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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 406

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

■ TV
Δεν μπορώ να πω; Όταν ζεις στην Παροικιά νιώθεις 

πάντα νέος και ένα βήμα μπροστά. Κάπου εκεί, στα 
μέσα της διακυβέρνησης της χώρας από τους συνταγ-
ματάρχες -όταν ήρθαν και οι πρώτες τηλεοράσεις στην 
Πάρο- ο κόσμος απολάμβανε από «Άγνωστο Πόλεμο», 
έως το Πέιτον Πλέις. Δε σου άρεσε στην ΥΕΝΕΔ η 
προπαγάνδα δύο φορές την εβδομάδα του Γεωργαλά; 
Γυρνούσες το κανάλι στην τότε ΕΙΡΤ και έβλεπες τη 
«Λάσυ». Τόσο απλά ήταν τα πράγματα. Το μόνο πρό-
βλημα ήταν ότι έπρεπε να σηκωθείς πάνω, να βάλεις 
δύναμη στο χέρι και να πατήσεις το κουμπί στο «μπα-
ούλο» τηλεόραση για να αλλάξεις το κανάλι. Σήμερα, 
εν έτει 2017 παρακαλώ, δεν έχεις αυτήν την επιλογή. 
Ξεκινάς τη μέρα σου με ΕΡΤ βλέπεις την προπαγάνδα 
του Παππά, συνεχίζεις το μεσημέρι με τις κοπελίτσες 
της Αυγής που διαβάζουν τα δελτία Τύπου της κυβέρ-
νησης και τελειώνεις το βράδυ. με τους εκπροσώπους: 
«πρώτη φορά αριστερά». Ούτε ΥΕΝΕΔ, ούτε τίποτα! 
Παροικιά 2017 Σωτήριον Έτος!

■ 19:08
Άλλο και τούτο πάλι από τους πράσινους συντρό-

φους της Πανάθας. Έβγαλαν αφίσα για την κοπή πί-
τας των Βάζελων Πάρου Αντιπάρου και γράφουν ώρα 
έναρξης 19:08! Ούτε τραίνο στο Λονδίνο να είμαστε.

■ Αστέρας 
Ήθελα να ήξερα ποιος έκανε φέτος ποδαρικό στον 

Αστέρα Μαρμάρων. Δε φτάνει που είναι κουτσουρεμέ-
νο το ρόστερ της Μαρμαριανής ομάδας φέτος, αλλά 
και οι δύο μοναδικοί τερματοφύλακες που είχε έκαναν 
συγχρόνως εγχείρηση χολής! Μιλάμε ότι ο Αστέρας 
μπορεί άνετα να μπει στο βιβλίο Γκίνες για την καντε-
μιά του. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα έπαιξε ανα-
γκαστικά με τερματοφύλακα τον Χριστόφορο και στο 
τέλος του αγώνα ο Κένερ έκανε εσωτερική αλλαγή 
και πέρασε τον Χριστόφορο στην επίθεση! Α-ΣΤΕ-ΡΑΣ 
– Α-ΣΤΕ-ΡΑΣ!

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ
Θα μας τρελάνουν οι σύμβουλοι της ΚΕΠ-ΟΣΑ, πα-

λιοί και καινούργιοι. Νέος λοιπόν δημοτικός σύμβου-
λος ο κ. Βολοσυράκης. Νέος άνθρωπος, πρώτη φορά 
εμπλεκόμενος με τα κοινά, ε, πώς να το κάνουμε τώρα. 
Τον βλέπεις με συμπάθεια και πιστεύεις ότι θα δεις 
κάτι καλύτερο. Σχεδόν έχεις απαίτηση να είναι καλύτε-
ρος ή έτσι θέλεις να πιστεύεις.

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ 2
Την περασμένη Παρασκευή στη συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου Πάρου, κυρίαρχο θέμα ήταν το 
αίτημα του δήμου προς την ΚΔΕΠΑΠ, για το κλειστό 
γυμναστήριο στην Παροικιά. Στο θέμα –που έδωσαν 
το παρόν και δεκάδες νέα παιδιά- όλοι οι σύμβουλοι 
ψήφισαν ομόφωνα «ναι». Και οι δύο σύμβουλοι της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ ψήφισαν «ναι», ενώ ο «παλιός» της υπόθε-
σης (Αλ. Γκόκας), έκανε και τοποθέτηση εκφράζοντας 
την πίστη του πως το κλειστό γυμναστήριο είναι καλό 

για τη νεολαία του τόπου μας.

■ Άσχετο
Ο Αλβάρο λέει ζητάει 300.00 ευρώ διατροφή ανά 

μήνα από την Αθηνά Ωνάση, διότι οι 150.000 ευρώ 
που λαμβάνει μηνιαίως τώρα, είναι πολύ λίγα!

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ 3
Ο κ. Βολοσυράκης, στο συγκεκριμένο θέμα δεν το-

ποθετήθηκε (άρα καλύφθηκε από τους υπόλοιπους) 
και δεν έκανε καμία ερώτηση, ούτε ζήτησε καμία δι-
ευκρίνιση.

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ 4
Την επόμενη ημέρα ο κ Βολοσυράκης τοποθετήθηκε 

αρνητικά και μεταξύ άλλων απόψεων του που έγραψε 
στην προσωπική του σελίδα στο face book, είπε ότι 
είναι καλύτερα να γίνει κολυμβητήριο! Τώρα, τι έγινε, 

από το δημοτικό συμβούλιο που έφυγε και είχε ψηφί-
σει μπροστά σε όλον τον κόσμο «ναι», μέχρι να πάει 
στο σπίτι του στη Νάουσα, δεν ξέρω. Απλά καταγρά-
φω το γεγονός. Σε ο,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι τον 
Ιούλιο που πρωτο-συζητήθηκε το θέμα στο δημοτικό 
συμβούλιο δεν ήταν εκεί και είχε άλλη άποψη, να του 
θυμίσουμε πως μεταξύ Ιουλίου 2016 και Ιανουαρίου 
2017 μεσολάβησε μία παρουσία του στο δημοτικό 
συμβούλιο, στην οποία σήκωσε το χέρι και είπε «ΝΑΙ» 
στο αίτημα του Δήμου για κλειστό γυμναστήριο. Αυτά! 

■ KDEPAP BANK
Η ΚΔΕΠΑΠ αποφάσισε να βάλει ένα μέρος του απο-

θεματικού της και να προσπαθήσει τα χρήματά της να 
αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή ενός κλει-
στού γυμναστηρίου. Κάποιοι λοιπόν –για αντιπολιτευ-
τικούς και μόνο λόγους- άρχισαν (για να ανατρέψουν 
τυχόν πετυχημένη κίνηση της δημοτικής πλειοψηφίας), 
τις κλάψες και μουρμούριζαν να μείνουν στο ντουλάπι 
τα χρήματα μην τυχόν και τα χρειαστούμε κάπου αλ-
λού κλπ. Είμαι μάλλον αναρμόδιος για να υποστηρίξω 
τη σημερινή δημοτική πλειοψηφία. Ψήφισα συνδυα-
σμό της αντιπολίτευσης και δεν το έχω μετανιώσει… 
Αισθάνομαι μέσα μου ήσυχος… Πολύ ήσυχος! Άλλο το 
ένα όμως και άλλο το άλλο. Η δημοτική πλειοψηφία 
στο συγκεκριμένο θέμα έχει 100% δίκιο, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά τη δική μου σκέψη.

■ KDEPAP BANK 2
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποθεματικών –χρη-

μάτων- της ΚΔΕΠΑΠ συγκεντρώθηκαν επί δημαρχίας 
Βλαχογιάννη. Τώρα, γιατί επέμενε ο τ. δήμαρχος να 
έχει τα χρήματα στο μπαούλο, αυτό είναι μία άλλη 
ιστορία, την οποία του την καταλογίζω αρνητικά. Τα 
αποθεματικά της ΚΔΕΠΑΠ δεν μπορούν να χρηματο-
δοτήσουν ό,τι να ‘ναι. Είναι συγκεκριμένες οι δράσεις 
που μπορούν να δαπανηθούν. Αυτό το γράφω διότι 
έχω ακούσει διάφορα «κουλά». Τέλος, καλό θα ήταν 
να μάθουν όσοι λένε περί κολυμβητηρίου, ότι η ετήσια 
δαπάνη συντήρησής του είναι σχεδόν όσο η δαπάνη 
κατασκευής του! Να μάθουν πόσοι υπάλληλοι είναι 
απαραίτητο να εργάζονται σ’ ένα κολυμβητήριο, τι πε-
τρέλαιο χρειάζεται χειμώνα – καλοκαίρι κλπ.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου
Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα

15/1-14/2 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 5
15/2-14/3 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 6

Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Αναμενόμενο 
πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα για «Ενίσχυση της 
ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Προυπολογισμός προγράμματος  στα 266,6 εκατ. Ευρώ.
Δικαιούχοι είναι: ΝΕΕΣ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές 

επιχειρήσεις με υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου καθώς και των 
λειτουργικών εξόδων για 6 μήνες από την έναρξη.

Επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί λόγω δυσκολιών 
οφειλομένων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση 
του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
80000 ευρώ - 400000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης από 40% και σε 

περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται δαπάνη μισθολογικού 
κόστους, το ποσοστό ανεβαίνει στο  50%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
• Ξενοδοχεία
• Καταλύματα
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Camping
• Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
• Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων-ποδηλάτων
• Ταξιδιωτικά πρακτορεία
• Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών σχεδίων κλπ.
Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες:
• Κτιριακά
• Μηχανήματα & εξοπλισμός

• Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
• Συστήματα ποιότητας
• Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
• Λογισμικό & μηχανογραφικά συστήματα
• Δαπάνες προβολής-προώθησης-διαφήμισης-Συμμετοχής σε εκθέσεις
• Δαπάνες προσωπικού
Λόγω του μικρού χρόνου για υποβολή φακέλων που είναι συνήθως 1,5-2 

μήνες από την έναρξη των προθεσμιών, είναι σκόπιμο οι δυνητικοί δικαιούχοι 
να προετοιμαστούν κατάλληλα ως προς το επενδυτικό τους σχέδιο, τη μορφή 
της εταιρείας που θα ιδρύσουν, την σύνταξη των καταστατικών (χωρίς έναρξη 
εργασιών)και τα οικοδομοτεχνικά σχέδια που θα χρειαστούν στην πορεία της 
υλοποίησης.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση στην επένδυση δαπανών 
προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες 
για την επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος, με το 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6972-271027
ΠΑΡΟΙΚΙΑ –ΠΛ.ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΤΗΛ.22840-24342---ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 210-7248620
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«Θησέας» Κυκλάδων 
Βοήθεια χωρίς κραυγές…

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», 
στηρίζοντας την οικογένεια και το ρόλο του γονιού σε 
μια εποχή πολλών αλλαγών, διοργανώνει εκπαιδευτικές 
δράσεις για γονείς την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-
2017 στα νησιά: Αμοργό, Αντίπαρο, Ίο, Μύκονο, Νάξο, 
Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο, Τήνο.

Έπειτα από συναντήσεις με Διοικητικά Συμβούλια Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη 
γνωριμία και συνεργασία για την από κοινού οργάνωση 
δράσεων, προσκαλούμε γονείς να συμμετέχουν σε:

- Σεμινάρια – Ομάδες Γονέων (συστηματική εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των σημαντικών για το γονεϊκό ρόλο)

- Εκπαιδευτικές Συναντήσεις με Συγκεκριμένη Θεματολογία (βραχείες δράσεις – 
εργαστήρια ανά σχολείο ή/και ανά περιοχή με θέματα που απασχολούν τους γονείς)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνο-
νται είτε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου τους, 
είτε στο Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» στα τηλ. Σύρος: 22810 85149, 
Πάρος: 22840 24745 και Σαντορίνη:22860 21203 (www.thiseaskyklades.gr)

Σημειώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται δω-
ρεάν.

Ποιοι είναι
Τις υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από τον «Θησέα», τις έχουν αναζητήσει 

πολλοί στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Ίσως το συγκεκριμένο κέντρο πρόληψης 
είναι το πλέον «αθόρυβο» στην Πάρο, γι’ αυτό το λόγο θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε 
περισσότερα γι’ αυτό.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγεί-
ας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» λειτουργεί στις Κυκλάδες εδώ και 17 χρόνια. Είναι αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1998, στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος ανάπτυξης Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, από τον Οργα-
νισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και φορείς της τοπικής κοινότητας. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του πραγ-
ματοποιείται από τα υπουργεία Υγείας (50%) και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (50%), ενώ ο Ο.ΚΑ.ΝΑ έχει την επιστημονική ευθύνη 
και εποπτεία του έργου του.

Μέλη της Αστικής Εταιρείας είναι: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δήμος Σύρου-Ερ-
μούπολης, Δήμος Μυκόνου, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δήμος Ιητών, Δή-
μος Σερίφου, Δήμος Πάρου, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου-Παράρτη-
μα Κυκλάδων, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Δήμος Θήρας, Δήμος Μήλου, Δήμος Τήνου, 
Δήμος Κύθνου, Δήμος Άνδρου, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Βορείων 
Κυκλάδων, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σερίφου.

Στην Πάρο ο «ΘΗΣΕΑΣ», αποτελείται από:
- Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος, Msc – Σύμβουλος Πρόληψης, Στέλεχος 

Πρόληψης και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Αστικής Εταιρείας,
- Κλειώ Κουνδουράκη, Ψυχολόγος – Στέλεχος Πρόληψης
- Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Ψυχολόγος – Στέλεχος Πρόληψης.

Η φιλοσοφία του Κέντρου
Τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης διαπνέονται από τη βασική αρχή πως 

«Εξαρτήσεις υπάρχουν πολλές, όλες όμως είναι δευτερογενείς. Ο πρωτογενής εθι-
σμός είναι η εξάρτηση από μια ζωή χωρίς νόημα» (Γ. Βασιλείου).

Γι’ αυτό, οι παρεμβάσεις του δεν εστιάζουν στην ίδια τη χρήση και τους κινδύνους 
από αυτή. Επικεντρώνονται κυρίως στις αιτίες του προβλήματος της εξάρτησης, επι-
διώκοντας την προαγωγή της γενικότερης ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων, μέσω 
μιας αμιγούς εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, κεντρικοί στόχοι του προγράμματος του Κέντρου Πρόληψης είναι:
1. Η ουσιαστική στήριξη των ρόλων και των συστημάτων που σχετίζονται με την 

προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή η στήριξη του 
γονιού και του εκπαιδευτικού – μια και η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τα 
δύο κατεξοχήν συστήματα που σχετίζονται με το μεγάλωμα του νέου ανθρώπου. Η 
συμμετοχή στα προγράμματα του κέντρου δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και εκπαι-
δευτικούς να επεξεργαστούν ζητήματα επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους και 
να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελε-
σματικοί και πιο ικανοί ως άνθρωποι, οι ίδιοι και τα παιδιά τους, να διαχειριστούν 
τη ζωή τους με τρόπο λειτουργικό και δημιουργικό σε μια πραγματικότητα, όπως η 
σημερινή, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και συνάμα απρόβλεπτη.

2. Η ενεργοποίηση θετικών διεργασιών στις ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπε-
δα (οικογένεια, σχολείο, ευρύτερη κοινότητα) και η ανάπτυξη ενσυνείδητης ενημε-
ρότητας γι’ αυτές.

3. Η δημιουργία δυνατοτήτων και ευκαιριών για την δημιουργία πλαισίων αυ-
τορρύθμισης και επεξεργασίας του μεγαλώματος του ανθρώπου. Η δυνατότητα, 

δηλαδή, δημιουργίας μικρών κοινωνικών ομάδων σταθερής διάρκειας, οι οποίες 
αποτελούν ζωτικό χώρο που προάγει τη βιωσιμότητα του ψυχοκοινωνικά υγιούς, 
υπεύθυνου και αυτόνομου ατόμου, και κατά συνέπεια ολόκληρης της κοινωνίας.

4. Και, τέλος, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων 
και υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων της κοινότητας ώστε να 
αναλάβει αυτή δυναμικά την ανάπτυξη συνθηκών που είναι απαραίτητες για την 

προάσπιση και προαγωγή της υγείας.

Οι δράσεις
Ομάδες γονιών
Στόχος των ομάδων αυτών είναι να βοηθηθούν οι γο-

νείς στο ρόλο τους ως «εκπαιδευτές ζωής» των παιδιών 
τους. Στην ομάδα γονέων και μέσα από μια βιωματική 
εκπαιδευτική διεργασία, οι γονείς μπορούν:

- Να μοιραστούν απόψεις, εμπειρίες και προβληματι-
σμούς

- Να κατανοήσουν τους λόγους που κάνουν τόσο δύ-
σκολο το έργο τους σήμερα

- Να κατανοήσουν τις ανάγκες και την συμπεριφορά των παιδιών τους
- Να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
- Να αναπτύξουν καινούριες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκρι-

θούν καλύτερα στο ρόλο τους
- Να δουν με άλλα μάτια και να αντιμετωπίσουν με άλλους, πιο λειτουργικούς 

τρόπους, τις δυσκολίες στην οικογένεια
Ομάδες εφήβων
Στόχος αυτών των ομάδων είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου μέσα στον 

οποίο οι έφηβοι να μπορούν να επεξεργαστούν τα θέματα της εφηβείας και την 
προετοιμασία τους για την ενήλικη φάση ζωής. Δουλεύοντας με βιωματικό τρόπο 
έχουν τη δυνατότητα:

- Να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους
- Να επεξεργαστούν τις σωματικές, συναισθηματικές αλλαγές της εφηβείας
- Να εκπαιδευτούν σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
- Να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών και αποφάσεών τους
- Να μάθουν να αξιοποιούν τις πηγές τους (αξίες, ιδανικά, πολιτιστική κληρονομιά) 

για να δίνουν οι ίδιοι νόημα στη ζωή τους
Ομάδες παιδιών
Στόχος των ομάδων αυτών είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, 

εκτός των συμμαθητών τους και του κοινωνικού τους περίγυρου, και μέσα από δη-
μιουργικές δραστηριότητες:

- Να φανταστούν, να δράσουν και να δημιουργήσουν συνεργατικά
- Να αισθανθούν χρήσιμα και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας
- Να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες τους
- Να θέσουν όρια και κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας τους
- Να αρχίσουν να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τα θέματα που τους 

αφορούν
Ομάδες εκπαιδευτικών
Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έχουν 

στόχο την εμψύχωση και την υποστήριξή τους στο έργο τους. Αξιοποιώντας την 
ομάδα, μέσα από μια βιωματική, εκπαιδευτική διεργασία οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα:

- Να αποκτήσουν ενημερότητα, τόσο για τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές που 
κάνουν δύσκολο το έργο τους σήμερα, όσο και για τις νέες ανάγκες που αναδύονται

- Να επεξεργαστούν και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στη σημερινή 
πραγματικότητα

- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες που υπηρετούν το σύγχρονο ρόλο τους
- Να αντιληφθούν την ομάδα ως εργαλείο δουλειάς για το παιδαγωγικό τους έργο
- Να εξασκηθούν στο συντονισμό της ομάδας-τάξης
Προγράμματα αγωγής υγείας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό
Οι εκπαιδευτικοί, μετά από επιμόρφωση, μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση 

προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στις τάξεις τους με την συνεργασία 
του Κέντρου Πρόληψης. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν όλη τη χρονιά και υλοποι-
ούνται εντός του σχολικού ωραρίου. Είναι βιωματικά, με συντονιστή το δάσκαλο της 
τάξης, και έχουν στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά στο πλαίσιο της ομάδας:

- Να αισθανθούν αποδεκτά και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης
- Να εξασκηθούν σε δεξιότητες διαλόγου και συνεργασίας
- Να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να εμπλουτίζονται από αυ-

τήν
- Να εκπαιδευτούν στο να λειτουργούν συνεργατικά
- Να μάθουν να θέτουν και να τηρούν όρια και κανόνες
Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα 

στελέχη του Κέντρου πρόληψης και συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις αξιολό-
γησης της πορείας του προγράμματος και επανατροφοδότησης. Για τους εκπαιδευ-
τικούς η υλοποίηση του προγράμματος δίνει την ευκαιρία:

- Να εξασκηθούν στο συντονισμό της ομάδας με την υποστήριξη των στελεχών 
του Κέντρου Πρόληψης

- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης, ηγεσίας και επικοινωνίας
- Να εξοικειωθούν με την διαδικασία της μάθησης που αξιοποιεί το συναισθημα-

τικό δυναμικό της τάξης
- Να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε δίκτυα στήριξης και ανταλλαγής με 

άλλους εκπαιδευτικούς.
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Πίτα στο 
Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλα-
ντίς» μας προσκαλεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου και 
ώρα 19:30 στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας 
που θα γίνει στην πολιτιστική αίθουσα του, στον ισό-
γειο χώρο του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού.

Πίτα ΕΟΔ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τα μέλη της 
ΕΟΔ Κυκλάδων την Κυριακή 22/1/17, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Στην πίτα παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κω-
βαίος, ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, πρόεδροι δημοτι-
κών επιχειρήσεων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, 
ο λιμενάρχης Πάρου, Α. Ραγκούσης, ο πρόεδρος της 
Δ.Ε. του Κ.Υ. Πάρου, Σπ. Λάβδας, εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη παρουσί-
αση της δράσης της ομάδας -που συνοδευόταν από 
οπτικό υλικό- από τον πρόεδρο, Γεώργιο Μπαρμπα-
ρίγο.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της ΕΟΔ Κυκλάδων 
εκφράζονται οι ευχαριστίες προς τον πολιτιστικό σύλ-
λογο «Αρχίλοχος» και τον πρόεδρό του Γ. Γεμελιάρη, 
για τη φιλοξενία στην αίθουσα και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «ΗΧΩ FM», για την κάλυψη της εκδήλωσης.

Κοπή πίτας ΝΔ

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνω-
σης Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου, για την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά, ήταν ο βουλευτής Α’ 
Αθηνών και εκπρόσωπος τύπου το κόμματος, Βασίλης 
Κικίλιας.

Ακόμα, στη γιορτή παραβρέθηκε ο βουλευτής ΝΔ Κυ-
κλάδων, Γ. Βρούτσης, κομματικά στελέχη και πολιτευτές, 
και φίλοι του κόμματος.

Την επόμενη ημέρα (16/1), η πρόεδρος της τοπικής 
ΝΔ Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, μαζί με κλιμάκιο κομμα-
τικών στελεχών, επισκέφθηκε την Αντίπαρο, όπου τους 
υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος του νησιού, Γιάννης Βασι-
λόπουλος. Στη συνέχεια πήγαν στο γυμνάσιο Αντιπάρου 
και μετά στο δημοτικό σχολείο όπου πρόσφεραν βιβλία 
προκειμένου να εμπλουτιστούν οι σχολικές βιβλιοθήκες. 
Αργότερα επισκέφτηκαν το δημαρχείο και είχαν σύντο-
μη συνάντηση με τον δήμαρχο, Τάσο Φαρούπο.

Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας επισκέφθη-
καν το γηροκομείο, συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο 
Γιώργο Μελανίτη και συνομίλησαν με τους ηλικιωμέ-
νους.

«Περπατήματα»
Με σύνθημα: «Περπατάμε 

και… φυτεύουμε!» οι «Περ-
πατητές» Πάρου καλούν τους 
φίλους τους την Κυριακή 29 
Ιανουαρίου 2017 να συμμετέ-
χουν στο κάλεσμα του σωμα-
τείο φίλων πάρκου Πάρου για 
φύτεμα σπόρων, δέντρων και 
θάμνων, που μαζεύτηκαν στη 
Πάρο και την Τήνο από γηγε-
νή φυτά, προσαρμοσμένα στο ξηροθερμικό περιβάλ-
λον των Κυκλάδων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περιβαλλο-
ντικό πάρκο Αϊ Γιάννη Δέτη, αλλά πιο πριν (10 π.μ.) 
οι «Περπατητές» θα συναντηθούν στο χώρο στάθμευ-
σης έξω από το ομώνυμο μοναστήρι, για να κάνουν 
μια σχετικά εύκολη, 5 χλμ περίπου, 2ωρη πεζοπορία 
στους βραχώδεις λόφους του πάρκου με τα καταπλη-
κτικά μονοπάτια. 

Όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση: «Ελάτε 
με την καλή σας διάθεση, όπως πάντα, αλλά και με 
τον κατάλληλο χειμωνιάτικο εξοπλισμό για μία εναλ-
λακτική δραστηριότητα».

περπατητές
π ά ρ ο υ



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Οι ξενοδόχοι 
στην Αυστρία

Η Ένωση Ξενοδόχων 
Πάρου Αντιπάρου, σε 
συνεργασία με τον δήμο 
Πάρου, συμμετείχε στην 
έκθεση τουρισμού της 
Αυστρίας που πραγματο-
ποιήθηκε στη Βιέννη, το 
διάστημα από 12 έως 15 
Ιανουαρίου 2017.  

Την Ένωση εκπροσώ-
πησε ο πρόεδρος της κ. 
Γιώργος Μπαφίτης κα-
θώς και το μέλος της κ. 
Αθανάσιος Μυλωνόπου-
λος. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Ένωση Ξενοδόχων τί-
μησε σε γνωστό εστιατόριο της Βιέννης την κ. Andrea 
Springer, ιδιοκτήτρια του τουριστικού γραφείου 
«SPRINGER REISEN» για την πρωτοβουλία της να 
ενώσει με αεροπορική σύνδεση την Αυστρία (Graz) με 
την Πάρο, κάθε Σάββατο, από το τέλος Μαΐου, μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017. 

Σε σχετική ανακοίνωση των ξενοδόχων σημειώνε-
ται: «[…] Πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες είναι αξιέ-
παινες διότι σε κρίσιμες οικονομικές περιόδους βοη-
θούν στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος πρoς το 
νησί μας, αλλά συγχρόνως αποτελούν και τους προ-
πομπούς για να ακολουθήσουν τέτοιες ενέργειες και 
άλλοι τουριστικοί οργανισμοί».
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Αντίδραση  
εκπαιδευτικών

Την έντονη αντίδραση της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου 
προκάλεσε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για 
τις «δημιουργικές» εργασίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι «δημιουργικές» ερ-
γασίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργι-
κότητας μέσα από την ερευνητική και βιβλιογραφική 
δουλειά, μέσα από την παιδαγωγική συνεργασία εκ-
παιδευτικών και διαθεματικές προσεγγίσεις γνωστι-
κών αντικειμένων.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΕΛΜΕ Πά-
ρου-Αντιπάρου για το παραπάνω θέμα, μεταξύ άλλων 
σημειώνει:

«[…] - Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν (παρά την  έλ-
λειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης και στήριξης του δι-
δακτικού τους έργου από το υπουργείο παιδείας) την 
αξία των εργασιών στη διδακτική διαδικασία. Άλλω-
στε πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τις εργασίες 
αυτές στην καθημερινότητα της τάξης. 

- Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 
καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, η παι-
δαγωγική συνεργασία των διδασκόντων των διαφό-
ρων ειδικοτήτων δε επιτυγχάνονται με μία ξεχωριστή 
δράση, και μάλιστα με τη μορφή της «διήμερης φιέ-
στας». Γνωρίζουν ότι οι συνοδευτικές εργασίες είναι 
ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την 
εμπέδωση της γνώσης που δεν μπορεί να αποσπα-
στεί από την συνολική παιδαγωγική διαδικασία και τις 
αξιοποιούν στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος. 

- Το υπουργείο όμως μετατρέπει, με αυτή την 
εγκύκλιο, όλα τα παραπάνω σε μηχανιστική κι αντα-
γωνιστική διαδικασία αφού ζητά η υλοποίηση των 
«δημιουργικών» εργασιών να γίνει μέσα σε δύο ημέ-
ρες, γεγονός που σίγουρα δε θα καλλιεργήσει το 
ερευνητικό πνεύμα και τη δημιουργική ικανότητα των 
παιδιών.

- Το υπουργείο εγκαινιάζει επιπλέον κατηγοριο-
ποίηση μαθητών (φάκελοι μαθητών για τις εργασίες) 
και ακυρώνει την αφομοιωτική και παιδαγωγική αξία 
της εργασίας αφού ο αιφνιδιαστικός και υποχρεωτι-
κός χαρακτήρας υλοποίησης απωθεί τα παιδιά και τα 
οδηγεί σε ακόμα μια καταναγκαστική δραστηριότητα.

- Το υπουργείο μετατρέπει τη διαδικασία της μα-
θητικής εργασίας σε υπερωριακή πολύωρη εργασία 
των εκπαιδευτικών, αφού μέσα από ένα γραφειοκρα-
τικό σχεδιασμό που απαιτεί η εγκύκλιος (θέματα, ομα-
δοποίησή τους, κατανομή μαθητών, αλλαγή ωρολογί-
ων  προγραμμάτων, συνεδριάσεις κλπ), επιβαρύνει το 
έργο των εκπαιδευτικών και λειτουργεί εις βάρος του 
σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε εκπαιδευ-
τικού αλλά και του προγραμματισμού του σχολείου. 

- Το υπουργείο περιορίζει στο πλαίσιο αυτής 
της γραφειοκρατίας (υποχρεωτικότητα, ανάθεση) την 
παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών και τους 
αντιμετωπίζει ως υπαλλήλους που πρέπει απλώς να 
διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε εντολή.

- Το υπουργείο απαιτεί την άμεση εφαρμογή της 
εγκυκλίου από τους συλλόγους διδασκόντων, αιφνι-
διαστικά και χωρίς καμία ενημέρωση, τη στιγμή που 
όλο και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών ανα-
γκάζεται να πηγαίνει σε δύο ή και παραπάνω σχολεία 
(…)».

Τέλος, η γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου καλεί το υπ. Παιδείας να ανακαλέσει την 
απόφαση, για τις «δημιουργικές εργασίες», να υπάρ-
ξει παράταση χρόνου-αναβολή ως προς τις σχετικές 
διαδικασίες των Συλλόγων Διδασκόντων (συνεδριά-
σεις κλπ). τουλάχιστον ως την επανατοποθέτηση του 
υπουργείου σε σχέση με  τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ. 

ΟΑΕΕ
Με ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός σύλ-

λογος Πάρου – Αντιπάρου ενημέρωσε ότι για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στο ταμείο 
του ΟΑΕΕ, παρενέβη ώστε να πραγματοποιηθεί μετα-
φορά της εξυπηρέτησης από τα γραφεία της Νάξου 
σε αυτά του Πειραιά.

Πλέον, η εξυπηρέτηση θα γίνεται στη διεύθυνση: Λε-
ωχάρους 26 Αγία Τριάδα Πειραιάς και το τηλέφωνο 
εξυπηρέτησης είναι το: 210 4146838.

Επίσης, οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία χρειά-
ζεται ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνετε μέσω 
email στο keratsini@3208.syzefxis.gov.gr ή μέσω fax 
στο: 210 4146869.

Τουριστικές 
δράσεις

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για την υλοποίηση του 
έργου «Εφαρμογή μέρους δράσεων ενταγμένων στο 
εγκεκριμένο τριετές σχέδιο τουριστική προβολής της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα έτη 2018 – 2018», 
ενέκρινε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου 
Αιγαίου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του κ. Γ. 
Χατζημάρκου. 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί ένα 
από τα βασικά θεσμικά αναπτυξιακά εργαλεία της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου υποστηρίζοντας τον περιφερεια-
κό σχεδιασμό της, και συμμετέχει στην  Προγραμματι-
κή Σύμβαση ως ο τρίτος των συμβαλλομένων. 

Σκοπός της σύμβασης η οποία εγκρίθηκε από το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο, είναι, μέσα από την συνεργα-
σία των τριών φορέων, ο άρτιος σχεδιασμός, σε τεχνι-
κό και οργανωτικό επίπεδο και η αποτελεσματική και 
έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων προβολής του του-
ριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
που περιγράφονται αναλυτικά στην Προγραμματική 
Σύμβαση και αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου τρι-
ετούς σχεδίου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Το έργο, συνοπτικά, περιλαμβάνει τέσ-
σερεις άξονες ενεργειών : 

1. Μελέτη σχεδιασμού κι ανάπτυξης της στρατηγι-
κής Επικοινωνίας και δημιουργικής πλατφόρμας προ-
βολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

2. Ανάπτυξη και παραγωγή δημιουργικών εργαλεί-
ων, οπτικο-ακουστικών υλικών και ψηφιακών συστη-
μάτων για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3. Εκτέλεση δράσεων προώθησης και διαφήμισης 
του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.     

4. Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης και στοι-
χείων μάρκετινγκ και ενεργειών προώθησης σε Β2Β 
κοινό.

Ο Χατζημάρκος, 
στη Ρυθμιστική 
Αρχή Λιμένων

Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 
στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ορίστηκε ο Πε-
ριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αποτελεί αυτοτελή δη-
μόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέ-
λεια και τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Ναυτι-
λίας και Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά. Απαρτίζεται από 
πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται 
για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελ-
ματική τους ικανότητα στον τεχνικό, νομικό και οικο-
νομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού 
και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης 
και λειτουργίας λιμένων ή οικονομικής και πολιτικής 
λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας.

Στο πρόσωπο του κ. Χατζημάρκου, η ΕΝΠΕ εκπρο-
σωπείται στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέσω της 
Περιφέρειας που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό λι-
μανιών στη χώρα,  εκ των οποίων 2 είναι διεθνούς 
σημασίας, 4 εθνικής, 3 μείζονος και 106 τοπικής ση-
μασίας. Σημειώνεται ότι το ζήτημα των λιμένων, έχει 
απασχολήσει επισταμένως τον Περιφερειάρχη κ. Χα-
τζημάρκο, ο οποίος επανειλημμένως έχει κάνει γνω-
στές τις θέσεις του για την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο 
θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των λι-
μανιών,  αναγκαία προϋπόθεση για την δρομολόγηση 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που τόσο έχουν ανάγκη, 
υπό τις σημερινές συνθήκες, τα νησιά της Περιφέρει-
ας αλλά και η χώρα συνολικά, ενώ έχει καταθέσει και 
συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου. 

Τέλος, η συμμετοχή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, δίνει την δυνατό-
τητα προώθησης των εκκρεμών ζητημάτων που αφο-
ρούν στα λιμάνια της Περιφέρειας.
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Κληροδότημα 
Π. Κουτρέλη

Στις 7/12/2016 σε δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ του κληροδοτήματος Πα-
ναγιώτη Κουτρέλη, συζήτησε για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του εφετεί-
ου Αθηνών και την αλλαγή σκοπού του κληροδοτήματος.

Το ΔΣ αποτελούν οι: Αντωνοπούλου Άννα (πρόεδρος),  Εργίνα Τριβυζά, Τρι-
βυζάς Βασίλειος, Ραγκούση Αναστασία, Τζανετάκη-Ισιγώνη Όλγα, Άγουρος 
Άγγελος, Πούλιος Γεώργιος, Ρούσσος Βατίστας και Μαλαματένιος Εμμανου-
ήλ.

Όπως είναι γνωστό με την από 2/3/1939 ιδιόγραφη διαθήκη του ο 
αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Κουτρέλης, άφησε στην κοινό-
τητα Μάρπησσας μια ισόγεια οικία με το οικόπεδό της που βρισκόταν στην 
Καλλιθέα της Αθήνας, με τον όρο η κοινότητα να την πουλήσει και με το ει-
σπραχθέν τίμημα να χτίσει δίπλα στο δημοτικό σχολείο πτέρυγα και στην πρό-
σοψη να γράψει: «Ιδρύθη εκ κληροδοτήματος του καθηγητού Παν. Κουτρέλη 
εις μνήμην των γονέων του Αθανασίου και Παραδεισώς».

Η οικία αυτή εκποιήθηκε από την πρώην κοινότητα Μάρπησσας και το τίμη-
μα έχει κατατεθεί έκτοτε σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 180.240 ευρώ.

Στη συνέχεια και πάλι με ενέργειες της πρώην κοινότητας Μάρπησσας, 
εκδόθηκε το 1988 απόφαση του εφετείου Αθηνών, η οποία αφορούσε τον 
σκοπό διάθεσης των χρημάτων του κληροδοτήματος, σύμφωνα με την οποία 
«[…] η περισσότερο επωφελής αξιοποίηση του άνω τιμήματος είναι η διά-
θεση τούτου διά την ανέγερσιν αιθούσης πολλαπλής χρήσεως και κλειστού 
σχολικού γυμναστηρίου εις το δημοτικόν σχολείον Αρχιλόχου – Μάρπησσας 
της νήσου Πάρου (…)»

Όπως είπε στη συνεδρίαση η πρόεδρος κ. Α. Αντωνοπούλου: «Με το 
έγγραφό μας αριθ. ΥΣ427/16209/29-11-2016 προς τη νομική υπηρεσία 
του Δήμου ζητήσαμε γνωμοδότηση σχετικά με τη σύνταξη του προϋπολογι-
σμού και την αλλαγή σκοπού διάθεσης των χρημάτων του κληροδοτήματος. 
Με την από 5/12/2016 γνωμοδότησή του ο κ. Κων/νος Φιφλής, νομικός 
σύμβουλος του δήμου Πάρου, μας γνωρίζει ότι ο αναφερόμενος στην προ-
αναφερθείσα απόφαση του εφετείου Αθηνών, σκοπός είναι αδύνατος μετά 
την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων στο Δημ. Σχολείο Αρχιλόχου – Μάρπησσας και ότι το κληροδότημα θα 
πρέπει με απόφασή του να προσφύγει στο εφετείο Αθηνών προκειμένου 
να οριστεί νέος παρεμφερής σκοπός ώστε να γίνει δυνατή η διάθεση των 
χρημάτων και να ορίσει – αναθέσει σε δικηγόρο τις σχετικές διαδικασίες».

Για τον παραπάνω λόγο η κ. πρόεδρος πρότεινε την έκδοση νέας απόφασης 
από το εφετείο Αθηνών ώστε να προσδιοριστεί νέος παρεμφερής σκοπός δι-
άθεσης των χρημάτων του κληροδοτήματος. Ως σκοπούς πρότεινε: α) η προ-
μήθεια αθλητικού υλικού για το κλειστό γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δ.Σ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας και η διαμόρφωση χώρων του δη-
μοτικού γυμναστηρίου Μάρπησσας και β) η εκτέλεση έργου επέκτασης του 
κτιρίου εκδηλώσεων «Αγροτολέσχη» Μάρπησσας. Όπως τόνισε: «Οι σκοποί 
αυτοί πιστεύω ότι είναι παρεμφερείς μιας και αφορούν την εκπαίδευση τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό για τα παιδιά και τη νεολαία του χωριού μας και 
μπορούν να σταθούν και να προσδιοριστούν τελικά από το εφετείο Αθηνών».

Τι υποστήριξαν οι υπόλοιποι
Ο κ. Γεώργιος Πούλιος, συμφώνησε  με την αλλαγή σκοπού του κληρο-

δοτήματος και πρότεινε το σύνολο των χρημάτων να διατεθεί για την επέκτα-
ση της αγροτολέσχης.

Η κ. Ολγα Ισιγώνη, συμφώνησε με την αλλαγή σκοπού του κληροδοτή-
ματος αλλά μόνο για τον εξοπλισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 
κλειστού γυμναστηρίου του σχολείου και με την επέκταση της Αγροτολέσχης.

Ο κ. Μαλαματένιος Μανώλης, συμφώνησε με την αλλαγή σκοπού του 
κληροδοτήματος όπως εισηγήθηκε η πρόεδρος και επιπλέον πρότεινε να συ-
μπεριληφθεί στους σκοπούς η συντήρηση και οι δαπάνες λειτουργίας του 
κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι κ.κ. Ρούσσος Βατίστας και Βασίλης Τριβυζάς, συμφώνησαν με 
την αλλαγή του σκοπού του κληροδοτήματος και με την εισήγηση της προέ-
δρου.

Τελικά, ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε:
1. Την άσκηση προσφυγής του κληροδοτήματος στο εφετείο Αθηνών για την 

αλλαγή του σκοπού που έχει καθοριστεί με την απόφαση αριθ. 4237/1998 
του ιδίου εφετείου.

2. Όρισε δικηγόρο του κληροδοτήματος για την προσφυγή τον δικηγόρο 
Αθηνών κ. Στεφανάκη Εμμανουήλ.

Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Η αιτούμενη αλλαγή σκοπού για την διάθεση των χρημάτων του κληροδο-

τήματος Παν. Κουτρέλη να προσδιοριστεί για: α) την προμήθεια αθλητικού 
υλικού για το κλειστό γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Δ.Σ. Αρχιλόχου – Μάρπησσας και την διαμόρφωση χώρων του δημοτικού 
γυμναστηρίου Μάρπησσας και β) την εκτέλεση έργου επέκτασης του κτιρίου 
εκδηλώσεων «Αγροτολέσχη» Μάρπησσας.

Συγχαρητήρια για 
το Κέντρο Κοινότητας

Σχετικά με την ίδρυση του Κέντρου Κοινότητας στην Πάρο, 
ο αντιδήμαρχος Μανώλης Μαλαματένιος δήλωσε στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 20 Ιανουαρίου 2017 
τα παρακάτω:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο 
Δήμος μας ήταν μέσα στους πρώτους 70 δήμους της χώρας 
που είχαν πάρει έγκριση να δημιουργήσουν κέντρο Κοινότη-
τος. Αυτή τη στιγμή όμως  είναι ο πρώτος Δήμος που βρί-
σκεται ένα βήμα πριν τη λειτουργία του Κέντρου, για το λόγο 
αυτό δεχτήκαμε τηλεφωνικά τα συγχαρητήρια του υπουργού. 

Για την ακρίβεια έχουμε φτάσει στην επιλογή του προσω-
πικού και στόχος μας είναι η άμεση λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητος για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Αυτό οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου μας σε συνεργασία με 
τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων του γραφείου άσκησης Κοινωνικής Μέρι-
μνας, του τμήματος Προγραμματισμού και του γραφείου Προσωπικού».

Δήλωση Δ. Σαρρή
Η αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Δώρα Σαρρή Παπακυρίλλου, 

έκανε δηλώσεις στις 18/1 σε ηλεκτρονική σελίδα (zougla.
gr), σχετικά με τη νησιωτικότητα.

Η κ. αντιδήμαρχος στη δήλωσή της υποστήριξε:
«Στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς, θα ήθελα να 

στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα από το νησί της Πάρου, που 
αντιμετωπίζει -τα μέχρι σήμερα- προβλήματα και ιδιαιτε-
ρότητες της νησιωτικότητας με πολιτικό σθένος, όραμα 
και δυναμική.

Παρόλο τη γενικευμένη οικονομική κρίση δημιουργεί 
νέες δυνατότητες και προοπτικές για το μέλλον μετατρέ-
ποντας τις ευκαιρίες του σήμερα, σε ανάπτυξη και ευημερία για το αύριο. Η λειτουργία 
του νέου αεροδρομίου, η αύξηση του ακτοπλοϊκών δρομολογίων και της προσπελασιμό-
τητας, η στελέχωση των υπηρεσιών και ο σχεδιασμός του λιμένα Πάρου είναι αποτέλε-
σμα συντονισμένης και μεθοδικής εργασίας όλων των φορέων και του Δήμου Πάρου, για 
να μετασχηματίσουμε τη δυσκολία της νησιωτικότητας σε πλεονέκτημα.

Τα θετικά αποτελέσματα είναι εμφανή στην εξέλιξη του πληθυσμού καθώς το νησί της 
Πάρου έχει υγιή δημογραφικά στοιχεία και ακμάζοντα νεαρό πληθυσμό. Αλλά και στην 
επιχειρηματικότητα καθώς με κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης τον τουρισμό, η οικονομία του 
νησιού ανθεί συνεχώς».

Αμπελουργία
Ομιλία με θέμα: «εμπειρίες Παριανής αμπελουργίας: προβλήματα και προτάσεις», διορ-

γανώνεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου.
Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Απόστολος Αυγελής, γεωπόνος, επιστημονικός 

συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης, πρώην διευθυντής-ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγρο-
τικής Έρευνας

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, στις 12 το μεση-
μέρι, στα γραφεία – οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Δίκαιο αίτημα 
της Περιφέρειας

Την έγκαιρη έναρξη του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (visa) 
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χα-
τζημάρκος, με επιστολή του προς τον επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι το μεταναστευτικό ζήτημα κατάφε-
ρε σημαντικό πλήγμα στην τουριστική οικονομία μεμονωμένων νησιών αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής, επηρεάζοντας τις αφίξεις ξένων επισκεπτών, κυρίως κατά την περίοδο 
από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο του 2016. 

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, η ενδυνάμωση του τουριστικού 
ρεύματος προς τα νησιά της Περιφέρειας μας καθίσταται ζωτικής σημασίας. Για τον λόγο 
αυτό, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη έναρξη του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θε-
ωρήσεων εισόδου σε τουρίστες από τρίτες χώρες, προερχόμενους από την Τουρκία, στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζημάρκος προτείνει στον κ. Αβραμόπουλο να ξεκινήσει η εφαρμογή 
του πιλοτικού προγράμματος από τον Μάρτιο του 2017 για τους επισκέπτες από την αγο-
ρά του Ιράν και από τον Απρίλιο του 2017 για τις αγορές της Ρωσίας και της Τουρκίας, ού-
τως ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση του μέγιστου δυνατού αριθμού επισκεπτών 
από τις παραπάνω τουριστικές αγορές στα λιμάνια του Νοτίου Αιγαίου.
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Μέσα σε μία πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, που συζητήθηκε 
το θέμα: «Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της «Κα-
τασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» Δημοτικής Κοινότητας 
Πάρου».

Η προσπάθεια της ΚΔΕΠΑΠ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πα-
ροικιά που ξεκίνησε επίσημα στις 21 Ιουλίου 2016, ήρθε να συζητηθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου, με αίτημα πλέον του δήμου Πάρου για τη χρηματοδότηση.

Η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου είχε κατακλυστεί από δεκάδες άτομα, ενώ 
στους διαδρόμους του δημαρχείου για πρώτη φορά έκαναν την εμφά-
νισή τους πολλά νέα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) της Παροικιάς, που 
έχουν το δικαίωμα στο όνειρο για καλύτερες αθλητικές υποδομές και 
να μη βλέπουν τους συνομηλίκους τους από τα υπόλοιπα νησιά των 
Κυκλάδων, ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού! Τα παιδιά είχαν ενθουσιασμό, 
άκουγαν σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης ήσυχα τη συνεδρίαση, προσπαθώντας 
να καταλάβουν τις διαδικασίες και στο τέλος, ξέσπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα 
για να ευχαριστήσουν με τον τρόπο τους!

Η εισήγηση

Η εισήγηση στο θέμα από τον προϊστάμενο του τμήματος προγραμματισμού οργά-
νωσης και πληροφορικής, πολιτικού μηχανικού, Ιωάννη Ταΐρη, έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια προφορικών μας συζητήσεων σας αναφέρουμε τα εξής:
-  Σύμφωνα με δελτίο τύπου για τον ετήσιο απολογισμό της Περιφερειακής Ενό-

τητας Μαγνησίας και Σποράδων το έργο «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γη-
πέδου μπάσκετ στο χώρο του δημοτικού σταδίου Σκιάθου» ολοκληρώθηκε με προ-
ϋπολογισμό 482.171,01 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εκσκαφών 
και κατασκευής της βάσης του κτιρίου, η εκτίμησή μας είναι ότι το κόστος μιας πα-

ρόμοιας κατασκευής στη θέση «Ζευλάκι» θα ανέλθει περίπου στις 530.000 ευρώ.
- Το κόστος κατασκευής της «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκ-

δηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου» 
εκτιμάται στο 1.180.000,00 ευρώ.

Αν συνυπολογίσουμε ότι στο γήπεδο στο Ζευλάκι Παροικιάς:
- Δεν απαιτείται η εκσκαφή βραχώδους εδάφους (καθώς έχουμε παρέκκλιση 

ύψους)
- Δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής κάλυψης του οπότε δεν απαιτείται η κατα-

σκευή της τοιχοποιίας με λιθοδομή και εξωτερική θερμομόνωση
- Θα γίνουν προσπάθειες ώστε να επιτραπεί ή κατασκευή του με μεταλλικό σκε-

λετό και πετάσματα τύπου sandwich, η οροφή να κατασκευαστεί από με μεταλλικό 
χωροδικτύωμα και η εσωτερική τοιχοποιία από τσιμεντοσανίδα

- Οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου μπορούν να εκτελεστούν σε 
επόμενο χρονικό διάστημα

τότε το κόστος κατασκευής ενός κλειστού γυμναστηρίου στη συγκεκριμένη θέση 
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει περίπου στα 
750.000 ευρώ.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι θα πρέπει να επιλεχθεί η δεύτερη λύση, 
παρότι έχει μεγαλύτερο κόστος, καθώς είναι πολύ πιο άρτια τεχνικά και καλύπτει 
σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, έστω και αν το έργο 
κατασκευαστεί σε δύο φάσεις (π.χ. ο ηλεκτρομηχανολογικός και ο αθλητικός εξο-
πλισμός να τοποθετηθούν σε δεύτερη φάση)».

Τι υποστήριξαν

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Χρήστος Βλαχογιάννης, εξέφρασε καταρ-
χάς τον προβληματισμό του διότι για το συγκεκριμένο θέμα -και ενώ είχε συζητηθεί 
στις 21/7/2016- δεν έχουν γίνει έως σήμερα οι προβλεπόμενες ενέργειες και έτσι, 
ακόμα, δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για το έργο.

Αισιοδοξία για το κλειστό Παροικιάς
Χειροκροτήματα από τη νεολαία
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Ο κ. Βλαχογιάννης είπε ότι σαν 

παράταξη τάσσονται υπέρ της 
δημιουργίας του κλειστού γυ-
μναστηρίου Παροικιάς, αλλά 
ζήτησε να υπάρξει διασφάλιση 
για τις χρηματοδοτήσεις προνοια-
κών προγραμμάτων σε περίπτωση 
που υπάρχει και νέα μείωση για 
τις δομές αυτές από την πολιτεία. 
Επίσης, ο κ. Βλαχογιάννης, είπε 
ότι στην υπόθεση του κλειστού 
γυμναστηρίου πρέπει να εμπλα-
κεί απαραίτητα και η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο περι-
φερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος 
είχε δηλώσει στη «Φωνή της 
Πάρου» σε συνέντευξή του τη 
διάθεση –και δέσμευσή του- να 
βοηθήσει για τη δημιουργία του 
έργου. 

Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης είπε 
ότι έχει την εντύπωση ότι το κό-
στος θα πάει σε μεγαλύτερο ύψος 
απ’ όσα προβλέπονται (θεώρησε 
πολύ πρόχειρη την κοστολόγηση), 
ενώ ζήτησε να υπάρξει εξασφάλι-
ση του έργου από τυχόν παρέμβα-
ση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, 
της πολεοδομίας, κλπ.

Από την πλευρά της ΚΕΠ-ΟΣΑ 
ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξης 
Γκόκας, συμφώνησε σε γενικές 
γραμμές με τα όσα είπε ο κ. Βλα-
χογιάννης και υπερασπίστηκε την ανάγκη δημιουργίας του έργου κατα-
σκευής κλειστού γυμναστηρίου στην Παροικιά.

Όπως είπε «η καλύτερη επένδυση για την κοινωνία είναι ο αθλητισμός και η νεο-
λαία». Ο κ. Γκόκας ζήτησε όταν επανέλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένο και με εισηγήσεις που θα έχουν τεκμηρίωση.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Ροκονίδας, είπε ότι ως πα-
ράταξη αποδέχονται το αίτημα με προϋπόθεση η ΚΔΕΠΑΠ να έχει τη 
δυνατότητα να καλύψει τυχόν προνοιακές ανάγκες που θα προκύψουν. 
Ακόμα, ο κ. Ροκονίδας αμφισβήτησε την προεργασία που έχει γίνει, και ότι με τον 
τρόπο που πάει να γίνει το έργο κλείνουμε την πόρτα χρηματοδότησης από την 
πολιτεία και την περιφέρεια.

Από την πλευρά του απαντώντας ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, είπε ότι πιθανά να 
χρειαστούμε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, όπως και στο αεροδρόμιο. Ακόμα 
είπε πως έχουν γίνει επαφές με τεχνικά γραφεία για την ακριβή κοστολόγηση του 
έργου και ανέφερε ακόμα, ότι, θα προσπαθήσει να βρει χρηματοδότηση και από 
άλλες πηγές, είτε από αποθεματικό άλλων νομικών προσώπων. 

Τέλος, για τη συνέντευξη του κ. Χατζημάρκου στη «Φωνή της Πάρου», είπε ότι 
γνωρίζει τη δήλωσή του και σε συνάντηση μαζί του παρουσία του έπαρχου Πάρου, 
Κ. Μπιζά, του είπαν ότι άλλαξε ο Νόμος για τη διάθεση 25000 ευρώ για τη μελέτη 
(αφού δεν απορροφήθηκαν) και πλέον η προσπάθεια για χρηματοδότηση θα 
συνεχιστεί σε άλλο «μέτωπο».

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θανάσης Μαρινόπουλος, υποστήριξε ότι δε θα 
προκύψει πρόβλημα με τους όρους δόμησης του κλειστού γυμναστηρίου, όπως τον 
διαβεβαίωσαν και οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου. Σε ό,τι αφορά τις προνοιακές 

δομές, ο κ. Μαρινόπουλος είπε 
πως είναι εξασφαλισμένες για 
2 χρόνια, έστω και αν δοθούν 
οι 400000 ευρώ.

Τέλος ο κ. Μαρινόπουλος υπο-
στήριξε πως με τη βοήθεια της 
τεχνικής υπηρεσίας οι τυπικές δια-
δικασίες θα ολοκληρωθούν σε ένα 
μήνα περίπου και το θέμα θα έλθει 
εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο 
για συζήτηση με πολύ καλύτερη 
μελέτη για την τελική έγκριση της 
προσπάθειας.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με 
ομόφωνη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου για το 
αίτημα προς την ΚΔΕΠΑΠ.

Η ανακοίνωση

Υπό τον τίτλο: «Ο λόγος τιμής 
του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρ-
κου Κωβαίου υλοποιείται και στο 
χώρο του αθλητισμού», δημοσιο-
ποιήθηκε το Σάββατο 21/1/2017 
η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Την Παρασκευή 20/1/2017, 
στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου του Δήμου Πάρου, 
εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα 
προς το Δ.Σ. της ΚΔΕΠΑΠ, για 
να αποφασίσει τη  δέσμευση 
400.0000 ευρώ από το διαθέσι-

μο αποθετικό της και τη χρηματοδότηση της κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου 
στο Ζευλάκι Παροικιάς. 

Σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν επαρκέσει για την ολοκλήρωση του κλει-
στού γυμναστηρίου, ο Δήμος Πάρου θα προσπαθήσει να αντλήσει κεφάλαια από 
άλλους φορείς.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού αθλη-
τικού έργου και υλοποιεί τη δέσμευση του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου, 
στην κοπή πίτας του Α.Ο.Π. το περασμένο έτος.

Επόμενο βήμα είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να ετοιμάσει τη προκαταρκτι-
κή μελέτη, προκειμένου να υποβληθεί στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο Περιφερεια-
κής Ενότητας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προς έγκριση.  

Με δήλωση του ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι «Ένα χρόνιο αίτημα ανθρώπων 
του αθλητισμού για τη κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Παροικιά βρήκε 
ανταπόκριση στις μέρες μας. Ευελπιστούμε το έργο αυτό να ικανοποιήσει τις ανά-
γκες αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η  πο-
λιτική βούληση της δημοτικής αρχής, σε συνδυασμό με την εργασιακή ικανότητα 
των υπηρεσιών του Δήμου μπορούν ως οφείλουν να ξεπερνούν τα προβλήματα 
της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας».

Ο Δήμος Πάρου προτίθεται να προσθέσει μία ακόμα αθλητική εγκατάσταση στις 
υπάρχουσες υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η ενίσχυση της άθλησης και το ενδια-
φέρον για τη νεολαία, είναι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής».

* Οι φωτογραφίες είναι από το γυμναστήριο Σκιάθου, στο οποίο αναφέρεται η 
εισήγηση για το κλειστό γυμναστήριο στην Παροικιά. 
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Προς ανέλκυση το 
«Παναγία Τήνου»

Άρχισαν οι εργασίες σταθεροποίησης και ανέλκυσης του 
ιστορικού πλοίου «Παναγία Τήνου», που για πολλά χρόνια 
δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των νησιών μας.

Το «Παναγία Τήνου» αναμένεται να έχει απομακρυνθεί 
από το λιμάνι του Πειραιά σε τρεις μήνες, ενώ υπενθυμίζε-
ται ότι το πλοίο είχε παρουσιάσει από αδιευκρίνιστη αιτία, 
στις 26/04/2016 δεξιά κλίση 40 μοιρών και παρέμενε ημι-
βυθισμένο.

Σημειώνεται, ότι ειδικό συνεργείο είχε προχωρήσει έως 
τώρα σε σφράγιση και στεγανοποίηση του καταπέλτη του 
ημιβυθισμένου πλοίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και με βάση 
τα σχέδια του πλοίου, το «Παναγία Τήνου» έχει γεμίσει από 
τη μία πλευρά με 25.000 τόνους νερού, ενώ στο εσωτερικό 
του τα νερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές 
στα περισσότερα σημεία. Γύρω από το πλοίο έχει τοποθε-
τηθεί αντιρρυπαντικό φράγμα. 

Το «Παναγία Τήνου», πρώην «Αγ. Γεώργιος», είχε ναυ-
πηγηθεί το 1972 στην Αγγλία. Από το 2004 ανήκε στη 
«Ventouris Sea Line», που ιδρύθηκε το 1987.
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Επίσπευση  
διαδικασιών 
για τα  
λιμάνια

Επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, έστειλε ο δήμος Πάρου, σχε-
τικά με την αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης 
προς εξέταση και αποστολής των εκκρεμουσών 
γνωμοδοτήσεων για το πρώτο στάδιο περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης του έργου «Προγραμματικό 
Σχέδιο Νέου Εμπορικού Λιμένα στη θέση Καμινάκι».

Η επιστολή έχει ως εξής:
«[…] Επικουρικά με το ανωτέρω σχετικό, υπενθυ-

μίζουμε και επιβεβαιώνουμε την υψηλή αναγκαιό-
τητα άμεσης γνωστοποίησης της γνωμοδότησης 
της υπηρεσίας σας προς την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αιγαίου, ώστε να προωθηθεί η διαδικασία 
του πρώτου σταδίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης του έργου του Νέου Εμπορικού Λιμένα, δεδο-
μένης μάλιστα της εξάντλησης της νόμιμης προς 
τούτο προθεσμίας. 

Η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου εμπορικού λι-
μένα στην Πάρο αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας και θεωρείται  επιτακτική και αναγκαία 
τόσο για λόγους λειτουργικότητας όσο και για 
λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη φορτοεκφόρ-
τωση εμπορευμάτων στο λιμένα της Παροικιάς 
δημιουργεί προβλήματα, με σημαντικές επιπτώ-
σεις στην τουριστική οικονομία και προοπτική του 
οικισμού της Παροικιάς, αλλά και του νησιού ευ-
ρύτερα, όπως:

- σοβαρές δυσλειτουργίες στο Λιμένα Πάρου 
(Παροικιάς) λόγω έλλειψης κρηπιδωμάτων παρα-
βολής και κατάλληλης προσπέλασης,

- επιβάρυνση του περιβάλλοντος της Παροικιάς 
κατά την φόρτωση χύδην υλικών (π.χ. μαρμαρό-
σκονης), ιδίως το καλοκαίρι με τους συχνούς Β. 
ανέμους, λόγω της άμεσης γειτνίασης του λιμένα 
με τον αστικό ιστό,

- επαπειλούμενοι κίνδυνοι στα λοιπά εξυπηρε-
τούμενα σκάφη (πλοία ακτοπλοΐας, κρουαζιερό-
πλοια, τουριστικά σκάφη / ημερόπλοια, αλιευτικά 
σκάφη και σκάφη αναψυχής ) και στην γύρω κα-
τοικημένη περιοχή από την εκφόρτωση καυσίμων,

- αισθητική επιβάρυνση της περιοχής του Όρμου 
της Παροικιάς (οικισμός, παράκτιο αστικό μέτωπο 
και παραλίες αναψυχής), που αποτελεί τη βασική 
πύλη εισόδου των επισκεπτών στο νησί.

Η προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του νέου 
λιμένα στη θέση Καμινάκι του Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Μάρπησσας του Δήμου Πάρου προκρί-
νεται ως καταλληλότερη, δεδομένου ότι η αρχικά 
επιλεγείσα θέση Μώλος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Αρχιλόχου Δήμου Πάρου βρίσκεται πλέον 
εντός υγροτοπικού συστήματος ενταγμένου στην 
κατηγορία των Μικρών Νησιωτικών Υγροβιοτό-
πων (…)

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι πρόσφατα έγινε, με 
ενέργειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πά-
ρου-Αντιπάρου, η προβλεπόμενη αυτοψία στη 

θαλάσσια περιοχή του έργου από συνεργείο της 
αρμόδιας εφορείας εναλίων αρχαιοτήτων, και έχει 
εκδοθεί η σχετική θετική γνωμοδότηση (…).

Η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών 
Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει επίσης 
διατυπώσει θετική γνωμοδότηση (…) καθότι δεν 
εντοπίζονται στην περιοχή του έργου ακίνητα χα-
ρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία (…)».

Επίσης, ο δήμος του νησιού μας έστειλε και άλλη 
επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανα-
γκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση 
στην Ε.Σ.Α.Λ. της Μ.Π.Ε. και αποστολής των εκκρε-
μουσών γνωμοδοτήσεων για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου «Λιμενικά Έργα (νέα και 
υφιστάμενα) Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας».

Στην επιστολή του ο δήμος Πάρου σημειώνει με-
ταξύ άλλων: «[…] υπενθυμίζουμε ότι η Διεύθυνση 
Λιμενικών & Κτιριακών Εγκαταστάσεων  / Τμήμα 
Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πο-
λιτικής με το έγγραφό της (…) έχει γνωρίσει ότι 
πρόκειται να προωθήσει τη  Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος 
στην Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων 
(Ε.Σ.Α.Λ.) προς εξέταση σε προσεχή συνεδρίασή 
της, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει μπει στην 
ημερήσια διάταξη μίας εκ των συνεδριάσεων που 
προηγήθηκαν. 

Σας γνωρίζουμε ότι τα απαιτούμενα αντίγραφα 
-σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή- της Μ.Π.Ε. 
του έργου έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Λιμε-
νικών & Κτιριακών Εγκαταστάσεων  / Τμήμα Β΄ 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με το (…) έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου. Ειδικότερα 
επισημαίνουμε την αναγκαιότητα του προτεινόμε-
νου νέου έργου, που αφορά την επέκταση του υφι-
στάμενου βόρειου μόλου από φυσικούς ογκόλι-
θους κατά 83μ. ως έργου προστασίας, δεδομένου 
ότι από τους κυματισμούς του ευρύτερου Β-ΒΔ-Δ 
τομέα δημιουργείται σοβαρή κυματική διαταραχή 
στην είσοδο και στις λιμενολεκάνες του Αλιευτι-
κού Καταφυγίου, η οποία καθιστά προβληματική 
και ανασφαλή την προσέγγιση, την αγκυροβολία, 
την πρόσδεση και τον ελλιμενισμό των αλιευτικών 
σκαφών στις λεκάνες αυτές στην παρούσα κατά-
σταση. Η προτεινόμενη επέκταση έχει διαπιστωθεί 
ως βέλτιστη λύση αντιμετώπισης του προβλήμα-
τος, με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης και 
εναλλακτικών λύσεων στην εκπονηθείσα μελέτη 
μαθηματικής προσομοίωσης της κυματικής διατα-
ραχής.

Η αδειοδότηση του έργου θα δώσει τη δυνατό-
τητα δημοπράτησης και κατασκευής του προτει-
νόμενου έργου προστασίας, το οποίο θα συμβάλει 
στην ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας των 
σκαφών στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Νάου-
σας Πάρου, στις οποίες ελλιμενίζεται ένας από 
τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους των Κυ-
κλάδων και του Αιγαίου, και στις οποίες καταφεύ-
γουν και φιλοξενούνται συχνά -ιδιαίτερα σε συν-
θήκες κακοκαιρίας- παραπλέοντα αλιευτικά σκάφη 
από άλλους λιμένες.

Η μελέτη του θέματος διαθέτει την απαιτούμενη 
ωριμότητα για τη δημοπράτηση του έργου και το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου δια-
θέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους 
για την κατασκευή του (…)».

«Μαθητεία»
Εφαρμόζεται στο Νότιο Αιγαίο το εκπαιδευτικό σύστημα 

της «Μαθητείας» για τους αποφοίτους των Επαγγελματι-
κών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Συγκεκριμένα, στις 17/1/2017 στο πλαίσιο των συνα-
ντήσεων εργασίας του εντεταλμένου περιφερειακού συμ-
βούλου δια βίου μάθησης, παιδείας και υποστήριξης της 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Άγγελου Ανανία, 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ευρεία σύσκεψη εργασίας με 
θέμα «Εφαρμογή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητεί-
ας».

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η δημιουργία των προ-
ϋποθέσεων για την εφαρμογή στην περιοχή μας του εκ-
παιδευτικού συστήματος της «Μαθητείας» για τους απο-
φοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Σύμφωνα 
μ’ αυτό, απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. θα προσλαμβάνονται για 
9 μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα 
(εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) όπου θα εργάζονται για 
τέσσερις μέρες την εβδομάδα, ενώ μια ημέρα την εβδομά-
δα θα λαμβάνουν εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας. 
Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας 
με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Δυ-
νατότητα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες εφόσον: α) είναι 
κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύ-
κλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ, β) βρίσκονται εκτός απασχόλη-
σης και γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Επαγ-
γελματικών Λυκείων, είναι να ενισχύσει και να υποστηρίξει 
τους αποφοιτήσαντες των ΕΠΑ.Λ, με σκοπό να αποκτή-
σουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον πα-
ραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις σχετικές με 
τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι 
για την αγορά εργασίας.  
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Κίνδυνος απόλυσης 
εργατών καθαριότητας 
στην Πάρο

Οι νέες παλινωδίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ – Οικολόγων σχετικά με τις μη 
ανανεώσεις συμβάσεων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. έχει φέρει την Πάρο ένα βήμα 
πριν τη διάλυση του τμήματος καθαριότητας.

Ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Τέρμα η κο-
ροϊδία, ο εμπαιγμός και η ομηρεία! Μετατροπή τώρα όλων των συμβά-
σεων σε αορίστου χρόνου! Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος! ΜΟΝΙ-
ΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ!», εξέδωσε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Τις τελευταίες ημέρες είμαστε θε-
ατές ενός θεάτρου υποκρισίας και 
εμπαιγμού σχετικά με τους συμβασι-
ούχους–«παρατασιούχους» της κα-
θαριότητας. Η παράταση που δόθηκε  
μέχρι 31/12/2017 με την τροπολο-
γία Βερναρδάκη τον Οκτώβρη είναι 
στον αέρα. Η υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασί-
λη σε συνάντηση με την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επανά-
φερε  το δήθεν «αντιΣυνταγματικό» 
πρόβλημα που ανέκυψε με την υπ’ 
αριθμ. 105/2016 Πράξη του Κλιμα-
κίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών 
στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, λέγοντας ξεκάθαρα ότι όσοι 
συμπληρώνουν 24 μήνες θα απο-
λύονται. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με 
την Πράξη του αυτή αρνήθηκε τη 
θεώρηση εντάλματος μισθοδοσί-
ας εργαζομένων στην καθαριότη-
τα δήμου, που απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
(8μηνα) των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 49 του Ν. 4325/2015, καθώς απεφάνθη ότι είναι μη νόμιμη και αντι-
συνταγματική ως αντιτιθέμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος, η επα-
ναπρόσληψή τους καθ’ όσον μετά την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών (κατά το πρώτο 8μηνο της σύμβασής τους) καλύπτουν πλέον 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το φαινόμενο Δήμοι να αφήνουν απλήρωτους τους συμβασιούχους -«παρατασι-
ούχους» εξαπλώνεται ως μολυσματική ασθένεια, ενώ χθες 23-01-2017, μεταδό-
θηκε και στο Δήμο Πάρου παραλύοντας την υπηρεσία καθαριότητας, μετά την 
κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2017 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων, με την οποία αρνήθηκε τη θεώρηση εντάλματος 
μισθοδοσίας εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου μας. Συνολικά 26 
εργαζόμενοι (24 εργάτες καθαριότητας ΥΕ και 2 οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ) 
μένουν απλήρωτοι για τον μήνα Ιανουάριο του 2017 και αν δεν δοθεί άμεσα λύση 
από την κυβέρνηση, ουσιαστικά βλέπουν την πόρτα της εξόδου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι 26 εργαζόμενοι του Δήμου Πάρου προσλήφθηκαν στις 
10-07-2015 με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
(7μηνα). Εν συνεχεία, δυνάμει του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, το άρθρο 167 
του Ν. 4099/2012 τροποποιήθηκε παρατείνοντας τις συμβάσεις των υπηρε-
σιών καθαριότητας των δήμων μέχρι τις 31.12.2016. Πλέον δυνάμει του 
άρθρου 16 του πρόσφατου Ν. 4429/2016 αντικαταστάθηκε και πάλι το άρθρο 167 
του Ν. 4099/2012 παρατείνοντας για ακόμα μια φορά τις συμβάσεις των 
εργαζομένων στην καθαριότητα μέχρι τις 31.12.2017.

Επίσης στις 01/07/2016 άλλοι 4 εργαζόμενοι (εργάτες καθαριότητας ΥΕ) προ-
σλήφθηκαν στο Δήμο Πάρου με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου (7μηνα) και στις 31-01-2017 θα δουν και αυτοί την πόρτα της 
εξόδου.

Κυβέρνηση και κρατικοί θεσμοί, αφού στρογγυλοκάθονται σε καρέκλες και αμεί-
βονται πλουσιοπάροχα με χιλιάδες ευρώ, στέλνουν σε χιλιάδες εργαζόμενους τα 

απολυτήρια αφήνοντας πολλούς από αυτούς απλήρωτους.
Οφείλουμε επιτέλους να δούμε την αλήθεια κατάματα!

Όλες οι προσλήψεις αυτές που υποτίθεται ότι γίνονται για κάλυψη «εποχικών, 
πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών», στην πραγματικότητα καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες: το γνωρίζει η Κυβέρνηση, 
το γνωρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το γνωρίζει και η Κ.Ε.Δ.Ε. Αυτή είναι η 
αλήθεια αλλά όλοι παριστάνουν τους ανήξερους και κανείς δεν το παραδέχεται, 
γιατί η πολιτική τους είναι να καταργήσουν τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, να ανα-
κυκλώνουν την ανεργία, να δώσουν σε ιδιώτες την καθαριότητα και άλλα δημόσια 
φιλέτα με ότι αυτό συνεπάγεται για δημότες και εργαζόμενους, να υποβαθμίσουν 
περεταίρω τη ζωή των σημερινών και αυριανών εργαζομένων προς όφελος των 
οικονομικών ελίτ και του κεφαλαίου. Με αφορμή αυτό τον εμπαιγμό, πρέπει όλοι 
οι εργαζόμενοι να βάλουν πλώρη τη σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές που υπαγο-
ρεύουν Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. και Κεφάλαιο και εφαρμόζουν πιστά οι Κυβερνήσεις.

Πρέπει να ξεκινήσει ένας  μεγάλος 
αγώνας με πολύμορφες δράσεις και 
συντονισμό για να μπει τέλος στην 
ομηρεία και με στόχο τη μετατροπή 
όλων των συμβάσεων χωρίς καμία 
εξαίρεση σε αορίστου χρόνου.

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι συμβασιού-
χοι να μπουν μπροστά και να πά-
ρουν την υπόθεση στα χέρια τους. 

Να αποφασίσουν και να οργανώ-
σουν οι ίδιοι, με κοινή ενωτική δράση 
και συντονισμό, τον αγώνα που αφο-
ρά τη δουλειά και την  ζωή τους. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους 
που πραγματικά πιστεύουν στο δίκαιο 
αγώνα, για να μπει τέλος στην ομηρεία 
των συμβασιούχων και όλων μας, την 
ανασφάλεια της δουλειάς, την κα-
τάργηση κάθε μορφής  προσωρινής 
και ελαστικής εργασίας, στο μεγάλο 
αίτημα για ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ να συστρατευ-
τούμε και από κοινού να συμβάλουμε 
σε αυτό.

Να παλέψουμε για:
- Να μην περάσει καμία απόλυση ούτε τώρα ούτε μετά, μετατροπή τώρα 

όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
- Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος. 
- Κατάργηση κάθε μορφής προσωρινής και ελαστικής εργασίας. 
- Μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη 

των τεράστιων αναγκών των ΟΤΑ και της κοινωνίας. 
- Καμία ιδιωτικοποίηση έμμεση ή άμεση, για δήμους στην υπηρεσία του 

λαού και όχι στην εκχώρηση, στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού κεφαλαίου 
και των εργολάβων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απαιτώντας άμεσα να δο-
θούν λύσεις προκειμένου κανείς εργαζόμενος να μην μείνει απλήρωτος, να 
μην οδηγηθεί στην απόλυση, αποφάσισε να προκηρύξει 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ όλων των εργαζομένων στο Δήμο Πάρου και τα Νομικά του Πρό-
σωπα (ΚΔΕΠΑΠ, ΚΠΠΑ) για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, από 
τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι και την πραγματοποίηση Συγκέ-
ντρωσης Διαμαρτυρίας στις 10:00 στην διασταύρωση Γκίκα στην Παροικιά. 
Καλούμε το σύνολο των εργαζομένων να διεκδικήσουν δυναμικά την αυτονόητη 
υποχρέωση της πολιτείας να πληρώνει εγκαίρως εργασία που παρασχέθηκε κα-
θώς και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία και να τελειώσει η ομηρία 
των συμβασιούχων. Απαιτούμε λύσεις ουσιαστικές, ρεαλιστικές και πραγματοποιή-
σιμες. Η λογική του «έχω την πολιτική βούληση» αλλά δεν με «αφήνουν» είναι ένα 
μπαλάκι ευθυνών που δεν αφορά τους εργαζόμενους που δίνουν ένα καθημερινό 
αγώνα επιβίωσης… Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός δεν θα περάσει!!!

Τέλος καλούμε την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να σταθούν στο 
πλευρό των εργαζομένων εκφράζοντας εμπράκτως την συμπαράσταση και αλλη-
λεγγύη στο δίκαιο αγώνα μας.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ – «ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ».
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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) 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥ-

ΓΑΡΙΑΣ, πωλείται ή ενοικιάζεται 

χώρος 75 τ.μ. σε όροφο, κατάλλη-

λος για γραφείο. Τηλ. 6977 492 936

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-

κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 

γωνιακό. Τηλ. επικοινωνίας:  6977 

407 532, 22840 41227-41418

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται κτίριο 

240 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 697 

633 6421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ 

2 χλμ. από το λιμάνι της Παροικίας, 

ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο, 

30 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 558 

581, 22840 22302

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 

διαμέρισμα, δυάρι επιπλωμένο, 

με αυτονομία ΔΕΗ και νερό. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6977 785 214

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται επιχείρηση 

εστίασης πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6942 438 399

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται πλήρως 

εξοπλισμένη επιχείρηση εστίασης. 

Τηλ. επικοινωνίας: 22840 41178

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (8-15 δωματίων) 

ζητείται για ενοικίαση, στη Νάουσα 

ή την Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 759 237 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-

τείται για γραμματειακή υποστήριξη 

με μερική απασχόληση σε υπηρεσία 

στην Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, 

άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή 

γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 

kmparos@epapsy.gr, fax: 22840 

22011.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κουζίνα, 

σέρβις, μπουφέ και βοηθός μπαρ, 

για την καλοκαιρινή σεζόν σε Beach 

Bar στην Πάρο. (εργασία μόνο κατά 

τη διάρκεια της ημέρας). Τηλ. 6971 

826 374

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, 

ζητεί να προσλάβει για την 

νέα σεζόν: Υπάλληλο υποδοχής, 

Barman, Σερβιτόρο και Καμαριέρα. 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε όλες 

τις ειδικότητες. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6937 107 870 και αποστολή 

βιογραφικών απαραιτήτως με 

φωτογραφία στο: christina@

alkyongreece.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστη-

μα λιανικής διακόσμησης σπιτιού 

στην Μάρπησσα/Νάουσσα Πάρου, 

για πωλήσεις και γραμματειακή 

υποστήριξη. Πολύ καλή γνώση 

Αγγλικών και χρήσης υπολογιστών. 

Επιπλέον γνώσεις ξένων γλωσσών 

θα εκτιμηθούν. Δυνατότητα 

ετήσιας απασχόλησης.  email: 

rags2richesparos@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ζητείται με 

δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής.

Αποστολή βιογραφικών στο: 

klimatismos.paros@yahoo.gr

Το Ξενοδοχείο ASTERAS 

PARADISE ζητεί υπάλληλο 

υποδοχής, ηλικίας έως 35 ετών, με 

τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία και 

πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών 

προγραμμάτων, άριστη γνώση 

αγγλικών & Η/Υ (γνώση άλλων 

γλωσσών θα συνεκτιμηθεί), 

συνέπεια, ευελιξία, ικανότητα 

πωλήσεων και ομαδικό πνεύμα. 

Αποστολή cv με πρόσφατη φωτο-

γραφία στο e-mail : manager@

asterasparadise.com

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη για είδη σπι-

τιού ζητείται από το κατάστημα ART 

GROUP INTERIORS στη Νάουσα, για 

θέση 6μηνης ή μόνιμης εργασίας. 

Απαραίτητες συστάσεις. Τ: 22840 

55390 - Ε: paros@artgroup.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται σε 

εμπορικά καταστήματα στη Νάουσα 

και στην Παροικιά για την περίοδο 

Μαρτίου - Οκτωβρίου. Ηλικία 22 - 

35 ετών. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: info@whiteinparos.com. 

Τηλ. επικοινωνίας : 6936 857 179

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙ-

ΕΙΑΣ πωλείται. Πληροφορίες στα 

τηλέφωνα: 6936 458 504/22840 

51623

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 

πωλείται σε άριστη κατάσταση.  Τηλ. 

για πληροφορίες: 697 633 6421

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 53055

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

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,73 1,81 - 1,44 1,17

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,749 1,935 1,455 1,495 1,17

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,81 1,94 1,47 1,51 1,18

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,81 1,85 1,47 1,51 1,19

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,73 1,83 1,42 1,44 1,15

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ - - - - -

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,74 1,92 1,44 - 1,17

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,74 1,83 1,43 1,45 1,16

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,74 1,94 1,44 1,46 1,15

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,655 1,90 1,455 1,485 1,16

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,655 1,936 1,455 - 1,16

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,74 1,83 1,43 1,45 1,16

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,741 1,829 1,43 1,448 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,74 1,83 - 1,43 1,15

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,74 1,94 1,44 1,46 1,15

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - - - - -

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,78

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

Τιμές πρατηρίων καυσίμων
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Βασιλικής καταγωγής!
Τριάντα δύο όμορφες αγελάδες –όλες τους καταγωγής από τον Βασιλικό οίκος 

Holstein, Ολλανδών προγόνων-, κατέφθασαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 από 
τη Γερμανία, στην Πάρο.

Οι 20 αγελάδες γαλακτοτροφίας είναι για τον κτηνοτρόφο Νικόλαο Παντελαίο 
(θέση Τσουκαλάς Μάρπησσας) και οι υπόλοιπες για άλλους κτηνοτρόφους του 
νησιού μας.

Το προϊόν της παραγωγικής τους δράσης που θα κυκλοφορήσει σύντομα με 
γνωστά παριανά label (γραβιέρα Πάρου, κεφαλάκι Πάρου, κρασοτύρι, βούτυρο 
φρέσκο, μυζήθρα…).
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8ος γύρος Πάρου
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον γύρο Πάρου (υπερ-

μαραθώνιος αγώνας δόμου 16 χιλιομέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 δι-

οργανώνεται ο μη ανταγωνιστικός υπερ-μαραθώνιος 
αγώνας από τον Αθλητικό Όμιλο Πάρου (Α.Ο.Π.) με τη 
συν-διοργάνωση της Ευζωίας Wellness Activities, της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του δήμου Πάρου και της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, και την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων, φορέων, 
συλλόγων, επαγγελματιών καθώς και πολλών εθελοντών 
του νησιού. Για τον αγώνα έχει συσταθεί Οργανωτική Επι-

τροπή που αποτελείται από: Αποστολόπουλο Τάκη, Αρχιμανδρίτη Άλκηστις, Κουτσο-
νικολή Μαρία, Νικολάου Βαγγέλη, Πασσαλή Μπάμπη, Περαντινού Μαρία,Ραγκού-
σης Ανδρέα και Τσουκνίδα Μαρία

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η Εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα γίνουν στην Παροικία της Πάρου. Η 

εκκίνηση θα δοθεί στις 17:00.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ο αγώνας διεξάγεται μέσω του επαρχιακού περιφερειακού οδικού δικτύου του 

νησιού. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές είναι:
Παροικία – Βουτάκος - Αλυκή – Αγκαιριά – Άσπρο Χωριό – Δρυός – Λογαράς 

– Πίσω Λιβάδι – Μάρπησσα – Πρόδρομος – Νάουσα – Καμάρες – Παροικιά. Από 
τα 53 χιλιόμετρα του αγώνα τα 50 χλμ. είναι ασφαλτόδρομος και τα 3 χλμ. βατός 
χωματόδρομος.

ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το χρονικό όριο τερματισμού του αγώνα ορίζεται στις 7 ώρες. Στη θέση / σταθ-

μός Χειρόλακας (35 χλμ.) θα υπάρχει σημείο ελέγχου (κόφτης). Δε θα επιτραπεί σε 
κανέναν αθλητή να συνεχίσει τον αγώνα, αν από το σημείο αυτό, δεν έχει περάσει 
στις 21:30. Η διοργάνωση θα φροντίσει για τη μεταφορά των αθλητών που θα 
αποσυρθούν, στην Παροικιά.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας ανά 3-4 χιλιόμετρα, Η διοργάνωση θα φρο-

ντίσει για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών, καθώς και την τροφοδοσία τους με 
τα απαραίτητα υγρά και τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών των αθλητών, με τη 
βοήθεια πολιτιστικών και αθλητικών φορέων του νησιού.

ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Ο αγώνας έχει «μη ανταγωνιστικό» χαρακτήρα και όλοι οι αθλητές που θα τερμα-

τίσουν θα τιμηθούν με μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα με σειρά τερματισμού, 
χωρίς να υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες. Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν στην 
Παροικιά την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 στις 11:00 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ενήλικοι δρομείς, με προηγούμενη 

δρομική εμπειρία τουλάχιστον τερματισμό σε ημιμαραθώνιο.
Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ και πε-

ριλαμβάνει:
- Αναμνηστικό τεχνικό μπλουζάκι, αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα.
- Συμμετοχή στο ενεργειακό γεύμα υδατανθράκων (pasta party) και στον μπουφέ 

απονομών.
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται από 1/2/2017 με την ακόλουθη 

διαδικασία:
1) Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης συμμετοχής
2) Έγκριση της αίτησης από την οργανωτική επιτροπή του Γύρου Πάρου μέσω 

email.
3) Κατάθεση του ποσού συμμετοχής 10 ευρώ στο τραπεζικό λογαριασμό του Α.Ο. 

Πάρου (Alpha Bank IBAN: GR35 0140 9370 9370 0200 2004 292). Η κατάθεση 
του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να γίνει ονομαστικά με αιτιολογία «για τον Γύρο 
Πάρου» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης ώστε ο αθλητής 
να διατηρήσει τη σειρά προτεραιότητας.

4) Αποστολή των αποδεικτικών κατάθεσης στο mail: gyrosparou@gmail.com Οι 
αιτήσεις συμμετοχής θα θεωρούνται έγκυρες μόνο μετά την αποστολή των απο-
δεικτικών κατάθεσης στο παραπάνω email. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 
ορίζεται στα 150 άτομα. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού δηλώσεων συμμε-
τοχής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της σειράς κατάθεσης της αίτησης. 
Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 
12:00 μ.μ.

Όλοι οι δρομείς κατά την διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής του αριθμού 
του αγώνα, θα υπογράφουν και έντυπη αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων, ότι ο αθλητής έχει περάσει από πρόσφατο ιατρικό έλεγχο, ότι 
του επιτρέπεται να λάβει μέρος σε σχετικό αγώνα καθώς επίσης ότι συμμετέχει 
σε αυτόν αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι η διοργάνωση δεν φέρει καμία 

ευθύνη σε οτιδήποτε πρόβλημα προκληθεί στην υγεία του. Ο συμμετέχων παρέχει 
στην διοργάνωση το δικαίωμα δημοσιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο 
πιθανόν να εμφανίζεται ο ίδιος.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ
Η μετακίνηση των αθλητών - συνοδών προς και από την Πάρο, γίνεται ακτο-

πλοϊκώς ή αεροπορικώς. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση σχετικά με την 
έκπτωση για τις μετακινήσεις αθλητών – συνοδών.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει στη δήλωση συμμετοχής να αναγράφονται εκτός από 
το όνομα του αθλητή και τα ονόματα των συνοδών του στα ειδικά πεδία της φόρ-
μας. ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ

Οι αθλητές και οι συνοδοί τους θα δικαιούνται εκπτωτικών τιμών σε καταλύματα 
και κέντρα εστίασης που υποστηρίζουν τον αγώνα. Η λίστα αυτή θα αναρτηθεί στην 
σελίδα του αγώνα «Γύρος Πάρου» στο facebook προσεχώς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
PASTA PARTY

Η ενημέρωση των αθλητών και η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνει 
στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου (Ν.Ο.Π.) στην περιοχή Λιβάδια Παροικιάς 
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. Στο ίδιο σημείο μετά το πέρας της 
ενημέρωσης και την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής, θα δοθεί το ενεργειακό 
γεύμα υδατανθράκων (Pasta Party).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Το αναλυτικό πρόγραμμα του αγώνα, θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο face 

book «Γύρος Πάρου».
- Στη διαδρομή θα υπάρχει μέριμνα για την μεταφορά αθλητών που εγκαταλεί-

πουν, καθώς και η ανάλογη ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αγώνα.

- Οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τρόφιμα και προσωπικά 
αντικείμενα στη διοργάνωση για να τα παραλάβουν στον σταθμό τροφοδοσίας της 
επιθυμίας τους.

- Τυχόν εναπομείναντα πράγματα (εκτός τροφίμων ή ποτών) που δεν έχουν παρα-
ληφθεί από τους αθλητές στους σταθμούς, θα βρίσκονται στον τερματισμό.

- Οι δρομείς που θα λάβουν μέρος, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμέ-
νοι και να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για νυχτερινό τρέξιμο καθότι για ένα 
διάστημα θα κινούνται νύχτα σε δημόσιο δρόμο. Για το λόγο αυτό η διοργανωτική 
επιτροπή θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητη στους αθλητές η χρήση φακού 
καθώς επίσης και διακριτικά αντανακλαστικά ή φωτάκι νυκτός στην ένδυση και 
υπόδησή τους.

ΠΑΡΑΛΗΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του Γύρου Πάρου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, οι 

οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή προετοιμασία και καλή αντάμωση στο νησί μας, για να 

απολαύσετε την ομορφιά του αγώνα και της Πάρου.

Εκλογές ΝΟΠ
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση την Τε-

τάρτη 8/2/17 και ώρα 17:30 στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην περιοχή Λιβάδια. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 15/2/17 

ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2016
- Προϋπολογισμός 2017
- Αρχαιρεσίες
- Ονοματοδοσία αίθουσας θεωρίας 
- Διάφορα
* Δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου, έχουν τα μέλη που 

είναι ταμειακώς εντάξει.
Τέλος, σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 

15/2/17 ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.  
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Κακή  
εμφάνιση 
ΑΟΠ

Βαριά ήττα –που συνδυάστηκε με 
κακό ποδόσφαιρο- γνώρισε ο ΑΟΠ 
στην επανέναρξη των αγωνιστικών του 
υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα ΕΠΣ 
Κυκλάδων, χάνοντας εκτός έδρας με 
4-0 από τη Θύελλα Καμαρίου.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα 
χάνοντας σχεδόν όλες τις μάχες στο κέ-
ντρο του γηπέδου, ενώ συγχρόνως δεν 
μπορούσε να αλλάξει μπαλιές.

Στο 20ο λεπτό η ομάδα της Σαντο-
ρίνης άνοιξε το σκορ όταν οι Φίλων, 
Βλαβιανός έπαιξαν τέλεια το 1-2 και 
έβγαλαν σε κενή εστία τον Αρβανίτη 
που σκόραρε. Εννέα λεπτά αργότερα, 
η Θύελλα, έγραψε το 2-0 με εύστο-
χο πέναλτι του Ερρίκου, ύστερα από 
ανατροπή του Σέχου. Ο ΑΟΠ είχε μία 
καλή ευκαιρία για να μειώσει το σκορ 
στο 43ο λεπτό με κεφαλιά του Χατζία, 
αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι 
και έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Θύελλα 
μπήκε ακόμα πιο αποφασισμένη στον 
αγωνιστικό χώρο και στο 63ο λεπτό με 
σουτ του Νικαιώτη Ερρίκου (δεύτερο 
προσωπικό), έγραψε το 3-0. Το τελικό 
σκορ έγραψε με σουτ ο Σάμπα στο 67ο 
λεπτό, όταν όλη η Παριανή άμυνα είχε 
παραδοθεί… και έκανε το ένα λάθος 
μετά το άλλο.

Οι πρωταγωνιστές
Θύελλα Καμαρίου: Πασβαντόγλου, 

Λυγνός, Κάτσι, Μαντούσης (Δημητρα-
κόπουλος), Σπανός, Φίλων, Ερρίκος, 
Σέχου, Αρβανίτης (Μπαλλής), Δαβιλάς, 
Βλαβιανός (Σάμπα).

ΑΟΠ: Τετάου (Βασιλάρης), Κ.Π. Σαρ-
ρής, Τσούκε, Σκιαδάς, Φραντζεσκάκης, 
Χατζία, Αρκουλής (Κληρονόμος), Γαβα-
λάς (Σωτηρόπουλος), Σένκα, Τριαντα-
φυλλίδης, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Αγγέλου με βοηθούς τον 
κ. Βάιλα και την κ. Ψαρρά.

Πάλεψε αλλά…
Την ήττα με 0-1 από τον πρωτοπό-

ρο Αστέρας Τραγαίας γνώρισε ο Αστέ-
ρας Μαρμάρων στο γήπεδό του, για το 

πρωτάθλημα Β’ ΕΠΣΚ.

Η ομάδα των Μαρμάρων με το μι-
κρό ρόστερ και με πολλά προβλήματα 
τραυματισμών πάλεψε ισάξια απέναντι 
στην εκπληκτική φέτος Τραγαία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η Παριανή ομάδα 
δεν είχε καν ετοιμοπόλεμο τερματο-
φύλακα και ξεκίνησε αναγκαστικά την 
αναμέτρηση με τον Χριστόφορο κάτω 
από τα δοκάρια της!

Ο Αστέρας Τραγαίας πέτυχε το γκολ 
της νίκης με πέναλτι του Μαρουλή, στο 
62ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Χριστόφο-

ρος, Αντιπαριώτης, Σ. Μπελούκης, Αλι-
πράντης, Φυρίγγος, Κεφάλας (Ρούπας), 
Ν. Σάμιος, Ζουμής, Κρητικός, Κ. Σάμιος, 
Α. Μπελούκης.

Αστέρας Τραγαίας: Πόλια, Πενί-
κου, Πιτταράς, Κατσιούλης, Χαβδού-
λας, Μαιτός (Ψαρρός), Επταήμερος, 
Μαρουλής, Λεγάκης, Πιέτρι, Δενδρινός 
(Κόσκου).

Διαιτητής: Μουτάφης, με βοηθούς 
τους κ.κ.  Γρυπάρη και Ε. Ρούσσο.

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Καλύτερος ο Μαρπησσαϊκός κέρ-

δισε τον τυπικά γηπεδούχο Νηρέα με 
4-1 στο γήπεδο των Μαρμάρων, για το 
πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ΕΠΣΚ.

Οι Μαρπησσαίοι προηγήθηκαν με 
τους Κ. Τσιγώνια στο 18ο λεπτό, τον 
Κρητικό στο 25ο λεπτό, τον Βιτζηλαίο 
στο 30ο λεπτό και τον Τσιγώνια στο 
50ο λεπτό. Το γκολ της τιμής για τους 
Ναουσαίους πέτυχε στο 75ο λεπτό, με 
πέναλτι, ο Κορτιάνος.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Ζώτος, Μπερσάκου, Τσενάι, 

Αρκουλής, Χασάνι, Κιρτζίκου (Βράπι), 
Κορτιάνος, Γκέτσι, Ρούσσος, Ζησιμό-
πουλος, Σιφναίος (Ρούσσος).

Μαρπησσαϊκός: Γ. Τζανακόπου-
λος, Κορρές (Κυδωνιεύς), Τριβυζάς, Μ. 
Ρούσσος, Παπαδόπουλος, Μ. Τζανακό-
πουλος (Χ. Ρούσσος), Κ. Τζανακόπου-
λος (Τσιγώνιας), Αντωνόπουλος, Βιτζη-
λαίος, Κρητικός.

Διαιτητής: Ε. Ρούσσος, με βοηθούς 
τους κ.κ. Γρυπάρη και Μουτάφη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες

Α’ ΕΠΣΚ
Πάγος – Άνω Μερά 0-1
Θύελλα Καμαρίου – ΑΟΠ 4-0
Λάβα Εμπορείου – Πανναξιακός 2-1
Φιλώτι – ΑΟ Σύρου 2-4

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 27
2. Άνω Μερά 21
3. Λάβα 21
4. Θύελλα 19
5. Μύκονος 16
6. Πανναξιακός 11
7. ΑΟΠ 9
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3
Σημ.: Μύκονος και ΑΟΠ έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική
ΑΟ Σύρου – Πάγος
Φιλώτι – Θύελλα Καμαρίου
ΑΟΠ – Μύκονος
Άνω Μερά – Πανναξιακός

Β’ ΕΠΣΚ
Α’ Όμ.
Σύρος 2002 – Παμμηλιακός 1-4

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Τήνου 12
2. Παμμηλιακός 10
3. Πανσιφναϊκός 4
4. Σέριφος 4
5. Σύρος 2002 3
ΣΗΜ.: Ο Παμμηλιακός έχει -5 βαθ-

μούς.

Επόμενη αγωνιστική
Σέριφος - ΠΑΣ Τήνου

Β’ Όμ.
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 2-3
Αστέρας Μαρμάρων – Αστέρας Τρα-

γαίας 0-1
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 1-5

Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 16
2. ΠΑΣ Νάξου 10
3. Καρτεράδος 8
4. Αστέρας Μαρμάρων 6
5. Μαρπησσαϊκός 6
6. Νηρέας 0
Σημ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει -3 βαθ-

μούς. Αστέρας Τραγαίας και Καρτερά-
δος έχουν από πέρσι -2 βαθμούς.

Επόμενη αγωνιστική
Καρτεράδος – Νηρέας
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμά-

ρων
Αστέρας Τραγαίας - ΠΑΣ Νάξου

Τμήματα υποδομών

Επόμενη αγωνιστική
Κ-16
ΑΟ Σύρου – ΑΟΠ
Κ-12
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός.

Μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, οι 

Παριανές και Αντιπαριώτικες ομάδες σημεί-
ωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο:

Ανδρών
Μύκονος – ΑΟΠ 58-45
ΑΟΠ – Μύκονος 32-65
Παίδων
ΑΕ Σαντορίνης – Πλοηγός 53-40
Βαθμολογίες
Ανδρών
1. Μύκονος 12 (6)
2. ΑΟΠ 12 (8)

3. ΑΟ Ερμούπολης 9 (5)
4. Φανάρια 8 (4)
5. Άρης Σύρου 8 (6)
6. Περιστεριώνας 8 (5)
7. ΑΟ Άνδρου 1 (12)
Σημ.: Εντός παρένθεσης οι αγώνες κάθε 

ομάδας.

Παίδων Β’ Όμιλος
1. ΑΕ Σαντορίνης 10
2. Πανναξιακός 9
3. Μαρπησσαϊκός 8
4. ΑΟΠ 7
5. ΑΠΣ Φανάρια 7
6. Πλοηγός 7
Σημ.: Ο Πλοηγός Αντιπάρου έχει 2 αγώ-

νες περισσότερους. 

Ο Κυργιάκος στην 
Πάρο

Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-
Αντιπάρου, θα κόψει την ετήσια πίτα του την Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου 2017.

Η κοπή της βασιλόπιτας θα ξεκινήσει στις 7 το 
απόγευμα και επίσημος καλεσμένος είναι ο πρώ-
ην διεθνής ποδοσφαιριστής (61 συμμετοχές) Σω-
τήρης Κυργιάκος, με θητεία στον Παναθηναϊκό 
(1998-2005), Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ρέιντζερς, 
Λίβερπουλ, ΑΕΚ, Βόλφσμπουργκ, Σάντερλαντ.
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Η Πάρος γίνεται
περιζήτητη...

γι’αυτό εξασφάλισε και εσύ
έγκαιρα την προβολή
της επιχείρησής σου

σε όσους «ψάχνονται»
για τις επόµενες διακοπές

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

• εστίαση

• διαµονή 

• εκδροµές

• beach bar

• πρακτορεία

• εµπορικά καταστήµατα

•  ενοικιαζόµενα οχήµατα

• σπορ & δραστηριότητες


