεγγύης» Δήμου Πάρου θα λειτουργήσει το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο.

Η δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσε-
ται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων και εθελο-
ντικών δράσεων του φορέα και αποτελεί ένα κοινωνικό 
πρόγραμμα που σκοπό έχει την παροχή αφιλοκερδώς πρό-
σθετης διδακτικής στήριξης από εθελοντές καθηγητές σε 
μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου, των 
οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές-κοινω-
νικές δυσκολίες.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται σύμφωνα με το υπάρ-
χον εθελοντικό εκπαιδευτικό δυναμικό είναι: Αρχαία, 
Λατινικά, Έκθεση, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία. 
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερόμενων μαθητών είναι το 
συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, 
ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως 
η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η 
ανεργία, προβλήματα υγείας/αναπηρία. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι μαθητές που επιθυμούν 
να υποστηριχτούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα 
να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ν.Π. προκειμένου να 
λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, με τα γρα-
φεία του φορέα μπορούν να επικοινωνούν εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία εκπαιδευτικοί -διορι-
σμένοι, ιδιώτες, εκπαιδευτήρια Μέσης εκπαίδευσης / Ξέ-
νων Γλωσσών / Χορού / Μουσικής κ.λπ., συνταξιούχοι ή 
πτυχιούχοι άνεργοι, που επιθυμούν να συνδράμουν και να 
προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφο-
ρίες να επικοινωνούν με την κ. Κυδωνιέως Αθανασία, 
στο 22840 24110.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Αριθμ. πρωτ.:   12682
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147
Fax: 2284024726

Πάρος 16 Σεπτεμβρίου 2016 
Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-

03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρω-

τή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 299/2016 Απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου

Η από 16-09-2016 αίτηση της κ. Λυγερού Βασι-
λικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 
στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Καλο-
γήρου» Οικισμού Κακάπετρα Δ.Κ Παροικίας  Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας  Λυγερού Βα-
σιλικής, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρό-
μου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 
(ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες  Δ/νση  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, 
Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
   Ιωάννης Ραγκούσης

Πολιτικός Μηχανικός 

Κοινωνικά
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων η «Εκατοντα-

πυλιανή», εκφράζει τα συλλυπητήριά του στο μέλος 
του Δ.Σ. Δέσποινα Τσαντάνη – Νικολακάκη, για το 
χαμό του συζύγου της και στη μνήμη του καταθέ-
τει χρηματικό ποσό στο Γηροκομείο Πάρου. Σ’ όλη 
δε την οικογένεια εύχεται να είναι όλοι καλά να τον 
θυμούνται.

Ο Πρόεδρος
Νίκος Ζουμής και το Δ.Σ

Ο Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων η «Εκατονταπυ-
λιανή», εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογέ-
νειες Νικολάου και Πάνου Ραγκούση για το χαμό της 
μητέρας τους και στη μνήμη της καταθέτει χρηματικό 
ποσό στο Γηροκομείο Πάρου. Να είναι πάντα η ευχή 
της κοντά τους.

Ο Πρόεδρος
Νίκος Ζουμής και το Δ.Σ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Κέντρο Υγείας Πάρου ευχαριστεί το Δήμο Πά-

ρου για τη διάθεση καθαρίστριας για την κάλυψη 
των αναγκών του ΚΥ και για την άμεση ανταπόκριση 
σε ότι και όποτε ζητηθεί από το ΚΥ Πάρου.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝ. ΕΠΙΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ
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Δράσεις του 
συλλόγου  
γυναικών  
Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας δημοσιοποίησε τις 
δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει για το επό-
μενο χρονικό διάστημα:

Καλλιτεχνικά εργαστήρια
Συνεχίζονται και φέτος τα καλλιτεχνικά εργαστήρια 

του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου με: α) Χορω-
δία, β) Θεατρική Ομάδα, (ο χώρος, η μέρα και οι ώρες 
που θα πραγματοποιούνται οι πρόβες, θα ανακοινωθεί 
τις επόμενες ημέρες).

Εργαστήρι «ανταλλαγή μυστικών»
Το εργαστήρι «ανταλλαγής μυστικών» θα λειτουρ-

γήσει για μία ακόμα χρονιά στη στέγη του συλλόγου 
στη θέση «Παναγία-Μύλοι» Νάουσας. 

Εργαστήρι ψηφιδωτού
Ξεκινάει για μία ακόμα χρονιά το εργαστήρι ψηφι-

δωτού του συλλόγου γυναικών Νάουσας.
Η πρώτη συνάντηση και για τις δύο αυτές δράσεις, 

για καθορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής των μα-
θημάτων, θα γίνει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 17:00 
στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου Νάουσας.

Περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μαργαρίτα Σπύ-
ρου, τηλ.: 22840-51535 / 52468 και 6978 446361. 

Κίνηση υγεία
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας συνεχίζοντας την 

προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο πληθυσμός μεγαλύτε-
ρης ηλικίας στην ιδέα της άθλησης και γενικότερα της 
κίνησης, θα λειτουργήσει: α) Τμήμα Γυμναστικής για 
τρίτη χρονιά υπό την καθοδήγηση της κ. Στέλλας Αν-
δριέλου και β) Τμήμα ελαφράς πεζοπορίας, (σε μέρα 
και ώρα που ανακοινώνεται έγκαιρα). Οι συμμετέχο-
ντες θα πραγματοποιούν διαδρομές που θα συνδυά-
ζονται με το μηνιαίο περίπατο που πραγματοποιεί ο 
σύλλογος, με κατάληξη τον καφέ σε διάφορα σημεία 
και κουβέντα!

Περισσότερες πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής 
στην κ. Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, τηλ.: 22840-
52555, 6974 092618, (πρωινές ώρες). 

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Σε συνεργασία με κέντρο ηλεκτρονικών υπολογι-

στών θα πραγματοποιηθούν από το σύλλογο μαθή-
ματα για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα μα-
θήματα θα απευθύνονται σε κάθε επίπεδο γνώσης της 
χρήσης των υπολογιστών, ενώ περισσότερες λεπτομέ-
ρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Συγκέντρωση τροφίμων
Ο σύλλογος συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρω-

σης τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης για 
τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Το υλικό που 
θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί ως εξής: α) Σε άτομα και 
οικογένειες του χωριού, όπως κάθε φορά. β) Σε φο-
ρείς, κινήσεις κλπ. οργανισμούς, για τις ανάγκες των 
οποίων θα έχει ενημερωθεί ο σύλλογος. Τα τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης θα συγκεντρώνονται στην 
αίθουσα τέχνης του Αγ. Αθανασίου στη Νάουσα κάθε 
Σάββατο και ώρες 17:00-19:00. 

Περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ελευθερία 
Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 22840-51402 και 6945 533328.

Περπατήματα
Οι «Περπατητές» Πά-

ρου ξεκινούν για δεύτερη 
χρονιά τις πεζοπορικές 
τους διαδρομές με ένα 
πέρασμα από τη Βίγλα!

Έτσι, την Κυριακή 2/10 
στις 11 το πρωί ξεκινούν 
με μία εύκολη κυκλική δι-
αδρομή σε χωμάτινα μο-
νοπάτια και πλακόστρωτα 
καλντερίμια, στα υψίπεδα 
της ανατολικής πλευράς των Λευκών, διάρκειας δύο 
περίπου ωρών, υψομετρικής διαφοράς 150 μ. περί-
που, ιδανική για αρχάριους πεζοπόρους.

Θα ξεκινήσουν από την πλατεία Ηρώων (Σχολείο), 
διασχίζοντας το Ράμνο, θα ανεβούν στον ανακαινισμέ-
νο ανεμόμυλο του «Υρία» και από εκεί ακολουθώντας 
το μονοπάτι της Βίγλας θα κατηφορίσουν προς την 
Ν.Α. πλευρά του χωριού, περνώντας από τον επιβλη-
τικό ναό της Αγίας Τριάδος και μέσα από τα γραφικά 
δρομάκια θα καταλήξουν και πάλι στην πλατεία Ηρώ-
ων.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους: «Θα χρεια-
στεί μικρό σακίδιο πλάτης, νερό, φρούτο, αθλητικό ή 
πεζοπορικό παπούτσι, καπέλο και αντιανεμικό μπου-
φάν. Παιδιά θα συμμετάσχουν μόνο με τη συνοδεία 
κηδεμόνα».

Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από 
πολλές δεκαετίες, θα ξαναζωντανέψουν οι Περπατη-
τές Πάρου με το πέρασμά τους το ιστορικό μονοπάτι 
της Βίγλας, αφού καθαρίστηκε τον περασμένο Αύγου-
στο, με την εθελοντική προσφορά της φυσιολατρικής 
ομάδας «ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ», σε συνεργασία με τους πολιτι-
στικούς συλλόγους Μαραθιού «Άγιος Μηνάς», «Υρία» 
Λευκών και του δήμου Πάρου, εκπληρώνοντας έτσι 
μία παλαιά επιθυμία των Λευκιανών, καθότι αφορά 
τον δρόμο μεταφοράς των μαρμάρων για την ανέ-
γερση της Αγίας Τριάδας στις αρχές του 19ου αιώνα 
(Πρώτη θεμελίωση το 1830).

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα 
Ραγκούση, στον αριθμό τηλεφώνου: 6936 142253.

Ιρλανδοί  
ποιητές  
στην Πάρο

Διάλεξη για την παρου-
σία Ιρλανδών ποιητών στην 
Πάρο θα πραγματοποιηθεί 
στις 11 Οκτωβρίου 2016 
στο King College του Λον-
δίνου

Η διάλεξη θα πραγματο-
ποιηθεί από τη Δρ. Joanna 
Kruczkowska (φωτο), με 
βάση την έρευνα που έγινε 
από την ίδια από Ιούνιο έως 
Οκτώβριο 2015, για την πα-
ρουσία Ιρλανδών ποιητών 
στο νησί μας από το 1960 
μέχρι σήμερα.

Ποιητές όπως ο Desmond O’Grady, Derek Mahon, 
Seamus Heaney, Michael Longley και άλλοι βρέθη-
καν στην Πάρο για να ανακαλύψουν εναλλακτικές κό-
σμους, μυήσεις και εμπειρία.

Η Δρ. Joanna Kruczkowska εργάζεται ως λέκτορας 
στο ινστιτούτο Αγγλικών σπουδών του πανεπιστημίου 
του Lodz στην Πολωνία, και ειδικεύεται στη συγκριτική 
ποίηση. Μετά το διδακτορικό της δίπλωμα για την ποί-
ηση στη Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, έχει επεκτείνει 
την έρευνά της και στη σύγχρονη Ελλάδα.

Θέατρο  
στο Αιγαίο!

Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υπό 
την αιγίδα και οικονομική στήριξη του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου - γενική γραμματεία Αιγαίου και 
νησιωτικής πολιτικής και σε συνεργασία με το δήμο 
Καλύμνου, διοργανώνει στην Κάλυμνο από 13 έως 23 
Οκτωβρίου 2016, την «28η Συνάντηση Ερασιτε-
χνικών Θιάσων Αιγαίου».

Στόχοι της Συνάντησης είναι:
- Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγί-

τικης ερασιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικής αποκέ-
ντρωσης και της αυτοδύναμης πολιτιστικής ανάπτυ-
ξης.

- Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθι-
κή στήριξη των ερασιτεχνών του Αιγαίου.

- Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των 
θεατρικών ομάδων, που βοηθάει στην ποιοτική εξέλι-
ξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

Έτσι, στην Κάλυμνο, θα μαζευτούν πολλοί θίασοι που 
θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε τρεις χώρους, κα-
τάλληλα διαμορφωμένους. Το πρόγραμμα των παρα-
στάσεων περιέχει μια πλούσια ποικιλία από το ελληνικό 
και ξένο ρεπερτόριο, ενώ μια σειρά από παράπλευρες 
δράσεις (θεατρικές, φυσιολατρικές και πολιτισμικές) 
υπόσχονται πολλαπλές εκπλήξεις και άφθονη διασκέ-
δαση. Ακόμα, η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Αιγαίου κατά τις ημέρες της συνάντησης, συγκρότησε 
«Επιτροπή Συζήτησης» για τις θεατρικές παραστάσεις 
που παίχτηκαν την προηγούμενη ημέρα. 

Ποιοι μετέχουν
Στην 28η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαί-

ου, μετέχουν:
Θεατρική Ομάδα Αδελφότητας Κρητών Ρόδου «Ο 

Ψηλορείτης», Θεατρική Ομάδα Λέρου, Θεατρικό Ερ-
γαστήρι Κω, Σύλλογος Γυναικών Χίου, Θεατρική Ομά-
δα Νάουσας Πάρου, Θεατρική Ομάδα Χίου, Θεατρικός 
Πολιτιστικός Όμιλος Σύρου «ΑΠΟΛΛΩΝ», Θεατρική 
Σκηνή των Παραλόγων, Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσ-
σών – Θεατρική Ομάδα, Θεατρική Ομάδα Πάτμου, 
Θεατρικός Όμιλος Σύρου «Ο Σουρής», Ερασιτεχνικός 
Όμιλος Καλλονής Λέσβου (ΕΘΟΚ), Θεατρική Ομάδα 
DUENDE, Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου «Αρχίλοχος», 
Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, Θεατρική Ομάδα Σάμου, 
ΜΕΑΣ Λήμνος, Πατμιακή Σκηνή, Θεατρική Ομάδα Μυ-
τιλήνης «Οι Άστεγοι», «Νηρέας» Πάρου, Λαϊκή Σκηνή 
Άνδρου, Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση 
Βροντάδου (ΠΕΚΕΒ), Αναγνωστήριο Αγιάσου Λέσβου 
«Η Ανάπτυξη» – Πειραματική Σκηνή.

Οι Παριανές παραστάσεις
- Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου: «Το αταί-

ριαστο ζευγάρι» του Νηλ Σάιμον, στο αμφιθέατρο 1ου 
γυμνασίου Καλύμνου. Σάββατο 15 Οκτωβρίου, ώρα 6 
μ.μ.

- Πολιτιστικός σύλλογος Πάρου «Αρχίλο-
χος»: «Μόλις χώρισα», στο χώρο έκφρασης Καλύ-
μνου (πρώην «By night»). Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 
6 μ.μ.

- «Νηρέας» Πάρου: «4 δωμάτια» σε διασκευή 
Ασπασίας Κωβαίου, στο αμφιθέατρο 1ου γυμνασίου 
Καλύμνου. Σάββατο 22 Οκτωβρίου, ώρα 6 μ.μ.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/9-14/10 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 1
15/10-14/11 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 2

Εργαστήρια 
ΚΔΕΠΑΠ

Η ΚΔΕΠΑΠ 
ενόψει της 
έναρξης της 
νέας διδακτι-
κής χρονιάς 
ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι 
τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι 
συνεχίζονται 
οι εγγραφές 
στο εικαστικό 
εργαστήρι δή-

μου Πάρου.
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά την τρέχου-

σα περίοδο είναι:
- Τμήμα προνηπίων (απαραίτητα με τη συνοδεία γο-

νέα).
- Τμήμα ζωγραφικής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
- Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου (προετοι-

μασία για τις πανελλήνιες)
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοι-

νωνείτε με την κ. Νατάσα Μπιζά στο τηλέφωνο 6977 
444 538. Επίσης πληροφορίες παρέχονται από τα γρα-
φεία της επιχείρησης και στο τηλέφωνο 22843 60168.

Επίσης, η ΚΔΕΠΑΠ ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-
νους ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο τμήμα της φι-
λαρμονικής ορχήστρας δήμου Πάρου.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοι-
νωνείτε με τον αρχιμουσικό κ. Ιωάννη Κούρτη, στο τη-
λέφωνο 6946 284 377.

Ρύθμιση οφειλών
Με σκοπό τη διευκόλυνση συμπολιτών μας με οφει-

λές προς τον δήμο Πάρου, γνωστοποιήθηκε το νομικό 
πλαίσιο που  ισχύει αυτή τη στιγμή για την ρύθμιση 
οφειλών. 

Συγκεκριμένα, στους οφειλέτες των δήμων, των 
κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημο-
σίου δικαίου παρέχονται διευκολύνσεις τμηματικής 
καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται 
από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του 
δημοσίου.

Οφειλές βεβαιωμένες, σύμφωνα με τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων, δύνανται, κατόπιν αίτη-
σης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική 
οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προ-
γράμματος δόσεων, να ρυθμίζονται άπαξ και να κατα-
βάλλονται σε δόσεις. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά 
οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη 
καταβολής. Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει 
οποτεδήποτε. 

Σημειώνουμε ότι αρμόδιο όργανο για την πα-
ροχή των διευκολύνσεων του άρθρου 170 παρ. 2 
Ν.3463/2006 είναι: 

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας 
των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 
ευρώ,

β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που 
υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέ-
χρι 150.000 ευρώ και

γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή 
που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι οφειλές καταβάλλονται σε δύο έως δώδεκα ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι 
τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται 
για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία. Οι 

υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες προέρχο-
νται από έκτακτη αιτία και δεν προέρχονται από δη-
λώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλο-
φορίας, δάνεια και συμβάσεις μπορούν να ρυθμίζονται 
και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις άνω των δώδεκα και 
μέχρι τις εικοσιτέσσερις. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθεί-
σας ρύθμισης εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του 
φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να απο-
πληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις 
αρχικά χορηγηθείσες.

Υπαγόμενες οφειλές
Υπάγονται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμέ-

νων και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της 
αίτησης οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά 
νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση 
ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής λη-
ξιπροθέσμων οφειλών. 

Μη Υπαγόμενες οφειλές
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση 
1) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν 

καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα των 
άρθρων 17, 18 και 19 του ν.2523/97 όπως ισχύει  ή 
έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδια-
φυγή.

2) Οι οφειλές από συμβάσεις (άρθρο 170 παρ. 5 
Ν.3463/2006)

3) Οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις των 
άρθρων 49 και του άρθρου 50 του Κώδικα ΦΠΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την 
κάθε μια ξεχωριστή υπόθεση οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της οικο-
νομικής υπηρεσίας του δήμου Πάρου, στους αριθμούς 
τηλεφώνων: 22843-60124 και 22843-60125
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Μαθησιακές δυσκολίες
Πρώιμες ενδείξεις -πρώιμη παρέμβαση

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 
της ειδικής αγωγής το 1963 από τον Samuel Kirk  ψυχολόγο και εκπαιδευτικό. Στα 
επόμενα χρόνια μια σειρά από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο βοήθησαν στο να 
παραχθεί  ένα μεγάλο σύνολο ορισμών.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μαθησιακών Δυσκολιών, ο όρος μαθησιακές 
δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διατα-
ραχών που εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες 

στην απόκτηση και χρήση της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, 
της λογική σκέψης, της μαθηματικής ικανότητας. 

Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο, λόγω της κεντρικής δυσλειτουργίας 
του νευρικού συστήματος και μπορεί να εμφανιστούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
ενός ατόμου. (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1990).

Η πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών είναι υψίστης 
σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει έγκαιρα να οργανώ-
σουμε τα παρεμβατικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις 
οικογένειες τους και να προλάβουμε τυχόν σοβαρές επιπλοκές. Ποια είναι όμως τα 
σημάδια που πρέπει να τραβήξουν την προσοχή γονιών και εκπαιδευτικών;

Στο Γνωστικό τομέα 
Το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στην αναγνώριση σχημάτων, χρωμάτων και με-

γεθών: 
• στην ταξινόμηση, αντιστοίχιση και σύγκριση αντικειμένων. 
• στην κατανόηση της λογικής αλληλουχίας και της χρονολογικής σειράς των γεγο-

νότων (π.χ. πριν, τώρα, μετά). 
• στην απομνημόνευση οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων (π.χ. γράμματα, λέ-

ξεις, προτάσεις). 
• στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ. πλύσιμο χεριών πριν το φαγη-

τό). 
• στην οργάνωση και ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας (π.χ. χάνει συχνά προσω-

πικά αντικείμενα, περνάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο, αφήνει μια ζωγραφιά στη 
μέση).

• στην εκτέλεση των οδηγιών του/ της νηπιαγωγού.
Στο Γλωσσικό τομέα 

Το παιδί δυσκολεύεται στην αναγνώριση και μίμηση ήχων. 
• στην άρθρωση φωνημάτων ή/ και λέξεων (π.χ. «θ» αντί «σ», «ζ» αντί «δ», «λ» αντί 

«ρ»). 
• στην ακουστική διάκριση φωνημάτων που μοιάζουν ηχητικά (π.χ «φάλασσα» αντί 

«θάλασσα»). 
• στην αναγνώρι-

ση και ονομασία 
γνωστών αντι-
κειμένων. 

• στην κατανόη-
ση της σημασί-
ας λέξεων που 
ακούει συχνά. 

• στην εκμάθηση 
νέων λέξεων. 

• στο σχηματισμό 
και στη χρήση 
ολοκληρωμένων 
προτάσεων που 
έχουν νόημα.

 Στον Κινητικό 
τομέα

Το παιδί εμφανίζει δυσκολίες σε δραστηριότητες αδρής κινητικότητας (π.χ. πιά-
σιμο μπάλας, κατέβασμα σκάλας) ή λεπτής κινητικότητας (π.χ. κόψιμο με ψαλίδι, 
ζωγραφική εντός πλαισίου). 
• στο συντονισμό χεριού-ματιού (π.χ. αντιγραφή απλών σχημάτων, κούμπωμα φερ-

μουάρ). 
• στον προσανατολισμό στο χώρο (μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά). 
• στις δραστηριότητες αυτό-υπηρέτησης (πλύσιμο, ντύσιμο, φαγητό, τουαλέτα).
Στον Κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα

Το παιδί: 
• αγχώνεται και αντιδρά όταν αποχωρίζεται τους γονείς του.
• δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις.
• αποφεύγει τις ομαδικές δραστηριότητες (παιχνίδια). 
• δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει φιλίες. 
• δεν εκφράζει τα συναισθήματα και τη γνώμη του. 
• δεν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της τάξης και μπαίνει συχνά τιμωρία. 
• εκδηλώνει συχνά επιθετικές μορφές συμπεριφοράς. 

Το «Αθηνά Τεστ» είναι μια διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις 
δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά από 5 έως 10 ετών, είναι 
ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα 
της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Όσο πιο 
έγκαιρα γίνει η ανίχνευση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού, τόσο 
περισσότερες είναι οι πιθανότητες της ομαλής του ένταξης στο σχολικό πλαίσιο.

Σάπκα Ευδοκία 
Ψυχολόγος

Ασπίδα προστασίας 
στον καρκίνο μαστού

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. 
Κάθε χρόνο 1.000.000 γυναίκες παγκοσμίως θα εμφανίσουν για πρώτη φορά καρ-
κίνο του μαστού.

Στις Η.Π.Α το 2004 παρουσιάστηκαν 217.000 νέα κρούσματα ενώ το 2015 
438.000. Στην Ελλάδα αντίστοιχα 4,500 και 24.200. Στην Ευρώπη το 60% των 
κρουσμάτων διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. Στη Ελλάδα το 2004 ήταν το 5% 
και σήμερα κυρίως λόγω της ενημέρωσης στο 15% που απέχει πολύ από το μέσο 
όρο της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Τι πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί 
μια κακοήθεια σε πρώιμο στάδιο;

Πρώτο και βασικό η ψηλάφηση. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να μάθει να ελέγχει 
τους μαστούς της. Πως θα μάθει; Ο γυναικολόγος, ο χειρουργός, ο παθολόγος, ο 
ακτινολόγος και άλλες ειδικότητες είναι κάποιοι από τους γιατρούς που θα μπορού-
σαν να τις ενημερώσουν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η ίδια η γυναίκα πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει ή αν κάθε 
φορά που πιάνει το στήθος της και βρίσκει κάποιο μόρφωμα πανικοβάλλεται τότε 
καλύτερα να καταφεύγει στον ειδικό για ψηλάφηση γιατί όλα τα μορφώματα στο 
μαστό δεν είναι κακοήθη! 

Η υπερηχογραφική εξέταση του μαστού. Απλή, γρήγορη, οικονομική και χω-
ρίς κινδύνους εξέταση που διευκρινίζει άμεσα τα χαρακτηριστικά του ψηλαφητού 
ευρήματος. Γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι απολύτως αξιόπιστη και η εξέ-
ταση εκλογής σε εντοπισμένο μόρφωμα.

Μαστογραφία: Η εξέταση που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα από 40 ετών και 
κάθε χρόνο. Εάν στην οικογένεια της γυναίκας υπάρχει κληρονομικό ιστορικό κα-
κοήθειας του μαστού (μητέρα. θεία. αδελφή, γιαγιά) τότε η πρώτη μαστογραφία 
γίνεται 35 ετών. Καλό θα είναι μία γυναίκα χωρίς κληρονομικό ιστορικό να κάνει 
μια πρώτη μαστογραφία 38 ετών, για να υπάρχει σαν δείγμα, αφού οι μαστογρα-

φίες λειτουργούν συγκριτικά πριν την τακτική ετήσια μαστογραφία. Μαζί με την 
μαστογραφία, σε γυναίκες με πυκνό μαστό που επισημαίνεται στη διάγνωση της η 
ινοκυστική μαστοπάθεια, θα πρέπει να γίνεται και υπερηχογράφημα που διευκρινίζει 
την μορφή των σκιάσεων που απεικονίζονται στη μαστογραφία (κύστεις - συμπαγή 
μορφώματα, καλοήθη ή κακοήθη).

Η ερώτηση των γυναικών συνήθως είναι: Αφού το υπερηχογράφημα διευκρινίζει 
τις σκιές, γιατί να κάνω μαστογραφία; Γιατί η μαστογραφία είναι αναντικατάστα-
τη. Το υπερηχογράφημα λειτουργεί συμπληρωματικά της μαστογραφίας. Υπάρχουν 
σημεία παθογνωμονικά κακοήθειας όπως οι συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις που 
δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν υπερηχογραφικώς .Γι’ αυτό σε γυναίκες από 
40 ετών και πάνω θεωρείται απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος των μαστών με μα-
στογραφία και όπου χρειάζεται συμπληρωματικός υπερηχοτομογραφικός έλεγχος. 
Από τη στιγμή τέλος που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση κάποιου ευρήματος τότε 
υπάρχει και η μαγνητική μαστογραφία, η οποία όμως για να γίνει κατά το Αμερικά-
νικο Κολέγιο μαστού πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι.

Η ετήσια εξέταση των μαστών αποτελεί την μοναδική ασπίδα προστασίας της 
γυναίκας από τον καρκίνο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

Συνεργάτης διαγνωστικού εργαστηρίου «Ιατρόνησος» 
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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

Καθηµερινά από 18:00  έως 21:00 στην αίθουσα µας (Λιβάδια Παροι-
κίας, περιοχή Καλελέ) και θα συνεχιστούν και µετά την έναρξη των µαθη-
µάτων η οποία είναι προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 
2016, για:

• Τµήµατα παραδοσιακών χορών (Παιδικά, Ενηλίκων, Χορευτική 
Οµάδα) µε δασκάλα την Κατερίνα Νίκα

• Μαθήµατα µουσικών οργάνων και Χορωδίας µε καταξιωµένους στο 
χώρο δασκάλους

• Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά  (µε υπεύθυνη τη Βικτωρία Ραγκούση)

Εγγραφές

Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού «Τεχνηντάρι» είναι ένα σωµατείο το 
οποίο δηµιουργήθηκε από 4 ανθρώπους γεµάτους αγάπη και µεράκι για 
τον χορό, τη µουσική και γενικά  για τις τέχνες και τον πολιτισµό και ξεκίνη-
σε τη λειτουργία του το Σεπτέµβρη του 2015. Ένα όνειρο χρόνων το οποίο 
έγινε πραγµατικότητα, να δηµιουργηθεί ένας χώρος όπου θα µπορούν να 
λαµβάνουν µέρος όλες οι τέχνες σχετικές µε τον πολιτισµό και την παράδο-
ση µας. Ένας χώρος όπου θα δίνεται η ευκαιρία στον καθένα που συµµετέ-
χει να κάνει  ίσως το δικό του όνειρο πραγµατικότητα και έτσι σιγά-σιγά οι 4 
να γίνουν 14, 24, 34, 44...

Οι 4 άνθρωποι που απαρτίζουν το διοικητικό συµβούλιο είναι οι: Γεώρ-
γιος Νίκας, Κατερίνα Νίκα, Κατερίνα Καζακίδου και Μαρία Κατσιά.

Πληροφορίες: 6988161218, 6978508144  (Κατερίνα Νίκα)
 e-mail: texnintari@gmail.com | fb: Τεχνηντάρι-Κέντρο τέχνης και πολιτισµού  

Αλληλεγγύη 
στην πράξη

Κέντρο Κοινότητας συστήνει η Περιφέρεια στην 
Πάρο για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Το Κέντρο θα λειτουργήσει ως τοπικό σημείο ανα-
φοράς, για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση 
των πολιτών, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πλη-
θυσμού, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπη-
ρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της Πάρου και 
της Αντιπάρου, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσι-
μων πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 
της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου», προ-
ϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 112.320 ευρώ. Η 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη καλύ-
πτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία 
από 30/12/2016 έως 29/12/2019. 

Τι είναι;
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα κοινω-

νική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο 
υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνι-
κής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο και κρίσιμο συστατικό 
της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φρο-
ντίδας. 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου θα λει-
τουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την 
υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την δια-
σύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και 

υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της 
Πάρου και της Αντιπάρου.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί από δύο κοινωνικούς λει-
τουργούς ή έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχο-
λόγο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Ειδικότερα προβλέπεται 
ένα στέλεχος του Κέντρου να επισκέπτεται τακτικά την 
Αντίπαρο, κατόπιν συμφωνίας με την οικεία δημοτική 
αρχή. Το Κέντρο προβλέπεται να λειτουργεί 
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή για 
τρία χρόνια. Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Πά-
ρου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
- Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
- Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελ-

τίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την 
κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, δήλωσε για το 
παραπάνω ζήτημα: «Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου είναι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα να δη-
μιουργηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, ώστε όλοι οι κά-
τοικοι του Νοτίου Αιγαίου να έχουν την ευκαιρία της 
πρόσβασης στη νέα κοινωνική δομή, που ξεκινά μέσω 
του νέου ΕΣΠΑ στην περιοχή μας. Η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει τόσο τη δημιουργία 
των Κέντρων Κοινότητας, όσο και τη λειτουργία τους 
για διάστημα τριών χρόνων». 

Επίσης, ο κ. Μπιζάς τόνισε ότι: «Προτεραιότητα στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην ένταξη σε 
κοινωνικά προγράμματα, μέσω των Κέντρων Κοι-
νότητας, έχουν άτομα και οικογένειες που διαβιούν 
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
παιδιά που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού απο-
κλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελά-
χιστο Εγγυημένο Εισόδημα», άτομα με αναπηρία και 
γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού».

Μετρητές 
νερού

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αντιπάρου, σχετικά με 
παρεμβάσεις τρίτων στους μετρητές νερού. Η ανακοί-
νωση έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Κανονισμού Ύδρευσης, οποιαδήποτε παρέμβαση στον 
μετρητή από τον υδρολήπτη ή ατόμων ενεργούντα 
για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής 
νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το 
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου. 

Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αντι-
πάρου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμα-
λίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανά-
λωσης που καταγράφηκε. Αντικατάσταση του υδρο-
μετρητή γίνεται με αίτηση του υδρευόμενου για τον 
έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή 
από το Δήμο Αντιπάρου.

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στο μετρητή 
με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας 
νερού (άρθρο 26), ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει την 
παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη 
για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.

Παρακαλούμε όπως επιλειφθείτε τα ανωτέρω».
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Έντονη αναταραχή και ανησυχία υπάρχει σε όλους τους δήμους της χώρας, καθώς 
σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, υπό την παρουσία του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, Γ. Μπα-
λάφα, συζητήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό 
Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστή-
ματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρα-
τία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Η τροποποίηση αφορά στη σύσταση θέσεων διοικητικών και αναπληρω-
τών διοικητικών γραμματέων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώ-
ρας, οι οποίοι τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπη-
ρεσιών των δήμων των οποίων και προΐστανται!

Η ΚΕΔΕ
Άμεση και κατηγορηματική δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να προ-

ωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση θέσεων διοικητικών και αναπληρωμα-
τικών διοικητικών γραμματέων στους δήμους, ζητά με ομόφωνη απόφασή του το 
διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας). Σε διαφορετική 
περίπτωση θα συγκληθεί εκ νέου προκειμένου να αποφασίσει δυναμικές κινητοποι-
ήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ θεωρεί ότι αυτή η πρόταση ρύθμισης είναι 
προκλητικά αντισυνταγματική και προσκρούει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΕΧΤΑ), ενώ θίγει ευθέως την αυτοτέλεια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης 
α’ βαθμού.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ τονίζει ότι αν περάσει η ρύθμιση αυτή, παύει ο δήμαρχος να 
είναι προϊστάμενος και επικεφαλής όλων των υπηρεσιών του δήμου, 

καθώς τίθεται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας ο διοικητικός και 
αναπληρωτής διοικητικός γραμματέας, ο οποίος δεν είναι αιρετός, ούτε 
υπόκειται σε έλεγχο από το λαό για τις πράξεις και τις αποφάσεις του. 
Επίσης το ΔΣ της ΚΕΔΕ θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ βρίσκεται σε εξέλι-
ξη ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του κράτους, να κυκλοφορούν δημόσια τέτοιες 
απόψεις, οι οποίες μάλιστα δεν διαψεύδονται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης: «Η ΚΕΔΕ με τη σημερινή 
της απόφαση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν δεχόμαστε να περάσει η ουσιαστική 
διοίκηση των δήμων από τους αιρετούς εκπροσώπους, σε μια δημοσιοϋπαλληλική 
γραφειοκρατία που δεν θα διαθέτει λαϊκή νομιμοποίηση καθώς και ότι οι δήμοι θα 
παραμείνουν στους δημάρχους και στις τοπικές κοινωνίες και δεν πρόκειται να 
γίνουν λάφυρο καμίας κυβέρνησης».

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ της ΚΕΔΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προσέλ-
θει στην επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του Καλλικρά-
τη προκειμένου να θέσει τα εξής ζητήματα:

- Να υπάρξει άμεση και κατηγορηματική δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν πρό-
κειται να προωθήσει ρύθμιση με αυτό το περιεχόμενο, που θέτει σε αμφισβήτηση 
τον ίδιο το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

- Η ΚΕΔΕ δεν συζητά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δη-
μοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση 
του κράτους. - Η ΚΕΔΕ συμμετέχει με προτάσεις και δεν θα ανεχθεί ο διάλογος 
αυτός να περιοριστεί στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος και μόνο. Επίσης ζητά 
από την κυβέρνηση να παρουσιάσει το σχέδιό της για το εκλογικό σύστημα και το 
οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει.

- Να παρουσιάσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μεταρρύθμι-
ση του κράτους ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης, ώστε να μην επαναληφθεί 

Θηλιά στην αυτοδιοίκηση
Θέλουν να βάλουν κομματικό επίτροπο!



www.fonitisparou.gr

το παράδειγμα του Καλλικράτη, όπου 
τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η επαρκής 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.

- Να δοθεί εντός των επόμενων ημε-
ρών από την κυβέρνηση ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο – πρόταση για την από-
δοση στους δήμους της νέας γενιάς 
παρακρατηθέντων πόρων της.

- Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου 
για τη μεταρρύθμιση του κράτους να 
υπάρξει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων και 
περιφερειών.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι θέσεις 
της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Καλλι-
κράτη καθώς και το νέο μοντέλο οργά-
νωσης της διοίκησης του κράτους θα 
διατυπωθούν στο ειδικό συνέδριο που 
πραγματοποιεί στις 17-18 Οκτωβρίου 
στο Βόλο, ενώ στο τακτικό συνέδριό 
της που θα πραγματοποιηθεί 24-27 
Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα ορι-
στικοποιήσει τις αποφάσεις της.

Ο κομματικός επίτροπος…
Ας διαβάσουμε προσεκτικά την επί-

μαχη τροποποίηση που αποδεικνύει ότι 
η κυβέρνηση επιχειρεί ουσιαστικά να 
έχει λόγο σε κάθε πράξη κάθε αυτοδι-
οικητικής αρχής: 

«Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και 
Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέ-
ων Υπουργείων με βαθμό 1 ο της κατη-
γορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπά-
γονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή 
Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί 
και Αναπληρωτές Διοικητικοί 
Γραμματείς αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση και διοικητική εφαρμο-
γή της πολιτικής, όπως αυτή κα-
θορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της».

Η παραπάνω τελευταία πρόταση –αν θεσμοθετηθεί- ουσιαστικά αφαιρεί τη δυ-
νατότητα άσκησης των καθηκόντων του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των 
γενικών γραμματέων και επιβάλλονται διοικητικοί γραμματείς και αναπληρωτές 
διοικητικοί γραμματείς, οι οποίοι θα καθορίζουν «την εκτέλεση και διοικητική 
εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και 
τα όργανά της».

«Κόκκινες» γραμμές
Το πλαίσιο και τις κόκκινες γραμμές σύμφωνα με τις οποίες προσέρχεται στο διά-

λογο προσδιόρισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 

της επιτροπής για την αναθεώρηση του 
θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδι-
οίκησης η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο ΥΠΕΣΔΑ υπό την προεδρία του γε-
νικού γραμματέα, Κ. Πουλάκη και την 
παρουσία του υφυπουργού, Γ. Μπαλά-
φα.

Ο Γ. Πατούλής κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης επισήμανε ότι για τη 
ΚΕΔΕ υπάρχουν συγκεκριμένες κόκ-
κινες γραμμές, τόσο για το θέμα της 
αλλαγής του εκλογικού συστήματος με 
τη καθιέρωση απλής αναλογικής, όσο 
και για ρυθμίσεις τύπου «bypass» οι 
οποίες επιχειρούν να καταργήσουν το 
θεσμό της αυτοδιοίκησης με τη καθι-
έρωση διοικητικών και αναπληρωτών 
διοικητικών γραμματέων στους δή-
μους οι οποίοι τίθενται επικεφαλής της 
διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών 
του δήμου.

Απευθυνόμενος στον υφυπουργό Γ. 
Μπαλάφα, τόνισε ότι στην έκτακτη συ-
νεδρίαση του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφά-
σισε και ζητεί ομόφωνα  «την άμεση και 
κατηγορηματική δέσμευση της Κυβέρ-
νησης  ότι δεν πρόκειται  να προωθή-
σει νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση 
θέσεων διοικητικών και αναπληρωμα-
τικών διοικητικών γραμματέων στους 
δήμους. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα  συγκληθεί εκ νέου προκειμένου να 
αποφασίσει δυναμικές κινητοποιήσεις».

Δέσμευση Μπαλάφα

Ο Γ. Μπαλάφας δεσμεύθηκε ενώπιον 
των 27 μελών της επιτροπής ότι ήταν 
καταρχήν προτάσεις και όχι αποφάσεις 
για τις οποίες ζητήθηκαν από τους εκ-
προσώπους που συμμετείχαν στο διά-

λογο να τις εξετάσουν με τους φορείς τους πριν προχωρήσουν σε επόμενη συνε-
δρίαση, επί της ουσίας.

«Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από το 
σχετικό ζήτημα», τόνισε ο κ. Μπαλάφας, «το υπουργείο δεν έχει καμία διάθεση ούτε 
κανένα λόγο να προχωρήσει σε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση». Για το λόγο αυτό 
ζήτησε να μην δοθεί συνέχεια στο θέμα.

Σχετικά με το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι 
η ΚΕΔΕ δεν συζητά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης 
των δημοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος 
για τη μεταρρύθμιση του κράτους. «Η ΚΕΔΕ συμμετέχει με προτάσεις και δεν 
θα ανεχθεί ο διάλογος αυτός να περιοριστεί στην αλλαγή του εκλογικού συστήμα-
τος και μόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

ΕΞΠΡΕΣ  
ΣΑΜΙΝΑ  
και Πάρος

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 συμπληρώθηκαν 16 
χρόνια από την αποφράδα ημέρα του ναυαγίου 
του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», στις Πόρτες.

Για την ημέρα εκείνη και τα όσα συνέβηκαν 
έχουν γίνει χιλιάδες αναφορές, έχουν υπάρξει 
αποφάσεις δικαστηρίων, έχουν υπάρξει ρεπορτάζ 
σε ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο, κλπ.

Ακόμα, για τα όσα έγιναν εκείνη τη βραδιά και 
το πώς αντέδρασε η παριανή κοινωνία έχουν δο-
θεί τα εύσημα από πολλούς, εντός και εκτός της 
χώρας μας, έχουν γίνει βραβεύσεις, και πρώτα 
απ’ όλα έχει ήσυχη τη συνείδησή του το νησί ότι 
έπραξε ότι ήταν δυνατόν, και έδειξε έμπρακτα την 
καλή του θέληση να βοηθήσει. Για τις ευθύνες που 
υπήρξαν έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη, 
έστω και αν δεν ικανοποιήθηκε το περί δικαίου αί-
σθημα… Κάποιοι οδηγήθηκαν στις φυλακές, άλλοι 
αυτοκτόνησαν πιθανά υπό το βάρος των ευθυνών 
τους, και κάποιοι άλλοι ακόμα κλαίνε για τον άδι-
κο χαμό των δικών τους ανθρώπων. Το τελευταίο 
είναι σίγουρα και το πιο βαρύ, και αυτό που μένει 
από εκείνη την ιστορία.

Η ιστορία με το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» 
είναι ίσως το μεγαλύτερο γεγονός των τελευταί-
ων δεκαετιών που έκανε την κοινή γνώμη της χώ-
ρας μας και όχι μόνο να στρέψει τα μάτια της στο 
νησί μας. Μετά όμως από ένα χρονικό διάστημα 
που η κοινή γνώμη είδε με συμπάθεια και αγά-
πη την Πάρο και τα όσα πρόσφεραν οι κάτοικοί 
της εκείνη τη νύχτα, η υπόθεση άρχισε να γυρνάει 
μπούμερανγκ για το τουριστικό μας προϊόν. Άρχισε 
δηλαδή η αρνητική αναφορά, όχι για το πώς αντέ-
δρασε η τοπική κοινωνία, αλλά ότι η Πάρος είναι 
ένας επικίνδυνος τόπος για τουρισμό, αφού εκεί 
υπάρχει «κακή» θάλασσα, βραχώδεις νησίδες που 
ξεπετιούνται μέσα από τα κύματα κλπ. Για να απο-
συνδεθεί το γεγονός του ναυαγίου από την τουρι-
στική Πάρο και τις ομορφιές της δόθηκε μεγάλος 
αγώνας από τη δημοτική αρχή, το 2002 και μετά. 
Η αποσύνδεση του γεγονότος από το τουριστικό 
προϊόν μόνο εύκολη δεν ήταν. Για τα όσα έγιναν 
τότε μπορούν να μιλήσουν καλύτερα οι πρωταγω-
νιστές εκείνης της εποχής που είχαν τα ηνία της 
δημοτικής αρχής στον τόπο μας. Οι συντονισμένες 
κινήσεις είχαν αποτέλεσμα και κανείς σήμερα στον 
κόσμο δεν εμπλέκει το ναυάγιο με το τουριστικό 
προϊόν της Πάρου.

Αίφνης βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι ορι-
σμένοι επαναφέρουν το γεγονός με διάφορους 
τρόπους και με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις ή 
ντοκουμέντα της εποχής! Με το ρυθμό που πηγαί-
νουμε σε λίγο θα το κάνουμε ατραξιόν και πολιτι-
στική εκδήλωση για να κλείσει η θερινή σεζόν! Θα 
έπρεπε όλοι να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή και 
να επικεντρωθούμε στο χρέος μας, που είναι το 
μνημόσυνο της Μητρόπολης Παροναξίας για τις 
αδικοχαμένες ψυχές.

Κυνήγι σε  
«μαϊμού»  
ξενοδόχους

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών βρί-
σκονται τα διαφυγόντα έσοδα που προκύπτουν από 
την περιστασιακή εκμίσθωση ακινήτων, δεδομένου ότι 
αυτού του είδους η πηγή εισοδήματος δε δηλώνεται 
στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
zougla.gr.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινή-
των που έχουν μετατρέψει τις παράνομες μισθώσεις 
κατοικιών σε full time εργασία αυξάνεται συνεχώς. 
Υπολογίζεται μάλιστα ότι το ελληνικό δημόσιο χάνει 
ετησίως έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ από αυτού του 
είδους τη φοροαποφυγή.

Η συγκεκριμένη αγορά, γνωστή και ως οικονομία 
του διαμοιρασμού (σ.σ.: επειδή ο ένας ιδιώτης διαθέ-
τει σε έναν άλλο το ακίνητό του μέσω πλατφορμών 
τύπου P2P / Peer to Peer) είναι ιδιαίτερα αναπτυσσό-
μενη στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, στην Ισπανία το 50% 
της δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων που 
βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα διατίθεται στην 
αγορά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Τι αλλάζει
Πλέον, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να 

ελέγξει άμεσα τη φοροδιαφυγή που προκαλεί η οικο-
νομία διαμοιρασμού που κάνει ετήσιο τζίρο στην Ελ-
λάδα της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το νομοσχέδιο, που βρίσκεται στα σκαριά, 
προβλέπει τη δημιουργία ειδικού μητρώου όπου 
θα καταχωρούνται τα καταλύματα που εκμι-
σθώνονται μέσω διαδικτύου. Αντίστοιχα, κάθε 
κατάλυμα θα συνδέεται με έναν μοναδικό αριθμό ταυ-
τότητας ακινήτου.

Ακόμη, στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, οι ηλεκτρο-
νικές πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορί-
ες στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθώμενα 
ακίνητα, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες συμμορφώνονται με το 

μητρώο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, 
θα επιβάλλονται διοικητικά και φορολογικά πρόστιμα.

Επίσης, σύμφωνα και με όσα έχει αναφέρει η εφη-
μερίδα «Ναυτεμπορική»:

- Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσι-
κό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα 
αποτελεί την ταυτότητά του προς εκμίσθωση ακινήτου 
και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση 
θα επισύρει βαρύτατο πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

- Τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακι-
νήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της 
μίσθωσης.

- Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος 
με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος 
θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο από οποιονδή-
ποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες).

- Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικο-
νομίας διαμοιρασμού θα θεωρούνται ότι αποκτούν 
εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκ-
μετάλλευση. Έτσι, η πλειοψηφία των εκμισθωτών που 
διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα, τα οποία εκμισθώνουν 
και αποκτούν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ τον 
χρόνο, θα φορολογούνται με τον χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή 15%. Αντίθετα όσοι υποκρύπτονται πίσω 
από την οικονομία του διαμοιρασμού και λειτουργούν 
σκιώδη ξενοδοχειακά καταλύματα αποκτώντας υψη-
λά εισοδήματα χωρίς, μέχρι σήμερα, να αποδίδουν 
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, θα επιβαρύνονται 
με φορολογικούς συντελεστές 35% και 45% επί των 
ακαθάριστων κερδών τους, γεγονός που θα λειτουρ-
γεί ως αντικίνητρο.

Μνημόσυνο 
ναυαγών  
«ΣΑΜΙΝΑ»

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επι-
μνημόσυνη δέηση στην Παναγία Εκατονταπυλιανή για 
τα θύματα ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ».

Μετά το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε τρισάγιο 
στην περιοχή Κορακιές, στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου, το οποίο τιμάται στη μνήμη των 
απολεσθέντων ναυαγών στο τραγικό συμβάν του στις 
26 Σεπτεμβρίου 2000. 

Επίσης, ετελέσθη τρισάγιο και στο λιμάνι Παροικιάς, 
στην προτομή του υπολιμενάρχη Δημήτρη Μάλαμα, 
παρουσία του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου και του έπαρ-
χου κ. Κ. Μπιζά.

Σε σχετικό μήνυμα του έπαρχου Πάρου, Κώστα Μπι-
ζά σημειώνεται: «Η τοπική κοινωνία (εκκλησία, τοπι-
κές αρχές - φορείς και πολίτες) θυμάται και τιμάει 
τα θύματα του ναυαγίου με τον απαραίτητο σεβασμό. 
Ιδιαίτερη τιμή αξίζει και στους ηρωικούς ψαράδες 
που έσωσαν εκατοντάδες ναυαγούς».

Ομιλία για τον  
καρκίνο του μαστού

Με αφορμή τον Μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης 
για τον Καρκίνο του Μαστού και στo πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των 
φύλων ο Δήμος Πάρου οργανώνει ομιλία με θέμα: 

«Πρώιμη Διάγνωση και Θεραπεία του καρκίνου του 
Μαστού» με ομιλήτρια την Δρ. Αναστασία Παζαΐτη 
MD, PhD, γενική χειρουργός, χειρουργός μαστού. 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξε-
νοδοχείου PAROS AGNANTI το Σάββατο 15 Οκτωβρί-
ου 2016 και ώρα 18:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η αντιδήμαρχος κ. 
Δώρα Σαρρή -Παπακυρίλου.
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Φοροκαταιγίδα!
Τα ψέματα τελείωσαν, τα μπάνια του λαού τελείω-

σαν και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει νέο χτύ-
πημα στην ελληνική κοινωνία καθώς. αντιμέτωποι με 
το νέο φορολογικό πακέτο το οποίο θεσπίστηκε, στο 
πλαίσιο του κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης, θα 
βρεθούν από τον Οκτώβριο οι φορολογούμενοι.

Πρόκειται για το πακέτο μέτρων, με στόχο να επιτευ-
χθεί η πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% 
του ΑΕΠ το 2017, που φέρνει αυξήσεις σε πετρέλαιο 
θέρμανσης, ντίζελ και βενζίνη, τσιγάρα, καφέ και στα-
θερή τηλεφωνία. Η εφαρμογή των μέτρων θα 
ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
1.Από την 1η Οκτωβρίου 2016 αυξάνεται, κατά 

13 λεπτά του ευρώ, ο ειδικός φόρος κατανά-
λωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν 
οι αγρότες. 

2. Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρί-
ου 2016 κατά 5 λεπτά του ευρώ. Αυτό θα προκαλέσει 
αύξηση της λιανικής τιμής μαζί με τον ΦΠΑ κατά 6 
έως 7 λεπτά.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 αυξάνεται η τιμή 
στα καύσιμα. Η βενζίνη αυξάνεται κατά 3-4 λεπτά 
ανά λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 8-9 λεπτά και το 
υγραέριο κατά 6-7 λεπτά.

4. Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 
οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα και 
τα λοιπά προϊόντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κα-
τανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό 
θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο 
αναλογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της 
λιανικής τιμής πώλησης. Οι λιανικές τιμές πώλησης θα 

αυξηθούν έως 1 ευρώ το πακέτο.
5. Από την 1η Ιανουαρίου επιβάλλεται ειδικός φό-

ρος κατανάλωσης στον εισαγόμενο και εγχω-
ρίως παραγόμενο καφέ. Θα επιβληθεί ΕΦΚ στην 
εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ, με συ-
ντελεστές από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρ-
ντισμένο καφέ και με συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό 
στον στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκ-
χυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ. 
Οι λιανικές τιμές αναμένεται να επιβαρυνθούν με αυ-
ξήσεις έως και 15%.

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επιβληθεί ειδι-
κός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησι-
μοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα: Το ύψος 
του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά 100 ml υγρού.

7. Από το νέο έτος θα επιβληθεί τέλος 5% σε κάθε 
μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινω-
νιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας.

8. Αυξάνεται από το νέο έτος ο φόρος στα μερί-
σματα από 10% σε 15%.

9. Από την 1η Ιανουαρίου καταργείται η έκπτω-
ση 30% του ΦΠΑ που έχει διατηρηθεί μέχρι 
σήμερα σε ορισμένα νησιά, κυρίως αυτά της άγο-
νης γραμμής.

Σεμινάριο

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2016 στο δήμο Πά-
ρου πραγματοποιήθηκε διήμερο ειδικό επιμορφωτικό 
πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με θέμα: «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 
4412/2016».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πάρου, κ. 
Μανώλη Μαλαματένιο, που είναι ο αρμόδιος για 
την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης: «Το 
πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον κ. Αθανάσιο Πα-
ζαρλόγλου ο οποίος είναι οικονομολόγος και γενικός 
γραμματέας στο δήμο Ωραιοκάστρουμ με τεράστια 
εκπαιδευτική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

Η διημερίδα στέφτηκε από μεγάλη επιτυχία αφού 
συμμετείχαν σ’ αυτή 42 εργαζόμενοι και στελέχη από 
όλες τις υπηρεσίες του δήμου, τα εποπτευόμενα νο-
μικά πρόσωπα, το δήμο της Αντιπάρου (4 άτομα, 3 
εργαζόμενοι και ο δήμαρχος κ. Αναστάσιος Φαρού-
πος) και την αποκεντρωμένη διοίκηση Νοτίου Αιγαίου 
(3 άτομα).

Κλείνοντας, δεσμεύομαι ως αντιδήμαρχος υπεύθυ-
νος για το προσωπικό ότι πάντα θα φροντίζω για την 
εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε οι υπηρεσίες μας 
προς τους πολίτες να είναι οι καλύτερες».

4 Οκτωβρίου 
παγκόσμια ημέρα  
των ζώων

«το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορεί να κριθεί από 
τον τρόπο που φέρεται στα ζώα»

Μαχάτμα Γκάντι 

Τι μπορείς να κάνεις εσύ για τα ζώα
Υιοθετήστε ένα αδέσποτο
Οι φιλοζωικές κάνουν ό,τι μπο-

ρούν αλλά το πρόβλημα παραμέ-
νει άλυτο και ειδικά όσο υπάρ-
χουν άνθρωποι που παρατάνε το 
κατοικίδιό τους είτε γιατί μεγά-
λωσε, είτε γιατί δεν τους άρεσε 
πια. Υιοθετήστε κι εσείς ένα αδέ-
σποτο ζωάκι από τις φιλοζωικές 
και σώστε ένα πλάσμα.

Ενισχύστε τις φιλοζωικές
Βοήθησε τις  φιλοζωικές 

οργανώσεις του νησιού που στη-
ρίζουν έμπρακτα τα ζώα. Σήμερα 
είναι η πιο κατάλληλη μέρα για 
να γίνει κανείς μέλος τους.

Μην κλείνεις το στόμα
Κάθε φορά που βλέπεις κάποιον να κακομεταχειρίζεται ένα ζώο πες το! Διάδωσε 

το! Τα μέσα είναι πλέον πολλά.

Να κάνουμε φιλόξενο το νησί
Εάν δε μπορείς να έχεις κατοικίδιο στον χώρο που μένεις τότε δε σημαίνει πως δε 

μπορείς να βοηθήσεις τα ζώα της πόλης σου.  Βάλε ένα μπολάκι με νερό στον κήπο 
του σπιτιού σου, έξω από το κατάστημά σου ή  άφησε ξηρά τροφή σε προσβάσιμο 
σημείο.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. 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 - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήμα 4.200 τ.μ. 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 
πωλείται διαμέρισμα 57 τ.μ. 1ου 
ορόφου. Χώρος κατάλληλος για 
φοιτητές. Τιμή: 27.000 €. Τηλ. 6975 
649 672, 2310 652905

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.μ. Δίνονται 
ξεχωριστά ή μαζί. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τμ, με 740 τμ 
οικόπεδο, 200 μ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
στούντιο, καφέ, εστιατόριο, ξενο-
δοχείο για χρήση 10ετίας. Διαθέτω 
μετρητά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία 40 τ.μ., αποτελούμενη από 1 Υ/Δ, 
σαλόνι - κουζίνα, μπάνιο, τζάκι και 
αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Βρί-
σκεται 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΚΑΣΤΡΟ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, 40 τ.μ., 

επιπλωμένο. Τιμή: 200€ το μήνα.  
Τηλ. 6946 782 301

ΝΑΟΥΣΑ – ΞΙΦΑΡΑ, (προς Σάντα 
Μαρία), ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 
τ.μ. επιπλωμένο, μπροστά στη θά-
λασσα, με 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι, 
κουζίνα , τζάκι, καλοριφέρ και Α/C. 
Ανακαινισμένο. Από Οκτώβριο έως 
Μάιο. Τηλ.  51040/6972 402 857

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 532, 
22840 41227-41418

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πάνω από το ΙΚΑ, ενοικιάζεται 
χώρος 35 τ.μ. κατάλληλος για οικία 
ή για επαγγελματική στέγη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 200 338

ΚΩΣΤΟΣ ενοικιάζεται ισόγεια κατοι-
κία, με 3 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
κουζίνα, 2 μπάνια, τζάκι, ηλιακό και 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 29056/6973 086 872

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται Studio 
δίπατο 25 τ.μ., επιπλωμένο, πλήρως 
εξοπλισμένο, a/c (κρύο, ζεστό) σε 
πλατεία όπισθεν μουσείου, ανοιχτό 
πάρκινγκ. Τιμή: 170€/μήνα.
Τηλ.: 6942 464 971

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται κτίριο μη 
ηλεκτροδοτούμενο 240 τ.μ. κατάλ-
ληλο για αποθήκη ή γκαράζ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6976 336 421

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-
πωλείο στην Παροικιά. Διανομέας, 
ψήστης, τυλιχτής και κοπέλα για την 
κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
647 383

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από επιχείρηση 
εστίασης στην Παροικιά για την 
παρασκευή πίτσας σε ξυλόφουρνο 
και βοηθός για την κουζίνα. Απασχό-
ληση όλο ο χρόνο. Τηλ. 22520/6976 
065 689

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία σε εμπορικό κατάστημα 
στη Νάουσα. Ηλικία 22 - 35 ετών. 
Αποστολή βιογραφικών info@
whiteinparos.com Τηλ. Επικοινωνίας 
: 6936 857 179

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται εσωτε-
ρική, ηλικίας περίπου 60 ετών. Τηλ. 
6945 275 152

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητούνται από επιχείρηση στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών 
στο: aggeliabiologos@gmail.com

ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ ζητείται από το 
ελληνάδικο Rescue στην Αντίπαρο 

για τον μήνα Οκτώβριο. Εργασία 4 
μέρες την εβδομάδα. Καλές απο-
δοχές. Παρέχεται και διαμονή. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6975 626 162 και στο 
email: sotosrescue@gmail.com 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. Προετοιμασία για όλα τα 
διπλώματα και για σπουδές στην 
Ιταλία 
•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό - έμφαση στην προφο-
ρική επικοινωνία και στην ειδική 
ορολογία του κάθε επαγγελματικού 
κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων και ιστο-
σελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων και τον 
καθαρισμό οικιών. κα Κατερίνα. Τηλ. 
6936 917 779

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδί-
δονται κατ’ οίκον για όλα τα επίπεδα 
από έμπειρο καθηγητή. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. 693 494 6750

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ διδάσκει 
πιάνο, θεωρητικά μουσικής και γερ-
μανική γλώσσα σε προσιτές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6957 993 353

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτος Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
(Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, 
Νέων Ελληνικών, Λατινικών) σε 
μαθητές/-τριες Γυμνασίου, Λυκείου 
και Δημοτικού (όλα) σε Πάρο και 
Αντίπαρο. κιν.6978 315 508 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ βιολογικό ντόπιο 
πωλείται προς 3,5€ το κιλό. Τηλ. 
6981 563 189

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται με το 
μήνα από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το μήνα. Ελάχιστος 
χρόνος μίσθωσης 2 μήνες.  Τηλ. 
6983 412 685

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαμβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αμερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινομηχανή, 
καφετιέρα, προτζέκτορας με πανί 
καθώς και οικιακός εξοπλισμός. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6978 830 
949/22308
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

Ζητείται ηµεδαπός υπάλληλος, 25-55 ετών,
από εργολάβο κοιµητηρίου.

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Γαβαλάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της Αικατερίνης το γένος 
Μαρίδη, που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στην Πάρο και η 
Νεκίτα Πετρονέλα του Αλέξανδρου και της Μαρίας το γένος Νεκίτα, που 
γεννήθηκε στη Ρουμανία και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 30  
Οκτωβρίου 2016 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Πάρο.

Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

Μεταφορές από Αθήνα προς Πάρο
& από Πάρο για όλη την Ελλάδα

Γραφείο Πάρου | τηλ. 22840 28204 | κιν. 697 8698915
Γραφείο Αθηνών | τηλ. 210 3478064 | κιν. 697 7706657

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00-14.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Γενικής Ιατρικής | Μητσάκης Όθωνας 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.00-14.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 10-20/10

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
6/10, 13/10, 19-20/10, 27/10

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
7/10, 21/10

Ωτορινολαρυγγολόγος |  Αντωνοπούλου 
Ζωή 7/10, 21/10

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
6/10, 13/10, 20/10, 27/10

Βοήθεια στο Κ.Υ.
Ο σύλλογος φίλων στήριξης Κ.Υ. Πάρου, με ανακοίνωσή 

του έκανε γνωστές τις κινήσεις του για αγορές αγαθών για 
τις ανάγκες του «μεγάλου ασθενή» του νησιού μας. Η ανα-
κοίνωση έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε, ότι ο σύλλογος μας, μετά από αίτη-
μα του Κέντρου Υγείας Πάρου-Αντιπάρου προέβη:

 - στην αγορά δύο υποβιβαστών πίεσης με ροόμετρο και 
υγραντήρα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του, 
συνολικής αξίας 235,60 €

- στη συμμετοχή μας με το ποσό των 20 € ώστε να συ-
μπληρωθεί το χρηματικό ποσό για την αγορά καταγραφι-
κού χαρτιού για το monitor και

- στην αγορά αεραγωγού emiflex φ75, 3 μέτρων και σφι-
γκτήρα 60-170 για την ανάγκη του αερισμού του ακτινολο-
γικού, αξίας 10 €.

 Οι δαπάνες αυτές καλύφθηκαν από χορηγίες των μελών 
μας».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Η Πάρος τον  
4ο αιώνα π.Χ

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του 
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου 
και Κυκλάδων, στο διεθνές συνέδριο 
για τη Φάρο στην Κροατία

Πέραν των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για τα 2400 χρόνια από την 
ίδρυση της Φάρου από Παρίους 
αποίκους το 385 π.Χ. στο νησί Χβαρ 
της Κροατίας, στην πόλη του Stari 
Grad (αρχαία Φάρος) πραγματο-
ποιήθηκε από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 
2016 τριήμερο διεθνές συνέδριο με 
θέμα: «Η Φάρος και η πεδιάδα του 
Stari Grad» που οργανώθηκε από 
το αρχαιολογικό μουσείο του Stari 
Grad και στο οποίο συμμετείχαν 26 
αρχαιολόγοι πανεπιστημιακοί και 
ερευνητές.

Η Πάρος, σε αυτό το συνέδριο, 
εκπροσωπήθηκε από το ΙΑΠΚ, με 
δύο επιστημονικές ανακοινώσεις 
από την πρόεδρο του ινστιτούτου, 
καθηγήτρια αρχαιολογίας, Ντόρα 
Κατσωνοπούλου, που μίλησε με 
θέμα: «Η Πάρος τον 4ο αιώνα π.Χ. 
και η ίδρυση της Φάρου» και τη γεν. 
γραμματέα του ινστιτούτου, αρχαιο-
λόγο, Ουρανία Ψηλού, με θέμα: «Ο 

Αρχίλοχος και η πρωιμότερη αποικία της Θάσου».

Τι συζητήθηκε
Οι ανακοινώσεις στο συνέδριο ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, σύμφωνα με τους συμ-

μετέχοντες σε αυτό, και κάλυψαν την ιστορία της Φάρου από την ίδρυσή της τον 4ο 
αιώνα π.Χ. μέχρι τα νεότερα χρόνια. 

Ο γνωστός Κροάτης ακαδημαϊκός και ιστορικός τέχνης, καθηγητής, κ. Maroevic, 
στον απολογισμό των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου κατά την τελετή λήξης, 
αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην συνεισφορά της προέδρου του 
ΙΑΠΚ Ντόρας Κατσωνοπούλου, στο καίριο επιστημονικό θέμα συζήτησης του συ-
νεδρίου που αφορούσε στους λόγους που οι αρχαίοι Πάριοι επέλεξαν να ιδρύσουν 
νέα αποικία στη Δύση και στην περιοχή της Αδριατικής, θέμα που ανέπτυξε η πρόε-
δρος του ΙΑΠΚ με την εισήγησή της. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε περιήγηση και ξε-
νάγηση των συνέδρων στην αρχαία επικράτεια της Φάρου, όπου οι ανασκαφές 
των Κροατών αρχαιολόγων έχουν φέρει στο φως λείψανα της οχύρωσης της πό-

λης ανάμεσά τους 
και μεγάλο πύργο 
του 4ου αιώνα π.Χ. 
που συμπίπτει με 
την άφιξη των Ελ-
λήνων στο Χβαρ, 
καθώς και στον 
α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό 
χώρο που έχουν 
βρεθεί τοίχοι αρ-
χαίων κτιρίων της 
εποχής ιδρύσεως 
της αποικίας. Η 
πεδιάδα της αρ-
χαίας πόλης που 
διατηρεί μέχρι και 
σήμερα την αρ-
χαία διαίρεση Γης 

με μεγάλους οδικούς άξονες στις κατευθύνσεις Β-Ν και Α-Δ, και μικρότερους αγρο-
τικούς δρόμους που διαχωρίζουν τις καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες και αμπελώνες, 
για τη σπουδαιότητά της ως μοναδικό τοπίο διατήρησης από την αρχαιότητα, έχει 
κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. 

Η πρόεδρος του ΙΑΠΚ κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου, ανέπτυξε επίσης τη σημασία 
της αποικιακής δραστηριότητας των Παρίων κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 
μαρμάρινης στήλης που τοποθετήθηκε στο δημοτικό πάρκο του Stari Grad, στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αδελφοποίηση της Πάρου με τη Φάρο και εξήγη-
σε το χαρακτήρα και τη σπουδαιότητα της στήλης ως αναμνηστικού μνημείου που 
ανεγέρθηκε για να τιμήσει την ίδρυση της Φάρου 2400 χρόνια πριν στο έδαφος της 
Κροατίας. 

Η στήλη περιλαμβάνει δύο κείμενα για την ίδρυση της πόλης στα ελληνικά και 
κροατικά που έγραψαν η πρόεδρος του ΙΑΠΚ Ντόρα Κατσωνοπούλου και ο αρχαι-
ολόγος ανασκαφέας της Φάρου Branko Kirigin, οι οποίοι  είχαν και την ιδέα της 
δημιουργίας της. Παρόμοια στήλη τοποθετήθηκε στην Πάρο, στην πλατεία μπροστά 
από την Εκατονταπυλιανή, τον Ιούνιο 2015 στο πλαίσιο των εργασιών του Δ’ διε-
θνούς συνεδρίου του ΙΑΠΚ αφιερωμένου στην Πάρο και τις αποικίες της, η οποία 
και εγκαινιάστηκε από τους δημάρχους Πάρου και Stari Grad, όπως έγινε και στις 
10 Σεπτεμβρίου στην Κροατία.  

Με δήλωσή της προς την εφημερίδα μας, η πρόεδρος του ΙΑΠΚ κ. Ντόρα 
Κατσωνοπούλου εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση από τη συμμετοχή στο 
διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τη Φάρο και μας αποκάλυψε ότι θα υπάρξει 
συνέχεια συνεργασίας με τους Κροάτες αρχαιολόγους και το αρχαιολογικό μουσείο 
του Stari Grad τόσο στο επίπεδο διεθνών συνεδρίων όσο και εξειδικευμένων μελε-
τών που αφορούν στην Πάρο και τη σύνδεσή της με τη Φάρο.
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Έντονες διαφωνίες  
εκπαιδευτικών

Νε αφορμή τον τρόπο χρήσης στο «Σπίτι του Δασκάλου», οι δύο συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις εκπαιδευτικών του νησιού 
μας (ΕΛΜΕ και Π. Καλλίερος), αντάλλαξαν 
δελτία τύπου, τα οποία σε κάθε «τρίτο» 
αναγνώστη αφήνουν πολλά ερωτηματικά.

Σημειώνουμε ότι το οίκημα που στεγά-
ζεται το «Σπίτι του Δασκάλου» αποτελεί 
δημοτική περιουσία και έχει παραχωρηθεί 
στους εκπαιδευτικούς για διάφορες δρά-
σεις τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Η ανακοίνωση ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το 
ΔΣ του σωματείου Π Καλλιέρος άλλα-
ξε κλειδαριά στο Σπίτι του Δασκάλου κι 
αρνείται να δώσει αντικλείδι στην ΕΛΜΕ 
απαγορεύοντας έτσι την πρόσβασή στο 
χώρο. Η συζήτηση για αλλαγή κλειδιών 
έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο όταν δυστυ-
χώς διαπιστώσαμε ότι χάθηκαν χρήματα 
από το Σπίτι του Δασκάλου. Επομένως για 
την αλλαγή κλειδιών υπήρξε συμφωνία, 
χωρίς ωστόσο να έχουμε κανονίσει πότε 
θα γινόταν αυτό.

Το ΔΣ του Καλλιέρου αιφνιδιαστικά άλλαξε την κλειδαριά το καλοκαίρι. Αυτή τη  
στιγμή δεν έχουμε κλειδί κι επομένως δεν έχουμε πρόσβαση στο χώρο. Ξεκαθαρί-
ζουμε ότι για όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση και ως ότου αποκατασταθούν τα πράγ-
ματα δεν έχουμε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο. Το ΔΣ του 
σωματείου της πρωτοβάθμιας πρότεινε την προηγούμενη χρονιά αλλαγή στο κατα-
στατικό λειτουργίας του Σπιτιού του Δασκάλου. Η ΕΛΜΕ διαφώνησε για την αλλαγή 
του καταστατικού και πρότεινε να παραμείνει το καταστατικό όπως ήταν. Η υπόθεση 
με τα κλειδιά είναι άραγε φιέστα τιμωρητική ή προσπάθεια επίδειξης δύναμης για τη 
μη συμφωνία; Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόκειται για μια αντιδημοκρατική πράξη 
παραχάραξης του καταστατικού λειτουργίας. Στις συλλογικότητες και στα σωματεία 
δεν υπάρχει το αποφασίζω και διατάζω. 

Τέτοιες ενέργειες δείχνουν απειρία συμμετοχής στα κοινά κι έλλειψη σεβασμού 
αφού προσβάλλουν:

- το ΔΣ της ΕΛΜΕ και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας.
- όσους συμμετέχουν εθελοντικά στις ομάδες του Σπιτιού του Δασκάλου. 
- κυρίως όμως ως αντισυναδελφική και αυθαίρετη ενέργεια είναι προσβλητική για 

τους συναδέλφους του συλλόγου της πρωτοβάθμιας, τον Καλλιέρο και την πλούσια 
ιστορία αυτού του σωματείου στο συνδικαλιστικό χώρο.

Το ζήτημα της συνδιαχείρισης του Σπιτιού του Δασκάλου από τα δύο σωματεία 
ορίζεται  σύμφωνα με την απόφαση της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευ-
σης του Συλλόγου Παν Καλλιέρου στις 21-02-2013 (έγγραφο κοινοποίησης αρ 
πρ 45/28-02-2013) και η οποία έχει επικυρωθεί από Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ 
Πάρου-Αντιπάρου με την οποία ορίζεται σαφώς ότι: «Ο συγκεκριμένος χώρος έχει 
παραχωρηθεί από το Δήμο Πάρου στο σύλλογο Παν Καλλιέρο ο οποίος στη συνέ-
χεια απηύθυνε κάλεσμα για συνδιαχείριση στην ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου. Συνεπώς 
την κεντρική ευθύνη της διαχείρισης του Σπιτιού του Δασκάλου την έχουν τα δύο 
Σωματεία και στις δραστηριότητες αυτού μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη των δύο 
σωματείων».

Επομένως λόγω της συνδιαχείρισης δεν έχει κανείς το δικαίωμα να αμφισβητεί 
ή να εμποδίζει την πρόσβαση στο χώρο στις ομάδες εθελοντών ή στην ΕΛΜΕ. Κα-
ταγγέλλουμε την ενέργεια ως αυθαίρετη, ανεύθυνη και προσβλητική για όλους τους 
συναδέλφους τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας.

Το Σπίτι του Δασκάλου είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι ομάδες των εθελοντών 
και δεν υπόκειται σε εκβιαστικές κι αυθαίρετες ενέργειες απαγόρευσης πρόσβασης 
σε αυτό κι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο».

Η ανακοίνωση του συλλόγου «Π. Καλλίερος»
«Καθόλου έκπληξη δε μας προκάλεσε τις προάλλες η δήλωση-καταγγελία την 

οποία έφερε στη δημοσιότητα το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Είναι ίδιον της αντισυναδελφικής 
και αντισυνδικαλιστικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει τα τελευταία 2 χρόνια τόσο 
σε σχέση με το δικό μας σωματείο, όσο και με άλλα σωματεία εργαζομένων του νη-
σιού. Βέβαια, εμείς ποτέ μα ποτέ δεν τα δημοσιοποιήσαμε ή διαπομπέψαμε αυτούς, 

παρά μόνο προσπαθούσαμε να βρούμε διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. 
Επειδή όμως τα γκεμπελικά και παρασκηνιακά πολιτικά παιχνίδια που στηρίζονται 
σε αναλήθειες και αποσκοπούν σε άλλα συμφέροντα και φιλοδοξίες έχουν τα όρια 
τους, πόσο μάλλον στο μικρό τόπο που ζούμε και γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά, 
είμαστε υποχρεωμένοι να διασαφηνίσουμε κάποια πράγματα.

Το Σπίτι του Δασκάλου είναι ένα δημόσιο κτίριο, πρώην νηπιαγωγείο που δεν 
μπορούσε πλέον να στεγάζει και να φιλοξενεί τους μικρούς μαθητές και παρέμενε 

ανεκμετάλλευτο. Ο Σύλλογος Δασκάλων 
κ’ Νηπιαγωγών το 2011 ζήτησε τη διάθε-
σή του από το Δήμο σε αυτόν με σκοπό τη 
χρήση για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
ψυχαγωγικές δράσεις ανοιχτές στην κοι-
νωνία της Πάρου. Κι έτσι έγινε. Προς με-
γάλη του τιμή το Δημοτικό Συμβούλιο με 
την απόφασή του 442/2011 παραχώρησε 
το κτίριο στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πά-
ρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρο» για χρήση.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια δάσκαλοι-
νηπιαγωγοί αλλά και εξωτερικοί συνεργά-
τες, με μόνο κίνητρο τον εθελοντισμό και 
το μεράκι, οργάνωσαν δραστηριότητες, 
συναντήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια και 
συναυλίες που προωθούσαν την ενδυ-
νάμωση της σχέσης των εκπαιδευτικών 
με τους γονείς και τα παιδιά πέραν των 
σχολικών κτιρίων και του ωρολογίου προ-
γράμματος αλλά και γενικότερα τον εξευ-
γενισμό των σχέσεων των ανθρώπων και 
την αλληλεγγύη. Το Σπίτι του Δασκάλου 
πάντα λειτουργούσε και ευελπιστούμε να 
συνεχίσει να λειτουργεί με δημοκρατικές 
διαδικασίες και εμπιστοσύνη στην ποιότη-

τα των συνανθρώπων και τη συνεργασία μεταξύ τους.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε μια προσπάθεια ανοίγματος και διεύρυνσης των συνερ-

γασιών έγινε στο παρελθόν πρόταση στην ΕΛΜΕ για συνδιαχείριση, με ενημέρωση 
φυσικά της Δημοτικής Αρχής, χωρίς όμως να αλλάζει η απόφαση παραχώρησης 
στο Σωματείο μας. Η συνεργασία μας αυτά τα χρόνια με την ΕΛΜΕ, όπως και όλες 
οι συνεργασίες, είχε λαμπρές στιγμές αλλά και πολύ άσχημες. Σε μια προσπάθεια 
συνεννόησης και εύρεσης κοινής συνισταμένης η Γενική μας Συνέλευση, το ανώτερο 
όργανό ενός Συλλόγου, τις αποφάσεις του οποίου σεβόμαστε και είμαστε υποχρε-
ωμένοι ως διοικητικό να ακολουθήσουμε, ψήφισε το 2013 ένα πλαίσιο λειτουργίας 
που περιλάμβανε καθορισμό υπευθύνων και αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Η Γ.Σ. της 
ΕΛΜΕ υπερψήφισε το πλαίσιο αλλά τα επερχόμενα διοικητικά αυτής ουδέποτε σε-
βάστηκαν ή δέχτηκαν να εφαρμόσουν!

Η Γ.Σ μας για τη μη διακοπή της συνεργασίας πρότεινε στο διοικητικό της ΕΛΜΕ 
εκ νέου ένα πλαίσιο βασισμένο στο προηγούμενο αλλά πιο συγκεκριμένο και ανα-
λυτικό, το οποίο προέβλεπε τις διάφορες προβληματικές που είχαν αναδυθεί το 
προηγούμενο διάστημα, προστάτευε εξίσου και έδινε αντίστοιχες ελευθερίες και στα 
δύο Σωματεία. Το διοικητικό της ΕΛΜΕ δεν μας έκανε ποτέ μια αντιπρόταση ούτε 
πήγε το ζήτημα στη ΓΣ. της, όπως της ζητούσαμε επανειλημμένως!

Τώρα ζητάει μέσω ενός κατασυκοφαντικού κειμένου την εφαρμογή του παλιού 
πλαισίου; 

Χωρίς καμιά διάθεση ή προσπάθεια συνεργασίας για πάνω από 2 χρόνια απαιτεί 
μ’ ένα ιδιαιτέρως προσβλητικό κείμενο κλειδιά για ένα χώρο στον οποίο φιλοξενού-
νταν;

Επειδή τέτοιες συμπεριφορές είναι αδικαιολόγητες και κόστισαν πολύ κι από πολ-
λές απόψεις όλο αυτό το διάστημα στην υγιή λειτουργία του χώρου και προπάντων 
στην προστασία του, αποφασίζουμε να πάμε το θέμα της συνδιαχείρισης με την 
ΕΛΜΕ και γενικότερα της λειτουργίας του χώρου εκ νέου στη Γ.Σ μας. Κι έχουμε το 
δικαίωμα αλλά και την ευθύνη γι’ αυτό, τόσο απέναντι στους συναδέλφους Α’θμιας 
κ’ Β’θμιας που με προσπάθεια και όραμα δημιούργησαν και εξέλιξαν το χώρο αυτό, 
όσο απέναντι και στο Δήμο για τη μεγάλη προσφορά που μας έχει κάνει.

Ξεκαθαρίζουμε και είναι πάγια θέση μας ότι το Σπίτι θέλουμε να είναι ανοιχτό σε 
συνεργασίες όχι μόνο με την ΕΛΜΕ αλλά και με όλα τα άλλα Σωματεία, τους πολι-
τιστικούς Συλλόγους, τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες και όλους τους δημότες 
της Πάρου και της Αντιπάρου, οι οποίοι θέλουν να φιλοξενηθούν στο χώρο και να 
μοιραστούν μαζί με όλους εμάς!

Και ευελπιστούμε οι Δάσκαλοι κ’ Νηπιαγωγοί του τόπου αλλά και τα επόμενα 
διοικητικά αυτών να μην απογοητευτούν από τέτοιες κακοτοπιές....

Στις μέρες μας είναι καλό να ψάχνουμε όσα μας ενώνουν!
Υ.Γ. Ενημερώνουμε τις ομάδες και τους εθελοντές που όλα τα προηγούμενα χρό-

νια χρησιμοποιούσαν το χώρο, δημιουργούσαν σε αυτόν και θέλουν να συνεχίσουν 
πως μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας ώστε ο χώρος να ανοίξει γι’ αυ-
τούς. Πάντα όμως με τη δέσμευση ότι θα σεβαστούν τις αποφάσεις της Γ.Σ. του 
Οκτωβρίου και του επόμενου διοικητικού σχετικά με τη λειτουργία του χώρου».
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Αποκλεισμός 
στα 11  
βήματα…

Άτυχος ο ΑΟΠ αποκλείστηκε από τη συνέχεια 
του κυπέλλου ΕΠΣΚ καθώς έχασε την περασμέ-
νη Κυριακή από το Φιλώτι, στο γήπεδο Αγίου 
Αρσενίου στη Νάξο, με 5-4 στα πέναλτι (συνο-
λικό σκορ 6-5).

Ο αγώνας των δύο ομάδων κρίνεται ως μέ-
τριος και μόνο μερικές ατομικές εξάρσεις ποδο-
σφαιριστών κράτησαν το ενδιαφέρον του κό-
σμου που παρακολούθησε τον αγώνα.

Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν κάτω 
του μετρίου και φάσεις για δημιουργία τέρματος δεν 
υπήρχαν! Αντίθετα στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν συ-
γκινήσεις και η γηπεδούχος ομάδα της Νάξου προη-
γήθηκε με γκολ του Σταματίου στο 54ο λεπτό, έπειτα 
από ωραία σέντρα στην περιοχή σε εκτέλεση κόρνερ 
από τον Σκοπελίτη. Ο ΑΟΠ αντέδρασε στο 66ο λε-
πτό, όταν ο Γιαννούλης με εκτέλεση φάουλ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-1.

Σημειώνουμε ακόμα ότι ο ΑΟΠ διαμαρτυρήθηκε 
στο 74ο λεπτό για πέναλτι, όταν η μπάλα σε σουτ του 
Γιουρτζίδη βρήκε το χέρι αμυντικού ποδοσφαιριστή 
του Φιλωτίου. Στην παράταση ο ΑΟΠ μπορούσε να 
κλέψει τη νίκη όταν ο Γιαννούλης βρέθηκε τετ – α –τετ 
με το Ναξιώτη τερματοφύλακα Ξένο, αλλά δεν μπό-
ρεσε να πετύχει το νικητήριο γκολ, που πιθανά θα έδι-
νε την πρόκριση στον ΑΟΠ. Μία ακόμα καλή ευκαιρία 
είχε ο ΑΟΠ ένα λεπτό πριν τη λήξη της παράτασης με 
το Ράπτη, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ. 
Τελικά οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ψυχοφθόρα 
διαδικασία των πέναλτι, ενώ στο μεταξύ είχαν απο-
βληθεί οι προπονητές των δύο ομάδων (Μιχαήλοβιτς, 

Τριανταφυλλάκος) για διαμαρτυρία. 

Τα πέναλτι
Γιαννούλης (ΑΟΠ) 0-1
Σούλης (Φιλώτι) 1-1
Γιουρτζίδης (ΑΟΠ) 1-2
Μπονιάκος (Φιλώτι) 2-2
Τριανταφυλλίδης (ΑΟΠ) 2-3
Μεμλίκα (Φιλώτι) 3-3
Χατζία (ΑΟΠ) δοκάρι
Κοττάκης (Φιλώτι) 4-3
Σένκα (ΑΟΠ) 4-4
Νταής (Φιλώτι) απόκρουση Βασιλάρη
Κληρονόμος (ΑΟΠ) απόκρουση Ξένου
Βερεσόγλου (Φιλώτι) απόκρουση Βασιλάρη
Ράπτης (ΑΟΠ) απόκρουση Ξένου
Κατζιλιέρης (Φιλώτι) 5-4

Οι πρωταγωνιστές
Φιλώτι: Ξένος, Βερεσόγλου, Ρεγγινίδης, Μπονιά-

κος, Γιαννούλης, Σταματίου (Μεμλίκα), Νταής, Κοτ-

τάκης, Μουστάκης (Σαντέ), Εζεμπαέγκου, Σκοπελίτης 
(Κατζιλιέρης).

ΑΟΠ: Βασιλάρης, Φραντζεσκάκης, Τσόκα (Κληρο-
νόμος), Τσούκε, Σένκα, Χατζία, Γιαννούλης, Γαβαλάς 
(Χούσκα), Ράπτης, Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος με βοηθούς τον κ. Νεοκοσμί-
δη και την κ. Ψαρρά.

Οι υπόλοιποι αγώνες 
Για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων 

είχαμε ακόμα τις εξής αναμετρήσεις:
Θύελλα Καμαρίου – Λάβα (παρ. 0-1). Μετά τη λήξη 

του αγώνα είχαμε θλιβερά επεισόδια με θύμα τον πο-
δοσφαιριστή Σελιστάι της Λάβας όπου μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο Σαντορίνης έπειτα από ξυλοδαρμό 
του από οπαδούς της Θύελλας. Επίθεση δέχθηκε και 
ο ποδοσφαιριστής της Λάβας, Νικολάου. Την υπόθεση 
πλέον διερευνά το Α.Τ. Θήρας που προχώρησε σε εξέ-
ταση μαρτύρων. Την επίθεση σε ποδοσφαιριστές της 
Λάβας καταδίκασε με ανακοίνωση της η γηπεδούχος 
ομάδα της Θύελλας Καμαρίου.

Πανσιφναϊκός – ΑΟ Σύρου 0-7
Μύκονος – Άνω Μερά 3-0
Σύρος 2002 – Πάγος 1-3
Τέλος, σε αγώνα για το πρωτάθλημα Κ-14 της ΕΠΣΚ, 

ο Μαρπησσαϊκός στο γήπεδο των Μαρμάρων νίκησε 
με 3-1 τον ΑΟ Πάρου.

 Με Λάβα ο Νηρέας
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των 8 

του κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων. Ο Νηρέας κληρώθηκε 
με τη Λάβα. Αναλυτικά τα ζευγάρια έχουν ως εξής:

Φιλώτι - Πανναξιακός
ΠΑΣ Τήνου - Μύκονος
Λάβα - Νηρέας
Πάγος - ΑΟ Σύρου
Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα πραγματοποιηθούν 

στην έδρα της ομάδας που κληρώθηκε ως γηπεδού-
χος.

Fun Slalom 
2016

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου σε συνεργασίας με τον 
πανελλήνιο σύνδεσμο ιστιοσανίδας ταχύτητας και 
σλάλομ και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊ-
κής Ομοσπονδίας διοργάνωσε από 30/8 έως 3/9 το 
πανελλήνιο κύπελλο Fun Slalom 2016, στην Πούντα.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 42 αθλητές, ενώ δυναμι-
κό παρόν, εκτός φυσικά της Αττικής, έδωσαν η Αχαΐα 
με τέσσερις αθλητές, οι Κυκλάδες (Πάρος, Σύρος, Νά-
ξος) με 5 αθλητές (κυρίως νεαρούς) αλλά και η Σάμος.

Στον αγώνα συμμετείχαν δύο αθλητές του ΝΟ Πά-
ρου, ο Αλκιβιάδης Βωβός που κατέκτησε τη 2η θέση 
στην γενική και την 1η θέση στην κατηγορία κάτω των 
21ετών και ο Λέναρντ Νευμπάουερ που κατέκτησε την 
22η θέση. 

Ο ΝΟΠ σε σχετική ανακοίνωση του συγχαίρει του 
δύο αθλητές του και σημειώνει: «[…] Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η διεξαγωγή ενός πανελληνίου κυπέλλου 
για 3η συνεχή χρονιά στην Πάρο είναι ένα σημαντι-
κό αθλητικό γεγονός που μπορεί να δώσει μεγάλη 
ώθηση στον τουρισμό του νησιού μας μέσα από το 
υπέροχο άθλημα του windsurf και κατ’ επέκταση του 
ναυταθλητισμού. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει 
την υποστήριξη που του αναλογεί από τις αρμόδιες 
αρχές του νησιού».

Οι νικητές

Γενική κατηγορία
1. Ζώης Θεοχάρης
2. Άλκης Βωβός
3. Παναγιώτης Χαιρόπουλος

Κατηγορία Γυναικών
1. Σοφία Κουκουζέλη
2. Δώρα Γεωργιοπούλου
3. Βίβιαν Καλπογιαννάκη

Κατηγορία Νέων (U21)
1. Άλκης Βωβός
2. Γιάννης Μπούμπας
3. Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης

Κατηγορία SPEED GPS
1. Νίκος Δωρής
2. Γιώργος Φλαμής
3. Στέφανος Γράψας
Ο ΝΟΠ σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί τους ευγενι-

κούς χορηγούς τους και ακόμα:
- Την επιτροπή αγώνα με επικεφαλής τον Αλέξη Κά-

τσιο και μέλη τους Παναγιώτη Αϊβάζογλου και Γρη-
γόρη Κάτσιο. Την επιτροπή ενστάσεων με επικεφαλής 
τον Σταύρο Κουρή και μέλη τους Λευτέρη Πώλο και 
Γιώργο Γεωργουδάκη

- Τους τρεις χειριστές των σκαφών που έμειναν επί 
μέρες και ώρες στη θάλασσα υπό αντίξοες συνθήκες 
συμβάλλοντας στην αγωνιστική επιτυχία, αλλά και 
στην ασφάλεια των αθλητών, και σε όλους όσοι βοή-
θησαν για την επιτυχία των αγώνων.

Χειμερινή κολύμβηση

Ο ΝΟΠ με δελτίο τύπου υπό τον τίτλο: «Το φθινό-
πωρο έφθασε αλλά οι συνήθειές μας δε θα κοπούν…», 
ανακοίνωσε τη συνέχεια των κολυμβητικών του τμη-
μάτων.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση: «Από 1η Οκτώ-
βρη συνεχίζουμε με τις χειμερινές προπονήσεις κο-
λύμβησης. Για αρχή θα χρειαστείτε γυαλάκια, σκου-
φάκι και μαγιό, αργότερα βλέπουμε… Οι ώρες των 
τμημάτων θα είναι κάθε Σάββατο 12:30 -14:00 και 
Κυριακή 11:00-12:30.Τα τμήματα θα χωριστούν σε 
αρχάριους και έμπειρους ανάλογα με τη συμμετοχή! 
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετο-
χή στη γραμματεία του Ομίλου στο τηλ 22840-21800 
ή στο e-mail: info@parosnc.gr».



Η Πάρος γίνεται
περιζήτητη...

γι’αυτό εξασφάλισε και εσύ
έγκαιρα την προβολή
της επιχείρησής σου

σε όσους «ψάχνονται»
για τις επόµενες διακοπές

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

• εστίαση

• διαµονή 

• εκδροµές

• beach bar

• πρακτορεία

• εµπορικά καταστήµατα

•  ενοικιαζόµενα οχήµατα

• σπορ & δραστηριότητες


