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■ Αργότερα
Θα έχετε ακούσει για τη μεγάλη «συνέλευση» για 

τον τουρισμό που εμπνεύστηκαν δημοτικοί άρχοντες 
της Πάρου και ειδοποίησαν στο παρά πέντε τους πο-
λίτες στο δημαρχείο. Τώρα, για ποιο λόγο ακριβώς 
ονόμασαν «γενική συνέλευση» τη φιέστα δε γνωρίζω, 
αλλά θεωρώ ότι είναι όπως όταν εγώ σκυλοβαριέμαι 
και χτυπάει το τηλέφωνο, και απαντώ: «φιλαράκι πνί-
γομαι, σε παίρνω αργότερα!».

■ Αργότερα 2
Η αλήθεια είναι πάντως ότι ακόμα και όταν δεν έχω 

κέφι να μιλήσω σε κανέναν και την έχω «πέσει» με τα 
μούτρα στην παρακολούθησε ταινιών, που είναι ζήτη-
μα στην Ελλάδα να ξεπερνούν τα 125 εισιτήρια (τε-
λευταία μου ανακάλυψη οι ταινίες από το Ιράν), πάντα 
μετά με πιάνουν τύψεις και τους παίρνω τηλέφωνο.

■ Αργότερα 3
Να μην ξεχάσω όμως να σας γράψω για τη «μεγάλη 

επιτυχία» της γενικής συνέλευσης τουρισμού. Πόσοι 
λέτε ότι μπορεί να πήγαν να παρακολουθήσουν μία 
απογευματινή προβολή του Ισλανδικού αριστουργή-
ματος «Fúsi», που εγώ όταν την πρωτοείδα μέτρησα 
14 φαν της ταινιάρας. Για να μην σας ταλαιπωρώ, 
στην Ισλανδική ταινία «Fúsi», ήταν 14 θεατές, ενώ 
στην υπερ-παραγωγή της δημοτικής μας εξουσίας των 
υπευθύνων τουρισμού με τίτλο: «γενική συνέλευση 
τουρισμού», πήγαν όλοι και όλοι τρεις άνθρω-
ποι του τουρισμού! Τέτοια επιτυχία!

■ Επιτυχία
Η επιτυχία δεν ήταν μόνο στο βαρύγδουπο τίτλο, 

αλλά και ότι ενώ μιλούσαν για το τι μέλει γενέσθαι για 
τη συνέχεια στο αεροδρόμιο Πάρου, είχαν ξεχάσει να 
καλέσουν τον αερολιμενάρχη!

■ Sareh Bayat 
Και εντάξει, μπορεί εγώ να έκανα τα πάντα για να 

δω οπωσδήποτε την Ιρανική ταινιάρα «Nahid» που 
ήταν στυλ δράματος Μάρθας Βούρτση της δεκαετίας 
του ’70 και να έχασα 2 ώρες από τη ζωή μου, αλλά 
παραδέχομαι ότι ουσιαστικά την είδα για να θαυμάσω 
την Ιρανή κουκλάρα Sareh Bayat (φωτό). Οι τοπικοί 
άρχοντες έχουν να μας πουν τίποτα για την «επιτυ-
χία» της «τουριστικής συνέλευσης» ή πάλι θα φταίνε 
οι άλλοι.

■ Άσχετο
Κάποιοι έχω την εντύπωση ότι ζουν μόνιμα στον 

πλανήτη facebook. Αναρωτιέμαι αν τους βγάζει κανείς 
βόλτα για να πάρουν αέρα. 

■ Άσχετο 2
Πάντως, αν είχαν λίγο περισσότερο χιούμορ στην 

αμερικάνικη πρεσβεία της Αθήνας, δε θα κανόνιζαν 
την αναχώρηση Ομπάμα από την Ελλάδα στις 16 Νο-
εμβρίου, αλλά θα του έλεγαν να καταθέσει στεφάνι 
στο πολυτεχνείο και να καθίσει να θαυμάσει την πο-
ρεία την επομένη ημέρα.

■ Κουίζ
Για ποιαν κόλλησαν το παρατσούκλι «Αντζελίνα Τζο-

λί της Πάρου». 

■ Θερμά συγχαρητήρια
Ο χαμός του χαμού έχει γίνει εδώ και ένα μήνα με 

την υπόθεση της μη λειτουργίας ολιγομελών τμημά-
των του ΕΠΑΛ Πάρου. Και να οι ανακοινώσεις των 
εκπαιδευτικών και να οι ανακοινώσεις των κομμάτων 
και να ανακοινώσεις έπαρχου και δημάρχου και να τα 
πρωτοσέλιδα και να οι διαμαρτυρίες γονέων και να 
οι συγκεντρώσεις κλπ. Παρά ταύτα, ένας φορέας δεν 
πήρε είδηση στο νησί μας τι γινόταν. Οφείλω όμως να 

τους συγχαρώ, διότι έστω και με καθυστέρηση κάτι 
κάπου άκουσαν και τελικά στις 18 Οκτωβρίου έβγα-
λαν δελτίο τύπου! Ποιος φορέας ήταν αυτός που πήρε 
είδηση μετά από βδομάδες; Η Δημοτική Επιτροπή Παι-
δείας Δήμου Πάρου! 

■ Θερμά συγχαρητήρια 2
Το καλυτερότερο πάντως της δημοτικής επιτροπής 

παιδείας δήμου Πάρου είναι η τελευταία παράγραφος 
του δελτίου τύπου που γράφει: «Εμείς θα συνεχίσου-
με τον αγώνα μας για να μπορούν όλοι οι Παριανοί 
μαθητές, και όχι μόνο, να φοιτούν σε δημόσια τεχνικά 
τμήματα εκπαίδευσης που ελεύθερα οι ίδιοι θα επιλέ-
γουν». Τώρα ησυχάσαμε!

■ Νεώτερα…
Επειδή όπως έχω διαπιστώσει είχε κάνει θραύση η 

«ανάλυση» της στήλης για το διαζύγιο Μπραντ Πητ 
και Αντζελίνας Τζολί, και η ξεκάθαρη θέση μας υπέρ 
του Πητ στην υπόθεση, σας έχω σήμερα και νεώτερες 
πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν το αμερικανικό σάιτ 
«Hollywood life» (που τι να μας πει η «Εσπρέσο» μπρο-
στά του), η Τζολί άρχισε να νοιώθει την απουσία του 
συζύγου της. Ακόμα, σύμφωνα με πιο φρέσκα gossip 
από τις ΗΠΑ η Τζολί εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε υπο-
λογίσει πόσο θα της έλειπε ο Πητ! Μπραντ μη μασάς! 
Όλα αυτά τα είπε μόλις είπαν οι δικηγόροι σου ότι ο 
πύργος και το κτήμα των 1200 στρεμμάτων αμπελώ-
νων στη Γαλλία που ήθελε η Τζολί να πουλήσετε αγο-
ράστηκε με δικά σου χρήματα! «Κάτω τα χέρια Τζολί 
από το «Chateau Miraval» του Πητ!

■ Φορτσάκης
Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε την Πάρο ο 

βουλευτής επικρατείας της ΝΔ κ. Θ. Φορτσάκης. Ο κ. 
βουλευτής μπορεί να μην μας απέδειξε ούτε ένα λεπτό 
σε τι διαφοροποιείται το κόμμα του από το ΣΥΡΙΖΑ σε 
ό,τι αφορά το μνημόνιο, αλλά μας εξήγησε ότι στα θέ-
ματα υγείας υπάρχουν ακόμα δαπάνες που είναι πολύ 
υψηλές. Μάλιστα. Καταλάβαμε!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

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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50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές
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deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Ο ύπνος του δικαίου 
στο υπ. Παιδείας

Παρά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με το κλείσιμο τμημάτων 
στο Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου και τα όσα έχουν καταγγελθεί σε όλη τη χώρα για 
τα προβλήματα που δημιουργούνται σε οικογένειες που τα παιδιά τους δεν μπορούν 
πλέον να παρακολουθήσουν μαθήματα της ειδικότητάς τους, το υπουργείο Παιδείας 
δε δίνει καμία ουσιαστική λύση.

Σύμφωνα δε με στοιχεία που δίνει ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ήδη οικογένειες 
της Πάρου έχουν στείλει τα παιδιά τους από τη μετα-παιδική ηλικία σε άλλες περιο-
χές για σπουδές, ενώ άλλες οικογένειες σκέφτονται 
σοβαρά να διακόψουν τα παιδιά τις σπουδές τους!

Οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Κ. Κωβαίος, στις 

20/10/2016 έστειλε επιστολή στο υπουργείο Παι-
δείας με το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου για τη μη έγκριση λειτουργίας δύο τμημά-
των του ΕΠΑΛ Πάρου.

Ο κ. Κωβαίος στην επιστολή του γράφει:
«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου 

μας στο οποίο σας εκθέταμε τα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν με το κλείσιμο τριών τμημάτων του 
ΕΠΑΛ Πάρου με απόφασή σας (σχετ 2) εγκρίνατε τη 
συνέχιση της λειτουργίας ενός εξ αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, με ομόφωνη 
απόφασή του στη συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 
2016, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Με την υπ’ αρίθμ. Φ12/172443/Δ4-17/10/2016 
απόφασή του, ο υπουργός Παιδείας ενέκρινε τη 
λειτουργία μόνον, κατ’ εξαίρεση, του ολιγομελούς τμήματος Πληροφορικής της Β’ 
Λυκείου του ΕΠΑΛ Πάρου. Παράλληλα, ο υπουργός δεν ενέκρινε την λειτουργία των 
άλλων δύο ολιγομελών τμημάτων Δομικών και Υγείας – Πρόνοιας.

Θεωρούμε την απόφαση του υπουργού άδικη για τους μαθητές της Πάρου οι 
οποίοι επέλεξαν μεταξύ των τμημάτων που ανεστάλη η λειτουργία τους. Και τούτο 
διότι οι μαθητές αυτοί δεν μπορούν να φοιτήσουν σε άλλο δημόσιο ΕΠΑΛ και ως εκ 
τούτου, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης Φ12/127076/
Δ4/2016 (Β’ 2434) για την έγκριση, κατ’ εξαίρεση, ολιγομελών τμημάτων, όταν η 
πρόσβαση σε Δημόσια εκπαιδευτήρια τεχνικής εκπαίδευσης είναι αδύνατη, όπως 
συμβαίνει για τους Παριανούς μαθητές.

Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει τη διεκδίκηση για τη λειτουργία όλων των τμημάτων 
του ΕΠΑΛ στα πλαίσια της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας (άρθρο 
101) ώστε οι Παριανοί μαθητές να φοιτούν σε δημόσια τεχνικά τμήματα που ελεύ-
θερα οι ίδιοι θα επιλέγουν».

Νέα επιστολή Κ. Μπιζά
Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, στις 24/10/2016 προς τον υπουργό 

Παιδείας, κ. Ν. Φίλη, στους βουλευτές νομού Κυκλάδων και στις εμπλεκόμενες δι-
ευθύνσεις εκπαίδευσης για τη μη έγκριση ολιγομελών τομέων στο ΕΠΑΛ Πάρου 
σημειώνει:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα την άδικη και άνι-

ση μεταχείριση που υποβάλλονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Πάρου που είχαν επιλέξει 
τους τομείς ΔΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει για την φετινή σχολική περίοδο 
την λειτουργία των παραπάνω ολιγομελών τομέων στο νησί της Πάρου. Το ΕΠΑΛ 
Πάρου είναι το μοναδικό σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Πάρου και 
της Αντιπάρου. Είναι προφανές ότι η κατάργηση των παραπάνω τομέων καταστρα-
τηγεί την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών της πατρίδας μας στην δημόσια παιδεία.

Στις 21 Οκτωβρίου μου κοινοποιήθηκε e-mail τ’ οποίο εστάλη στους Βουλευτές 
του Νομού Κυκλάδων και ενημερώθηκα ότι ήδη δύο μαθήτριες που είχαν επιλέξει 
τομείς που τελικά δεν εγκρίθηκαν, αναγκάστηκαν να φύγουν από την Πάρο 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τους τομείς της αρχικής τους επιλογής ενώ δύο 
ακόμη μαθητές έχουν δηλώσει ότι είναι πιθανό να διακόψουν την παρακο-
λούθηση των μαθημάτων.

Αν το Υπουργείο έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει την τεχνική εκπαίδευση και 
να σταματήσει την συρρίκνωση των ΕΠΑΛ έχει υποχρέωση να τ’ αναβαθμίσει και 
να τ’ αποκαταστήσει στην κοινωνία από την αίσθηση ότι είναι σχολεία 
δεύτερης κατηγορίας.

Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με το αρ. πρωτ. 26/12-10-2016 έγγραφο προς 
τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου κατέθεσε την παρακάτω πρόταση 
αλλαγής του νομικού πλαισίου έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τομέων στα ΕΠΑΛ 
:

«Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2434, τεύχος δεύτερο, 5 Αυγούστου 2016, στο 
άρθρο 1, στην παράγραφο Δ ορίζεται ότι: «Σε απομονωμένα Επαγγελματικά 
Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες 

ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών 
είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής 
Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθη-
τών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και απόφαση Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευση» Ωστόσο, υπάρχουν σχολικές μονάδες που αν και δεν ανή-
κουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις έγκρισης που θέτει ο νόμος. Εντούτοις δεν υπάρχει γι αυτές τις σχολικές 
μονάδες η ίδια πρόβλεψη. Εννοείται ότι δεν ζητάμε την ένταξή τους στις κατηγορίες 
Η΄-ΙΒ΄ αλλά ζητάμε να ισχύει η ίδια πρόβλεψη για την έγκριση λειτουργίας τομέων 
ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών. Τέτοια πα-
ραδείγματα υπάρχουν σε νησιά που έχουν ένα μοναδικό Επαγγελματικό 
Λύκειο και είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλο νησί».

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή αντιλαμβάνεστε την άνιση και άδικη με-

ταχείριση που αντιμετωπίζονται οι μαθητές του 
ΕΠΑΛ Πάρου αλλά και άλλων νησιωτικών 
περιοχών έχετε συνταγματική υποχρέωση στα 
πλαίσια της νησιωτικότητας να επιλύσετε άμε-
σα το παραπάνω θέμα υιοθετώντας την παραπάνω 
πρόταση ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνετε κατάλ-
ληλο και νόμιμο».

∆ημοτική Επιτροπή
Στις 24/10/2016 η δημοτική επιτροπή παιδείας 

και σχολική επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης δήμου Πάρου δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωσή της για το θέμα:

«Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και η Σχολική Επι-
τροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου, ενη-
μερώθηκε σήμερα, με την υπ’ αρίθμ. Φ12/172443/
Δ4-17/10/2016 Υπουργική Απόφαση ότι εγκρίνεται 

η λειτουργία, κατ΄ εξαίρεση, του ολιγομελούς τμήματος Πληροφορικής της Β’ Λυ-
κείου στο ΕΠΑΛ Πάρου. Παράλληλα, δεν εγκρίνεται η λειτουργία των δύο άλλων 
ολιγομελών τμημάτων Β’ Λυκείου, Δομικών και Υγείας – Πρόνοιας.

Επειδή η πρόσβαση των παιδιών, που επέλεξαν τμήμα στο ΕΠΑΛ Πάρου που δεν 
θα λειτουργήσει φέτος, είναι αδύνατη σε άλλο σχολείο Δημόσιας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και άρα ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της Φ12/127076/Δ4/2016 
(Β’ 2434) Υπουργικής Αποφάσεως, που εγκρίνει κατ’ εξαίρεση ολιγομελή τμήματα 
εκεί όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των μαθητών σε άλλο Δημόσιο Εκπαιδευ-
τήριο, θεωρούμε  την αναστολή λειτουργίας των δύο παραπάνω τμημάτων, κατα-
φανώς άδικη εις βάρος των Παριανών μαθητών.

Τέλος, πιστεύουμε ότι παρόμοιες ενέργειες, ενδεχομένως προαγγέλλουν και άλ-
λες επεμβάσεις από τη μεριά του Υπουργείου τη στιγμή που στη χώρα μας το ζητού-
μενο είναι η αναβάθμιση και η προαγωγή της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μπορούν όλοι οι Παριανοί μαθητές, 
και όχι μόνο, να φοιτούν σε δημόσια τεχνικά τμήματα εκπαίδευσης που ελεύθερα οι 
ίδιοι θα επιλέγουν».

Η ΕΛΜΕ
Από την ΕΛΜΕ Πάρου –Αντιπάρου δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση 

για το θέμα των τμημάτων ΕΠΑΛ:
«Μετά και τη δεύτερη υπουργική απόφαση για την έγκριση ολιγομελών τμημάτων 

τομέων στα ΕΠΑ.Λ (17-10) εγκρίθηκε ο Τομέας Πληροφορικής και δεν εγκρίθηκε η 
λειτουργία του Τομέα Δομικών και του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας για την 
τρέχουσα σχολική χρονιά στο ΕΠΑ.Λ Πάρου.

Στο όνομα του «εξορθολογισμού» ανάλογα αποτελέσματα έχουμε σε πολλά ΕΠΑ.Λ 
σε όλη την Ελλάδα. Η μη έγκριση τομέων σε περισσότερα σχολεία του χρόνου είναι 
πλέον ένας κίνδυνος ορατός και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ελάχιστος αριθμός 
των μαθητών που απαιτείται προκειμένου να λειτουργήσουν οι τομείς οδηγεί στην 
άτυπη κατάργηση ειδικοτήτων και στη συρρίκνωση της επαγγελματικής – τεχνικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και με τον ελάχιστο 
αριθμό μαθητών στις ομάδες προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια.

- Σε όσους θεωρούν ότι το πρόβλημα λύθηκε, δηλώνουμε ότι για εμάς και τους 
μαθητές μας, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών δε σταματάει. 
Επιμένουμε και συνεχίζουμε με πολλαπλούς τρόπους μέχρι να αποκατασταθεί η 
αδικία για όλα τα παιδιά.

- Οι αγώνες μας, έδωσαν ήδη αποτελέσματα (έγκριση του Τομέα της Πληροφορι-
κής), αλλά αυτό δεν είναι το τέλος των διεκδικήσεών μας. Απαιτούμε και διεκδικού-
με τη λειτουργία όλων των ολιγομελών τομέων.

- Στο διάστημα αυτό μαζί με γονείς και μαθητές αποδείξαμε ότι ενωτικά και συ-
ντονισμένα υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Εκπαίδευση και με αυτό τον τρόπο θα 
συνεχίσουμε.

- Ενώνουμε τη δράση μας με τους συλλόγους εκπαιδευτικών κι ΕΛΜΕ σε όλη την 
Ελλάδα που επιμένουν να προασπίζονται το δημόσιο σχολείο.

- Είμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των οικογενειών τους για να διαφυ-
λάξουμε το δικαίωμά της ισότιμης κι ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση». 

Εκπαιδευτικά 
κενά

Επιστολή διαμαρτυρίας στο υπουργείο 
Παιδείας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
έστειλε στις 20/10/2016 ο δήμαρχος Πά-
ρου, κ. Μ. Κωβαίος, σχετικά με τις ελλεί-
ψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία 
του δήμου Πάρου.

Η επιστολή του κ. Κωβαίου, έχει ως εξής:
«Η νέα σχολική χρονιά 2016-2017 έχει 

ήδη ξεκινήσει και δυστυχώς οι ελλείψεις σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του 
Δήμου Πάρου εξακολουθούν να υφίστανται. 

Σήμερα, οι εν λόγω ελλείψεις αφορούν τα 
ακόλουθα σχολεία του Δήμου μας:

Γυμνάσιο Πάρου: 2 κενά εκπαιδευτικών 
Γενικής Εκπαίδευσης (1 καθηγητής Γερμα-
νικών, 1 καθηγητής Τεχνολογίας) και 4 κενά 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (3 Φιλόλογοι 
Παράλληλης και 1 Φιλόλογος –τμήμα έντα-
ξης), Γυμνάσιο Νάουσας: 1 καθηγητής Αγγλι-
κών, Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησ-
σας: 1 καθηγητής Γαλλικών και καθηγητές 
ολοήμερου σχολείου (Γυμναστής, Μουσικός 
κ.λ.π.), Λύκειο Νάουσας (Καθηγητής Γαλλι-
κών, Φιλόλογος, Κοινωνιολόγος), Γυμνάσιο 
Αρχιλόχου (καθηγητής Μουσικής), Λύκειο 
Πάρου (καθηγητής Αγγλικών) και ΕΠΑΛ Πά-
ρου (καθηγητές Θεολόγος, Γαλλικών, Φυσι-
κός/Ραδιοηλεκτρολόγος, Πολιτικός Μηχανι-

κός, Νοσηλευτικής, Οχημάτων).
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρα-

τηρείται στην κάλυψη των ανωτέρω κενών 
θέσεων εκπαιδευτικών, προκαλεί ήδη σοβα-
ρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων του νησιού μας, ενώ 
παράλληλα η διδασκαλία αρκετών μαθημά-
των καθίσταται όχι μόνο ανεπαρκής αλλά και 
σε αρκετές περιπτώσεις ανέφικτη.

Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση πλήττει τη 
νησιωτικότητα, υποβαθμίζει συνολικά το νησί 
της Πάρου, ακυρώνει στην πράξη το ρόλο 
της εκπαίδευσης και το κυριότερο στερεί από 
του μαθητές του νησιού μας το δικαίωμα των 
ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Είναι αδιανόη-
το, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τουριστικά 
νησιά του Νομού Κυκλάδων να παρουσιάζει 
αυτή την απαράδεκτη εικόνα.

Η αγωνία και οι ανησυχίες όλων, για το 
μέλλον των παιδιών μας, εντείνεται.

Η Παιδεία, αποτελεί δημόσιο αγαθό συ-
νταγματικά κατοχυρωμένο και όλοι οι μαθη-
τές δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και ίση μετα-
χείριση, ενώ η πολιτεία οφείλει να στέκεται 
αρωγός στα προβλήματα της νησιωτικής 
Ελλάδας.

Γνωστοποιώντας, πλέον, σε σας το σοβαρό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και ευελπι-
στώντας στην κατανόησή σας, παρακαλούμε 
πολύ για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να 
καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά των εκπαι-
δευτικών και να αποκατασταθεί πλήρως και 
σύντομα η εύρυθμη λειτουργία όλων των 
σχολικών μονάδων της Πάρου».

Εκλογές ΕΛΜΕ
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, καλεί τα μέλη του στην εκλογο-

απολογιστική συνέλευση την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στις 9:00 το 
πρωί, στο πολυγωνικό κτίριο του ΓΕΛ Πάρου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα εκλεγεί εφορευτική επιτροπή για 
τη διεξαγωγή των εκλογών και θα κατατεθούν υποψηφιότητες για το 
νέο Δ.Σ.

Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν και οι εκλογές για τα υπηρεσιακά συμ-
βούλια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ), ενώ για τη διευκόλυνση συμμετοχής 
στις εκλογές προβλέπεται εκλογική άδεια.

Επιτέλους, διοίκηση 
στο Κ.Υ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων, στις 
20/10/2016, ο κ. Σπύρος Λάβδας αναλαμβάνει πρόεδρος της διοι-
κούσας επιτροπής του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Το Κ.Υ. Πάρου ήταν «ακέφαλο» για πολλά χρόνια, καθώς κανείς δεν 
εκδήλωνε ενδιαφέρον για την κενή θέση.

Στο παρελθόν ο κ. Σ. Λάβδας είχε υπηρετήσει και πάλι στη διοικητική 
θέση του Κ.Υ., το οποίο ως γνωστό διοικείται από τριμελή άμισθη επι-
τροπή. Την τριμελή επιτροπή σήμερα, ύστερα από την τοποθέτηση του κ. 
Λάβδα, συμπληρώνουν η οδοντίατρος κ. Ελ. Κοκελίδου, ως υπεύθυνη για 
το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας και ο δημοτικός σύμβου-
λος, κ. Χαρ. Μαλινδρέτος, που εκπροσωπεί το δήμο Πάρου.

Ο νέος πρόεδρος, κ. Σπ. Λάβδας, είναι συνταξιούχος δικηγόρος, έχει 
υπάρξει αυτοδιοικητικός παράγοντας στο παρελθόν στο δήμο και τη νο-
μαρχία, ενώ η τελευταία του δράση ήταν ως πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Σύρου. 

Η «Φωνή της Πάρου», εύχεται κάθε δύναμη και καλή επιτυχία στο 
δύσκολο ομολογουμένως έργο του κ. Λάβδα. 
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Απευθείας  
γραμμή
Αυστρία-Πάρος

Ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Πάρου Αντιπά-
ρου, κ. Γιώργος Μπαφίτης, σε συνομιλία που είχε 
μαζί του η εφημερίδα μας έκανε σημαντικές αποκαλύ-
ψεις σχετικά με τον τουρισμό στο νησί μας.

Η συζήτηση με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, κ. Μπα-
φίτη, έγινε με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
της εφημερίδας μας για τα θέματα που είναι σε εκκρε-
μότητα στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου και το οποίο 
(δημοσίευμα), κινητοποίησε πολλούς παράγοντες της 
οικονομικής ζωής του νησιού μας, που είδαν κατάματα 
τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν.

Οι απαντήσεις του κ. Μπαφίτη για τα θέματα που 
του θέσαμε έχουν ως εξής:

Οι ευχαριστίες
«Με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας θα ήθελα 

να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους από το συνα-
δέλφους μου με εμπιστεύτηκαν να ηγηθώ της Ένωση 
Ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου και για την επόμενη τρι-
ετία. Μια τριετία που θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση 
του νέου αεροδρομίου θα είναι τριετία σημαντικών 
προκλήσεων για το νησί μας. Και αυτό γιατί θα δώ-
σει την δυνατότητα με την αύξηση των αεροπορικών 
πτήσεων και κυρίως των charter πτήσεων, να αλλάξει 
το τουριστικό τοπίο της Πάρου αυξάνοντας την του-
ριστική κίνηση, μεγεθύνοντας την τουριστική περίοδο, 
βελτιώνοντας αναγκαστικά μέσω του ανταγωνισμού 
το τουριστικό προϊόν και το κυριότερο δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας».

Σχετικά με τα προβλήματα στο αεροδρόμιο
«Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν 

μέσα στο επόμενο διάστημα κάποια ακόμα απαραίτητα 
έργα στο νέο αεροδρόμιο που απαιτούν αρκετό κόπο, 
υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε  να δεχτούμε 
αυξημένες αεροπορικές πτήσεις. Και τέτοια έργα είναι 
η επιμήκυνση του νέου αεροδιαδρόμου τουλάχιστον 
μέχρι τα 1800 μέτρα, η επέκταση των προσωρινών 
εγκαταστάσεων αφίξεων-αναχωρήσεων οι οποίες 
για πτήσεις charter είναι μικρές, η δημιουργία σταθ-
μού ανεφοδιασμού καυσίμων, τεχνική υποστήριξη και 
άλλα».

ΑΜΚΕ
«Όπως καταλαβαίνεται ο λόγος ύπαρξης της ΑΜΚΕ 

συνεχίζει να παραμένει ισχυρός γιατί όπως καλά λει-
τούργησε μέχρι την άφιξη του πρώτου αεροπλάνου 
στο νέο αεροδρόμιο, εξίσου καλά θα πρέπει «να 
ξαναλειτουργήσει» για την ολοκλήρωση του έρ-
γου. Θεωρώ δε ότι τώρα η σημαντικότητα της ΑΜΚΕ 
σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης ακόμα και πολι-
τικών πιέσεων είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού όπως 
καλά γνωρίζεται, στην Ελλάδα μετά το κόψιμο της 
κορδέλας οι πολιτικοί μας ανεξαρτήτου προελεύσεως 
ξεχνούν να υλοποιήσουν αυτά για τα οποία λίγο πριν 
δημόσια είχαν υποσχεθεί. 

Εμείς, όπως μέχρι τώρα κάναμε, όχι μόνο με την 
τωρινή αλλά και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα 
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να παράσχουμε 
βοήθεια τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και δαπα-
νώντας πολύτιμο χρόνο για τις απαραίτητες συναντή-
σεις και συσκέψεις που πρέπει να γίνουν για το σκοπό 

αυτό».
 

Ο σύλλογος ξενοδόχων

«Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω, για να μη 
υπάρχουν παρερμηνείες, ότι μέχρι σήμερα ο σύλλο-
γος μας έχει καταβάλει τη μεγαλύτερη οικονομική 
ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο τουριστικό σύλλογο 
της Πάρου, ενώ αθροίζοντας το ποσό αυτό με τα ποσά 
που μεμονωμένα έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να 
καταβάλουν διάφοροι ξενοδόχοι, και τους οφείλουμε 
εδώ  ένα μεγάλο ευχαριστώ, αποτελούν τη μεγαλύ-
τερη οικονομική ενίσχυση επαγγελματικού φορέα από 
οποιοδήποτε άλλο για το σκοπό αυτό».

Πτήσεις τσάρτερ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι 
από τις 27 Μαΐου και μέχρι στις  30 Σεπτεμβρίου ένα 
γνωστό Αυστριακό τουριστικό γραφείο, αυτό που τα 
τελευταία χρόνια έκανε απευθείας πτήσεις από την  
Αυστρία στη Νάξο και μέσω αυτής της πτήσης έφερ-
νε τουρίστες και στην Πάρο και Αντίπαρο, φέτος στις 
ανωτέρω ημερομηνίες μετά και από προτροπή δική 
μας όσο και συναδέλφων από την Νάξο ναύλωσε από 
την «ASTRA AIRLINES» μεγαλύτερο αεροσκάφος, το 
BAe 146-300/122s και θα κάνει απευθείας πτή-
ση από το GRAZ της Αυστρίας κατευθείαν για 
Πάρο με επιστροφή μέσω Αθηνών για ανεφοδιασμό 
καυσίμων (μια από τις ελλείψεις που όπως είπα έχει 
σήμερα το νέο αεροδρόμιο)».

∆ράσεις

«Τέλος, κλείνοντας αυτή τη σύντομη συνομιλία μας 
ήθελα να αναφέρω και δύο ακόμα δράσεις μας τις 
οποίες  θεωρώ εξίσου σημαντικές. Συμμετείχαμε σε 
συνεργασία με το Δήμο σε διάφορες εκθέσεις όπως 
της Βιέννης και του Βερολίνου αλλά το σπουδαιότερο 
διοργανώσαμε σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού 
(καθαριστριών) αλλά και στελεχών. Δύο τέτοια σεμι-
νάρια πρόκειται να ξανά διοργανώσουμε σύντομα και 
θα ήθελα με την ευκαιρία να παρακαλέσω τους συ-
ναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτά αφού όπως όλοι 
γνωρίζουμε η συνεχής

επιμόρφωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της βελτί-
ωσης της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος».
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7ο Agro Quality 
Festival

Στο 7ο Agro Quality Festival που διεξήχθη 14 έως 
16 Οκτωβρίου 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
της Αθήνας, συμμετείχε με έντονη παρουσία 26 περι-
πτέρων από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Το φεστιβάλ το οποίο αποτελεί θεσμό στην παρου-
σίαση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων, έδωσε 
την ευκαιρία στους παραγωγούς της περιφέρειας να 
προβάλουν σε αξιόλογο αριθμό επισκεπτών τη μονα-
δικότητα των προϊόντων τους.

Η ποιότητα και η μοναδικότητα των προϊόντων των 
νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που παρουσιά-
στηκαν, εντυπωσίασε τους επισκέπτες του φεστιβάλ, 
ενώ το αγροτικό χωριό που λειτούργησε καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Φεστιβάλ έδωσε  την ευκαιρία στους 
επισκέπτες να γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής μέσα 
από εργαστήρια και δράσεις που αναπαριστούν την 
παραγωγή στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στην τοπική τυροκομική παραγωγή καθώς παράλληλα 
με το 7ο Agro Quality Festival, έλαβε χώρα και το 4ο 
Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού, στα πλαίσια 
του  οποίου πραγματοποιήθηκε ο 4ος Διαγωνισμός 
Ελληνικών Τυριών.

Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν από 
τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη, ο οποίος επισκέφθηκε 
και συνομίλησε με όλους τους παραγωγούς που συμ-
μετείχαν στο περίπτερο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Φι-
λήμονας Ζαννετίδη,ς δήλωσε: «Μια ακόμη μεγάλη 
διοργάνωση όπου τα προϊόντα του Νοτίου Αιγαίου 
εντυπωσίασαν με την ποιότητα, την ποικιλία και την 
μοναδικότητά τους. Συνεχίζουμε εντατικά την προ-
σπάθεια να αναδείξουμε και να προωθήσουμε την 
ντόπια παραγωγή μας τόσο στο εσωτερικό της χώ-
ρας, όσο και στο εξωτερικό, διεκδικώντας με αξιώ-
σεις τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της 
Ευρώπης 2019. Στόχος μας, τα προϊόντα και η γα-
στρονομία των νησιών μας να κατακτήσουν την θέση 
που τους αξίζει διεθνώς».  

Εκθέσεις
Ο δήμος Πάρου μέσω της επιτροπής τουρισμού και 

ανάπτυξης θα συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις:
- World Travel Market 07-09 Νοεμβρίου 2016 στο 

Λονδίνο 
- Philoxenia 18-20 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλο-

νίκη
- Greek Tourism Expo 24-27 Νοεμβρίου 2016 στην 

Αθήνα
- Grecka Panorama 03-04 Δεκεμβρίου 2016 στη 

Βαρσοβία Πολωνίας
Σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής τουρισμού και 

ανάπτυξης σημειώνεται:
«Καλούμε τους εκπροσώπους των επαγγελματικών 

φορέων του τουρισμού αλλά και τους  επαγγελματίες 
να πλαισιώσουν, εάν το επιθυμούν, την αποστολή του 
Δήμου ώστε να επωφεληθούν από την προβολή τους 
στις παραπάνω εκθέσεις.

Τον Δήμο Πάρου θα εκπροσωπήσουν οι: Χρήστος 
Χριστόφορος, Εμμανουήλ Μαλαματένιος, Ελένη Τρι-
πολιτσιώτη και Αλεξάνδρα Μπαρμπαρή».

Ημερίδα ανακύκλωσης
Πετυχημένη αρχή

Το περασμένο Σαββάτο, 22 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο 
της Παροικιάς ημερίδα ανακύκλωσης στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2016 ως 
έτος ανακύκλωσης για το δήμο Πάρου. 

Διοργανωτές της επιτυχημένης ημερίδας ήταν ο δήμος Πάρου, ο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΑ και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ η όλη διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του Ε.Ο.ΑΝ.

Την ημερίδα προλόγισε η ηθοποιός Σοφία Αλιμπέρτη, ενώ απεύθυνε χαιρετισμό ο 
δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ο πρόεδρος 
του ΣΥΔΙΣΑΠΑ, Γιάννης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ., Δ. Πολιτόπουλος, ο 
δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος και ο αντιδήμαρχος Διονύσου, Ηλίας 
Υφαντής.

Οι ομιλητές ως εκπρόσωποι όλων των συστημάτων ανακύκλωσης, τόνισαν τη 
σημαντική πρόοδο που σημειώνει ο δήμος Πάρου στον τομέα της ανακύκλωσης και 
δεσμεύτηκαν ότι θα επεκτείνουν την κοινωνική προσφορά τους στο νησί, και ιδιαί-
τερα στον τομέα ευαισθητοποίησης των μαθητών, όπου και πραγματοποιείται ένα 
εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση του κ. Αντώνη Γάκη 
(άμισθου συνεργάτη του δημάρχου Πάρου). Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που πα-
ρουσίασε ο κ. Γάκης κατέδειξε ότι ο δήμος Πάρου και ο ΣΥΔΙΣΑΠΑ πρωτοπορούν 
στον τομέα της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σχετικά με την ανακύκλωση και 
την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Πετρόπουλος αναφέρθηκε στις 
μελλοντικές δράσεις του ΣΥΔΙΣΑΠΑ που αφορούν τη θέσπιση κανονισμού λειτουρ-
γίας του ΧΥΤΑ, την άμεση δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας και την εφαρμογή 
νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλα τα σχολεία για το σχολικό έτος 2016-
2017.

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου, στην ομιλία της παρουσίασε 
το σύνολο το δράσεων του δήμου στον τομέα της ανακύκλωσης, καθώς και την αυ-
ξητική τάση της ανακύκλωσης σε όλα τα ρεύματα της διαλογής της πηγής στο νησί.

Τέλος, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό για το πε-
ριβάλλον, ανέλυσε τα εργαλεία δράσης και εξασφάλισε τη δέσμευση των εκπροσώ-
πων της πολιτείας να στηρίξουν ένθερμα και έμπρακτα τη συνεχιζόμενη και καινοτό-
μα προσπάθεια του δήμου Πάρου για το περιβάλλον και ειδικότερα για την ολιστική 
και καθολική κατάργηση της πλαστικής σακούλας για το έτος 2017.

Όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων και των φορέων που παρακολούθησαν την ημε-
ρίδα συνεχάρησαν τους διοργανωτές και τον κ. Κωβαίο για τα αποτελέσματα που 
κατάφερε στον τομέα της ανακύκλωσης με μηδενικό κόστος για το δήμο, βασιζόμε-
νος στον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών.

Ποιοι μετείχαν
Στην ημερίδα συμμετείχαν οι εξής φορείς: ο δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βα-

φίνης, η χημικός μηχανικός και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. Χριστίνα Ευθυμιάτου, 
η χημικός –ωκεανογράφος και ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ Χριστίνα Ζέρη, η Εταιρία 
Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ReBattery», το Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών «ECOELASTIKA Α.Ε.», το Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών Λαμπτήρων και Μικρο-
συσκευών  (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ) A.E., το Συλλογικό Σύστημά Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών «ΑΦΗΣ», η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-

κλωσης Α.Ε., η Εταιρία Ανακύκλωσης Μαγειρικών Ελαίων «Ecoparos», το Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών A. E. (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.), το Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Πάρου και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Πάρου.     

Τέλος, την επιμέλεια της όλης διοργάνωσης είχε η εταιρεία «LAOUTARIS ΚΛΟΝ 
Μ Ε.Π.Ε.

Τα πρώτα αποτελέσματα
Κατά την ημερίδα από την αντιδήμαρχο Δ. Σαρρή, δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα 

αποτελέσματα ανακύκλωσης ια το πρώτο εξάμηνο του 2016 στην Πάρο. Τα αποτε-
λέσματα έχουν ως εξής:

- Υλικά συσκευασίας (μπλε κάδοι) 850 τόνοι
- Γυαλί συσκευασιών 180 τόνοι
- Λάδια μηχανών 120 τόνοι
- Τηγανέλαια 80 τόνοι
- Παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων 65 τόνοι
- Υγρά απόβλητα Αγροτικού Συνεταιρισμού 5000 τόνοι
- Φυτικά στερεά απόβλητα 5000 m3
- Αυτοκίνητα 250 τεμάχια
- Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 20 τόνοι
- Σίδηρος 10 τόνοι.

Οφέλη
Τα οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως 

τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας.

Τα οφέλη αυτά εστιάζονται στην αξία των υλικών που ανακτώνται μέσω της ανα-
κύκλωσης. Ο κύκλος εργασιών της ανακύκλωσης των πιο σημαντικών υλικών σχε-
δόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2004-2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 32,5δις € 
σε 60,5δις €) για να πέσει στα 37,2 δις €, το 2009, λόγω της οικονομικής ύφεσης, 
παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα από ότι πέντε χρόνια πριν. Η Ε.Ε. εκτιμά-
ει ότι η καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα 
απόβλητα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος κατά 72 δισεκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως έως το 2020, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε περισσότερες από 400000 
θέσεις εργασίας καθώς και θα αύξανε την ετήσια διαχείριση αποβλήτων και την 
ανακύκλωση επιφέροντας κέρδος αξίας 42 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την 
κλιματική αλλαγή με πολλούς τρόπους. Τα απόβλητα που αντί να ανακυκλώνονται 
καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, κατά την αποσύνθεσή τους εκπέμπουν μεθάνιο, ένα αέριο 
του θερμοκηπίου 25 φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέον η 
ανακύκλωση υλικών αντί της παραγωγής τους από πρώτες ύλες απαιτεί λιγότερη 
ενέργεια και επομένως εκπέμπονται και μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα. 

Σε ό,τι αφορά την Πάρο θυμίζουμε ότι συστηματικά το «μικρόβιο» της ανακύκλω-
σης ξεκίνησε το 2003 όταν άρχισε να δημιουργείται «οικολογική συνείδηση» για 
τα ανακυκλώσιμα υλικά στα σχολεία. Στη συνέχεια είχαμε τη δημιουργία του ΧΥΤΑ 
και τα τελευταία χρόνια γίνεται πλέον συστηματική συγκομιδή των ανακυκλώσιμων 
υλικών. 

Η συνέχεια για το νησί μας –που φαίνεται ότι βρίσκεται σε σωστό δρόμου- είναι 
αποκλειστικά ευθύνη της δημοτικής αρχής. Αν η ανακύκλωση συνεχίσει να δουλεύει 
στη βάση των οφελών που δημιουργούνται για το περιβάλλον και την οικονομία, 
τότε θα υπάρχει μέλλον. Αν όχι θα έχουμε πισωγύρισμα….
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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
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Δημήτρης Πολιτόπουλος 
Πρόεδρος Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης
Ε.Ο.Αν.

Γιάννης Αργυρός
Γενικός διευθυντής 
Εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Ηλίας Ορδόλης
Γενικός διευθυντής 
Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Φορητών 
Ηλεκτρικών Στηλών ΑΦΗΣ

Χριστίνα Ευθυμιάτου 
Χημικός μηχανικός, μέλος ΔΣ 
του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης Ε.Ο.Αν.

Αναστασία Μαούνη
Ecoparos

Τιμολέων Βενετσιάνος
Υπεύθυνος Ανακύκλωσης 
Φυτικών Αποβλήτων 
Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πάρου

Σοφία Χούμα 
Διευθύνουσα σύμβουλος 
Εταιρείας Πανελλαδικής 
Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσσωρευτών ReBattery 

Πέτρος Λουκαρέλης
Υπεύθυνος έργων Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης Ε.Ε.Α.Α. (Μπλε κάδοι)

Κωνσταντίνος Μεταξάς
Γενικός διευθυντής 
Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε. 
(ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.)

Χριστίνα Ζέρη 
Χημικός - Ωκεανογράφος, 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Ζωή Νοταρά
Αναλύτρια στοιχείων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Οχημάτων Ελλάδος Ε.Δ.Ο.Ε.

Αθανάσιος Κατρής
Πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος  WATT AE Κέντρο 
διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών (ΚΔΑΥ) Πάρου

Πέτρος Βαφίνης
δήμαρχος Αλοννήσου

Γιώργος Μαυριάς 
Γενικός διευθυντής 
Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Παλαιών 
Ελαστικών ECOELASTIKA A.E.

Δημιουργήθηκαν οι βάσεις…
Αγαπητέ κύριε Ραγκούση
Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά εσάς και τους 

συνεργάτες σας για την εξαιρετική οργάνω-
ση του Συνεδρίου Recycle που διοργανώθηκε 
από τον Δήμο Πάρου. 

Θεωρώ ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Συ-
νέδριο ενημερώθηκαν ενδελεχώς για το ιδι-
αίτερα σημαντικό κομμάτι της ανακύκλωσης, 
αντάλλαξαν απόψεις και δημιούργησαν τις 
βάσεις και προϋποθέσεις για ευρύτερες συ-
νεργασίες.   

Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω για τη θερμή φιλοξενία σας κατά 
τη διάρκεια της παραμονής μου στην όμορφη 
Πάρο και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι 
πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρεια-
σθείτε που μπορεί να διευκολύνει την περαι-
τέρω εξαιρετική πορεία σας.

Ηλίας Ορδόλης
Γενικός Διευθυντής ΑΦΗΣ Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών 
Ηλεκτρικών Στηλών

Πολλά τα οφέλη
Πολλά τα οφέλη που αποκομίσαμε από την 

ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
την ανακύκλωση που διοργάνωσε άψογα ο Δή-
μος Πάρου και σχολαστικά επιμελήθηκε η εται-
ρεία Λαουτάρης Κλον Μ Ε.Π.Ε.

Οι περαιτέρω γνώσεις σε επιστημονικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο που λάβαμε, έχουν ως 
αποτέλεσμα να προσφέρουμε με αμείωτο ζήλο 
τις υπηρεσίες μας και να ευαισθητοποιήσουμε 
περισσότερους ανθρώπους προς αυτή την κα-
τεύθυνση για την βελτίωση των συνθηκών δι-
αβίωσης.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος 
και στους διοργανωτές.

Ecoparos | Κ. Μανταλόβας & Σια Ε.Ε  

Ενημέρωση για 
όλους

Η ημερίδα στην Πάρο 
ήταν πολύ χρήσιμη για-
τί ενημερώθηκαν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς για 
τις εξελίξεις στο νομοθε-
τικό πλαίσιο που αφορά 
στην ανακύκλωση.

Επιπλέον παρουσιάστη-
καν πολύ ενδιαφέροντα 
στοιχεία για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων και την 
ανακύκλωση στο νησιωτι-
κό χώρο.

 
ECOELASTIKA

Ιωάννα Αλεξοπούλου

Χρήσιμη ενημέρωση

Η ημερίδα «Recycle» που διοργάνωσε ο δήμος Πάρου στις 
22/10/2016 ήταν κατά την γνώμη μου εξαιρετικά επιτυχημένη 
γεγονός το οποίο φάνηκε όχι μόνο από το επίπεδο όλων των 
ομιλιών αλλά και από την συμμετοχή του κοινού. 

Βρήκα πολύ χρήσιμη την ενημέρωση μου σχετικά με τις δρα-
στηριότητες της ανακύκλωσης που γίνονται στο νησί, με βάση 
τα εμπεριστατωμένα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. 

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως, ήταν η ολο-
κληρωμένη προσέγγιση που εφαρμόζεται από το δήμο Πάρου 
αναφορικά με την ενίσχυση της ανακύκλωσης και υλοποιείται 
εκτός των άλλων και με εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχο-
λεία. Εξάλλου και δική μου πρόσκληση με σκοπό την παρουσί-
αση του προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων αποδει-
κνύει την ευρύτερη αντίληψη και ευαισθησία του Δήμου στο 
θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές της ημερίδας.

Χριστίνα Ζέρη
Χημικός-Ωκεανογράφος

Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Ουσιαστική πληροφόρηση
Κύριε Ραγκούση,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση 

σας στην ημερίδα του δήμου Πάρου στο πλαίσιο της 
δράσης «Δήμος Πάρου 2016 / έτος ανακύκλωσης». 

Πιστεύω ότι με την συμβολή μας να βγήκαν εποι-
κοδομητικά συμπεράσματα τόσο για το έργο της 
ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 
σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό, καθώς αναδεί-
χθηκε η προσπάθεια που κάνει ο δήμος Πάρου στον 
τομέα αυτό.

 Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν εξαιρετική, με 
το πρόγραμμα να τηρείται άψογα από το προεδρείο, 
και τη θεματολογία να περιλαμβάνει όλο το φάσμα 
και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την ελα-
χιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω 
της ανακύκλωσης. Οι παρουσιάσεις κινήθηκαν σε 
εξαιρετικά υψηλό τεχνικό επίπεδο, αλλά και ουσια-
στικής πληροφορίας για το ακροατήριο.

 Ελπίζω τέτοιες πρωτοβουλίες να ακολουθήσουν 
και άλλοι δήμοι, και προσβλέπω σε επόμενη διορ-
γάνωση για επικαιροποίηση του σημαντικού έργου 
που διάγει ο δήμος Πάρου για την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Πέτρος Λουκαρέλλης
Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης 

ΕΕΑΑ

Για ένα μέλλον «μηδενικών αποβλήτων»

Ιδιαίτερα σημαντική η ημερίδα που οργανώθηκε από τον δήμο Πάρου, στο 
πλαίσιο του έτους ανακύκλωσης, σε μια κρίσιμη στιγμή του 2016, όπου τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος η νέα νομοθετική 
ρύθμιση με την οποία τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο  για την οργάνωση της 
διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης στην χώρα. 

Η ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλων 
σχεδόν των φορέων που εμπλέκονται στην ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, έδωσε πολύ καλή ευκαιρία διαλόγου και ενημέρωσης

 Η ευκαιρία ήταν σημαντική και για μας, ως εκπροσώπους του ΔΣ του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ακριβώς στο πλαίσιο του νέου ρόλου που 
καλείται να διαδραματίσει ο ΕΟΑΝ, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την 
υλοποίηση του σχεδιασμού και τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας 
της ανακύκλωσης, και εν τέλει της εναλλακτικής και βιώσιμης διαχείρισης των 
απορριμμάτων.

 Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην ημερίδα, αξίζει πραγματικά μια 
δυναμική συνέχεια από το δήμο της Πάρου και τους συλλογικούς φορείς του νη-
σιού. Για ένα πραγματικά εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο 
και φιλικό στο περιβάλλον, με κύριο άξονα την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση 
της ανακύκλωσης, με τη δημιουργία πράσινων σημείων και την ανάπτυξη πολ-
λαπλών ρευμάτων διαλογής στην πηγή. Στην πορεία αυτή θα απαιτηθούν πόροι, 
που ο νέος σχεδιασμός του υπουργείου αλλά και ο νέος νόμος για την ανακύ-
κλωση εξασφαλίζουν. Απαιτείται ακόμη διαφάνεια και λογοδοσία από όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Θα χρειαστεί επίσης μια συνεχής και επίπονη προσπάθεια 
για διάλογο και ενεργοποίηση της κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή ο ΕΟΑΝ 
δηλώνει παρών. Για ένα μέλλον «μηδενικών αποβλήτων» στα νησιά μας που μας 
αξίζει!

Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος ΕΟΑΝ
Χριστίνα Ευθυμιάτου, Μέλος ΔΣ ΕΟΑΝ

Πλήρης ενημέρωση

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
 Με  την  επιστολή  μας  αυτή,  θα θέλαμε να  σας  

ευχαριστήσουμε  και  εγγράφως,  για  την οργάνω-
ση και τη συμμετοχή του Δήμου Πάρου στην ημε-
ρίδα «Δήμος Πάρου 2016 – Ετος Ανακύκλωσης».

 Η συνεισφορά σας ήταν πολύτιμη και ουσιαστι-
κή, καθώς συνέβαλε άμεσα στην πλήρη ενημέρωση 
όλων των εμπλεκομένων για την αναγκαιότητα της 
ανακύκλωσης τόσο για την  προστασία του περι-
βάλλοντος όσο και της ανθρώπινης υγείας.

 Ευελπιστώντας για μελλοντικές δράσεις σας 
γνωρίζουμε ότι θα είστε παρόντες, όπου αυτό 
απαιτηθεί.

 
Με ιδιαίτερη τιμή,

Κωνσταντίνος Μεταξάς | ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.

Ενδιαφέρουσα ημερίδα

Αγαπητέ κ. Ραγκούση,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

πολύ για την ευκαιρία που μου 
δώσατε την ευκαιρία να ενημερώ-
σω, για το σκοπό, το ρόλο και το 
έργο που επιτελεί τα τελευταία 7 
χρόνια το ΣΕΔ της Φωτοκύκλωση 
ΑΕ, τους πολιτικούς, δημοτικούς, 
εκπαιδευτικούς και άλλους πα-
ράγοντες, καθώς επίσης και τους 
κατοίκους αλλά και μαθητές τους 
οποίους θεωρούμε και τη σημαντι-
κότερη ομάδα επάνω στην οποία 
πρέπει να βασιστούμε για την επί-
τευξη των στόχων της ανακύκλω-
σης στη χώρα μας. 

Ήταν μια απο τις πιο ενδιαφέρου-
σες ημερίδες των τελευταίων ετών 
και για τα θέματα που παρουσίασε 
αλλά  και γιατί έγινε σε μια περίο-
δο κατά την οποία αναρτάται στη 
διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου 
το οποίο υποτίθεται ότι θα βελτιώ-
σει τον 2939/2001, πράγμα για το 
οποίο πολύ αμφιβάλλω.

Με εκτίμηση, 
Γιάννης Αργυρός

Φωτοκύκλωση ΑΕ

Ενημέρωση

Αγαπητέ κύριε Ραγκούση,
θα ήθελα να σας ευχαρι-

στήσω για τη φιλοξενία αλλά 
και για τη διοργάνωση της 
ημερίδας στις 22 Οκτωβρίου 
2016. 

Μας δόθηκε η δυνατότη-
τα να παρουσιάσουμε την 
δράση μας αλλά και να ενη-
μερωθούμε για τις παράλλη-
λες δράσεις συνεργατών του 
δήμου. 

Αναμένουμε να συνεχίσε-
τε την προβολή αυτών των 
δράσεων και είμαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε συνερ-
γασία ευχαριστούμε 

ΒΙΟ-ΤΕΒ
Τιμολέων Βενετσιάνος

Δηλώσεις εκπροσώπων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (Ανακύκλωση)
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Νέα συλλογή - Απίστευτες τιµές

Το Λούνα 
Παρκ της 
ανακύκλωσης

Στο περιθώριο του συνεδρίου για την ανακύκλωση 
στην Πάρο, το περασμένο Σάββατο 22 Οκτωβρίου 
2016, επισκέφθηκε το νησί μας και το Λούνα Παρκ 
Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για ένα διαφορετικό Λούνα Παρκ, καθώς 
έχει παιχνίδια δράσης για τους μικρούς μας φίλους.

Έτσι, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου η πλα-
τεία Μαντώς Μαυρογένους στην Παροικιά, «κατακλύ-
στηκε» από δεκάδες παιδιά που έπαιξαν και χάρηκαν 
τα παιχνίδια.

∆άπεδο 
ασφαλείας

Δάπεδο ασφαλείας κατασκευάστηκε στο νηπι-
αγωγείο Μαρμάρων, προσφορά του Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών 
«ECOELASTIKA A.E.».

Την Τέταρτη,19/10.2016, η αντιδήμαρχος κ. 
Δώρα Σαρρή και ο πρόεδρος της δημοτικής κοι-
νότητας Αρχιλόχου, κ. Ευστράτιος Χριστόφορος, 
επιθεώρησαν τις εργασίες στο χώρο κατασκευής.

Σημειώνουμε ότι τα Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ανακύκλωση), προσέφεραν κατά τη 
φετινή χροιά πολλά πράγματα σε είδος και εντε-
λώς δωρεάν για τη νεολαία του νησιού μας.

Άγονες γραμμές
Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι δα-

πάνες για τα μισθώματα των ακτοπλοϊ-
κών άγονων γραμμών για τη νέα περίο-
δο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

Τα κονδύλια παραμένουν στο ίδιο επί-
πεδο με πέρυσι, ενώ το υπουργείο προ-
χώρησε και σε ορισμένες μικρές τρο-
ποποιήσεις για την καλύτερη κάλυψη 
κάποιων νησιών, είτε επεκτείνοντας δρομολόγια είτε αυξάνοντας τον αριθμό τους.

Σημειώνουμε ότι φέτος ορισμένες ενδοκυκλαδικές γραμμές επεκτείνονται μέχρι 
Μύκονο, Κύθνο, Πάρο, Σίφνο, ενώ προστέθηκαν δύο νέες γραμμές από Λαύριο για 
ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα Δωδεκάνησα από Ρόδο για ακριτικά νησιά.

Μεταξύ των γραμμών που έχουν ελεγχθεί οι προσφορές και αναμένεται να γίνουν 
δεκτές είναι, ενδεικτικά, οι παρακάτω που μας ενδιαφέρουν άμεσα ως νησί:

1. Πειραιάς ή Λαύριο – Πάρος – Νάξος – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσια - 
Κατάπολα και επιστροφή με το «Blue Star Naxos» της Blue Star Ferries με 16.307 
ανά δρομολόγιο.

2. Σύρος – Άνδρος – Τήνος - Πάρος και επιστροφή με το «Άκουα Σπίριτ» της Τζά-
μπο Τζετ με μίσθωμα 8.980 ευρώ ανά δρομολόγιο.

3. Σύρος – Μύκονος – Πάρος – Νάξος – Δονούσα – Αιγιάλη – Κατάπολα – Κου-
φονήσια 

4. Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξος – Πάρος - Σύρος με το «Άκουα Σπίριτ» της 
Τζάμπο Τζετ και μίσθωμα 25.315 ευρώ ανά δρομολόγιο.

5. Σύρος – Μύκονος – Πάρος – Νάξος – Ίος – Σίκινος – Φολέγανδρος – Κίμωλος 
- Μήλος και επιστροφή με το «Άρτεμις» της HSW με μίσθωμα 29.551 ευρώ.

Επανασχεδιασμός
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θοδωρής Δρίτσας, μιλώντας σε 

ημερίδα στα Χανιά, για το ακτοπλοϊκό δίκτυο, τόνισε ότι πρόκειται να ξεκινήσει ένας 
ουσιαστικός διάλογος για τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση του ακτοπλοϊκού 
δικτύου της χώρας και για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλο-
ΐας, ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις και στους δύο τομείς και 
να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών και των μικρών 
νησιών. Οι επιδοτούμενες γραμμές δημόσιου συμφέροντος, το ύψος των επιδοτή-
σεων, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μερικά από 
τα θέματα που, όπως επισήμανε, πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτού του 
διαλόγου.

Ο κ. Δρίτσας τόνισε πως για την καλύτερη οργάνωση του διαλόγου θα συγκρο-
τηθεί ομάδα εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Θεοτοκά, ενώ στον διάλογο θα συμμετέχουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι και ειδικότερα φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακούει η ∆ΕΗ;
Από τον αναγνώστη μας κ. Αργύρη Χατζόπουλο από την Αλυκή, με τίτλο: «Ζού-

με στην Πάρο της Ελλάδας και της Ευρώπης ή στα περίχωρα της Αντίς Αμπέμπα της 
Αιθιοπίας και της Αφρικής;», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Το σίριαλ των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζεται και εφέτος. Το πε-
παλαιωμένο και πλημμελώς συντηρημένο δίκτυο της ΔΕΔΥΕ, αδυνατώντας να 
ανταπεξέλθει σε σχετικώς ήπια καιρικά φαινόμενα, ταλαιπωρεί  τους μόνιμους κα-
τοίκους και μεταφέρει τους επισκέπτες σαν μαγική μηχανή του χρόνου, στην Πάρο 

του 1950.
Κατά τα άλλα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι προσαυξημένοι κατά 100% για τα 

έξοδα τάχα συντήρησης δικτύου. Οι φιλότιμες προσπάθειες των τεχνικών των 
υφιστάμενων συνεργείων, δεν επαρκούν πια λόγω επέκτασης των οικισμών του 
νησιού, να καλύψουν την πολιτική της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης της διοί-
κησης.

Η υποστελέχωση των συνεργείων και η έλλειψη πρωτοκόλλου συντήρησης του 
δικτύου της ΔΕΗ σαμποτάρουν την προσπάθεια της τουριστικής ανάπτυξης του 
νησιού και πρέπει όσο ακόμα είναι καιρός, κάποια αυτιά να τραβηχτούν».

Ένας υπέροχος άνθρωπος
Ίσως το επίθετο «υπέροχος» και να μη χρειάζεται. Ένας άνθρωπος, με νου και 

ψυχή, είναι πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος.
Τον τελευταίο καιρό έκαμα ένα ξεχωριστό ταξίδι. Ένα ταξίδι πρωτόγνωρο για 

μένα, ίσως και επικίνδυνο. Ένα ταξίδι, που οι περισσότεροι δεν θέλουμε να έχουμε 
κατά νου, αλλά όταν έλθει η ώρα τακτοποιούμε στις βαλίτσες τα συναισθήματά μας 
και θορυβημένοι προσπαθούμε να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα… Κι όμως, 
αν κάθε μέρα έχουμε κατά νου το θέμα της υγείας μας, μπορούμε να αποφύγουμε, 
τις περισσότερες φορές, την οδυνηρή εμπειρία της διαδικασίας της θεραπείας. 

Έλαχε λοιπόν και σ’ εμένα ο κλήρος  να κάμω αυτό το ταξίδι. Σύμβουλος δίπλα 
μου ο φίλος στρατιωτικός γιατρός καρδιολόγος Αλέξανδρος Γαρδικι-
ώτης. Έτσι, στο ταξίδι μου αυτό δεν ήμουν μόνος, αν και πολλές φορές ντράπηκα 
για τον εαυτό μου διαπιστώνοντας πόσο λίγη ψυχική δύναμη είχα απέναντι στο 
πρόβλημα. Όμως ο φίλος γιατρός δίπλα μου αναπλήρωνε την έλλειψη, δίνοντας 
μου δύναμη και κουράγιο. Τελικά όλα πήγαν καλά, δεν χρειάστηκε επέμβαση και το 
ταξίδι έλαβε τέλος.

Όμως το σημαντικότερο ήταν η ωφέλεια που αποκόμισα και αποκομίζει ο καθένας 
μας μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να περά-
σουμε κάποια πόρτα νοσοκομείου, ότι αυτά είναι για τους άλλους και δεν θα συμβεί 
ποτέ κάτι τέτοιο σ’ εμάς. Ο μεγάλος Γκάντι έχει πει ότι η ανοησία του ανθρώπου 
είναι τέτοια, ώστε σε όλη του τη ζωή προσπαθεί να κερδίσει χρήματα σε βάρος της 
υγείας του και όταν τη χάσει ξοδεύει όλα αυτά τα χρήματα που κέρδισε, που δυ-
στυχώς όμως… δεν φτάνουν! Προσωπικά δεν κέρδισα στη ζωή μου χρήματα, αλλά 
δεν έδωσα κιόλας την προσοχή που χρειάζονταν στη διαφύλαξη του πολυτιμότερου 
δώρου που χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους. Μια εμπειρία ήταν κι αυτό. Άλλωστε 
εμπειρία είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι για να σκεπάσουν και να δι-
καιολογήσουν τα μεγάλα τους λάθη!...

Τελειώνοντας, είμαι υποχρεωμένος να πω δύο λόγια για το συνοδοιπόρο φίλο μου 
στο πρόσφατο απρόσμενο ταξίδι μου. Ήταν ευλογία να έχω δίπλα μου έναν Άνθρω-
πο που γνώριζε τον πόνο και ήταν στη διάθεση του συνανθρώπου του μέρα και νύ-
χτα. Προσπαθούσε να θεραπεύσει πρώτα την ψυχή από τις φοβίες 
και το άγχος και ύστερα το σωματικό πρόβλημα. Ήξερε καλά ότι 
η ταλαιπωρία του ασθενούς έχει να κάνει, τις περισσότε-
ρες φορές, με την ψυχική καταπόνηση, το φόβο και την 
άγνοια…

Σ’ ευχαριστώ, φίλε Αλέξανδρε,  γιατί μου έδωσες δύναμη, 
που δεν είχα μέχρι τώρα καταλάβει ότι είχα!

Σ’ ευχαριστώ, φίλε Αλέξανδρε, γιατί στη ζωή σου έμαθες 
να μεταγγίζεις ζωογόνο ψυχική δύναμη στους συνανθρώπους σου, 
κατά θεϊκή παραχώρηση, πιστός εργάτης του καθήκοντος 
στον όρκο του θείου Ιπποκράτη!

Χαράλαμπος Γ. Μαλινδρέτος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται οικόπεδο 
εντός οικισμού 164 τ.μ., οικοδο-
μήσιμο 97 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 959 388

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 

κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246
ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται 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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ  ΠΑΡΟΥ ε-
νοικιάζεται studio για όλο το χρόνο, 
επιπλωμένο, με όλα τα ηλεκτρικά 
είδη. Τιμή: 180,00 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας 6989 871 269

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ 
2 χλμ. από το λιμάνι της Παροικίας, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο, 
30 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 558 
581, 22840 22302

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ, ενοι-
κιάζονται νεόδμητα υπερσύγχρονα 
γραφεία με δυνατότητα διαμονής, 
πάνω απ΄το «Λιχούδη». Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945 358 828

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗ-
ΤΗΣΗ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΚΑΦΕ MUNDIALITO ΠΑΝ-
ΘΕΟΝ, στα Κακάπετρα Παροικιάς, 
ενοικιάζεται ή πωλείται. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 22840 22300, 6973 
889 700

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης με όλο τον εξοπλισμό της. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 611 141

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η΄ΔΩΜΑΤΙΑ ζητού-
νται προς ενοικίαση για όλο το 
χρόνο. Τηλεφωνήστε στην Martina 
στο τηλ. 6931 982 867

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΚΡΕΠΕΡΙ 
επιχείρηση πωλείται, πλήρως 
εξοπλισμένη εν λειτουργία, στη 
Διασταύρωση Παροικίας. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6978 676 494

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από αρτο-
ποιείο για μόνιμη εργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24966

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ με 
πολυετή πείρα στην προετοιμασία 
για τα πτυχία Α1-Α2-Β1-Β2  
καθώς και την Γερμανική Φιλολογί-
α, παραδίδει μαθήματα και αναζητά 
συνεργασία με φροντιστήριο. 
Τηλέφωνο: 6974 394 604

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, στα 
μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασί-
ου – Λυκείου - ΕΠΑΛ. Τηλ.: 6993 
939 396 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ αναλαμβάνει 
υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 
καλοριφέρ, εργασίες ψύξης – 
θέρμανσης, καθαρισμούς δικτύου 

ύδρευσης και καθαρισμό εγκατα-
στάσεων ηλιακών πάνελ. Τηλ. 6987 
408 324 

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

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΣ πωλείται 
κομπλέ με όλα τα εξαρτήματα. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 2284 772 535

ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται 
ξεχωριστά. Μπουφές τριανταφυλ-
λιά, Ραπτομηχανή έπιπλο, Τραπέζι 
μακρόστενο με 4 καρέκλες με πό-
δια λεοντέ, Κομοδίνο οξιά, Κασέλα 
πολύ παλιά. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 55007, 6948 
701 070

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 53055Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

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

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

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

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

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Σκαρµούτσος Μάριος 8-9/11
Πατεράκη Ευστρατία 23-24/11

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
3/11, 10/11, 17/11, 24/11

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
4/11, 17/11

Ωτορινολαρυγγολόγος |  Αντωνοπούλου 
Ζωή 4/11, 18/11

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
3/11, 10-11/11, 17-18/11, 24-25/11

Βάση ΕΚΑΒ 
στη Σύρο

Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων των Κυκλάδων, 
αλλά και των γιατρών και διασωστών του ΕΚΑΒ, γίνε-
ται πλέον πραγματικότητα, καθώς ξεκινά η λειτουργία 
βάσης αεροδιακομιδών στο αεροδρόμιο της Σύρου.

Τα εγκαίνια της μόνιμης πτητικής βάσης του ΕΚΑΒ 
στο αεροδρόμιο της Σύρου, πραγματοποιήθηκαν τη 
Δευτέρα 24/10 παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των 
υπουργείων Υγείας, Μεταφορών και Άμυνας, αλλά και 
με τη συμμετοχή πλήθους τοπικών φορέων της Σύ-
ρου.

O πτητικός χρόνος πρόσβασης σε κάθε περιστατικό 
στις Κυκλάδες θα μειωθεί κατά 70 λεπτά, ενώ παράλ-
ληλα μειώνεται το κόστος των 4.000-5.000 ευρώ ανά 
περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο δα-
πανώνται 11 εκατ. ευρώ για αεροδιακομιδές, καθώς 
και δύο εκατ. ευρώ για μεταφορές με πλωτά μέσα. 
Ταυτόχρονα, θα είναι εγκατεστημένο μόνιμα ελικό-
πτερο, το οποίο διαθέτει και δύο κρεβάτια εντατικής 
θεραπείας, εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει τις έκτα-
κτες ανάγκες.

Επέτειος 28ης 
Οκτωβρίου

Εορτάζεται σήμερα και στην Πάρο η εθνική επέτει-
ος μνήμης της 28ης Οκτωβρίου 1940. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εκδηλώσεων που εκδόθηκε από το επαρ-
χείο Πάρου, για τη σημερινή ημέρα προβλέπονται οι 
παρακάτω εκδηλώσεις:

- Ώρα 07:30
Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σε όλους τους Ιε-

ρούς Ναούς της Παροικίας.
- Ώρα 10:00
Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκα-

τονταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
παρουσία Αρχών, μαθητών των Σχολείων της Παροι-
κίας, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων. Τον πα-
νηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Διευθυντής του 
Γυμνασίου Πάρου κ. Ιωάννης Δρόσος.

- Ώρα 10:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μνημείου Πε-

σόντων και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους 
των τοπικών αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας, Σχολείων, 
Εφεδροπολεμιστικών, Αντιστασιακών Οργανώσεων, 
Πολιτικών κομμάτων, Εθελοντικών Ομάδων, Οργανι-
σμών, Ιδρυμάτων, Συλλόγων κλπ. Σιγή ενός λεπτού - 
ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ.

- Ώρα 11:00
Παρέλαση των μαθητών των Σχολείων της Παροι-

κίας στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου. 
Χώρος των επισήμων απέναντι από το 1ο Κ.Α.Π.Η Δή-
μου Πάρου. Μετά το πέρας της παρελάσεως θα γίνει 
το καθιερωμένο κέρασμα στο χώρο του Α’ Κ.Α.Π.Η 
Δήμου Πάρου.

- Ώρα 19:00
Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο στις 28 Οκτωβρί-

ου 2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχί-
λοχος» στην Παροικία. Ομιλήτρια θα είναι η φιλόλογος 
κ. Μπέτη Μπιζά, με θέμα: «Γερμανική Κατοχή: Το χρο-
νικό της σωτηρίας 125  Παριανών που είχαν κατα-
δικαστεί σε εκτέλεση». Την εκδήλωση θα πλαισιώσει 
μουσικά η χορωδία του Γυμνασίου Αρχιλόχου.

Το μήνυμα του επαρχείου
Για την ιστορικότητα της σημερινής ημέρας, ο έπαρ-

χος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, απεύθυνε το παρα-
κάτω μήνυμα:

«Συμπληρώνονται 76 ολόκληρα χρόνια από το πι-
κρό χάραμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 όταν οι 
σειρήνες με το τρομακτικό ουρλιαχτό τους ανακοίνω-
ναν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία με έγγρα-
φο τελεσιγραφικό ζητούσε από τον Πρωθυπουργό 

της Ελλάδας να της παραχωρήσει τμήματα του εδά-
φους της.

Και η απάντηση της Ελληνικής κυβέρνησης ήταν το 
λακωνικό και περίτρανο «ΟΧΙ». Ένα «ΟΧΙ» που το στή-
ριξε ο Ελληνικός λαός με πρωτοφανή προθυμία και 
αυταπάρνηση, απλά και αυτονόητα σαν φυσιολογική 
εκδήλωση της Ελληνικής ψυχής όπως αυτή διαπλά-
στηκε ανάμεσα στους αιώνες. 

Γιατί τα μεγάλα κεφάλαια της Ελληνικής ιστορίας 
αρχίζουν και τελειώνουν με ένα μεγάλο «ΟΧΙ».

Ένα «ΟΧΙ» που δεν το κράτησε για τον εαυτό της η 
Ελληνική ψυχή.

Σύμφωνα με την προαιώνια υψηλή της παράδοση 
το χάρισε αιματόβρεχτο και δαφνοστόλιστο σ’ όλους 
τους Ελεύθερους λαούς της Γης.

Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η Ελλάδα βροντο-
φώνησε:

«ΟΧΙ»! Δεν θα ποδοπατηθούν οι ιερές αρχές της 
Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Αξιοπρέπειας.

«ΟΧΙ»! Δεν θα στερηθεί κανείς λαός το αναφαίρετο 
δικαίωμα που καλείται «αυτοδιάθεση».

«ΟΧΙ»! Δεν θα γίνουν οι πολιτισμένοι λαοί σιωπηροί 
συνένοχοι βαρύτατης

προσβολής των Ιερών Συμβόλων του Χριστιανι-
σμού.

Με το ίδιο «ΟΧΙ» θ’ απαντήσουμε και εμείς οι νεοέλ-
ληνες σε κάθε ατιμωτική

ξενοκίνητη πρόκληση εμποτισμένοι με το ιστορικό 
νόημα της 28ης Οκτωβρίου. 

«ΟΧΙ»! Δεν ήταν ψέμα όσα πιστέψανε οι ήρωες του 
1940.

Η Δημοκρατία, η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, η Αξι-
οπρέπεια είναι ιδεώδη αθάνατα, είναι δυνάμεις 
ακατάλυτες. Θριάμβευσαν ανά τους αιώνες και θα 
εξακολουθούν να θριαμβεύουν όσο υπάρχουν αθά-
νατες Ελληνικές ψυχές ανένδοτες να καταπνίξουν το 
θάρρος τους, να στραγγαλίσουν την Ανδρεία τους, ν’ 
απαρνηθούν την Ελευθερία τους.

Ας είναι ευλογημένες οι στιγμές εκείνης της ημέρας 
και η ανάμνηση τους ας αποτελέσει για το Έθνος το 
αιώνιο έμβλημα αδιάσπαστης ενότητας και σύμπνοιας 
και αιώνια πηγή των υψηλότερων και ευγενέστερων 
υπέρ της ανθρωπότητας εμπνεύσεων».

Προσοχή,  
έρχονται  
πρόστιμα

Τη δυνατότητα στους δήμους να επιβάλουν πρόστι-
μο μέχρι και 500 ευρώ σε πολίτες που δεν υλοποιούν 
το πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο έχει αποφα-
σιστεί από την εκάστοτε δημοτική αρχή, δίνει το νέο 
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο 
βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου υπο-
γραμμίζεται: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλί-
ου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ, 
μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα και να προβλέ-
πεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, 
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πα-
ράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού 
χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά».

Σημειώνουμε ότι το σχέδιο νόμου για την ανακύ-
κλωση αλλάζει ριζικά το τοπίο στον τομέα, ενώ ανα-
βαθμίζει και το ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης. Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό 
να επιβάλει πρόστιμα, να αφαιρεί άδειες από συστή-
ματα ανακύκλωσης που έχουν προβλήματα με το νόμο 
και να ασχολείται με υποθέσεις παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων.

Συνάντηση  
θιάσων

Την κωμωδία, «αταίριαστο ζευγάρι», του Νηλ Σάι-
μον, παρουσίασε η θεατρική ομάδα Νάουσας στην 
Κάλυμνο, κατά την πραγματοποίηση της 28ης συνά-
ντησης ερασιτεχνικών θιάσων του Αιγαίου.

Θίασοι από Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Πάτμο, 
Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Άνδρο, Τήνο, Σύρο και Πάρο, πα-
ρουσίασαν τη θεατρική τους παραγωγή.

Η παράσταση της θεατρικής ομάδας Νάουσας 
δόθηκε σε θέατρο γυμνασίου της Καλύμνου και συ-
γκέντρωσε πολύ κόσμο, και ενθουσίασε το κοινό, 
σύμφωνα με την παριανή αποστολή Η παράσταση 
της παριανής θεατρικής ομάδας δόθηκε με τους πα-
ρακάτω συντελεστές: Σκηνοθεσία: Υπ. Ρούσσου, Σκη-
νικά: Αγκ. Χουεντόφσκα - Μαθιέλλη, κοστούμια: Μ. 
Αναγνωστοπούλου, επιμέλεια μουσικής: Φ. Θεοφίλου, 
φωτισμός: Λ. Μενέγος και μακιγιάζ: Ε. Βιτζηλαίου. 
Έπαιξαν οι: Κλ. Τσενάι, Τ. Βαρβέλης, Γ. Μαρουλάκης, Λ. 
Διαμαντόπουλος, Κ. Δευτερίγου και Β. Βεντουρή.

Ακόμα, η θεατρική ομάδα Νάουσας είχε την ευκαιρία 
να συμμετάσχει στην παρέλαση των θεατρικών ομά-
δων με κοστούμια στους δρόμους της πρωτεύουσας 
της Καλύμνου, Πόθιας και περιηγήθηκε στις ομορφιές 
του νησιού, αλλά και της γειτονικής Τελένδου, ενώ 
συμμετείχε σε παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στο πα-
νέμορφο Βαθύ. 

Η διοργάνωση της 28ης συνάντησης ερασιτεχνικών 
θιάσων του Αιγαίου ήταν της ομοσπονδίας ερασιτε-
χνικών θιάσων Αιγαίου, σε συνεργασία με τη θεατρική 
ομάδα Καλύμνου και με τη συμπαράσταση της γενικής 
γραμματείας Αιγαίου, και της περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

ΠΕΝΘΟΣ
Μαζί σου έμαθα πολλά
να ζω και ν’ αγαπάω
αλλά ετούτο τον καημό
μονάχος τον περνάω.

Στα όνειρα που κάναμε
να ήσουν στο πλευρό μου
για μια ζωή στο πλάι μου
και όχι στ’ όνειρό μου.

Τώρα πες μου πως μπορώ
εγώ να συνεχίσω
τα όνειρα που κάναμε
μονάχος να τα ζήσω.

Γυναίκα μου σ’ ευχαριστώ
ότι έκανες για μένα και 
τα παιδιά μας
να ξέρεις πως θα ζεις
για πάντα στην καρδιά μας.

Ο αγαπημένος σου 
σύζυγος

Τριαντάφυλλος 
 Κωνσταντίνος
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Επίσκεψη 
Φορτσάκη 
στην Πάρο

Στις 22-23 Οκτωβρίου πραγματοποίησε επίσκεψη 
στην Πάρο ο βουλευτής επικρατείας και συντονιστής 
μορφωτικών υποθέσεων της ΝΔ στη Βουλή, κ. Θ. 
Φορτσάκης.

Ο κ. Φορτσάκης, το Σάββατο 22/10 το μεσημέρι 
περπάτησε στην αγορά της Παροικιάς μαζί με μέλη της 
Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής ΝΔ Πάρου Αντίπαρου 
και συνομίλησε με πολίτες. Αργότερα επισκέφθηκε το 
επαρχείο Πάρου όπου είχε ενημέρωση από τον έπαρ-
χο κ. Κ. Μπιζά για τα προβλήματα που απασχολούν 
τα νησιά μας. Στο γραφείο του έπαρχου συναντήθηκε 
επίσης με το δήμαρχο Αντιπάρου, κ. Τάσο Φαρούπο, 
καθώς και τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Βασιλόπουλο. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση της Τ.Ε. ΝΔ Πάρου Αντίπαρου παρουσία 
των βουλευτών (Γ. Βρούτση-Θ. Φορτσάκη), των πολι-

τευτών (Κ. Μονογιού, Γ. Βακόνδιου, Γ. Χριστόπουλου), 
του εκπροσώπου από το Οργανωτικό (Φ. Παρασκευ-
όπουλος), καθώς και του συμβούλου του προέδρου 
της ΝΔ (Φ. Φόρτωμας) όπου συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα.

Την Κυριακή 23/10 ο κ. Φορτσάκης παρακολούθησε 
τη θεία λειτουργία στο ιερό ναό Παναγιάς Εκατοντα-
πυλιανής και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο ναό από 
την κ. Ευανθία Φωκιανού. Τέλος, παρατέθηκε δεξίω-
ση και του προσφέρθηκαν δώρα από εκπροσώπους 
του προσκυνήματος (Ευθύμιος Κυδωνιεύς). Σε όλη τη 
διάρκεια της επίσκεψης του στην εκκλησία συνοδευ-
όταν από το βουλευτή Κυκλάδων, κ. Γ. Βρούτση, τους 
πολιτευτές του νομού μας, τον εκπρόσωπο του Ορ-
γανωτικού καθώς και από την πρόεδρο και μέλη της 
τοπικής ΝΔ.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Πάρου 
Αντίπαρου, με θέμα: «Παιδεία –Νησιωτικότητα», όπου 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο βουλευτής επικρατείας της 
ΝΔ και πρ. πρύτανης του αανεπιστημίου Αθηνών, κ. 
Θεόδωρος Φορτσάκης. Αντικείμενο της ομιλίας ήταν 
η «Παιδεία –Νησιωτικότητα», τα προβλήματα που πα-
ρατηρούνται στην παιδεία κατά τη διάρκεια της δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι άξονες πολιτικής της 
ΝΔ για την παιδεία.

Κύρια σημεία ομιλίας
Τα κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Φορτσάκη είχαν 

ως εξής:
«.Η εκπαιδευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έχει ισοπεδώ-

σει με πρωτοφανή τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας μας. Σε σχέση με τις πράξεις και παραλεί-
ψεις του υπουργείου Παιδείας με ιδεολογικό πρόση-
μο, άλλες φανερώνουν ότι υπηρετούν και άλλες ότι 
αντιμάχονται ορισμένες αρχές. Οι αρχές που υπηρε-
τούνται είναι ενδεικτικά η κομματοκρατία-αναξιοκρα-

τία (π.χ. κομματική επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, 
διευθυντών σχολείων), η εξίσωση προς τα κάτω, ο αυ-
ταρχισμός (π.χ. ενθάρρυνση καταλήψεων πανεπιστη-
μίων). Οι αρχές που αποδοκιμάζονται είναι ενδεικτικά 
η επιδίωξη συναινέσεων (π.χ. προσχηματικός εθνικός 
διάλογος για την παιδεία), η αριστεία (π.χ. κατάργηση 
πρότυπων πειραματικών σχολείων), η προστασία των 
κυρίαρχων γνωρισμάτων του εθνους μας (π.χ. επίθεση 
κατά της διδασκαλίας των θρησκευτικών, της ιστορίας 
και των αρχαίων).

Σε σχέση με τις πράξεις και παραλείψεις του υπουρ-
γείου Παιδείας που οφείλονται σε ανικανότητα, αυ-
τές έχουν κυριολεκτικά διαλύσει την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και τη διά βίου μάθηση (π.χ. τίτλοι τέλους για 
πολλές δομές διά βίου μάθησης)».

Στη συνέχεια ο κ. Φορτσάκης ανέπτυξε μια σειρά 
προτάσεων για την ανόρθωση της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των πανεπι-
στημίων, που τέθηκαν σε συζήτηση, στο πλαίσιο της 
διαμόρφωσης των οριστικών προτάσεων της ΝΔ για 
την παιδεία και θα ολοκληρωθούν σε ευσύνοπτο χρό-
νο. 

Ο κ. Φορτσάκης αναφέρθηκε στην ομιλία του για 
όλες τις αλλαγές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για 
να είναι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βιώσιμο 
εστιάζοντας παράλληλα στην ανάγκη να διαφυλαχθεί 
η νησιωτικότητα προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα. 
Προέβη σε συγκριτικές αναλύσεις με άλλα εκπαιδευ-
τικά συστήματα (γαλλικό) τονίζοντας την ανάγκη να 
ενισχυθεί η επαγγελματική εκπαίδευση από την πλευ-
ρά της πολιτείας. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκομέ-
νους κι έγινε μια ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν και 
απηύθυναν χαιρετισμούς:

ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και ο έπαρχος 
Κώστας Μπιζάς οι οποίοι αναφέρθηκαν επισταμένως 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάρος στην 
εκπαίδευση· ο βουλευτής Κυκλάδων, Γ. Βρούτσης, οι 
πολιτευτές του νομού Κυκλάδων Κατερίνα Μονογιού, 
Γιώργος Βακόνδιος και Γιώργος Χριστόπουλος καθώς, 
ο πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης του κόμ-
ματος στο Νότιο Αιγαίο, Φοίβος Παρασκευόπουλος 
και ο σύμβουλος νομοθετικού και κοινοβουλευτικού 
έργου του προέδρου της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκη, Φί-
λιππος Φόρτωμας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος 
της ΔΗΜ.Τ.Ο. Σύρου, κ. Στάθης Μπαρμπούνης, το μέ-
λος της ΝΟΔΕ κ. Ανδρέας Παγώνης, ο αιρετός του 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων Μανόλης Κουφόπουλος αρκετοί 
εκπαιδευτικοί και πολλοί φίλοι του κόμματος.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ.

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,60 1,66 - 1,25 1,10

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,625 1,805 1,26 1,29 1,10

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,69 1,89 1,30 1,33 1,10

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,67 - 1,30 1,33 1,15

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,61 1,75 1,24 1,27 1,07

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,62 1,85 1,26 - 1,07

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,77 1,26 - 1,07

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,74 1,26 1,29 1,07

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,745 1,265 1,29 1,08

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,629 1,898 1,288 - 1,08

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,62 1,74 1,26 1,29 1,07

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

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,63 1,83 1,28 - 1,07

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,62 1,82 1,26 1,29 1,07

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,62 1,93 1,26 1,31 1,07

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,65

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

Τιμές πρατηρίων καυσίμων

Κέρδος η 
εμπειρία

Μπορεί οι παίδες του Πλοηγού Αντιπάρου να ηττή-
θηκαν με 83-28 στη Νάξο από τον τοπικό Πανναξιακό, 
αλλά η απόκτηση εμπειρίας είναι αυτό που μετράει για 
τους παίδες της Αντιπάρου, καθώς ήταν ο πρώτος επί-
σημος αγώνας που έδωσαν σε γήπεδο εκτός Πάρου.

Ο αγώνας στη Νάξο δεν αντέχει σε καμία κριτική, 
καθώς η ανωτερότητα των παιδιών της Νάξου ήταν 
εμφανής από το τζάμπολ της έναρξης. 

Παρά ταύτα τα παιδιά της Αντιπάρου δεν πτοήθηκαν 
από τη μεγάλη σε έκταση ήττα και έφυγαν με χαμό-
γελα από το γήπεδο, ενώ ο προπονητής τους Βαγ-
γέλης Αγγελάκος, έδωσε χρόνο συμμετοχής και στα 
12 παιδιά της αποστολής, δείχνοντας έμπρακτα ότι 
σκοπός στην παρούσα φάση για τον Πλοηγό δεν εί-
ναι το αποτέλεσμα, αλλά η αποκόμιση εμπειριών και 
παραστάσεων. 

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός: Αδριέλος 3, Λιανόπουλος, Αρτσά-

νος 38 (5), Μαυρομμάτης 4, Απειρανθίτης 7(1), Γρυλ-
λάκης 4, Χαρίτος 4, Σαράντος 5(1), Μαρούλης 7(1), 
Κρητικός 11(1)

Πλοηγός: Μαρινάτος, Α. Φαρούπος, Πατέλης, Θ. 
Παλαιολόγος, Χ Φαρούπος 3, Αθανασίου, Τριαντά-
φυλλος 5, Καλάργυρος 8, Σκιαδάς 3, Α. Παλαιολόγος 
6, Κοκάι 3, Καστανιάς.

Τέλος, σε άλλον αγώνα παίδων του πρωταθλήματος 
ΕΣΚ Κυκλάδων, ο Μαρπησσαϊκός ύστερα από δραμα-
τικό αγώνα κέρδισε στην Παροικιά τον ΑΟΠ με 46-45 
(ημίχρονο 24-24).

Περπατήματα…
Οι «Περπατητές Πάρου», αυτή την Κυριακή, 

30/10/16, θα περπατήσουν σε μία εύκολη σχετικά 
κυκλική διαδρομή 6 χλμ, υψομετρικής διαφοράς +/- 
100μ.και διάρκειας περίπου τριών ωρών, στην περιοχή 
του Κώστου.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους: «Θα ξεκινή-
σουμε από την πλατεία του Κώστου στις 10.30 π.μ. και 
με ΒΑ πορεία θα κατεβούμε προς το Μαράθι. Θα δια-
σχίσουμε την περιοχή Μάτζωρο και μέσω τον λόφων 
Ράχες και Καντνελιά θα επιστρέψουμε στον Κώστο.

Περπατάμε σε μία καθαρά αγροτική περιοχή του νη-

σιού μέσω παλαιών μονοπα-
τιών και αγροτικών δρόμων 
(τσιμεντόδρομοι-χωματόδρο-
μοι). Απαραίτητος εξοπλι-
σμός πεζοπορικό ή αθλητικό 
παπούτσι, σακίδιο πλάτης 
με νερό, πρόχειρο γεύμα και 
αντιανεμικό μπουφάν».

Σημειώνουμε ότι η συμμε-
τοχή παιδιών είναι δυνατή 
στην πεζοπορία μόνο με τη συνοδεία κηδεμόνα, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να καλούν τον κ. Ανδρέα Ραγκούση (6936 
142253) και τον κ. Βαγγέλη Νικολάου (6937 426852).

Καλύτερη η Λάβα

ΑΟΠ – Λάβα 0-1

Αρκετά καλύτερη η ομάδα της Λάβας Σαντορίνης, 
πήρε μία σχετικά εύκολη νίκη με 0-1 μέσα στο δημοτι-
κό στάδιο Πάρου από τον τοπικό ΑΟΠ, για το πρωτά-
θλημα Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων.

Όσο και να ψάξει κανείς να βρει ευκαιρίες, που έγι-
ναν από τον ΑΟΠ για να σημειώσει γκολ στην ανα-
μέτρηση με τη Λάβα, δε θα βρει, για τον απλούστατο 
λόγο ότι η Παριανή ομάδα νικήθηκε κατά κράτος σε 
όλες τις γραμμές του γηπέδου.

Η ομάδα της Σαντορίνης με πολλά νέα πρόσωπα 
στη σύνθεσή της και με σαφή στρατηγική στον αγωνι-
στικό χώρο πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης, πολύ 
πιο εύκολα απ’ ότι θα πίστευε κάθε φίλαθλος.

Το προφίλ του αγώνα

12ο: Ο Ντεκίδης της Λάβας περνάει έξυπνη πάσα 
στον Παναγιωτίδη που βρίσκεται μέσα στην περιοχή 
του ΑΟΠ, αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε έφυ-
γε έξω από την εστία της Παριανής ομάδας.

13ο: Νέο σουτ έξω από την περιοχή του ΑΟΠ από 
τον Παραλίκη της ομάδας της Σαντορίνης, αποκρού-
σει ο Παριανός τερματοφύλακας Βασιλάρης με ωραίο 
ρεφλέξ.

22ο: Ο Ντεκίδης υποδέχεται πάσα από συμπαίκτη 
του και μπαίνει στην περιοχή του ΑΟΠ. Το τελικό σουτ 
φεύγει άουτ.

30ο ΓΚΟΛ: Ο Παναγιωτίδης έχοντας την μπάλα 
στην αριστερή γραμμή της άμυνας του ΑΟΠ ξεπερνά 
όποιον προσπαθεί να τον ανακόψει και την κατάλληλη 
στιγμή δίνει πάσα στον Ντεκίδη που είναι περίπου στη 
γραμμή εκτέλεσης του πέναλτι. Ο τελευταίος με άψο-
γο πλασέ δίνει το προβάδισμα για τη Λάβα Εμπορείου 
με 0-1.

54ο: Ο Ντεκίδης της Λάβας βρίσκεται σε καλή θέση 
μέσα στην περιοχή του ΑΟΠ, αλλά τελευταία στιγμή ο 
Μπαρδάνης του «κλέβει την μπουκιά από το στόμα», 
πετώντας την μπάλα κόρνερ. 

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Βασιλάρης, Μπαρδάνης, Σένκα (Κ.Π. Σαρρής), 

Τσούκε, Φραντζεσκάκης, Χατζία, Τσόκα (Πρίνα), Γιαν-
νούλης, Κ. Σαρρής (Κληρονόμος), Τριανταφυλλίδης, 
Γιουρτζίδης.

Λάβα: Ρόππας, Βλαβιανός, Βρενάγκρ, Κολιούσης, 
Παραλίκης, Γατσέλος, Παναγιωτίδης (Δακουτρός), 
Κωνσταντίνου, Τζούρος (Σιγάλας), Σελιστάι, Ντεκίδης.

Διαιτητής: Βακόνδιος (άριστος), με βοηθούς τον κ. 
Β. Ρούσσο και την κ. Μ. Μαργαρίτη (πολύ καλοί).

Αποτελέσματα 
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Λάβα 0-1
Μύκονος – Θύελλα Καμαρίου 0-1
Φιλώτι – Πάγος 3-2
ΑΟ Σύρου – Πανναξιακός 3-2

Β’ ΕΠΣΚ – 2ος όμιλος
ΠΑΣ Νάξου – Αστέρας Τραγαίας 1-2

Κ-14 2ος όμιλος
Μαρπησσαϊκός – Πανσιφναϊκός 1-2
Παμμηλιακός – Νηρέας 2-2

Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
1. ΑΟ Σύρος 12
2. Θύελλα Καμαρίου 9
3. Πανναξιακός 7
4. Άνω Μερά 6
5. Λάβα 6
6. Μύκονος 4
7. Φιλώτι 3
8. Πάγος 0
9. ΑΟΠ 0

Β’ ΕΠΣΚ – 1ος όμιλος
1. ΠΑΣ Τήνου 6
2. Πανσιφναϊκός 3
3. Σέριφος 0
4. Σύρος 2002 0
5. Μήλος -2
ΣΗΜ.: Ο Παμμηλιακός έχει -5 βαθμούς.

Β’ ΕΠΣΚ – 2ος όμιλος
1. Αστέρας Τραγαίας 4
2. Αστέρας Μαρμάρων 3
3. Καρτεράδος 2
4. ΠΑΣ Νάξου 1
5. Μαρπησσαϊκός 0
6. Νηρέας 0
ΣΗΜ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει -3 βαθμούς και οι 

Αστέρας Τραγαίας και Καρτεράδος -2 βαθμούς.

Κ-14 – 2ος όμιλος
1. Πανσιφναϊκός 12
2. Μαρπησσαϊκός 12
3. ΑΟΠ 9
4. Παμμηλιακός 7
5. Νηρέας 7
6. Αστέρας Μαρμάρων -6

Επόμενη αγωνιστική 
Α’ ΕΠΣΚ
Λάβα - Μύκονος
Άνω Μερά – ΑΟΠ
Θύελλα Καμαρίου – Πάγος
Πανναξιακός – Φιλώτι

Β’ ΕΠΣΚ – 2ος όμιλος
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων.

Βράβευση για 
το Θ. Σαρρή

Ένας «δικός» 
μας, ο Παριανός 
Θανάσης Σαρ-
ρής, προτάθηκε 
από τον ΠΣΑΤ 
για το δημοσι-
ογραφικό βρα-
βείο περιόδου 
2015-2016.

Ο Σαρρής 
προτάθηκε από 
τον ΠΣΑΤ για 
την κατηγορία: 
έντυπος τύπος - 
ιστοσελίδες, με 
θέμα: «ISIS και ποδόσφαιρο: Μία σχέση πάθους». Το 
κείμενο του Θ. Σαρρή γράφτηκε για την ιστοσελίδα 
«Gazzetta.gr».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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