
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 | Φύλλο 394 | www.fonitisparou.gr 

Μετά τις φιέστες
Λησμονιά…

» σελ. 8-9

Δε γνωρίζει  
τίποτα το  
Νομισματικό Μουσείο

» σελ. 6

Με τη βούλα  
η υποβάθμιση

» σελ. 14

Ξεκίνησε  
το μπάσκετ

» σελ. 15

«Παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού
νόµου 4399/2016 και το πλαίσιο

εφαρµογής του στον κλάδο του τουρισµού»

το Σάββατο 15/10/2016, στις 18:00,
στην αίθουσα του ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ στην Παροικιά.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
22840-24342 & 6972-271027 - κ. Θαλασσινού Ελένη - Σύµβουλος Επιχειρήσεων
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Hµερίδα ενηµέρωσης
για ξενοδόχους µε καταλύµατα 3* και άνω
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 | ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: 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 394
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-∆ιευθυντής: 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

■ Διεθνή πιστοποίηση
Δεν ξέρω αν το έχετε εμπεδώσει, αλλά η Πάρος και 

η Αντίπαρος από ιατρική φροντίδα αντιμετωπίζεται με 
τα ίδια συστατικά που αντιμετωπίζονται οι εμπόλεμες 
χώρες ή τα κράτη της Αφρικής, που σπαράζονται από 
εμφύλιες συγκρούσεις. Δηλαδή, με τους «Γιατρούς του 
Κόσμου». Ε, δε το λες και λίγο. Μπήκαμε –όπως και να 
το κάνουμε- στον παγκόσμιο χάρτη!

■ Επί σκοπόν πυρ! 
Θα είδατε τις προάλλες στα δελτία ειδήσεων τις για-

γιάδες και τους παππούδες που τους ψέκαζαν με χημι-
κά στη διαδήλωση που πραγματοποίησαν στην Αθήνα. 
Μεταξύ μας έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Τους 
ίδιους ανθρώπους πριν μερικές δεκαετίες, οι Γερμανοί 
στη συνέχεια τους εκτελούσαν. Τώρα, με την «αριστε-
ρή» μας κυβέρνηση, ούτε ένας δεν εκτελέστηκε. Αφή-
στε και το άλλο. Πέρασαν τα ογδόντα τους χρόνια και 
επιμένουν να λαμβάνουν αξιοπρεπή σύνταξη! Όπα βρε 
γιαγιάκα πια!

■ Φορείς
Άντε να γράψω και ένα παράπονό μου. Την περα-

σμένη εβδομάδα γίναμε γνώστες δύο πολύ άσχημων 
καταστάσεων για τη νεολαία του νησιού μας. Καταρ-
χάς, είχαμε την αναστολή λειτουργίας του νηπιαγω-
γείου Μαρμάρων και στη συνέχεια είχαμε την άρση 
λειτουργίας τμημάτων μάθησης στο ΕΠΑΛ Πάρου. 
Εκτός των άμεσα ενδιαφερόμενων, δεν είδα κανέναν 
άλλο σύλλογο-φορέα να αντιδρά. Έτσι, για τα μάτια 
δηλαδή. 

■ Σκέψη
Με το που άκουσα την ανεξαρτητοποίηση Αγ. Πατέ-

λη, αυθόρμητα μου ήρθε στη σκέψη η στάση αξιοπρέ-
πειας του Ακάλεστου και της Αικ. Πατέλη, που όταν 
διαφώνησαν, παραιτήθηκαν.

■ Συνδικαλισμός
Κάποιοι συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού μας 

μπέρδεψαν τα πράγματα μου φαίνεται και αναφέρο-
μαι στο θέμα κατάργησης ολιγομελών τμημάτων-το-
μέων του ΕΠΑΛ. Έτσι, ορισμένοι έκαναν ανακοινώσεις 
συμπαράστασης για τον συνδικαλιστικό φορέα της 
ΕΛΜΕ! Ή στραβά είν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. 
Η πρώτιστη συμπαράσταση δεν είναι η στήριξη συνδι-
καλιστών, αλλά για την αγωνία μαθητών και γονέων, 
για το αύριο.

■ Ατάκα
Και εκεί που καθόμαστε και πίναμε τον καφέ μας ξε-

κινάει η συζήτηση για την άσκηση «Παρμενίων» και τη 
δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού 
πολιτικής άμυνας. Και φυσικά η παρέα είπε την ατάκα 

της σε δευτερόλεπτα: «Πω-πω, σκέψου πόσα «βλήμα-
τα» υπάρχουν στην Πάρο!».

■ Παρέμβαση…
Και μέσα στο χαμό που έγινε την περασμένη εβδο-

μάδα με την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονά-
δων κλπ, βγαίνει διαδικτυακά και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ και 
μας ενημερώνει ότι ο υπουργός, κ. Φίλης, υπέγραψε 
τη λειτουργία τομέα διοίκησης και οικονομίας του 
ΕΠΑΛ Πάρου. Αυτά είναι! Να δείτε που στο τέλος, εκεί 
που μας χρωστούσαν θα μας ζητήσουν και το βόδι…

■ Καρντάσιαν
Θα έχετε ακουστά την Κιμ Καρντάσιαν, της οποίας 

τα οπίσθια τα έχει δει ολόκληρη η οικουμένη σε όλες 
τις στάσεις. Η 35χρονη λοιπόν Κιμ Καρντάσιαν, έπεσε 
θύμα ληστείας στο Παρίσι και σύμφωνα με όσα είπε 
της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 15-16 εκ. δολαρίων, 
που είχε στην κοσμηματοθήκη της στο ξενοδοχείο που 
ήταν. Σε συνέντευξη που έδωσε στη συνέχεια είπε ότι 
φοβόταν μην τη βιάσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, 

αφού όπως υποστήριξε οι ληστές το μόνο που έδει-
χναν να τους ενδιαφέρει ήταν τα κοσμήματα. Δηλαδή, 
η κυρία πίστευε ότι μεταξύ κάποιων εκατομμυρίων 
δολαρίων και εκείνης, οι ληστές υπήρχε περίπτωση να 
ασχοληθούν μαζί της! Τι άλλο θα ακούσουμε σε τού-
τον τον ντουνιά.

■ Εγκαίνια
Μάρκο μη σου μπουν πάλι τίποτα ιδέες να κάνεις 

μόνος σου τα εγκαίνια του «κλειστού» στη Μάρπησσα, 
γιατί θα έχεις πάλι τράβαλα, όπως και με το αεροδρό-
μιο. 

■ Αρχαιολογία
Προσπαθώ να καταλάβω πότε εργάζονται στις υπη-

ρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, στις αρχαιολογι-
κές υπηρεσίες, κλπ. Επί μία εβδομάδα τηλέφωνα για 
να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση των νομισμάτων 
της συλλογής Βαρριά και μόνιμα ακούγαμε για απά-
ντηση: «Απουσιάζει».

■ Τσελεμεντές
Αμ το άλλο. Διαβάστε τώρα ιστορία και πείτε μου αν 

δεν το έχουμε χάσει (και ποιος να το βρει άλλωστε). 
Βλέπω ένα «μεσημεριανάδικο». Σε κάποια στιγμή οι 
παρουσιάστριες –όλες ξανθιές- αρχίζουν και χτυπιού-
νται και να λένε ότι σε λίγο θα μας αποκαλύψουν το 
όμορφο φαγητό που ετοίμασε η Κάτια Ζυγούλη για 
το Σάκη Ρουβά. Ε, μαγειρική είναι σκέφτομαι, κάτσε 
να δούμε μπας και πάρουμε καμία ιδέα. Αφού λοιπόν 
έχει περάσει περίπου ένα μισάωρο, μας δείχνουν σε 
φωτογραφία το «έδεσμα». Τι ήταν; Μία φέτα ψωμί 
κάτω, από πάνω μισή ντομάτα και ένα κομμάτι πιπεριά 
και στον «τρίτο» όροφο, ένα τηγανιτό αυγό! Μάλιστα 
κυρίες και κύριοι, χαράμισα μισή ώρα της ζωής μου 
για να δω τι ετοίμασε ο θηλυκός Τσελεμεντές! Καλά 
να πάθω!

φωνίες
του ∆.Μ.Μ.



www.fonitisparou.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
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Νέα δεδομέ-
να στα πλοία 
αναψυχής

 Στις 26/9/2016 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως, Κοινή Απόφαση του αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός 
τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), 
κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανα-
νέωσης του». 

Με το νέο έντυπο ΔΕ.Κ.Π.Α. επιχειρείται να αναβαθ-
μιστεί ποιοτικά και λειτουργικά το «Έντυπο – ταυτότη-
τα» για τα κοινοτικά και ελληνικά ιδιωτικά πλοία ανα-
ψυχής, βελτιώνοντας και επικαιροποιώντας το παλαιό 
έντυπο που ίσχυε από το έτος 2000. 

Έτσι, στο νέο έντυπο υπάρχουν περισσότερες θυρί-
δες καταχώρισης δεδομένων για πλοιοκτήτη, εκπρό-
σωπο πλοιοκτήτη, πλοίαρχο / κυβερνήτη, χρήστη κα-
θώς και για θεωρήσεις λιμενικών αρχών σε απόπλου 
και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με σκοπό 
να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτό 
σε ενιαία μορφή και οι μεταβολές τους / τροποποιή-
σεις τους καθώς και όλοι οι υπεύθυνοι και υπόλογοι 
του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς να χρειάζεται η 
χρήση δεύτερου ή περισσοτέρων εντύπων σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια λιγότερο κό-
στος και γραφειοκρατία για το διοικούμενο.

Επιπροσθέτως, στη νέα απόφαση αναγράφονται 
αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής, κάτι 
που δεν περιλαμβανόταν στην προηγούμενη απόφαση, 
που πέραν από την εναρμόνιση των απαιτήσεων των 
κατά τόπους αρμόδιων λιμενικών αρχών και την πλή-
ρη εκ των προτέρων ενημέρωση του διοικούμενου για 
αυτές, το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτού-
νται πλέον για την έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α. περιλαμβά-
νουν τις «σημαίνουσες»   πληροφορίες για ένα πλοίο 
αναψυχής που πλέει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, κα-

θιστώντας το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. από φοροεισπρακτικό ερ-
γαλείο σε «ταυτότητα» του ιδιωτικού πλοίου αναψυ-
χής. Συγκεκριμένα και σε περίληψη για την έκδοση και 
τη θεώρηση του νέου ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στη 
λιμενική αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:

α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.
β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιη-

τικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το 
οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφά-
λεια των επιβαινόντων.

γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση 
ασφάλισης.

δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλω-
ση του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομί-
μου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν 
ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και 
χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.  

ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής 
και Πλόων.

στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανό-
τητα του κυβερνήτη.

ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύ-
πτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού 
πλοίου αναψυχής. 

η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νο-
μοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεω-
τική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλεί-
ας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης προσκομίζεται 
οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του 
σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύ-
ναμη των μηχανών που φέρει (πχ αποδεικτικό πληρω-
μής φόρου, έγγραφο αγοράς).   

Επίσης, στο νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. προστέθηκε και πίνακας 
καταχώρισης των Ελλήνων και κοινοτικών εργαζο-
μένων που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται του πλοί-
ου αναψυχής, πέραν των υπηκόων τρίτης χώρας που 
προϋπήρχε, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρη-
σης των όρων ασφάλειας, διαμονής και ασφάλισης 
των εργαζομένων / απασχολούμενων σε ιδιωτικά 
πλοία αναψυχής.   

Τέλος, το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι πλέον έντυπο αριθ-
μημένο για να αποφευχθούν  φαινόμενα παράνομα 
δραστηριοποιούμενων πλοίων αναψυχής καθώς και 
πλοίων με ελλιπείς όρους ασφάλειας. 

Η αλήθεια  
για τον  
ανεμόμυλο

Έντονη αντίδραση μελών του ΔΣ του λιμενικού τα-
μείου Πάρου-Αντιπάρου υπήρξε τα τελευταία εικοσι-
τετράωρα με αφορμή ανυπόστατα δημοσίευμα περί 
εγκατάλειψης του ανεμόμυλου στο λιμάνι Παροικιάς.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την επισκευή και 
την αξιοποίηση του ανεμόμυλου στο λιμάνι Παροικιάς 
είναι σημαντικές.

1. Στις 10 Ιανουαρίου 2016 σε συνεδρίασή του το 
λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε ομό-
φωνα να εγκρίνει την υλοποίηση της τεχνικής μελέ-
της του έργου: «Συντήρηση ανεμόμυλου στη χερσαία 
ζώνη λιμένος Παροικιάς».

2. Στις 19 Ιανουαρίου 2016 σε έκτακτη συνεδρίασή 
του το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε 
ομόφωνα να εγκρίνει και να αποδεχθεί τη μελέτη της 
διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Πάρου για 
το παραπάνω έργο.

3. Η μελέτη παραδόθηκε τον Ιούνιο 2016 και οι ερ-
γασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση των καταστρεμ-
μένων πανιών, των συρματόσχοινων των αντενών, της 
φυτικής κάλυψης της στέγης, καθώς και της μεταλλι-
κής βάσης στήριξης. 

Στη συνέχεια θα γίνει υγρομόνωση της υπάρχουσας 
στέγης με ασφαλτόπανο, τοποθέτηση ανοξείδωτης 
βάσης στήριξης της φυτικής κάλυψης της στέγης και 
τοποθέτηση νέας από βούρλα, τα οποία πριν την τοπο-
θέτηση θα βαφτούν με σιλικονούχο διαφανές βερνικό-
χρωμα. Ακόμα, θα τοποθετηθεί νέα ανοξείδωτη βάση 
στήριξης του κεντρικού άξονα του ανεμόμυλου, καθώς 
και των αντενών. Θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα κα-
λύμματα έξω άκρου αντένας, κουδούν και επανατοπο-
θέτηση συρματόσχοινων, συντήρηση χρωμάτων στον 
εξωτερικό εξοπλισμό του ανεμόμυλου (αρματωσιά), 
του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και των 
κουφωμάτων, ΑΚόμα, τοποθέτηση νέων πανιών στον 
ανεμόμυλο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 25.172 
ευρώ με ΦΠΑ.

4. Στη συνέχεια (6/6/16) ο γενικός γραμματέας λιμέ-
νων λιμενικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων 
ενέκρινε το έργο με την προϋπόθεση να ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προστασίας του πε-
ριβάλλοντος χώρου κλπ.

5. Στις 5 Ιουλίου 2016 σε συνεδρίασή του το λιμενι-
κό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, ενέκρινε ομόφωνα τη δι-
εξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού και στις 11 Ιουλίου 
προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό.

6. Στις 23 Αυγούστου 2016 συντάχθηκε το πρακτικό 
για την ανοιχτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου από 
την ορισθείσα επιτροπή.

Πλέον αναμένονται από την αποκεντρωμένη διοίκη-
ση τα τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν 
παρόμοιους διαγωνισμούς, για την εκτέλεση του έρ-
γου.

Οι Ρώσοι 
έχουν  
το χρήμα…

Πτώση κατά 6,3% παρουσίασε η δαπάνη ανά ταξίδι 
των ξένων τουριστών στη χώρα μας για το διάστημα 
Ιανουαρίου - Ιουλίου και κατά 8,9% για τον Ιούλιο, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε, προ ημε-
ρών, η τράπεζα της Ελλάδος. 

Πιο συγκεκριμένα, για το επτάμηνο η δαπάνη ανά 
ταξίδι διαμορφώθηκε στα 542,1 ευρώ, ενώ για 
τον Ιούλιο στα 597,9 ευρώ. 

Όπως σημειώνει η τράπεζα της Ελλάδος για το 
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου το ταξιδιωτικό ισο-
ζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5,6 δισ. ευρώ, μειωμένο 
κατά 6,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2015. 
Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 346 εκατ. ευρώ 
ή 4,8% όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πλη-
ρωμών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 2,9%. Η μείωση των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στη πτώση της 
μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, καθώς οι αφίξεις αυξήθη-
καν κατά 1,1%.

Ανά βασική αγορά για το επτάμηνο, πτώση κατά 

14,8% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από 
τους Γάλλους τουρίστες, κατά 15,4% από τους Γερμα-
νούς, κατά 14,7% από τους Βρετανούς και κατά 3,8% 
από τους Αμερικανούς, ενώ αύξηση κατά 1,5% εμ-
φάνισαν οι εισπράξεις από τους Ρώσους του-
ρίστες. 

Σε ό,τι αφορά τον Ιούλιο, οι ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις μειώθηκαν κατά 3,5%. Ανά βασική αγορά πτώση 
κατά 7,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από τους Γάλ-
λους τουρίστες, κατά 18,9% από τους Γερμανούς και 
κατά 35,6% από τους Βρετανούς, ενώ αύξηση κατά 
4,9% και 14,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις 
από τους Αμερικανούς και Ρώσους τουρίστες 
αντίστοιχα. 
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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

Προσλήψεις 
στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
σαράντα πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της διεύθυνσης παραγωγής νη-
σιών στα Κυκλάδες.

Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ 
ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ.: 84401, αρμόδιος υπάλληλος: είναι ο κ. 
Δημήτρης Σιφναίος, τηλέφωνο 22840-52511.

∆ροµολόγια 
Πούντας – Αντιπάρου

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου - Πού-
ντας και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια 
έως 20 Οκτωβρίου 2016.
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 
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 – 09:00 – 
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
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ 07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 
09:45 – 10:15 – 11:15 – 11:45 - 12:15 – 13:15 – 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 – 11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 - 20:30 – 
22:30 – 23:30 – 00:30

Δωρεάν
εξετάσεις

Ο σύλλογος «Αντίπαρος Εν Πλω» σε συνεργασία με τους 
«Médecins du Monde Greece» - «Γιατροί του Κόσμου»,  προσφέ-
ρει στους κατοίκους του νησιού δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο 
και ειδικά για τα παιδιά, παιδιατρική και οδοντιατρική φροντίδα. 

Την εξέταση θα πραγματοποιήσουν οι εθελοντές γιατροί τη 
Δευτέρα 10/10/16 από 10:00 -17:00 και την Τρίτη 11/10/16 από 
09:00 - 16:00. Οι παιδιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 
στο ιατρείο, ενώ οι οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές, στην αί-
θουσα «Καλουδάς».

Ακόμα, ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργα-
σία με την οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», θα φέρουν κλιμάκιο 
γιατρών αποτελούμενο από κινητή οφθαλμολογική μονάδα και 
παιδίατρο. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αγροτικό ια-
τρείο Μάρπησσας και την αγροτολέσχη, το Σάββατο 8/10 από 9 
το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. 
Ο παιδίατρος θα εξετάζει από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευ-
μα. Την Κυριακή 9/10 οι γιατροί θα εξετάζουν από τις 9 το πρωί 
έως τις 3 το μεσημέρι.

Βυζαντινή 
μουσική

Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
προκειμένου να συμβάλει στην διάδοση της πατροπα-
ράδοτης εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και στην 
ανάδειξη νέων ιεροψαλτών, έχει ιδρύσει από το 1995 
σχολή εκκλησιαστικής – βυζαντινής μουσικής. 

Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν. Δικαίωμα εγ-
γραφής έχουν οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου και 
άνω. 

Ο κύκλος σπουδών είναι πενταετής, όσοι δε απο-
φοιτούν από τη σχολή θα λαμβάνουν αναγνωρισμένο 
πτυχίο εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. 

Η σχολή λειτουργεί στα κελιά του Ι. Προσκυνήματος 
υπό τη διεύθυνση των μουσικοδιδασκάλων π. Εμμα-
νουήλ Φωκιανού και π. Νεκταρίου Κυριαζάνου. Έναρ-
ξη σχολής 17 Οκτωβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινω-
νίας: 22840 21203 και 6945 191 005 (π. Εμμανουήλ).

Θέατρο
Την κωμωδία του Βασίλη Μυριανθόπου-

λου «Μόλις χώρισα» θα παρουσιάσει η θε-
ατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου 
Πάρου «Αρχίλοχος» που ανέβασε την φετινή 
χειμερινή σεζόν και θα παρουσιάσει ξανά, 
πριν η θεατρική ομάδα ταξιδέψει για την 28 
συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν 
8 -9 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Τους ρό-
λους ερμηνεύουν: Χάρης Αργυρός, Γιάννης 
Γράβαρης, Πόλυ Ζουμή, Ελένη Δερμεντζό-
γλου, Γαρυφαλιά Κονταράτου, Αντώνης 
Κορνάρος, Έντισον Μπρέγου, Γωγώ Σω-
τηράκου, Ελένη Φωκιανού. Σκηνοθεσία: 
Γιώργος Γεμελιάρης. Βοηθός σκηνοθέτη: 
Αδελαΐς Αράπογλου. Ενδυματολογία – σκη-
νογραφία: Ζάνα Κοντομανώλη. Hair Stylist: 
Δημήτρης Μακράς. Ήχος- φώτα: Μανώ-
λης Κουταλίδης. Διασκευή: Ελένη Λατσού. 
Φώτα: Μανώλης Κουταλίδης. Κατασκευές: 
Γιάννης Κυριαζάνος. 
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Δε γνωρίζει τίποτα το 
Νομισματικό Μουσείο!

Έκπληξη προκαλεί η απάντηση του υπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά, 
στη βουλευτή, Κατερίνα Παπακώστα, που κατέθεσε ερώτηση σχετικά με το θέμα 
της συλλογής 106 αρχαίων νομισμάτων της Πάρου.

Ως γνωστόν τα αρχαία νομίσματα παραδόθηκαν πριν 10 χρόνια στην εφορεία 
αρχαιοτήτων Κυκλάδων από το συμπολίτη μας κ. Αριστείδη Βαρριά, γνωστό εκ-
παιδευτικό και αρχαιόφιλο, χωρίς να ζητήσει ο ίδιος ούτε την προβλεπόμενη από 
το νόμο αμοιβή και θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση να συντηρηθούν τα νομί-
σματα και να επιστρέψουν προς έκθεση στο αρχαιολογικό μουσείο Πάρου.

Δέκα χρόνια μετά και παρά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν παλαιότερα το 
ινστιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων και πλέον πρόσφατα, ο δήμος Πά-
ρου, και η επιτροπή ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Πάρου, καμία 
ουσιαστική απάντηση δεν υπήρξε για το σοβαρό αυτό θέμα από την αρμόδια 
εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και η σημαντική αυτή συλλογή παραμένει εκτός 
Πάρου, αφού εν τω μεταξύ έχει ταξιδέψει από την Πάρο στη Θήρα, κατόπιν στην 
Άνδρο και κάπου ενδιάμεσα στο νομισματικό μουσείο της Αθήνας. 

Αυτά περίπου προκύπτουν από την γενικόλογη και γεμάτη αοριστίες απάντηση 
του υπουργού Πολιτισμού που αντί να ελέγξει την υπεύθυνη ΕΦΑ Κυκλάδων για 
την αδράνεια και αδιαφορία των 10 χρόνων σχετικά με την συντήρηση και επιστρο-
φή της συλλογής νομισμάτων στην Πάρο, επέλεξε να επιτεθεί στον πολίτη-δωρητή 
αμφισβητώντας τη δωρεά της συλλογής, καλύπτοντας επομένως τις μεγάλες ευθύ-
νες των  εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων, την ελλιπή και στρεβλή πληρο-
φόρηση των οποίων και υιοθετεί. 

Το ερώτημα που αυτόματα τίθεται είναι γιατί η ΕΦΑ Κυκλάδων σήμερα αρνείται 
την δωρεά του κ. Βαρριά ενώ η ίδια υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 4768/22.5.2006 
έγγραφό της (βλ.: κάτω φωτο) που υπογράφεται από την τότε προϊσταμένη της 
εφορείας, κ. Μαρίζα Μαρθάρη, αναφέρεται σε δωρεά συλλογής νομισμάτων του κ. 
Βαρριά και αποδέχεται την τεθείσα προϋπόθεση να 
συντηρηθούν τα νομίσματα και να επιστρέψουν προς 
έκθεση στο μουσείο Πάρου; Υπάρχει κάποιο πρόβλη-
μα με τη συλλογή των 106 νομισμάτων τα οποία η 
ΕΦΑ Κυκλάδων οφείλει να επαναφέρει ως ενιαίο σύ-
νολο στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου, όπως είχε 
αποδεχθεί όχι μόνο με το έγγραφο της κ. Μαρθάρη, 
αλλά και με το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής 
της 25ης Μαΐου 2006; Και ενώ τα σχετικά αποδεικτι-
κά έγγραφα υπάρχουν, είναι τουλάχιστον περίεργο να 
τα αγνοεί ο κ. υπουργός και με την απάντησή του να 
εμφανίζει τον δωρητή κ. Βαρριά ως παραβάτη του 
νόμου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει με τη 
δήλωσή της στην εφημερίδα μας η βουλευτής 
ΝΔ κ. Κατερίνα Παπακώστα που κατέθεσε και τη 
σχετική ερώτηση.

Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται με την απάντηση του 
κ. Μπαλτά, πέραν της πρωτοφανούς στοχοποίησης 
του κ. Βαρριά και της απουσίας ουσιαστικής απάντη-
σης για το θέμα, είναι και οι παραπλανητικές πληρο-
φορίες που δίδονται στην ερωτώσα βουλευτή. 

Η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε με τη διεύθυν-
ση του νομισματικού μουσείου της Αθήνας από το 
οποίο, σύμφωνα με την απάντηση Μπαλτά, ζητήθη-
κε το 2009 η συντήρηση των νομισμάτων και δια-
πιστώθηκε αντιθέτως η πλήρης άγνοια του νομισματικού μουσείου για την 
υπόθεση αφού, ουδέποτε είχε απευθυνθεί σε αυτό σχετικά με τέτοιο ζήτημα η ΕΦΑ 
Κυκλάδων. Σίγουρα οι απορίες και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη συλλογή 
νομισμάτων διαρκώς αυξάνονται αφού όχι μόνον δεν δίνονται συγκεκριμένες και 
καθαρές απαντήσεις αλλά παρατηρείται και μία συστηματική προσπάθεια αποφυγής 
απαντήσεων από την εφορεία Κυκλάδων. Η «Φωνή της Πάρου» επεχείρησε επανει-
λημμένως να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της εφορείας, κ. Δ. Αθανασούλη, 
για να πάρει την απάντηση ότι απουσιάζει με τρίμηνη εκπαιδευτική άδεια και με τον 
υπεύθυνο για την Πάρο αρχαιολόγο κ. Α. Παπαδημητρίου…

Η επιστολή Βαρριά
Από  το συμπολίτη μας κ. Αριστείδη Βαρριά, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, 

σχετικά με το θέμα:
«Αξιότιμε κ. Ραγκούση,
Δέκα χρόνια μετά από τη δωρεά της συλλογής των 106 αρχαίων νομισμάτων 

της Πάρου με αποκλειστικό όρο την έκθεσή τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Πάρου, το θέμα ήλθε ξανά στην επικαιρότητα. Με παλαιότερη επιστολή μου ευχα-
ρίστησα την «Επιτροπή Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Δήμου Πάρου και 

την πρόεδρό της καθηγήτρια κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου, πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων για την από 15/3/2016 επιστολή της προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, τον αξιότιμο Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο 
για την από 18/5/2016 επιστολή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και την εφημε-
ρίδα σας «Φωνή της Πάρου», η οποία στο τεύχος της 18ης Ιουνίου 2016 δημοσιο-
ποίησε το θέμα της ανακίνησης του ενδιαφέροντος για την τύχη της συλλογής των 
νομισμάτων. Εν τω μεταξύ με e-mail  από το γραφείο της βουλευτού κ. Παπα-
κώστα έμαθα για την επερώτηση στη βουλή γι’ αυτό το θέμα.

Στο τεύχος της εφημερίδας σας της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου 2016 ενημερώ-
θηκα για την εξέλιξη της υπόθεσης και για την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού. 

Ο αξιότιμος κ. Υπουργός φαίνεται να αγνοεί αυτό που 
και όλη η Παριανή κοινωνία γνωρίζει, αλλά και η ίδια 
η αρχαιολογική Υπηρεσία: Το γεγονός ότι για πολύ 
καιρό πριν από την 24 Μαΐου 2006, (ημέρα κατά την 
οποία δώρισα τη συλλογή των 106 νομισμάτων) βρι-
σκόμουν σε επικοινωνία με φορείς της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίσω τον μοναδικό όρο 
που έθετα, δηλαδή τη συντήρηση και έκθεση της συλ-
λογής στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου. 

Αυτό καθαρά μαρτυρεί και το τελικό έγγραφο της 
ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των (σημερινή ΕΦΑ Κυκλάδων) με αριθμό 4768/ 22-
5-06 που υπογράφει η τότε διευθύντρια κ. Μαρίζα 
Μαρθάρη. Σ’ αυτό το έγγραφο που απευθύνεται σε 
μένα προσωπικά, αναγγέλλεται η αποστολή αρχαιο-
λόγου για την παραλαβή της συλλογής μου, αλλά και 
η αποδοχή του όρου για τον οποίο αγωνιζόμουν δη-
λαδή, «να προωθηθεί η συντήρηση των αντικειμένων 
και η προετοιμασία τους  για την έκθεσή τους στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου». Δεν είναι, επομένως, 
κατανοητή η αντιμετώπιση της δωρεάς της συλλογής 
μου με αμφισβήτηση από τη σημερινή προϊσταμένη 
αρχή της ΕΦΑ Κυκλάδων, 10 ολόκληρα χρόνια μετά 
την παράδοση και αποδοχή της από την ίδια Υπηρε-

σία. 
Κύριε Ραγκούση,
Υπάρχει δυστυχώς μια καθεστηκυία άποψη: πως αν πέσουν στα χέρια σου αρχαία 

αντικείμενα τότε πρέπει να τα καταστρέψεις ανελέητα προκειμένου να τα εξαφανί-
σεις για να μην έχεις μπλεξίματα. 

Αυτή την καταστροφική άποψη αντιπαλεύουν φωτισμένοι αρχαιολόγοι, δάσκαλοι 
και πνευματικοί γενικά άνθρωποι που αγωνίζονται με όση δύναμη και όποιο μέσο 
διαθέτει ο καθένας να σώσουν ότι κομμάτι της ιστορίας έλθει στο φως και να το 
αναδείξουν σε ανεκτίμητης αξίας κτήμα της συλλογικής πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, υπηρετώντας ακριβώς το κοινό καλό, εκθέτοντας, όπως τελικά αποδεικνύεται, 
τον εαυτό τους στον κίνδυνο όχι μόνον να μην αναγνωριστεί η προσφορά τους αλλά 
αντίθετα να γίνουν αποδέκτες άδικης και αδικαιολόγητης  επίθεσης. 

Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο προκείμενο θέμα της τύχης της δω-
ρηθείσας συλλογής νομισμάτων με θλίβει βαθύτατα, γιατί ακυρώνει με μιας τον 
παραπάνω αγώνα πνευματικών ανθρώπων και δυστυχώς ενισχύει την καθεστηκυία 
άποψη, στέλνοντας στους πολίτες το μήνυμα της αποφυγής διάσωσης των αρχαίων, 
ώστε να μην μπλέκουν με το σύστημα της αρχαιολογικής γραφειοκρατίας.

Με τιμή,
Αριστείδης Βαρριάς».

6 | Πολιτισμός
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Ιρλανδοί
ποιητές

Σχετικά με 
το άρθρο της 
π ε ρ α σ μ έ ν η ς 
εβδομάδας: «Ιρ-
λανδοί ποιητές 
στην Πάρο», 
από την ερευ-
νήτρια κ. Joanna 
K r u c z k o w s k a 
(φωτό), λάβαμε 
τις παρακάτω 
διευκρινήσεις:

α) Ο Ιρλανδός ποιητής που ζει στην Πάρο 
(και εκ παραδρομής δεν αναφέραμε) είναι 
ο Rory Brennan (έρχεται κάθε χρόνο για 
έξη μήνες) από τη δεκαετία του 1970 και η 
ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στο King’s 
College London, θα είναι και γι’ αυτόν. 

β) Η ημερομηνία την διάλεξης είναι στις 
17 Οκτωβρίου.

γ) Τα αποτελέσματα της έρευνας στην 
Πάρο παρουσιάστηκα πρώτα στο ιρλαν-
δικό-ελληνικό συμπόσιο ποίησης στην 
Αθήνα: «Living/Writing: Inner and Outer 
Landscapes of Irish and Greek Poets», 
που οργανώθηκε στις 4-5 Δεκ 2015 μαζί 
με το πανεπιστήμιο Αθηνών και το British 
School at Athens. 

Τέλος, η ιιστοσελίδα ολόκληρου του 
project βρίσκεται στη διεύθυνση: www.
irellas.com

Μικρές ειδήσεις
-Η φωτογραφική ομάδα Πάρου (πρώην φωτογραφική 

ομάδα του σπιτιού του δασκάλου), ανανεωμένη με νέο πλά-
νο δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε εότι ξεκινάει τις συναντήσεις 
της. 

Οι συναντήσεις αυτές είναι εβδομαδιαίες, δωρεάν και ανοι-
κτές προς όλους όσους αγαπούν τη φωτογραφία. Οι συνα-
ντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, στην αίθουσα 
Α2.10 του ΕΠΑΛ Πάρου.

- Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, αλλάζει το ωράριο λει-
τουργίας του, από 9:00-13:30 σε 9:00-15:00 από Δευτέρα 
έως Παρασκευή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: 
«[…] Η αλλαγή αυτή γίνεται με σκοπό την καλύτερη συ-
νεργασία και διευκόλυνση των μελών».

- Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας», θα παραμείνει 
κλειστή την Τρίτη και Τετάρτη 18-19 Οκτωβρίου 2016, λόγω 
συντήρησης του τεχνικού της εξοπλισμού.

Ευχαριστίες προς
Μ. Μαλαματένιο

Ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου, ευ-
χαρίστησε τον αντιδήμαρχο Πάρου, κ. Εμ. Μαλαματένιο για 
τη διενέργεια επιμορφωτικής διημερίδας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων έχει ως εξής:
«Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου Αντιπάρου, 

αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Πά-
ρου κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για 
θέματα Προσωπικού κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιο για την 
επιτυχημένη διενέργεια της επιμορφωτικής διημερίδας 
στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Πάρου, με θέμα 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – 
Ν. 4412/2016», στο οποίο συμμετείχαν εργαζόμενοι του 
Δήμου Πάρου και όλων των Νομικών του Προσώπων, του 
Δήμου Αντιπάρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου.

Η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα του 
Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου ήταν άμεση 
στο αίτημα των εργαζομένων με αντικείμενο εργασίας 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την διεξαγωγή του 
ανωτέρω ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος κατάρ-
τισης, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που ισχύει από 
08-08-2016.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφω-
ση αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση των εργαζομένων. 
Η διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της 
υπηρεσιακής κατάρτισης και εμπειρίας, η έγκαιρη και ομα-
λή προσαρμογή των γνώσεων στα νέα δεδομένα βελτιώ-
νουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων και το επίπεδο 
των παρεχομένων υπηρεσιών προς του πολίτες».

Σπαρτακιάδα
Η 28η ποδηλατική Σπαρτακιάδα στην ιστορική διαδρομή 

Αθήνα – Σπάρτη, είναι ένας θεσμός που μοιάζει περισσότερο 
δυνατός από ποτέ.

Αποτελεί ίσως τον πιο διάσημο ποδηλατικό αγώνα στην Ελ-
λάδα και σίγουρα τον πιο ιστορικό, καθώς διαθέτει απ’ όλα: 
μια δύσκολη διαδρομή, άριστη διοργάνωση, επικό χαρακτήρα 
και αποτελεί το όνειρο κάθε ποδηλάτη που έχει αρχίσει να βά-
ζει σοβαρά χιλιόμετρα στα πόδια του.

Η εκδήλωση ξεκινά στις το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 από 
το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματίζει μετά 
από 12 περίπου ώρες, μπροστά από το μνημείο του Λεωνίδα 
στη Σπάρτη. Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου θα δώ-
σει το παρόν με εννέα μέλη στην αποστολή, εκ των οποίων οι 
πέντε θα αγωνιστούν.
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Στις 8:50 το πρωί της Δευτέρας 25ης Ιουλίου 2016, προσγειώθηκε στο νέο αε-
ροδρόμιο Πάρου, η πρώτη πτήση αεροσκάφους από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» των Αθηνών.

Το νέο μας αεροδρόμιο (όνειρο ετών), ήταν πλέον σε θέση να δέχεται μεγαλύτε-
ρης χωρητικότητας αεροσκάφη με τα τύπου Dash 8 Q400 των 78 θέσεων.

Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του θέρους 
ήταν εντυπωσιακή, αφού όλες οι πτήσεις καθημερινά ήταν γεμάτες από κόσμο. Την 
εποχή μάλιστα που η αεροπορική εταιρεία της «Olympic Air», έβαλε και τις πρώτες 
πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Πάρου γνώρισε πρωτόγνωρες 
στιγμές.

Η καλοκαιρινή σιέστα
Από την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, άρχισαν να 

υπάρχουν σκόρπια δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες των Αθηνών, για τις ελλείψεις του 
νέου αεροδρομίου του νησιού μας.

Λίγο η σιέστα του καλοκαιριού, λίγο η αύξηση της τουριστικής κίνησης και λίγο 
η υποψία ότι για το νέο αεροδρόμιο Πάρου γινόταν παραλληλισμός με το «νοσο-
κομείο» Σαντορίνης για αντιπολιτευτικούς λόγους, κανείς στο νησί μας δεν έδω-
σε παραπάνω σημασία. Αφήνουμε δε στην άκρη πως μετά τις φιέστες που έγιναν 
(δικαίως) για τη λειτουργία του, σχεδόν κανείς και πάλι δεν ασχολήθηκε σοβαρά 
με τα προβλήματα που υπήρχαν. Ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση του Βελεντζείου 
Ιδρύματος για την ολοκλήρωση του ιατρείου στο νέο αεροδρόμιο, όλοι πίστεψαν 
ότι τα τυχόν προβλήματα ήταν παρόμοια με τον εξοπλισμό της αίθουσας πρώτων 
βοηθειών. Κανείς ακόμα αυτοδιοικητικός ή άλλος παράγοντας δεν ασχολήθηκε με 
τα όσα προβλήματα υπήρχαν εκεί... Κανείς δεν πήγε από κοντά για να διαπιστώσει 

τα όσα ακούγονταν. Κάποιοι απλά ήταν περαστικοί από το νέο αεροδρόμιο με την 
ιδιότητα του επιβάτη.

Η μεγάλη αλήθεια
Τα πάντα δίχως υπερβολή στο νέο αεροδρόμιο Πάρου είναι μικρά και μισά! Με 

τρόμο αντιλαμβάνεται κανείς τι θα γινόταν όταν για λύση κάποιοι πρόκριναν το 
στέγαστρο του Βελεντζείου ασθενοφόρου αεροσκάφους ή τα λυόμενα παλιά στέ-
γαστρα από το αεροδρόμιο της Σητείας.

Ας μην προχωρήσουμε και πιο πέρα για να αναλύσουμε το λόγο της μεγάλης σύ-
γκρουσης που είχε γίνει εκείνην την εποχή, όταν η «Φωνή της Πάρου», πήγε κόντρα 
στο ρέμα και έγραφε ότι η γρήγορη λύση που επιζητείται θυμίζει «παράγκα του 
Καραγκιόζη».

Το σήμερα όπως γράψαμε και πιο πάνω είναι ότι όλα είναι μικρά και μισά. Όπως 
λέγουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα «δεν ξέρουμε κατά 
πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για κακοτεχνίες, αλλά ο χειμώνας θα δείξει πολλά 
πράγματα. Σίγουρα πάντως υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις». Ξεκινώντας από 
τον έξω χώρο του νέου αεροδρομίου εμφανίζονται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. 
Κανείς δεν βρίσκει θέση να παρκάρει! Οι θέσεις είναι για 70 αυτοκίνητα. Τις δέκα 
από αυτές τις θέσεις τις καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα (βάση συμφωνίας) των δύο 
εταιρειών που τα ενοικιάζουν. Άλλες 15 θέσεις είναι για τα αυτοκίνητα των εργαζο-
μένων στο αεροδρόμιο. Σύνολο δηλαδή, είκοσι πέντε. Άλλες τέσσερις θέσεις είναι 
για αυτοκίνητα που προορίζονται για τα ΑΜΕΑΙ. Δηλαδή, περίπου οι μισές θέσεις 
είναι πιασμένες, χωρίς να υπάρχει καν καμία άλλη δραστηριότητα. Αν συμπεριλά-
βουμε τώρα στις θέσεις του πάρκινγκ και τις γνωστές θέσεις που καταλαμβάνουν 
επί μέρες ή εβδομάδες ή και μήνες ακόμα ντόπιοι ταξιδιώτες, που θεωρούν ότι 

Μετά τις φιέστες
Λησμονιά…

Ο χώρος πάρκινγκ την ημέρα που λόγω απεργί-
ας το αεροδρόμιο δε λειτουργούσε. Οι μπροστινές 
θέσεις που φαίνονται κενές είναι για ΑΜΕΑΙ.
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το πάρκινγκ του αεροδρομίου 
είναι ο καλύτερος χώρος για να 
αφήσουν τα αυτοκίνητά τους 
κατά την αναχώρησή τους από 
την Πάρο, καταλαβαίνουμε όλοι 
τι συμβαίνει εκεί. Η πιο σωστή 
λύση θα ήταν να επεκταθεί το 
πάρκινγκ σε όμορα οικόπεδα και 
να ενοικιαστεί ο χώρος σε ιδιώτη, 
ώστε να υπάρχει σωστή λειτουρ-
γία. Κανείς όμως έως σήμερα δεν 
έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της 
στάθμευσης.

Επίσης, ο χώρος πρέπει να 
αστυνομεύεται από επτά αστυ-
νομικούς. Σήμερα, ο χώρος αστυ-
νομεύεται από μόλις τρεις αστυ-
νομικούς, εκ των οποίων οι δύο 
είναι εκπαιδευόμενοι και θα απο-
χωρήσουν. Σημειώνουμε ακόμα, 
ότι η Πάρος διαθέτει μόνο έναν 
τελωνειακό. Το τι σημαίνει αυτό 
θα το κατανοήσουμε παρακάτω.

Το πλέον σημαντικό πρόβλη-
μα είναι στην αίθουσα αναμονής 
και αφίξεων. Και οι δύο αίθου-
σες φαντάζουν σαν σπιρτόκου-
τα στις αναχωρήσεις και αφίξεις 
αεροσκαφών. Για την ιστορία να 
γράψουμε ότι αίθουσα αφίξεων 
στο αρχικό πλάνο που πρόκριναν 
ορισμένοι «βιαστικοί», δεν προ-
βλεπόταν… Από την άλλη, Check 
in στο νέο αεροδρόμιο υπάρχουν 
μόνο δύο. Μόνο όποιος έχει βρε-
θεί στα Check in του αεροδρομί-
ου Πάρου σε ώρα αιχμής, κατα-
νοεί τι πρόβλημα είναι αυτό. Απλά 
δεν επαρκούν.

Η ουσία

Φέτος το καλοκαίρι δραστηριο-
ποιήθηκε στην Πάρο, μία εταιρεία 
(Aegean Airlines) με καθημερινές 
πτήσεις από και προς Αθήνα. Στο «πικ» της θερινής σεζόν προστέθηκαν και πτήσεις 
από και προς Θεσσαλονίκη. Προ ημερών ξεκίνησε δρομολόγια και η «Sky Express».

Με λίγα λόγια οι εταιρείες έγιναν δύο που θα δραστηριοποιούνται την επόμενη 
χρονιά και όλοι κατανοούμε ότι δε θα μείνουν με τον αριθμό πτήσεων που έχουν 
τώρα. Ακόμα, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί σε ιστοσελίδες με θέματα της αε-
ροπορίας, πολύ γρήγορα θα προστεθούν και άλλες αεροπορικές εταιρείες (Naxos 
Air, Astra airlines). Οι εταιρείες έχoυν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Η 
Naxos Air, με έδρα τη Νάξο, θα πηγαίνει σε Σύρο, Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο, με 
σκάφος Cessna CaravanEx και δυνατότητα μεταφοράς 12 ατόμων. Η Astra airlines 
προγραμματίζει δρομολόγια με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ομοίως, υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον από άλλη εταιρεία της Βαλκανικής χερσονήσου για πτήσεις από και προς 
την Πάρο. Με λίγα λόγια ο κόσμος που θα έρχεται μέσω αεροδρομίου Πάρου  –με 
τα σημερινά δεδομένα που έχουμε- σχεδόν θα τριπλασιαστεί ή σε πιο ήπιο σενάριο, 
τουλάχιστον θα διπλασιαστεί! Και όλα αυτά δίχως να έχουμε γνώση για το τι συ-
ζητήσεις υπάρχουν σε άλλες αεροπορικές εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιη-
θούν στη γραμμή του νησιού μας.

Όλα αυτά αναδεικνύουν το πρόβλημα που θα υπάρξει στη νέα χρονιά για την ποιό-
τητα που θα παρουσιάσουν οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου αεροδρομίου Πάρου 
ή τι πρόβλημα θα υπάρξει με πτήσεις charter (έκτακτη αεροπορική πτήση, ναυλω-
μένη από ταξιδιωτική εταιρία για ομαδικές μετακινήσεις). Ποιοι οι χώροι υποδοχής, 
ποιοι οι χώροι αναχωρήσεων, ποια απαραίτητη αστυνομική δύναμη, ποιο πάρκινγκ, 

ποιος τελωνιακός υπάλληλος για 
τις πιθανές πτήσεις από το εξωτε-
ρικό… Αν θέλουμε να εκμεταλλευ-
τούμε στο έπακρο το νέο αερο-
δρόμιο, τώρα είναι η ώρα για να 
συζητηθούν σοβαρά τα προβλή-
ματα που υπάρχουν.

Η απουσία της πολιτείας

Ο υπουργός Μεταφορών, Υπο-
δομών και Δικτύων, κ. Σπίρτζης, 
συνοδευόμενος από

το διοικητή της ΥΠΑ, κ. Κων/νο 
Λιντζεράκη, είχαν επισκεφθεί τη 
Μ. Τρίτη 26/4/2016, το νέο αε-
ροδρόμιο Πάρου.

Επίσης, ο κ. υπουργός στη συ-
νέχεια της επίσκεψής του στο νέο 
αεροδρόμιο Πάρου, πήγε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου όπου 
και μίλησε στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του τόπου μας.

Τότε, ο κ. Σπίρτζης είχε δηλώ-
σει: «[…] Από τον Οκτώβριο 
2016 θα επεκταθούν οι κτι-
ριακές υποδομές, ενώ σε δύο 
χρόνια θα ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες για την κατασκευή

κτιριακών εγκαταστάσεων 
8000 τ.μ.». Και επειδή, αν δεν 
κάνουμε λάθος, βρισκόμαστε στο 
μήνα Οκτώβριο 2016, δεν έχου-
με δει καμία εργασία επέκτασης 
των κτιριακών υποδομών στο 
νέο αεροδρόμιο Πάρου! Άρα, ή 
εμείς δεν έχουμε επίγνωση του τι 
γίνεται γύρω μας και δε σας με-
ταδίδουμε τις ειδήσεις ή κάποιοι 
άλλοι ξέχασαν τι έλεγαν! Τρίτη 
εξήγηση δεν υπάρχει!

Υπό αξιοποίηση…

Η έγκυρη έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής», με 
τίτλο: «Αλλάζει ο χάρτης των αεροδρομίων», έγραψε: «Σε ολική αναδιάταξη οδηγεί-
ται ο ελληνικός χάρτης των αεροδρομίων πριν καν εκπνεύσει το 2016, καθώς ολο-
κληρώνεται η μεταβίβαση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία 
Fraport/Slentel».

Στο ενδιαφέρον κείμενο της εφημερίδας μεταξύ άλλων γράφτηκε: «[…] Την ίδια 
ώρα προχωράει η «αξιολόγηση των διαθέσιμων και εμπορικά εφικτών δο-
μών συναλλαγής» των 23 εναπομεινάντων περιφερειακών ελληνικών αερο-
δρομίων, που δεν παραχωρούνται στο σχήμα υπό την Fraport, αλλά διατηρεί στο 
χαρτοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ. Τα αεροδρόμια αυτά θα μεταβιβαστούν, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, στο νέο υπερταμείο αλλά συνοδευόμενα με τα ανα-
πτυξιακά σχέδιά τους και τα σχέδια αξιοποίησης. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει γι’ αυτόν τον 
λόγο προχωρήσει στην πρόσληψη συμβούλων.

Τα 23 αυτά αεροδρόμια είναι τα Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Χίου, 
Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Κα-
στοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Ν. Αγχιάλου, Νάξου, Πάρου, 
Σητείας, Σκύρου και Σύρου. Τα αεροδρόμια αυτά λειτουργεί σήμερα η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας. Η αξιολόγηση του κάθε αεροδρομίου γίνεται από λει-
τουργική, εμπορική και κυκλοφοριακή άποψη και ταυτόχρονα εκτιμάται 
η δυνητική αξία τους και συντάσσεται σκελετός επιχειρηματικού πλάνου, 
ενώ διερευνώνται και οι διαθέσιμες και εμπορικά εφικτές δομές συναλ-
λαγής».
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Αίθουσα αναχώρησης: 32 καθίσματα για 75 επιβάτες

Αίθουσα αφίξεων: Σ’ αυτό το «διάδρομο» περιμέ-
νουν 75 άτομα για να πάρουν τις αποσκευές τους. 
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4η έκθεση  
τροφίμων  
& ποτών

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, 
πρόκειται να συμμετέχει στην 4η έκθεση τροφίμων και 
ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» που θα πραγματοποιηθεί 27-30 
Ιανουαρίου 2017 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, 
στο Ελληνικό, στην Αθήνα. 

Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την 
αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότη-
τα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για 
τους παραγωγούς της, δίνοντας τους την ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό 
κοινό και τους επιχειρηματίες του χώρου, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την εξαγωγική τους δραστηριότητα.   

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-

ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές 
πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο 
περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια να 
το δηλώσουν έως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 
στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της. 
Διευκρινίζεται πως μετά τις 12/10/2016 καμία 
δήλωση δε θα γίνει δεκτή.

Ακόμα, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κρι-
τηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων, ενώ 
με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, 
μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν 
πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή απο-
κλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, 
όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή και 
στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα 
δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στον αριθμό τηλεφώνου 22810 
82380 με την κ. Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη τμήματος 
προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων για 
την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Νησιωτικότητα 
& «εξαΰλωση»

Η αντιμετώπιση που έχουν τα νησιά μας τις 
περισσότερες φορές από την εκάστοτε κρατική 
εξουσία, είναι σαφώς με το σκεπτικό «τι ζητούν 
τώρα οι χωριάτες;».

Αυτή η αντιμετώπιση τη βρίσκουμε μπροστά 
μας σε κάθε «επαφή» μας με την εξουσία. Από την 
άλλη θεωρούν (όλοι αυτοί) ότι είμαστε μία κοι-
νωνία που δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα και 
μασάμε κουτόχορτο.

Θυμάμαι με χαμόγελο τότε που οι υπεύθυνοι των 
τομέων υγείας δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
ότι μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου υπάρχει θάλασ-
σα και δεν μπορεί ένας γιατρός να είναι εφημερία 
και στα δύο νησιά. Ακόμα με πιο μεγάλο χαμόγελο 
θυμάμαι κάποιες άλλες παρόμοιες καταστάσεις 
όταν δεν μπορούσαν κάποιοι άλλοι υπεύθυνοι να 
κατανοήσουν ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ 
των νησιών των Κυκλάδων δεν είναι εύκολη και 
για να πας από το ένα νησί στο άλλο τις περισ-
σότερες φορές ήθελες μέρες και αρκετό χρήμα 
για τη διαμονή σου εκεί. Κοιτούσαν τα νησιά στο 
χάρτη και δεν μπορούσαν π.χ. να καταλάβουν γιατί 
για να πας σε μία δημόσια υπηρεσία στη Σύρο, 
μπορεί να θέλεις και 3-4 μέρες (Μου έχει τύχει 
να φύγω για δικαστική υπόθεση Τρίτη μεσημέρι 
από την Πάρο και να επιστρέψω Σάββατο πίσω. Η 
υπόθεση ήταν για την Παρασκευή, πλοίο δεν είχε 
Τετάρτη – Πέμπτη, έφυγα λοιπόν από Τρίτη, Πα-
ρασκευή που ήταν το δικαστήριο, το πλοίο έφευγε 
την ώρα της εκδίκασης της υπόθεσης και τελικά 
αναγκάστηκα να επιστρέψω το Σάββατο!). Όταν 
ανέφερε την «Οδύσσεια» μου σ’ ένα «χαρτογιακά» 
δημόσιας υπηρεσίας, μπήκε μέσω ιντερνέτ στο 
χάρτη της Ελλάδος και μου απάντησε: «Μα αφού 
είναι δίπλα-δίπλα τα νησιά, εσύ γιατί έκανες μία 
εβδομάδα;». Προφανώς και θα έπρεπε να αρχίσω 
τα «γαλλικά», αλλά απλά χαμογέλασα και έφυγα.

Παρόμοια παραδείγματα για την ανοησία του 
ανάλγητου κράτους μπορούμε να αναφέρουμε 
πολλά. Άντε να εξηγήσεις ότι ζεις σε νησί και όταν 
δεν υπάρχει κάποια ειδικότητα γιατρού που ζητάς, 
η μόνη λύση είναι να ξενιτευτείς στην Αθήνα.  

Δε ζεις π.χ στην Κυψέλη και αν δεν βρεις γιατρό 
στη γειτονιά σου πας μία βόλτα μέχρι τα Πατήσια. 
Αφορμή για το σημερινό μου άρθρο στάθηκε το 
«κόψιμο» τμημάτων μάθησης από το ΕΠΑΛ Πά-
ρου. Κατανοώ να κόψουν ολιγομελή τμήματα από 
αστικά κέντρα λόγω μικρού αριθμού μαθητών. 
Δεν έχει π.χ. τμήμα πού θέλει ο μαθητής στη Νί-
καια, ε ας πάει στον Κορυδαλλό. Δε χάθηκε ο κό-
σμος. Αλλά τι γίνεται βρε κρατικοδίαιτα «βλήματα» 
όταν αυτό συμβαίνει σ’ ένα νησί; Εντάξει, ξέρουμε 
ότι τα περί νησιωτικότητας τα έχετε γράψει στα 
παλαιότερα των υποδημάτων σας και μας θυμό-
σαστε μόνο όταν είναι να εισπράξετε.

Το μαθητή του ΕΠΑΛ τον σκεφτήκατε καθόλου 
ή είναι και αυτός στη λογική ΣΥΡΙΖΑ «μείον δύο 
από εδώ, μείον τρία από εκεί, εμείς να παραμεί-
νουμε κυβέρνηση!».

Άμεση  
στελέχωση της 
Περιφέρειας 

Το φλέγον ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρε-
σιών της περιφέρειας Ν. Αιγαίου έθεσε ο περιφερει-
άρχης κ. Γ.  Χατζημάρκος, στον υπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή, σε συνάντηση που έγινε την Πέμπτη 29/9, σε 
πολύ καλό κλίμα, στο γραφείο του υπουργού.

Ο κ. Χατζημάρκος για μια ακόμη φορά προέβη σε 
πλήρη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης των 
υπηρεσιών της περιφέρειας, που είναι η πλέον υπο-
στελεχωμένη περιφέρεια της χώρας και αυτό έχει ως 
συνέπεια σοβαρές οργανωτικές και λειτουργικές δυ-
σχέρειες και αδυναμίες, που καθιστούν ιδιαίτερα δύ-
σκολο το έργο της.

Από την πλευρά του ο κ. Κουρουμπλής ενημέρωσε 
ότι το θέμα της στελέχωσης των υπηρεσιών της πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου προχωρά και ότι το προσεχές 
διάστημα θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Θυ-
μίζουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, το ίδιο θέμα, τέ-
θηκε από τον κ. Χατζημάρκο στον υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, ο οποίος 
δεσμεύτηκε για κατά προτεραιότητα στελέχωση των 
υπηρεσιών της περιφέρειας μας λόγω νησιωτικότη-
τας, στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Οικονομικές υπηρεσίες
Στη συνάντηση με τον κ. Κουρουμπλή, ο κ. περιφε-

ρειάρχης έθεσε και το ζήτημα της  κατάργησης των 
τμημάτων λογιστικής διαχείρισης των Διευθύνσεων 
Διοικητικού – Οικονομικού που εδρεύουν σε κάθε Πε-
ριφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της  

αναδιάρθρωσης των οικονομικών υπηρεσιών των πε-
ριφερειών κατ’  εφαρμογή των διατάξεων.

Σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών – Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, που εστάλη στις Πε-
ριφέρειες στις 26/9/2016 παρέχονται οδηγίες για 
την αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των 
Περιφερειών, βάσει των προαναφερθεισών ρυθμίσε-
ων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι αρμοδιότητες 
των Τμημάτων Λογιστικής Διαχείρισης των Διευθύν-
σεων Διοικητικού – Οικονομικού που εδρεύουν σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθίστανται ανενεργές 
και πρέπει να απαλειφθούν».  Ο κ. Χατζημάρκος τό-
νισε στον κ. Κουρουμπλή ότι η προτεινόμενη από το 
υπουργείο Οικονομικών ρύθμιση είναι προδήλως ανέ-
φικτο να εφαρμοστεί στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με 
δεδομένη την ιδιομορφία της νησιωτικότητας, τόσο 
για ουσιαστικούς, όσο και για πρακτικούς λόγους και 
ζήτησε την διατήρηση των ανεξάρτητων διευθύνσεων 
οικονομικών υπηρεσιών στις περιφερειακές ενότητες 
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Ο κ. Κουρουμπλής από 
την πλευρά του αναγνώρισε το δίκαιο και εύλογο του 
αιτήματος του περιφερειάρχη και  εξέφρασε την πο-
λιτική βούληση για την ικανοποίησή του, με βάση και 
τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Α. 
Τσίπρα για σεβασμό στην έννοια της νησιωτικότητας 
και για την ανάγκη να υπάρξει συνολική νησιωτική πο-
λιτική.

Επιτυχία  
δημοτικού 
ωδείου

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία ήρθε να προστεθεί 
στις ήδη υπάρχουσες για το δημοτικό ωδείο Πάρου.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής του τμήματος εκμάθη-
σης κιθάρας, Άλντο Λικάφι, μαθητής στην τάξη του κ. 
Θέμη Παπαδημητρίου, απέσπασε το δεύτερο βραβείο 

στο διεθνή διαγωνισμό κιθάρας «The Fourth Tirana 
International Youth Guitar & Competition 2016» δια-
γωνιζόμενος στην 5η κατηγορία.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 
17 Σεπτεμβρίου στο πανεπιστήμιο καλών τεχνών των 
Τιράνων όπου έλαβαν μέρος κιθαριστές από πολλές 
χώρες .

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Θανάσης Μαρινό-
πουλος, για την επιτυχία του σπουδαστή, δήλωσε: 
«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσο στον 
σπουδαστή μας όσο και στον καθηγητή του για την 
μεγάλη αυτή διάκριση και είμαστε βέβαιοι ότι χάρη 
στη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο δημοτικό 
ωδείο Πάρου, θα υπάρξουν και άλλες μεγάλες δια-
κρίσεις στο μέλλον».
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Ευδοκία Σάπκα ψυχολόγος
• ειδική διαπαιδαγώγηση
• διάγνωση & αντιµετώπιση
   µαθησιακών δυσκολιών
   (Αθηνά τεστ)
• συµβουλευτική γονέων
• παράλληλη στήριξη

τηλ.: 22840 23956 & 697 2361452
evdokiasapka@hotmai l.com

για το µήνα Οκτώβριο, η πρώτη

συνεδρία είναι δωρεάν!
Με αφορµή τον παγκόσµιο µήνα πρόληψης & ενηµέρωσης για τον καρκίνο 

του µαστού και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή χάρτα ισότητας των φύλων,
ο δήµος Πάρου οργανώνει ενηµερωτική οµιλία µε θέµα:

«Πρώιµη διάγνωση & θεραπεία του καρκίνου του µαστού»

Κεντρική οµιλήτρια δρ. Αναστασία Παζαΐτη, MD, PhD, Γενική χειρουργός - χειρουργός µαστού
Η οµιλία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Paros Agnanti Hotel»,

το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, είσοδος ελεύθερη.

Πρόσκληση

Η αντιδήµαρχος Πάρου
∆ώρα Σαρρή - Παπακυρίλου

Κλείνει το νηπιαγωγείο 
Μαρμάρων

Στο τέλος Αυγούστου 2016, το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, με ομόφωνο ψήφι-
σμά του εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ανασταλεί για το διδακτικό έτος 2016-2017 η λει-
τουργία του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου.

Τότε, στο ψήφισμά του γραφόταν: «[…] Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πά-
ρου θεωρεί ότι μέσα στα πλαίσια της νησιωτικότητας, πρέπει να εξαντλείται κάθε 
δυνατότητα για τη λειτουργία, ως προς τον αριθμό των μαθητών, των σχολικών 
μονάδων στο νησί μας.

Παράλληλα, ταυτιζόμενο με τη διαμαρτυρία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου, πιστεύει ότι τα σχολεία που λειτουργούν στα 
χωριά του νησιού μας αποτελούν πνευματικά κέντρα και αφορμή για πλήθος εκ-
δηλώσεων που αναβαθμίζουν το, συνήθως φτωχό, περιβάλλον των χωριών μας».

Η «σφραγίδα» του κλεισίματος
Τη Δευτέρα 3/10/2016 από τη διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλά-

δων, κ. Μαρκέλλα Παραμυθιώτου, με τίτλο: «Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων Πάρου», ελήφθη η παρακάτω επιστολή:

«Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου για 
το σχολικό έτος 2016-2017 σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:  

- Ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού του συγκεκριμένου σχολείου παρουσίασε 
την τελευταία τριετία «πτωτική» πορεία καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα 
υπηρεσιακά στοιχεία τα νήπια – προνήπια που φοιτούσαν σε αυτό τη σχολική χρο-
νιά 2013-2014 ανέρχονταν στα 10, τη σχολική χρονιά 2014-2015 στα 4 και τη 
σχολική χρονιά 2015-2016 στα 3.

- Στην προαναφερθείσα σχολική μονάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5 εγ-
γραφές για το σχολικό έτος 2016-2017 (3 για το τμήμα των νηπίων και 2 για το 
προνηπίων). (Οι γονείς είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για τη λειτουργία και του 
Ολοήμερου τμήματος κάτι που δεν μπορούσε να τεθεί προς συζήτηση, καθώς ο 
αριθμός των εγγραφών ήταν εξαιρετικά μικρός).

- Πριν την απόφαση της αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου διενεργήθη-
κε ευρύς κοινωνικός διάλογος από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης με φορείς της Πά-
ρου και ειδικότερα με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, την Ένωση 
Γονέων Πάρου, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάρου, τους Διευθυντές 
και τις Διευθύντριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊσταμένες Νηπιαγωγεί-
ων Πάρου κατά τον οποίο 

- επισημάνθηκε ο μικρός αριθμός των εγγραφών και τέθηκε έντονος προβλημα-
τισμός αναφορικά με το κατά πόσο αυτός συνδράμει ή όχι στην  κοινωνικοποίηση 
των νηπίων, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στη δυνα-
τότητα διεύρυνσης των πνευματικών τους οριζόντων, θεμελιώδη ζητούμενα της 

παιδαγωγικής επιστή-
μης. 

Στο πλαίσιο της κοι-
νωνικοποίησης των 
παιδιών (βασικός στό-
χος του προγράμματος 
του Νηπιαγωγείου) 
είναι η ανάπτυξη κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, 
η οποία επιτυγχάνεται 
και μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση με τους 
συνομηλίκους και συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσε-
ων με τους γύρω τους. 
Οι κοινωνικές δεξιότη-
τες αποτελούν σημείο 
αναφοράς για τη σχολική, προσωπική και επαγγελματική ζωή των ατόμων. 

Έρευνες αναφέρουν πως η απουσία ή η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί 
να οδηγήσει στην απομόνωση, τη σχολική αποτυχία και διαρροή με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν προβλήματα στη σχολική ζωή του παιδιού αλλά και στη ζωή του ως 
ενήλικας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον διάλογο ήταν πως γονείς και 
εκπαιδευτικοί της Πάρου επιθυμούσαν τα μικρά παιδιά να φοιτούν σε Νηπιαγωγεία 
που θα έχουν τα ίδια παιδαγωγικά οφέλη με τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή ικανοποι-
ητικός αριθμός νηπίων, δημιουργία παιδαγωγικών ομάδων των παιδιών που μέσα 
από τη συμμετοχική διαδικασία και το παιχνίδι θα οδηγηθούν στην ανακάλυψη της 
γνώσης.

- Συνακόλουθα, η κείμενη νομοθεσία ορίζει τον αριθμό των 14 εγγραφών ως 
τον ελάχιστο προβλεπόμενο για λειτουργία Νηπιαγωγείου. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
φετινά δεδομένα αυτό το κριτήριο δεν μπορούσε να εκπληρωθεί.

 - Για όλους τους παραπάνω λόγους προβήκαμε στην αναστολή λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου Μαρμάρων για το σχολικό έτος 2016-17 και δόθηκε η δυνατότητα 
στους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Νηπιαγωγεία Προδρόμου και Μάρ-
πησσας, τα οποία απέχουν μεταξύ τους αλλά και από το Νηπιαγωγείο Μαρμάρων 
λιγότερο από 1000 μέτρα.  

Επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η Δ/νση Κυκλάδων προέβη για 
φέτος στη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Μάρπησσας,  
το οποίο μέχρι πέρσι ήταν ανενεργό. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί γονείς είχαν 
ζητήσει μετεγγραφή για τα προαναφερθέντα Νηπιαγωγεία γιατί ήταν εργαζόμενοι 
και επιθυμούσαν ολοήμερο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε και καμία μείω-
ση στις θέσεις των Νηπιαγωγών, συνολικά. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί, ότι 
οι λόγοι που οδήγησαν στην προκειμένη αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων για το σχολικό έτος 2016-17, ήταν επιβεβλημένοι. Σε κάθε περίπτωση 
οφείλω να διευκρινίσω ότι βασικό μου μέλημα ήταν, είναι και θα είναι  η εξασφάλι-
ση και η παροχή ισότιμης, ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους και όλες τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου σχολείου».

Mουσικοχορευτικό 
Νάουσας

Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας ξεκίνησε τις δράσεις του στα παρα-
κάτω τμήματα:

Α. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ | Θ. ΠΑΙΧΝΙΔΙ | Μ. ΑΓΩΓΗ από 19/10/16:
- Προνήπια: Τετάρτη: 6:00-6:45 μ.μ.
Νήπια: Τετάρτη: 6:45-7:30μ.μ.
1. Τμήματα Δημοτικού: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 30/09/16: 

- Α’ Δημοτικού: 4:15-5:00 μ.μ.
- Β’ Δημοτικού :5:00-5:45 μ.μ.
- Γ’ Δημοτικού: 5:45- 6:30 μ.μ.
- Δ’ και Ε’ Δημοτικού: 6:30-7:15 μ.μ. 
 -ΣΤ’ Δημοτικού: 7:15-8:00 μ.μ.
Τμήματα Γυμνασίου –Λυκείου -Ενηλίκων: 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 30/09/16: 
- Γυμνάσιο: 8:00-9:00 μ.μ.
- Λύκειο και ενήλικες: Παρασκευή, 9:00-10:00 μ.μ.
ΧΟΡΩΔΙΑ ενηλίκων: Η ώρα και η ημέρα θα οριστικοποιηθούν προσεχώς
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
- Παιδική σκηνή: Οι ώρες και ημέρες θα οριστικοποιηθούν προσεχώς
- Σκηνή ενηλίκων: Οι ώρες και ημέρες θα οριστικοποιηθούν προσεχώς. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες σπίτια 
εξοχικά και εντός οικισμού,  α-
πό 60 έως 150τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους από 45.000€, πο-
λύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται 
κτήμα 4.200 τ.μ. οικοδομήσι-
μο με παλαιά κτίσματα. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

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, πω-
λείται 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΄Ε-
ΝΟΙΚΙΑΣΗ στούντιο, καφέ, 
εστιατόριο, ξενοδοχείο για 
χρήση 10ετίας. Διαθέτω μετρη-
τά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

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

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, 
ενοικιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., 

ισόγειο, γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 
532, 22840 41227-41418

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

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

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

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
γκαρσονιέρα ανακαινισμένη, 
δίχωρη 40τ.μ. 200ευρώ τηλ 
6974601331

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, γκαρσο-
νιέρα 30τ.μ. 150ευρώ τηλ 
6974601331

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΣ, κοντά στο 2ο δημοτικό 
σχολείο,ενοικιάζονται ή πω-
λούνται γκαρσονιέρες. τηλ 
6993309867

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται 
εσωτερική, ηλικίας περίπου 60 
ετών. Τηλ. 6945 275 152

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

ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ ζητείται από 
το ελληνάδικο Rescue στην 
Αντίπαρο για τον μήνα Οκτώ-
βριο. Εργασία 4 μέρες την 
εβδομάδα. Καλές αποδοχές. 
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 
προφορική επικοινωνία και 
στην ειδική ορολογία του κάθε 
επαγγελματικού κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επι-
μέλεια και διόρθωση κειμένων 
και ιστοσελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τηλ. 6974 365805

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
παραδίδονται κατ’ οίκον για 
όλα τα επίπεδα από έμπειρο 
καθηγητή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 
693 494 6750

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

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

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ Μαθήματα 
Γαλλικών για ενήλικες, επαγ-
γελματίες, φοιτητές, ιδιαίτερα 
ή και ομαδικά. Προετοιμασία 
για διπλώματα. Εκμάθηση ή 
βελτίωση της γλώσσας για 
επαγγελματίες του τουρισμού 
και της εστίασης, με χρήση 
εξειδικευμένου λεξιλογίου. 
Μεταφράσεις. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6984 583 397

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ 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

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30 ετών 
πωλούνται από ιδιώτη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 187 275

12 | Αγγελίες

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 53055ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά, τους φίλους και τους συγγενείς που 
παραβρέθηκαν στο γάμο της κόρης μας Μαιρούλας και του 
γαμπρού μας Γεωργίου, ο οποίος τελέστηκε στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2016 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αντιπάρου.

Οικογένεια Π. Κρητικού

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

Οινοστάφυλα

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα 
με τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι αμπελουργοί έχουν 
προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου  2016 για 
να υποβάλουν τις φετινές τους δηλώσεις συ-
γκομιδής οινοστάφυλων.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι υποχρε-
ωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών 
που διαθέτει άνω του ενός στρέμματος αμπελώνα και 
παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποιεία, ή τα 
οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Σημειώνουμε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου οι αμπελουργοί να μπορούν να συμμετά-
σχουν στα διάφορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα 
του αμπελοοινικού τομέα (Αναδιάρθρωση αμπελώ-
νων, στρ. ενίσχυση αμπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον, 
αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών κλπ που πιθανόν να είναι απαραίτητα 
για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, συμπερι-
λαμβανομένων και των βεβαιώσεων που χρησιμοποι-
ούνται για την έκδοση άδειας απόσταξης (διήμερη).

Οι δηλώσεις συγκομιδής κατατίθενται ηλεκτρονι-
κά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τομέα ψηφιακές 
υπηρεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες για την διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία 
κατά την υποβολή είναι: Δελτία αποστολής / τιμολό-
για πώλησης, παραγωγή ανά αμπελοτεμάχιο. Τα πα-
ραστατικά πώλησης / διακίνησης των σταφυλιών θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τυχών 
έλεγχο από την Υπηρεσία.

Ταυτόχρονα με τη δήλωση συγκομιδής γίνεται η αί-
τηση για τη στρεμματική ενίσχυση αμπελώνων μικρών 
νησιών Αιγαίου (VQPRD). Δηλαδή, με την κατάθεση 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) της δήλω-
σης συγκομιδής, θα πρέπει να συμπληρώνεται και το 
πεδίο «Συμμετοχή σε επιδότηση» ανά αμπελοτεμάχιο, 
ώστε να καθίσταται επιλέξιμο για την ενίσχυση μικρών 
νησιών Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυμίζουμε ότι για την 
εν λόγω ενίσχυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι και 
η δήλωση των αμπελοτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας 
ενίσχυσης έτους 2016.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυν-
ση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ. 
22810-98828, καθώς και στα τμήματα αγροτικής 
οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων της περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου.
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Αύξηση στις 
ταξιδιωτικές 
κρατήσεις

Με τη λήξη της περιόδου των καλοκαιρινών διακο-
πών, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα «TravelPlanet24» ανα-
κοίνωσε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις ταξι-
διωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έκαναν χρήση 
της υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων online.

Ενώ παρουσιάζεται μια αύξηση στη χρήση της 
υπηρεσίας μέσω υπολογιστή σε σχέση με πέρυσι ση-
μειώνεται μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 120% (σε 
σχέση με το 2015) στις κρατήσεις που πραγματο-
ποιούνται μέσω κινητών συσκευών όπως tablets και 
smartphones. Επιπλέον, οι κρατήσεις των ακτοπλοϊ-
κών εισιτηρίων το φετινό καλοκαίρι πραγματοποι-
ήθηκαν κατά 56% από γυναίκες και κατά 44% από 
άνδρες.

Δημοφιλείς προορισμοί

Ως δημοφιλέστεροι προορισμοί και το 2016 αναδεί-
χθηκαν τα νησιά των Κυκλάδων με πρώτη σε κρατή-
σεις την Πάρο και ακολουθούν η Μύκονος, η Νάξος, η 
Τήνος και η Σύρος. Το 2015 αντίστοιχα, οι 5 τοπ προ-
ορισμοί ήταν η Πάρος, η Μύκονος, η Τήνος, η Νάξος 
και η Άνδρος. Η Πάρος παραμένει κυρίαρχος και στις 
αναζητήσεις των χρηστών της «travelplanet24».

Κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού οι Έλ-
ληνες έκλεισαν τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια για να 
ταξιδέψουν προς τα ελληνικά νησιά, ελαφρώς φθηνό-
τερα από την προηγούμενη χρονιά (-1.35% μ.ό.) με τις 
τιμές των κρατήσεων, να κυμαίνονται κατά μέσο όρο 
στα 138€.

Στο Top 5 των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για το 2016, 
αναδείχθηκαν οι Hellenic Seaways, Blue Star Ferries, 
Sea Jets, Fast Ferries και η ANEK-Superfast, ενώ 
το 2015, πρώτη στις προτιμήσεις των πελατών ήταν 
η Blue Star Ferries και ακολουθούσαν οι Hellenic 
Seaways, Sea Jets, Fast Ferries και η ANEK-Superfast.

Τι ζητά η  
ΠΟΕ-ΟΤΑ από 
τους δήμους

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/9/16 συνάντηση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το ΔΣ 
της Κ.Ε.Δ.Ε. με βάση συζήτησης τα οξυμένα προβλή-
ματα που ο θεσμός και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 
σήμερα.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσε στη 
Κ.Ε.Δ.Ε. το πλαίσιο διεκδίκησης για το οποίο ζητούν 
άμεσα απαντήσεις, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες-
παρεμβάσεις επίλυσης.

Συγκεκριμένα:
- Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προ-

σωπικού στις υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς και 
παρέμβασης (Παιδικοί Σταθμοί, εργατοτεχνικό προ-
σωπικό κ.λπ.).

- Άμεση καταγραφή των ελλείψεων προσωπικού σε 
όλους τους Δήμους. Προκήρυξη των θέσεων και οικο-
νομική ενίσχυση των Δήμων.

- Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των 
Δήμων που μέσω της απαξίωσής του αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους 
και δημότες.

- Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγιεινή 
και Ασφάλεια. Συνάντηση  με τον  Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας και του Σ.ΕΠ.Ε. για συστη-
ματικούς ελέγχους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκει-
μένου να μη προστεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ 
κατάλογο εργατικών ατυχημάτων.

- Τήρηση της δέσμευσης για την μονιμοποίηση των 
εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.).

- Κατάργηση των ευέλικτων μορφών εργασίας. 

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των 
αυξημένων καθημερινών αναγκών.

- Άμεσα υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Δικαίου.

- Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
Τέλος, σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ σημειώνει: 

«Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν 
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρα-
τία και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την 
κατάργηση δομών-υπηρεσιών των Δήμων.

Η αποδοχή και η αγωνιστική διεκδίκηση του πλαι-
σίου που διαχρονικά καταθέτει και διεκδικεί η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. προς κάθε κατεύθυνση είναι η ελάχιστη από-
δειξη αποδοχής της πάγιας αρχής για Δημόσιο και 
Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Είναι η ελάχιστη και αδιαπραγμάτευ-
τη προϋπόθεση για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα 
σέβεται τον θεσμό και τους δημότες στους οποίους 
χρέος έχει να προσφέρει και όχι να απομυζά!».

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

ενημερώνει τους πολίτες για προσπάθεια οικονομι-
κής εξαπάτησης, μέσω απατηλών-παραπλανητικών 
διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι παραπλανητικές δια-
φημίσεις έκαναν την «παρουσία» τους και διαδικτυακό 
«αέρα» των Κυκλάδων και της Πάρου, κυρίως μέσω 
δικτύων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδων-blog, 
που χειρίζονται αυτοτιτλοφορούμενοι «δημοσιογρά-
φοι».

Έτσι, μέσω υποτιθέμενων διαγωνισμών σε ιστοσε-
λίδες οι δράστες αποσπούν με απατηλό τρόπο τους 
τηλεφωνικούς αριθμούς των ενδιαφερόμενων χρη-
στών, με αποτέλεσμα την υπέρογκη χρέωση τους σε 
εβδομαδιαία βάση

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας «[…] το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει μεγάλος αριθμός 
καταγγελιών από πολίτες σχετικά με δραστηριότητα 
που εξελίσσεται στο διαδίκτυο και  παρουσιάζεται ως  
«έρευνα αγοράς», με εμφανιζόμενη σε αυτήν το λογό-
τυπο αλυσίδας καταστημάτων – σουπερμάρκετ. Συμ-
μετέχοντας στην έρευνα ο ανυποψίαστος χρήστης, 
αφού προωθηθεί σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου 
πραγματοποιείται η έρευνα, στη συνέχεια καλείται 
να απαντήσει σε δυο ερωτήσεις με το πρόσχημα να 
αποκτήσει μια δωροεπιταγή αξίας τριακοσίων (300) 
ευρώ της αλυσίδας καταστημάτων – σουπερμάρκετ, 
που φέρεται ψευδεπίγραφα ότι διοργανώνει το δι-
αγωνισμό. Επιπλέον ο χρήστης καλείται και να κοι-
νοποιήσει την έρευνα σε γνωστή ιστοσελίδα κοινω-
νικής δικτύωσης. Ακολούθως για να αποκτήσει την 
υποτιθέμενη δωροεπιταγή, καλείται να εγγραφεί σε 
συνδρομητική υπηρεσία υψηλής χρέωσης, καταχω-
ρώντας σε ειδική φόρμα το κινητό του τηλέφωνο, με 
αποτέλεσμα την υπέρογκη χρέωση του τηλεφωνικού 

αριθμού σε εβδομαδιαία βάση.
Επισημαίνεται ότι τα διαφημιστικά αυτά μηνύματα 

χρήζουν μεγάλης προσοχής, καθώς χρησιμοποιούν 
λογότυπα και στοιχεία γνωστών εταιριών και παρου-
σιάζονται ως εξαιρετικά αληθοφανή, ενώ η κοινοποί-
ηση τους μέσω δημοφιλών ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης  καθιστά την εξάπλωσή τους ιδιαίτερα 
γρήγορη.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Διεύθυνση Δί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρακαλεί τους πο-
λίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση 
που διαπιστώσουν την ύπαρξη τέτοιου είδους διαφη-
μιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο, για την αποφυγή 
πιθανής οικονομικής εξαπάτησης τους. Η Διεύθυν-
ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισημαίνει 
ότι αυτά τα μηνύματα έχουν ως στόχο να πείσουν, 
με απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους ανυποψίαστους 
χρήστες του διαδικτύου να αποστείλουν προσωπικά 
τους δεδομένα (όπως τηλεφωνικούς αριθμούς), τα 
οποία αξιοποιούν οι δράστες για να τους ζημιώσουν 
οικονομικά.

Επιπλέον συστήνει και προτρέπει τους χρήστες του 
διαδικτύου ότι:

- δεν πρέπει να ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους 
ηλεκτρονικά μηνύματα και να συμμετέχουν σε αντί-
στοιχους διαγωνισμούς, μέσω των οποίων μπορεί  να 
ζητούνται ακόμη και προσωπικά τους δεδομένα, 

- να μην αποστέλλουν σε υποτιθέμενες διαδικτυα-
κές έρευνες προσωπικά τους στοιχεία και οικονομικά 
δεδομένα,

- η συμμετοχή σε διαγωνισμούς εταιρειών με δώρα 
προϋποθέτει την αποδοχή των «όρων συμμετοχής», 
οι οποίοι πρέπει να έχουν κατατεθεί σε συμβολαιο-
γράφο και

- η χρήση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης 
(Υ.Π.Π.) συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένο κόστος κλή-
σεων και μηνυμάτων SMS (χρέωση είτε ανά κλήση, 
είτε ανά λεπτό, είτε ανά εισερχόμενο / εξερχόμενο 
μήνυμα)».
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Με τη βούλα  
η υποβάθμιση…

Υποβαθμίζεται η παροχή γνώσης στο ΕΠΑΛ Πάρου, καθώς με νέο μνημονιακό 
μέτρο η κυβέρνηση υποχρεώνει τους μαθητές να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση 
μαθημάτων απ’ αυτήν που είχαν επιλέξει:

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, για το παραπάνω γεγονός σημειώνει: «Η από-
φαση του υπουργείου για τα ολιγομελή τμήματα έχει άμεσα αποτελέσματα: η μη 
έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων -τομέων  σε ΕΠΑΛ, ειδικά των νησιω-
τικών ή απομακρυσμένων περιοχών, καταργεί το δικαίωμα του μαθητή και της οι-
κογένειάς του να επιλέγουν ελεύθερα και με ισοτιμία για το μέλλον του, δημιουργεί 
άλλη μια τεχνητή δεξαμενή υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τελικά οδηγεί στην 
υποβάθμιση της δημόσιας επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Πάρου (και δεν είναι η μόνη περίπτωση σε όλη την 
Ελλάδα) μαθητές που επέλεξαν τον τομέα, για 
παράδειγμα  της Υγείας-Πρόνοιας, θα υποχρεω-
θούν να ακολουθήσουν έναν οποιοδήποτε άλλο 
τομέα, επειδή η κεντρική πολιτική κατεύθυνση 
περιορίζεται σε μια και μόνη επιταγή: «κόψτε, 
κόψτε, κόψτε…».

- Ας εξηγήσει ο ίδιος ο Υπουργός στα παιδιά 
για ποιο λόγο δε θα λειτουργήσουν οι τομείς που 
τα ίδια επέλεξαν να ακολουθήσουν κι ας  τους 
αναλύσει για ποιο λόγο είναι πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας.

- Ας μπει στη θέση του μαθητή που ζει σε ένα 
νησί στο οποίο δεν υπάρχουν άλλες δημόσιες 
δομές που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
επιλογές του για επαγγελματική-τεχνική εκπαί-
δευση (όπως  Δημόσια ΙΕΚ) και στις οποίες το 
ΕΠΑΛ είναι ο μόνος δημόσιος φορέας τεχνικής 
εκπαίδευσης. Ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει 
άλλο ΕΠΑΛ στο νησί. 

- Ας μην ξεχνάει ότι έχει εγκρίνει τη συρρίκνω-
ση της τεχνικής –επαγγελματικής εκπαίδευσης με καθαρά ταξικά κριτήρια, αφού τα 
ΕΠΑΛ προσφέρουν τη δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής και σε μαθητές που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε μεγάλα αστικά κέντρα σε 
ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Συρρικνώνοντας τους τομείς οδηγεί το ΕΠΑΛ σε μαρασμό κι απαξίωση. 

- Ας συνειδητοποιήσει ότι είναι εμπαιγμός να προωθείται από στελέχη της εκ-
παίδευσης, ως λύση, η τακτική να «σπρώξουν» οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά 
να επιλέξουν συγκεκριμένους τομείς που θα μπορέσουν να «σωθούν» λόγω αριθ-
μού μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εκφραστές κανενός υπουργείου ώστε να 
«στρογγυλεύουν» αριθμούς και τμήματα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση σφράγισε τη μνημονιακή εκπαιδευτική πολιτική 
με απολύσεις στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Η σημερινή ηγεσία του 
Υπουργείου επιλέγει τον «κόφτη». Δεν είναι τυχαίο που και οι δύο επιλέγουν να 
ξεκινήσουν την υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από τα ΕΠΑΛ. 

- Απαιτούμε άμεσα τη λειτουργία των ολιγομελών τομέων.
- Διεκδικούμε συμμετοχή με ισότιμους και δίκαιους όρους για όλους στη Δημό-

σια Παιδεία».

Ψήφισμα
Ο σύλλογος διδασκόντων ΕΠΑΛ Πάρου, για τη μη έγκριση ολιγομελών τμη-

μάτων τομέων εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:
«Ο σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ Πάρου δηλώνει την αντίθεσή του στην 

απόφαση του Υπουργείου με την οποία δεν εγκρίνονται τα ολιγομελή τμήματα το-
μέων για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Πρόκειται για τους τομείς Δομικών, Πληροφορικής και Υγείας – Πρόνοιας και Ευ-
εξίας της Β’ Τάξης που με μια αιφνιδιαστική απόφαση δε θα λειτουργήσουν φέτος.

- Αυτό συμβαίνει σε ένα νησί στο οποίο δεν υπάρχει άλλο ΕΠΑΛ ούτε καμία άλλη 
δημόσια δομή επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης. Επίσης είναι αυτονόητο 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών σε άλλα μεγαλύτερα νησιά 
στα οποία πιθανόν να υπάρχουν οι αντίστοιχοι τομείς που θέλουν να παρακολου-
θήσουν.

- Επισημαίνουμε ότι το ΕΠΑΛ Πάρου είναι η μοναδική δημόσια σχολική μονάδα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα δύο νησιά, την Πάρο και την Αντίπαρο.

- Τονίζουμε ότι η μη έγκριση των τομέων φέτος θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη 
μαθητική διαρροή και θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή φοί-
τησης στην επαγγελματική εκπαίδευση για τα δύο νησιά (…)».

Συμπαράσταση
Ο Σύνδεσμος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου, με ανακοίνωσή 

του τάχθηκε στο πλευρό αγώνα των εκπαιδευτικών. Η ανακοίνωση των εργαζομέ-
νων μεταξύ άλλων σημείωνε:

«Επειδή τα προβλήματα στην παιδεία, όπως και πολλά άλλα, δεν αποτελούν απλά  
συντεχνιακά ζητήματα μονοδιάστατων διεκδικήσεων αλλά αφορούν ολόκληρη την 

κοινωνία, δηλώνουμε απερίφραστα την απόλυτη συμπαράστασή μας στον αγώνα 
των εκπαιδευτικών για καλύτερη και ποιοτικότερη διδασκαλία προς τα παιδιά μας 
(..,)».

Φορείς
Κοινό ψήφισμα για το θέμα προς τις εμπλεκόμενες πλευρές έστειλαν ο σύλλο-

γος διδασκόντων ΕΠΑΛ Πάρου, ο σύλλογος γονέων του ΕΠΑΛ, η ένωση 
γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, η ΕΛΜΕ, ο έπαρχος κ. Κ. Μπιζάς, 
ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος και ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αν. Φα-
ρούπος.

Στο κοινό ψήφισμα σημειώνουν:
«Με την απόφαση έγκρισης ολιγομελών τμημάτων, τρεις τομείς της Β΄ Τάξης 

(Υγείας Πρόνοιας κι Ευεξίας, Δομικών Έργων, Πληροφορικής) του ΕΠΑΛ Πάρου δε 
θα λειτουργήσουν γιατί δεν εγκρίθηκε η λειτουργία τους για την τρέχουσα σχολική 
χρονιά.

Η απόφαση εγκρίνει ολιγομελή τμήματα-τομείς με μικρότερο αριθμό μαθητών από 
τον προβλεπόμενο στην υπ’ αριθ. Φ.12/127076/
Δ4/01- 08-2016 (Β’ 2434) υπουργική απόφαση 
κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017. 
Το κριτήριο για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία 
σχετίζεται με τις ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν 
επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακί-
νηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη. 
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, δεδομένης της 
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας νησιών όπως η 
Πάρος, ο αριθμός των μαθητών δεν είχε αποτε-
λέσει πρόβλημα έγκρισης λειτουργίας τμήματος 
τομέα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί 
δεν εγκρίθηκαν με την παραπάνω υπουργική 
απόφαση όλοι οι προαναφερθέντες τομείς όπως 
γινόταν πάντοτε μέχρι σήμερα; Προσθέτουμε ότι:

- Το ΕΠΑΛ Πάρου είναι το μοναδικό ΕΠΑΛ στο 
νησί, στο οποίο δεν υπάρχει καμία άλλη δημόσια 
δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

- Στο ΕΠΑ.Λ Πάρου φοιτούν μαθητές και από 
την Αντίπαρο (κατηγορία σχολικής μονάδας 
Θ) στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολική 

δομή. 
- Είναι αυτονόητο ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών 

από το νησί της Πάρου ώστε να εγγραφούν σε άλλο ΕΠΑ.Λ γειτονικού νησιού.
- Ο κίνδυνος της μαθητικής διαρροής είναι δεδομένος.
- Η μη λειτουργία των τομέων φέτος στη Β’ τάξη θα οδηγήσει σε απαξίωση και 

περαιτέρω συρρίκνωση του ΕΠΑ.Λ Πάρου ήδη από την επόμενη σχολική χρονιά.
- Το ΕΠΑΛ Πάρου διαθέτει για τους μη εγκεκριμένους τομείς εξοπλισμό κι εργα-

στήρια τα οποία θα καταστούν αναξιοποίητα.
- Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα των προαναφερθέντων τομέων 

από την αρχή του Σχολικού Έτους και αιφνιδιαστικά ανατρέπεται όλος ο προγραμ-
ματισμός και οι επιλογές ως προς το επαγγελματικό τους μέλλον.

- Η μη έγκριση των τομέων θα οδηγήσει σε συσσώρευση μαθητικού δυναμικού 
στους τρείς εναπομείναντες τομείς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η απορρόφη-
ση των αποφοίτων στην τοπική αγορά εργασίας.

- Το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και 
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι απολύτως σεβαστές οι επιλογές τους. 

- Οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων των τομέων που δεν εγκρίθη-
καν κι έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά 
δυσμενή θέση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την άμεση έγκριση των προανα-
φερθέντων τομέων του σχολείου μας».

ΝΔ
Η ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου με τίτλο: «Οι μαθητές όμως δεν είναι αριθμοί κ. 

Φίλη…», μεταξύ άλλων σημειώνει σε ανακοίνωσή της:
«[…] Με τέτοιες ενέργειες ακυρώνεται στην πράξη η ισότητα στις ευκαιρίες εκ-

παίδευσης, αποδομείται το Δημόσιο σχολείο, η τεχνική εκπαίδευση, πλήττεται η 
δημοκρατία. Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά εξαναγκάζονται οι μαθητές ή να 
αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, ή να αλλάξουν ειδικότητα ή στην απευκταία περί-
πτωση να διακόψουν το σχολείο αυξάνοντας τη μαθητική διαρροή με τις όποιες 
αρνητικές συνέπειες. Με λίγα λόγια ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως η αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους ή αφορούσε σε πα-
ραβατική συμπεριφορά μαθητών πλέον θα επιβάλλεται .Η κατάργηση των ολιγομε-
λών τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των περικοπών και του 
λεγόμενου «εξορθολογισμού» στην Παιδεία με τις περικοπές ωρών (π.χ. Αρχαία 
Ελληνικά) στο Γυμνάσιο, την κατάργηση των υπευθύνων στα εργαστήρια σε Γυ-
μνάσια και Λύκεια (…). Η νησιωτικότητα βάλλεται για άλλη μια φορά, πρώτα με την 
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, μετά με την αποδυνάμωση και αποστελέχωση 
στο χώρο της Υγείας και τώρα με την κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων στο 
ΕΠΑ.Λ Πάρου. Κατακτήσεις χρόνων καταργούνται με συνοπτικές διαδικασίες μέσα 
σε μια λογιστική τεχνική. Οι μαθητές όμως δεν είναι αριθμοί».

Τέλος, σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, «Π. Καλλίερος».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Ξεκίνησε το 
μπάσκετ

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΣΚ Κυκλά-
δων, με τη συμμετοχή στις κατηγορίες παίδων, δύο 
ομάδων από την Πάρο και μία από την Αντίπαρο.

Ο αγώνας που έγινε στο γήπεδο του ΕΠΑΛ Πάρου, 
μεταξύ ΑΟΠ και Πλοηγού Αντιπάρου, την Κυριακή 
2/10/2016 ήταν πολύ σημαντικός για την Αντιπαριώ-
τικη ομάδα, καθώς ήταν και η πρώτη της επίσημη συμ-
μετοχή σε επίσημο πρωτάθλημα.

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε στον αγώνα ήταν 
πολύ όμορφη λόγω των πολύ καλών και φιλικών σχέ-
σεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο σωματείων.

Ο ΑΟ Πάρου, που ήταν και το λογικό φαβορί, επι-
κράτησε του Πλοηγού με 65-33. Ο ΑΟΠ έδειξε πιο 
έτοιμος και έμπειρος, ενώ οι μικροί καλαθοσφαιριστές 
του Πλοηγού είχαν τρακ. Λόγω της πρώτης τους επί-
σημης εμφάνισης σε πρωτάθλημα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Μοστράτος 7 (1), Αλιπράντης 6 (1), Πολυχρο-

νόπουλος 3, Αρκουλής, Γ. Βιώνης, Κονδύλης 2, Ζω-
ντανός 18, Μυτιληναίος 5 (1), Λουκής, Μπάλιος 14, Κ. 
Βιώνης 10.

Πλοηγός: Μαρινάτος, Α. Φαρούπος, Πατέλης, Θ. 
Παλαιολόγος, Χ. Φαρούπος 11, Αθανασίου, Τριαντά-
φυλλος 3, Καλάργυρος 5, Α. Παλαιολόγος 12, Κοκάι 
2, Καστανιάς.

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Τη νίκη με 42-37 απέσπασαν οι παίδες του Μαρ-

πησσαϊκού, που νίκησαν την ομάδα ΑΠΑΣ Τα Φανάρια.
Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 8-8, 7-12, 13-8 και 

14-9

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Μουρογιάννης), Προμπονάς 

2, Γεμελιάρης 8, Μπουραντάς 9, Χάλιας, Ρηγόπουλος 
3, Μαρινάκης 20.

Φανάρια: (πρ. Μανδηλαράς), Κωστούλας 5 (1), 
Σατραντζέμης, Τελόπουλος, Λάμπου, Τριαντάφυλλος, 
Σεϊντίνι 2, Καραπατής, Ναυπλιώτης 10, Πρίντεζης, 
Μαργαρίτης 13, Μαθιάσος 7, Βερνίκος.

Τέλος, η ΕΣΚΚ πιστή στη δέσμευσή της για την 
ανάπτυξη του μπάσκετ στις Κυκλάδες σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Κριτών Κυκλάδων ανακοίνωσε 
την έναρξη σχολής και αξιολόγηση κριτών που θα 
πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη 9-11 Σεπτεμβρίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες από τον κ. Διαμαντόπουλο Ιωάννη μέλος 
του ΔΣ της ΕΣΚΚ και υπεύθυνο για την υλοποίηση της 
σχολής στο τηλ.694 588 5602.

Αγώνες 
Optimist

Μετά από 12 χρόνια λειτουργίας του Ναυτικού ομί-
λου Αντιπάρου ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας ιστι-
οπλοΐας είναι πλέον γεγονός, καθώς στο νησί πραγ-
ματοποιήθηκε ο αγώνας με 37 αθλητές και αθλήτριες 
από Πάρο, Σύρο και Αντίπαρο.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο στενό Πάρου με 
Αντίπαρο και έγιναν 12 μικρές ιστιοδρομίες με χαμηλή 
ένταση του ανέμου. Αυτό ήταν καλό για τους παλιούς 
να τεστάρουν τις αντοχές τους στην άπνοια, μιας και 
έχουν συνηθίσει σε αέρα και τους νέους να πάρουν 
την χαρά ότι κατάφεραν να τερματίσουν σε κάποια 
κούρσα.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Μπρούσης Βίκτωρ 
από την Αντίπαρο ενω στα κορίτσια η Σακελλαρίου 
Δήμητρα από τη Σύρο.

Σε ανακοίνωσή του ο ναυτικός όμιλος Αντιπάρου 
συγχαίρει όλους όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση του 
παραπάνω αγώνα, τους προπονητές, τους γονείς και 
φυσικά τους χορηγούς.

Αποτελέσματα
Γενική κατηγορία
1. Μπρούσης Βίκτωρ Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
2. Σακελαρίου Δήμητρα Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

3. Δαφερέρα Θεοδώρα Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
Αγόρια 15 ετών
1. Μπρούσης Βίκτωρ Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
2. Παλαιολόγος Θοδωρής Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
3. Σπανόπουλος Γιώργος Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Κορίτσια 15 ετών
1. Σακελαρίου Δήμητρα Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
2. Αδρεαδάκη Ειρηλένα Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
3. Φαρούπου Μαρία  Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Αγόρια 11 ετών
1. Ρούσσος Γιώργος Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
2. Γρυπάρης Σταμάτης .Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
3. Σιδέρης Χαράλαμπος Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
Κορίτσια 11 ετών
1. Δαφερέρα Θεοδώρα Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. Καλακώνα Μαρία-Ελένη Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
3. Μαρινάτου Αθηνά Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Στους αγώνες παρευρέθη και ο έπαρχος Πάρου, κ. 
Κώστας Μπιζάς και πιο συγκεκριμένα στην εκδήλω-
ση της απονομής των επαίνων και κυπέλλων στους 
αθλητές και τις αθλήτριες κατόπιν σχετικής πρόσκλη-
σης του Ναυτικού ομίλου Αντιπάρου Ωλίαρος. Συνε-
χάρη τους μικρούς αθλητές των τριών νησιών (Σύρου, 
Πάρου, Αντιπάρου), το Δ.Σ. του ναυτικού ομίλου της 
Αντιπάρου, τους γονείς, τους εθελοντές, τη διοργανώ-
τρια αρχή του αγώνα και τη δημοτική αρχή της Αντι-
πάρου.

Τέλος, ευχήθηκε την επόμενη χρονιά να πραγματο-
ποιηθεί ο 2ος διασυλλογικός αγώνας OPTIMIST στην 
Αντίπαρο, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ποδόσφαιρο
Ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πρω-

τάθλημα ανδρών για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων.

Τα αποτελέσματα
Μύκονος – Πανναξιακός 1-1
Θύελλα Καμαρίου – ΑΟ Σύρου 0-2
Φιλώτι – Άνω Μερά 0-3
Πάγος – Λάβα 2-4

Βαθμολογία 
1. Άνω Μερά 3
2. ΑΟ Σύρος 3
3. Λάβα 3
4. Πανναξιακός 1
5. Μύκονος 1
6. Φιλώτι 0
7. Πάγος 0
8. Θύελλα 0
9. ΑΟΠ -

Επόμενη αγωνιστική
Σύρος – Φιλώτι
Πανναξιακός – Λάβα

ΑΟΠ – Θύελλα
Άνω Μερά – Πάγος

Β’ ΕΠΣΚ
Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η ποδοσφαιρική 

δράση και στη Β’ κατηγορία ΕΠΣ.

1ος Όμιλος
ΠΑΣ Τήνου – Παμμηλιακός
Σέριφος – Πανσιφναϊκός
2ος Όμιλος
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
Καρτεράδος – ΠΑΣ Νάξου
Αστέρας Τραγαίας – Αστέρας Μαρμάρων

Πρ. Υποδομών
Για το πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ-14 την προ-

ηγούμενη εβδομάδα, ο Νηρέας ηττήθηκε στη Σίφνο 
από τον τοπικό Πανσιφναϊκό με 6-1.

Αυτό το Σαββατοκύριακο για τους ομίλους που με-
τέχουν οι Παριανές ομάδες, θα έχουμε τις εξής ανα-
μετρήσεις:

Κ-16
ΑΟΠ – ΑΟ Σύρου
Κ -14
ΑΟΠ – Πανσιφναϊκός
Παμμηλιακός - Μαρπησσαϊκός

Σκάκι
Ο Α.Σ. Αιγαίας Πάρου, στην προσπάθεια δημιουρ-

γίας μιας καινούργιας σκακιστικής κοινότητας στην 
Πάρο, ανακοίνωσε τη σύσταση και λειτουργία σκακι-
στικών τμημάτων.

Σκοπός της διδασκαλίας του Α.Σ. Αιγαία, είναι εκτός 

από τις βασικές σκακιστικές αρχές, να διδάξει και 
αγωνιστικό σκάκι, με σκοπό την συγκρότηση ομάδας 
η οποία θα λάβει μέρος στο επόμενο σκακιστικό πρω-
τάθλημα.

Τα μαθήματα θα παραδίδονται κοντά στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου, θα απευθύνονται σε παιδιά 8 έως 16 
ετών και ως πρώτη ημέρα συνάντησης-γνωριμίας, 
αξιολόγησης και διαμόρφωσης των τμημάτων ορίζε-
ται το Σάββατο 8/10/2016 και ώρα 14:00.
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Ήξερες ότι...
75% πιστεύουν

ότι η ρύπανση
του περιβάλλοντος
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Ηµερίδα ενηµέρωσης
για την ανακύκλωση

Σάββατο 22/10
@ 9:30 π.µ.
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LAOUTARIS ΚΛΟΝ M Ε.Π.Ε.

ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α. ecoparos
Κ. Μανταλόβας & Σια Ε.Ε.


