
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 | Φύλλο 399 | www.fonitisparou.gr 

Νηπιαγωγείο Μαρμάρων
Ποιος παίζει τελικά με τα παιδιά;

» σελ. 8-9

βάλε χρώµα στην
επικοινωνία σου!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025
fax. 22840 53055 | info@smileweb.gr
www.smileweb.gr |    smileweb.gr

ηµερολόγια | λογότυπο | κάρτες | επιστολόχαρτα | φάκελοι | τιµολόγια
αποδείξεις | flyer | αφίσες | µενού | σουπλά | σουβέρ | αυτοκόλλητα | επιγραφές

σχεδιασµός | εκτύπωση

Σημαντική  
δράση στην 
ΕΠΑΨΥ

» σελ. 6

Νέα ερώτηση 
Παπακώστα  
για τη δωρεά 
Βαρριά

» σελ. 4

Νίκη ΑΟΠ  
στη Νάξο

» σελ. 14

fonitisparou.gr
για 24ωρη
ενηµέρωση



2 | Παραπολιτικά Φωνή της Πάρου | Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

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 399

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

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

■ Λάρισα 1
Όταν υπηρετούσα στο στρατό, εκεί στα «σύνορα» 

μεταξύ εθνικής οδούς Αθηνών – Λαρίσης και πόλεως 
Λαρίσης, είχα λάβει μέρος και σε παρελάσεις! Άγνω-
στο πώς, δεν είχα μάθει τρόπο να λουφάρω και απ’ 
αυτήν τη στρατιωτική μου υποχρέωση. Μπορεί να είχα 
«ψήσει» όλους τους αξιωματικούς της 1ης Στρατιάς ότι 
μόνο εγώ ήξερα τυφλό σύστημα στη γραφομηχανή 
και άρα μόνο εγώ μπορούσα να ήμουν γραφιάς στο 1ο 
γραφείο, αλλά τις παρελάσεις δεν είχα βρει τρόπο για 
να με απαλλάξουν.

■ Λάρισα 2
Η θητεία μου στη Λάρισα έχει αποτυπωθεί με τις κα-

λύτερες εικόνες στο μυαλό μου και παρέμεινα εκεί επί 
17 μήνες παρακαλώ. Ατυχώς, τους άλλους τέσσερις 
μήνες της θητείας μου τους είχα περάσει στο Μεγάλο 
Πεύκο, που δε θέλω ούτε να το θυμάμαι… Η μεγαλει-
ώδης θητεία μου στην πρώτη γραμμή των συνόρων 
εθνικής οδού Αθηνών – Λαρίσης και πόλεως Λαρίσης, 
είναι τουλάχιστον η επιτομή του έργου: «Λούφα και 
παραλλαγή στο στρατό».

■ Λάρισα 3
Ξυπνούσα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7.30 

το πρωί και πήγαινα αμέσως για να αποφύγω πρωινές 
επιθεωρήσεις και αναφορές, στο γραφείο. Μετά τις 
8:30 που ερχόταν ο στρατηγός, εγώ έπιανα 5 λεπτά 
νωρίτερα τη γραφομηχανή και χτυπούσα με δύναμη 
τα πλήκτρα. Ο στρατηγός ήταν εντυπωσιασμένος μαζί 
μου για την εργατικότητά μου και μου έλεγε: «Άντε 
πήγαινε να πιεις έναν καφέ και έλα αργότερα». Επί 17 
μήνες πρέπει να ήπια 4-5 στρέμματα καφέ και φυσι-
κά η άδεια για το καφεδάκι κρατούσε μέχρι τις 12 το 
μεσημέρι. Στις μία φεύγαμε για φαγητό και εγώ, πριν 
από τους αξιωματικούς, έβγαινα πρώτος – πρώτος 
εξοδούχος…

■ Παρέλαση
Την παρέλαση πάντως δεν μπόρεσα να τη λουφάρω 

ποτέ! Επί 10 μέρες τουλάχιστον είχαμε βάδην πάνω 
κάτω το στρατόπεδο, ώστε να είμαστε καλοί στην πα-
ρέλαση. Αφήνω στην άκρη ότι μου είχαν φορτώσει και 
ένα 90άρι ΠΑΟ (πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως) 
στην πλάτη, αφού εκτός από «κομάντο» 1ου γραφείου», 
ήμουν και ΠΑΟτζής (άσχετα ότι δεν έριξα ποτέ μου 
βολή με αληθινά πυρά).

■ Παρέλαση 2
Στην πρώτη παρέλαση που πήγα είχα άγχος, κα-

θώς φοβόμουν ότι θα τα έκανα θάλασσα και άρα θα 
υπήρχαν επιπτώσεις (π.χ. να με πετάξουν από γραφιά 
και να με βάλουν κανονική υπηρεσία). Όμως, λίγο τα 
νιάτα, λίγο το 90άρι ΠΑΟ στην πλάτη, λίγο οι στολές 
παραλλαγής, είχαμε επιτυχίες! Γνωριστήκαμε με όλες 

τις τελειόφοιτες των Λυκείων στο χώρο αναμονής 
της παρέλασης! Το τι ιστορίες είχα σκαρφιστεί για να 
αποδείξω στις κοπέλες της Γ’ Λυκείου πόσο αληθινό 
κομάντο ήμουν δεν περιγράφονται. Μόλις πιάναμε συ-
ζήτηση περιγράφαμε τους εαυτούς μας ως Ράμπο…

■ Παρέλαση 3
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα συναντήσει ποτέ μου 

κάποιον φαντάρο που δε γούσταρε τις παρελάσεις. 
Αφήνω στην άκρη ότι πάντα οι στρατιώτες είναι αυτοί 
που μαζεύουν τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Οι 
παρελάσεις ουσιαστικά έχουν ένα και μόνο σκοπό. Την 
απόδοση τιμής σ’ ένα γεγονός. Γι’ αυτό το λόγο παρε-
λάσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου πολιτι-
κού προσανατολισμού κάθε κυβέρνησης. Παρελάσεις 
π.χ. γίνονταν στη Σοβιετική Ένωση για να τιμηθούν τα 
εκατομμύρια θύματα του Β’ παγκοσμίου πολέμου, πα-
ρελάσεις για τον ίδιο λόγο γίνονται και σήμερα από τη 
Ρωσική κυβέρνηση. Παρελάσεις γίνονταν επί χούντας 
Παπαδόπουλου για την έναρξη της επανάστασης του 
1821 παρελάσεις γίνονται και επί κυβέρνησης Τσίπρα. 
Οι παρελάσεις σε κάθε χώρα είναι η απόδοση τιμών σ’ 
ένα ξεχωριστό γεγονός.

■ Σημαιοφόρος
Να γράψουμε τώρα για ένα θέμα «τζιζ». Το χαϊλίκι 

σε κάθε παρέλαση που μετέχει κάποιος/α είναι να είναι 
σημαιοφόρος. Στο στρατό τα πράγματα είναι απόλυτα. 
Δηλαδή, για να κρατήσεις σημαία πρέπει να είσαι βαθ-
μοφόρος. Στο σχολείο είναι πιο απλά. Ο καλύτερος 
μαθητής παίρνει τη σημαία. Στη χώρα μας έχει γίνει 
το έλα να δεις, για το αν αυτός/η που κρατάει τη ση-
μαία είναι έλληνας και πόσο (;) ή αν είναι χριστιανός 
ορθόδοξος. Έτσι, διάβασα διάφορα «γαλλικά» για μία 
μουσουλμάνα που είχε τη σημαία στην παρέλαση μα-
θητών των Αθηνών. Κανείς φυσικά δεν έγραψε πόσο 
στουρνάρια ήταν τα άλλα ελληνόπουλα του σχολείου, 
που μία κοπέλα δίχως να έχει μητρική γλώσσα τα ελ-
ληνικά, τα ξεπέρασε…

■ Σημαιοφόρος 2
Στην πατρίδα μας πάλι, έχουμε (μην τρομάξουν 

κάποιοι) και μειονότητα μουσουλμάνων. Μιλάω για 
ελληνική μειονότητα μουσουλμάνων και όχι για μου-
σουλμάνους πρόσφυγες. Στην προσωπική ιστοσελίδα 
(fileleutheros), ανέβασα την 28η Οκτωβρίου φωτο-
γραφίες από παρελάσεις μουσουλμάνων μαθητών 
στο Νομό Ξάνθης. Οι έλληνες μουσουλμάνοι κρατού-
σαν φυσικά την ελληνική σημαία. Γι’ αυτούς τους έλ-
ληνες μουσουλμάνους η χώρα μας σε διάφορα φό-
ρουμ έχει σχίσει τα ιμάτια της για να πει το αυτονόητο, 
δηλαδή, ότι πρόκειται για έλληνες μουσουλμάνους. 
Πολλοί ελλαναράδες βλέποντας τα ίδια παιδιά έγρα-
ψαν βλέποντας τις φωτογραφίες «οι κ@λ@τουρκοι». 
Μάλιστα… Και επειδή οι ελληναράδες συνήθως έχουν 
μαύρα μεσάνυχτα από γνώση, ας διαβάσουν για τους 
έλληνες μουσουλμάνους, τους Πομάκους, τι είναι Αλε-
βίτες μουσουλμάνοι και τι Μπεκτασήδες, τι πέρασαν 
για να μην εκτουρκιστούν, και έπειτα ας ξαναγράψουν 
«κ@λ@οτουρκοι» για τους απογόνους των πολεμι-
στών του Μ. Αλεξάνδρου! 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων
Αντλίες θερµότητας
 Έκδοση
πιστοποιητικού
καυσαερίων
Π.Ε.Ρ.Π.Α
Ηλιοθερµικά
συστήµατα

Συστήµατα
υγραερίου
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•

 Οι Κυκλάδες επιλέγουν 
την ηλεκτρική 
ενέργεια και τον ήλιο 
για ψύξη - θέρμανση

Οι Κυκλάδες λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους θέσης έχουν πολύ μεγαλύ-
τερα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην επιλογή της ηλεκτρικής ψύξης-θέρμανσης με 
ηλιακή υποβοήθηση.

Τα τελευταία χρόνια η στροφή όλων μας στην εξοικονόμηση ενεργείας, στη μεί-
ωση των πάγιων εξόδων στην οικία μας, αλλά και στην επιχείρηση μας, όπως και 
το ενδιαφέρον μας για ασφαλέστερες λύσεις σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, εκτίναξε την ανάγκη αντικατάστασης παλαιών τύπων ψύξης - θέρμαν-
σης και αναβάθμισε στην πρώτη θέση τον κλιματισμό, την αντλία θερμότητας με 
ηλιοθερμικά νέας τεχνολογίας.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
• Καλύτερη απόδοση (COP1)σε σχέση με τις παλιές μεθόδους. 
• Σταθερή πολιτική με ισοτιμία αξίας ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ελλάδα σε 

σύγκριση με τις καύσιμες ύλες που έχουν την υψηλότερη τιμή στα νησιά μας.
• Δε χρειάζονται δεξαμενές καυσίμου άρα επιτυγχάνουμε οικονομία χώρου και κα-

θαρότερο λεβητοστάσιο.
• Μηδενισμός της δυσκολίας ανεφοδιασμού καύσιμου (δυσπρόσιτες πολλές περι-

οχές των νησιών μας).
• Ελάχιστο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με τις παλαιές συμβατικές μονάδες 

θέρμανσης.
• Μείωση του κίνδυνου πυρκαγιάς (δεν αποταμιεύεται καύσιμη ύλη).
• Δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου μέσω smartphone, εφαρμογών κλπ.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση 

των μηχανικών τους μερών. Έτσι, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται 
μόλις 25% ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το απορροφούν δωρεάν από 
το περιβάλλον. 

Υποβοήθηση θέρμανσης με χρήση ηλιακών συλλεκτών
Με κατάλληλη υδραυλική διάταξη υπάρχει η δυνατότητα υποβοήθησης της αντλί-

ας θερμότητας από ηλιακούς συλλέκτες. Η βασική αρχή της λειτουργίας  λόγω του 
ότι λειτουργεί υποστηρικτικά, είναι η τοποθέτηση συστοιχίας συλλεκτών στην ταρά-
τσα ή τη στέγη του κτιρίου, οι οποίοι ζεσταίνουν νερό. Το ζεστό νερό, στη συνέχεια,  
αποθηκεύεται σε ένα θερμοδοχείο (boiler) και στη μετά χρησιμοποιείται για την 
ενίσχυση της θέρμανσης του κτιρίου. Επίσης, το σύστημα αυτό παράγει και ζεστό 
νερό χρήσης.

Δηλαδή χρησιμοποιείται η ηλιακή ενεργεία για να αυξήσει την θερμοκρασία του 
νερού του κυκλώματος όποτε χρειάζεται λιγότερη θερμική ενεργεία από την αντλία 
θερμότητας άρα και λιγότερη ηλεκτρική κατανάλωση.

 Ο βαθμός απόδοσης COP είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της αντλίας θερ-
μότητας. Μία αντλία θερμότητας που λειτουργεί με COP 4 σημαίνει ότι παρέχει 4 
kWh θερμικής ενέργειας, καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η σειρά 
Yutaki της Hitachi - ABB έχει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε όλη την αγορά.

Μαρίνος Συριανός
ηλεκτρολόγος-µηχανικός ΤΕ
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Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

• Ενεργειακά τζάκια,
   αερόθερµα, καλοριφέρ
• Σόµπες ξύλου & pellet
• Καυστήρες pellet & ξύλου
• Καµινάδες & υλικά
   για εγκαταστάσεις σε σόµπες & τζάκια
• Ξύλα (ελιά | οξυά | δρυς | δαδί)
• Pellet
& η µεταφορά δωρεάν σε όλη την Πάρο

Νέα ερώτηση 
Παπακώστα για  
τη δωρεά Βαρριά 

Νέα ερώτηση προς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα-
τέθεσε η βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδη-
ροπούλου, με θέμα την επιστολή του δωρητή κ. Αριστείδη Βαρριά, 

Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. πρωτ.6917/458/11-07-2016 και 
θέμα: «Δωρεά αρχαίων νομισμάτων στο δημόσιο», που κατέθεσε η 
βουλευτής και του σχετικού δημοσιεύματος στην εφημερίδα μας, δι-
απιστώθηκε η ύπαρξη νέου στοιχείου που έρχεται σε αντίθεση με την 
απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στην κ. Κατερίνα Παπακώστα-Σι-
δηροπούλου από τον δωρητή κ. Α. Βαρριά, αναφέρεται πως υπήρχε και έγγραφη 
επικοινωνία μεταξύ του ιδίου και της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων πριν από την 
δωρεά της συλλογής στο δημόσιο. Σε αυτήν αναγγέλλεται η αποστολή αρχαιολόγου 
για την παραλαβή της συλλογής από μέρους της εφορείας αρχαιοτήτων, ενώ γίνεται 
αποδεκτός και ο όρος της συντήρησης των αντικειμένων και η προετοιμασία τους 
για την έκθεσή τους στο αρχαιολογικό μουσείο Πάρου.

Η κ. Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου επισημαίνει ότι στην από 11.07.2016 
κατατεθείσα ερώτηση ζήτησε να της κατατεθεί το έγγραφο της αποδοχής ή μη της 
δωρεάς εφόσον υπάρχει, πράγμα το οποίο δε συνέβη. 

Η βουλευτής ζητά να ενημερωθεί από τον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
πώς είναι δυνατό η προηγούμενη διοίκηση να μιλά για συλλογή και 
αποδοχή δωρεάς και η τωρινή να μην το γνωρίζει. Επιπλέον, ζητά να κα-
τατεθεί το υπ` αριθμ.4768/22-05-2006 έγγραφο της εφορείας με το οποίο έγινε 
αποδεκτή η δωρεά και οι όροι αυτής, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία καλείται 
ο κ. Βαρριάς από την εφορεία αρχαιοτήτων να παραδώσει άμεσα τη συλλογή νομι-
σμάτων, όπως αναφέρεται στην απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού στην προηγούμενη ερώτηση της βουλευτού.

Η ερώτηση της κ. Παπακώστα έχει ως εξής:

«ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Επιστολής Δωρητή Αριστείδη Βαρριά»
Σε συνέχεια της Ερώτησης με αρ. πρωτ.6917/458/11-07-2016 

και θέμα «Δωρεά αρχαίων νομισμάτων στο δημόσιο» και σχετικού 
δημοσιεύματος στον τοπικό τύπο, παρουσιάστηκε ένα στοιχείο που 
έρχεται σε αντίθεση με την Απάντηση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤ-
ΝΠΚΕ/232076/1665/1-08-2016 του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Α. Βαρριά υπήρχε επικοινωνία 
του ιδίου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΚΑ΄ΕΠΚΑ την 
περίοδο εκείνη) προτού πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2006 η 
δωρεά της συλλογής στο Δημόσιο. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να 
εξασφαλίσει τον όρο που έθετε, δηλαδή να συντηρηθεί και να εκτε-
θεί η συλλογή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου. 

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Βαρριά, το Έγγραφο της Εφορείας από 
22-05-2006 με αρ. πρωτ. 4768 αναφέρει τα εξής: «… αναγγέλλεται 

η αποστολή αρχαιολόγου για την παραλαβή της συλλογής μου, αλλά και η απο-
δοχή του όρου για τον οποίο αγωνιζόμουν δηλαδή, να προωθηθεί η συντήρηση 
των αντικειμένων και η προετοιμασία τους για την έκθεσή τους στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πάρου».

Στην από 11-07-2016 κατατεθείσα Ερώτηση ζήτησα να ενημερωθώ για την 
αποδοχή ή μη της δωρεάς και να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο. Στην Απάντηση 
της εν λόγω Ερώτησης απεστάλη το από 24-05-2006 Πρωτόκολλο Παράδοσης 
Παραλαβής αρχαίων νομισμάτων μεταξύ της αρχαιολόγου της Εφορείας και του 
κου Βαρριά. Επίσης, στην ίδια απάντηση σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί έγγραφα 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την άμεση παράδοση των νομισμάτων 
προκειμένου να προχωρήσει η παράδοση και η παραλαβή των νομισμάτων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο  κ. Υπουργός:
1. Πώς είναι δυνατό η προηγούμενη διοίκηση να μιλά για συλλογή και αποδοχή 

δωρεάς και η τωρινή να μην το γνωρίζει;
2. Παρακαλώ να κατατεθεί  το υπ` αριθμ. 4768/22-05-2006 έγγραφο της Εφο-

ρείας με το οποίο γίνεται αποδεκτή η δωρεά και οι όροι αυτής.
3. Παρακαλώ να κατατεθούν τα έγγραφα με τα οποία καλείται ο κ. Βαρριάς από 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων να παραδώσει άμεσα τη συλλογή νομισμάτων, όπως 
αναφέρεται στην υπ` αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/232076/1665/1-08-2016 Απάντη-
σή σας».
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κάθε Τρίτη

στην τιμή της απλής

Στα πρατήρια καυσίμων ελίν
1.  ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αγ. Απόστολοι • Νάουσα Πάρου,  22840 53402 / 697 005 4341

2. Β.ΤΡΙΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Αλυκή Πάρου,  22840 91000 / 694 458 5880

Μεγάλη προσφ ορά!

Βρέθηκε 
σκελετός 
στο ∆εσποτικό!

Κατά τη διάρκεια αναστηλωτικών εργασιών στο Δεσποτικό, 
ένας σκελετός που αποκαλύφθηκε απασχόλησε τα μέλη της ομά-
δας. 

Θαμμένος σε συνεσταλμένη στάση στο φυσικό έδαφος, εκεί 
όπου εδράζεται η θεμελίωση του ναού, όπως λέει ο ανασκαφέας 
Γιάννος Κουράγιος της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, «πρό-
κειται μάλλον για εργάτη διότι θάφτηκε χωρίς κτερίσματα. Φαί-
νεται πως πέθανε κατά τη διάρκεια των εργασιών για 
τον βόρειο τοίχο το 550 π.Χ. και θάφτηκε σε εκείνο το 
σημείο». 

Ο σκελετός έχει σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση, όμως ο δι-
ευθυντής της ανασκαφής, η βοηθός του Κορνηλία Νταϊφά, ο αρ-
χιτέκτονας Γουλιέλμος Ορεστίδης, οι τεχνίτες Βαγγέλης Χατζής, 
Γιαννούλης Σκαρής, Χρήστος Μπληγιάννος, Γιώργος Παλαμάρης, 
Ηλίας Σιψάς, οι μηχανικοί Εύα-Ελένη Τουμπακάρη (ΔΑΑΜ), Δημή-
τρης Εγγλέζος και Βασίλης Παπαβασιλείου ολοκλήρωσαν τις ερ-
γασίες για φέτος. Συμπληρώθηκαν όλοι οι στυλοβάτες του ναού 
και τα οκτώ κομμάτια, δύο νέα κατώφλια τοποθετήθηκαν στο ναό 
και στο τελετουργικό εστιατόριο δίπλα, δύο σπόνδυλοι, άρχισε 
να χτίζεται η παραστάδα, ένας ενδιάμεσος τοίχος για στατικούς 
λόγους όπως είχαν ζητήσει το ΚΑΣ και ο Μ. Κορρές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»: «[…] 
Μέσα στους ανέμους και στο κρύο πάνω στο ακατοίκητο νησί, 
ο πρώτος κίονας του εστιατορίου μαζί με το κιονόκρανο κι όλο 
μαζί –περίπου 3 μ. ύψος– είναι εντυπωσιακό σαν το θαυμάζεις 

από μακριά. Όσο για τους στυλοβάτες του ναού που δεν βρέ-
θηκαν, ο κ. Κουράγιος πιστεύει πως «μάλλον τους έχουν πάρει 
οι Βενετσιάνοι για να χτίσουν το κάστρο τους στην Αντίπαρο». 
Γενικότερα, για τις απώλειες ευθύνονται λαοί της Μεσογείου, οι 
οποίοι τον μεσαίωνα κατά τις επιδρομές τους άρπαξαν αρχαία 
μέλη τα οποία μετέφεραν στα εργαστήριά τους. Μοιραία στην 
αναστήλωση χρησιμοποιείται αρκετό νέο υλικό. Το Δεσποτικό 
όπως και η Αντίπαρος ήταν χιλιάδες χρόνια πριν ενωμένα με την 
Πάρο. Όπως είχε πει ο καθηγητής Μ. Κορρές σε συνεδρίαση του 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου του οποίου είναι μέλος, μέσα σε δύο 
χιλιετίες το σύνολο έχει βυθιστεί κατά 6 μέτρα, με αποτέλεσμα η 
αρχική ενότητα να έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Θυμίζουμε πως οι 
ανασκαφές στο νησί έφεραν στο φως ιερό αρχαϊκών χρόνων, το 
μεγαλύτερο σε έκταση, μετά τη Δήλο.

Πάντως, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα είχαμε μάθει εάν δεν 
υπήρχαν χορηγοί που υποστηρίζουν τις ανασκαφές και τις ανα-
στηλώσεις. Φέτος, χρήματα έδωσαν και πάλι το Ίδρυμα Π.Α. Κα-
νελλοπούλου, το υπουργείο Αιγαίου, ο Θανάσης και η Μαρίνα 
Μαρτίνου, καθώς και το Ίδρυμα Λεβέντη».

Νέο ∆Σ 
στην 
ΕΛΜΕ

Την Πέμπτη 10/11/2016 συ-
νεδρίασαν τα μέλη της ΕΛΜΕ 
Πάρου-Αντιπάρου, τα οποία 
εκλέχτηκαν από τις εκλογές 
που πραγματοποιήθηκαν στις 
2/11/2016, με θέμα τη σύστα-
ση του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου. Η σύσταση του νέου 
διοικητικού συμβουλίου έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος: Ατζίδου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Χασάπη 

Νίκη
Γραμματέας: Γιαννοπούλου 

Ειρήνη
Οργανωτικός Γραμματέ-

ας: Σταθοπούλου Αναστασία
Ταμίας: Κεφάλας Φραγκί-

σκος
Μέλη: Μπιζά Μπέτη, Σερ-

φιώτη Μαρία
Τέλος, τακτική συνεδρία-

ση του νέου ΔΣ θα γίνεται την 
πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 
18:30 στο ΕΠΑΛ Πάρου. Οι συ-
νεδριάσεις είναι ανοικτές για 
κάθε μέλος της ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου.
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Επίσκεψη Κωβαίου 
στο Συνεταιρισμό

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου 
σχετικά με την επίσκεψη του κ. Κωβαίου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Το δελ-
τίο τύπου έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος επισκέφθηκε χθες, Τρίτη 01 
Νοεμβρίου 2016, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου, κατόπιν πρόσκλησης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ., όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. 
Νίκο Τσιγώνια, με τον Διευθυντή κ. Αλέξη Γκόγκα και με μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα ζητήματα που αντι-
μετωπίζουν οι αγρότες και ο Συνεταιρισμός καθώς και το θέμα της ανα-
κύκλωσης φυτικών αποβλήτων, η οποία γίνεται στο νησί αποκλειστικά και 
μόνο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Τέλος, αποφασίστηκε από κοινού να 
πραγματοποιούνται παρόμοιες συναντήσεις σε τακτική βάση για την προώ-
θηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού.  

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και βρίσκεται στο πλευρό 
των παραγωγών, διότι ο πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό είναι ο 
στυλοβάτης όχι μόνο της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας».

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

áðÞ ôè äéáóôÀùòöóè ¡ëÝëá / from the central cossroad
áðÞ ôï ðáìéÞ ëïííöôÜòéï / from the old hair salon

ðòï÷ °ìùëÜ / to Alyki

G  &  K  T S O U NAK I
LANGUAGE CENTRE

ðòï÷ ÁÀïùóá-¤åàëå÷ / to Naousa-Lefkes

ªá÷ ðåòéíÛîïùíå óôï îÛï íá÷ øñòï çåíÀôïé åîÛòçåéá & áîáîåöíÛîè äéÀõåóè!

Σημαντική 
δράση στην
ΕΠΑΨΥ

Ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΠΑΨΥ και 
συντονιστής της κοινωνικής λέσχης «Φοί-
νικας», κ. Θανάσης Αραμπατζής, με 
επιστολή του στις 11/11/2016 ενημέρωσε 
για την ομάδα επαγγελματικής προετοιμα-
σίας και υποστήριξης για τους λήπτες υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας.

Ο κ. Αραμπαζτής, στην επιστολή του το-
νίζει:

«Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλα-
με να ενημερώσουμε την τοπική κοινότητα 
Πάρου για την έναρξη νέας υποστηρικτι-
κής ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας με θέμα 
την επαγγελματική προετοιμασία και ερ-
γασιακή επανένταξη ληπτών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. Η ομάδα απευθύνεται σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνι-
κά προβλήματα και δυσκολεύονται να κα-
τακτήσουν ή/και να διατηρήσουν μια θέση 
εργασίας που να ανταποκρίνεται στις δυ-
νατότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν, θα έχει στόχο την εν-
δυνάμωση, την ανάπτυξη τεχνικών εκπαί-
δευσης και τη συστηματική καθοδήγηση 
και υποστήριξή σε θέματα που αφορούν 
την εργασιακή επανένταξη. Η ομάδα θα 
είναι μηνιαία και ξεκινά τη λειτουργία 

της την Πέμπτη 1η ∆εκεμβρίου 2016 
στις 16:00 - 18:00 και θα πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο της Κοινωνικής 
Λέσχης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», η οποία αποτελεί 
ένα πολυχώρο ψυχαγωγικών, κοινωνικών 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η λει-
τουργία της Λέσχης βασίζεται στη συμμε-
τοχικότητα, τη συνεργασία, την αυτοορ-
γάνωση και την αλληλοϋποστήριξη των 
μελών της. Απευθύνεται σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκο-
λίες με σκοπό την απόκτηση ενδιαφερό-
ντων, την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου, 
την αυτονόμηση και την ενδυνάμωση.

Επιπρόσθετο στόχο της Λέσχης απο-
τελεί η οργάνωση ψυχαγωγικών, πολιτι-
στικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. 
θεατρικό εργαστήρι, παζάρι χειροποίητων 
κοσμημάτων κ.ά.), η πραγματοποίηση εξό-
δων στην κοινότητα (πχ. πεζοπορία), αλλά 
και ο σχεδιασμός δράσεων ευαισθητο-
ποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και 
αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου, σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς της κοι-
νότητας.

Η Κοινωνική Λέσχη «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» 
λειτουργεί κάθε 1η και 3η Πέμπτη 
του μήνα 16:00-18:00 στο ισόγειο 
των γραφείων της Κινητής Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της 
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ψυχικής Υγείας - Ε.Π.Α.Ψ.Υ. στη Διασταύ-
ρωση Περιφερειακού, Παροικιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε 
στη γραμματεία της Κινητής Μονά-
δας Ψυχικής Υγείας στο τηλ. 22840 
22011».
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Εξοικονόμηση  
ενέργειας στο ΕΣΠΑ

Οι προσεγγίσεις που παραθέτω, αφορούν στη συνειδητοποίηση των πεπερασμέ-
νων ποσοτήτων των φυσικών αποθεμάτων και στην αναγκαιότητα προστασίας του 
μέλλοντος του πλανήτη. Η ταύτιση της ανάπτυξης μόνο με την οικονομική μεγέθυν-
ση δεν μπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες λύσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη έχει περιβαλλοντική αφετηρία, δεν είναι 
έννοια μόνον περιβαλλοντική. Προσβλέπει στην οικονομική και κοινωνική βιώσιμη 
ανάπτυξη. Συνιστά δηλαδή ένα σύνθετο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης.

Από την άποψη αυτών των στόχων, σήμερα προτεραιότητα δίνεται σε κοινοτικό 
επίπεδο στα ακόλουθα πεδία δράσης:
• διαχείριση των φυσικών πόρων σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας: έδαφος, 

νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες
• ολοκληρωμένος έλεγχος της ρύπανσης και πρόληψη αποβλήτων
• μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
   Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που στο επενδυτικό τους σχέδιο περιλαμ-

βάνονται δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και για προστασία περιβάλλοντος.
Σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στον αναπτυξιακό 

νόμο, όλες οι ενέργειες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος θεωρού-
νται επιλέξιμες δαπάνες και συγχρόνως, δίνουν βαθμολογία στο επενδυτικό σχέδιο.

Ειδικότερα, η τοποθέτηση κλιματιστικών ή εξαερισμού τεχνολογίας inverter, 
αντλιών θερμότητας, ηλιακών θερμοσιφώνων, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, βιολογι-
κού καθαρισμού, βοηθούν πάντα στην αύξηση της βαθμολογίας της επιχείρησης που 
θέλει να ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Όπως και οι λέβητες ή οι σόμπες με καύσιμο pellet, οι ηλιακοί συλλέκτες, τα 
φωτοβολταικά για ιδία κατανάλωση, όλα τα ανωτέρω ανήκουν στην κατηγορία της 
εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι βασικός στόχος των επενδύσεων και γι αυτό και 
κάθε δυνητικός δικαιούχος σοβαρής επένδυσης, ειδικά στον τουρισμό, δεν δύναται 
να μην εντάξει κάποιες από αυτές τις δαπάνες στους στόχους που θα διέπουν το 
σχέδιο που θα ζητήσει να εγκριθεί σε κάθε πρόγραμμα.

Ακόμη, εξειδικευμένες δαπάνες, όπως, η αντικατάσταση των κουφωμάτων με 
ενεργειακά, η μόνωση της ταράτσας, η αντίστροφη όσμωση, τα πάσης φύσεως φίλ-
τρα καθαρισμού και αφαλάτωσης, όπως και απιονισμός νερού, ειδικά για όσους 

έχουν εξοχικές κατοικίες ή τουριστικά καταλύματα δίπλα στην θάλασσα, θα πρέπει 
να είναι προτεραιότητα για πάσης φύσεως ανέγερση ή ανακαίνιση κτισμάτων.

Άλλα παραδείγματα δαπανών που βοηθούν ένα επενδυτικό σχέδιο να βελτιώσει 
την πιθανότητα έγκρισής του, είναι των τεχνικών καθαρισμού νερού που περιλαμβά-
νουν φιλτράρισμα άνθρακα, όπου η ικανότητα απορρόφησης του άνθρακα ενισχύε-
ται με την προσθήκη ελαφρώς θετικού ηλεκτρικού φορτίου.

Τα παραδείγματα αυτά μεμονωμένα και συνδυαστικά, βοηθούν στην αναβάθμιση 
της οικολογικής συνείδησης της κάθε είδους ανάπτυξης αλλά και της στοχευμένης 
περιβαλλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στον τόπο μας.

Η ενσωμάτωση των αναφερθέντων ενεργειών σε έργα που θα περιλαμβάνονται 
σε κοινοτικά προγράμματα, είναι αναγκαία αλλά και καταλυτική για την έκβαση αυ-
τών.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού γενικότερα, είναι σκόπιμο να ενσωματώνουν τέ-
τοιου είδους δαπάνες σε κάθε μορφής επένδυση που θέλουν να πραγματοποιήσουν, 
αρχική η για ανακαίνιση ειδικότερα.

Το διάστημα αυτό, τρέχουν οι προθεσμίες για υποβολή μέχρι 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 (α’ κύκλος) για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 που αφορά όλες τις 
επιχειρήσεις του τουρισμού, υπό σύσταση και υφιστάμενες.

Αναμένονται ακόμη το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του έτους, προ-
σκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν και τα τουριστικά καταλύματα 
σε υπό σύσταση εταιρείες, αλλά και επέκταση των υφιστάμενων με ανέγερση νέου 
κτιρίου, με ποσοστό επιδότησης μεγαλύτερο του επενδυτικού νόμου.

Ο σωστός σχεδιασμός μιάς πρότασης για επένδυση στον κλάδο αυτό, για να τύχει 
όσο το δυνατόν μέγιστη βαθμολόγηση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ενέργειες 
προστασίας του περιβάλλοντος, των πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης αυτής, με 
όσο το δυνατόν περισσότερες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Αλλά και η συνειδητοποίηση για τα οφέλη –οικονομικά- και περιβαλλοντικά –πρέ-
πει να γίνει μέλημα όλων μας που θέλουμε να δραστηριοποιούμαστε και να ζούμε 
σε περιβάλλον βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Η προώθηση μιας πιο πράσινης, αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων, 
καθίσταται στόχος της Ευρώπης, για να διατηρήσει το προβάδισμά της στις πράσι-
νες λύσεις.

Η περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της ευρωπαικής ενέργειας αγοράς, μπο-
ρεί να αυξήσει το ΑΕΠ μέχρι και 0,8 %.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Μία υπόθεση και το παρασκήνιο που φαίνεται να υπάρχει πίσω από αυτή, προ-
σπαθεί να «φωτίσει» η εφημερίδα μας, σε ό,τι αφορά το νηπιαγωγείο Μαρμάρων.

Η εφημερίδα μας αρχικά αμφισβήτησε με τα στοιχεία που είχε στα χέρια της (επι-
στολή δημάρχου Μ. Κωβαίου), ότι είχε προηγηθεί «ευρύς κοινωνικός διάλογος» με 
τη διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Μαρκέλλα Παραμυθιώ-
του, για την αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου Μαρμάρων.

Το παραπάνω στοιχείο ενισχύθηκε με επιστολή της δημοτικής κοινότητας Αρχι-
λόχου, που επίσης αμφισβήτησε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση με αρχές του τόπου 
ή εμπλεκόμενους φορείς. Και ενώ τα συμπεράσματα οδηγούσαν στο ότι η πράξη 
της διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Παραμυθιώτου, ήταν 
δική της και μόνο απόφαση, ένα νέο στοιχείο περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα. 
Το νέο στοιχείο είναι η αποκάλυψη της ίδιας της κ. Παραμυθιώτου, η 
οποία εμμένει σε ερώτηση της εφημερίδας μας ότι τα όσα έγραψε στις 3 
Οκτωβρίου 2016 (άρα υπήρχε προ-συνεννόηση με τις αρχές και ευρύς 
κοινωνικός διάλογος) ισχύουν. Επίσης, η κ. Παραμυθιώτου στην παρέμβασή 
της αποκαλύπτει λαθεμένες κινήσεις που υπήρχαν το καλοκαίρι στις εγγραφές των 
παιδιών, ενώ ακόμα αποκαλύπτει ότι οι γονείς των νηπίων ήθελαν ολοήμερο τμήμα, 
κάτι που δεν μπορούσε να είναι εφικτό κατά τη φετινή περίοδο στο νηπιαγωγείο 
Μαρμάρων.

Η όλη υπόθεση οδηγεί στο σημείο (πάντα σύμφωνα με την απάντηση στην εφη-
μερίδα μας από την κ. Παραμυθιώτου), ότι κάποιοι στην Πάρο πήραν αψήφιστα 

το καλοκαίρι την υπόθεση του νηπιαγωγείου (ενώ υπήρχε ομόφωνο ψήφισμα του 
δημοτικού συμβουλίου) και στη συνέχεια προσπάθησαν όπως-όπως να μαζέψουν το 
ζήτημα, και να ρίξουν αλλού το φταίξιμο. Η ουσία πάντως παραμένει μία. Τα νήπια 
της περιοχής κάνουν ολόκληρο ταξίδι με το «καλημέρα» στη σχολική κοινότητα…

Η επιστολή της Κοινότητας
Στις 2/11/2016 η δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου, για το θέμα του νηπιαγω-

γείου Μαρμάρων έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τη Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
«[…] Το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου, λειτουργεί ανελλιπώς από το 1982 

και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν ανασταλεί η λειτουργία του, καθώς εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των κατοίκων του οικισμού των Μαρμάρων, αλλά και των απομακρυσμέ-
νων περιοχών Μώλου, Γλυφάδων, Τσουκαλιών και είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο 
στον οικισμό των Μαρμάρων .

Τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού 
του Νηπιαγωγείου, παρουσίασε «πτωτική πορεία», όπως συνέβη και στο μαθητικό 
δυναμικό των περισσοτέρων Νηπιαγωγείων στο νησί της Πάρου. Πιο συγκεκρι-
μένα, το σχολικό έτος 2015 – 2016 το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων είχε συγκε-
ντρώσει 7 εγγραφές στο Βιβλίο Μητρώου Εγγραφών και λειτούργησε με 3 μαθη-
τές, καθώς η Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων ενέκρινε 4 μεταγραφές μαθητών σε γειτονικά 
Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017, το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων, αν δεν 

Νηπιαγωγείο Μαρμάρων
Ποιος παίζει τελικά με τα παιδιά;
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είχε τεθεί σε αναστολή το μήνα Σεπτέμβριο 2016, θα είχε συγκεντρώσει 10 εγ-
γραφές μαθητών, αν και πάλι δεν είχαν εγκριθεί οι 3 μεταγραφές μαθητών από την 
Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων. Οι 3 αυτές μεταγραφές, αποδυνάμωσαν για άλλη μια φορά 
το μαθητικό δυναμικό του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων, με αποτέλεσμα οι εναπομεί-
ναντες 7 μαθητές, λόγω της αναστολής λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων Πάρου, να φοιτούν αναγκαστικά στο γειτονικό 1/Θ Νηπιαγωγείο Προ-
δρόμου Πάρου.

Τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία εγγραφών του 1/θεσιου Νηπιαγωγείου Μαρ-
μάρων Πάρου στηρίζονται σε αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
είναι καταχωρημένα στα Αρχεία Εγγραφέντων Μαθητών του Νηπιαγωγείου Μαρ-
μάρων και καταθέτονται αναλυτικά, για να διαψεύσουν τις ανακριβείς εντυπώσεις 
που θέλουν το Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου να έχει συγκεντρώσει για τη φετι-
νή σχολική χρονιά μόνο 5 εγγραφές μαθητών.

Είναι ολοφάνερο από τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία, ότι το 1/Θ Νηπι-
αγωγείο Μαρμάρων αποδυναμώνεται συστηματικά από τις μεταγραφές που εγκρί-
νονται και εύλογα δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:

1. Όταν ένα σχολείο παρουσιάζει σημεία αποδυνάμωσης δεν οφείλουμε όλοι 
να το στηρίξουμε, και να μην το αποδυναμώνουμε περισσότερο, ώστε να μην το 
κλείσουμε;

2. Πως υποστηρίζεται η «κοινωνικοποίηση» των μαθητών, όταν στο Νηπιαγωγείο 
της περιοχής όπου διαμένουν, μπήκε «λουκέτο» και καθημερινά το προσπερνούν, 
βλέποντας το κλειστό, για να μεταβούν σε άλλα Νηπιαγωγεία για την φοίτηση τους;

3. Οι μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών Μώλου, Γλυφάδων και Τσουκα-
λιών δεν βιώνουν το αίσθημα της «απομόνωσης», όταν η οικογένεια τους δεν έχει 
τη δυνατότητα μεταφοράς και μετακίνησης και είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν 
στα γειτονικά Νηπιαγωγεία διανύοντας απόσταση 3 και πλέον χιλιομέτρων περί-
που, ιδιαίτερα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες; 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε και διευκρινίζουμε, ότι το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρ-
μάρων Πάρου δεν βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Βρίσκεται εντός του οι-
κισμού των Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, όμως, πέραν των 
εγγραφών που συγκεντρώνει από μαθητές εντός του οικισμού, συγκεντρώνει και 
εγγραφές μαθητών που διαμένουν στις αρκετά απομακρυσμένες από τους άλλους 
οικισμούς περιοχές, όπως είναι αυτή του Μώλου, των Γλυφάδων και των Τσουκα-
λιών, οι οποίες χιλιομετρικά απέχουν 2,5 -3 χιλιόμετρα περίπου από την έδρα του 
Νηπιαγωγείου Μαρμάρων. Η αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων Πάρου, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στις οικογένειες των μαθητών 
εντός και κυρίως εκτός του οικισμού των Μαρμάρων.

Συμπληρωματικά, σημειώνουμε ότι το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων στεγάζεται 
σε Δημόσιο κτίριο και δεν επιβαρύνει τη Σχολική Επιτροπή με έξοδα ενοικίασης 
ή άλλες μεγάλες δαπάνες, και έχει περιορισμένα λειτουργικά έξοδα. Η κτιριακή 
κατάσταση του Νηπιαγωγείου είναι πολύ καλή και πρόσφατα ανακαινίστηκε και 
αναδιαμορφώθηκε το προαύλιο του, πληρώντας τις προδιαγραφές ενός σύγχρο-
νου σχολείου. Το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου ήταν, είναι και θα είναι ένα 
σχολείο το οποίο παρέχει ισότιμη, ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές και 
τις μαθήτριες και όλοι μας έχουμε μοχθήσει και συνεχίζουμε να μοχθούμε για την 
εύρυθμη λειτουργία του. 

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, συ-
νήλθαν σε συνεδρίαση, συνδιαλέχθηκαν και επισήμαναν τα εξής: 

α) Η απόφαση της αναστολής του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου 
οριστικοποιήθηκε στα μέσα της περιόδου του φετινού καλοκαιριού, όταν δηλαδή 
το Νηπιαγωγείο δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τις εγγραφές των μαθητών του για 
το σχολικό έτος 2016-2017. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αρχές Σεπτέμ-
βρη, το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου, συγκέντρωσε επιπλέον εγγραφές 
μαθητών, οι οποίες όμως δεν λήφθηκαν υπόψη, γιατί είχε προαποφασιστεί η ανα-
στολή του σχολείου.

β) Ποιο είναι το υπόβαθρο και τα κριτήρια των «ερευνών», που παρουσιάζονται 
στο υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων, στις οποίες 
βασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων και 
αποδεικνύουν ότι το κλείσιμο μιας σχολικής μονάδας προλαμβάνει «την απομόνω-
ση, τη σχολική αποτυχία και διαρροή», ώστε να μην «υπάρχουν προβλήματα στη 
σχολική ζωή του παιδιού αλλά και στη ζωή του ως ενήλικας»; 

γ) Δεν υπήρξαν «επιβεβλημένοι λόγοι», όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 5544/3-
10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων, για την αναστολή της λειτουργίας 
του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου. Επιβεβλημένοι λόγοι υπήρχαν και 
θα υπάρχουν πάντα, μόνο για την στήριξη και ενδυνάμωση κάθε σχολικής μονάδας 
που παρουσιάζει αποδυνάμωση. 

δ) Δεν διενεργήθηκε «ευρύς κοινωνικός διάλογος» (όπως αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων) υπέρ της αναστολής 
της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου με φορείς της Πά-
ρου και ειδικότερα με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, την Ένωση 
Γονέων Πάρου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου - Αντιπάρου, τους Διευ-
θυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊσταμένες των 
Νηπιαγωγείων Πάρου! Μετά από προφορική επικοινωνία με όλους τους παραπάνω 
Φορείς προέκυψε, ότι ουδέποτε συμφώνησαν και παρουσίασαν επιχειρήματα υπέρ 
της αναστολής του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων, καθώς όλοι αναγνωρίζουν 
την αναγκαιότητα της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

Συμπερασματικά, υποστηρίζουμε ότι επιβάλλεται, από όλους μας, η στήριξη και 
η ενίσχυση οποιασδήποτε Σχολικής Μονάδας και σε καμία περίπτωση η αποδυ-
νάμωση και η κατάργησή της. Ιδιαίτερα μάλιστα, τονίζουμε την σημασία και την 
σπουδαιότητα της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου την 
επόμενη σχολική χρονιά 2017 - 2018 για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες 
και τις οικογένειες τους, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής 
Κοινότητας Αρχιλόχου».

Η απάντηση Παραμυθιώτου
Η Φ.τΠ. ζήτησε από τη διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου, τη δική της άποψη, αφού της έθεσε υπόψη τις επι-
στολές δημάρχου Πάρου και δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου. Η απάντηση Παρα-
μυθιώτου έχει ως εξής:

«Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου 
ισχύουν όλα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. 5544/03-10-2016 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. 

Επιπροσθέτως, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω διευκρινίσεις:
- Κατά κύριο λόγο η αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας 

για το σχολικό έτος 2016-2017 έγινε για παιδαγωγικούς λόγους.
- Οι μετεγγραφές στο Νηπιαγωγείο Προδρόμου ήταν επιβεβλημένες αφού οι 

γονείς των νηπίων επιθυμούσαν τη λειτουργία ολοήμερου τμήματος πράγμα που 
δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017 καθώς δεν 
συγκεντρωνόταν ο προβλεπόμενος αριθμός φοιτούντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο 
Μαρμάρων. 

- Οι εγγραφές στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποι-
ούνται από την 1η έως και την 21η Ιουνίου και αφορούν τη λειτουργία των σχολεί-
ων για την επόμενη σχολική χρονιά. Μετά το πέρας των εγγραφών οι Διευθύνσεις 
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη 
και ομαλή λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της χρονιάς. Οποιαδήποτε τρο-
ποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται μέχρι τις 21/6 λαμβάνεται υπόψη σε με-
ταγενέστερο στάδιο από αυτό του αρχικού προγραμματισμού.

- Ουδέποτε γονέας νηπίου από την περιοχή των Μαρμάρων Πάρου επικοινώνησε 
με οιονδήποτε τρόπο με τη Διεύθυνση σχετικά την αναστολή λειτουργίας της συγκε-
κριμένης σχολικής μονάδας».
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Συνεδρίαση 
Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης

Ο Δήμος Πάρου στην προσπάθεια του να ενισχύσει 
την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και κυρίως στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, πραγματοποίησε 
την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης απογευ-
ματινή ώρα με την ελπίδα ότι αυτό θα αυξήσει την 
προσέλευση των πολιτών. 

Δυστυχώς, από τα 40 τακτικά μέλη της εν λόγω επι-
τροπής, προσήλθαν μόνο τα 3 και φυσικό επακόλουθο 
τούτου, ήταν η επανάληψη της συνεδρίασης την επό-
μενη ημέρα με τα ίδια αποτελέσματα. 

Είναι άκρως απογοητευτικό το γεγονός ότι αρκετοί 
συμπολίτες μας αδυνατούν να έχουν μια υπεύθυνη 
θέση σε ένα θεσμοθετημένο όργανο και προτιμούν να 
ασκούν κριτική εκ του ασφαλούς. Το ζήτημα των επι-
τροπών διαβούλευσης που εισήχθη με το νόμο «Καλ-
λικράτη», υποτίθεται πως έχει προκαλέσει την ανάγκη 
για μια σειρά προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργήσουν 
αυτές οι επιτροπές στην πράξη. Οι προϋποθέσεις αυ-
τές είναι αφ’ ενός η ουσιαστική συμμετοχή και με πε-
ριεχόμενο των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων 
στις επιτροπές και αφ’ ετέρου η ουσιαστική αναγνώ-
ριση του ρόλου τους μέσα στην αυτοδιοικητική με-
ταρρύθμιση, με σκοπό την συμμετοχική δημοκρατία. 
Δυστυχώς όμως η χθεσινή εικόνα και τελική κατάληξη 
της αρχικώς προγραμματισμένης συνεδρίασης, μάλ-
λον διαψεύδουν τον αρχικό στόχο και σκοπό.

Ο Δήμος και η Επιτροπή Διαβούλευσης τοποθετούν 
τον πολίτη στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, από 
την στιγμή που γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τόσο σοβαρά θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα 
και πολλά άλλα, έχοντας ως στόχο την διαφάνεια κα-
θώς και την συμμετοχή του κοινού στην διαμόρφωση 
των έργων και των πολιτικών. 

Στόχος μας, ως Δημοτική Αρχή, είναι η μεγαλύτερη 
το δυνατόν ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοι-
νά. Σας θέλουμε δίπλα μας να συναποφασίζουμε και 
να χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας!

Δώρα Σαρρή Παπακυρίλλου
Αντιδήµαρχος Πάρου
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Έκθεση 
Λονδίνου

Ο δήμος Πάρου από 7 έως 9/11/2016 συμμετεί-
χε στην 37η διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel 
Market» του Λονδίνου, στην οποία μετείχαν ακόμα 
5.000 εκθέτες.

Η δυνατή και πρωτότυπη καμπάνια της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περι-
φέρειας Ευρώπης 2019, έστρεψε το ενδιαφέρον και 
στα νησιά της περιφέρειας μας, ενώ η Πάρος συμμε-
τείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του δήμου Πάρου 
στην έκθεση «[…] το ενδιαφέρον για το νησί μας ήταν 
μεγάλο και τα μηνύματα για την τουριστική περίοδο 
του 2017 είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξα και η 
Πάρος έχει γενικά να περιμένει μια καλή χρονιά. Οι 
τομείς που συζητήθηκαν ως επί το πλείστον με τους 
πράκτορες, επιχειρηματίες του τουρισμού, δημοσιο-
γράφους, bloggers αλλά και απλούς επισκέπτες ήταν 
οι ομορφιές του νησιού, οι παραλίες, η φύση και η 
παράδοσή του, η θάλασσα και οι δραστηριότητες, η 
ιστορία του, η τοπική γαστρονομία, αλλά και σε επί-
πεδο καταλυμάτων υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον 
για τα boutique hotels και family hotels. Ένα άλλο 
θέμα που ενδιέφερε πολύ τους επισκέπτες και τους 
επαγγελματίες ήταν το νέο αεροδρόμιο και η συνδε-
σιμότητα (ακτοπλοϊκή – αεροπορική) της Πάρου με 
γειτονικά νησιά».

Philoxenia 
2016

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει μέσω της 
διεύθυνσης τουρισμού στην 32η διεθνή έκθεση τουρι-
σμού «PHILOXENIA 2016», που θα πραγματοποιηθεί 
το διάστημα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2016 
στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Στο κάλεσμα της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν και 
θα συμμετέχουν στο περίπτερό της συνολικά 22 νησιά. 
Πρόκειται συγκεκριμένα για τη Σύρο, τη Σαντορίνη, τη 
Μύκονο, την Άνδρο, την Τήνο, την Ίο, την Κύθνο, την 
Πάρο, την Αντίπαρο, τη Μήλο, την Αμοργό, την Ανάφη, 
τη Φολέγανδρο και τη Σέριφο από τις Κυκλάδες κα-
θώς επίσης τη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, την Πάτμο, τη 
Λέρο, την Κάρπαθο, τους Λειψούς και την Αστυπάλαια.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, έχουν προγραμμα-
τιστεί B2B (business to business) συναντήσεις με 
επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού ώστε τα 
νησιά που θα συμμετέχουν να έχουν την ευκαιρία να 
προβάλλουν το τουριστικό τους προϊόν και να συνά-
ψουν νέες συμφωνίες. 

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Επαναστατική 
γυμναστική»

Προ ημερών ο κ. Σπ. Λάβδας αποδέχθηκε τη 
θέση του προέδρου της διοικούσας επιτροπής του 
Κ.Υ. Πάρου. Προ δύο ετών περίπου, όλη η Πάρος 
ζούσε με πρωτοφανή μαχητικότητα για τα θέματα 
του τομέα υγείας στο νησί μας. Από τότε έως σή-
μερα, μάλλον τα πράγματα είναι χειρότερα σε ό,τι 
αφορά την υπόθεση αυτή.

Οι κινητοποιήσεις τότε –που σταμάτησαν ουσι-
αστικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφθασε στην «πηγή» της 
εξουσίας- είχαν ως πρωτεργάτες της εσωτερικής 
μας «επανάστασης» άτομα από το χώρο του ση-
μερινού κυβερνητικού κόμματος. Περιέργως πώς, 
όλοι στην υπόλοιπη κοινωνία μας τους είχαν αφή-
σει να παίζουν μπάλα μόνοι τους. Οι «επαναστά-
τες» εφάρμοζαν πρωτοποριακό σύστημα επίθε-
σης, που όμως, όταν έφθασε η ώρα να πετύχουμε 
γκολ, πέταξαν την μπάλα προς τα πίσω και εφάρ-
μοσαν στυλ ανάπτυξης παιχνιδιού πιο γνωστό ως 
τσάκα-τσούκου μπόλ για να ξεπιαστούν τα πόδια 
μας…

Το πόσο ξεδιάντροπα έγινε η υποχώρηση και 
πόσο ενδιαφέρονταν ορισμένοι για τα θέματα 
του τομέα υγείας στο νησί μας φάνηκε αργότερα 
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. Τότε, οι παικτα-
ράδες με τις ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής 
με μιας εξαφανίστηκαν και έγιναν χαλίφηδες στη 
θέση του χαλίφη. Αρχικά μας κορόιδευαν μέσα 
στη μούρη ότι όλα τώρα θα λυθούν, στη συνέχεια 
μας έφεραν και δηλώσεις Κυκλαδίτη γκαουλάιτερ, 
που και αυτός ως άλλος «Καλοχαιρέτας», μας δή-
λωνε «Ετελείωσε!».

Από τότε έως σήμερα, ούτε γιατρούς είδαμε 
στο Κ.Υ. Πάρου, ούτε στα ιατρεία των νησιών, 
ούτε υγειονομικό ασθενοφόρο να πετάει (που θα 
έλυναν με μιας νομοθετικά το θέμα), ούτε τίποτα! 
Κρύφθηκαν ακόμα –ως είχαν υποχρέωση- και για 
να ψάξουν να βρουν έναν επικεφαλής να ανα-
λάβει τη διεύθυνση του Κ.Υ. Ούτε ένας από τους 
«επαναστάτες» των κινητοποιήσεων δε βρέθηκε 
να αποδεχθεί τη θέση. Αυτά ήταν για άλλους μάλ-
λον…

Οι προκηρύξεις θέσεων –που δημοσιεύσαμε σε 
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας- δεν 
είναι τίποτα άλλο από μία επανάληψη των προ-
ηγούμενων δημοσιεύσεων- προηγουμένων ετών. 
Και μεταξύ μας, ο μόνος που έκανε κάτι ουσιαστι-
κό για πρόσληψη γιατρών ήταν ο περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, που έθεσε το 
θέμα στη σωστή του διάσταση και πήρε απόφαση 
χρηματοδότησης για τους γιατρούς που θα θελή-
σουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας. 
Όλοι οι υπόλοιποι αμπελοσοφίες και κουβέντα να 
γίνεται. Στην πράξη τίποτα.

Οι τοπικοί «επαναστάτες» δεν έβγαλαν «κιχ» 
ούτε στην αρπαγή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ 
από την Πάρο. Τι «κιχ» δηλαδή, που στη συνάντη-
ση που είχε γίνει στο δημαρχείο για το θέμα μόνο 
που δε μας έδειραν γιατί επιμέναμε να παραμείνει 
το ασθενοφόρο στην Πάρο.

Αυτά για την «επαναστατική γυμναστική» των 
«Τσε» της Πάρου και ευχόμαστε ολόψυχα καλή 
επιτυχία στον κ. Λάβδα, που αποφάσισε να βάλει 
το κεφάλι του στον τορβά. 
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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

Νάουσα, Πάρου 
Τηλ./Fax: 22840 51908 

Κιν. 6982 155 962 
e-mail: tsoun@live.com

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΕΡΙΟ, ΞΥΛΟ, PELLET)

· ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ

· ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη

Απάντηση του
υπ. Παιδείας
για ΕΠΑΛ

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς στις 24/10/2016 είχε στείλει επιστολή στο υπ. 
Παιδείας, σχετικά με τη μη έγκριση ολιγομελών τομέων σε ΕΠΑΛ Πάρου.

Στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς μεταξύ άλλων έγραφε:
«Με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα την άδικη και 

άνιση μεταχείριση που υποβάλλονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Πάρου που είχαν επιλέ-
ξει τους τομείς ΔΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδεί-
ας 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 καταστρατηγεί 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 παρακολούθηση 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 απάντηση
Στις 16/11/2016, το υπ. Παιδείας, διά του προϊσταμένου της διεύθυνσης επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης, κ. Γεωργίου Μουστάκα, απάντησε με την παρακάτω επι-

στολή που μεταξύ άλλων γράφει τα εξής:
«Με το άρθρο (…) διαμορφώθηκε η νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. (…). Σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, οι Τομείς που θα λειτουργούσαν στο 
ΕΠΑ.Λ. Πάρου ήταν οι ακόλουθοι:

1. Διοίκησης και Οικονομίας, 2. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, 3. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, 4. 
Μηχανολογίας, 5. Πληροφορικής. 6. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τμημάτων Τομέων Β΄ τάξης 
καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. (…). Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν, επίσης, τα 
κατώτερα όρια για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε τάξη των ΕΠΑ.Λ., όπως 
γίνεται για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τύπους σχολείου. Ωστόσο, στην 
πραγματικότητα ο κατώτερος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία 
τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. δεν άλλαξε σε σχέση με τις ρυθμίσεις προηγούμενων ετών. 
Στην Α’ τάξη παρέμεινε 15, στη Β’ τάξη για τη δημιουργία τμήματος Τομέα Σπου-
δών 13 και στη Γ’ τάξη για τη δημιουργία Τμήματος Ειδικότητας 10. Η μοναδική 
αλλαγή είναι στη Β’ τάξη και είναι συνέπεια της αλλαγής της δομής του ΕΠΑ.Λ. 
Σημειώνεται, εν τούτοις, ότι ο Τομέας είναι ενδιάμεσο εκπαιδευτικό «μέγεθος» με-
ταξύ της Ομάδας Προσανατολισμού που υπήρχε στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του 
Ν.4186/2013 όπου ο κατώτατος αριθμός μαθητών ήταν 15 και της Ειδικότητας, 
όπου ο κατώτατος αριθμός μαθητών των τμημάτων ειδικότητας ήταν 12 για τη Β’ 
τάξη (…).

Με βάση την προαναφερθείσα ΥΑ εγκρίθηκε ήδη για τη σχολική χρονιά 2016-17 
από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης η λειτουργία πάνω από 1550 
ολιγομελών τμημάτων σε όλη τη χώρα. Συμπληρωματικά δε, με τις υπ’ αριθμ. (…) 
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εγκρίθηκαν κατ’ 
εξαίρεση, επιπλέον 160 ολιγομελή τμήματα πέραν αυτών που προβλέπονταν από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια εξορθολογισμού της διαχείρισης ανθρώπινων και 
υλικών πόρων, ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 2000 ολιγομελή τμήματα, σε σύνολο 
περίπου 6200 τμημάτων, δηλ. ένα ποσοστό στα περσινά επίπεδα  των ολιγομελών 
τμημάτων. Ειδικότερα, για το ΕΠΑ.Λ. Πάρου με απόφαση (…) εγκρίθηκε η λειτουρ-
γία 14 ολιγομελών τμημάτων Β’ και Γ’ τάξης. 

Επιπροσθέτως αυτών, εγκρίθηκε η, κατ’ εξαίρεση, λειτουργία στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου 
για το σχ. έτος 2016-2017 και άλλων δύο ολιγομελών τμημάτων στους Τομείς 
Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής (…)».
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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) 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται σπίτι 
96 τ.μ., καινούριο σε νεόκτιστη 
οικοδομή, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα 
με θέα, πάνω από την παραλία του 
Παρασπόρου, θέρμανση, ενεργεια-
κό τζάκι. Τιμή 400 ευρώ. Τηλ 6974 
601 331

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΚΡΕΠΕΡΙ 
επιχείρηση πωλείται, πλήρως 

εξοπλισμένη εν λειτουργία, στη 
Διασταύρωση Παροικίας. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6978 676 494

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης πλήρως εξοπλισμένη.
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 438 399

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

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.

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ζητείται προς ενοικί-
αση ή υπενοικίαση, αποτελούμενη 
από 15 έως 30 δωμάτια. Πληρο-
φορίες: Θεοφάνους Σάββας. Τηλ. 
0035 799 824 038 και στο email: 
savvasstrin@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
αναζητούνται από εταιρεία (ενοικια-
ζομένων δωματίων, ξενοδοχείων, 
στούντιο, βίλλες, συγκροτήματα) 
προς ενοικίαση, όπως επίσης και 
επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, beach 
bars, εστιατόρια, σουβλατζίδικα) 

για αγορά. Υπεύθυνος επικοινωνί-
ας: Σκονίτης Νικόλαος. Κιν : 6974 
898 367

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ πτυχιού-
χος με προϋπηρεσία ζητείται από 
εταιρεία, με γνώση ξένης γλώσσας 
και χειρισμό Η/Υ. Βιογραφικά στο: 
info@parosestate.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικιά. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και αγγλι-
κά. Αποστολή βιογραφικών στην 
διεύθυνση: gparos@otenet.gr

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση, σε τεχνική – κατα-
σκευαστική εταιρεία στην Πάρο. 
Απαραίτητα προσόντα η γνώση Η/Υ, 
αγγλικών και εμπειρία τουλάχιστον 

10 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο: paros.techcompany.cv@
gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 

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

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. 
• Προετοιμασία για όλα τα διπλώ-

ματα και για σπουδές στην Ιταλία.
• Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 

τουρισμό.
• Υπηρεσίες μετάφρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 

επικοινωνίας: 6974 365 805

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

ΚΥΡΙΑ ζητά απασχόληση μερική 
ή πλήρης. Φύλαξη παιδιών, 
συντήρηση γραφείων, απασχόληση 
σε καταστήματα, βοήθεια σε ηλικι-
ωμένους. Τηλ. 6940 561 192

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλού-
νται από ιδιώτη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 187 275

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
πωλούνται. Inverter, Controller, 
2 αλουμίνιες βάσεις panel. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 684 504

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενοικίασης αυτοκι-
νήτου για την απόδραση σας τη 
περίοδο των γιορτών. Καινούρια 
crossover suzuki vitara και dacia 
sande, diesel για άνετα ταξίδια σε 
τιμή έκπληξη! Τηλ. 6983 412 685

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

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,63 1,69 - 1,28 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 1,70 1,74 1,33 1,36 1,13

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,63 1,79 1,26 1,28 1,07

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,64 1,85 1,28 - 1,07

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,64 1,77 1,20 - 1,07

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,64 - 1,26 1,32 1,07

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,655 1,795 1,29 1,32 1,085

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,655 1,936 1,310 - 1,08

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,65 1,74 1,26 1,29 1,07

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,649 1,76 1,28 1,298 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,64 1,83 1,28 - 1,07

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,65 1,86 1,29 1,31 1,07

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,64 1,93 1,28 1,31 1,07

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

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
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ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΙΝ.6944 605112 | ΤΗΛ.22840 92078

ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. · ΤΗΛ. 22840 92022

10600
www.autovision.gr

Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/11-14/12 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 3

Αμπελώνες
Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του προ-

γράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής 
αμπελώνων περιόδου 2016-2017 και τα κον-
δύλια που προβλέπονται, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο 
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πάρου, έως 
τις 30/11/2016.

Τα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα εί-
ναι τα παρακάτω:

1. Δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 2015 και 
2016.

2. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της 

ενιαίας ενίσχυσης. 
3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομι-

κής ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφο-

ρίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φο-
ρολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο 
Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού ταμιευτηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, 
και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο 
Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτ-
λων νόμιμης κατοχής ή ενοικιαστηρίου.

40 χρόνια 
Π.Σ. 
«Αρχίλοχος»

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» γιορτά-
ζει τα 40 χρόνια δημιουργίας του και γι’ αυτό 
το λόγο από χθες (Παρασκευή 18/11), ξεκίνησε 
με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Αρχίλοχος, η 
μάχη των ελπίδων», αφιέρωμα στην πολιτιστική 
ου δραστηριότητα.

Σήμερα, Σάββατο, 19 Νοεμβρίου στις 12 το 
μεσημέρι η «κινηματογραφική Λέσχη Αρχιλό-
χου» θα προβάλλει την παιδική ταινία «Inside 
out» και στις 8:30 το βράδυ θα παρουσιαστεί 
η μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο 
έργο του ποιητή  Νίκου Καββαδία «Απάνωθε 
μου σκούπισε την θάλασσα που στάζω». 

Την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, στις 10:00 το 
πρωί, η περιπατητική ομάδα του «Αρχιλόχου» 
θα περιηγηθεί στους αρχαιολογικούς χώρους 
της Παροικιάς και στις 20:30 θα πραγματοποι-
ηθεί μουσική συναυλία με έντεχνο ποπ και ροκ 
ρεπερτόριο. Θα συμμετέχει η μοντέρνα χορωδία 
του συλλόγου. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσο-
δος είναι ελεύθερη.

Πάει και ο 
αξονικός…

Η ιστοσελίδα «fi leleutheros.net», αποκάλυψε 
στις 7/11/2016 ότι ο αξονικός τομογράφος –
που με τόσες τυμπανοκρουσίες είχε μεταφερθεί 
στο Κ.Υ. Πάρου, στις 4 Φεβρουαρίου 2014- από 
τις 6 Νοεμβρίου 2016, αποτελεί παρελθόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο αξονικός μετα-
φέρθηκε με φορτηγό, πιθανά στην Αθήνα, ενώ 
επίσημη ανακοίνωση γι’ αυτό, δεν υπάρχει για 
την ώρα.

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα: «Σημειώνουμε 
ότι η κατάσταση του αξονικού τομογράφου 
(που θεωρείται πλέον παλιάς τεχνολογίας) 
έμεινε πάνω από 2,5 χρόνια σε διάδρομο του 

Κ.Υ. Πάρου και η κατάστασή του «μάλλον είναι 
για παλιοσίδερα», όπως λέγουν οι γνωρίζοντες. 
Ο αξονικός τομογράφος –που είχε μεταφερθεί 
στην Πάρο επί υπουργίας Αδώνιδος Γεωργι-
άδη- είχε έρθει από το 7ο θεραπευτήριο ΙΚΑ 
των Αθηνών. Στη συνέχεια και παρά την ανα-
γκαιότητα που υπήρχε, καμία κυβέρνηση, κα-
νένα υπουργείο, καμία 2η ΥΠΕ, δεν έκαναν το 
παραμικρό, ώστε ο τομογράφος να δουλέψει. 
Δηλαδή, να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπι-
κό και να τοποθετηθεί σε χώρο με κλιματισμό 
και μόνωση. Έτσι, ο τομογράφος είναι σε πολύ 
κακή κατάσταση αφού, έμεινε σε ένα διάδρομο 
2,5 χρόνια.

Τέλος, θυμίζουμε ότι οι εργασίες για την το-
ποθέτηση του τομογράφου σε κατάλληλο χώρο 
του Κ.Υ. ήταν ύψους 35.000 ευρώ, ποσό που 
ουδέποτε βρέθηκε και ούτε συγκινήθηκε κανείς 
για να συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα».

Συντάξεις
Από τον κ. Δημήτρη Καλανδράνη, λάβαμε επιστολή προς 

τον πρωθυπουργό της χώρας, σχετικά με τις συντάξεις γήρατος.
Η επιστολή του κ. Καλανδράνη, έχει ως εξής:
«Κύριε πρωθυπουργέ, 
Τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχος γιατί η κυβέρνησή σας επι-

τέλεσε το καθήκον της  εισπράττοντας τα 84 ευρώ από την ήδη 
κουτσουρεμένη επικουρική σύνταξη ενός ανθρώπου 80 χρονών. 

Θα μπορούσατε να περιμένετε λίγο μέχρι να πεθάνω. Τώρα 
μένει ένα υπόλοιπο 99 ευρώ και σας τα χαρίζω κι αυτά προκα-
ταβολικά, γιατί με τις αλχημείες του κ. Κατρούγκαλου, θα μου τα 
πάρετε ούτως ή άλλως. Τουλάχιστοn αν τα χαρίσω θα έχω την 
ικανοποίηση  της προσφοράς και όχι το αίσθημα της ταπείνωσης.

Και ξέρετε κάτι; Δεν θα με πείραζε τόσο αυτή η περικοπή, αν 
η κυβέρνηση σας δεν έχανε 5 δις από εισπράξεις ΦΠΑ λόγω 
αναποτελεσματικότητας και ανεπάρκειας των υπηρεσιών σας. Αν 
είχατε εισπράξει μόνο τα μισά, δεν θα χρειαζόταν να γίνουν οι 
τελευταίες περικοπές των 250.000 επικουρικών συντάξεων για 
τα επόμενα 10 χρόνια, και  θα σας περίσσευαν χρήματα καθώς 
οι περισσότεροι των συνταξιούχων θα είχαν «φύγει»  νωρίτερα.

Όμως πιστεύω ότι, ακόμα και να εισπράττατε τα 5 δις ΦΠΑ, 
πάλι θα κάνατε τις περικοπές, γιατί το υποσχεθήκατε με την υπο-
γραφή του τρίτου μνημονίου την αποφράδα ημέρα της 15ης Ιου-
λίου 2015. Βέβαια δεν φταίτε μόνο εσείς με τα μνημόνια. Φταίνε 
και οι προηγούμενοι που τα ξεκίνησαν και οι πιο προηγούμενοι 
που τα προκάλεσαν. Εσείς έχετε μια ευθύνη παραπάνω γιατί δώ-
σατε ελπίδα στον λαό και τώρα συνεχίζετε αυτό που άρχισαν 
οι άλλοι. Επιτρέψτε όμως να σας πω ότι, αν είχατε μεγαλύτερη 
πείρα στην πολιτική δεν θα χάναμε τους πέντε μήνες διαπραγ-
ματεύσεων και το αποτέλεσμα της αποφράδας μέρας θα ήταν 
διαφορετικό. Άλλο να ’στε αρχηγός κόμματος και άλλο  αρχηγός 
κράτους που διαπραγματεύεται με πεπειραμένους και πανίσχυ-
ρους αντίπαλους.

Τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχος κ. Πρωθυπουργέ γιατί η 
κυβέρνησή σας κατάφερε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι το όριο 
φτώχειας είναι τα 500 ευρώ τον μήνα, όταν το όριο αυτό θα 
έπρεπε να ονομάζεται όριο εξαθλίωσης και θανάτου. Άλλο πράγ-
μα είναι η αξιοπρεπής φτώχεια και άλλο η ταπεινωτική εξαθλίω-
ση. Και όχι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση σας συστηματικά προσπαθεί 
να πείσει τον λαό ότι αυτοί που κερδίζουν 1000 ευρώ τον μήνα 
είναι προνομιούχοι γιατί παίρνουν τα διπλάσια από το όριο της 
εξαθλίωσης το όποιο η κυβέρνησή σας καθόρισε σκόπιμα σαν 
βάση. Είναι σαν να λέτε σε κάποιον: «Θα πρέπει να είσαι ευχαρι-
στημένος που έχασες το ένα μάτι. Για κοίταξε αυτούς που χάσανε 
και τα δύο. Εκεί μας φτάσατε: Να ευχαριστούμε το Θεό που ζού-
με ακόμη. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα όταν οι ελεύθεροι 
πολίτες και τα παιδιά τους  αρχίσουν να πιστεύουν και να τους 
γίνεται συνείδηση ότι η μετριότητα και η μιζέρια  σημαίνει φυσιο-
λογική ζωή, και το όνειρό τους να είναι να ξεφύγουν από τα 500 
ευρώ για να φτάσουν τα 1000 ή να μεταναστέψουν.

Στο νησί που ζω αυξήσατε τον ΦΠΑ από 16% σε 24%, όταν 
τα προϊόντα που αγοράζουμε εδώ είναι 30-40% πιο ακριβά από 
την Αθήνα. Όταν δεν υπάρχουν ειδικότητες ιατρών στο Κέντρο 
Υγείας που υπολειτουργεί και δεν έχει γάζες και αναλώσιμα. 

Τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχος κε Πρωθυπουργέ ενώ δεν 
θα έπρεπε, γιατί γνωρίζετε ότι παρόλα αυτά μπορεί να κερδίσετε 
στις επόμενες εκλογές. Ο κόσμος δυστυχώς, ψηφίζει πλέον στην 
τύχη».
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Νίκη ΑΟΠ στη 
Νάξο

Επιτέλους, χαμόγελα στον ΑΟΠ, καθώς η Παρια-
νή ομάδα ύστερα από ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο 
πρωτάθλημα, πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης στον 
αγώνα με το Φιλώτι, στη Νάξο.

Τα χαμόγελα στην ομάδα ήλθαν όχι μόνο διότι κατέ-
γραψε θετικό πρόσημο στη βαθμολογία, αλλά διότι η 
νίκη κατακτήθηκε μέσα στη Νάξο με το νέο «αίμα» του 
σωματείου, αφού στη βασική ενδεκάδα που ξεκίνησε 
το παιχνίδι, ήταν επτά παίκτες κάτω των 18 ετών.

Ο ΑΟΠ ήθελε πολύ τη νίκη, αφού στη διάρκεια της 
περασμένης εβδομάδας αμφισβητήθηκε από πολύ κό-
σμο για τις δυνατότητες του, αλλά και από διάφορες 
αναρτήσεις στο διαδίκτυο και απαντήσεις του συλλό-
γου.

Η Παριανή ομάδα προηγήθηκε στο 13ο λεπτό με το 
Φραντζεσκάκη με σουτ, αλλά στο 34ο λεπτό ισοφαρί-
στηκε ύστερα από γκολ του Ευρυπιώτη. Ενώ ο ΑΟΠ 
είχε καλή απόδοση στον αγωνιστικό χώρο στον πρώτο 
ημίχρονο, βρέθηκε τελικά πίσω στο σκορ, καθώς, στο 
45ο λεπτό, δέχθηκε το 2-1 με γκολ του Νταή.

Ό,τι δεν πέτυχε ο ΑΟΠ στα πρώτα 45 λεπτά του 
παιχνιδιού τα πέτυχε στην επανάληψη, καθώς στο 50ο 
λεπτό, με σουτ του Αρκουλή, έκανε το 2-2. Και ενώ ο 
ΑΟΠ σχεδόν εγκαταστάθηκε στα καρέ της Ναξιώτικης 
ομάδας και φαινόταν με τις ευκαιρίες που έχανε ότι 
θα πετύχει και τρίτο γκολ, μία ανατροπή του Ευριπιώ-
τη από το Χατζία στην περιοχή της ομάδας μας, επέ-
συρε την εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι εκτέλεσε ο 
Μπονιάκος του Φιλωτίου, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. 
Έχοντας την ψυχολογία με το μέρος του ο ΑΟΠ βγήκε 
πιο οργανωμένα στην επίθεση και τελικά, έπειτα από 
κόρνερ του Κληρονόμου, ο Πρίνα έγραψε το 2-3 υπέρ 
της Παριανής ομάδας.

Οι πρωταγωνιστές
Φιλώτι: (πρ. Μιχαήλοβιτς): Ξένος, Βερεσόγλου, 

Ρεγγινίδης, Μεμλίκα (Μακρυμανώλης), Μπονιάκος, 
Ζούλης, Ευριπιώτης (Περιάλης), Νταής, Κοττάκης, Σα-
ντέ, Σκοπελίτης (Εζεμπεάγκμπου).

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Τετάου, Κ.Π. Σαρ-
ρής Χύσκα (Σωτηρόπουλος), Σκιαδάς, Τσούκε, Χατζία, 
Αρκουλής, Κληρονόμος (Κρώνης), Πρίνα (Κ. Σαρρής), 
Σένκα, Φραντζεσκάκης

Διαιτητής: Νεοκοσμίδης, με βοηθούς τον κ. Ζαρά-
νη και την κ. Ψαρρά.

Ανακοίνωση ΑΟΠ
Ο ΑΟΠ πριν τον αγώνα του στο Φιλώτι δημοσιοποί-

ησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Την προηγούμενη εβδομάδα, το σωματείο μας είχε 

κατηγορηθεί από κάποιους για πλαστοπροσωπία και 
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στα παιχνί-
δια μας, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα. 

Ο ΑΟ ΠΑΡΟΥ από την ημέρα ίδρυσης του μέχρι και 
σήμερα, έχει μάθει να σέβεται όλα τα σωματεία και 
για το λόγο αυτό θέτει εκτός αποστολής για το παι-
χνίδι της Κυριακής με τον ΑΜΣ Φιλωτίου τον Νίκο 
Γιουρτζίδη, που τυπικά δεν είναι τιμωρημένος!

Ένα ανθρώπινο διαιτητικό λάθος στο παιχνίδι με 
τον ΑΟ Σύρου, είχε ως αποτέλεσμα να μη καταγραφεί 
η αποβολή του αθλητή μας στο φύλλο αγώνα. Εμείς 
από την πλευρά μας, παρότι ο αθλητής δεν είναι τι-
μωρημένος και έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής 
βάση κανονισμών, για λόγους ηθικής και προς απο-
γοήτευση των καλοθελητών «που αγαπούν» τον ΑΟ 
Πάρου, θέσαμε τον αθλητή εκτός δεκαοκτάδας για το 
σημαντικό για εμάς αυτό παιχνίδι. 

Ο ΑΟ Πάρου ήταν πάντα ΚΑΘΑΡΟΣ απέναντι στα 
σωματεία όλων των Κυκλάδων και το ίδιο πράττει και 
τώρα…Επαναλαμβάνουμε ότι κάνουμε Αθλητι-
σμό, όχι Πρωταθλητισμό!». 

Ήττα Νηρέα
Βαριά ήττα με 5-0 δέχθηκε ο Νηρέας στο γήπεδο 

του Αγίου Αρσενίου, από τον Αστέρα Τραγαίας.
Τα γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχαν ο Λυμπερ-

τάς στο 290 λεπτό, ο Δενδρινός στο 45ο λεπτό και ο 
Πιέτρι Μαρβίνο στο 55ο, 65ο και 67ο λεπτό.

Ο Νηρέας ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Ρούσσο, 
Μπερσάκου, Αρκουλή, Μ. Βεντουρή, Ζένελι, Κυτσύκου, 
Κορτιάνο, Χασάνι, Π. Βεντουρή, Γ. Ρούσσο και Τσαλίκη. 
Στον αγωνιστικό χώρο πέρασαν και ως αλλαγές οι Βι-
τζηλαίος και Ζησιμόπουλος.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟ Σύρος – Μύκονος 2-0
Πανναξιακός – Θύελλα Καμαρίου 0-0
Φιλώτι – ΑΟΠ 2-3
Άνω Μερά – Λάβα 2-0

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 18
2. Θύελλα 13
3. Άνω Μερά 12
4. Λάβα 12
5. Πανναξιακός 11
6. Μύκονος 7
7. ΑΟΠ 3
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3
ΣΗΜ.: Θύελλα και Πανναξιακός, έχουν έναν αγώνα 

περισσότερο..

Β’ ΕΠΣΚ

1ος Όμιλος
Πανσιφναϊκός – Παμμηλιακός 0-5
Σέριφος – Σύρος 2002 4-0

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Τήνου 9
2. Σέριφος 3
3. Σίφνος 3
4. Σύρος 2002 3
5. Παμμηλιακός 1
ΣΗΜ.: Ο Παμμηλιακός έχει -5 βαθμούς. Ο Πανσιφ-

ναϊκός έχει έναν αγώνα περισσότερο.

2ος Όμιλος
Αστέρας Τραγαίας – Νηρέας 5-0

Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 10
2. Αστέρας Μαρμάρων 6
3. ΠΑΣ Νάξου 4
4. Καρτεράδος 2
5. Μαρπησσαϊκός 0
6. Νηρέας 0
ΣΗΜ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει -3 βαθμούς, ενώ 

Αστέρας Τραγαίας και Καρτεράδος -2 βαθμούς. Ο 
Αστέρας Τραγαίας και ο Νηρέας έχουν έναν περισσό-
τερο αγώνα.

Κ-14 (2ος Όμιλος)
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 7-2

Βαθμμολογία
1. Πανσιφναϊκός 15
2. Μαρπησσαϊκός 15
3. ΑΟΠ 12
4. Παμμηλιακός 7
5. Νηρέας 7
6. Αστέρας Μαρμάρων -6
ΣΗΜ.: ΑΟΠ και Παμμηλιακός έχουν έναν αγώνα λι-

γότερο. 

Κολύμβηση
Για δεύτερη χρονιά το τμήμα χειμερινής κολύμβησης 

του Ναυτικού ομίλου Πάρου υπό την καθοδήγηση της 
προπονήτριας Μαρίας Παντελαίου, μετείχε στον κολυμ-
βητικό αγώνα «XTERRA 2016» που διοργανώνεται από 
τον Ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης, την Κυριακή 6 Νοεμ-
βρίου. 

Φέτος η διοργάνωση δέχθηκε ρεκόρ συμμετοχών, 
ξεπερνώντας τους 750 κολυμβητές συνολικά. Ο ΝΟΠ 
συμμετείχε με 16 αθλητές ηλικίας από 12 ετών και ενή-
λικες στα αγωνίσματα των 1000, 2500 και 5000 χλμ 
χωρίς wetsuits. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κορτιάνου Ανδριέττα αγω-
νίστηκε στην κατηγορία 16-24 στα 5000 χλμ ενώ εί-
ναι 12 ετών. Η Μαλτζή Ηλέκτρα, Αγούρου Ρούσσα και 
Τζιώτη Δήμητρα στην κατηγορία γυναικών στα 1000 μ 

ενώ και αυτές είναι μόλις 12ετών. 
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:
5000μ:
- Κορτιάνου Ανδριέττα: 60η στη γενική με χρόνο 

1:26:49
- Παντελαίου Μαρία: 61η στη γενική με χρόνο 1:26:49
2500μ:
- Τζιώτη Κωνσταντίνα: 123η στη γενική με χρόνο 

49:03
- Τριβυζά Ελισάβετ: στη γενική με χρόνο 49:28
- Χανιώτη Αρσενία: 228η στην γενική με χρόνο 49:38
- Χανιώτη Δαμασκηνή: 79η στη γενική με χρόνο 44:27
- Ξανθοπούλου Εμμανούελα: 113η στη γενική με 

χρόνο 47:40
- Κβάστ Άννα: 114η στη γενική με χρόνο 47:40
- Κοτρέτσου Μαρία: 18η στην κατηγορία της και 139η 

στη γενική με χρόνο 51:15
- Χαμηλοθώρη Γιάννα: 169η στη γενική με χρόνο 

56:38
- Φραντζής Χρήστος: 220ος στην γενική με χρόνο 

48:48
1000μ:
- Μαλτζή Ηλέκτρα: 37η στη γενική με χρόνο 16:57
- Κρητικού Αραλία: 163η στη γενική με χρόνο 33:39
- Αγούρου Ρούσσα: 92η στη γενική με χρόνο 21:12
- Τζιώτη Δήμητρα: 135η στη γενική με χρόνο 25:36
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Χειμερινή 
αιμοδοσία

Από το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντι-
πάρου, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα χειμερινής αιμο-
δοσίας, που έχει ως εξής:

- 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, 9:00 
π.μ. έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00  μ.μ. στην 
αίθουσα του «Αγίου Αθανασίου» στη Νάουσα.

- 3 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο, 9:00 
π.μ. έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου.

4 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή, 9:00 π.μ. 
έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00  μ.μ. στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου.

Τέλος, σε ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: 
«Το αίμα είναι ποτάμι ζωής και η προσφορά του ένα 
πανανθρώπινο αγαθό. Φίλοι Αιμοδότες, δώστε με το 
αίμα σας για άλλη μια φορά τη ζωή και τη χαρά σε 
αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα σας ευγνωμονούν! 
Αυτή τη χρονιά, ας προσφέρουμε όλοι από την καρδιά 
μας πολλές σταγόνες αγάπης και ελπίδας».

Τουρνουά 
ακαδημιών 
μπάσκετ

Στις 12-13 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε το 

2ο τουρνουά ακαδημιών καλαθοσφαίρισης που διορ-

γάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα νησιά της 

Πάρου και της Αντιπάρου. Στη διοργάνωση συμμετεί-

χαν οι μικροί αθλητές του Α.Ο. Πάρου, του Μαρπησ-

σαϊκού και του Πλοηγού Αντιπάρου .

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει ως διαρκή στόχο την 

στήριξη του υγιούς αθλητισμού αλλά και των σωμα-

τείων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση 

του. Για τον παραπάνω λόγο στηρίζει αρκετές αθλη-

τικές δράσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά μας. 

Για την συγκεκριμένη και απόλυτα επιτυχημένη διορ-

γάνωση που πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά 

στα νησιά της Π.Ε. Πάρου, ο έπαρχος κ. Κων/νος Μπι-

ζάς, ευχαρίστησε: τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, 

κ. Ιωάννη Μαργαρίτη, τον δήμο Πάρο και τον δήμο 

Αντιπάρου για την παραχώρηση των γηπέδων, τους 

αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος στους 

αγώνες καθώς και τους γονείς τους, τα σωματεία Α.Ο. 

Πάρου, Μαρπησσαϊκός και Πλοηγός Αντιπάρου για 

την ουσιαστική και πολύτιμη συνδρομή τους, τους δι-

αιτητές Νίκο Γκουρογιάννη, Δημήτρη Τρυφωνόπουλο, 

Άγγελο Σαμοθράκη, Μάριο Κιουλάφα. τα Μ.Μ.Ε. που 

πρόβαλλαν το τουρνουά, τον κ. Ορέστη Κορτιάνο και 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Πάρο.

Εργασίες 
στους δρόμους

Από την Περιφερεια-
κή Ενότητα Πάρου έγινε 
γνωστό ότι ενόψει της 
χειμερινής περιόδου έγι-
νε αποκατάσταση λακ-
κουβών σε όλο το μήκος 
του επαρχιακού δικτύου.

Επίσης, την προηγού-
μενη εβδομάδα πραγμα-
τοποιούνται καθαρισμοί 
τάφρων στα ερείσματα 
του επαρχιακού δικτύου 
για αντιπλημμυρική προ-
στασία.

Η ΕΟ∆ στη 
Νάξο

Στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κορωνί-
δας Νάξου, μετέβησαν μαζί με άνδρες του πυροσβε-
στικού κλιμακίου Πάρου και μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, 
την Τετάρτη 9/11/2016, μετά από κλήση του προϊστα-
μένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, κ. Αθ. Δρόσου.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες καθώς 
στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έως και 9 μποφόρ και το 
μέτωπο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλο, σε δύσβατες 
περιοχές και με πολλές αναζωπυρώσεις.

Τελικά, η φωτιά έσβησε το απόγευμα της ίδιας μέ-
ρας, μετά και την έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε 
στην περιοχή.

Νέο ∆Σ στους 
ποδηλάτες

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, μετά την 
πραγματοποίηση των εκλογών του στις 30/10/2016 
συνήλθε σε σώμα στις 4/11/16 και το νέο ΔΣ έχει ως 
εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλακώνας Νικόλαος 
ΑΝΤΙΠΟΕΔΡΟΣ: Κουτσαυτάκης Ιωάννης 
ΤΑΜΙΑΣ: Καραμπέτσου Ασπασία 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιγάλας Αναστάσιος
ΜΕΛΗ: Κορτιάνος Νικόλαος, Σκαραμαγκάς Κων/

νος, Σγαρδέλης Ιωάννης.
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Στα πλαίσια της εκστρατείας
πρόληψης, προσφέρουµε
υπέρηχο προστάτη,
psa, free psa, ratio
& γεν. ουρων
σε προνοµιακές τιµές

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ

παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε έγκαιρα µε τη γραµµατεία

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444
w w w . d i a g n o s i p a r o u . g r

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο
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ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Επωφεληθείτε
όλο το
∆εκέµβριο
από την
προνοµιακή
τιµή

ΝΕΟ! ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Με την επιστηµονική επίβλεψη χειρουργού-ουρολόγου

*Ενηµερωθείτε από τη γραµµατεία για την ηµεροµηνία έναρξης του νέου τµήµατος.
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