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Μην τους αφήσουμε...

Όλοι μαζί για 
τη σωτηρία του ΕΠΑΛ

» σελ. 8-9

Θέματα 
τουρισμού στο 
Π. Λιβάδι

» σελ. 6

Η ΕΛ.ΑΣ. για 
την προστασία 
ζώων

» σελ. 14

Όμορφοι 
αγώνες στο 
μπάσκετ

» σελ. 15

Uva Nera
KOYZINA & BAR

Παλιά Αγορά – Ταξιάρχες
(Πίσω από το ΚΑΚΑΟ Καφέ)

Τηλ.: 6986988835
Ανοικτά: 1-4 µ.µ.

& 6:30-11 µ.µ.

Ανοικτά το χειµώνα µε ελληνική
και διεθνή κουζίνα
Καθηµερινά διαφορετικά πιάτα ηµέρας
και take away
Βραδιές µε live µουσική,
ζεστό και φιλικό περιβάλλον
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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 395

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

■ Τζούλια!
Ο Κιμούλης θα είναι μέλος της επιτροπής αναθεώ-

ρησης του Συντάγματος. Μάλιστα. Εγώ πάλι αναρω-
τιέμαι γιατί όχι και η Τζούλια Αλεξανδράτου; Ηθοποιός 
είναι και αυτή και μάλιστα τις ταινίες της τις έχει παρα-
κολουθήσει πολυπληθέστερο κοινό!

■ Σημαία Παναμά
Αυτή η Έλλη Στάη πάντως, κάτι μου λέει ότι έχει πα-

ντρευτεί τόσους πολλούς εφοπλιστές, που σε λίγο θα 
κυκλοφορεί με τη σημαία του Παναμά.

■ Ανεμογεννήτριες
Βλέπω και ξαναβλέπω τη φωτογραφία από τη συ-

νάντηση στο γραφείο δημάρχου για τις ανεμογεννή-
τριες. Κάποιοι στη φωτογραφία είναι ολοφάνερο πως 
είναι δυσαρεστημένοι, αφού καταλαβαίνουν ότι αυτή 
θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σε δελτίο τύπου και 
δεν το προχωράω περισσότερο το θέμα…

■ Κοκός 1
Ο πιο «λίγος» επικεφαλής του νέου ελληνικού κρά-

τους θεωρώ ότι ήταν ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, 
πιο γνωστός με το υποκοριστικό «Κοκός». Ο Κοκός, 
που έλαμψε με την παρουσία του σε όλα τα κοσμικά 
σαλόνια της δεκαετίας του ’60, είχε σχέση με την πο-
λιτική, όσο εγώ με την αστροναυτική. Όταν ήθελε να 
κάνει πραξικόπημα με τους ανώτατους αξιωματικούς 
το 1967, τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες του Πα-
παδόπουλου. Στη συνέχεια, το αντικίνημα του Κοκού, 
στις 13 Δεκεμβρίου 1967, το συζητούσαν επί μέρες, 
έως και στα κομμωτήρια. Τέτοιο «μυστικό» αντικίνημα 
οργάνωνε. Τελικά τον πήραν στο κυνήγι οι χουντικοί 
με αποκορύφωμα την ανακοίνωση που μετέδωσαν: 
«Αι συνωμόται και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να 
διαφύγουν κρυπτόμενοι από τον Στρατόν από χωρίου 
εις χωρίον!». Για τέτοιον Κοκό μιλάμε…

■ Κοκός 2
Ακόμα πιο πλάκα έχει ο Κοκός το 1974 που ο Κων-

σταντίνος Καραμανλής λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα 
για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος, του είπε: «Πάω εγώ πρώτα στην Ελλάδα να δω 
τι γίνεται και στη συνέχεια θα σε πάρω τηλέφωνο να 
έρθεις!». Ο Κοκός ακόμα περιμένει το τηλέφωνο Κα-
ραμανλή…

■ Κοκός 3
Ο «αετός» Κοκός, δήλωσε σε μία από τις πολλές βι-

ογραφίες που του έχουν γίνει, πως διαφώνησε από 
την πρώτη στιγμή με το πραξικόπημα Παπαδόπουλου 
και αυτό για να το δείξει στον ελληνικό λαό το έκα-
νε μέσω της φωτογραφίας μετά την ορκωμοσία της 
πρώτης χουντικής κυβέρνησης Κόλλια. Όπως είπε, 
έδειξε τη δυσαρέσκειά του φωτογραφισμένος δίχως 
να χαμογελάει! 

■ Κοκός 4
Και για να κλείσω την ιστορία και να εξηγηθώ με τυ-

χόν βασιλόφρονες αναγνώστες. Προσωπικά πιστεύω 
ότι ο τελευταίος Βασιλεύς του Ελληνικού Γένους ήταν 
ο Κων/νος Παλαιολόγος. Για τον ξενόφερτο Κοκό να 
σημειώσω, ότι, αν και έκανε μια ντουζίνα παιδιά, ούτε 
ένα δεν το πάντρεψε με Έλληνα ή Ελληνίδα. Ακόμα 
και σήμερα, το μοναδικό που τον ενδιαφέρει είναι να 
πουλάει στις δημοπρασίες αυγά Fabergé και πορσε-
λάνινα σερβίτσια.

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ
Πραγματικά εξαιρετική η ανακοίνωση του τοπικού 

ΣΥΡΙΖΑ για το κλείσιμο τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου.

■ Μαξίμου
Όλα τα λεφτά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το 

σουαρέ που διοργάνωσε ο Αλέξης στο Μέγαρο Μαξί-
μου, που μεταξύ μας, κεντρικό μαγαζί είναι, έχει εύκολη 
πρόσβαση από το κέντρο των Αθηνών και όπως και να 
το κάνεις αποπνέει και ένα χαϊλίκι. Μεταξύ των τύπων 
που πήγαν στο BAR MAXIMOU, ήταν και οι βουλευτές 
(Τ)ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Μανιός, Συρίγος και Συρμαλέ-
νιος. Εκεί, έπνιξαν τον καημό τους για την αύξηση του 
ΦΠΑ στα νησιά, για την υποστελέχωση υπηρεσιών, νο-
σοκομείων, Κ.Υ., κλπ και φυσικά το κλείσιμο τμημάτων 
των ΕΠΑΛ στις Κυκλάδες. Στη συνέχεια, φαντάζομαι, 
θα συνέγραψαν κανένα νέο δελτίο τύπου που θα μας 
σερβίριζαν το επόμενο πρωί και όπως διαβάσαμε τρα-
γούδησαν στο τσακίρ κέφι και αντάρτικα τραγούδια.  

■ Ινδιάνοι
Στο τέλος του καλοκαιριού πήγαν οι Ινδιάνοι στο 

μάγο της φυλής να τον ρωτήσουν τι καιρό θα κάνει 
το χειμώνα. Ο μάγος τους είπε ότι θα είναι βαρύς 
και έπρεπε να κόψουν πολλά ξύλα για να ζεσταθούν. 
Αφού πέρασε καμιά βδομάδα οι Ινδιάνοι ξαναπήγαν 
στο μάγο και τον ρώτησαν και πάλι. Η απάντηση ήταν 
ίδια: «κόψτε πολλά ξύλα». Αυτό επαναλήφθηκε πολ-
λές φορές σ’ ένα μήνα. Μπήκε ο Οκτώβριος, ο καιρός 
συνέχισε να είναι καλός και πήγαν και ξαναρώτησαν 
το μάγο της φυλής. Ο μάγος νευρίασε και τους είπε: 
«Δηλαδή, με αμφισβητείται;». Στη συνέχεια όμως –κα-
θώς και ο ίδιος δεν ήταν τόσο σίγουρος- πήγε στην 
πόλη και ρώτησε τους μετεωρολόγους. Τους είπε: 
«Βρε επιστήμονες, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για 
το χειμώνα;». Εκείνοι του είπαν: «Φύγε να σωθείς. Πε-
ριμένουμε πάρα πολύ βαρύ χειμώνα». Ο μάγος τους 
είπε: «Με τρομάζετε. Είστε σίγουροι;». Και εκείνοι του 
απάντησαν: «Τι λες, ρε φίλε. Δεν βλέπεις τους Ινδιά-
νους; Έχουν κόψει όλα τα ξύλα του βουνού!». Οποια-
δήποτε ομοιότητα με τοπικές πολιτικές διεργασίες για 
δημοτική κίνηση στην Πάρο, είναι συμπτωματική.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



www.fonitisparou.gr

Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, 
τοίχου, επιτραπέζια, αντζέντες
µε έντονα χρώµατα, µε γήινα χρώµατα,
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Θα τα βρείτε όλα στη
22840 28025 | info@smileweb.gr

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Ηµερολόγια
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Παραχώρηση 
αιγιαλών

Τη δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουρου-
μπλή για πολυετή παραχώρηση στους δήμους των αιγια-
λών και παραλιών που βρίσκονται εντός της χωρικής τους 
αρμοδιότητας, απέσπασαν ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. 
Χατζημάρκος και ο γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Πόκκιας, στη διάρκεια 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10/10/2016, στο 
γραφείο του υπουργού.

Το ζήτημα των παραλιών ήταν το κυρίαρχο που ετέθη στη 
συνάντηση, το οποίο, λόγω της σοβαρότητάς του, κυρίως 
για τους τουριστικούς ΟΤΑ, αποτελεί πάγιο αίτημα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. 

Ο κ. Κουρουμπλής έκανε δεκτό το αίτημα – πρόταση που 
είχε υποβληθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις, περί πα-
ραχώρησης των παραλιών για χρήση και εκμετάλλευση 
στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, για διάστημα πενταετίας, όσο 
δηλαδή και η διάρκεια της δημοτικής θητείας. Όπως ανέ-
φερε ο υπουργός, το αίτημα έχει πάρει ήδη το δρόμο της 
νομικής επεξεργασίας. Η θετική ανταπόκριση του υπουργού 
συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους δήμους του 
Νοτίου Αιγαίου και συναρτάται άμεσα με τον τουρισμό και 
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Η πολυετής παραχώρηση των αιγιαλών και παραλιών, θα 
διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο τοπίο τόσο για τους δήμους 
όσο και για του επιχειρηματίες, που μέχρι σήμερα είναι όμη-
ροι του χρόνου έκδοσης και των όρων που θα περιλαμβά-
νει η εκάστοτε ετήσια ΚΥΑ  (Κοινή Υπουργική Απόφαση) και 
αποφεύγονται καταστάσεις που πλήττουν τον τουρισμό, με 
την έγκαιρη προετοιμασία των παραλιών, στο ξεκίνημα κάθε 
τουριστικής περιόδου. 

Δύο μεγάλα 
έργα ύδρευσης

Δύο νέα, εξαιρετικά σημαντικά και απαραίτητα έργα 
ύδρευσης στο νησί της Πάρου, συνολικής επιλέξιμης 
δημόσιας δαπάνης 2.374.838 ευρώ, εντάχθηκαν στην 
χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-
2020, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
κ. Γιώργου Χατζημάρκου, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.

Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού 
Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου», 
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.669.193,55  ευρώ 
και «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτω-
σης Παροικιάς Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
705.645,17 ευρώ.

Το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου 
Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» 
αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρι-
κού δικτύου μεταφοράς νερού από την δεξαμενή στη 
θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την δεξαμενή στη 
θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά της Πάρου, με 
αγωγούς συνολικού μήκους 7.500 μέτρων. Περιλαμ-
βάνει επίσης εργασίες αρχαιολογικής παρακολούθη-
σης των εκσκαφικών εργασιών για τη διέλευση του 
αγωγού, πλησίον της αρχαίας πόλης της Παροικιάς. 
Με την αντικατάσταση του δικτύου, θα βελτιωθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των κατοίκων των 
παραπάνω περιοχών της Πάρου και θα εξοικονομη-
θεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο υφιστάμενος  
αγωγός έχει μεγάλες απώλειες λόγω παλαιότητας και 
συχνών βλαβών. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου 
έχει οριστεί η 12/5/2017.

Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονά-
δας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» αφορά 
στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για 
την λειτουργία των δύο ήδη εγκατεστημένων φορη-
τών μονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», στην 
Παροικιά της Πάρου. Τα συνοδά έργα που θα κατα-
σκευαστούν είναι: 

- Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την πα-
ραγόμενη άλμη στη θάλασσα

- Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, 
που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο 
υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης 

- Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού 
και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λει-
τουργία των μονάδων αφαλάτωσης

- Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού
- Περιμετρική δενδροφύτευση – περίφραξη
- Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλε-

κτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης. Ως ημερομη-
νία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 28/02/2017.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προ-
τεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των 
πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αι-
γαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δήμος Πάρου
Για το παραπάνω θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο 

δήμος Πάρου, που έχει ως εξής:
«Μετά από ενέργειες του Δήμου Πάρου και της Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες 
και ελήφθησαν οι αδειοδοτήσεις για τα έργα «Αντι-
κατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος 
– Παροικιά Δήμου Πάρου» και «Κατασκευή Συνοδών 
Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου». 

Οι παραπάνω μελέτες υπεβλήθησαν στην αντίστοι-
χη πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον 
άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και δι-
αχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Οι δύο πράξεις 
αξιολογήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, την οποία ευχαριστούμε για τη 
συμβολή της, λαμβάνοντας την πρώτη θέση για την 
«Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτω-
σης Παροικιάς Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπά-
νης 705.645,17 ευρώ, και την πέμπτη θέση για την 
«Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώ-
στος-Παροικιάς Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπά-
νης 1.669.193,55  ευρώ, στον πίνακα κατάταξης των 
αξιολογημένων προτάσεων.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου που με την απόφαση του Περιφερειάρχη κ. 
Γιώργου Χατζημάρκου, δύο έργα ύδρευσης εξαιρετι-
κής σημασίας για το νησί της Πάρου εντάχθηκαν στο 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η υλοποίηση των έργων αυτών 
θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του 
ζητήματος της επάρκειας και διαχείρισης των υδάτων 
και  θα προσφέρει τη δυνατότητα αποδοτικής χρήσης 
των πόρων για την αειφορική ανάπτυξη του νησιού 
μας».

Συνάντηση 
Συρμαλένιου 
για την υγεία

 Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος και η συντονίστρια της 
ΝΕ Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ είχαν συνάντηση εργασίας 
με τη διοικήτρια της 2ης ΔΥΠΕ κ. Όλγα Ιορδανίδου και 
τους συνεργάτες της. 

Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το 
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου και τα Κέ-
ντρα Υγείας Μήλου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του κ. Συρμαλένιου: «[…] 
Διευκρινίστηκαν σειρά ζητημάτων που έχουν να κά-
νουν με τη διαχείριση δωρεών προς μονάδες Υγείας, 
τα προβλήματα στελέχωσης των Α/βάθμιων δομών 
υγείας στα νησιά, αφού δυστυχώς, για λόγους που 
σχετίζονται τόσο με το κόστος διαβίωσης όσο και 
με το πρόβλημα της στέγης, γιατροί και παραϊατρι-
κό προσωπικό δεν αποφασίζουν εύκολα να υπηρε-
τήσουν σε αυτές, ενώ σημειώθηκε ότι τα νησιά θα 
ενισχυθούν και αυτά από τις 4.000 θέσεις εργασίας 
που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, στα 
πλαίσια της δέσμευσης της κυβέρνησης να διοχετεύ-
σει τα χρήματα από τη διαδικασία της δημοπρασίας 
των τηλεοπτικών αδειών με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
γιατρευτούν οι μεγάλες πληγές που προκάλεσαν οι 
πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
και στις νησιωτικές μας κοινωνίες. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, μας γνωστοποιήθηκε η προκήρυξη δύο θέ-
σεων μονίμων γιατρών παιδιάτρου και γενικής ιατρι-
κής επιμελητών β’, ενώ για όλα τα υπόλοιπα νησιά 
και ανάλογα με τις ελλείψεις στα οργανογράμματα 
επίσης έχουν προκηρυχθεί θέσεις επικουρικών με 
ελάχιστη όμως μέχρι στιγμής προσφορά.

 Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η ανάγκη διευρυμέ-
νης συνεργασίας μεταξύ της 2ης ΔΥΠΕ και των βου-
λευτών, προκειμένου να προωθούνται με το καλύτερο 
δυνατό τρόπο, οι παρεμβάσεις εκείνες που θα βελτι-
ώσουν της συνθήκες λειτουργίας των δομών υγείας 
στα νησιά».
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Στον Πειραιά 
η εικόνα 
της Παναγίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ύστερα από αίτημα 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς, κ. 
Σεραφείμ, απεδέχθη την μεταφορά της Ιεράς Εικό-
νας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Πειραιώς (Ταμπουρίων), προς 
προσκύνηση και αγιασμό των πιστών για το χρονικό 
διάστημα από 16 Οκτωβρίου μέχρι 27 Οκτωβρίου.

Η Παναγία μας αναχωρεί από την Πάρο την Κυ-
ριακή 16 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. με πλοίο του 
Πολεμικού Ναυτικού και με ανακοίνωση του Προ-
σκυνήματος: «Καλείται ο ευσεβής λαός της Πάρου 
και Αντιπάρου μαζί με τις Αρχές του τόπου μας να 
συνοδεύσουμε την Παναγία μας από το Ναό μέχρι 
το λιμάνι όπου θα γίνει η επιβίβαση στο πολεμικό 
πλοίο»

Το πρόγραμμα για την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
2016 έχει ως εξής:
- Όρθρος με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ώρα 
7:15 π.μ.
- Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ώρα 10:30 
π.μ.
- Αναχώρηση από τον Ι. Ναό προς το λιμάνι με λι-
τανευτική πομπή, όπου θα τελεστεί δέηση στην Πα-
ναγία μας. ώρα 11:00 π.μ.
- Αναχώρηση της Παναγίας Εκατονταπυλιανής με 
Πολεμικό πλοίο από Πάρο, ώρα 11:30 π.μ.

Περπατήματα
Την Κυριακή 16/1-/2016 οι «Περπατητές» Πάρου, 

θα περπατήσουν στα υψίπεδα της Ν.Α. πλευράς της 
Αγκαιριάς και στη νότια ακτογραμμή της Πάρου, από 
την Τρυπητή ως την Πίσω Αλυκή.

Πρόκειται για μας μέτριας δυσκολίας κυκλική δια-
δρομή 4 ωρών, περίπου 10 χιλμ. με υψομετρική δι-
αφορά +/-180μ.σε χωματόδρομους, μονοπάτια και 
αρκετά βραχώδη διαστήματα.

Οι «Περπατητές» στην ανακοίνωσή τους γράφουν: 
«Θα ξεκινήσουμε από την Π. Αλυκή στις 10.00 και 
θα ανηφορίσουμε στους λόφους νότια και νοτιοα-
νατολικά της Αγκαιριάς και αφού περάσουμε από τις 
περιοχές «Μπορδέχτι», «Καστελοβούνι» και Αϊ Γιάν-
νη Τρυπητής θα κατεβούμε προς τη θάλασσα για να 

συνεχίσουμε πλέον παράκτια τη 
διαδρομή μας, στα απόκρημνα 
βράχια της Τρυπητής ως την Π. 
Αλυκή. Εδώ θα συναντήσουμε 
τον «Τουρκαυλάκο» γνωστό και 
ως «λιμανάκι των Πειρατών», 
τον Φανό -την τρύπα που σχη-
ματίστηκε αφού κατέρρευσε η 
οροφή του σπηλαίου-, την πα-
ραλία «Πηγαδάκι’, την παραλία «θαμμένης γυναίκας», 
το φημισμένο Φάραγγα, τον Άγιο Μύρωνα και θα κα-
ταλήξουμε στο σημείο εκκίνησης.

Απαραίτητος εξοπλισμός σακίδιο πλάτης, νερό, 
πρόχειρο φαγητό, παπούτσια πεζοπορικά, γυαλιά και 
καπέλο. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών να συνοδεύο-
νται απαραίτητα. Πληροφορίες Σκανδάλης Ματθαίος 
697 300 6046».

περπατητές
π ά ρ ο υ

Τουριστική 
σεζόν

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Παριανοί και μη αφήνο-
ντας πίσω μας την τουριστική σεζόν δεν θα πρέπει να 
επαναπαυτούμε. 

Το νέο αεροδρόμιο με τις όποιες ατέλειες του έδω-
σε μια πνοή στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος 
αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. 

Χρειάζεται να αγωνιστούμε όλοι μαζί εμείς σαν δη-
μοτική αρχή και όλοι εσείς οι εμπλεκόμενοι και μη με 
τον τουρισμό ο καθένας από το πόστο του με όποιον 
τρόπο για την τελειοποίηση της λειτουργίας του αερο-
δρομίου, να έχουμε πτήσεις κατευθείαν από το εξωτε-
ρικό, για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Βόρεια Ελλά-
δα και ό,τι άλλο είναι εφικτό και θα συντελέσει στην 

ανάπτυξη του νησιού μας. 
Γνωστό σε όλους μας ότι υπάρχουν προβλήματα 

άλυτα με την υγεία, με την παιδεία, με το κυκλοφο-
ριακό. Ο σωστός προγραμματισμός από εμάς σε συν-
δυασμό με τη δική σας υποστήριξη ακόμη και με την 
εποικοδομητική κριτική σας θα φέρουν το κατά δύνα-
μη επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η οικονομική κρίση - μάστιγα για τη χώρα μας, έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των κρατικών επιχορηγή-
σεων προς τους ΟΤΑ. Αυτό δυστυ-
χώς δεν μας επιτρέπει να κινηθούμε 
όπως θα θέλαμε. Με τα λίγα πρέπει 
να γίνουν παρά πολλά… Παρ όλα 
αυτά με τι δυσκολίες και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε, στόχος 
της παράταξης μας, του Δημάρχου 
μας και όλων εμάς είναι η καλυτέ-
ρευση της ζωής των πολιτών του 
υπέροχου νησιού που ζούμε!

Εµµανουήλ Μαλαµατένιος
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Θέματα τουρισμού  
στο Π. Λιβάδι

Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της δημοτικής 
κοινότητας Μάρπησσας, με τους επαγγελματίες τουρισμού στις περιοχές: Π. Λιβάδι, 
Λογαράς και Πούντα, στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Πιο συγκεκριμένα η πρόεδρος 
της κοινότητας, κ. Α. Αντωνο-
πούλου, στην εισήγησή της ση-
μείωσε ότι η συγκέντρωση πραγ-
ματοποιήθηκε: «[…] προκειμένου 
από κοινού να χαρτογραφήσουμε 
τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τον τόπο μας τη θερινή περίοδο 
και να συζητήσουμε για πιθανές 
λύσεις στα όποια προβλήματα 
καταγράψουμε». Σημειώνουμε ότι 
παρόμοια συγκέντρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί και για την περιοχή 
Δρυού, Χρυσής Ακτής, Τσερδάκια, 
Μπουτάρι, Άσπρο Χωριό και Πυρ-
γάκι.

Η κ. πρόεδρος στην εισήγησή 
της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

Εξεύρεση χώρου στάθμευ-
σης: «Οι ενέργειές μας ήταν 
άμεσες. Με απόφαση-αίτηση του 
συμβουλίου μας ζητήσαμε χώρο 
για στάθμευση στο Π. Λιβάδι. 
Μετά από διαδικασίες, αποφά-
σεις, επαναλαμβανόμενες αποφάσεις και διαδικασίες, φτάσαμε επιτέλους αρχές 
Αυγούστου στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ίσως για πρώτη χρονιά να μην είχαμε τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, λόγω του ότι δεν υπήρχε χρόνος να οργανώσουμε την 
κατεύθυνση των αυτοκινήτων σ’ αυτό. Ευελπιστούμε όμως ότι από την επόμενη 
χρονιά ο χώρος αυτός θα είναι πολύτιμος για το Πίσω Λιβάδι και ότι κανένα αυτο-
κίνητο δεν θα σταθμεύει μέσα στους δρόμους δημιουργώντας τα γνωστά φετινά 
προβλήματα (…)».

Για το χώρο πρόσβασης από το χώρο στάθμευσης στο Π. Λιβάδι: «Ήδη 
το συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας έχει αποφασίσει τη διαμόρφωση του βό-
ρειου αλσυλλίου με την δημιουργία πεζόδρομου μέσα από αυτό και φωτισμό του 
τις βραδινές ώρες, ώστε η διέλευση από αυτό τον χώρο να είναι ασφαλής (…)».

Αγωγός ομβρίων: «Εκτελέστηκε το έργο της απορροής των ομβρίων δια μέσω 
του δημοτικού χώρου στάθμευσης και κλείστηκε-σφραγίστηκε ο παλιός αγωγός».

Δημοτικός χώρος στάθμευσης: «Διαμορφώθηκε, ευπρεπίστηκε και καλλωπί-
στηκε ο χώρος στάθμευσης του Π. Λιβαδιού, παρουσιάζοντας μια καλύτερη εικόνα 
στους επισκέπτες».

Κυκλοφοριακό: «Από το Νοέμβρη του 2015 το συμβούλιό μας έχει πάρει από-
φαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ αυτών και στο Π. Λιβάδι – Λογαρά με 
μονοδρομήσεις που την περίοδο αιχμής (Ιούλιο – Αύγουστο). Η απόφαση αυτή δεν 
έχει συζητηθεί – εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου και δεν έχει ισχύ. 
Πιστεύουμε ότι το Δ.Σ. θα το πράξει πριν από το επόμενο καλοκαίρι».

WC λιμανιού: «Καθαρίστηκαν – επισκευάστηκαν - ευπρεπίστηκαν για να είναι 
επισκέψιμα τα WC λιμανιού στο Πίσω Λιβάδι».

Οδικά σήματα: «Τοποθετήθηκαν απαγορευτικά στάθμευσης σε όλο το μήκος 
του επαρχιακού δρόμου Πίσω Λιβάδι – Λογαρά καθώς και σήματα ενδεικτικά των 
χώρων στάθμευσης».

Διαγράμμιση χώρων στάθμευσης: «Με έγγραφό μας τόσο τον Σεπτέμβρη 
του 2015 αλλά και στις αρχές του φετινού Σεπτέμβρη έχει ζητηθεί από τις υπηρε-
σίες του δήμου η διαγράμμιση των χώρων στάθμευσης σε Π. Λιβάδι και Λογαρά. 
Ελπίζουμε να έχει πραγματοποιηθεί πριν από το Πάσχα του 2017».

Άγ. Νικόλαος: «Από το προσωπικό της κοινότητας καθαρίστηκε και ευπρεπί-
στηκε όλος ο χώρος μπροστά από την εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Π. Λιβάδι».

Κλείσιμο λιμανιού: «Τοποθετήθηκε ηλεκτρονική μπάρα για τον έλεγχο της κυ-
κλοφορίας προς το λιμάνι του Π. Λιβαδιού τις βραδινές ώρες» (Ευχαριστίες στον 
Γιάννη Νικολαΐδη για την εθελοντική προσφορά του και στην Αθηνά Περαντινού για 
την παροχή ρεύματος).

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Λογαρά: «Το συμβούλιό μας έχει αποφα-
σίσει την κατά το δυνατόν διαμόρφωση και ευπρεπισμό του χώρου στάθμευσης 
στο Λογαρά, όπως επίσης και για τον ηλεκτροφωτισμό της παραλίας από Γρ. Με-
λανίτη μέχρι Πάρος Ινν στο Λογαρά».

Πεζόδρομος Πίσω Λιβάδι – Λογαρά: «Έχουν γίνει επαφές με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου για να επανέλθει στην επιφάνεια το θέμα του πεζόδρομου Π. 
Λιβάδι Λογαρά. Ένα έργο που είχε προταθεί πριν από 10 χρόνια, είχε γίνει ένα σχέ-
διο – προμελέτη από τις Υπηρεσίες του ΕΟΤ, αλλά πέραν αυτού τίποτε άλλο (…)».

Παλιός ξενώνας Μάρπησσα: «Με απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. και του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την αξιοποίηση του 
παλιού ξενώνα και του περιβάλλοντα χώρου του».

Επαναλειτουργία γραφείου πληροφοριών στη Μάρπησσα: «Ήδη έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της ανακατασκευής και διαμόρφωσης του πρώην γραφείου 
πληροφοριών στην πλατεία των Μύλων στη Μάρπησσα. Το συμβούλιό μας έχει 
αποφασίσει με την 5/2015 απόφασή του την επαναλειτουργία του ως γραφείο που 
θα παρέχει πληροφορίες στους τουρίστες τους θερινούς μήνες (…)».

Πανηγύρι Αναλήψεως: «Φέτος έγινε προσπάθεια με την συνεργασία των 
επαγγελματιών για αναβάθμιση του πανηγυριού. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή 
στέφτηκε με επιτυχία και για την επόμενη χρονιά πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσου-

με κάτι ακόμη καλύτερο (…)».
Θέματα λιμανιού: «α) Συ-

ντάσσονται τα τεύχη δημοπρά-
τησης για το έργο «ενίσχυση 
λιμενοβραχίονα του λιμανιού Π. 
Λιβάδι» β) έχει προβλεφθεί πί-
στωση 15.000,00 ευρώ για την 
αποκατάσταση ρωγμής που έχει 
γίνει στο νέο λιμάνι – αλιευτικό 
καταφύγιο γ) Θα γίνει άμεσα η 
αντικατάσταση των κατεστραμμέ-
νων «πίλαρς» στο μεγάλο λιμάνι 
δ) Η υπόθεση της αντικατάστασης 
των ελαττωματικών φωτιστικών 
σωμάτων του λιμανιού είναι σε 
εξέλιξη στα δικαστήρια ε) θα γί-
νει διαμόρφωση χώρου αναμονής 
στο λιμάνι του Πίσω Λιβαδιού».

Οι επαγγελματίες

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε 
στους παρευρισκόμενους οι οποίοι 

έθεσαν στο συμβούλιο τα παρακάτω θέματα και προβληματισμούς:
1. Αναφέρθηκε το θέμα της σπηλαίωσης κάτω από το ναό του Αγ. Νικολάου και 

τους κινδύνους που ενέχει το θέμα αυτό. Ζητήθηκε να γίνουν έργα για την προστα-
σία του και επίσης να ληφθούν μέτρα για τον αποκλεισμό του χώρου από παιδιά τα 
οποία όλο το καλοκαίρι συγκεντρώνονται εκεί.

2. Τέθηκε το θέμα της κατάστασης του παράλληλου στον κεντρικό δρόμο του 
Πίσω Λιβαδιού (πίσω δρόμος) στον οποίο τρέχουν νερά από τα αιρκοντίσιον, υπάρ-
χουν καλώδια του ΟΤΕ εκτεθειμένα, το χαντάκι στη μέση του δρόμου είναι πολύ 
βαθύ και δημιουργεί πρόβλημα στους πεζούς, ζητήθηκε ο καθαρισμός και καλλω-
πισμός του χώρου πίσω από τα καταστήματα και η απομάκρυνση των αντικειμένων 
που υπάρχουν εκεί.

3. Ζητήθηκε ο φωτισμός του χώρου της παιδικής χαράς
4. Επίσης, ζητήθηκε να γίνουν διαγραμμίσεις στους χώρους στάθμευσης γιατί η 

άναρχη στάθμευση μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις. Ακόμα, ζητήθηκε να καθοριστεί 
χώρος στάθμευσης των οχημάτων των επαγγελματιών και του προσωπικού των 
επιχειρήσεων η πλατεία του λιμανιού.

5. Να γίνει επιδιόρθωση (αποκατάσταση της κακοτεχνίας) του επαρχιακού δρό-
μου στο σημείο που έγινε η διέλευση του αγωγού ομβρίων, διότι έχει δημιουργηθεί 
σαμαράκι. Επίσης, να τοποθετηθεί σχάρα στο σημείο εκροής του αγωγού και να 
απομακρυνθούν οι πέτρες που υπάρχουν εκεί.

6. Ζητήθηκε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια και να διατεθεί κάθε μέσο για να 
μην ξανασταθμεύσει όχημα πάνω στον κεντρικό δρόμο σε όλο το μήκος του από το 
αλσύλλιο Πίσω Λιβαδιού μέχρι και τον Λογαρά καθ’ όλη την διάρκεια του καλοκαι-
ριού ώστε να πετύχει και το μέτρο της μονοδρόμησης και να μην υπάρχει αυτή η 
φοβερή ηχορύπανση από τις κόρνες λεωφορείων και αυτοκινήτων όταν αδυνατούν 
να περάσουν.

7. Μεγάλο θέμα δημιουργείται το καλοκαίρι με τα σκάφη αναψυχής που ελλιμε-
νίζονται στο Πίσω Λιβάδι, καταναλώνουν ασύστολα νερό και πλένουν τα σκάφη με 
απορρυπαντικά ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες στην θάλασσα καθιστώντας απαγο-
ρευτικό το κολύμπι στην παραλία του Π. Λιβαδιού

8. Ζητήθηκε να τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «ΛΟΓΑΡΑΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ 
1η» «ΛΟΓΑΡΑΣ – ΕΙΔΟΔΟΣ 2η» «ΛΟΓΑΡΑΣ – ΕΙΔΟΔΟΣ 3η» στις εισόδους του Λο-
γαρά, ώστε οι επαγγελματίες να κατευθύνουν σωστά τους πελάτες τους.

9. Έγινε αναφορά για τα καταστήματα που βρίσκονται επί του κεντρικού δρόμου 
προς το λιμάνι, πως όταν κλείνει ο δρόμος μετά τις 8μμ, βγάζουν και άλλα τραπέζια 
καταλαμβάνοντας όλους τους χώρους, επίσης ότι τοποθετούν ανεξέλεγκτα πινα-
κίδες, σταντ και γλάστρες καθιστώντας δυσχερή την διέλευση των πεζών. Επίσης 
ότι τα απορρίμματα από το σκούπισμα των χώρων τα ρίχνουν στην θάλασσα. Έγινε 
επίσης αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί στον πίσω δρόμο από τα κατα-
στήματα αυτά.

Τέλος, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας δεσμεύτηκε ότι τα 
θέματα αυτά που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους επαγγελματίες στη συνά-
ντηση, θα συζητηθούν σε προσεχή συνεδρίαση και θα εξεταστούν για να δρομολο-
γηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες.
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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

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

ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. · ΤΗΛ. 22840 92022

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ
Γεν. ∆ιευθυντής

10600
www.autovision.gr

Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

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

Σπαρτακιάδα
Οι Παριανοί πο-

δηλάτες (Αντώ-
νης Σκιαδάς, 
Αρσένης Τσαντά-
νης, Γιώργος Αρ-
κουλής, Μιχάλης 
Μαλατέστας και 
Σάββας Μανιώ-
της), που μετείχαν 
στον ποδηλατικό 
αγώνα «Σπαρτακιάδα», από την Αθήνα στη Σπάρ-
τη, συνολικής απόστασης 257 χιλιομέτρων αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέ-
βαλαν και τον τερματισμό τους.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους συνοδούς Κα-
βάλη Μανώλη, Βελέντζα Θανάση, Σγαρδέλη Γιάννη 
και Σκαραμαγκά Εμμανουήλ, για την υποστήριξη 
που παρείχαν στους ποδηλάτες σε όλη τη διαδρο-
μή.

Συνάντηση 
βουλευτών 
ΣΥΡΙΖΑ

Συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλ. Χαρίτση πραγματοποίη-
σαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Αιγαίου, Δ. Γάκης, Η. 
Καματερός, Ν. Μανιός, Ν. Σαντορινιός, Ν. Συρμαλένιος, 
Α. Συρίγος, στις 6/10/2016. 

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα νησιά του Ν. Αιγαί-
ου, με βάση τις προτεραιότητες και τις πραγματικές ανά-
γκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και οι δυνατότητες 
χρηματοδότησής τους. Οι βουλευτές επισήμαναν τα 
προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες των νησιών, καθώς 
και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις που θα έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη 
αυξήσει σημαντικά τους πόρους που κατευθύνονται στο 
Νότιο Αιγαίο από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ότι οι δύο περιφέρει-
ες του Αιγαίου θα έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά 
τους ευρωπαϊκούς πόρους από τη ρήτρα αναθεώρησης. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου των βουλευτών: 

«[…] Είναι πάντως αναγκαίο να αναζητηθούν και δια-
φορετικές πηγές χρηματοδότησης, πέρα από τα Τομε-
ακά Προγράμματα και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, 
αλλά και τους εθνικούς πόρους. Σε αυτή την κατεύθυν-
ση, το Υπουργείο Οικονομίας είναι διατεθειμένο να συμ-
βάλει στην υλοποίηση σημαντικών τοπικών έργων στα 
νησιά, τόσο χρηματοδοτικά όσο και με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα τεχνικής υποστήριξης. 

Ο κ. Χαρίτσης δεσμεύτηκε ότι θα εξειδικευτούν πε-
ραιτέρω οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη συνάντη-
ση και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου για  το 
Ν. Αιγαίο».

Χαρτζιλίκι από 
Τ.Α.Π.

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, στις 6 Οκτωβρίου 2016, κα-
τανέμονται στους δήμους της χώρας από λογαριασμό 
του υπουργείου, 8.000.000 ευρώ.

Το ποσό είναι αποτελεί έσοδο της κατηγορίας: «Έσο-
δα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και

παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441 με τίτλο «Τέ-
λος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% (παρ. 
19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)».

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσο-
στό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, κατα-
βολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριω-
μένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο 
για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Από το λογαριασμό θα αποδοθούν στο δήμο Πάρου 
12.720 ευρώ και στο δήμο Αντιπάρου 1470 ευρώ.

Βράβευση 
μαθητή

Στο πλαίσιο των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων ζω-
γραφικής για παιδιά και νέους, που διοργανώθηκαν από 
την παιδική πινακοθήκη Ελλάδας με 14190 συμμετοχές 
παιδιών από όλη την Ελλάδα, ο δωδεκάχρονος Ιω-
άννης Κοντός, μαθητής της ΣΤ’ τάξης του 1ου δημο-
τικού σχολείου Παροικιάς, ύστερα από παρακίνηση των 
γονιών του έστειλε και τη δική του ζωγραφιά, με αποτέ-
λεσμα να βρίσκεται ανάμεσα στις 131 που διακρίθηκαν! 

Όλοι οι νικητές και νικήτριες τιμήθηκαν σε εκδήλωση 
που έγινε την 1η Οκτωβρίου στο θέατρο «Pierce του 
American College of Athens» και βραβεύτηκαν με το με-
τάλλιο των Ολυμπιακών αγώνων ζωγραφικής. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και 
στους μεγάλους που τα ενθαρρύνουν να αξιοποιούν το 
ταλέντο τους! Μεγάλη υπερηφάνεια όταν βλέπουμε Πα-
ριανά παιδιά να διακρίνονται!
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Πάρο για τη συρρίκνωση της τεχνικής εκπαίδευ-
σης στο νησί μας με τη μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων.

Με αυτό τον τρόπο πολλά παιδιά από την Πάρο και την Αντίπαρο είναι αναγκα-
σμένα να αλλάξουν μαθητικό προσανατολισμό ή σε μικρή ηλικία να ξενιτευτούν 
προς άλλες πολιτείες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έτσι η απόφαση του 
υπουργείου «Παιδείας», για τη μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων-τομέ-
ων  σε ΕΠΑΛ Πάρου, καταργεί το δικαίωμα του μαθητή και της οικογένειάς του να 
επιλέγουν ελεύθερα και με ισοτιμία για το μέλλον του, δημιουργεί άλλη μια τεχνητή 
δεξαμενή υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τελικά οδηγεί στην υποβάθμιση της δη-
μόσιας επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. 

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, μεταξύ άλλων σημειώνεται 
ακόμα: «[…] Η προηγούμενη κυβέρνηση σφράγισε τη μνημονιακή εκπαιδευτική πο-
λιτική 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 των ΕΠΑΛ σε όλη την 
Ελλάδα.

- Διεκδικούμε συμμετοχή με ισότιμους και δίκαιους όρους  για όλους στη Δημό-
σια Παιδεία.

- Απαιτούμε να μη χαθεί καμία οργανική θέση – Κανένας εκπαιδευτικός δεν πε-
ρισσεύει».

Η αντίδραση Δήμου
Στις 6/10/2016 ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, έστειλε προς τον υπουρ-

γό παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. κ. Ν. Φίλη, καθώς και τους βουλευτές 

Κυκλάδων, την ακόλουθη επιστολή:
«ΘΕΜΑ: Κατάργηση τριών τμημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Πά-

ρου 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά λύπης και εκπλήξεως πληροφορηθήκαμε την επικείμενη κατάργηση τριών 

εκ των έξι τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου, στο πλαίσιο της απόφασης κατάργησης 
των ολιγομελών τμημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Με την απόφαση μη έγκρισης της λειτουργίας ορισμένων τομέων ειδικοτήτων 
που αφορά τα  Επαγγελματικά Λύκεια νησιωτικών περιοχών όπως της Πάρου, το 
οποίο εξυπηρετεί και τους μαθητές του χαρακτηρισμένου ως δυσπρόσιτο νησιού 
της Αντιπάρου, στερείτε ουσιαστικά από τους μαθητές των περιοχών αυτών το 
δικαίωμα των ίσων ευκαιριών. Ειδικά οι μαθητές της δευτέρας Λυκείου βρίσκονται 
στη δυσμενέστατη θέση να μην ακολουθήσουν την αρχική τους επιλογή και είναι 
αναγκασμένοι για δεύτερη φορά να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί άλλο ένα πλήγμα στη τοπική κοινωνία των νησιών 
μας και στη νησιωτικότητα, η οποία δεν είναι μια απλή λέξη αλλά τρόπος ζωής. 

Με βάση όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ζητήσω την άρση της κατάργησης των 
τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου, διότι η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και όχι προνόμιο 
και όλοι οι μαθητές δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση».

Τέλος, στις 11/10/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονέων με το δήμαρχο 
Πάρου για τη συνέχιση των αγώνων τους. 

ΚΟΒ Πάρου ΚΚΕ
Η Κομματική Οργάνωσης Βάσης Πάρου του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για 

το κλείσιμο των τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου, σημειώνει:

Μην τους αφήσουμε...
Όλοι μαζί για τη σωτηρία του ΕΠΑΛ
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την απόφαση του 
Υπουργείου Παιδεί-
ας που κλείνει δε-
κάδες τομείς ΕΠΑΛ 
σε όλη την Ελλάδα, 
αλλά και τρείς στο 
ΕΠΑΛ του νησιού 
μας. 

Ένας μήνας πέρα-
σε από την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς 
και τις δηλώσεις του 
Υπουργού ότι «όλα ξε-
κινούν και τα πάντα 
βρίσκονται στην θέση 
τους».Παρά τις κυβερ-
νητικές υποσχέσεις χι-
λιάδες είναι τα κενά σε 
εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, οι δαπάνες για την 
παιδεία όλο και μειώ-
νονται, ενώ τα προβλή-
ματα της έλλειψης των 
σχολικών κτιρίων και 
της υποβαθμισμένης 
στέγασης διαιωνίζο-
νται.

Κοντά σε αυτά και τα 
άλλα προβλήματα της δημόσιας παιδείας, έρχεται και η απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας να μην επιτρέψει την λειτουργία δεκάδων τμημάτων στα ΕΠΑΛ. Με την 
απόφαση αυτή αναγκάζουν τα παιδιά να αλλάξουν τομέα ή σχολικό περιβάλλον 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο. Αν 
υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, το ΕΠΑΛ της Πάρου, οδηγείται άμεσα σε μαρασμό. 
Παράλληλα, με δεδομένο ότι στο νησί δεν υπάρχει άλλο ΕΠΑΛ, στερούν το δικαί-
ωμα από τα παιδιά να επιλέξουν την ειδικότητα που επιθυμούν.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών για να μην κλείσει 
ούτε ένα τμήμα του ΕΠΑΛ! Κάθε νέος να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ειδι-
κότητα που επιλέγει. Να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις και οι χαμένες διδακτικές 
ώρες.

Καλούμε τους μαθητές και τους γονείς του ΕΠΑΛ Πάρου να μην ανε-
χτούν αυτή την κατάσταση, αλλά να παλέψουν για να την ανατρέψουν! 
Να σταθούν στο πλευρό των καθηγητών τους και να αγωνιστούν για πραγματικά 
Δημόσια & Δωρεάν Παιδεία για όλους, για ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης».

Η ερώτηση στη Βουλή

Το ΚΚΕ διά του βουλευτή του κ. Γιάννη Δελή, στις 5/10/2016 έκανε επίκαιρη 
ερώτηση για το συνολικό θέμα προς τον υπουργό κ. Φίλη, που έχει ως εξής:

«ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Για την απαράδεκτη κατάσταση στα ΕΠΑΛ.
Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας (αρ. πρωτ: Φ12/159571/Δ4/28-09-

2016) για τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ επιβάλλεται νέο 
«τσεκούρι» στα λεγόμενα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ. 

Επί της ουσίας, με την απόφαση αυτή κλείνουν δεκάδες σε ολόκληρη τη χώρα. 
Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μόνο στην Αττική έκλεισαν 60 τμήματα ειδικοτήτων 
στη Γ’ και τη Δ’ τάξη, στο Πειραιά κλείνουν 5 τομείς και 7 τμήματα ειδικοτήτων με 
αρκετά από αυτά να βρίσκονται στα νησιά, 3 τμήματα στην Ηλιούπολη, 3 τμήματα 
στη Δ’ Αθήνας. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα (π.χ. 14 τμήματα στα Δωδεκά-
νησα στη συντριπτική πλειοψηφία τους καταργούνται οι τομείς, 9 τμήματα στην Αν. 
Θεσ/νίκη, 4 τμήματα στην Αχαΐα κλπ). Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των στε-
λεχών του Υπουργείου ότι από το περσινό ποσοστό των ολιγομελών τμημάτων που 
ήταν στο 35% θα πέσουμε φέτος κάτω από το 10%. Με την απόφαση αυτή ανα-
γκάζουν παιδιά να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, μετά από δύο ή τρεις χρονιές στο 
σχολείο τους, προκειμένου να τελειώσουν την ειδικότητά τους. Να μετακινούνται 
δηλαδή σε μεγάλες αποστάσεις διασχίζοντας 2, 3 ή και περισσότερους δήμους. 
Ακόμα χειρότερα σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζουν τα παιδιά να αλλάξουν τομέα 
γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε αντίστοιχο τομέα (π.χ. νησιά Αργοσαρωνικού).

Όλες αυτές οι αποφάσεις έρχονται να προστεθούν στα ήδη συγχωνευμένα τμή-

ματα τομέων και ει-
δικοτήτων των ΕΠΑΛ 
που δεν προτάθηκαν 
να λειτουργήσουν από 
τις Περιφερειακές Δ/
νσεις αλλά και στις πι-
έσεις για συμπτύξεις 
τμημάτων στα Λύκεια, 
στις Ομάδες Προσα-
νατολισμού και στα 
Γυμνάσια. Έρχονται σε 
μια στιγμή που τα βι-
βλία των ειδικοτήτων 
δεν έχουν έρθει ακό-
μα στα σχολεία, που οι 
ελλείψεις σε υποδομές 
είναι τεράστιες, που τα 
εργαστήρια είναι απαρ-
χαιωμένα χωρίς τα 
απαραίτητα για να γίνει 
ουσιαστικό μάθημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. 
Υπουργός, τι μέτρα 
προτίθεται να πάρει 
ώστε:

- Να μη κλείσει κα-
νένα τμήμα των ΕΠΑΛ. 
Κάθε νέος να μπορεί να 

έχει πρόσβαση στην ειδικότητα που επιλέγει. Να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις και 
οι χαμένες διδακτικές ώρες. Να υπάρξει μείωση των μαθητών ανά τάξη και εργα-
στήριο (δύο εκπαιδευτικούς ανά 10 μαθητές).  

- Να καταργηθεί κάθε πιστοποίηση, κάθε επαγγελματική εξέταση, το πτυχίο να 
είναι η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη 
οργανικά στη μάθηση. Ασφάλιση και πληρωμή με βάση το κατώτερο μεροκάματο 
του ανειδίκευτου εργάτη».

Αναφορές

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και 
Μανώλης Συντυχάκης, κατέθεσαν αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής, για 
τον υπουργό κ. Φίλη.

Η αναφορά των βουλευτών του ΚΚΕ είναι το ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μη 
έγκριση λειτουργίας τομέων του ΕΠΑΛ Πάρου, που υπογράφουν ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Πάρου, η Ένωση Γονέων 
και Κηδεμόνων Πάρου-Αντιπάρου, η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, ο Έπαρχος Πάρου-
Αντιπάρου και οι Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου.

Ακόμα, ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε στη Βουλή αναφορά για θέμα που απασχολεί 
τα νησιά Πάρο και Αντίπαρο του Νομού Κυκλάδων. 

Ειδικότερα: Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατέ-
θηκε ως αναφορά το έγγραφο του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου (α.π. 
13553/06-10-2016), σχετικά με την επικείμενη κατάργηση 3 εκ των 6 τμημάτων 
του ΕΠΑΛ Πάρου.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής Γ. Βρούτσης «[…] στο έγγραφό του ο Δήμαρχος 
του νησιού επισημαίνει ότι πρόκειται για μια απόφαση που πλήττει και τη νησιωτι-
κότητα, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου, 
αφού στερεί από του μαθητές των δυο νησιών το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση. 

Πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη, που υποβαθμίζει συνολικά τα νησιά της Πά-
ρου και της Αντιπάρου, καθώς η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό στο οποίο όλοι οι 
μαθητές δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση. Δυστυχώς, όλα αυτά συμ-
βαίνουν σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, οδηγεί 
την Κοινωνία και την Παιδεία σε παρακμή, αλλά και την Οικονομία σε κατάρρευση. 
Το έγγραφο του Δημάρχου Πάρου, εκφράζει την έντονη ανησυχία αλλά και την 
αγωνία των κατοίκων των δυο νησιών, που βλέπουν μια πολιτεία να αδιαφορεί και 
να μην στέκεται -ως οφείλει συνταγματικά- δίπλα στα προβλήματα της νησιωτικής 
Ελλάδας.

Ζητείται, λοιπόν, από τον αρμόδιο υπουργό η άρση της επικείμενης απόφασης 
κατάργησης των τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου και η επαναφορά τους στην προη-
γούμενη κατάσταση».
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Συνεδρίαση 
Σ.Τ.Ο.Π.Π.

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε 
συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π). δήμου Πάρου, 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβούλιου, με θέμα: 
«Πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κιν-
δύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυ-
ρικών φαινομένων».

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.Ο.Π. δήμου Πάρου έλα-
βαν μέρος ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, αντιδήμαρχοι, 
πρόεδροι και προϊστάμενοι εταιρειών του δήμου μας, 
υπηρεσιακοί παράγοντες οργάνων προστασίας και 
εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
στο πλαίσιο της πρόληψης μέτρων για την αντιμετώ-
πιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων όπως: 

- Καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό 
την αποκατάσταση της φυσικής τους ροή

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από 

τον κίνδυνο των πλημμυρών στις εγκαταστάσεις 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ιδιαίτερα 
των αντλιοστασίων και των υδραγωγείων, κτιριακές 
εγκαταστάσεις σχολικών συγκροτημάτων, περιοχές 
με μειωμένη ικανότητα συγκράτησης ομβρίων υδά-
των, και περιοχές  πέριξ των ρεμάτων και χειμάρρων

- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών 
υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, τα οποία βρίσκο-
νται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός 
του αστικού δικτύου

Τέλος, αναφέρθηκε ότι θα γίνεται άμεση ενημέρω-
ση των πολιτών από τα Μ.Μ.Ε σε περίπτωση εκδή-
λωσης πλημμυρικών φαινομένων.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Απάντηση ΤΩΡΑ 
κ. Παραμυθιώτου

Με επιστολή της στις 3/10/2016 η διευθύντρια 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Μαρκέλλα 
Παραμυθιώτου, έκανε γνωστή την αναστολή λει-
τουργίας του νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή της, η κ Μαρκέλλα Πα-
ραμυθιώτου, έγραψε:

«[…] Πριν την απόφαση της αναστολής λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου διενεργήθηκε ευρύς κοινωνικός 
διάλογος από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης με 
φορείς της Πάρου και ειδικότερα με τον Δήμαρ-
χο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, την Ένωση 
Γονέων Πάρου, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγω-
γών Πάρου, τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των 
Δημοτικών σχολείων και τις Προϊσταμένες Νηπιαγω-
γείων Πάρου κατά τον οποίο (…)».

Η παραπάνω παράγραφος της κ. Παραμυθιώτου γέν-
νησε πολλά ερωτηματικά στο δημοτικό συμβούλιο και 
μάλιστα ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης, είχε κάνει σχετική ερώτηση. Το ερώτημα 
στη συνέχεια μπήκε και από την Παριανή ιστοσελίδα 
«Fileleutheros.net».

Αμέσως μετά την παραπάνω δημοσίευση, την Πέ-
μπτη 6 Οκτωβρίου 2016, εκδόθηκε από τον δήμαρ-
χο Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο, επιστολή προς τη διεύ-
θυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, που έχει 
ως εξής:

«Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου Μαρμάρων 
Πάρου»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρίθμ. 5544/03-10-2016 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι στη 

συνάντηση που συμμετείχαμε ακούσαμε τις απόψεις 
της Υπηρεσίας σας σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής 
των Κυβερνητικών εντολών και των εκπαιδευτικών θε-
μάτων που ανακύπτουν. 

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε συμ-
φωνήσαμε ούτε θα συμφωνήσουμε με το κλεί-
σιμο σχολικής μονάδας ιδιαίτερα σ’ ένα χωριό 
επτακοσίων κατοίκων, της 4ης Κοινότητας της Πάρου. 
Εμμένουμε στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τη μη αναστολή της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων.

Η λειτουργία των σχολείων στα χωριά των νησιών 
μας θα πρέπει να στηρίζεται από την Κυβέρνηση στο 
πλαίσιο της νησιωτικότητας και του σπουδαίου πνευ-
ματικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζουν». 

Εμείς με τη σειρά μας σημειώνουμε ότι η απά-
ντηση του κ. Μ. Κωβαίου, έγινε με χαρακτηριστική αργο-
πορία. Και αυτό διότι ούτε λίγο ούτε πολύ, η διευθύντρια 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Μαρκέλλα 
Παραμυθιώτου, αφήνει αιχμές ότι ο δήμος Πάρου και 
το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας συμφώνησαν 
στο κλείσιμο του νηπιαγωγείου Μαρμάρων. Ο δήμαρ-
χος και το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να αντιδράσουν 
από την πρώτη στιγμή, κάτι που δεν έγινε. Εκτέθηκαν 
διότι είχε υπάρξει και το σχετικό ομόφωνο ψήφισμα για 
να μην κλείσει το νηπιαγωγείο Μαρμάρων.

Ο κ. Κωβαίος έπραξε σωστά, αλλά αργοπορημένα. Η 
κ. διευθύντρια χρησιμοποίησε το όνομα του και τη φήμη 
του δημοτικού συμβουλίου. Αφήνω στην άκρη ότι τώρα 
για το θέμα θα πρέπει να μας απαντήσουν και οι άλλοι 
φορείς που αναφέρονται για το αν συμφώνησαν, διότι 
πλέον εγείρονται άλλα ερωτήματα… Η κ. Παραμυθιώ-
του αποφάσισε μόνη της το κλείσιμο του νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων ή είχε τη σύμφωνη γνώμη τοπικών φορέων;

Παραχώρηση 
αίθουσας

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, «Π. Καλλίερος», κατόπιν συνάντησης με το 
ΔΣ του συλλόγου γυναικών Πάρου «Αρηίς», αποφά-
σισε την παραχώρηση της αίθουσας του (Σπίτι Δα-
σκάλου), για την πραγματοποίηση μαθημάτων χορού, 

μία φορά την εβδομάδα. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευ-

τικών: «Ο σύλλογος «ΑΡΗΙΣ», γνωστός για τις πο-
λιτιστικές και αλληλέγγυες δράσεις του, αντιμετω-
πίζει πρόβλημα στέγασης των δραστηριοτήτων του 
και νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την ευθύνη σαν 
Δ.Σ να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας και συνερ-
γασίας και να στηρίξουμε το πολύπλευρο και πολυ-
σήμαντο έργο τους».   

Ο Δ. Σιφναίος 
ομιλητής  
σε επιστημονική 
ημερίδα

Την 1/10/2016 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέα-
τρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών, επιστη-
μονική ημερίδα που οργανώθηκε από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο McKenzie σε συνεργασία με την Α’ Ορθο-
πεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασικό θέμα της ημερίδας ήταν η αντιμετώπιση 
προβλημάτων σπονδυλικής στήλης μέσα από 
τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της Ορθοπε-
δικής και της Φυσικοθεραπείας.

Αναλύθηκαν οι πρόσφατες πρόοδοι της επιστήμης 
στην αντίληψη και τη θεραπεία των μηχανισμών του 
πόνου στην οσφυαλγία και την ισχιαλγία, καθώς και 
η δυνατότητα που υπάρχει στην εξειδικευμένη φυσι-
κοθεραπεία να μειώσει τον αριθμό των ασθενών που 
θα χρειαστούν χειρουργείο. Αυτή η μείωση γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη όταν συνδυάζονται οι σύγχρονες 
τεχνικές  φυσικοθεραπείας με ειδικές ορθοπεδικές 
τεχνικές όπως οι επισκληρίδιες εκχύσεις.

Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 400 κλι-

νικοί και  συμμετείχαν ως ομιλητές εξειδικευμένοι 
φυσικοθεραπευτές και ορθοπεδικοί  από όλη την 
Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου McKenzie, Σπανός Γεώργιος, ο καθηγη-
τής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάπκας Γε-
ώργιος και ο συμπατριώτης μας φυσικοθεραπευτής 
Σιφναίος Δημήτρης, που με δύο ομιλίες για την Μη-
χανική Διάγνωση και Θεραπεία των παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης και τον συντονισμό της συζήτη-
σης σε δύο στρογγυλές τράπεζες που ακολούθησαν 
με την συμμετοχή όλων των ομιλητών, συνέβαλλε 
σημαντικά στην επιτυχία της.
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Ανεμογεννήτριες
Στις 5/10 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. 

Μ, Κωβαίου η δεύτερη συνεδρίαση της δημοτικής 
επιτροπής για τις ανεμογεννήτριες, με αντικείμενο 
συζήτησης τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση για την πορεία δημιουργίας ολι-
γόλεπτου βίντεο για ενημέρωση από τη χρήση των 
Β.Α.Π.Ε.

2. Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος - κοινοποίηση στην κοινωνία.

3. Καθορισμός στόχου.
4. Προγραμματισμός.
Για το 1ο θέμα αποφασίστηκε να αναλάβουν μέλη 

της επιτροπής σε συνεργασία με ανθρώπους που 
γνωρίζουν το αντικείμενο να προχωρήσουν στη δη-
μιουργία ολιγόλεπτου βίντεο που θα ενημερώνει 
για τις συνέπειες της εγκατάστασης στο τόπο μας 
των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Β.Α.Π.Ε.). Το συγκεκριμένο βίντεο θα μοιραστεί σε 
όλα τα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ώστε ανά πάσα 
στιγμή να μπορεί ο Παριανός πολίτης να ενημερωθεί 
έστω και ως πρόκληση-πρόσκληση για την αναζήτη-
ση της κρυφής πραγματικότητας. 

Για το 2ο θέμα αποφασίστηκε να ενημερώσουν την 
κοινωνία ώστε ο πολίτης να αποκτήσει συνείδηση 
του προβλήματος καθώς οι συνέπειες από την εγκα-
τάσταση αιολικών πάρκων στο νησί θα αποφέρει 
πολυεπίπεδες συνέπειες στη ζωή μας. Η ενημέρωση 
θα πραγματοποιηθεί με επισκέψεις της επιτροπής 
σε όλες τις τοπικές κοινότητες ύστερα από συνεν-
νόηση με τους προέδρους, με επαφές με τους δύο 
συλλόγους των εκπαιδευτικών ώστε να μεταλαμπα-
δεύσουν την πραγματική γνώση στα παιδιά, με συ-

νάντηση με την ένωση γονέων και κηδεμόνων και 
τέλος, με ανοιχτή συζήτηση ενημέρωση που θα γίνει 
στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος» και όπου αλλού 
χρειαστεί. Όπως σημειώνει η επιτροπή σε ανακοί-
νωσή της: «[…] Πρέπει να γίνει σαφές ότι όλη η κοι-
νωνία χρειάζεται να είναι ενωμένη απέναντι σ’ αυτό 
όποτε κι αν έρθει. Η ενεργή συμμετοχή του πολίτη 
θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα κτιστεί 
η επικοινωνιακή πολιτική που θα αναπτυχθεί τόσο 
από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και 
από τον Έπαρχο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Νοτίου Αιγαίου προς την Κεντρική Διοίκηση με ταυ-
τόχρονη ενεργοποίηση των τοπικών βουλευτών».

Για το 3ο θέμα αποφασίστηκε ότι ο στόχος πρέπει 
να καθοριστεί πρώτα απ’ όλα στο πλαίσιο της ενερ-
γειακής αυτάρκειας του τόπου χωρίς να βάλλουμε 
τυφλά εναντίον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
υπολογίζοντας το συνολικό όφελος της κοινωνίας.

Τέλος, για το 4ο θέμα συμφωνήθηκε να οριστεί το 
ημερολογιακό πρόγραμμα δράσεων της επιτροπής.
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LAOUTARIS ΚΛΟΝ M Ε.Π.Ε.

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

Πρόσκληση
Σας προσκαλούµε, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016,

στο ξενοδοχείο Πάνδροσος στην Παροικιά Πάρου, 

 στην ηµερίδα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίσης για

την ανακύκλωση και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Θα µιλήσουν εκπρόσωποι των συστηµάτων

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων καθώς και

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ώρα προσέλευσης 9:30.

Ο δήµαρχος Πάρου
Μ. Κωβαίος

Ο προεδρος ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α.
Ι. Πετρόπουλος

ΟΑΕΕ
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής 

Κυκλάδων ΝΔ κ. Ιω. Βρούτσης και ο συντονιστής κοινω-
νικών υποθέσεων και βουλευτής Καβάλας ΝΔ κ. Ν. Πανα-
γιωτόπουλος, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εξαγγελία του πρωθυπουρ-
γού για πάγωμα των χρεών όσων οφείλουν στον ΟΑΕΕ». 

Μεταξύ άλλων στο κείμενο της ερώτησης γράφουν:
«[…] Επειδή, η εξαγγελία αυτή από μόνη της, δημιουργεί 

νέα δεδομένα, καθώς εκπέμπει ισχυρό μήνυμα «προσδο-
κίας» νέας ρύθμισης, σε όσους οφείλουν σήμερα στον 
ΟΑΕΕ, με παράλληλες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις 
τρέχουσες καταβολές των οφειλόμενων, όσο και στα δη-
μόσια έσοδα, μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2016). 

Επειδή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την κυβέρνη-
ση, είτε με εγκύκλιο, είτε με απόφαση, είτε με νομοθετική 
πρωτοβουλία που να δείχνει ότι η εξαγγελία-δέσμευση 
του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθεί.

Επειδή, ο υπουργός Εργασίας μέχρι σήμερα δεν έχει 
παρουσίασε κανένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συ-
γκεκριμένης δέσμευσης του Πρωθυπουργού.

Επειδή, ανάλογη εξαγγελία για νέο σχήμα «100 δόσε-
ων» από τον υπουργό Εργασίας -2 μήνες πριν- ακυρώθη-
κε από το υπουργείο Οικονομικών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
1. Θα υλοποιηθεί η δέσμευση –εξαγγελία του Πρωθυ-

πουργού;
2. Εάν ναι, να κατατεθεί ακριβές και πλήρες χρονοδιά-

γραμμα ενεργειών, δράσεων και νομοθετικών πρωτοβου-
λιών για την υλοποίηση της

3. Τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο Εργασίας, προ-
κειμένου να προστατεύσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ - μέχρι το 
τέλος του χρόνου- καθώς η εξαγγελία του Πρωθυπουρ-
γού βάζει σε κίνδυνο τα έσοδα του Ταμείου μέχρι το τέλος 
του χρόνου;»
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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) 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Πωλούνται 
σημαντικά ακίνητα οικόπεδα. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 695 
100 4449, 694 694 5610, 
e-mail: petrospoulidis@gmail.
com

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται οικό-
πεδο εντός οικισμού 164 τ.μ., 
οικοδομήσιμο 97 τ.μ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 959 388

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

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

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

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

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΥ στην 
ευρύτερη περιοχή, ενοικιάζο-
νται και πωλούνται δύο βίλες 
των 138 m2 και 148 m2, σε 
συγκρότημα κατοικιών. Η 
ενοικίαση περιλαμβάνει το 
διάστημα από 1 Νοεμβρίου 
2016 έως τέλος Μαΐου 2017. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 695 
100 4449, 694 694 5610, 
e-mail: petrospoulidis@gmail.
com

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ στην ευρύτερη 
περιοχή της, ζητείται σπίτι 
για ενοικίαση, με 2 Υ/Δ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 698 915

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΚΑΦΕ MUNDIALITO 
ΠΑΝΘΕΟΝ, στα Κακάπετρα 
Παροικιάς, ενοικιάζεται ή 
πωλείται. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 22300, 6973 889 700

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ με πολυετή πείρα στην 
προετοιμασία για τα πτυχία 
Α1-Α2-Β1-Β2  

καθώς και την Γερμανική Φιλο-
λογία, παραδίδει μαθήματα 
και αναζητά συνεργασία με 
φροντιστήριο. Τηλέφωνο: 6974 
394 604

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ ζητάει να 
εργαστεί σε σπίτια για οικιακές 
εργασίες όπως καθαριότητα, 
σίδερο κ.α. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 092 268

ΚΥΡΙΑ, μπορεί να αναλάβει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, εσω-
τερική ή εξωτερική, τη φύλαξη 
παιδιών και τον καθαρισμό 
σπιτιών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6994 789 275, κα. Άννα

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

ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ πωλού-
νται ξεχωριστά. Μπουφές 
τριανταφυλλιά 700€, Ραπτο-
μηχανή έπιπλο 350€, Τραπέζι 
μακρόστενο με 4 καρέκλες με 
πόδια λεοντέ 450€, Κομοδίνο 
οξιά 50€, Κασέλα πολύ παλιά 
500€, τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 55007, 
6948 701 070
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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 53055

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147
Fax: 2284024726

Πάρος 05 Αυγούστου 2016
Αρίθμ. πρωτ.:  13521

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 

(ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)

3. Την υπ΄αριθμόν 283/2016 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6. Η από 05-10-2016 αίτηση του κ. 
Μαλατέστα Δημητρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση 
τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση 
ελλείψεων της αποτύπωσης των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων στη 
θέση «Αλυκή» Οικισμού Αλυκής Τ.Κ 
Αγκαιριάς  Δήμου Πάρου, στην περιοχή 
της ιδιοκτησίας  Μαλατέστα Δημήτριου,  
για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού 
δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 
του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-
2011).

Πληροφορίες  Δ/νση  Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Πε-
ριβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πά-
ρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρε-

σίας
Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου 

Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης

Πολιτικός Μηχανικός 



www.fonitisparou.gr

Έναρξη μαθημάτων κατηχητικού σχολείου
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2016, ο αγιασμός 

για την έναρξη των μαθημάτων κατηχητικού σχολείου, στο Ιερό Προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής.

Η προσέλευση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων ήταν μεγάλη και η γιορτή των 
μαθητών έκλεισε με πολλά χαμόγελα των παιδιών.
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Οι μάσκες έπεσαν
Από τον πρώην λιμενάρχη Πάρου, κ. Ηλία Κου-

ντρομιχάλη και με αφορμή τη διαδικαστική διαμάχη 
μεταξύ δήμου Πάρου και ιδιώτη για τη διαχείριση του 
αγκυροβολίου Νάουσας, λάβαμε στις 9/10/2016 με 
τίτλο: «Οι μάσκες έπεσαν», την ακόλουθη επιστολή:

«Οι απόκριες τέλειωσαν και οι μασκαράδες της Πα-
ριανής κοινωνίας αναγκάζονται να βγάλουν τις μάσκες 
και να αποκαλύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Οι 
αποκαλύψεις είναι γεμάτες εκπλήξεις.

Γνωστοί σκελετοί από το ντουλάπι της τοπικής πολι-
τικής σκηνής κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας 
την τοπική κοινωνία και επιβεβαιώνουν με το χειρότε-
ρο τρόπο το ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαχείριση 
των τοπικών θεμάτων, όταν είχαν στα χέρια τους την 
κουτάλα της εξουσίας και ανακάτευαν την κατσαρόλα.

Όλοι γνωρίζουμε το περιβόητο θέμα του «ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΟΎ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ» της Νάουσας. Μία ιστορία πο-
νεμένη και αμαρτωλή από την εποχή της κατασκευής 
της έως σήμερα. Η κοινωνία της Νάουσας γνωρίζει το 
ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος για το έκτρωμα 
που κατασκευάστηκε, ποιος παρακολουθούσε το έργο 
και ποιος διαβεβαίωνε, ότι όταν ολοκληρωθεί θα ήταν 
κόσμημα για την Πάρο, επισκιάζοντας και την τεχνική 
υπηρεσία της Νομαρχίας. Όλοι γνωρίζουν ότι καμία 
άποψη και καμία διαφορετική γνώμη δεν ήταν δυνα-
τόν να εισακουστεί διότι ο πολυπράγμων και παντο-
γνώστης, είχε τη δική του άποψη την οποία επέβαλε 
παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων, των αλιέων και των 
λαντζέρηδων. Και ιδού το αποτέλεσμα της ασχετοσύ-
νης του και του τρόπου λειτουργίας του.

Ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ των Ελλήνων φορο-
λογουμένων, στο καλάθι των αχρήστων, για την ικα-
νοποίηση των προσωπικών ματαιοδοξιών και εγωπα-
θητικών συνδρόμων. Και στο τέλος παραδόθηκε ένα 
άχρηστο έργο μη νόμιμο, με αυθαίρετες κατασκευές, 
οι οποίες και είναι η αιτία το έργο να μη δύναται να 
εκδώσει άδεια λειτουργίας προκειμένου να το εκμε-
ταλλευτεί νόμιμα κάποιος ιδιώτης.

Για να καλυφθούν αυτά τα τραγικά και καταστροφι-
κά λάθη, κάποιοι φρόντισαν να προτείνουν έναν ιδιώ-
τη να διαχειρίζεται το έργο με μεσοβέζικο τρόπο ώστε 
να μην προκαλούνται σχόλια και ερωτηματικά για την 
κατάστασή του. Από την περίοδο εκείνη και μετά η λει-
τουργία του έργου έχει περάσει από σαράντα κύματα, 
με τις γνωστές δικαστικές περιπέτειες του Δήμου και 
του ιδιώτη μισθωτή. Ο δήμος με απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής που επικυρώθηκε από το Δημοτικό 
συμβούλιο, απέβαλε από το έργο τον ιδιώτη μισθωτή 
για αντισυμβατική συμπεριφορά και η υπόθεση βρί-
σκεται πλέον στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Το πρώην στέλεχος της δημοτικής αρχής και του Λι-
μενικού ταμείου, τη Δευτέρα 10/10 θα προσέλθει στο 
ειρηνοδικείο Πάρου για να καταθέσει ως μάρτυρας 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ του Ιδιώτη, κόντρα στα συμφέροντα 
του δήμου. Γιατί άραγε; Μήπως δε γνωρίζει ότι  τα 
οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από την παράνομη 
λειτουργία του έργου ήταν τεράστια; Ή το γνωρίζει; 
Μήπως τελικά κάποιοι προήχθησαν από μεροκαματιά-
ρηδες και έγιναν Εταιρεία; Μήπως δικαίως διαμαρτύ-
ρεται ο ιδιώτης, ο οποίος σκόρπισε χρήματα δεξιά και 
αριστερά και τώρα τρέχει στα δικαστήρια; 

Το πρώην στέλεχος της δημοτικής αρχής είναι υπό-
λογος και πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο με τόση 
θέρμη στηρίζει τον ιδιώτη ενοικιαστή, ο οποίος απεκό-
μισε μεγάλα κέρδη από την εκμετάλλευση του έργου 
(και καλά έκανε), ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου. 
Όπως πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο είκοσι ημέρες 
πριν φύγει από το ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ παρεχώρησε 
όλους τους χώρους στην κτηματική υπηρεσία, στερώ-
ντας από την Πάρο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ένα 
θέμα που το βρίσκει μπροστά της η σημερινή δημοτική 
αρχή, αλλά και οι επαγγελματίες, οι οποίοι αναγκάζο-
νται να καταβάλουν διπλάσιο αντίτιμο στο δημόσιο και 
στερώντας τη δυνατότητα στη σημερινή διοίκηση του 
ταμείου να έχει συγκριτικά οικονομικά στοιχεία με την 
περίοδο της δικής του διοίκησης. Τι συμβαίνει;».

Η ΕΛ.ΑΣ. για 
την προστασία 
ζώων

Με ιδιαίτερη ευαισθησία προσεγγίζουν οι Υπηρεσί-
ες της Ελληνικής Αστυνομίας περιστατικά που σχετί-
ζονται με την προστασία των ζώων, συμμετέχοντας 
στη γενικότερη 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
να αντιμετωπι-
στούν αποτελε-
σματικά φαινό-
μενα βάναυσης 
συμπεριφοράς, 
κακοπο ίησης 
και θανάτωσης 
ζώων. 

Χ α ρ α κ τ η -
ριστικό είναι 
ότι, το 9μηνο 
του 2016, από 
τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες 
της Ελληνικής 
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς 
συνελήφθησαν 
156 άτομα για 
κ α κ ο π ο ί η σ η , 
βασανισμό ή θανάτωση ζώων, κατηγορήθηκαν αλλά 
553)και σχηματίστηκαν περισσότερες από 940 δι-
κογραφίες για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας κλήθηκαν να διαχειριστούν 1.060 καταγγελίες 
και επελήφθησαν σε 1.000. Σημειώνεται ότι ο βασανι-
σμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση 
οποιουδήποτε είδους ζώου και ιδιαίτερα συγκεκριμέ-
νες μορφές βίας, όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, 
ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη, ο ακρωτηριασμός, 

αλλά και η αναίτια θανάτωσή ζώων τιμωρούνται 
με φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή και με τις 
δύο ποινές, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται αυ-
τοτελώς διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις.   

Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο 
πλαίσιο εγκύκλιων διαταγών, έχουν δοθεί στις αρμό-
διες υπηρεσίες όλες οι απαραίτητες κατευθύνσεις και 
οδηγίες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων 
περιστατικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους 
Φορείς. Η Ελληνική Αστυνομία ενθαρρύνει 
και παροτρύνει τους πολίτες να ενημερώνουν 

τις τοπικές 
Αστυνομικές 
Υ π η ρ ε σ ί ε ς 
σε κάθε πε-
ρίπτωση που 
αντιλαμβάνο-
νται τέτοιες 
συμπεριφορές, 
καθώς όπως 
σημειώνουν σε 
α ν α κ ο ί ν ω σ ή 
τους: «Ο σεβα-
σμός απέναντι 
στα ζώα είναι 
δείγμα πολι-
τισμού και εί-
ναι σημαντικό 
η προστασία 
τους να γί-
νει συνείδηση 
όλων μας».

Στην Πάρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Κυκλάδων, υπήρξε σύλληψη ημεδαπής για κακο-
ποίηση ζώων στην Πάρο. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Την 04-10-2016 στο απόγευμα συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, 47χρονη ημεδαπή γιατί όπως διαπιστώθηκε, 
διατηρούσε σε αγροτεμάχιο -3- οικόσιτα ζώα έχοντας 
περιορίσει την ελευθερία κίνησής τους».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧ.

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,60 1,66 - 1,25

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,625 1,805 1,26 1,29

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,69 1,89 1,30 1,33

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,67 - 1,30 1,33

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,61 1,75 1,24 1,27

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,62 1,85 1,26 -

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,77 1,26 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,74 1,26 1,29

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,745 1,265 1,29

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,629 1,898 1,288 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,62 1,74 1,26 1,29

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,619 1,72 1,25 1,68

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,63 1,83 1,28 -

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,62 1,82 1,26 1,29

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,62 1,93 1,26 1,31

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,78

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι να 
επικοινωνούν στο 22840 53555, για 
κάθε αλλαγή στις τιμές.

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Όμορφοι  
αγώνες  
στο μπάσκετ

Τη νίκη με 28-26 επί του ΑΟΠ κέρδισαν οι κορασί-
δες του Μαρπησσαϊκού, στον αγώνα πρωταθλήματος 
της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο αγώνας παρά το χαμηλό του σκορ κράτησε την 
αγωνία των φίλων του αθλήματος, αφού έως και το 
40ο λεπτό τα πάντα, ήταν ρευστά για τον τελικό νικη-
τή. Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν: 5-10, 10-6, 5-4, 
8-6.

Οι πρωταγωνίστριες
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Β. Μουρογιάννης), Δ. Τσιγώ-

νια 4, Χ. Τσιγώνια 3, Αλιπράντη, Κ. Τζιώτη 2, Χαλδαίου 
2, Δαμουλάκη 15, Παπαχρήστου, Δ. Τζιώτη, Πετρο-
πούλου, Τζανακοπούλου 2

ΑΟΠ: (πρ. Σ. Βλάχος) Βαρ. Καλακώνα 9 (1), Νίκα 
, Φλέσσα -Δρακάκη, Α. Καλακώνα, Αλιπράντη 4, Βε-
ντουρή 2, Βασ. Καλακώνα 9, Ιωαννίδου, Δούζα 2

Ήττα Πλοηγού
Οι άπειροι νεαροί παίδες του Πλοηγού Αντιπάρου, 

που έδωσαν τον δεύτερο επίσημο αγών τους για το 
πρωτάθλημα ΕΣΚΚ, ηττήθηκαν ως γηπεδούχοι στο 
γήπεδο του ΕΠΑΛ Πάρου με 38-76 από την ΑΕ Σα-
ντορίνης, που ήταν ανώτερη σαν ομάδα μέσα στον 

αγωνιστικό χώρο.
Παρά ταύτα οι μικροί Αντιπαριώτες έδειξαν θέληση 

και κυρίως ότι μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος 
σε σωστή βάση. Είναι όμως φανερό σύμφωνα με το 
φίλαθλο κοινό, ότι ακόμα έχουν ελλείψεις στο μαν του 
μαν και το μαρκάρισμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
αγωνιστικού χώρου, ενώ τους λείπει το εύκολο καλά-
θι.

Οι πρωταγωνιστές
Πλοηγός: (πρ. Αγγελάκος), Μαρινάτος, Α. Φαρού-

πος, Πατέλης, Θ. Παλαιολόγος 2, Χ. Φαρούπος Χ. 10, 
Κεμεντζόπουλος, Τριαντάφυλλος 7, Καλάργυρος 7, 
Σκιαδάς 2 ,Παλαιολόγος 6, Κοκάι 4, Καστανιάς.

ΑΕ Σαντορίνης: (πρ. Αξιώτης), Βλαβινός 7 (1), Π. 
Γκούφας 6, Φερατάι 6, Ρούσσης 2, Πελεκάνος 1, Φεγ-
γής 15, Μπουραντάς 12, Παπαδόπουλος 4,  Χ. Γκού-
φας 25 (1), Πρέκας.

Τέλος, για το πρωτάθλημα ΕΣΚ Κυκλάδων είχαμε 
και τα εξής αποτελέσματα:

Πανναξιακός – Μαρπησσαϊκός 57-41
ΑΠΑΣ Τα Φανάρια – ΑΟΠ  46-44.

Ο ΝΟΠ στην 
Αντίπαρο

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε στον 1ο δια-
συλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας για σκάφη κατηγορίας 
optimist που διοργανώθηκε από τον Ναυτικό όμιλο 
Αντιπάρου, στις 1-2 Οκτωβρίου 2016, στη θαλάσσια 
περιοχή της Αντιπάρου. 

Ο ΝΟΠ συμμετείχε με 12 αθλητές και οι διακρίσεις 
ανά κατηγορία ήταν:
- Δαφερέρα Θεοδώρα: 1η θέση στα optimist 11χρ 
κορίτσια και 3η θέση στη γενική κατάταξη
- Καλακώνα Μαριαλένα: 2η θέση στα optimist 
11χρ κορίτσια και 7η θέση στη γενική κατάταξη
- Σιδέρης Χάρης: 3η θέση στα optimist 11χρ αγό-
ρια και 13η θέση στη γενική κατάταξη
- Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος: 8η θέση στη γε-
νική κατάταξη
- Ανδρεάδης Γρηγόρης: 10η θέση στη γενική κα-
τάταξη
- Καρασαντές Κωνσταντίνος: 12η θέση στη γε-
νική κατάταξη
- Σπανός Μάνος: 17η θέση στη γενική κατάταξη
- Πούλιος Αντώνης: 19η θέση στη γενική κατάταξη
- Ραγκούσης Στέφανος: 22η θέση στη γενική κα-
τάταξη
- Κυπραίος Γιώργος: 23η θέση στη γενική κατάτα-
ξη και κύπελλο του μικρότερου αθλητή
- Ραγκούσης Σωτήρης: 24η θέση στη γενική κα-
τάταξη
- Νίκας Θοδωρής: 28η θέση στη γενική κατάταξη

Τέλος, ο ΝΟΠ με ανακοίνωσή του συγχαίρει το Ν.Ο. 
Αντιπάρου για την προσπάθεια του και την άψογη δι-
οργάνωση των αγώνων.  

Ποδόσφαιρο
Την ήττα με 3-1 γνώρισε ο ΑΠ στο δημοτικό στά-

διο Πάρου, από τη Θύελλα Καμαρίου, στον πρώτο του 
αγώνα φέτος, για το πρωτάθλημα ΕΠΣΚ.

Ο ΑΟΠ δεν αγωνίστηκε τόσο άσχημα όσο δείχνει 
το τελικό σκορ, αλλά όταν είχε την πρωτοβουλία στον 
αγωνιστικό χώρο δεν μπορούσε να σημειώνει τέρμα 
και έκανε να φαίνεται η επίτευξη τέρματος ως «βου-
νό». 

Οι Παριανοί ποδοσφαιριστές έχαναν τη μία ευκαιρία 
πίσω από την άλλη στα πρώτα λεπτά, είχαν δοκάρι με 
τον Ράπτη, αλλά στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για 
τους φιλοξενούμενους δέχθηκε γκολ από το Βλαβια-
νό. Σαν να μην έφθανε αυτή η ψυχρολουσία, ο Ερρί-
κος, τρία λεπτά αργότερα, έγραψε το 0-2 για τη Θύελ-
λα. Ο ΑΟΠ προσπάθησε να ανασυνταχθεί, έχασε καλές 
και πάλι ευκαιρίες, αν και προς τη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου λίγο έλειψα να βρεθεί με ένα ακόμη γκολ 
στην πλάτη.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε όπως ακριβώς και στο πρώτο ημί-
χρονο, δημιουργώντας ευκαιρίες και στο 54ο λεπτό 
μείωσε σε 1-2 με απευθείας σουτ από φάουλ του Τρι-
ανταφυλλίδη. Λίγα λεπτά αργότερα όμως, ένα λάθος 
της άμυνας του ΑΟΠ έδωσε την ευκαιρία στη Θύελλα 
να γράψει το 1-3 με τον Αγγελακά.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Βασιλάρης, Φρα-

ντζεσκάκης, Σένκα (Κρώνης), Τσούκε, Ράπτης, Χατζία, 
Τσόκα (Χούσκα), Γαβαλάς (Κληρονόμος), Γιαννούλης, 
Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης.

Θύελλα: (πρ. Μιχάλης): Καλαμάτας, Κάσι, Μπρίτσα, 
Δημητρακόπουλος, Σπανός, Φίλων, Ερρίκος (Λυγνός), 
Μηνδρινός (Πάγια), Αγγελακάς, Δαβιλάς (Μπαλλής), 
Βλαβιανός.

Διαιτητής: Κουζούμης (καλός), με βοηθούς τους 
κ.κ. Αρμακόλα και Ε. Ρούσσο (καλοί).

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Τη δίκαιη νίκη με 2-0 απέσπασε ο Μαρπησσαϊκός 

στο γήπεδο των Μαρμάρων, νικώντας το Νηρέα για 
το πρωτάθλημα Β’ ΕΠΣΚ.

Ο Μαρπησσαϊκός (μετά τα προβλήματά του με την 
τεχνική ηγεσία και τη φυγή του πρώην του προπονητή 
στην Αθήνα), έδειξε πολύ σοβαρός μέσα στον αγωνι-
στικό χώρο και κατέκτησε δίκαια τη νίκη. Ο αγώνας 
κρίθηκε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο, όταν ο εξαιρε-
τικός Π. Βιτζηλαίος έδωσε το προβάδισμα με δυνατό 
σουτ στο 7ο λεπτό, ενώ στο 26ο λεπτό ο ίδιος παίκτης 
-πάλι με σουτ- έγραψε το 2-0 για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νηρέας έδειξε ότι ζητούσε 
κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Μαρ-
πησσαίοι με ένα συνεχές «πάνω-κάτω» του γηπέδου 
δεν τον άφησαν να έχει βλέψεις για κάτι καλύτερο. 
Τέλος, στις καθυστερήσεις του αγώνα αποβλήθηκε με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γ. Ρούσσος του Νηρέα.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Γαβαλάς), Ζουμής, Τριαντά-

φυλλος, Παπαδόπουλος, Τριβυζάς, Κορρές, Κ. Αντωνό-
πουλος, Μπάλιος (Τζανακόπουλος), Γ. Αντωνόπουλος, 
Π. Βιτζηλαίος, Κυδωνιεύς (Τσιγώνιας), Μοστράτος (Ν. 
Βιτζηλαίος).

Νηρέας: (πρ. Χρυσοχός), Ρούσσος, Φ. Αρκουλής, 
Μπερσάκου 6, Τσενάι, Γ. Αρκουλής, Χασάνι, Κορτιάνος, 
Γκέτσι, Γ. Ρούσσος, Ζενέλι, Σιφναίος (Παγώνης, Μώ-
τος).

Διαιτητής: Β. Ρούσσος (καλός), με βοηθούς τον κ. 
Αρμακόλα και την κ. Μαργαρίτη (καλοί).

Βαριά ήττα
Βαριά ήττα με 6-1 δέχθηκε ο Αστέρας Μαρμάρων 

στη Νάξο από τον Αστέρα Τραγαίας. Είναι φανερό 
πλέον ότι η ομάδα των Μαρμάρων δεν μπορεί ακόμα 
να ξεπεράσει την αποχή της για δύο χρόνια από τις 
επίσημες διοργανώσεις πρωταθλήματος και η φάση 
της επανασύστασης χρειάζεται δουλειά ακόμα,

Τα γκολ για την Τραγαία σημείωσαν οι Μ. Επταήμε-
ρος που πέτυχε τρία γκολ και οι Λυμπερτάς, Μαρού-
ληςκαι Κατσούλης. Για την Παριανή ομάδα σκόραρε ο 
Καράι.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Τραγαίας: (πρ. Βασαλάκης), Πόλια, Πε-

νίκου, Μαράκης, Κατσούλης, Χαβδούλας, Αγγελής 
(Σπανός), Επταήμερος, Μαρούλης, Λυμπερτάς (Του-
λούπης), Λεγάκης, Δεδρινός (Ψαρρός).

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Κένερ):  Καπαρός, 
Αντιπαριώτης, Σ. Μπελούκης Σ. (Α. Μπαλούκης), Φρ. 
Αλιπράντης, Ρούπας, Σάμιος, Βερνίκος, Χριστόφορος, 
Ζουμής, Α. Αλιπράντης, Καράι.

Διαιτητής: Φαν Άακεν (καλός), με βοηθούς τον κ. 
Μαθιουδάκη και την κ. Ψαρρά (καλοί).
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Ηµερίδα ενηµέρωσης
για την ανακύκλωση

Σάββατο 22/10
@ 9:30 π.µ.
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Κ. Μανταλόβας & Σια Ε.Ε.


