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■ Δεκαετία ’80
Την πρώτη φορά που ήρθα στην Πάρο ήταν τη 

δεκαετία του ’80. Είχα τελειώσει το Λύκειο και σαν 
«μπόνους» από την οικογένεια είχα λάβει ένα ολάκε-
ρο μηνιάτικο του πατέρα μου. Ήρθα στην Πάρο μαζί 
με ένα φίλο το Γιώργο, που σήμερα είναι διπλωμάτης 
παρακαλώ, άσχετα αν εκείνη την εποχή ήθελε να γί-
νει πολιτικός μηχανικός και εγώ δημοσιογράφος στο 
«ΚΛΙΚ» του Κωστόπουλου.

■ Δεκαετία ’80 2
Τη δεκαετία του ’80 όλοι ήθελαν να γίνουν πολιτικοί 

μηχανικοί για να κονομάνε. Αν δείτε γύρω σας τους 
πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες του νησιού 
μας έχουν πάνω κάτω τη δική μου ηλικία άλλωστε. 
Τη δεκαετία του ’90 όλοι ήθελαν να γίνουν οικονο-
μολόγοι, τη δεκαετία του ’00 διοικητικά στελέχη επι-
χειρήσεων και ως γνωστόν σήμερα, τη δεκαετία του 
’10, όλοι θέλουν να γίνουν μετανάστες! (Άλλη ιστορία 
αυτή).

■ Δεκαετία ’80 3
Περί Πάρου δεν είχαμε μυρωδιά. Εντελώς άσχετοι 

με ταξίδια είμαστε γενικά, αφού έως τότε, εγώ, μόνο 
στα χωριά των γονιών μου είχα πάει (Χίο και Ικαρία), 
και άντε καμία Σαλαμίνα, Αίγινα και πέριξ του νομού 
Αττικής, για αγώνες της Ιωνικάρας. Η πρώτη εικόνα 
που έχω στο μυαλό μου ήταν μία νεαρά δεσποσύνη 
που είχε κολλήσει το αυτοκίνητό της στην άμμο στο 
Μπουνταράκι και έτρεξαν όλοι οι γαμπροί της Πάρου 
για να την σπρώξουν… και να ξεκολλήσει. Όταν κολ-
λήσαμε εμείς, μετά από 2-3 μέρες στις Κολυμπήθρες, 
δεν έτρεξε κανείς για βοήθεια και όλοι έλεγαν «κοίτα 
τους μ@λ@κες που πήγαν με το αυτοκίνητο!». Τέλος 
πάντων. Ασχολίαστο.

■ Δεκαετία ’80 4
Στο λιμάνι μας περιέλαβε ένας παππούς και μας είπε 

αν θέλουμε να νοικιάσουμε δωμάτιο με 5000 δραχ-
μές. Δεν ξέρω πώς (αφού ούτε στο σπίτι είχα), τον 
ρώτησα αν το δωμάτιο είχε κλιματιστικό. Ο παππούς 
είπε «ναι» και μας οδήγησε στο δωμάτιο, το οποίο όχι 
αιρκοντίσιον δεν είχε, αλλά ήταν τρισάθλιο. Δυο ντι-
βάνια με σουμιέδες στη γωνία, η τουαλέτα (μία και 
μοναδική για 7-8 δωμάτια) και κάπου σ’ ένα διάδρο-
μο υπήρχε ένα κουζινάκι με ψυγείο μινιατούρα. Βγήκα 
νευριασμένος στο μπαλκόνι, αφού ο παππούς μας την 
είχε φέρει, όπου εκεί τον άκουσα να ρωτάει την κόρη 
του τι είναι το αιρκοντίσιον! Έτσι, χαμήλωσα γράδα, 
αφού κατάλαβα ότι ο παππούς απλά ήθελε να κλείσει 
πελατεία και έλεγε σε όλα «ναι», αλλά όχι με πονηριά…

■ Δεκαετία ’80 5
Το πρώτο βράδυ ήταν περιπετειώδες, καθώς είχα-

με ανακαλύψει ότι όλα τα διπλανά μας δωμάτια ήταν 
νοικιασμένα από παρέες κοριστσιών! Το τι γαμπριλίκι 
έπεσε δε λέγεται. Φτιάχναμε το μαλλί σαν το Δημήτρη 
Σαραβάκο με τη χωρίστρα στη μέση, φορέσαμε και 
εκείνα τα ηλίθια παντελόνια που ήταν της μόδας με 
τις ζώνες και το αλυσιδάκι που κρεμόταν στο κούμπω-
μα, πουκάμισο με το τελευταίο κουμπί να κουμπώνει 

πάνω από τον αφαλό για να φαίνεται η τρίχα κάγκελο 
στο στήθος με το χρυσό σταυρουδάκι, και οι γιακάδες 
όρθιοι σαν τον Πάνο Μιχαλόπουλο στην ταινία «Στρο-
φή». Α, και άσπρα παπούτσια ψηλοτάκουνα που αν τα 
φορέσει άνδρας σήμερα, δε τον λες και «φανατικό» 
του φύλου του. Εντάξει, δε λέω, καρακίτς το ανδρικό 
ντύσιμο της δεκαετίας του ’80, αλλά τι να κάνουμε.

■ Δεκαετία ’80 6
Το γυναικείο ντύσιμο ήταν και αυτό εφάμιλλο του 

αντρικού σε γούστο! Τρία νούμερο φαρδύτερο το πα-
ντελόνι έως το γόνατο και μετά ως το τελείωμα τέσ-
σερα νούμερα μικρότερο. Πώς το έβαζαν, ακόμα δεν 
μπορώ να καταλάβω! Στο τελείωμα στο μπατζάκι όλα 
τα γυναικεία παντελόνια είχαν κουμπιά! Τα πουκάμισα 
είχαν πάντα βάτες και έτσι πίστευε κανείς ότι όλες οι 
γυναίκες της εποχής ήταν αθλήτριες του bodybuilding. 
Το μαλλί άστο να πάει η κατάσταση. Ήταν ολόκληρη 

επιστήμη για τις κομμώτριες. Έπρεπε να πέφτει έως 
τους ώμους «γλυμμένο», αλλά στην κουρούπα πάνω 
έπρεπε να είναι αφάνα! Μη σας τα πολυλογώ αυτή 
την ιστορία με το γυναικείο μαλλί τη δεκαετία του 
’80 το άλλαξε η Σοφία Αλιμπέρτη, που, ήταν η πρώτη 
ηθοποιός της εποχής, που εμφανίστηκε στην οθόνη με 
ισόμετρη κόμμωση. Άγαλμα πρέπει να της στήσουν οι 
γυναίκες.

■ Δεκαετία ’80 7
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πρώτες μου διακοπές στην 

Πάρο, μου έχει μείνει ότι στον παραλιακό δρόμο της 
Παροικιάς έδινες μάχη για να περάσεις από τον κόσμο 
και τα πάντα από διασκέδαση ήταν εκεί στην παρα-
λία. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το ότι υπήρχε 
και παραδοσιακός οικισμός στην Παροικιά το έμαθα 
έπειτα από καμιά δεκάρια φορές που είχα έρθει ως 
τουρίστας. Η Πάρος για εμάς ήταν ο παραλιακός δρό-
μος της Παροικιάς από λιμάνι έως Μπουνταράκι. Μια 
φορά που επιχειρήσαμε να πάμε και από την άλλη 
πλευρά της παραλίας θυμάμαι ότι λίγο μετά από το 
αρχαίο νεκροταφείο μας πήραν κυνήγι κάποια σκυλιά 
και ακόμα τρέχουμε. Η υπόλοιπη Πάρος που μάθαμε 
ήταν την επόμενη χρονιά, και αυτή ήταν η Νάουσα. 
Όπου Νάουσα πιστεύαμε ότι ήταν το λιμανάκι. Μυρω-
διά ότι υπάρχει και οικισμός. Νομίζαμε ότι είναι περι-
οχή για διασκέδαση το καλοκαίρι και εκτείνεται πέριξ 
από το λιμανάκι και τέλος!

■ Επίλογος
Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν πριν τρεις δε-

καετίες να γινόταν αυτός ο χαμός και σήμερα με αιρ-
κοντίσιον ακόμα και στις τουαλέτες να μην μπορούν 
να βγαίνουν χρήματα από τους επιχειρηματίες. Τότε 
λοιπόν τα δεκάδες καράβια σε καθημερινή βάση ξε-
φόρτωναν τη νεολαία της Β’ Πειραιά και Αθήνας που 
είχαν πάνω τους για πλάκα ένα μηνιάτικο του μπαμπά 
τουλάχιστον για να το ξεκοκαλίσουν στην παραλία 
της Παροικιάς και το λιμανάκι της Νάουσας. Σήμερα, 
ούτε μηνιάτικο δεν μπορεί να δώσει η οικογένεια για 
διακοπές του παιδιού και οι επιλογές στην Πάρο δεν 
τελειώνουν από Μπουνταράκι έως το λιμάνι και στου 
παππού τα δωμάτια… 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Φαρµακείο Ιωάννη Νικ. Φραγκούλη
Κεντρική ∆ιασταύρωση Παροικιάς 
Τηλ. 22840 21449

Χτύπημα 
κατά των 
ναρκωτικών

Μία μεγάλη επιτυχία είχαν τα στελέχη του αστυ-
νομικού τμήματος Πάρου στον αγώνα που κάνουν 
κατά των ναρκωτικών.

Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου 2016 συνελήφθησαν 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού 
τμήματος Πάρου, δυο ημεδαποί ηλικίας 33 και 38 
ετών, κατηγορούμενοι από κοινού για κατοχή και 
παραγωγή ναρκωτικών ουσιών (φωτό), με σκοπό 
τη διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολό-
γησης στοιχείων, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης 
ναρκωτικών, στις 23/11 πραγματοποιήθηκαν στο-
χευμένες διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των κα-
τηγορούμενων, όπου παρουσία δικαστικού λειτουρ-
γού βρέθηκαν: 

Στην κατοικία και την κατοχή του 33χρονου: 
- Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 480 

γραμμαρίων 
- Κάνναβη τριμμένη και εμποτισμένη με ισοπροπυ-

λική αλκοόλη βάρους 4 κιλών και 780 γραμμαρίων 
- Ποσότητα χασισέλαιου 12ml 
- Αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης 
- Ζυγαριά ακριβείας 
- Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού υψηλού χρη-

ματικού ποσού 
- Το χρηματικό ποσό των 635 ευρώ 
- Κινητό τηλέφωνο
Στην κατοικία του 38χρονου: Κάνναβη ακατέργα-

στη βάρους 263 γραμμαρίων 

- Ποσότητα 
χασισέλαιου 
4ml 

- Ουσία 
ά γ ν ω σ τ η ς 
χημικής σύν-
θεσης τοπο-
θετημένη σε 
-45- συσκευα-
σίες από αλου-
μινόχαρτο 

- Ζυγαριά 
ακριβείας 

- Το χρημα-
τικό ποσό των 
980 ευρώ 

- Δίκυκλη μοτοσικλέτα 
- Δύο κινητά τηλέφωνα 
Όπως διακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, 

οι δράστες κατείχαν από κοινού την κάνναβη και 
παρασκεύαζαν χασισέλαιο με σκοπό την περαιτέρω 
διακίνηση του και τον προσπορισμό παράνομου οι-
κονομικού οφέλους. Σημειώνεται ότι παρόμοια υπό-
θεση είχε εξιχνιαστεί πρόσφατα και συγκεκριμένα 
τον Αύγουστο του 2016 από το αστυνομικό τμήμα 
Πάρου, με δυο συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκω-
τικών.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η επιτυχία των αστυνο-
μικών του νησιού μας δεν έμεινε ασχολίαστη από 
την ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνομία), που με ιδιαίτερο 
βίντεο που μοίρασε στα ΜΜΕ της χώρας, παρουσία-
σε το γεγονός, ενώ δόθηκαν συγχαρητήρια στο 
προσωπικό του Α.Τ. Πάρου για τις άοκνες 
προσπάθειες που καταβάλλουν στον αγώνα 
κατά της μάστιγας των ναρκωτικών.

Τέλος, οι δύο συλληφθέντες μετά την οδήγησή 
τους στην κ. εισαγγελέα πλημμελειοδικών Σύρου, 
κρίθηκαν προφυλακιστέοι. 

Μειώσεις τελών
Μειώσεις ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριό-

τητας και άλλα μέτρα στήριξης των δημοτών αποφάσισε ο 
δήμος Πάρου. 

Σε σχετικό δελτίο τύπου από το γραφείο δημάρχου Πά-
ρου σημειώνεται:

«Σειρά μέτρων κοινωνικής ευαισθησίας λαμβάνει για 
δεύτερη χρονιά ο ∆ήμος Πάρου για την στήριξη των δη-
μοτών του λόγω των παρατεταμένων υφεσιακών συνθη-
κών της εθνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

- Να μη γίνει καμία αύξηση των ανταποδοτικών τελών 
φωτισμού και καθαριότητας

- Να ενταχθούν και άλλες ευπαθείς ομάδες με απαλλα-
γή 50% όπως οι άποροι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και 
οι μακροχρόνιοι άνεργοι με βάση τα εισοδηματικά κριτή-
ρια της ΚΥΑ 494/07-04-2015(ΦΕΚ 577 Β /09-04-2015)

- Να μειωθεί, με μετατροπή σε οικιακό, ο συντελεστής 
στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις μάντρες οικοδομι-
κών υλικών - για το εμβαδό του χώρου που εμπορεύονται 
σίδηρο και ξυλεία- αναγνωρίζοντας ότι δεν παράγονται 
απορρίμματα από τις δραστηριότητες αυτές κατά το σκε-
πτικό των ξυλουργείων.

- Να υπαχθούν στο συντελεστή γραφείων, όλα τα επαγ-
γέλματα που σύμφωνα με τον 2238/1994 άρθρο 48 παρ1 
αναφέρονται ως ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και τα 
τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινή-
των.

Η ∆ημοτική Αρχή, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα από 
τη μείωση του εισοδήματος των πολιτών και την αυξημέ-
νη ανεργία, θα συνεχίσει να εργάζεται για το κοινό συμφέ-
ρον, την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας».
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Η τέχνη του 
κουτσομπολιού

Κουτσομπολιό είναι να σου δίνουν νερό και εσύ να 
το μετατρέπεις σε φαρμάκι. Να το μοιράζεις έπειτα 
σαν φάρμακο για να ξεκάνεις αυτόν που στο έδωσε 
και αυτόν που το ήπιε. Κουτσομπόληδες και κουτσο-
μπόλες  είναι οι μέλισσες που μεταφέρουν τη γύρη 
από ανθό σε ανθό και αντί για μέλι  παράγουν δηλη-
τήριο. 

Είναι η χαρά των ασήμαντων να μειώνουν τους ση-
μαντικούς και ο φθόνος των άχρηστων να φθείρουν 
τους χρηστούς. Ο κουτσομπόλης διαδίδει ανυπόστα-
τες και συνήθως κακόβουλες φήμες με στόχο να πλή-
ξει ένα άτομο ή να στρέψει ένα άτομο εναντίον  άλλου.

Για να πετύχει τον σκοπό του, απομονώνει λέξεις ή 
φράσεις από ένα σχόλιο, τις παραποιεί ή τις μεταφέ-
ρει αυτούσιες ή διφορούμενες με ύπουλο τρόπο σε 
τρίτους, επιδιώκοντας να τους βλάψει έμμεσα αυτούς 
ή και άλλους.

Η τέχνη του κουτσομπολιού υπάρχει από την εμφά-
νιση του Αδάμ στη γη, ο οποίος, αν έμενε μόνος του θα 
ήταν σήμερα άγιος. Του βγήκε η Εύα από τα πλευρά 
του και αμέσως γεννήθηκε η αμαρτία. Όχι όμως χωρίς 
τη συμβολή ενός τρίτου. Του καταραμένου Όφι. Άλλα 
του είπε ο Θεός του φιδιού και άλλα μετάφερε στην 
Εύα. Και αυτή με τη σειρά της τα ερμήνευσε με τον 
δικό της τρόπο. Έδωσε το μήλο στον Αδάμ λέγοντάς 
του ότι κάνει καλό στο φούσκωμα του στομαχιού και 
εκείνος το έφαγε και φούσκωσε η κοιλιά της. Και έτσι 
έγινε το κακό. Τώρα να λέμε την αλήθεια, το κακό που 
έγινε με το μήλο δεν ήταν και τόσο κακό. Γιατί η Εύα 
στην πραγματικότητα ήθελε το καλό του Αδάμ που 
ξαφνικά είδε το φως του. Αυτός που έκανε τη ζημιά 
ήταν το φίδι. Ο Όφις ο φαρμακερός ο κουτσομπόλης, 
ο οποίος πολλαπλασιάστηκε και έκανε δισεκατομμύ-
ρια απογόνους, όσοι είναι και οι άνθρωποι πάνω στη 
γη. Έτσι κληρονομήσαμε τον σπόρο του κουτσομπο-
λιού. Όχι όμως για να προξενούμε πάντα το κακό. Γιατί 
το να συζητάς με φίλους και να σχολιάζεις  ανθρώ-
πους και γεγονότα, δεν είναι κακό πράγμα. Κακό είναι 
να υπάρχει στην παρέα κάποιος που εκμεταλλεύεται 
τα σχόλια για να κάνει ζημιά.

Οι λιγότερο επικίνδυνοι είναι αυτοί που συλλέγουν 
και διαδίδουν πληροφορίες από περιέργεια, χωρίς να 
θέλουν να βλάψουν. Οι περισσότερο επικίνδυνοι είναι 
οι κακοήθεις οι οποίοι εν γνώσει τους κάνουν ζημιά 
για να εκδικηθούν κάποιον που φθονούν, διαδίδοντας 
ψέματα ως αλήθειες που σπιλώνουν το όνομα και 
αναστατώνουν τη ζωή του θύματός τους. Θύματα κα-
κοήθους κουτσομπολιού πέφτουν και όσοι δεν ασπά-
ζονται τα δικά τους πιστεύω, πολιτικά κ.α. Η χειρότερη 
περίπτωση κουτσομπολιού είναι όταν  σπέρνουν τη 
διχόνοια μεταξύ τρίτων, χωρίς οι ίδιοι να αποκομίζουν 
προσωπικό όφελος, εκτός από την αρρωστημένη τους 
ικανοποίηση. Εξαιτίας της ύπαρξης των κουτσομπό-
ληδων, οι άνθρωποι σήμερα αποφεύγουν να εκφρά-
ζονται ελεύθερα από το φόβο μήπως μεταφερθούν 
κακόπιστα τα όσα λέγουν.

Και τώρα φίλοι του κουτσομπολιού σε όλη την Ελ-
λάδα, σας έδωσα τροφή. Ξαμοληθείτε σε δρόμους, σε 
στενά. Να πιείτε και καφέ σε ένα γραφείο τελετών. Εί-
ναι φίλοι σας. Αυτοί θάβουν άψυχα σώματα και εσείς 
ζωντανές ψυχές. Αγοράστε και ένα κομποσκοίνι  να 
επαναλαμβάνετε αυτά που σας έγραψα και μην  ξε-
χάσετε να ανάψετε  ένα κεράκι να συγχωρεθεί η ψυ-
χούλα σας.

Δημήτρης Καλανδράνης

Εκλογές  
ΣΕΟΤΑΠΑ

Με μικρή συμμετοχή, μόλις 72 ατόμων, σε σύνολο 
145 μελών του ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων 
των Δήμων Πάρου Αντιπάρου), πραγματοποιήθηκαν 
τη Δευτέρα 21/11/2016 στο δημαρχείο της Πάρου, οι 
εκλογές του συλλόγου για την ανάδειξη νέου διοικη-
τικού συμβουλίου.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η κατάτα-
ξη των υποψηφίων είχε ως εξής:

Για το ΔΣ:
Μωραϊτίδης Ιωάννης 39
Γριβέα Παναγιώτα 33
Μαούνης Χριστόδουλος 33
Σαμπαζιώτης Γεώργιος 33
Λατούδης Ιωάννης 32
Κανάλης Ανδρέας 26
Γεωργιάδης Δημήτρης 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ανδρεάδης Γιώργος 16
Κοντός Δαμιανός 13
Σομπόνη Καλλιόπη 11
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Ζαμπούνη Βασιλική 41
Γαβαλάς Νικόλαος 34
Τατάρογλου Παρθένα 30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Φαρούπου Κυριακή 16
Μακρή Καλλιόπη 12.

Σινεμά
Η κινηματογραφική λέσχη του πολιτιστικού συλλό-

γου «Αρχίλοχος», θα παρουσιάσει στην αίθουσά της 
σήμερα, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, τη Σου-
ηδική ταινία «ο κύριος Όβε», στις 20:45.

Πρόκειται για μία κομεντί του 2015, διάρκειας 116 
λεπτών, σε σκηνοθεσία Χάνες Χολμ και πρωταγωνι-
στούν οι ηθοποιοί: με Ρολφ Λάσγκαρντ, Ζόζαν Άγκουν 
και Φίλιπ Μπεργκ.

Η υπόθεση της ταινίας αφορά τον κύριο Όβε, που εί-
ναι ένας εσωστρεφής και στριμμένος μισάνθρωπος, ο 
οποίος έχει χάσει πριν από λίγο καιρό τη γυναίκα του. 
Σκοπός του είναι «να πάει να τη συναντήσει» άμεσα, 
αλλά η μετακόμιση μιας φασαριόζικης οικογένειας δί-
πλα του θα του αλλάξει με απρόοπτο τρόπο τα σχέδια.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δημοτική 
περιουσία

Με αφορμή τη συζήτηση στο δημοτικό συμβού-
λιο Πάρου, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας και τη στέγασή του στο δημοτικό κτίριο 
που φιλοξενείται ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακούστηκαν ορισμένα 
πράγματα για τη λειτουργία συλλόγων στο νησί μας.

Καταρχάς, όπως δηλώθηκε από επίσημα χείλη και 
χωρίς τη διαμαρτυρία κανενός δημοτικού συμβούλου, 
υπάρχουν σήμερα, σύλλογοι «σφραγίδες», με σχεδόν 
μηδενική δράση στο νησί μας που χρηματοδοτούνται 
από το δήμο ή στεγάζονται δωρεάν σε δημοτικά ακί-
νητα.

Επίσης, έγινε ολοφάνερο ότι ο δήμος χρηματο-
δοτεί αίθουσες συλλόγων, δίχως τις συγκεκριμένες 
αίθουσες να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν άλλοι 
σύλλογοι-φορείς για δραστηριότητές τους. Την ίδια 
στιγμή όμως, που είναι ολοφάνερο ότι ο δή-
μος είναι «προστάτης» και οικονομικός «αιμο-
δότης» τόσων και τόσων συλλόγων, η δημο-
τική αρχή δεν μπορεί να βοηθήσει συμπολίτες 
μας με διάφορες δομές που έχουν ανάγκη. Ο 
δήμος Πάρου, όπως κάθε δήμος, πρέπει να βοηθάει 
σε κοινωνικές δράσεις φορείς, που αποδεδειγμένα 
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Όμως, είναι 
φανερό ότι δίνεται βοήθεια (κάθε είδους) και 
σε φορείς για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους.

Τα χρήματα του δήμου με την ευρεία έννοια είναι 
χρήματα των πολιτών και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να 
δαπανώνται προς το όφελός τους. Δεν κατανοούμε 
για ποιο λόγο ένα νησί 12-13000 μόνιμων κατοίκων 
πρέπει να έχει σχεδόν 100 συλλόγους και όλοι αυτοί 
οι σύλλογοι να έχουν οικονομική ή άλλη βοήθεια από 
το δήμο, ο οποίος (δήμος), την ίδια στιγμή δηλώνει 
ανήμπορος να βοηθήσει ουσιαστικά σε κοινωνικές 
δομές. Έτσι, φθάσαμε στο σημείο ένα μικρό νησί να 
έχει τόσους και τόσους συλλόγους για τις ίδιες και 
απαράλλακτες δραστηριότητες. Ή μήπως δε γνωρί-
ζουμε ότι πολλοί σύλλογοι έχουν δημιουργηθεί διότι 
διαφώνησαν μέλη διοικητικών συμβουλίων και στη 
συνέχεια έκαναν νέους συλλόγους;

Ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου έκανε αναφορά για άλλους 
χώρους που μπορεί να φιλοξενηθεί ο σύλλογος εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-
Αντιπάρου. 

Αλλά, για να είμαστε λογικοί θα πρέπει και ο ίδιος 
ο δήμος να δει πόσα ενοίκια πληρώνει για να στεγά-
σει υπηρεσίες του, ενώ την ίδια στιγμή ακούσαμε στη 
συνεδρίαση για αίθουσες που υπάρχουν σε διάφορες 
περιοχές του νησιού μας. Δεν επιθυμώ να πω δημό-
σια πόσες αίθουσες ενοικιάζει σήμερα ο δήμος μας 
(μερικές και με υψηλό ενοίκιο), για να μη φανεί ότι 
«στοχοποιώ» συγκεκριμένα ακίνητα. Ούτε όμως κα-
τανοώ γιατί πρέπει κάποιες υπηρεσίες να στεγάζονται 
σε κεντρικά σημεία από τη στιγμή που οι επισκέπτες 
τους σε καθημερινή βάση μετριούνται στα δάκτυλα. 
Πόσα χρήματα θα μπορούσαν να οικονομηθούν με 
αυτόν τον τρόπο;

Το θέμα της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας 
τίθεται εντονότερα από ποτέ και την ίδια στιγμή –αν 
και έχει τεθεί το θέμα- το δημοτικό συμβούλιο αρ-
νείται να συνεδριάσει γι’ αυτή την υπόθεση. Πάλι ο 
Σαραντινός φταίει ή βασιλεύει η αδιαφορία;

Αποζημίωση 
λόγω  
ανομβρίας

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου, έστειλε ο αντι-
περιφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογε-
νούς Τομέα, Φιλήμονας Ζαννετίδης, από τον οποίο 
ζητά να εξετάσει ευνοϊκά τη δυνατότητα αποζημίωσης 
των  παραγωγών των νησιών της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου που επλήγησαν από την παρατεταμένη ανομ-
βρία, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνολικά δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες.

Ο κ. Ζαννετίδης αναφέρεται στις σοβαρές επιπτώ-
σεις της ανομβρίας στην καλλιέργεια της ελιάς, την 
κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, που έχουν ως απο-
τέλεσμα την σημαντική μείωση της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή μας.
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Πρόσκληση 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Τι έπαθαν τα μουσικά όργανα και άλλαξε η φωνή τους; Θα βοηθήσουν οι μικροί 

μας φίλοι να λυθούν τα μάγια και να σωθεί η Μελωδιούπολη;        
Για να μάθετε τι συμβαίνει στη Μελωδιούπολη, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

του 2ου Δημοτικού Παροικίας Πάρου προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους 5 έως 
8 ετών, στη διαδραστική δραματοποίηση του μουσικού παραμυθιού «Κάποτε στην 
Μελωδιούπολη» του Γ. Κωνσταντινίδη, με τη μουσικοπαιδαγωγό: Κωνσταντίνα 
Ανδρεάκου.

Συμμετέχουν: Ωραία Πάτκου, φαγκότο, Αφροδίτη Βαζάκα, φλάουτο.
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 5 μ.μ., στην αίθουσα του «Πολυγωνικού»
Είσοδος 3 ευρώ.

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2200Β/30-9-2011)
Την υπ’ αριθμόν 279/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 22-11-2016 αίτηση της κ. Κονταράτου Αργυρώς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων στη θέση «Πούντα» Οικισμού Πούντα  Δ.Κ Παροικίας  Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή μεταξύ της προϋφιστάμενης του 1983 οδού (προέκταση του 
επαρχιακού δικτύου) που καταλήγει στο λιμάνι της Πούντας, των ορίων του οικι-
σμού και του ποταμού Συρίγου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 

Ανακοίνωση-Περίληψη
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  της εταιρείας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ, προ-

βήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 
15.332,25τ.μ. που κείται στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Πάρου, της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικατα-
στάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο 
απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 
4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού Κυκλά-
δων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, 
εντός προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιή-
σεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατό-
πιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 23266 | fax. 22840 24634

Ευχές για ένα τραπέζι
στρωµένο µε αγάπη!

Παροικιά Πάρου - Θέση Αγία Φωτεινή

Χρόνια πολλά,
µε πολύ αγάπη
σε κάθε τετράποδη
συντροφιά!

ΧΑΛΙΑ
Α Π Ο
90€

Σταύρος ΛουκήςΣταύρος Λουκής µοκέτες-χαλιά | Νάουσα | Τ. 22840 53060

Νέα συλλογή - Απίστευτες τιµές

Χριστούγεννα 
στη Μάρπησσα

Η εθελοντική ομάδα δράσης Μάρπησσας, μαζί με τη 
δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, το ΚΑΠΗ Μάρπησ-
σας-Αρχιλόχου, το σύλλογο γυναικών Μάρπησσας, 
τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό, το σύλλογο γονέων και κη-
δεμόνων δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας 
και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου 
Αρχιλόχου, θα διοργανώσουν υπό τη ευγενή στήριξη 
του δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑΠ, τις εορταστικές 
εκδηλώσεις στην περιοχή τους.

Πρόγραμμα

Κυριακή 18 Δεκ.
5.30 μμ. Άναμμα δέντρου, φάτνης Χριστουγεννιά-

τικης πλατείας
- Κάλαντα από την χορωδία του δημοτικού σχολείου 

Αρχιλόχου- Μάρπησσας.
- Χορευτική παράσταση
- Κατασκευές με μπαλόνια με το ξωτικό στο Παρα-

μυθόσπιτο
- Ερχομός του Άι Βασίλη - μοίρασμα δώρων στα 

παιδιά στο σπιτάκι του Άι Βασίλη από το σύλλογο γυ-

ναικών Μάρπησσας
- Ευχές και ζωγραφιές από τα παιδιά για τον Άι Βα-

σίλη, κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Δευτέρα 19 Δεκ.
5.30 μμ  Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία, 

φωτογράφιση στο σπιτάκι του Άι Βασίλη
6.30 μμ  Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το νηπι-

αγωγείο Μάρπησσας στην Αγροτολέσχη
7.30 μμ Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το Νηπι-

αγωγείο Δρυού στην Αγροτολέσχη.
Τρίτη 20 Δεκ. 
4.00 μμ  Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Ξεκίνημα 

από τη Χριστουγεννιάτικη πλατεία 
5.30 μμ  Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία 
6.00 μμ  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στο Πα-

ραμυθόσπιτο
7.30 μμ  Χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά στην 

Αγροτολέσχη.
Τετάρτη 21 Δεκ.
5.30 μμ Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία
6.30 μμ Ζωγραφική στα προσωπάκια «Face 

Painting», στο Παραμυθόσπιτο.
7.30 μμ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ…» Εκδή-

λωση γυμνασίου Αρχιλόχου, στην Αγροτολέσχη.
Πέμπτη 22 Δεκ. 2016
4.00 μμ  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με το δη-

μοτικό σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας, στην Αγροτο-
λέσχη

5.30 μμ  Επίσκεψη στην Χριστουγεννιάτικη Πλατεία
7.30 μμ  «ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ» Μουσι-

κοφιλολογική εκδήλωση, στην Αγροτολέσχη.
Παρασκευή 23 Δεκ.
5.30 μμ Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία
6.00 μμ «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγ-

μένη» στο Παραμυθόσπιτο
 7.00 μμ  «Ρυθμός και Χορός», στη Χριστουγεννιά-

τικη πλατεία.
Σάββατο 24 Δεκ.
11.00 πμ Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στην 

Αγροτολέσχη
5.30 μμ  Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία.
Κυριακή 25 Δεκ.
- Μετά την Θεία Λειτουργία, καφές, τσάι και γλυκί-

σματα στο «Ζαχαρόσπιτο». Κάλαντα από το σύλλογο 
γυναικών Μάρπησσας          

5.30 μμ  Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία. 
Βεγγέρα στο «Ζαχαρόσπιτο».

Δευτέρα 26 Δεκ.
ΛΗΞΗ 5.30 μμ  Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη 

πλατεία
6.00 μμ  Προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας στην 

Αγροτολέσχη
7.00 μμ  Βεγγέρα με χριστουγεννιάτικες αναμνή-

σεις και λιχουδιές στο «Ζαχαρόσπιτο».
Τέλος, οι εφετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες 

στον αείμνηστο Στέφανο Φυσιλάνη.
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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

Ομάδα 
αυτοβοήθειας

Ενημέρωση για την ομάδα αυτοβοήθειας για 
την κατάθλιψη στην Πάρο, απεύθυνε με ανοιχτή 
πρόσκληση η ομάδα που έχει δημιουργηθεί.

Σημειώνουμε ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας ανά 
τον κόσμο, αποτελούν μια διαφορετική προσέγ-
γιση αλληλοβοήθειας σημειώνοντας μεγάλη 
πρόοδο, και φαίνεται να κερδίζουν έδαφος ολο-
ένα και περισσότερο, από ανθρώπους όλων των 
ηλικιών και κοινωνικών τάξεων.

Η ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη 
στην Πάρο, εδώ κι ένα χρόνο παρουσιάζει αυξη-
μένο ενδιαφέρον με προοπτική δημιουργίας και 
δεύτερης ομάδας. Πρόκειται για τακτικές συνα-
ντήσεις ατόμων που βιώνουν ή έχουν βιώσει κα-
τάθλιψη, ή ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, δυσθυ-
μία ή άγχος, που υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν ο ένας τον άλλο να βοηθήσει τον 
εαυτό του. 

Οι ομάδες δεν καθοδηγούνται από επαγγελ-
ματίες, είναι αυτοδιαχειριζόμενες και λειτουρ-
γούν από και για τα μέλη.

Όπως σημειώνει η ομάδα αυτοβοήθειας: «[…] 
Μέσα στην ομάδα προκύπτουν πολλές χρήσιμες 
διαδικασίες. Καταρχάς, η ατμόσφαιρα αμοιβαίας 
και συλλογικής εμπλοκής σημαίνει την παροχή 
ενός ασφαλούς καταφυγίου, όπου οι συμμετέ-
χοντες νιώθουν αποδοχή και άνεση. Μέσα από 
τα προσωπικά βιώματα και τρόπους αντιμετώπι-
σης της κατάθλιψης, ο καθένας ξεχωριστά μπο-
ρεί να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι προς την 
ανάρρωση και ευεξία, αλλά επιλέγει να κάνει 
αυτό το ταξίδι μαζί με άλλους που επιθυμούν 

τον ίδιο προορισμό. Μέσα στην ομάδα οι συμ-
μετέχοντες λένε τις ιστορίες τους σχετικά με το 
ποιοι είναι και τι έχουν περάσει (προαιρετικά, ο 
καθένας μιλά μόνο όταν είναι έτοιμος), αναπτύσ-
σοντας έτσι μια πιο δυνατή αίσθηση αυτονομίας, 
ταυτότητας και αποφασιστικότητας, ένας χώρος 
όπου γεννιέται το θάρρος να αντικρίζει κάποιος 
τους φόβους του. 

Το να μοιράζονται τις εμπειρίες, βοηθάει να 
δώσουν ο ένας στον άλλον μια αμοιβαία υπο-
στήριξη μοναδικής ποιότητας και να αντλήσουν 
πρακτικές πληροφορίες και τρόπους αντιμετώ-
πισης σε σχέση με το πρόβλημά τους.

Βασικές αρχές της ομάδας αυτοβοήθειας εί-
ναι η απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία, η δημι-
ουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, ανοιχτού σε 
όποιον επιθυμεί να συμμετέχει και να μοιραστεί, 
εάν θέλει, δικές του εμπειρίες και προβληματι-
σμούς, χωρίς να κρίνει ή να κρίνεται. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δύο φο-
ρές το μήνα στην ισόγεια αίθουσα του ΕΠΑΨΥ 
και είναι ανοιχτές σε όλους. Η συμμετοχή είναι 
δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 698.34.54.976 (Δευτέρα-Παρασκευή:  

10.00-12.00 & 18.00-20.00)».

Συμμετοχή σε 
εκθέσεις 
τουρισμού

 Ο δήμος Πάρου συνεχίζει τη συμμετοχή του σε τουριστικές εκ-
θέσεις, μέσω των περιπτέρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι 
τελευταίες του συμμετοχές ήταν στη «Philoxenia 2016» και «Greek 
Tourism Expo 2016»

 Η 32η διεθνής έκθεση τουρισμού «Philoxenia» διεξήχθη από18 
έως 20 Νοεμβρίου 2016 στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Πάνω από 5.500 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν μεταξύ εμπορικών επισκεπτών και εκθετών μέσα σε ένα 
μόλις τριήμερο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύναψη συμφωνιών. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της τουριστικής επιτροπής: «[…] οι συ-
νολικά 621 εκθέτες, οι 383 hosted buyers από 34 χώρες και τα 
περισσότερα από 20.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου που καλύφθηκαν 
συνέθεσαν το προφίλ της Philoxenia 2016 που ήταν η μεγαλύτερη 
της τελευταίας πενταετίας».

Ακόμα, ο δήμος μας συμμετείχε στην 3η διεθνή έκθεση «Greek 
Tourism Expo 2016», που πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Νοεμβρί-
ου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo» της Αθήνας. Η 
έκθεση φιλοξένησε 120 hosted byers από 35 χώρες. Παρόλο που 
πρόκειται για μια σχετικά καινούργια έκθεση τα μηνύματα για την 
πορεία της είναι άκρως ενθαρρυντικά και αισιόδοξα.

Σε ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής δήμου Πάρου σημειώ-
νεται ότι: «[…] Το stand της Πάρου δέχθηκε μεγάλη επισκεψιμότη-
τα όχι μόνο από δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες του 
τουρισμού αλλά και από το κοινό, εστιάζοντας κυρίως στον θεμα-
τικό τουρισμό, την παράδοση και τις δραστηριότητες, κάτι για το 
οποίο η Πάρος ενδείκνυται. Κύριο μέλημα του ∆ήμου Πάρου είναι 
η στοχευμένη τουριστική  προβολή του νησιού και η συνέχιση της 
στήριξης κάθε προσπάθειας και δράσης ανάδειξης του ως εναλλα-
κτικό τουριστικό προορισμό».
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Κονταρομαχίες Δήμου  
με Επαρχείο

Οι ερωτήσεις στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου από το δημοτικό 
σύμβουλο της ΚΕΠ-ΟΣΑ, Αλέξη Γκόκα, σχετικά με την τύχη έργων που είχε γίνει 
πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έφεραν πολλά σχό-
λια πολιτών σε ιστοσελίδες και συζητήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια ήταν αρνητικά για το δήμο Πάρου, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδρα-
ση από τη δημοτική πλειοψηφία, αλλά και δελτίο τύπου από το επαρχείο Πάρου.

Το επαρχείο
Το επαρχείο Πάρου με ανακοίνωσή του στις 25/11/2016 παρουσίασε το ιστορικό 

απόρριψης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 των βρεφονηπιακών σταθμών Παροικιάς 
και Μαρμάρων, «λόγω των σημαντικών ελλείψεων που είχαν οι φάκελοι που κα-
τατέθηκαν στην ειδική υπηρεσίας διαχείρισης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», όπως 
υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του επαρχείου Πάρου, ισχυρίζεται:
«Επειδή στις 21 Νοεμβρίου 2016 υπογράφτηκαν οι αποφάσεις απόρριψης έντα-

ξης στο ΕΣΠΑ 2014-20 των βρεφονηπιακών σταθμών Παροικίας & Μαρμάρων 
και επειδή οι συμπολίτες μας οφείλουν να έχουν πλήρη και σωστή ενημέρωση, ο 
Έπαρχος Π.Ε. Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς θα ήθελε να ενημερώσει για τα παρακάτω: 

1ον. Στις 25.06.2015 συνεδρίασε στην Ερμούπολη της Σύρου η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, 
η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμ-
ματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι 
καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως 
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση.

Ο Δήμος Πάρου είχε στείλει εκπρόσωπο στην παραπάνω συνεδρίαση και παρέ-
λαβε ογκώδη φάκελο στον οποίον παρουσιάζεται το Πρόγραμμα του Ε.Π. «Νοτί-
ου Αιγαίου», οι άξονες προτεραιότητας & η κατανομή πόρων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020 ανά άξονα προτεραιότητας, θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιό-
τητα. Το σύνολο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου είναι 168.170.562. Κατόπιν της παραπά-
νω συνεδρίασης έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα 41 προσκλήσεις για ένταξη έργων 
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπάρχει σχετική ιστοσελίδα με όλες τις προσκλήσεις στο site: www.pepna.gr

2. Σχετικά με τους βρεφονηπιακούς υπήρξαν τα παρακάτω έγγραφα:
α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ με Α.Π.: 3642, με ημερομηνία 23.08.2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο 

Αιγαίο» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο 
«Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας».

Οι προτάσεις υποβάλλονταν αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση 
χρηματοδότησης υποβάλλονταν υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 
Ερμούπολη 84100 επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστο-
λής ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ)

από τις 29/08/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)
έως τις 31/10/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
(ΑΔΑ 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ)
β) Για την παραπάνω πρόσκληση δόθηκε στις 25.10.16 με α.π. 4592, παράταση 

μέχρι τις 07.11.2016 
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γ) το αρ. πρωτ. 4908/17.11.2016 εισήγηση απόρριψης του Προϊσταμένου της 

Διαχειριστικής Αρχής του, της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς», με κω-
δικό ΟΠΣ 5003020 και δικαιούχο τον Δήμο Πάρου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 
1.000.000,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.000.000,00 €, η οποία υπο-
βλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3642/23.08.2016 (ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ) 
πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

δ) το αρ. πρωτ. 4907/18.11.2016 εισήγηση απόρριψης του Προϊσταμένου 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, της Πράξης «Βρεφονηπια-
κός σταθμός Μαρμάρων», με κωδικό ΟΠΣ 5003018 και δικαιούχο τον Δήμο Πά-
ρου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 910.000,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
910.000,00 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3642/23.08.2016 
(ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ) πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υπο-
βολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο».

ε) στις 21.11.2016 υπογράφηκαν οι παρακάτω ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
1η απόφαση
Απόρριψη της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς», καθώς διαπιστώθη-

καν οι παρακάτω ελλείψεις:
Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι στοιχεία, όπως αυτά δηλώνονται ότι διατίθενται από 

τον Δικαιούχο στον Πίνακα Αποτύπωσης Μελετών: 
(α) Αρχιτεκτονική μελέτη, 
(β) Στατική μελέτη, 
(γ) Μελέτη Παθητικής Πυρασφάλειας και Ενεργητικής Πυροπροστασίας, 
(δ) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματι-

σμός), 
(ε) Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ, 
(στ) Αναλυτικές Προμετρήσεις και Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, 
(ζ) ΣΑΥ-ΦΑΥ, 
(η) Τεύχη Δημοπράτησης. 
Απαιτείται η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης, λόγω της φύσης του εδάφους θε-

μελίωσης (προσχώσεις) και των μελετών Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ 
και Η/Μ (Ηλεκτρικά, Φωτισμός). Δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για την προμήθεια 
εξοπλισμού για την εξασφάλιση λειτουργικότητας της πράξης. 

Ο Δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τον Πίνα-
κα Αποτύπωσης Αδειών και Εγκρίσεων: 

(α) Έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
(β) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια Αρχή, 
(γ) Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
δ) Έγκριση και Άδεια Δόμησης για την κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών 

και την ανέγερση των νέων κτιρίων, 
(ε) Έγκριση Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική. 
Απαιτείται έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού ή Απόφαση έγκρισης όρων δόμησης 

κατά παρέκκλιση, έγκριση Αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και Έγκριση κυκλοφοριακής 
σύνδεσης, εφόσον εμπίπτει σε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Έχουν υποβληθεί στοι-
χεία για την κυριότητα του ακινήτου με ελλείψεις.

(ΑΔΑ 6ΖΒΝ7ΛΞ-ΗΝΕ)

2η απόφαση
Απόρριψη της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων», καθώς διαπιστώ-

θηκαν οι παρακάτω ελλείψεις:
Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι στοιχεία, όπως αυτά δηλώνονται ότι διατίθενται από 

τον Δικαιούχο στον Πίνακα Αποτύπωσης Μελετών: 
(α) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, 
(β) Στατική μελέτη εφαρμογής, 
(γ) Μελέτη Παθητικής Πυρασφάλειας και Ενεργητικής Πυροπροστασίας, 
(δ) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματι-

σμός), 
(ε) Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ, 
(στ) Αναλυτικές Προμετρήσεις και Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, 
(ζ) ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Υποβλήθηκαν με σημαντικές ελλείψεις τα εξής: Τεχνική Έκθεση, Τοπογραφικό και 

Διάγραμμα Δόμησης, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Ξυλ.Θεμελίωσης, Κατόψεις 
Αποχέτευσης και Θέρμανσης, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός Μελέτης. Απαιτεί-
ται η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης, εφόσον απαιτείται από τη φύση του εδάφους 
θεμελίωσης και μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ και Η/Μ (Ηλεκτρικά, Φω-
τισμός). Δεν έχουν υποβληθεί Τεύχη Δημοπράτησης και στοιχεία για την προμήθεια 
εξοπλισμού για την εξασφάλιση λειτουργικότητας της πράξης. 

Ο Δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τον Πίνα-
κα Αποτύπωσης Αδειών και Εγκρίσεων: 

(α) Έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

(β) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια Αρχή, 
(γ) Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής,
(δ) Έγκριση και Άδεια Δόμησης για την κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευ-

ών και την ανέγερση των νέων κτιρίων, 
(ε) Έγκριση Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική. 
Έχουν υποβληθεί στοιχεία για την κυριότητα του ακινήτου με ελλείψεις.
(ΑΔΑ 7Γ5Υ7ΛΞ-5ΗΥ)

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω φάκελοι είχαν σημαντικές ελλείψεις 
και δεν είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα για ν’ αξιολογηθούν θετικά. 
Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος απόρριψης από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.

Είναι η ίδια Υπηρεσία που αξιολόγησε θετικά την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
στην Μάρπησσα ( 1,5 εκ.), το νηπιαγωγείο της Αγκαιριάς (922 χιλ.) , την ανακαίνιση 
των νηπιαγωγείων στην Νάουσα και την Μάρπησσα (935 χιλ.), τα περιφερειακά 
ιατρεία Μάρπησσας και Νάουσας  (287 χιλ.), τους ανεμόμυλους της Αγίας Άννας και 
του Δημαρχείου (367 χιλ.), τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ στο Χωριουδάκι Παροι-
κίας και στις Καντηνελιές Νάουσας (1,5 εκ.), τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ (912 χιλ.), τα 
σημαντικά έργα της ΔΕΥΑΠ («ηλεκτρονικός εξοπλισμός» 2,5 εκ. και τα έργα «Αντι-
κατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» 1,6 
εκ. και «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» 705 
χιλ.), το Κέντρο Κοινότητας Πάρου (112 χιλ), τη συνέχιση λειτουργίας του ΚΗΦΗ 
Νάουσας (98 χιλ.) κ.α.».

Ο δήμος

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του επαρχείου Πάρου στις 25/11/2016 ο δήμος 
Πάρου εξέδωσε δελτίο τύπου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στο οποίο ισχυ-
ρίζεται τα παρακάτω:

«Όσον αφορά τα δημοσιεύματα σχετικά με την απόρριψη των προτάσεων του 
Δήμου Πάρου για υποδομές πρόνοιας θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής προς ενη-
μέρωση των πολιτών:

Στις 24 Αυγούστου 2016 ανακοινώθηκε ότι μπορούν να υποβληθούν προτάσεις 
για «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» έως τις 07/11/2016. Από 
τις αρχές Σεπτεμβρίου οι Υπηρεσίες του Δήμου εκπόνησαν και διεκπεραίωσαν τα 
παρακάτω:  

Για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μαρμάρων υποβλήθηκαν τα εξής:
- Οι απαιτούμενες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Δήμου Πάρου
- Τα απαιτούμενα εγχειρίδια διαδικασιών
- Τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιχειρησιακή και διαχειριστική 

ικανότητα
- Συμβολαιογραφική απόκτηση πράξης γης
- Έκθεση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.
- Αρχιτεκτονική μελέτη (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
- Στατική Μελέτη (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
- Η/Μ μελέτες ((σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
- Μελέτη παθητικής Πυρασφάλειας (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
- Αναλυτικές προμετρήσεις – τεχνική έκθεση – Προϋπολογισμός

Ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν οι μελέτες σε επίπεδο μελέτης εφαρμο-
γής είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω θα εκπονηθούν μετά την έγκριση των αρχιτε-
κτονικών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, οπότε να τροποποιηθούν καταλλήλως 
με τις τυχόν παρατηρήσεις του. Στο τεχνικό δελτίο πράξης αναφέρθηκε ότι τα παρα-
πάνω θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2017, ημερομηνία μέχρι την 
οποία ούτως ή άλλως δε θα μπορούσε να γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια εξαιτίας 
των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών για έγκριση της ένταξης του έργου 
στον προϋπολογισμό του Δήμου. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θεωρούμε ότι 
θα έχουν ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας αναφέρθηκε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης, ότι το κτίριο που προτείνεται προς κατασκευή και θα εξυπηρετεί ίδιο αριθ-
μό βρεφών και νηπίων με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μαρμάρων, οπότε οι προδι-
αγραφές είναι ίδιες και η κατασκευή θα είναι παρόμοια. Γι’ αυτό τον λόγο και δεν 
εστάλησαν οι συγκεκριμένες μελέτες ξεχωριστά. 

Η παραπάνω λύση (της παρόμοιας κατασκευής) έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
περιπτώσεις πανελλαδικά για εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μελέτες, ενέργειες καθώς και η υποβολή των 
παραπάνω έγιναν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου με μηδενικό κόστος για το 
Δημόσιο (συμβούλων, μελετητών κλπ.).

Ο Δήμος Πάρου θα συνεχίσει να διεκδικεί την ένταξη σε προγράμματα που αφο-
ρούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί μας».
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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

Φιλοζωικό Κτηνιατρείο στη Νάουσα
του Συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου»

https://www.facebook.com/fepvet

∆ωρεές µπορείτε 
να κάνετε µέσω:

ALPHA BANK: 
ΙΒΑΝ GR48 0140 6250

6250 0200 2006 798
BIC: CRBAGRAA

Pay pal: fep.paros@gmail.com
http://gogetfunding.com/fepveterinary

Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται  ΜΟΝΟ σε δωρεές φίλων µας. 
∆εν έχουµε ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  από κανένα κρατικό φορέα.

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,
φέτος ήµουν πολύ καλό σκυλάκι αλλά για κάποιο λόγο βρέθηκα µόνος µου στο κρύο χωρίς οικογένεια.Οι µόνοι που µε βοηθάνε είναι κάποιοι που τους λένε ανθρώπους και είναι λέει σε φιλοζωϊκή!Δεν ξέρω τι είναι αυτό αλλά τους άκουσα να λένε ότι είναι σχεδόν έτοιµο ένα κτηνιατρείο που φτιάχνουν για όλα τα αδεσποτάκια σαν εµένα.

Γι’ αυτό  Άγιε µου Βασίλη, φέτος θέλω να βοηθήσεις µε δωρεές για να ολοκληρώσουν το κτηνιατρείο όσο πιο γρήγορα γίνεται και να µπορούν να βοηθήσουν εµένα και τους αδέσποτους φίλους µου.Πες το και στους φίλους σου να κάνουν και εκείνοι µια δωρεά!

Ευχαριστώ!
Γουβ!

Αιμοδοσία
Ξεκινάει από σήμερα, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 η χειμερινή αιμοδοσία στην 

Πάρο από συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία». Το πρό-
γραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου: 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00 
μ.μ. στην αίθουσα του «Αγίου Αθανασίου» στη Νάουσα.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου: 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου: 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 21:00  μ.μ. 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

ΑΜΚΑ 
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, παρακαλεί τους εθελοντές 

αιμοδότες που θα προσέλθουν στη χειμερινή αιμοδοσία να προσκομίσουν τον αριθ-
μό ΑΜΚΑ, προκειμένου ο σύλλογος μας να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Ευχαριστίες ΕΟΔ
Η ΕΟΔ Κυκλάδων απέκτησε αυτόματο 

εξωτερικό απινιδωτή. Ο απινιδωτής (AED) 
είναι μια συσκευή που δίνει την ευκαιρία να 
σωθούν άτομα που έχουν υποστεί ανακο-
πή καρδιάς. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε πολίτης έχει παρακολουθήσει 
ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια καρδιοανα-
πνευστικής αναζωογόνησης.

Η ΕΟΔ Κυκλάδων σε ανακοίνωσή της 
σημειώνει: «Ευχαριστούμε θερμά τον κ. 
Γεώργιο Λιγνό για τη δωρεά του. ∆ωρεά 
πραγματικά πολύτιμη για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Πάρου.

Ευχαριστούμε επίσης τους κ.κ. Χριστόφορο Στρατή, Χριστόφορο Χρήστο, Ρούσ-
σο Βατίστα, Ρούσσο Πέτρο και Παντελαίο ∆ημήτριο, για τη δωρεά εκπαιδευτικού 
απινιδωτή, με τον οποίο τα μέλη μας εκπαιδεύονται και μπορούν να εκπαιδεύσουν, 
όποιον πολίτη το επιθυμεί, σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση».

Ψήφισμα για νηπιαγωγείο 
Μαρμάρων

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέ-
ρος» έδωσε στη δημοσιότητα το ψήφισμα της γενικής του συνέλευσης σχετικά με το κλεί-
σιμο του νηπιαγωγείου Μαρμάρων.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Η ∆ιεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων το προηγούμενο διάστημα με το υπ’ αριθ. 5544/3-10-

2016 έγγραφό της προέβη στην αναστολή της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων 
Πάρου. 

Προς απάντηση της ∆ιεύθυνσης, η ∆ημοτική κοινότητα Αρχιλόχου στο έγγραφο της 
ΥΣ68/14893 κάνει μια αναλυτική τοποθέτηση κατά του κλεισίματος του νηπιαγωγείου και 
υπέρ της δυνατότητας νέων εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος, την οποία ο Σύλλο-
γος μας σέβεται και στηρίζει. Στο επιχείρημα της ∆ιεύθυνσης ότι ο αριθμός των παιδιών 
που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν πολύ μικρός και 
δεν προωθούσε την κοινωνικοποίηση τους, σημειώνουμε ότι ο αριθμός των παιδιών δεν 
θα ήταν τόσο μικρός, αν το προηγούμενο διάστημα δεν αποδυναμωνόταν συστηματικά το 
δυναμικό με μετεγγραφές και αν δινόταν η δυνατότητα εγγραφών στη σχολική μονάδα και 
το Σεπτέμβριο του 2016.

Σχετικά με την επίκληση της παιδαγωγικότητας, ας αναρωτηθούμε πόσο παιδαγωγικό 
είναι εν έτη 2016 τα παιδιά πιο απομακρυσμένων περιοχών, όπως αυτά του Μώλου, των 
Γλυφάδων και των Τσουκαλιών να διανύουν απόσταση 3 και παραπάνω χιλιομέτρων κα-
θημερινά για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση;

Τέλος, και όσον αφορά στο νομικό κομμάτι και στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουρ-
γία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων που ορίζει ως ελάχιστο αριθμό εγγραφών τις 14 για 
τη λειτουργία Νηπιαγωγείου, την οποία και επικαλέστηκε η ∆ιεύθυνση, να θυμίσουμε ότι 
σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, και κατ’ επέκταση και ο Σύλλογος μας, έχει καταδικά-
σει νόμους, αποφάσεις και πολιτικές που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση αποκλειστικά με 
νούμερα, προς  τέρψη των θεσμών και των δανειστών, καθώς επίσης και εκείνους και εκεί-
νες που γίνονται εντολοδόχοι τους. Επιπλέον ένας τέτοιος νόμος όταν, κατά περίπτωση και 
συνθήκη, έρχεται σε αντίθεση με άλλους ανώτερους συνταγματικούς νόμους, όπως το δι-
καίωμα στην πρόσβαση και την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, μπορεί και  να καταρριφθεί.

Απαιτούµε από τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων να δώσει εκ νέου τη δυνατότη-
τα εγγραφών για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Νηπιαγωγείο Μαρµάρων και 
έπειτα, η λειτουργία να κριθεί όχι µε βάση το αριθµητικό πλαφόν των 14 παι-
διών, αλλά το κοινωνικό πλαφόν µιας ποιοτικής εκπαίδευσης!».
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/11-14/12 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 3
15/12-14/1 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 4

Κάρτα μέλους ΝΔ
Από τη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου, 

έγινε γνωστό ότι οι φίλοι του κόμματος και τα μέλη μπορούν να 
προβούν σε ανανέωση εγγραφής ακολουθώντας τους παρακά-
τω συνδέσμους http://nd.gr/ (my.nd.gr).

Ακόμα στην ανακοίνωσή της η τοπική οργάνωση σημειώνει:
«1. Για το έτος 2016 δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση 

ετήσιας συνδρομής των μελών μας.
2. Για την εγγραφή νέων μελών μέχρι τις 31/12/2016 δεν 

θα υπάρχει κόστος εγγραφής, αλλά θα καταβάλλεται μόνο η 
ετήσια προκαθορισμένη οικονομική συνδρομή του έτους 2017.

3. Η ετήσια συνδρομή των μελών της Νέας ∆ημοκρατίας για 
το έτος 2017 είναι 12 ευρώ.

4. ∆ίδεται η δυνατότητα στα μέλη της παράταξής μας να 
προπληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους για τα έτη 2017 και 
2018 στο ποσό των 11 ευρώ (ανά έτος) αντί για το ποσό των 
12 ευρώ (ανά έτος).

5. ∆ίδεται η δυνατότητα στα μέλη της παράταξής μας να 
προπληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους για τα έτη 2017, 
2018 και 2019 στο ποσό των 10 ευρώ (ανά έτος) αντί για το 
ποσό των 12 ευρώ (ανά έτος).

6. Να σημειωθεί ότι η ετήσια συνδρομή θα επανακαθορίζεται 
ανά έτος με νεότερη απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού.

7. Για όσα μέλη προπληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους, 
θα ισχύει η ανωτέρω έκπτωση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
για τα έτη 2018 και 2019 ανεξάρτητα από το ύψος της μελλο-
ντικής ετήσιας συνδρομής όπως αυτή καθορισθεί.

Για τους φίλους ή τα µέλη µας που επιθυµούν να εγ-
γραφούν ή να ανανεώσουν την συνδροµή τους αλλά 
αντιµετωπίζουν δυστοκία στην ηλεκτρονική εγγραφή ή 
ανανέωση µπορούµε να παράσχουµε βοήθεια (Τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 69785 16935, Ιφιγένεια Χατζηγεωργί-
ου, καθηµερινά απογευµατινές ώρες)».

«Έφυγε» ο Γ. Χωματάς
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο πρώην βου-

λευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Γιάννης Χωματάς.
O Γιάννης Χωματάς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο 

«Ευαγγελισμός» και άφησε την τελευταία του πνοή την 
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016. Η κηδεία του πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη στις 3:30 το μεσημέρι, στο νεκροτα-
φείο Ζωγράφου.

Εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων με τη Ν.Δ. στις εκλογές 
του 1989 (Νοεμβρίου), του 1990, του 1993, του 1996 
και του 2000.

Μηνύματα
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του σημείωσε: 
«Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλεια του Γιάννη Χωματά. Υπηρέτησε ως βουλευτής της Νέας 

∆ημοκρατίας με ήθος και ευπρέπεια την παράταξη, αλλά και το δημόσιο βίο.
∆ιακρίθηκε, ως γιατρός, για την προσφορά του στον άνθρωπο, ενώ ξεχωριστή θέση στην καρδιά 

του είχαν οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα η Νάξος. Στην οικογένειά του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια».

Ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνει:
«Η απώλεια του συμπατριώτη μου και συναδέλφου Γιάννη Χωματά μας γεμίζει θλίψη. Η παράταξη 

μας από σήμερα είναι φτωχότερη. 
Υπήρξε ένας ανιδιοτελής και αυτοδημιούργητος αγωνιστής της ζωής, ένας φλογερός πατριώτης. 

Υπηρέτησε επί σειρά ετών, με ήθος και ευπρέπεια τη Ν.∆. και τις Κυκλάδες. ∆ιακρίθηκε ως επιστήμο-
νας και γιατρός για την ανεκτίμητη προσφορά του, ξεχώρισε   ως βουλευτής ασκώντας υποδειγματικά 
τα καθήκοντά του και αγαπήθηκε από τους συμπατριώτες μας Κυκλαδίτες. 

Η πολιτική του διαδρομή υπήρξε υπόδειγμα εντιμότητας, ήθους και ακεραιότητας, κερδίζοντας την 
εκτίμηση φίλων και αντιπάλων. Στους οικείους του εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητή-
ρια».

Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η απώλεια του τ. Βουλευτή Κυκλάδων και γιατρού Γιάννη Χωματά μας γεμίζει θλίψη και αφήνει 

ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο δημόσιο βίο και στα νησιά μας. ∆ιακρίθηκε για την επιστημονική του 
κατάρτιση, το ήθος του μα πάνω από όλα για την ανθρωπιά του. 

Θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας ως ο γιατρός μας, ο βουλευτής μας, ο δικός μας άνθρωπος. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
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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 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, 

ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-

νιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται κατά-

στημα μισθωμένο, κατάλληλο για 

επένδυση, στο πιο κεντρικό σημείο, 

με εμβαδόν 29,5 μ2 και πρόσοψη 

στο λιμανάκι. Είναι διαμπερές 

και διαθέτει w.c., μισθωμένο σε 

εστιατόριο, 2.000 ευρώ. ΚΤΙSIS 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ: 210 

8056590-3, 6944 261144

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 – ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕ-

ΔΟΥ, ενοικιάζεται 3άρι 55 τ.μ. 

πλήρως επιπλωμένο με αυτόνομη 

θέρμανση. Τιμή ενοικίου 300€, κα-

τοικίδια δεκτά. Τηλ. 694 413 4250

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοι-

κιάζεται ακίνητο ισόγειο 65 τ.μ. 

για επαγγελματική χρήση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6985 717 317

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

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

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (8-15 δωματίων) 

ζητείται για ενοικίαση, στη Νάουσα 

ή την Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 759 237 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΑΤΟΜA ζητούνται για ψησταριά 

και delivery στη Νάουσα. Τηλ. 6982 

419 407. Ώρες επικοινωνίας: πρωί 

09:00 – 12:00 & απόγευμα 17:00 

– 20:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 

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

ΔΙΧΤΥΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ πωλούνται, 

20 χιλιοστών, μανωμένα, 3/φυλλα, 

καινούρια, άβρεχτα. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6973 865 140

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλού-

νται από ιδιώτη. Τηλ. επικοινωνίας: 

6972 187 275

ΜΗΧΑΝΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ KUBOTA 

πωλείται, 4/κύλινδρη, 35 ίππων, 

με πίνακα, χειριστήριο, αξονικά, 

ντεπόζιτο 50 λίτρων και μπαταρία, 

σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 

1.800 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ. 6972 

431 833

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Τερόβας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και της 

Λιλιάνας το γένος Ναούμ, που γεννήθηκε στην Κορυ-
τσά Αλβανίας και κατοικεί στην Πάρο και η Κούτσα 
Εβελίνα του Άγκο και της Λεφτερί το γένος Ντίνε, 
που γεννήθηκε στη Τεπελένι Αλβανίας και κατοικεί 
στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 10 Δεκεμβρίου 2016 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στην Αθήνα.

ΠΕΝΘΟΣ
Πέρασαν κιόλας σαράντα 

ημέρες που έφυγε από κοντά 
μας, για τις γειτονιές των αγ-
γέλων ο αγαπημένος σύζυγος, 
πατέρας, γιός, αδελφός, θείος, 
φίλος όλων με φίλους απαντα-
χού της γης, Στέφανος Φυ-
σιλάνης. 

Ο άνθρωπός μας, ο δικός 
μας Στεφανής, ο γεμάτος ερ-
γατικότητα, ευσυνειδησία, εντι-
μότητα, ήθος, καλοσύνη. Στά-
θηκε στο πλευρό του καθενός 
και σε όσους ζητούσαν τη βοήθειά του.

Ακούραστος εργάτης των κοινών σε Συλλόγους του 
χωριού, επί 16 χρόνια ως σύμβουλος στην κοινότητα 
Μάρπησσας και ως Πρόεδρος της από τον Ιούνιο του 
2013 έως τον Αύγουστο του 2014.

Ο άνθρωπος της παρέας και του γλεντιού, όπου 
πολλοί και εκείνος μέσα, ο δεινός χορευτής, ο επιτυ-
χημένος επιχειρηματίας. Μεγάλο το κενό που άφησες 
πίσω σου Στεφανή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης σου Μάρ-
πησσας που σε σκεπάζει. Τη θέση σου στην καρδιά 
όλων μας, δε μπορεί να την καλύψει κανείς, την κέρδι-
σες με την αγάπη σου όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν 
κοντά μας.

Ας έχει ανάπαυση η όμορφη ψυχούλα σου στις γει-
τονιές των Αγγέλων.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί 
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος (Παλιός Ναός) 
στη Μάρπησσα στις 9:30 το πρωί .

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμπα-
ραστάθηκαν στο πένθος μας.
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τραπεζαρία σαλόνι κρεβατοκάµαρα υφάσµατα  στρώµατα παιδική σύνθεση έπιπλο κήπου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερ. Παροικίας, τ: 22840 22989

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ | Αγκαιριά, τ: 22840 91281

Γωνιακός καναπές σε ρετρό στυλ
με πολυμορφικά μαξιλάρια πλάτης.BOSTON

Έπιπλα υψηλής αισθητικής,
σε εξαιρετικές τιμές.

επιπλα χανιωτη

Περιφερειακός Παροικιάς   τηλ. 22840 25017

Εξασφαλίστε τις μοναδικές χριστουγεννιάτικες προφορές μας

Ημερίδα Re-Battery AE
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στην 

εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, υπό την 
ευθύνη της Re-Battery AE, μετά από έγκριση του ΙΚΥ και υπαγωγή σχετικής δραστη-
ριότητας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Η αυλαία έκλεισε με πετυχημένη εκδήλωση του Συστήματος που πραγματοποιή-
θηκε στην «Τεχνόπολη», στο Γκάζι, στις 14/11/2016, με σύνθημα: «Ανταλλάσουμε 
τις εμπειρίες μας – Μοιραζόμαστε τη γνώση», όπου στελέχη από την ελληνική διοί-
κηση, την αγορά και το Σύστημα που μετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανέλα-
βαν την ευθύνη να εισηγηθούν στο πλαίσιο στρογγυλών τραπεζιών στην ημερίδα 
και να διαδώσουν τις γνώσεις και εμπειρίες που κατέγραψαν στην Ιταλία, για το 
καλό της εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών στην χώρα μας. Την ημερίδα 
χαιρέτησε ως εκπρόσωπος του ΕΟΑΝ η κ. Τρ. Χαριτοπούλου.

Ειδικότερα οι ομιλητές, στελέχη των διευθύνσεων μεταφορών Περιφερειών, αλλά 
και στελέχη της αγοράς, του Συστήματος και του συμβουλευτικού χώρου, αφού ευ-
χαρίστησαν την Re-Battery, για τη σπάνια ευκαιρία που τους παρείχε, ανέδειξαν τα 
κύρια στοιχεία της νομοθεσίας, αλλά και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην 
γειτονική Ιταλία. Ανέδειξαν τη γνώση που αντλήθηκε από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό 
ταξίδι, με επισκέψεις και συνομιλίες, με όλους τους κρίσιμους φορείς και παράγο-
ντες που διαμορφώνουν το θεσμικό και επιχειρηματικό πεδίο στην Ιταλία, αλλά και 
σημαντικές επιχειρηματικές οντότητες διαχείρισης αποβλήτου συσσωρευτών.

Κεντρικό μήνυμα όλων των ομιλητών και των συμμετεχόντων στην ημερίδα ήταν 
να κάνουμε την ανακύκλωση των συσσωρευτών πιο νόμιμη αντλώντας θεσμικά 
πρότυπα και καλές περιβαλλοντικές πρακτικές, να διδαχτούμε από τις θετικές και 
αρνητικές όψεις και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα στην εναλλακτική διαχείριση και τη 
λειτουργία των ΣΕΔ, στην γειτονική χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη των Διευθύνσεων Μεταφορών ανέδειξαν τις θεσμι-
κές αδυναμίες του συστήματος εποπτείας των σημείων συλλογής συσσωρευτών 
και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων, απαιτώντας ενίσχυση του θεσμικού κύρους των 
υπηρεσιών τους, κωδικοποίηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του τομέα και θεσμική δι-
ασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Κατ’ ανάλογο τρόπο τα στελέχη των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος τοποθετήθηκαν 
για τον άνευρο και θεσμικά ανίσχυρο ρόλο τους, αυτόν του συλλέκτη καταγγελιών, 
εγγράφων και εκθέσεων παραγωγών χωρίς δυνατότητες αξιολόγησης και δραστη-
ριοποίησης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, οι παρευρεθέντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, να 
υποβάλλουν ερωτήματα και απορίες και να συνομιλήσουν με την προϊσταμένη του 
Τμήματος Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Κ. Αγγελική Ψάι-
λα, η οποία, συνοδευομένη από το στέλεχος του τμήματος κ. Αλέξανδρο Μουζάκη, 
μετείχε ως προσκεκλημένη της Re-Battery ΑΕ και ανέλυσε τον σχεδιασμό και την 
στρατηγική του υπουργείου για τον τρόπο και τον χρονικό προγραμματισμό εφαρ-
μογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Η κ. Σοφία Χούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Re-Battery AE αφού ευχαρίστη-
σε όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα αλλά κυρίως τους συμμετέχοντες στις 
εκπαιδευτικές αποστολές για το σπάνιο ενδιαφέρον που επέδειξαν, αναφέρθηκε σε 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλών πρακτικών από την Ιταλία, ζητώντας την υιοθέ-
τηση και την θεσμοθέτηση τους στην αναθεώρηση του Ν. 2939/2001. Οι πρακτικές 
αυτές αφορούν σε θεσμούς δραστικής περιστολής της εισφοροδιαφυγής και παρα-
οικονομίας με την αποτελεσματική εφαρμογή των Μητρώων, με την απόλυτη εξου-
σία και ευθύνη διαχείρισης τους (των Μητρώων) από Επιμελητηριακές δομές και 
στο πλαίσιο Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που μετοχικά και λειτουργικά 
είναι ελεύθερα να δρουν και να αναπτύσσονται με όρους αγοράς, αρκεί να τηρού-
νται κανόνες διαφάνειας και να εκπληρώνονται οι στόχοι και οι δεσμεύσεις των επι-
χειρησιακών τους προγραμμάτων. Αυτή η θεώρηση που απουσιάζει παντελώς από 
το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο απετέλεσε κοινό τόπο αναφοράς και αποδοχής της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των παρευρεθέντων.
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Βαριά 
ήττα  
Αστέρα

Ο Αστέρας Μαρμάρων που κάνει 
μία πολύ φιλότιμη προσπάθεια φέτος, 
ώστε να συγκεντρώσει εκ νέου τα παι-
διά της περιοχής, γνώρισε βαριά ήττα 
με 4-0 την προηγούμενη εβδομάδα 
από τον Καρτεράδο στη Σαντορίνη, για 
το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Ο Καρτεράδος προηγήθηκε πολύ 
νωρίς (7ο λεπτό) με τον Κλουβάτο. Η 
ομάδα των Μαρμάρων αντέδρασε και 
χωρίς υπερβολή ήταν αυτή που μονο-
πώλησε τις επιθετικές ενέργειες στη Α’ 
ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να πετύ-
χει το γκολ της ισοφάρισης.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ολοκλη-
ρωτική καθίζηση της Παριανής ομάδας, 
καθώς η καλή απόδοση του Α’ ημιχρό-
νου δεν είχε συνέχεια, με αποτέλεσμα 
να δεχθεί άλλα τρία γκολ από τους 
Κλουβάτο, Βαρμάζη και Κυβρικοσαίο.

Οι πρωταγωνιστές
Καρτεράδος: Ξαγoράρης, Φέκας 

(Ρούσσος), Φωτεινός (Κόστα), Κυβρικο-
σαίος, Ξαγοράρης, Πρέκας, Νταρακλί-
τσης, Δενδρινός, Κλουβάτος, Κουλόλι, 
Βάρμαζης.

Αστέρας Μαρμάρων: Πούλιος, 
Αλιπράντης, Φυρίγγος, Γεροχρήστος, 

Αντιπαριώτης, Σάμιος, Σ. Μπελούκης, 
Κρητικός, Τ. Μπελούκης, Χριστόφορος, 
Ζουμής.

Το καλό τρίτωσε

Νέα τρίτη σερί νίκη, πέτυχε την περα-
σμένη Κυριακή το βράδυ ο ΑΟΠ, που 
νίκησε στο δημοτικό στάδιο Πάρου, με 
1-0 τον Πανναξιακό, για το πρωτάθλη-
μα της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΚ..

Το γκολ για την Παριανή ομάδα πέ-
τυχε ο Αρκουλής στο 26ο λεπτό, όταν 
εκμεταλλεύτηκε μπαλιά του Πρίνα στον 
κενό χώρο.

Ο ΑΟΠ είχε πολύ πάθος στο παιχνί-
δι του και ειδικά στο Α’ ημίχρονο (που 
έγινε κάτω από συνεχή βροχή), έδειξε 
πολλές από τις δυνατότητες που έχει 
σαν ομάδα.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα πρέπει 
να σημειώσουμε την αποχώρηση του 
διαιτητή κ. Ζαράνη στο 30ο λεπτό λόγω 
τραυματισμού και την αντικατάστασή 
του από το βοηθό, κ. Βαγ. Ρούσσο.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: Τετάου, Κ. Π. Σαρρής Κ.Π. 
(Κρώνης), Πρίνα (Σωτηρόπουλος),  
Σκιαδάς (Κληρονόμος), Τσούκε, Χατζία, 
Αρκουλής, Σένκα, Φρατζεσκάκης, Γιαν-
νούλης,  Γιουρτζίδης.

Πανναξιακός: Βασιλάκης, Λίκα, 
Κουφόπουλος (Μανωλάς), Ιασωνίδης, 
Σέμε, Βιλαντώνης, Ιωαννίδης, Καρού-
σης (Κόλα), Σκούπρας, Καπίρης, Μπίνχι.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Πανναξιακός 1-0
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου 3-1
Φιλώτι – Λάβα 0-3
Πάγος – Μύκονος 1-3

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 21
2. Θύελλα Καμαρίου 16
3. Άνω Μερά 15
4. Λάβα 15
5. Μύκονος 13
6. Πανναξιακός 11
7. ΑΟΠ 9
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3

Β’ ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
Σύρος 2002 – ΠΑΣ Τήνου 1-3
Παμμηλιακός – Σέριφος 2-0

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Τήνου 12
2. Παμμηλιακός 4
3. Σέριφος 3
4. Σίφνος 3
5. Σύρος 2002 3

2ος όμιλος
Καρτεράδος – Αστέρας Μαρμάρων 

4-0

Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 10
2. ΠΑΣ Νάξου 7
3. Αστέρας Μαρμάρων 6
4. Καρτεράδος 5
6. Μαρπησσαϊκός 3
7. Νηρέας 0

Κ-12
2ος Όμιλος
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 0-2

Διοικητικοί παράγοντες 
των ομάδων

Η ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Είναι μια ομάδα που αποτε-
λείται από: Ποδοσφαιριστές, προπονητές, διοικητικούς παράγοντες, φίλαθλους

Το επίπεδο των ποδοσφαιριστών συγκρινόμενο με αυτό της προηγούμενης 
εικοσαετίας, έχει ανέβει και ποδοσφαιρικά, αλλά και ποιοτικά. Το FAIR  PLAY κυρι-
αρχεί και σίγουρα οι κάποιες στιγμές βίας που έρχονται στο μυαλό μας, δε γίνεται 
να λείψουν ποτέ, αλλά είναι σίγουρα λιγότερες από το παρελθόν. Μπορούμε λοιπόν 
κάλλιστα να μιλήσουμε για ποιοτική αναβάθμιση, που φυσικά έχει πολλά περιθώρια 
περαιτέρω βελτίωσης.

Το επίπεδο των προπονητών, συγκρινόμενο και αυτό με της προηγούμενης 
εικοσαετίας, είναι όχι τόσο αναβαθμισμένο όσο θα έπρεπε να ήταν. Επειδή είναι τε-
ράστιο κεφάλαιο, που χρήζει ειδικής ανάλυσης, σταματώ εδώ. Σίγουρα όμως μιλάμε 
και σ’ αυτή τη περίπτωση για ποιοτική αναβάθμιση που φυσικά έχει ακόμα τεράστια 
περιθώρια βελτίωσης.

Το επίπεδο των παραγόντων; Αν εξαιρέσουμε τους λίγους εναπομείναντες 
στα ερασιτεχνικά σωματεία, που η ετήσια επιχορήγηση κάθε σωματείου δεν φθά-
νει κυριολεκτικά ούτε για τις πορτοκαλάδες του Α’ ημιχρόνου και που συνέχεια 
βάζουν το χέρι στη τσέπη, ή «ζητιανεύουν» για τα έξοδα της ομάδας τους, τότε από 
κει και έπειτα… το χάος. Και δεν ομιλώ για τους επαγγελματίες παράγοντες. Οι επαγ-
γελματικές ομάδες είναι Α.Ε. και είναι, έστω κι αν δεν μας αρέσει από ρομαντικής 
άποψης, φυσιολογική εξέλιξη. Με τους ερασιτέχνες παράγοντες τι γίνεται; Κου-
ράζονται και αποχωρούν. Ταλαιπωρούνται, ειδικά από την τέταρτη ομάδα, των 
φιλάθλων, που θα αναφερθώ αμέσως μετά, και αποχωρούν. Κουράζονται για να 
επιτελέσουν έργο ζωής και προσφοράς στην κοινωνία μας, υποβαθμίζεται ο ρόλος 
τους και αποχωρούν. Θα μπορούσα να γράψω πολλές προτάσεις ακόμη που θα 
τελείωναν με τη λέξη αποχωρούν.

Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Ποιος θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους; Τους αν-
θρώπους που γεμίζουν σε ένα χώρο 100Χ80 μέτρων (τόσο είναι περίπου ένα πο-
δοσφαιρικό γήπεδο) 70, 80 και 120 παιδιά. Που αν αυτοί οι άνθρωποι εξαφα-
νισθούν, τα ναρκωτικά θα πωλούνται στα περίπτερα και στις παιδικές 
χαρές.

Όλοι συνομολογούμε πτώση ηθών και αξιών και ελάχιστοι βοηθούν τους πα-

ράγοντες των ομάδων, που συντηρούν στις κυψέλες των ομάδων τους την ηθική 
και την αξία.

Βοηθήστε λοιπόν όλοι, ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι, αυτούς τους ανθρώπους, 
τους εναπομείναντες παράγοντες και ας δώσουμε και κίνητρα σε νέους να ασχολη-
θούν με το αντικείμενο του παραγοντισμού. Ας εκμεταλλευτούμε την αγάπη τους και 
το μεράκι τους για το ποδόσφαιρο και ας τους δώσουμε τα εφόδια να δημιουρ-
γήσουν. Γιατί όταν αγαπάς και έχεις μεράκι για κάτι, σχεδόν πάντα δημιουργείς.

Και αν η τελευταία μου παράγραφος είναι έκκληση βοήθειας προς τον καθένα μας, 
προς τους ανθρώπους της πολιτείας, πολιτικούς – περιφερειακούς – δημοτικούς 
παράγοντες, δεν είναι απλά έκκληση. Δεν είναι καν προτροπή. Είναι υποχρέωση. 
Όσο επενδύουμε στον αθλητισμό τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα πετυχαίνουμε. 
Και φυσικά δεν εννοώ στον πρωταθλητισμό. Το 1/000 των παιδιών μας είναι ικανό 
να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Το 999/000 όμως θα γίνουν οι αυριανοί πολίτες αυτού 
του τόπου, αυτής της πόλης, αυτής της χώρας.

Η τελευταία υποομάδα της ομάδας, όπως ήδη ανέφερα, είναι οι φίλαθλοι. Ποιοι 
φίλαθλοι θα μου πείτε και δεν έχετε άδικο. Οπαδοί υπάρχουν πια. Τους φίλαθλους 
μάλλον πρέπει να τους αναθέσουμε στους οικολόγους γιατί τείνουν να γίνουν είδος 
προς εξαφάνιση.

Αυτή τη στιγμή, όταν έγραφα το παρόν, σταμάτησα το γράψιμο, διάβασα αυτό 
που έγραψα για τους φίλαθλους και ήμουν έτοιμος να το διαγράψω. Ο λόγος; Είναι 
άδικο. Οι φίλαθλοι είμαστε περισσότεροι από τους οπαδούς. Απλά κάπου 
φταίμε και εμείς γιατί δεν απαντήσαμε, με το δικό μας τρόπο φυσικά, στην βία των 
οπαδών. Συνθηκολογήσαμε. Και η βία που δεν καυτηριάζεται, δεν καταδικάζεται, 
δε παρεμποδίζεται, αλλά αντίθετα, το κοινωνικό σύνολο την ανέχεται και την επαινεί 
και την επιβραβεύει, αυτή η βία θεριεύει αυτή η βία ενισχύεται.

Το μυαλό όμως καταγράφει και συγκρατεί τα πάντα. Δεν 
μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Η 
παιδεία είναι εκείνη που μπορεί να ξεχωρίσει και όταν δεν 
υπάρχει καταλαβαίνουμε τι περνάει μέσα στο κάθε άτομο.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν, ο καθένας με τον τρόπο 
του, τους παράγοντες των ομάδων να φέρουν τα 
1000 παιδιά στο γήπεδο. Δεν γίνεται και τους 999, 
αλλά σίγουρα τους περισσότερους από αυτούς θα τους 
κάνουν καλούς φίλαθλους. Ο ένας δε από τους 1000, θα 
μας κάνει όλους εθνικά υπερήφανους.

Πέτρος Κένερ
Καθηγητής – προπονητής ποδοσφαίρου
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Στρώνουμε
γιορτινό τραπέζι 
με γεύσεις
του τόπου μας. 

Στη Γαλλία  
ο Φαρούπος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη τακτική 
συνάντηση των εταίρων του χρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικού έργου: 
«AquaNES», που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
07-09/11/2016 στην Νίκαια της Γαλλίας. 

Στη συνάντηση, εκ μέρους του δήμου Αντιπά-
ρου, παραβρέθηκε ο δήμαρχος Αντιπάρου, Ανα-
στάσιος Φαρούπος, καθώς και ο καθηγητής της 
σχολής χημικών μηχανικών του ΕΜΠ κ. Διονύσης 
Ασημακόπουλος, με την ομάδα του. Παρουσιάστη-
καν αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία της μο-
νάδας επεξεργασίας λυμάτων της Αντιπάρου και 
εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Το ερευνητικό έργο AquaNES αφορά στη μελέ-
τη και στην ανάδειξη της συνέργειας φυσικών και 
τεχνικών συστημάτων για την επεξεργασία νερού 
και υγρών αποβλήτων σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Αντιπά-
ρου καθώς και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
της Θηρασίας αποτελούν μελέτες περίπτωσης του 
ερευνητικού έργου, λόγω των πρωτοπόρων φυ-
σικών συστημάτων επεξεργασίας που περιλαμβά-
νουν.

Πεζοπορία με 
τον ΧΟΝ

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματο-
ποιηθεί η πρώτη πεζοπορία του Χορευτικού Ομί-
λου Νάουσας για την περίοδο 2016-17. 

Εντάσσεται στον κύκλο «Εξερευνούμε πεζοπο-
ρώντας» που ξεκίνησε πέρσι και συνδυάζει την 
ελαφρά πεζοπορία με την εξερεύνηση του τόπου 
μας και τη γνωριμία με μέρη τα οποία πιθανόν να 
μην μας είναι οικεία. 

Σειρά αυτή τη φορά έχει «Η Νάουσα του λιμα-
νιού και του ποταμού» (τίτλος παρμένος από στί-
χο του Ναουσαίου ποιητή Φραγκίσκου Λεβέντη), 
καθώς θα εξερευνηθεί το ιστορικό κέντρο της 
Νάουσας (διάρκεια: 2 ώρες, βαθμός δυσκολίας: 
μηδενικός). Η πεζοπορία θα περιλαμβάνει και 
επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, 
και αρχηγός θα είναι ο κ. Τάσος Κασαπίδης. Ως 
σημείο συνάντησης έχει οριστεί ο χώρος της παι-
δικής χαράς-γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία της 
Νάουσας στις 10:45, με ώρα εκκίνησης τις 11:00.

Τέλος, θυμίζουμε ότι η πεζοπορία απευθύνε-
ται σε άτομα άνω των 18 ετών ή σε άτομα μι-
κρότερης ηλικίας υπό τη συνοδεία κηδεμόνα. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους νερό 
(μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή μπανάνα 
σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και 
αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και 
να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις 
ώρες πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία 
αναβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο email 268anthe@
gmail.com.

Ερώτηση για την 
αλιεία

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, σε ερώτηση 
που κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευ. Απο-
στόλου, υποστήριξε ότι: «Παρά το γεγονός ότι περίπου το 85% 
των αλιέων της χώρας μας είναι μικρής κλίμακας παράκτιοι 
αλιείς, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών 
αλλά και η απουσία μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης εθνι-
κής αλιευτικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την υπεραλίευση, 
έχουν οδηγήσει σε μια κακή διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, 
αυξανόμενο κόστος παραγωγής, πτώση των τιμών, που δημι-
ουργούν μια ασφυκτική κατάσταση στους παράκτιους αλιείς».

Επίσης, τόνισε ότι οι αλιείς της χώρας είναι περίπου δεκα-
πέντε χιλιάδες, εκ των οποίων το 85% είναι παράκτιοι αλιείς. 
Αυτούς πρέπει να προστατεύσει η πολιτεία κυρίως, χωρίς να 
υποβαθμίσει φυσικά τις άλλες κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι 
ζουν απ’ αυτό το επάγγελμα, είναι δηλαδή κατά κύριο επάγ-
γελμα ψαράδες και τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι άν-
θρωποι συμπιέζονται πραγματικά από σημαντικά προβλήματα. 

Ο βουλευτής ρώτησε τον υπουργό, εάν σκέφτεται να προ-
χωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να δίνει τη δυνατότητα 
στους αλιείς να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντάς τους ως ξεχωριστό 
και ειδικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα και δίνοντάς τους 
έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εθνική αλι-
ευτική πολιτική. 

Ο υπουργός, απαντώντας στην ερώτηση, παραδέχθηκε ότι η 
αλιεία είναι ένας κλάδος ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
νησιωτικής Ελλάδας και διαβεβαίωσε ότι στο υπουργείο γίνε-
ται μια συντονισμένη προσπάθεια για να στηριχθεί ο κλάδος.
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Αιτία προστριβών το 
κτίσμα Γαβαλά

Μία ιστορία που έρχεται από τα παλιά σχετικά με την 
τύχη του κτιρίου Γαβαλά στη Μάρπησσα, που η εφημε-
ρίδα μας έχει ασχοληθεί διεξοδικά και στο παρελθόν, 
ήλθε να απασχολήσει και πάλι το συμβούλιο της τοπι-
κής δημοτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στο συμ-
βούλιο της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας η εφο-
ρεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων με έγγραφό της διαβίβα-
σε την έκθεση ελέγχου της επιτροπής του άρθρου 41 
του ν. 3028/2002 για τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης της οικίας Γαβαλά 
(πρώην Ναυπλιώτη) ιστορικού διατηρητέου μνημείου στην Μάρπησσα.

Μετά την αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της οικίας και πλήθους φωτο-
γραφιών που τη συνοδεύουν η επιτροπή στο κεφάλαιο της έκθεσής της υπέβαλε 
προτάσεις. Οι προτάσεις αφορούν στην προστασία του κτιρίου από περαιτέρω απο-
σάθρωση και για την άρση της επικινδυνότητάς του. Επίσης, ζητά να φροντίσει ο 
δήμος Πάρου για την αφαίρεση του ηλεκτροφόρου καλωδίου από την βόρεια όψη 
του κτιρίου διότι προκαλεί μεγάλη αισθητική βλάβη και συντελεί στην απώλεια κο-
νιαμάτων και τελικά στην επιδείνωση της κατάστασης του κτιρίου.

Τέλος, για την αποκατάσταση του κτιρίου θα πρέπει να εκπονηθεί συνολική σχετική 
μελέτη η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Η γνωμοδότηση
Η επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών της Περιφερειακής Ενότητας 

Πάρου στην από 11/10/2016 έκθεση αυτοψίας, γνωμοδότησε ότι: 
α) απαιτείται η άμεση συντήρηση και ενίσχυση των προσωρινών μέτρων προστα-

σίας (στα τμήματα που δεν υπάρχουν),
β) απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή μελέτης της στατικής ενίσχυσης και αποκα-

τάστασης του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη 
γ) απαιτείται ο καθαρισμός του οικοπέδου για την αποφυγή εστιών μόλυνσης και 

κινδύνου ατυχήματος και 
δ) ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την παραλαβή να εφαρμό-

σει τα μέτρα ασφάλειας και εντός 180 ημερών να καταθέσει μελέτη για την απο-
κατάσταση του κτιρίου, ειδάλλως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις εργασίες 
αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη που θα είναι υπεύθυνος για κάθε 
φθορά και ζημιά της ιδιοκτησίας του ή στις γειτονικές ιδιοκτησίες αυτών εξ αιτίας 
της κατεδάφισης, καταβάλλοντας ο ίδιος τις σχετικές δαπάνες σύμφωνα με τις δια-
τάξεις περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων. 

ε) ο ιδιοκτήτης καθίσταται υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εντός της 
ιδιοκτησίας του και εντός των κοινόχρηστων χώρων που συνορεύει έως ότου ολο-
κληρωθούν οι παραπάνω εργασίες.

Η Κοινότητα
Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, κ. Α. Αντωνοπούλου, για την 

κατάσταση που υπάρχει πλέον, υποστήριξε στη συνεδρίαση:
«Σε συνάντηση που προκαλέσαμε με το έγγραφό μας ΥΣ377/14325/20-10-

2016, που πραγματοποιήθηκε στον ∆ήμο παρουσία του κ. ∆ημάρχου, μηχανικών 
της ∆/νσης Πολ. Σχεδιασμού του ∆ήμου, του κ. Επάρχου Πάρου, εκπροσώπου μη-
χανικού των ιδιοκτητών και μελών του συμβουλίου της ∆ημοτικής μας Κοινότητας 
κ.κ. Άννα Αντωνοπούλου, Εργίνα Τριβυζά και Όλγα Ισιγώνη, συζητήθηκε διεξοδικά 
το θέμα και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πρόταση του κ. ∆ημάρ-
χου Πάρου είναι να απευθυνθούν οι ιδιοκτήτες για την δωρεά του ακινήτου στο 
Υπουργείο Πολιτισμού. 

Μην ξεχνάµε όµως ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου µε την απόφασή 
του 298/2010 δε δέχτηκε την δωρεά των ιδιοκτητών και αποφάσισε ομόφω-

να τα εξής: «1. Απορρίπτει κατ’ αρχήν την αποδοχή δωρεάς ακινήτου 
στον παραδοσιακό οικισμό ∆∆ Μάρπησσας Πάρου, ιδιοκτησίας των 
κ.κ. Βύρωνα και Νικολάου Γαβαλά, λόγω έλλειψης χρηµάτων για 
την διατήρηση ή αναστήλωση του συγκεκριµένου κτιρίου. 2. 
∆ιαβιβάζει το αίτηµα των ενδιαφεροµένων στο υπουργείο Πο-
λιτισµού προτείνοντας να εξασφαλίσει χρηµατοδότηση ή την 
ένταξη σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η αναστήλωση του κτιρίου, ή σε αντίθετη περίπτωση να 
κριθεί κατεδαφιστέο λόγω επικινδυνότητας. 

3. Θα επανέλθει το θέμα στο ∆.Σ. για επανεξέταση μετά την απά-
ντηση του υπ. Πολιτισμού» 

Το αποτέλεσµα αυτής της απόφασης (µε εξαίρεση τις τωρι-
νές δικές µας ενέργειες) είναι να µην έχει γίνει καµιά πρόοδος 
µέχρι σήµερα».

Και τώρα τι;
Στη συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας υποστηρίχθηκε: «∆ε θέλουμε μόνο να 

υλοποιηθούν τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας. ∆ε θέλουμε αυτές οι προστα-
τευτικές κατασκευές να επεκταθούν και να παραμείνουν για πάντα. ∆ε θέλουμε να 
παραμείνει το κτίριο σ’ αυτή την κατάσταση. ∆ε θέλουμε να περάσει η πενταετία 
μας και να μεταθέσουμε απλά το πρόβλημα στους επόμενους. Αυτό που ζητάµε 
είναι να βρεθεί οριστική λύση».

Όπως υποστήριξε η πρόεδρος, κ. Α. Αντωνοπούλου: «[…] για να βρεθεί οριστική 
λύση πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Και αυτό είναι η μελέτη. Οι ιδιοκτήτες 
έχουν δηλώσει οικονομική αδυναμία για τη σύνταξη της μελέτης και αποκατάστα-
σης του κτιρίου. Πιστεύω ότι μόνο όταν έχουμε στα χέρια μας μελέτη αποκατά-
στασης του διατηρητέου κτίσματος Γαβαλά, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε 
σωστά τις ενέργειές μας. ∆ε λέω βέβαια ότι η σύνταξη της μελέτης είναι απλό 
πράγμα. Αλλά θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι: εμείς, ο ∆ήμος, οι ιδιοκτήτες, 
αλλά και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για την αποκατάστασή του, να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας και να δούμε πως θα πορευτούμε για να συνταχθεί η μελέτη (…) 

Μετά από όλα τα παραπάνω φτάνω στο τελικό συμπέρασμα, το οποίο μας οδηγεί 
σε μία κατεύθυνση: ότι ο ∆ήμος της Πάρου θα πρέπει, εφόσον όλοι οι ιδιοκτήτες 
υποβάλλουν σχετική αίτηση δωρεάς, να αποδεχτεί την δωρεά των ιδιοκτητών και 
να πάρει στην ιδιοκτησία του το κτίσμα. Και αυτό γιατί μόνο ο δήμος με τις τεχνικές 
του υπηρεσίες μπορεί να συντάξει ή να αναθέσει την σύνταξη μελέτης για την απο-
κατάσταση του κτιρίου (…) Γιατί μόνο από τον δήμο της Πάρου έχουμε ελπίδα να 
δούμε ένα κόσμημα στο χωριό μας και όχι ένα χώρο που προκαλεί οπτική ρύπανση 
έτσι όπως είναι επενδεδυμένο για να προστατευτεί. Έτσι μόνο θα βάλουμε ένα λι-
θαράκι για να πάμε ένα βήμα παρακάτω στην υπόθεση «διατηρητέο κτίριο Γαβαλά»

Τι αποφάσισαν
Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, τελικά αποφάσισε ομόφωνα 

με την εισήγηση της κ. Αντωνοπούλου και πρότεινε:
«Α) Ο ∆ήμος της Πάρου και εφόσον όλοι οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν σχετική αίτηση 

δωρεάς, να αποδεχτεί την δωρεά των ιδιοκτητών και να πάρει στην ιδιοκτησία του 
το κτίσμα. Και αυτό γιατί μόνο ο ∆ήμος (…)..

Β) Να μην επιβληθεί κανένα τέλος και πρόστιμο στους ιδιοκτήτες για κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες αντιστήριξης, οι οποίες μάλιστα 
όπως γίνεται παραδεκτό και στο έγγραφο 1433/22-3-2016 της ∆/νσης Πολεοδο-
μίας του ∆ήμου Πάρου, ουδέποτε εκτελέστηκαν («…χωρίς να προβούν σε εργασίες 
αντιστήριξης έως σήμερα…») αλλά για μια επιβαλλόμενη κατασκευή που αφορά στην 
προστασία των διερχομένων πεζών και η οποία επί του εδάφους ουσιαστικά δεν κα-
ταλαμβάνει χώρο αφού εφάπτεται του κτιρίου και την οποία ο ∆ήμος με εξώδικο που 
συντάχτηκε σύμφωνα με την 453/2007 απόφασή του, υποχρέωσε τους ιδιοκτήτες 
να προβούν σε ενέργειες για την προστασία των διερχόμενων πεζών».
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