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Έτος Ανακύκλωσης 
2016, μια ακόμη  
χαμένη ευκαιρία;

Ήταν αρχές προηγούμενου έτους όταν ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίστηκε από το δημοτικό 
συμβούλιο η ανακήρυξη του 2016 ως «έτους ανακύκλωσης» για το δήμο Πάρου. 

Όλοι διαπιστώσαμε τον ενθουσιασμό και τη βούληση του δημάρχου και του προ-
έδρου του ΣΥΔΙΣΑΠΑ και πιστέψαμε ότι το πλάνο δράσεων που ανακοινώθηκε θα 
ανοίξει μια νέα σελίδα όσο αφορά την ανακύκλωση στο νησί μας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο θέμα «ανακύκλωση», η Πάρος, όλα αυτά τα χρό-
νια υπήρξε πρωτοπόρος, αφού στο νησί μας ξεκίνησε το 2008! Η απόφαση αυτή, 
όπως συνηθίζει αυτή η 
δημοτική αρχή έχοντας 
ως πρώτη προτεραιότη-
τα την αυτοπροβολή της, 
προβλήθηκε στα ΜΜΕ 
εντός κι εκτός Πάρου, 
επικοινωνήθηκε εκτενώς 
με κάθε τρόπο στους 
πολίτες, δημιουργώντας 
προσδοκίες…

Όπως τόνισε στην εισή-
γησή του ο κ. δήμαρχος 
τότε: «Στόχος του Δήμου 
Πάρου είναι να μεταλα-
μπαδευτεί μέσω της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης 
το μήνυμα για ένα πιο κα-
θαρό περιβάλλον. Μέσω 
του εθελοντισμού και της 
συνεργασίας με ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα και την 
κοινωνία των πολιτών θα 
επεκταθεί το πρόγραμμα 
σε κάθε μήκος και πλάτος 
του νησιού (…)».

Όλοι οι πολίτες του 
νησιού, μέσω των συλ-
λόγων τους, αγκάλιασαν 
την απόφαση αυτή και με 
κάθε τρόπο δήλωσαν ότι 
είναι πρόθυμοι να συμμε-
τέχουν. Είδαμε ακόμη και 
τις αποκριές, συλλόγους να συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις με θέμα το «ΕΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», τα σχολεία πραγματοποίησαν δράσεις γι’ αυτό το ζήτημα κτλ.

Οι δράσεις λοιπόν που εγκρίθηκαν και ομόφωνα ψηφίστηκαν ήταν οι ακόλουθες: 
- Σχολικό διαγωνισμό ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην πηγή.
- Σεμινάρια ανοιχτά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του νησιού.
- Γραμμή δημότη για το περιβάλλον
- Ανασχεδιασμό της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων και αυστηρής 

εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας
- Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας του κυττάρου του ΧΥΤΑ με σκοπό τη χρονική 

επέκταση λειτουργίας του.
- Εκπόνηση μελετών για την δημιουργία του νέου κυττάρου ΧΥΤΥ και αποκατά-

σταση του υπάρχοντος χώρου όταν αυτό κορεστεί.
- Ψηφιακή αποτύπωση των κάδων απορριμμάτων και δημιουργία application για 

τους επισκέπτες και τους δημότες του νησιού με τα πράσινα σημεία.
- Σχεδιασμός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεκδίκηση πόρων από τα αρμόδια 

υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της κομποστοποί-
ησης και της αξιοποίησης της βιομάζας.

- Εφοδιασμός με υλικοτεχνική υποδομή για την αρτιότερη αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων με νέους κάδους μηχανήματα .

- Εκσυγχρονισμός του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και της διαδικασί-
ας ανακύκλωσης

- Επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλα τα ρεύματα (τηγανέλαια, 
μεγάλες οικιακές συσκευές, έπιπλα, μπαταρίες κλπ.

- Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις περιβάλλοντος (lets do it, European charter)
- Ενέργειες για την προσέλκυση σχολικού - περιβαλλοντικού τουρισμού και την 

αξιοποίηση του φυσικού κάλλους που διαθέτει το νησί μας.
- Διενέργεια διεθνούς συνεδρίου και συνεργασία με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύ-

ματα για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντός Πάρου.
- Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
- Διανομή περιβαλλοντικών παραμυθιών «Οι φύλακες της φύσης», σε όλα τα παι-

διά των σχολείων της Πάρου.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Τι απ’ όλα αυτά υλοποιήθηκε μέσα στο 
έτος 2016;

Υποθέτουμε, ότι πριν δοθούν οι προτάσεις προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο 
είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και μελέτες, έτσι ώστε, να δρομολογηθούν 
εγκαίρως οι δράσεις όπως είναι λογικό. Βέβαιο θεωρούμε πως η βούληση υπήρχε, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής, το σίγουρο είναι επίσης, ότι ο πρόε-

δρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΣΥΔΙΣΑΠΑ είχαν τις 
καλύτερες προθέσεις και 
είχαν υπολογιστεί τα πά-
ντα σύμφωνα με τις δια-
βεβαιώσεις του προέδρου 
κατά την συνεδρίαση του 
Δ.Σ. 

Όπως  λέει ο λαός: «Ο 
Μανώλης με τα λόγια χτί-
ζει ανώγια και κατώγια»… 
Τελικά, αφού εκ του απο-
τελέσματος κρινόμαστε 
όλοι, μάλλον το αποτέ-
λεσμα έχει διαψεύσει δυ-
στυχώς τους πάντες…

Ζητήσαμε επανειλημ-
μένως από τον πρόεδρο 
του ΣΥΔΙΣΑΠΑ να μας πα-
ρουσιάσει στο δημοτικό 
συμβούλιο έναν απολο-
γισμό των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για 
το ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
2016 και αν χρειαστεί, 
να συζητηθεί εκ νέου το 
θέμα.  Αντ’ αυτού, μετά 
από τέσσερις συνεχείς 
ερωτήσεις από τις αρχές 
του έτους 2017, ο πρό-
εδρος κ. Πετρόπουλος, 
απάντησε στο τελευταίο 

δημοτικό συμβούλιο της 6/6/2017 ότι προγραμματίζει τον μήνα Οκτώβριο 2017 (!) 
εκδήλωση για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Δράση η οποία είναι πολύ 
σημαντική βεβαίως και την επικροτούμε, όταν μάλιστα έχει ήδη υλοποιηθεί με επι-
τυχία σε αρκετά από τα γειτονικά νησιά. Αλλά αρκεί αυτό; 

Ερώτηση καταθέσαμε επίσης, στον κ. δήμαρχο, για το πολύ σημαντικό ζήτημα της 
εκπόνησης μελετών για την δημιουργία του νέου κυττάρου ΧΥΤΥ και αποκατάσταση 
του υπάρχοντος χώρου αφού είναι γνωστό ότι το υπάρχον κύτταρο έχει πλέον πολύ 
περιορισμένο χρόνο ζωής, και βέβαια ΠΟΤΕ δεν πήραμε καμία σαφή απάντηση.  
Άραγε αυτό το φλέγον ζήτημα, για το νησί μας, έχει λάβει την προσοχή που πρέπει; 

- Αναρωτιόμαστε μήπως τελικά, για μια ακόμη φορά, ανακοινώθηκαν πανηγυ-
ρικά δράσεις απλά για το «θεαθήναι»; 

- Έχει αντιληφθεί η δημοτική αρχή ότι όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου ΠΡΕΠΕΙ να υλοποιούνται και όχι να παίρνονται απλά για επικοινωνι-
ακούς λόγους;

-Τι νέο και πρωτοποριακό έφερε τελικά η δημοτική αρχή για να δικαιολογεί τον 
τίτλο «2016 ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και να μη θεωρηθεί μια «χαμένη ευκαιρία»; 

Μαρία Χανιώτη,
Δημοτική σύμβουλος

Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον
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λίγες µέρες έµειναν,
εσύ θα είσαι µέσα;
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Χρήσιμες συμβουλές
Με αφορμή ληστείες 

που γίνονται στα νησιά 
μας, η Αστυνομική Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Ν. Αιγαίου, 
στο πλαίσιο του κοινωνι-
κού και προληπτικού της 
ρόλου απευθύνει-υπεν-
θυμίζει χρήσιμες συμ-
βουλές για την ασφάλεια 
των πολιτών με στόχο 
να αποτρέψουν ή να 
προλάβουν παραβατικές 
συμπεριφορές σε βάρος 
τους και να ελαχιστοποιήσουν τις ευκαιρίες να καταστούν θύματα μιας 
εγκληματικής πράξης.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική αίσθηση ασφάλειας μέσα στο σπίτι 
τους. Η εισβολή και κατ’ επέκταση η ληστεία μέσα σε οικίες είναι πιθανώς 
ένα από τα πιο τραυματικά εγκλήματα διότι εμπλέκονται άμεσα όχι μόνο η 
ιδιοκτησία αλλά και ο θύτης με το θύμα. Γι’ αυτό:

- Αποφύγετε άνοιγμα της πόρτας εισόδου ή/και εξώπορτας χωρίς επιβε-
βαίωση της ταυτότητας του προσώπου που θέλει να εισέλθει

- Μην πείθεστε εύκολα με άγνωστα άτομα που σας επισκέπτονται είτε με 
το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως γνωστοί συγγενών σας, προφα-
σιζόμενοι την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων συμβολαίων, ηλεκτρικών 
συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κλπ, για λογαριασμό των συγγενι-
κών σας προσώπων

- Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως όταν κοιμάστε ή όταν πρόκειται να 
απουσιάσετε

- Ασφαλίστε τις κεντρικές και δευτερεύουσες θύρες σε οποιοδήποτε 
όροφο και ειδικότερα σε μονοκατοικίες. Περισσότερο από το 40% των 
εισβολών σε οικίες γίνονται χωρίς τη χρήση βίας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί 
άνθρωποι αφήνουν ανασφάλιστες τις εισόδους των κατοικιών τους

- Χρησιμοποιήστε εξώπορτα ασφαλείας όπου δεν θα μπορεί ο ληστής να 
σπάσει ή να διαρρήξει την κλειδαριά και διπλή ασφάλεια στα παράθυρα για 
να μην μπορούν εύκολα οι ληστές να τα ανοίξουν

- Η περιοχή έξω από την κύρια είσοδο της κατοικίας σας πρέπει να είναι 
φωτισμένη σωστά ώστε να \μην υπάρχουν σκοτεινές σκιές όπου θα μπο-
ρούσε κάποιος να κρυφτεί

- Βεβαιωθείτε ότι στην κύρια πόρτα υπάρχει «ματάκι» έτσι ώστε να βλέ-
πετε ποιος είναι στην πόρτα σας πριν ανοίξετε

- Να έχετε κλειστές τις κουρτίνες, ώστε οι άνθρωποι να μην βλέπουν 
μέσα το σπίτι σας, ιδιαίτερα τη νύχτα. Χρησιμοποιήστε περσίδες ή κουρτί-
νες που θα αποτρέπουν τον ληστή να δει μέσα στην οικία και να διακρίνει 
κάποια αντικείμενα που πιθανόν να αποτελούν στόχο, ιδιαίτερα στις οικίες 
όπου το εσωτερικό τους είναι ορατό μέσω των παραθύρων από το δρόμο

- Έχετε επικοινωνία με τους γείτονες σας. Έχει παρατηρηθεί ότι σε γειτο-
νιές που οι κάτοικοι έχουν στενότερες σχέσεις μεταξύ τους, τα ποσοστά λη-
στειών είναι χαμηλότερα αφού μπορεί πιο άνετα να εντοπιστεί ένας ξένος

- Απομακρύνετε κάτω από την οικία οποιουδήποτε αντικείμενο βοηθάει 
τους ληστές να σκαρφαλώσουν σε ένα μπαλκόνι κυρίως χαμηλών ορόφων 
(π.χ. ακινητοποιημένο όχημα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κλπ)

- Χρησιμοποιήστε περίφραξη εξωτερικών σωλήνων, εξωτερικών μονά-
δων κλιματιστικών κ.α. με σκοπό να εμποδιστεί η αναρρίχηση των ληστών 
σε ανώτερους ορόφους

- Τοποθετήστε πινακίδα, ότι η οικία προστατεύεται από σύστημα συνα-
γερμού, ανεξάρτητα αν προστατεύεται ή όχι. Η τοποθέτηση επιδρά αρνητι-
κά στην εισβολή και ληστεία της οικίας

- Προσοχή κατά την είσοδο στην οικία/πολυκατοικία/γκαράζ. Αν παρατη-
ρήσετε κάποιον άγνωστο να περιεργάζεται τα θυροτηλέφωνα της πολυκα-
τοικίας, μην εισέρθετε αλλά συνεχίστε στον δρόμο σας

- Να μην εισέρχεστε σε ένα ασανσέρ με κάποιον που δεν γνωρίζετε, εάν 
το κάνετε φροντίσετε να παραμείνετε κοντά στην πόρτα του ασανσέρ και 
εντός εμβελείας του πίνακα ελέγχου

- Διασφαλίστε το κλειδί του οχήματος, όταν εισέρχεσθε στην κατοικία, 
διότι πολλές φορές μετά τη ληστεία οι δράστες απομακρύνονται με το 
όχημα του θύματος

- Τοποθετήστε συναγερμό και ενεργοποιήστε τον ακόμα και κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου

- Αποκτήστε σκύλο-φύλακα ή σκύλου άμυνας. Η απόκτηση και εκπαί-
δευση ενός μικρού μεγέθους σκύλου λειτουργεί ως ένα «κινητό σύστημα 
συναγερμού» ενώ ένας μεγάλου μεγέθους σκύλος λειτουργεί αποτρεπτικά 
για τον ίδιο τον ληστή

- Σε κάθε περίπτωση έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέ-
πει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, 
στενοί συγγενείς κ.α.)

- Εάν σας έχουν κλέψει οτιδήποτε ή εάν ο χώρος που διαμένετε έχει 
παραβιασθεί, να ενημερώσετε αμέσως την Αστυνομία (100).

Ο «Στρατηγός» 
στην Πάρο!

Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017, στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-
χος», στις 8 το βράδυ, η ΚΔΕΠΑΠ θα τιμήσει 
τον μεγάλο «Στρατηγό» του ελληνικού πο-
δοσφαίρου, Μίμη Δομάζο!

Ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής 
όλων των εποχών, θα παρουσιάσει συγ-
χρόνως το βιβλίο του – λεύκωμα «Μυστικά 
και… άλλες αποκαλύψεις», που έχει εκδοθεί 
από την εταιρεία «Welcome».

Επίσης, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 

και μία ταινία διάρκειας 40 λεπτών με πολ-
λές αποκαλύψεις και ντοκουμέντα από το 
ποδόσφαιρο, ενώ θα ακολουθήσουν δια-
λογικές συζητήσεις μαζί με τον Μίμη Δο-
μάζο, αλλά και άλλα ονόματα έκπληξη που 
θα είναι στην Πάρο κατά την επίσκεψη του 
«Στρατηγού!».

Πρόβλημα 
με τις 
πολεοδομίες

Την επανίδρυση των παλαιών «νομαρχι-
ακών» πολεοδομιών, για τους δήμους που 
δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν δική τους 
πολεοδομία, προβλέπει το σχέδιο νόμου 
που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος 
στη Βουλή. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημε-
ρινή», η αιτία είναι απλή: επτά χρόνια από 
την ψήφιση τον «Καλλικράτη», στην πλειο-
νότητά τους οι δήμοι εξακολουθούν να μην 
έχουν ιδρύσει δικές τους υπηρεσίες. Ενώ 
δεν λείπουν και οι «παρεμβάσεις» των δη-
μάρχων στο έργο των υπαλλήλων...

Μία από τις προβλέψεις του «Καλλικρά-
τη» (ν. 3852/2010) που συνάντησε εξαρχής 
σημαντικές αντιδράσεις ήταν η «διάλυση» 
των παλαιών νομαρχιακών πολεοδομι-
ών (που εξυπηρετούσαν πολλούς δήμους) 
και η σταδιακή μεταβίβαση σε κάθε δήμο 
της σχετικής αρμοδιότητας. Εκτός από τις 
αντιρρήσεις επί της αρχής (δηλαδή, το κατά 
πόσον οι δήμοι είναι αρκετά ώριμοι στη δι-
αχείριση των πολεοδομικών τους ζητημά-
των), το κυριότερο πρόβλημα ήταν η στε-
λέχωση λειτουργικών υπηρεσιών σε μια 
εποχή δραστικών περικοπών. Η δημιουργία 
των νέων υπηρεσιών πήρε παράταση έως 
το 2012 και κατόπιν μετατέθηκε ασαφώς 
στο μέλλον.

Έτσι, το σχέδιο νόμου περί αυθαιρέτων 
και δόμησης, που κατατέθηκε για έλεγχο 
στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επι-
τροπή, προβλέπει την επαναφορά της αρ-
μοδιότητας σε ανώτερο επίπεδο, εφόσον 
οι δήμοι δεν έχουν προχωρήσει. «Στις πε-
ριπτώσεις που οι δήμοι δεν έχουν συστή-

σει, ή αδυνατούν να συστήσουν υπηρεσία 
δόμησης, ή διαθέτουν υπηρεσία δόμησης 
που δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋ-
ποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της, 
συστήνεται με απόφαση του γενικού γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μια υπη-
ρεσία δόμησης με χωρική αρμοδιότητα των 
προαναφερόμενων δήμων ανά περιφερει-
ακή ενότητα», αναφέρεται. Οι προϋποθέ-
σεις για τη λειτουργία και οργάνωση των 
υπηρεσιών δόμησης καθώς και τα κριτήρια 
για τη κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών θα 
οριστούν με απόφαση των υπουργών Περι-
βάλλοντος και Εσωτερικών.

Το πρόβλημα στο Νότιο Αιγαίο φαίνεται 
ότι είναι πιο σύνθετο στα νησιά, όπου η 
μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο προ-
ϋποθέτει αρκετά έξοδα και χρόνο. Για πα-
ράδειγμα, στα Δωδεκάνησα η πολεοδομία 
Ρόδου εξυπηρετεί την Τήλο, τη Χάλκη και 
το Καστελλόριζο, η Κως εξυπηρετεί και τη 
Νίσυρο, η Κάλυμνος εξυπηρετεί και την Πά-
τμο, το Αγαθονήσι, την Αστυπάλαια και τους 
Λειψούς, η Κάρπαθος και την Κάσο, ενώ 
δική τους πολεοδομία ίδρυσαν μόνο η Σύμη 
και η Λέρος.

Τέλος, οι δυσλειτουργίες των πολύ με-
γάλων ή πολύ μικρών πολεοδομικών γρα-
φείων απασχόλησαν και τον Συνήγορο του 
Πολίτη και την ΕΜΔΥΔΑΣ, που ζήτησαν 
πολλάκις τη στελέχωση των υπηρεσιών. 
Όμως το πρόβλημα στις νέες πολεοδομίες 
δεν είναι μόνο η ελλιπής στελέχωση, αλλά 
κάποιες φορές... και οι «παρεμβάσεις» των 
δημάρχων! Χαρακτηριστικό είναι ότι τον 
Μάρτιο του 2017 ο γενικός διευθυντής 
Πολεοδομίας του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Γιώργος Γκανασούλης, χρειάστηκε να 
εκδώσει εγκύκλιο (έπειτα από συγκεκριμέ-
νη καταγγελία για επέμβαση δημάρχου), 
υπενθυμίζοντας ότι μόνο οι υπάλληλοι των 
υπηρεσιών δόμησης είναι αρμόδιοι από τον 
νόμο και «κάθε εμπλοκή, ενέργεια ή παρέμ-
βαση αναρμόδιων οργάνων στις ανωτέρω 
διαδικασίες, ουδεμία ισχύ έχει»...

Νεανικές 
Συντροφιές

Την Κυριακή 25 Ιουνίου, στον αύλειο 

χώρο του Ιερού Προσκυνήματος της Πανα-

γίας Εκατονταπυλιανής, στις 8 το βράδυ, θα 

πραγματοποιηθεί η εορτή λήξης των νεανι-

κών συντροφιών της Πάρου.

Στην όμορφη γιορτή της Μητρόπολης 

Παροναξίας, η χορωδία των νεανικών συ-

ν τ ρ ο φ ι ώ ν 
μαζί με τη 
χορωδία από 
την «Κιβωτό 
του Κόσμου», 
θα δώσουν 
τον καλύτε-
ρό τους εαυ-
τό σε όλους 
όσοι τους 
τιμήσουν με 
την παρου-
σία τους.
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin

νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
µας στην Αλυκή!

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (3-
5  Ιουνίου 2017), πραγματοποιήθηκε στην 
Αντίπαρο το 1ο φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών με τίτλο: «Κύκλος μεγάλος έγινε… ο 
χορός ας ξεκινήσει».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο λιμά-
νι (Αγ. Μαρίνα) και συμμετείχαν 10 χορευτι-
κοί σύλλογοι: 

Χορευτικός σύλλογος Καλλιθέας Βοιωτί-
ας «Σίδες», Πολιτιστικός - αθλητικός σύλ-
λογος Λαμίας «Καλλίχορος», Μουσικός χο-
ρευτικός πολιτιστικός σύλλογος Αιδηψού, 
Πολιτιστικός σύλλογος Κρητών Αλίμου «Ο 
Καζαντζάκης», Πολιτιστικός σύλλογος Κρη-
τών Σαλαμίνας «Η Μεγαλόνησος», Πολιτι-
στικός σύλλογος Σχηματαρίου «Γεώργιος 
Σχηματάρης», Χορευτικός όμιλος Χιλιομο-
δίου Κορίνθου, Σύνδεσμος Αιγαιοπελαγίτι-
κου Ππλιτισμού «Ο Αιγέας», Επιμορφωτικός 
εξωραϊστικός σύλλογος Καλυβίων Λαμίας, 
Χορευτικό δήμου Αντιπάρου.

Οι 240 χορευτές διασκέδασαν το κοινό, 
ξεδιπλώνοντας το ταλέντο, την αγάπη και 
το μεράκι τους για τον παραδοσιακό χορό 
και τον πολιτισμό γενικότερα. Οι χορευτικοί 
σύλλογοι παρουσίασαν με επιμέλεια χάρη 
και οργάνωση το χορευτικό τους πρόγραμ-
μα και προσέφεραν στιγμές ικανοποίησης 
και ευχαρίστησης στο κοινό που τους πα-
ρακολούθησε, και τους χειροκρότησε με 
ενθουσιασμό. Πλήθος ακουσμάτων πλημ-
μύρισαν το χώρο ενώ η ποικιλομορφία και 
η διαφορετικότητα των παραδοσιακών στο-
λών δημιούργησε ένα ψηφιδωτό χρωμάτων 
και εικόνων. 

Η παραδοσιακή ορχήστρα που συνόδευσε 
τα χορευτικά αποτελούνταν από τους μουσι-
κούς: Μαρινάκη Γιώργο (βιολί), Κιτσόπουλο 
Χρήστο (κλαρίνο), Μαυρίκη Ηλία (λαούτο), 
Γαλάνη Βσίλη (κρουστά) και Δαλιάνη Σταυ-
ρούλα (τραγούδι). Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης προσφέρθηκαν στο κοινό από τον 
δήμο Αντιπάρου γλυκά και ποτά, ενώ μετά 
το τέλος του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 
παραδοσιακό γλέντι.  

Σημειώνουμε ότι η οργανωτική επιτροπή, 
ο δήμος Αντιπάρου και η ΚΕΔΑ φρόντισαν 
για όλες τις λεπτομέρειες, ώστε οι σύλλογοι 
που συμμετείχαν στο 1ο φεστιβάλ παραδο-
σιακών χορών Αντιπάρου, να επισκεφτούν 
τις παραλίες, το σπήλαιο, το μουσείο και να 
έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις για το νησί.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση από τον 
δήμο Αντιπάρου σημειώνεται: «Η επιτυχία 
του 1ου φεστιβάλ έθεσε γερές βάσεις ώστε 
να γίνει θεσμός και το 2018 να πραγματο-
ποιηθεί το 2ο φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών Αντιπάρου».

ΚΔΕΠΑΠ: Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων (16-21/6)

Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο νησί 
μας για τη χρονική περίοδο από 16 έως 21 Ιουνίου 2017.

16/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:00 «Τελετή Λήξης Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πάρου 2016-

2017» Διοργάνωση ΚΔΕΠΑΠ, Δημοτικό Γήπεδο Αρχιλόχου.
16/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έως 18/6
«Hellenic Match Racing». Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Εγκατα-

στάσεις του ΝΟΠ, Παροικία.
17/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
1ο Φεστιβάλ «Το Μικρό Χωριό – Little Village». Συναυλία Χορωδιών, Δι-

οργάνωση Violin Productions – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., Αύλειος Χώρος Ι.Π. Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής.

18/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
«Αφιέρωμα στα Έθιμα και στους Χορούς της Κρήτης», Διοργάνωση Μου-

σικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου», Προαύλιο Παναγίας, Νάουσα.
18/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Βραδιά Παραδοσιακής Μουσικής, Διοργάνωση Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού «Τεχνηντάρι», Πλατεία Ταξιάρχη, Παροικία.
19/6 ΔΕΥΤΕΡΑ έως 25/6
Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής «Volume», του Γιάννου Ντανάκου, Δημοτι-

κός Χώρος Τεχνών – Παλαιά Αγορά Παροικίας.
20/6 ΤΡΙΤΗ
Ετήσια Εκδήλωση Σχολής Χορού, «Central School of Ballet», Θέατρο 

Πάρκο Πάρου, Νάουσα.
21/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00
Συναυλία με τις χορωδίες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, υπό τη 

διεύθυνση της κ. Κ. Ανδρεάκου και του ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Π.Σ. υπό την διεύθυνση 
της κ. Γ. Σωτηράκου, Διοργάνωση 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας – Π.Σ. 
«Αρχίλοχος – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., Πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους».

Χοροί στην Αντίπαρο
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Αλιεία
Ο τομέας της αλιείας στη χώρα μας ως πυλώνας 

του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, είναι σήμερα 
υποβαθμισμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους πυλώ-
νες της πρωτογενούς παραγωγής, την αγροτική οικο-
νομία και κτηνοτροφία, δήλωσε ο βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, μιλώντας στη 
Βουλή με αφορμή την κύρωση της συμφωνίας για την 
αλιεία στη Μεσόγειο. 

Ο Ν. Συρμαλένιος πρόσθεσε ότι αυτό οφείλεται 
στο ότι τα υπουργεία Αγροτικής Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, διαδοχικά και διαχρονικά, ασχολούνταν κατά 
κανόνα, με τη μεγάλη μάζα των αγροτών-κτηνοτρό-
φων και έθεταν δεύτερη μοίρα την αλιεία και τους 
ψαράδες. Έτσι, η Ελλάδα, πάρα την πολυνησία της και 
παρά τις εκτεταμένες ακτογραμμές της, δεν μπόρεσε 
να αποκτήσει το απαιτούμενο βάρος, παρά το γεγονός 
ότι στη Μεσόγειο έχει τον δυναμικότερο και τον πολυ-
πληθέστερο αλιευτικό στόλο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υποβάθμιση του 
τομέα της αλιείας δεν έπεσε εξ ουρανού. Είναι απο-
τέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών και παθογένειών 
που έπρεπε να αντιμετωπίσει μεταξύ των άλλων και η 

σημερινή κυβέρνηση (…)
Οι αλιείς χωρίζονται σε παράκτιους, σε μέση αλιεία 

κ.λπ. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μια συμ-
φωνία μεταξύ των ψαράδων της χώρας μας για το 
κοινό συμφέρον, το οποίο είναι και να αποκτήσουν οι 
άνθρωποι αυτοί αξιοπρεπή εισοδήματα, αλλά, ταυτό-
χρονα, να διασφαλίιστεί η βιωσιμότητα των θαλασ-
σών μέσα από ορθολογικούς κανόνες διαχείρισης της 
αλιευτικής πολιτικής, που εκεί έχει ουσιαστικό ρόλο, 
βέβαια και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ακόμα, ο κ. Συρμαλένιος έθεσε ερωτήματα για τις 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, για τα συρόμε-
να εργαλεία, καθώς για το τι θα κάνει το υπουργείο σε 
σχέση με την εκπροσώπηση των αλιέων, καθώς δεν 
έχουν δικά τους συνδικαλιστικά όργανα τα οποία να 
τους εκπροσωπούν και άρα να αποτελέσουν έναν αξι-
όπιστο συνομιλητή απέναντι στην πολιτεία.

Ο κ. Συρμαλένιος ολοκλήρωσε την ομιλία επιση-
μαίνοντας ότι το υπουργείο θα πρέπει να παίξει πιο 
ενεργό ρόλο στα ζητήματα της αλιευτικής πολιτικής, 
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αλιέων και 
θα ήθελε και τις δικές του προτάσεις, όποιες και αν εί-
ναι αυτές, ακόμη και γενικές, να τις λάβει υπόψη στην 
περαιτέρω πορεία για την επεξεργασία αλιευτικών πο-
λιτικών.

Γεωργικές  
εκμεταλλεύσεις

Από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκο Μανιό, δόθηκε στη δημοσιότητα ενη-
μερωτικό σημείωμα σχετικά με τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Ν. Μανιού, έχει ως εξής:
«Συνεχίζοντας την προσπάθειας μας για επαρκή δημοσιότητα, ενημέρωση και 

καθοδήγηση των υποψήφιων δικαιούχων αγροτών νησιωτών μας για συμμετοχή 
τους σε προγράμματα, προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υπομέτρου 4.1: «Στήριξη 
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Η προδημοσίευση της πρόσκλησης 
αφορά:

- τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικό-
τητα της εκμετάλλευσης» που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη μείωση του κόστους παραγωγής,

- τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ κα-
θώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» που στοχεύει στην αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και απο-
βλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του καθεστώτος 
στήριξης μπορούν να κριθούν κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης: (α) ηλικίας από 18 
έως 60 ετών, (β) να μην είναι συνταξιούχοι, (γ) να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στή-
ριξης, (δ) να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, (ε) να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες 
αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί.

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν νομικά πρόσωπα, κά-
τοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες
1. για τη Δράση 4.1.1 είναι:
1.1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού.
1.3. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
1.4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποί-

ων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
1.5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
1.6. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.
1.7. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται 

άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

2. για τη Δράση 4.1.3 είναι:
2.1 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης απο-

βλήτων της εκμετάλλευσης.
2.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και 

υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
2.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παρα-

γωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές 
ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι 
οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις 
της εκμετάλλευσης.

2.4. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται 
άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Οικονομική Στήριξη
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για 

τον ποσοστό στήριξης της Δράσης 4.1.1 είναι: α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών 
και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως 500.000 
ευρώ υπό προϋποθέσεις, β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ και 
μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για 
τον ποσοστό στήριξης της Δράσης 4.1.3 είναι: α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών 
και νομικών πρόσωπων έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχεί-
ρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις 
οποίες ανέρχεται έως και τις 200.000 ευρώ, β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 
150.000 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Ποσοστά στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους
1)  Γεωργοί έως 41 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή δικαιούχοι μέ-

τρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία: 80%,
2) Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών: 85%
3) Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 75%
4) Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: 

75%
5) Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές: 75%».

Μηχανική 
βλάβη

Η λιμενική αρχή Πάρου, ενημερώθηκε το μεσημέ-
ρι στις 9/6/2017 για την ύπαρξη σε δυσχερή θέση 
λόγω μηχανικής βλάβης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΤΙΟΠΗ’» Ν.Π. 
10265, στη θαλάσσια περιοχή έξωθεν του λιμένα Πα-
ροικιάς, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες καλά στην 
υγεία τους.

Στο σημείο κατέπλευσε το Ε/Π «ΦΡΕΝΤΟ» Τ.Π. 300 
πλοίο, το οποίο εντόπισε και ρυμούλκησε το «ΑΝΤΙΟ-
ΠΗ» στο λιμένα Παροικιάς, όπου προσέδεσε με ασφά-
λεια.

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προ-
ανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους 
μέχρι προσκόμισης προβλεπόμενου πιστοποιητικού 
διατήρησης αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα 
νηογνώμονα.
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Προετοιμασίες για την…
29η συνάντηση ερασιτεχνικών 
θιάσων Αιγαίου

Από τις 5 έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο 
–για πρώτη φορά στα χρονικά- η 29η συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων 
Αιγαίου. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν 11 ημέρες και θα δοθούν 23-24 
παραστάσεις κατ’ ελάχιστο, σε Παροικιά και Νάουσα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, υπό την αιγίδα 
και οικονομική στήριξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου - Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου και την 
ΚΔΕΠΑΠ, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα 
διοργανώσουν στο νησί μας από 5 έως 15 Οκτωβρίου 2017 την 29η συνάντηση 
ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου. Στόχοι της Συνάντησης είναι:

- Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγίτικης ερασιτεχνικής δημιουργίας, 
πολιτιστικής αποκέντρωσης και της αυτοδύναμης πολιτιστικής ανάπτυξης.

- Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθική στήριξη των ερασιτεχνών 
του Αιγαίου.

Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που βοηθά-
ει στην ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

Με απόφαση του υφυπουργού Ναυτιλίας, Νεκτάριου Σαντορινιού, στις 30/5/2017 
εγκρίθηκε ποσό 70.000 ευρώ, με την προϋπόθεση στη «Συνάντηση» να

συμμετέχουν θίασοι από τους Νομούς του χώρου ευθύνης της Γενικής Γραμμα-
τείας

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (δηλαδή τους Νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου,
Σάμου και Δωδεκανήσου), που θα επιλέγονται από την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των θεατρικών σχημάτων 

του
κάθε νομού καθώς και τη γεωγραφική αντιπροσώπευση του χώρου.
Επίσης, την τελευταία τριετία η Περιφέρεια Ν. Αιγίου δίνει ενίσχυση 15.000 ευρώ 

κατ’ έτος για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτιστικής εκδήλωσης.
Τέλος, για την παραπάνω εκδήλωση αναμένονται να έρθουν στην Πάρο περίπου 

500 άτομα, ενώ σημειώνουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Πού θα δοθούν οι παραστάσεις
Στην Πάρο έχουν επιλεγεί τρεις χώροι για τι παραστάσεις θεάτρου και πιο συγκε-

κριμένα:
- Αίθουσα ΕΠΑ.Λ. Πάρου, στην Παροικιά. Ο χώρος αναμένεται να μπορεί να υπο-

δεχθεί περίπου 350 θεατές. Ήδη στην αίθουσα γίνονται εργασίες από την τεχνική 
υπηρεσία του δήμου Πάρου, ώστε να είναι έτοιμη για τις παραστάσεις και θα διαθέ-
τει (η αίθουσα), όταν ολοκληρωθεί πλήρες εξοπλισμό για παρόμοια θεάματα.

- Αίθουσα δημοτικού σχολείου Νάουσας, με χωρητικότητα για περίπου 230 θεα-
τές. Οι εργασίες που γίνονται στην αίθουσα για τη βελτίωση της ακουστικής είναι με 
τη βοήθεια του πολιτιστικού πάρκου δήμου Πάρου, στον Άγιο Ιωάννη Δέτη.

- Αίθουσα ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα, με χωρητικότητα για 230 περίπου θεα-
τές. 

Επίσης, αν υπάρχει καλοκαιρία –κάτι που είναι συνηθισμένο για την εποχή που 
θα δοθούν οι παραστάσεις στην Πάρο- τότε θα πραγματοποιηθούν και μια-δυο πα-
ρουσιάσεις θεατρικών έργων στο ανοικτό θέατρο του πολιτιστικού πάρκου δήμου 
Πάρου, στον Αϊ Γιάννη Δέτη.

Σημειώνουμε, ότι, όλες οι μελέτες για τις μετατροπές των αιθουσών για θεατρικές 
παραστάσεις είναι βασισμένες πάνω σε μελέτες της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών 
Θιάσων Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει ήδη τρεις επισκέψεις από ανθρώ-
πους της Ομοσπονδίας στην Πάρο.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, Μαρία 
Βενέτη, σε επικοινωνία που είχε μαζί της η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», μας είπε ότι 
όποιος άλλος εξοπλισμός χρειαστεί για τις παραστάσεις, αυτός είτε θα αγοραστεί, 
είτε θα ενοικιαστεί από την ΚΔΕΠΑΠ. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μαρία Βενέτη 
(μέλος η ίδια της θεατρικής ομάδας Σάμου), μας είπε ακόμα ότι σημαντικό ρόλο 

Α. Ραγκούσης - Σ. Σιφναίος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
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από την Πάρο εκτός από τον Δήμο έχει 
η ΚΔΕΠΑΠ και ειδικά ο πρόεδρος της 
Θανάσης Μαρινόπουλος. Όπως 
μας τόνισε οι εργασίες πηγαίνουν πολύ 
καλά και τα πάντα φαίνεται ότι θα είναι 
έτοιμα στην ώρα τους.

Τέλος, τις ημέρες όπου στην Πάρο θα 
διεξαχθεί η 29η συνάντηση ερασιτεχνι-
κών θιάσων Αιγαίου, θα γίνουν συγχρό-
νως και διάφορες άλλες παράλληλες 
εκδηλώσεις, κυρίως για τα μέλη των 
πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίες θα 
έχουν σχέση με την τέχνη της θεατρικής 
σκηνής.

Πώς – πού 
Η σημαντική αυτή διοργάνωση για 

τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού 
μας ξεκίνησε από πέρσι, με την όχληση 
των θεατρικών ομάδων της Πάρου που 
συμμετέχουν στην Ομοσπονδία Ερασι-
τεχνικού Θεάτρου Αιγαίου.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι 
από την Πάρο μετέχουν στην Ομοσπονδία, οι παρακάτω σύλλογοι, που θα λάβουν 
και μέρος στη συνάντηση:

1. Θεατρική Ομάδα Νάουσας.
2. Πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος».
3. Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας».
4. Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας.
Τέλος, στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, μετέχουν ακόμα και 

σύλλογοι από τα νησιά (εντός παρένθεσης ο αριθμός τους). Λήμνος (1), Λέσβος (6), 
Χίος (6), Σάμος (1), Ικαρία (1), Πάτμος (3), Λέρος (1), Κάλυμνος (1), Κως (1), Ρόδος 
(1), Άνδρος (2), Τήνος (1), Μύκονος (1), Σύρος (5), Νάξος (1) και Μήλος (2).

Ως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 28 συναντήσεις των θεατρικών ομάδων Αιγαί-
ου και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω νησιά: (1988 Λέσβος), (1989 Χίος), (1990 
Σάμος), (1991 Σύρος), (1992 Λήμνος), (1993 Ρόδος), (1994 Λέρος), (1995 Ικαρία), 
(1996 Νάξος), (1997 Χίος), (1998 Σύρος), (1999 Πάτμος), (2000 Σάμος), (2001 
Κως), (2002 Λέσβος), (2003 Λήμνος), (2004 Χίος), (2005 Κως), (2006 Μήλος), 
(2007 Σύρος), (2008 Λέσβος), (2009 δεν έγινε), (2010 Λέρος), (2011 Χίος), (2012 
Σάμος), (2013 Σύρος), (2014 Λήμνος), (2015 Πάτμος) και (2016 Κάλυμνος).

Η Ομοσπονδία
Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2001 από 22 αρχικά 

μέλη στην Κω, επ’ ευκαιρία της εκεί 14ης «Συνάντησης Ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαί-
ου», με στόχο τον συντονισμό της δράσης των μελών της, την ενίσχυση και προβολή 
της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας και την άμβλυνση των πολιτιστικών ανισοτήτων 
μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. 

Οι ομάδες που συγκρότησαν την ομοσπονδία ήλθαν σε επαφή μεταξύ τους στα 
σεμινάρια θεατρικής παιδείας και στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, 
που τη δεκαετία του ’80 οργάνωνε η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης και 
το υπουργείο Αιγαίου. Μέλη της Ομοσπονδίας είναι θεατρικές ομάδες που έχουν 
την έδρα τους σε νησί του Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων 
και Κυκλάδων) και πληρούν τους όρους που ορίζονται από το καταστατικό. Επίσης 
αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν και θεατρικές ομάδες που έχουν έδρα στη 
Θράκη, Κρήτη και Κύπρο ή και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας μετά από αιτιο-
λογημένη απόφαση της Γ.Σ. 

Σήμερα, η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αριθμεί 38 μέλη από 17 
νησιά του Αιγαίου. Οι κύριες δραστηριότητες της ομοσπονδίας είναι: 

Η Συνάντηση Ερασιτεχνικών 
Θιάσων Αιγαίου, που οργανώνεται 
κάθε φθινόπωρο σε άλλο νησί. Είναι 
ένα δεκαήμερο φεστιβάλ με παραστά-
σεις και παράλληλες εκδηλώσεις, όπου 
ομάδες από τα νησιά του Αιγαίου, συνα-
ντώνται, παρουσιάζουν τη δουλειά τους 
στους συντρόφους της και σε ένα άλλο 
κοινό, του νησιού που την φιλοξενεί, 
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, 
στο πλαίσιο ενός υγιή ανταγωνισμού 
που τις βοηθάει να γίνουν καλύτερες. 

Η δράση ξεκίνησε το 1988 και μετά 
από είκοσι δύο χρόνια συνεχούς πα-
ρουσίας, έχει γίνει πλέον πολιτιστικός 
θεσμός. Το Θέατρο ταξιδεύει στην 
άγονη γραμμή, ένα νέο πρόγραμμα, 
που ξεκίνησε το 2007, με παραστάσεις 
κάθε άνοιξη στα μικρά νησιά τα ξεχα-
σμένα. Αϊ Στράτης, Ψαρά, Οινούσσες, 
Ικαρία, Λειψοί, Νίσυρος, Κάσος Κάρπα-
θος, Αστυπάλαια, Αμοργός, Αντίπαρος, 
Σίκινος, Φολέγανδρος, Κίμωλος, μερικά 
από τα νησιά που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα. 
Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου με μια από τις παραστά-

σεις της Συνάντησης σε άλλο νησί κάθε φορά. Όλα αυτά με τη στήριξη και την οικο-
νομική ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το κέρδος
Με μία προσεκτικότερη ματιά στα νησιά που έχουν διοργανώσει τις παλαιότερες 

συναντήσεις των ερασιτεχνικών θιάσων θα διαπιστώσουμε ότι τη μερίδα του λέο-
ντος την έχουν τα μεγάλα νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου, ενώ τα μικρότερα 
νησιά έχουν από μία ή καμία φιλοξενία της εκδήλωσης.

Κύριος λόγος είναι οι υποδομές. Έτσι βλέπουμε νησιά που έχουν υποδομές και 
φυσικά ανάλογη κουλτούρα στα πολιτιστικά (π.χ. Ρόδος, Χίος, Λέσβος, Σύρος), να 
διοργανώνουν και να ξανά-διοργανώνουν την αξιόλογη αυτή συνάντηση. Η Πάρος 
–είναι γνωστό- απέχει πολύ από το να έχει αξιόλογες υποδομές για κάτι τέτοιο. Το 
νησί μας αδικεί το ίδιον τον εαυτό, καθώς ενώ από τη μία βλέπουμε να υπάρχει 
μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον για τα θεατρικά δρώμενα, δεν έχουμε ούτε μία 
σωστή αίθουσα για την παρουσίασή τους.

Η αίθουσα του ΕΠΑΛ Πάρου φαντάζει αυτή τη στιγμή μια αξιόπιστη λύση και η 
εφημερίδα μας σχεδόν από την κατασκευή αυτού του σχολείου από τη Νομαρχία 
Κυκλάδων, έχει γράψει ότι θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια μετασκευής της. Ατυχώς, 
επί χρόνια δε γίνονταν τίποτα, η αίθουσα έμενε ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη και η 
δικαιολογία ήταν ότι λόγω του ύψους που έχει η αίθουσα και τον κακό ήχο, ο προϋ-
πολογισμός για μετασκευή ήταν απαγορευτικός. Τελικά, με αφορμή τη διοργάνωση 
της συνάντησης των θιάσων Αιγαίου, η αίθουσα μετασκευάζεται και φαίνεται ότι 
αποκτά το νησί ένα χώρο αξιοπρεπέστατο για εκδηλώσεις. Αξιοποίηση όμως υπάρ-
χει και στις δύο άλλες αίθουσες στη Νάουσα. Δεν είναι μόνο οι απαραίτητες εργασί-
ες που θα δεχθούν αυτές, αλλά είναι και ο εξοπλισμός με τον οποίο θα ενισχυθούν. 
Όλα τα παραπάνω θα μείνουν στην Πάρο –εκτός από αυτά που θα ενοικιαστούν 
για τις ανάγκες της θεατρικής συνάντησης-. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για το 
νησί μας, συν φυσικά η εκδήλωση, που να είσαστε σίγουροι ότι θα φέρει πιο κοντά 
πολλούς στη μαγεία του σανιδιού ενός θεάτρου.

Τέλος, μαζί με τα παραπάνω, ένα ακόμα μεγάλο κέρδος θα είναι το οικονομικό 
όφελος. Πεντακόσια περίπου άτομα θα μείνουν στο νησί μας στα μέσα Οκτωβρίου, 
επί δέκα ημέρες. ¨Όλοι κατανοούμε τον επιπλέον τζίρο…
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πάπια 
με σοκολάτα! 

Κατά περιόδους μέσα από το προσωπικό μου 
άρθρο έχω γράψει ότι η Πάρος είναι ένα νησί ανά-
δελφο. Ακόμα, προ εβδομάδων έγραψα ότι από τη 
στιγμή που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι η γα-
στρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017, 
πρέπει η επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης να ρίξει σε 
αυτό «βάρος» και να «αραιώσουμε» κάπως από τις 
ανούσιες εκθέσεις τουρισμού, που έτσι και αλλιώς 
πηγαίνουμε εκεί που θα μας πουν (η Περιφέρεια) και 
όχι εκεί που επιλέγουμε…

Πάμε τώρα παρακάτω, διότι όποιος δεν έχει κα-
τανοήσει ότι η γαστρονομία και η γευσιγνωσία είναι 
πολιτισμός, και ότι ο συγκεκριμένος πολιτισμός είναι 
η λεπίδα ενός τόπου για τον τουρισμό, τότε, μάλλον, 
δεν έχει καμία σοβαρή σκέψη για το πώς πρέπει να 
πορεύεται αυτή η δράση.

Από την άλλη, διαβάζω συνεχώς για νέα καταστή-
ματα εστίασης που ανοίγουν στην Πάρο, με εδέσμα-
τα, όπως: σούσι, καπνιστό σολομό με πορτοκάλι, γκε-
ρεμέζι «brulée» με παντζάρια και πέστο φουντούκι. 
Αφήστε που αυτό το «συνοδεία γλάσου» το γράφουν 
για κάθε πιάτο! Μάλιστα. Καρα-παραδοσιακά… Σαν 
να πάω εγώ δηλαδή κανένα ταξιδάκι στην Υεμέ-
νη –που το έχω άχτι- και να έρθει ο σερβιτόρος να 
μου πει ότι έχουν σπέσιαλ χωριάτικη σαλάτα και ΑΑ 
τζατζίκι! (Αυτό όντως το είχα πάθει στην Ασουάν και 
τελικά μου έφεραν χόρτα με γιαούρτι!). Γιατί γελάτε; 
Λέτε ότι όταν πεις σε Γάλλο τουρίστα ότι έχετε καλή 
κις λορέν θα γελάει λιγότερο;

Ας πάμε τώρα και στην ουσία. Στις 7/6/2017 πραγ-
ματοποιήθηκε η 1η συνάντηση παραγωγών και εστια-
τόρων του Νομού Κυκλάδων. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ κύκλου αξι-
ολόγησης που αφορά τη δημιουργία μητρώου προϊό-
ντων που παράγονται και τυποποιούνται στις Κυκλά-
δες και προτείνονται από το δίκτυο Aegean Cuisine. 
Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση απώτερος σκοπός 
είναι να ενώσουμε όλους τους κρίκους της αγρο-δι-
ατροφικής αλυσίδας, ώστε να προσφέρουμε στους 
επισκέπτες ποιοτικές και ολοκληρωμένες γαστρονο-
μικές εμπειρίες μέσα από τις οποίες θα γνωρίσουν 
και θα αγαπήσουν τα προϊόντα που παράγονται στα 
νησιά μας.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
του Α’ κύκλου ένταξης προϊόντων παραγωγών των 
Κυκλάδων. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο εντάσσονται 
220 προϊόντα από 38 παραγωγούς του Νο-
μού. Οι δε παραγωγοί αυτές τις ημέρες θα λάβουν 
τη μακέτα σήμανσης προϊόντων και το συνοδευτικό 
οδηγό χρήσης του σήματος. Το ίδιο και τα εστιατόρια 
που θα πιστοποιηθούν.

Όπως γράψαμε παραπάνω παρουσιάστηκαν 220 
προϊόντα απ’ όλα τα νησιά των Κυκλάδων, μα απ’ όλα!

Πόσοι εκ της Πάρου μετείχαν; ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ! Το 
Οινοποιείο «Μωραΐτη» (Μαν. Μωραΐτης), που 
παρουσίασε 12 κρασιά, όλα ΠΟΠ και ΠΓΕ (προστα-
τευμένη ονομασία προέλευσης και προστατευμένη 
γεωγραφική περιοχή). Ούτε μια «Pommery», ούτε 
καμία πάπια με σοκολάτα δεν πήγε να παρουσιάσει. 
Κρίμα…

Στα νησιά οι 
εφοριακοί

Έτοιμοι να «σαρώσουν» τα τουριστικά ελληνικά νη-
σιά είναι οι εφοριακοί προκειμένου να ενταθούν οι 
προσπάθειές για πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Οι «ράμπο» της εφορίας θα είναι περισσότεροι από 
κάθε άλλη φορά, όπως υποστηρίζουν στελέχη της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς το με-
γάλο τουριστικό κύμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
εφησυχασμού.

Σημειώνεται πως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, κατα-
γράφηκε υψηλή παραβατικότητα, άνω του 
70%, με το «σκήπτρο» να το έχουν τα νησιά 
των Κυκλάδων που ορισμένοι επαγγελματίες οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού 
και της διασκέδασης όχι μόνο δεν εξέδιδαν αποδεί-
ξεις, αλλά δεν είχαν καν ταμειακή μηχανή! (περίπτωση 
στη Σαντορίνη).

Με βάση τον πρόσφατο νόμο, οι ελεγκτές κατά τη 
διενέργεια ελέγχων θα μπορούν να βάζουν «λουκέ-
το» στα καταστήματα για 48 ώρες, ενώ σε περίπτωση 
πρώτης υποτροπής η ποινή θα είναι πιο αυστηρή, με 
κλείσιμο του καταστήματος για τέσσερις μέρες, ενώ 
σε κάθε νέα υποτροπή ή σε κάθε προσπάθεια παραβί-
ασης του «λουκέτου» θα κλείνουν για δέκα μέρες. Το 
άμεσο κλείσιμο θα γλιτώνουν μόνο ορισμένες κατηγο-
ρίες επιχειρήσεων, όπως π.χ. ξενοδοχεία, γηροκομεία, 
φροντιστήρια, ιατρεία κ.λπ. Γι’ αυτές ο νόμος προβλέ-
πει «τσουχτερά» χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 
και 5.000 ευρώ. 

Εξετάσεις για 
τρακτέρ

Οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυ-
στήρα, τύπου Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού που είχαν 
αναβληθεί, τελικά θα διεξαχθούν την Τρίτη 20/6/2017 
και ώρα 11.00 στο γραφείο του τμήματος αγροτικής 
οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16/6/2017):

1. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμία-

τρο και οαθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινή-

του ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
5. ΑΦΜ
6. Ηλεκτρονικό παράβολο (15,00 ευρώ) – εκδίδεται 

από την Υπηρεσία 
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση 

άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Γλυπτό Γκίνη 
συνέχεια…

Μετά από πολλές ενστάσεις συλλόγων και της Ομο-
σπονδίας Παριανών Συλλόγων, ενυπόγραφες διαμαρ-
τυρίες πολιτών για την τοποθέτηση του εν λόγω γλυ-
πτού στην κεντρικότερη πλατεία του νησιού «Μαντώ 
Μαυρογένους», το δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
αποφάσισε να δημιουργήσει επιτροπή «ειδικών» που 
θα αποφασίζει για ζητήματα τέτοιου είδους στο νησί. 

Ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τους μόνιμους κατοί-
κους, οτιδήποτε κάνουμε στο νησί, το βλέπουν και 
πολλές χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα ερωτή-
ματα που γεννιούνται είναι πολλά. Ας υποθέσουμε 
ότι δημιουργείται αυτή η ομάδα – επιτροπή με τους 
καλύτερους ειδικούς επιστήμονες (π.χ. αρχιτέκτονες, 
εικαστικούς, καλλιτέχνες, κλπ). Τα κριτήρια ανάλογα 
την παιδεία και εμπειρία του καθενός, θα είναι διαφο-
ρετικά. Οι αποφάσεις θα βγαίνουν βάσει πλειοψηφίας, 
που ενδεχομένως, να μην είναι πάντα και οι καλύτερες. 

Για να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα λειτουργί-
ας και αποφάσεων, θα πρέπει βάσει καταστατικού να 
συμφωνήσει ή να διαμορφώσει πρώτα ένα «ΟΡΑΜΑ» 
και μια μακροχρόνια προοπτική για τον τόπο, το οποίο 
να βάλει σε κοινή διαβούλευση. Έτσι δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις να διαχειριστεί τέτοια θέματα με επι-
τυχία για το σύνολο των πολιτών, γιατί αυτοί θα είναι 
οι βασικοί παραλήπτες - αποδέκτες των αποφάσεων 
αυτών.

Πιστεύω πως πρέπει να πάρουμε σοβαρά παλαιό-
τερο δημοσίευμα της Ο.ΠΑ.Σ σε δελτίο τύπου με το 
σκεπτικό, που για το συγκεκριμένο έργο, αναφέρει: 

«Το Δ.Σ. της Ο.ΠΑ.Σ πιστεύει ότι το εν λόγω γλυ-
πτό είναι εικαστικά άψογο και καλαίσθητο για να 
εκτεθεί σε δημόσιο χώρο της Πάρου, όχι όμως στην 
συγκεκριμένη πλατεία. Θεωρούμε ότι η πλατεία αυτή 
θα πρέπει να δίνει το στίγμα της Πάρου και να ανα-
δεικνύει με την αισθητική της την Κυκλαδική λαϊκή 
παράδοση, την ιστορία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του πολιτισμού του νησιού μας, διότι είναι ο πρώτος 
δημόσιος χώρος που αντικρίζουν οι επισκέπτες που 
έρχονται. Πιστεύουμε πως τα έργα τέχνης, πρέπει να 
αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας και της 
παιδείας μας. Οι χώροι έκθεσης έργων τέχνης θα 
πρέπει να είναι μελετημένοι σωστά, έτσι ώστε τα έργα 
να αναδεικνύονται να εντάσσονται αρμονικά στον 
επιλεγμένο χώρο και να τον χαρακτηρίζουν».

 Πιστεύουμε λοιπόν, ότι η μόρφωση, η παιδεία, η ει-
δικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, αν λειτουργεί με 
τις ατομικές του εμπειρίες, χωρίς «όραμα» τον τόπο 
του, τα αποτελέσματα θα είναι όχι μόνο ανέφικτα του 
ζητουμένου. αλλά και κακώς υλοποιημένα.

Ευχόμαστε να επιλεγούν οι καλύτεροι ειδικοί για την 
ομάδα αυτή, ώστε να έχουν τις προϋποθέσεις για να 
διαμορφώσουν «Όραμα» και να αποκτήσει ο πολίτης 
του τόπου μας, τοπική ταυτότητα που κοντεύει να την 
χάσει, από παρεμβάσεις καλών μεν προθέσεων, αλλά 
αποσπασματικών ενεργειών που δεν οδηγούν πάντα 
σε θετικό αποτέλεσμα.

 Παναγιώτης ∆ημόπουλος



www.fonitisparou.gr

Βράβευση  
εκπαιδευτικών

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης δήμου Πάρου και ο δήμος Πάρου δι-
οργάνωσαν την Τρίτη 7/62017, στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου, τιμητική εκδήλωση για τους 
εθελοντές εκπαιδευτικούς πρόσθετης διδακτικής στή-
ριξης του κοινωνικού φροντιστηρίου, για το σχολικό 
έτος 2016-17. 

Τους εκπαιδευτικούς βράβευσε ο δήμαρχος Πάρου, 
Μ. Κωβαίος και ο πρόεδρος του ΚΠΠΑ, Μ. Λεοντής, 
ενώ σ’ αυτήν παρευρέθηκαν η αντιδήμαρχος, Δ. Σαρ-
ρή, και εργαζόμενοι του ΚΠΠΑ.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα που διήρκησαν πάνω 
από 385 ώρες, περιλάμβαναν αρχαία, έκθεση, ιστορία, 
λατινικά, μαθηματικά, φυσική, χημεία και έγιναν από 
6 καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Με την προ-
σφερόμενη εθελοντική στήριξη μπορούσαν να καλυ-
φτούν οι ανάγκες τουλάχιστον 38 μαθητών, η επιλογή 
των οποίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη κάποια βασικά 
οικονομικά στοιχεία και κοινωνικά κριτήρια των οικο-
γενειών.

Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο δημάρχου 
τονίζεται: «[…] Ως Δημοτική Αρχή δε θα επιτρέψου-

με η οικονομική κρίση να στερήσει από τους μαθη-
τές  την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους. Το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο ήταν μια στοχευμένη κοινωνική παρέμ-
βαση για την στήριξη της οικογένειας και της παι-
δείας και θα επιδιώξουμε να  συνεχιστεί η λειτουρ-
γία του και την νέα σχολική  χρονιά. Ευχαριστούμε 
θερμά για άλλη μια φορά τους εθελοντές καθηγητές 
για την πολύτιμη προσφορά τους και ευελπιστούμε το 
αλληλέγγυο έργο των παραπάνω εκπαιδευτικών να 
γίνει παράδειγμα μίμησης και από άλλους συμπολίτες 
μας».
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Παγκόσμια 
ημέρα  
αιμοδότη

Από τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-
Αντιπάρου, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Εθελο-
ντή Αιμοδότη», δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Με κεντρικό μήνυμα «Το αίμα μάς ενώνει όλους», 
γιορτάστηκε κι εφέτος την  Τετάρτη 14 Ιουνίου, η Πα-

γκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.
 Αυτήν την ημέρα τιμάται διεθνώς, ο ανώνυμος 

εθελοντής αιμοδότης. Το μήνυμα του εορτασμού της 
Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη δεν είναι μόνο να 
εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια 
γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως:

- να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες
- να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή 
τακτικοί εθελοντές αιμοδότες

- να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα 
της μη αμειβόμενης Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μία 
έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης».

Ο πόλεμος της 
καρέκλας…

Πολλά δημοσιεύματα είχαμε προ ημερών σχετικά 
με την επιβολή προστίμου ύψους 400 ευρώ σε όσους 
«κρατούν τις θέσεις πάρκινγκ με καρέκλες». Ένα θέμα 
άλλωστε που στο νησί μας έχει πάρει τη μορφή χιο-
νοστιβάδας. 

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια της δημοσιότητας, 
όταν στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης, επιβλήθηκε πρόστιμο 
για ανάλογη πράξη σε επιχειρηματία της περιοχής.

Σημειώνουμε ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία, 
προκειμένου να μπει μια τάξη στο χάος που παρατη-
ρείται, θα υπάρξουν πρόστιμα 400 ευρώ σε όποιον 
χρησιμοποιεί καρέκλες ή άλλα αντικείμενα προκειμέ-
νου να κρατήσει θέση πάρκινγκ.

Πιο συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. 
(κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έχει ως εξής:

1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του 
οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγο-
ρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται 
η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθ-
μευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών 

που χρησιμοποιούν τις οδούς.
2. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης πα-

ραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώ-
σεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων 
περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, η κατά-
ληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις 
ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων 
Αστυνομικών Αρχών.

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοι-
κημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και κατα-
λαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από 
την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατα-
σκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν 
άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών. 

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψη 
τμήματος οδού πρέπει αυτό να επισημαίνεται υποχρε-
ωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποια-
δήποτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν που έχει κατα-
σκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζε-
ται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος 
- έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτη-
σης των παροδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρα-
κοσίων (400,00) ευρώ.

Οδός  
εθελοντών  
αιμοδοτών

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-
Αντιπάρου με το υπ’ αρίθμ. 3/20-1-2008 έγγραφο 
του υπέβαλλε πρόταση στον Δήμο, να τιμηθεί ο 
εθελοντής αιμοδότης, με ονοματοθεσία ενός 
δρόμου ή πλατείας. 

Στις 1-2-2008 με αριθμό απόφασης 12/2008 
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, να 
τιμηθεί ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης 
για την προσφορά ζωής που κάνει προς 
τους συνανθρώπους του, ονοματοθετώντας 
τον πεζόδρομο μεταξύ των τραπεζών «Εθνική» 
και τότε «Αγροτική». 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αι-
μοδότη την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 ο Δήμος και 
η ΚΔΕΠΑΠ, τιμώντας το Σύλλογο Εθελοντών Αι-
μοδοτών, τοποθέτησαν αναμνηστική πλακέτα από 
Παριανό μάρμαρο, με φιλοτεχνημένο πάνω του το 
σήμα του Συλλόγου, προσφορά του γλύπτη Αρι-
στείδη Βαρριά. Η οδός αυτή αφιερώθηκε με ευ-
γνωμοσύνη σε όλους τους αιμοδότες ελπίζοντας 
πάντα να θυμίζει την προσφορά τους για αίμα 
και ζωή στον συνάνθρωπο. Η 14η Ιουνίου που 
καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη 
της κοινωνικής ευαισθησίας και της ανιδιοτελούς  
προσφοράς. 

Στην Ελλάδα, η πρώτη οργανωμένη αιμοδοσία 
ιδρύθηκε το 1935. Στην Πάρο ξεκίνησε το 1982 
με ιδρύτρια την αείμνηστη Μαρία Ναυπλιώτη, με 
25 μόνο αιμοδότες. Σήμερα όμως κατορθώθηκε 
και φτάσαμε ετησίως στις χίλιες διακόσιες φιά-
λες αίματος και ευελπιστούμε να τις ξεπεράσου-
με, χάρη στην ολοπρόθυμη συμμετοχή των εθελο-
ντών αιμοδοτών, που αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά 
και η αλληλεγγύη δεν έπαψαν να δίνουν το παρόν 
στη ζωή. Η Πάρος έχει ήδη βραβευθεί με δύο χρυ-
σά μετάλλια, από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, για την επιτυχία 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.

 Η οδός  ξεκινάει από την οδό «Μαρίας Ναυ-
πλιώτη» έως το αδιέξοδο, μεταξύ των τραπεζών 
«Εθνική» και «Πειραιώς». 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 500 
τ.µ. εντός οικισµού, 700 µέτρα από 
τη θάλασσα. Τιµή: 65.000€. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6985 038 967

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 
τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, µία 
µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ και µία 
µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 3 Υ/∆. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
µπάνιο, τζάκι και αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση. Βρίσκονται 100 µέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε ενοικίαση, καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών 
από και προς λιµάνι και αεροδρόµιο, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών 
µε ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 
6942 798 728 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΠΑΡΟΙΚΙΑ κοντά στο ∆ηµαρχείο, 
ενοικιάζεται δωµάτιο για ένα άτοµο, 
µε ατοµικό µπάνιο και µικρή κουζι-
νούλα. Τηλ. 6945 069 970

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
κατοικία, επιφάνειας 40 τ.µ., 
αποτελούµενη από 1 Υ/∆, σαλόνι 
- κουζίνα, µπάνιο. Βρίσκεται 100 µέ-
τρα από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ενοικίαση 
µε 2 ή 3 Υ/∆, 90 τ.µ. και πάνω, στην 
περιοχή από ∆ρυό, Μάρπησσα, 
Μάρµαρα, Πρόδροµο έως και 
Υστέρνι. ∆υνατότητα µακροχρόνιας 
ενοικίασης, άνω των 3 ετών. Τηλ. 
6978 643 546, 22840 44043

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (ένα δωµάτιο µε 
µπάνιο) ζητείται από ζευγάρι, για 
διαµονή την καλοκαιρινή σεζόν, 
(Ιούνιος – Σεπτέµβριος) στην 
περιοχή από Χρυσή Ακτή µέχρι και 
Πρόδροµο - Λεύκες.
Τηλ. 6973 394 904, 6944 241 151

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική α-
πασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 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.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπειρία 
και γνώσεις ξένων γλωσσών & ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στην Παροικιά. Τηλ. 6986 941 220

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο στα 
Λιβάδια Παροικίας ζητείται. Απαραί-
τητα εµπειρία, µη καπνίζουσα, ηλικία 
έως 35 ετών. Τηλ. 6945 069 970

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για εργασία σε 
ξενοδοχείο στην Παροικιά ζητείται 
για τις θέσεις: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α, ερ-
γασία 8 ώρες, απαραίτητα αγγλικά, 
επιθυµητή δεύτερη ξένη γλώσσα 
και προϋπηρεσία και ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, 
επιθυµητή προϋπηρεσία. Τηλ. 6947 
023 004

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκο-

ότητας, για εποχιακή απασχόληση, 
έως 40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 
6988 134 777

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για το φούρνο 
του Ραγκούση στις Καµάρες. Τηλ. 
6932 616 751, 22840 51508

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, -ΕΣ και ΑΤΟΜΟ 
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ (τηγάνια, βοηθός 
κουζίνας), κατά προτίµηση Έλληνες 
ζητούνται από εστιατόριο στην Αλυ-
κή της Πάρου. Τηλ. 6993 470 488

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για ξενοδο-
χείο 5* πλησίον Παροικίας. Ιδανικές 
συνθήκες εργασίας σε φιλικό 
περιβάλλον. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6932 239 048

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ νέος, εµφανίσιµος 
ζητείται για εργασία σε κεντρικό 
καφέ – εστιατόριο στην Παροικιά. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ. 6932 
334 848

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ζητούνται από την ταβέρ-
να Λιβαδάκι στην Αγία Ειρήνη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6951 572 004

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έως 40 ετών 
στην Παροικία για 8ωρη πρωινή 
απασχόληση, µέχρι 15 Σεπτεµβρίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981 308 
253

ΠΩΛΗΤΗΣ Η΄ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
άνω των 30 ετών, από τουριστικό 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας. Τηλ. 6945 
259 620, 22840 25086

ΝΕΑΡΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 
µε δίπλωµα µηχανής, για εργασία 
σε ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 22840 27207, 6986 
941 220

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ – Α ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ 
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ζητούνται από 
καφέ – µπαρ στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 658 234, 22840 
42920

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται, 
έµπειρος και µε γνώσεις αγγλικών, 
κατά προτίµηση Παριανός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 91235, 6946 
630 596

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ για φύλαξη ηλικι-
ωµένης, (χωρίς σοβαρά προβλήµατα 
υγείας), ζητείται. Τηλ. 6932 101 145, 
6932 447 962

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 
ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών, από 
ξενοδοχείο στην Παροικιά. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 6948 511 309

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απογευµατι-
νή βάρδια υποδοχή - snack bar 
- service σε ξενοδοχείο στην Παροι-

κία. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Άµεση Πρόσληψη. Αποστολή 
βιογραφικών στο akrotirihotel@
gmail.com - Τηλ. Επικοινωνίας: 
22840 22261

ΚΟΠΕΛΑ για βοήθεια στην 
καθαριότητα και στην κουζίνα 
(λάντζα) ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά. Μερική απασχόληση 
(09.00 - 13.00). Τηλ. Επικοινωνίας: 
22840 22261

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στην 
περιοχή Γλυφά Πάρου, έως τέλος 
Σεπτέµβριου, για µερική και ολική 
απασχόληση. Παρέχονται υψηλές 
αποδοχές,  ασφάλιση και bonus 
αποδοτικότητας. Για πληροφορίες 
τηλ. 695 1951919, 22840 22510.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για Bar - 
Restaurant στην Χρυσή Ακτή, στις 
θέσεις Μπουφετζής, Βοηθός Μάγει-
ρα, Λάντζα. Προϋπηρεσία και χαρτιά 
απαραίτητα. Τηλ. επικοινωνίας: 6981 
367 600

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Βarbaras στην Νάουσα.
Μισθός 900€ και ένσηµα. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 52440

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρ-
τισµένο ζητείται για την θέση του 
servis σε πρωινό και εστιατόριο 

ξενοδοχείου πλησίον της Νάουσας. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ. 
6937 107 870

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΝΕΟΣ, ευγενικός 
µε εµπειρία και γνώσεις αγγλικών 
ζητείται από εστιατόριο στο ∆ρυό 
της Πάρου και ΛΑΝΤΖΕΡΑ για την 
κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
255 8231

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει εργασία 
σε εστιατόριο, απογευµατινές ώρες. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6972 938 242

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ιδιαίτερα, 
όλων των επιπέδων παραδίδονται 
και τους καλοκαιρινούς µήνες. Πλη-

ροφορίες στο τηλ.  6944 688 586

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ & 
ΣΚΑΜΠΟ ξύλινα πωλούνται σε καλή 
κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ. 22840 22016, 6974 780 403

ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ για sost  παγωτό 
& frozen yoghurt πωλείται, 2+1 γεύ-
σεις, µε λίγο χρόνο λειτουργίας, σε 
άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ. 22840 22520, 6976 065 689

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ HILUX 
TOYOTA 4X4 χρώµατος βυσσινί 
πωλείται, σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6936 581 914

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Περίληψη τροποποίησης καταστατικού
Με την υπ’ αριθ. 5/2017 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Πάρου εγκρίθηκαν οι τροπο-

ποιήσεις των άρθρων 1,2,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,19,22,24,25,29,30 και 31 του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ, με έδρα την Πάρο, σύμφωνα με το από 15/03/2017 
τροποποιημένο καταστατικό.

ΠΑΡΟΣ  21.04.2017
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ

ΑΜ ΔΣΣ: 94



www.fonitisparou.gr

Κατάργηση πλαστικής 
σακούλας ζητούν  
σε Λεύκες – Κώστο

Πρωτοπόρο το δημοτικό σχολείο Λευκών – Κώστου ξεκίνησε την προ-
σπάθεια για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας μοιράζοντας 400 
πάνινες τσάντες.

Το μήνυμα των μαθητών αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας έχει ως εξής:

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσετε τις τσάντες .Να κάνετε έτσι την αρχή και να σκεφτείτε 
ότι πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες. 

Εξάλλου και με το νόμο βάζει τέλος το υπουργείο Περιβάλλοντος στις πλαστικές 
σακούλες. Στις δωρεάν πλαστικές σακούλες. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ 
προβλέπει ότι από 1/1/2018 οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,08 ευρώ για κάθε σα-
κούλα.

Ουσιαστικά στην εθνική νομοθεσία ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική οδηγία. Γνω-
ρίζετε ότι κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί τον χρόνο 400 πλαστικές σακούλες. Στην Ελ-
λάδα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 4,5 δισεκατομμύρια σακούλες. Η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση είναι τεράστια και έτσι η χρέωση για τις πλαστικές σακούλες θα μειώσει 
τη χρήση τους ενώ παράλληλα τα χρήματα θα κατευθύνονται σε περιβαλλοντικές δρά-
σεις, αλλά και στους δήμους, προκειμένου αυτοί να προμηθεύουν τους πολίτες τους με 
επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες.

Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα λοιπόν και σας καλούμε να μας συμπαρασταθείτε και 
να σταθείτε δίπλα μας.

Ελπίζουμε ότι οι Λεύκες και ο Κώστος θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν πλαστικές 
σακούλες και θα δώσουν το παράδειγμα και σε  άλλα χωριά.

Σας θέλουμε δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια και ελπίζουμε οι δικές μας 
πάνινες τσάντες να κυκλοφορούν κάθε μέρα σε Λεύκες και Κώστο, για να 
μεταφέρονται τα ψώνια».

Άλλες δράσεις
Το δημοτικό σχολείο Λευκών - Κώστου, τη σχολική  χρονιά 2016-17, συμμετείχε 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Νοιάζομαι και δρω», που υλοποιεί το Μη Κερδοσκο-
πικό Σωματείο, «Δεσμός», σε συνεργασία με το ίδρυμα Λαμπράκη.  Το έργο υλο-
ποιείται χάρη στις δωρεές του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» υλοποιείται σε 150 σχολεία 
πανελλαδικά, και έχει ως στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγ-
γύης καθώς και την ενίσχυση μιας στάσης ζωής του ενεργού πολίτη στους μαθη-
τές. Συντονίστρια του προγράμματος για το Παριανό σχολείο ήταν η κ. Μαριαλένα 
Παναγάκη. Συμμετείχαν οι μαθητές των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων και οι εκπαιδευτικοί: 
Αντώνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Λουκιανός, Κώστας Τζίντζιος, Ιακωβίνα Ζουμή, 
Τσαμπίκα Θωμοπούλου, Τάνια Μέξη και Τερέζα Μπαγλανέα. 

Αλληλεγγύη
Το σχολείο έως τώρα έχει πετύχει τις παρακάτω δράσεις αλληλεγγύης:
- Συνάντηση και ενημέρωση από τον κ. Πυρουνάκη, πρόεδρο του μη κυβερνητικού 

σωματείου: Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά. 
- Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκέντρωση ρούχων, βιβλίων, τροφίμων και 

ειδών πρώτης ανάγκης. 35 δέματα ο τελικός απολογισμός της προσπάθειας.
- Μια αξέχαστη στιγμή: Με τους γονείς και τους μαθητές του νηπιαγωγείου Λευ-

κών οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έφτιαξαν πασχαλινά κουλουράκια. Ο «δικός 
μας φούρνος» ο Στρατής τα ζύμωσε και τα έψησε. Ήταν το πασχαλινό δώρο για τα 
παιδιά της Φιλικής Φωλιάς. 

 
Δράσεις ακτιβισμού

- Συμμετοχή στο κίνημα πολιτών, φορέων και του δήμου ενάντια στην εγκατά-

σταση ανεμογεννητριών στο νησί. Οι μαθητές έφτιαξαν πικέτα, αφίσες και έδωσαν 
δυναμικό   «παρών» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 26 Μαρτίου.

Ενεργοί πολίτες
1. Επιστολή στο δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με κύριο 

αίτημα τη συντήρηση, βελτίωση και αντικατάσταση των ταμπλό στα γήπεδα μπάσκετ 
σε Κώστο και Λεύκες, για να μπορούν να αθλούνται με ασφάλεια.

Τα παιδιά, ζήτησαν τη συνδρομή του δήμου στη δημιουργία του σχολικού κήπου. 
Επεσήμαναν την ύπαρξη χημικών τουαλετών κοντά στο γήπεδο μπάσκετ στις Λεύ-
κες που δε λειτουργούν και ήταν πολύ βρώμικες. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότη-
τας Λευκών, Γιάννης Κονταράτος, ανταποκρίθηκε στο αίτημα και μετέφερε, αλλά και 
εμπόδισε με λουκέτο την πρόσβαση τρίτων στις χημικές τουαλέτες.

2. Επικοινωνία μέσω skype με τον δήμαρχο Πάρου.

Δράσεις εθελοντισμού 
1. Εθελοντική αιμοδοσία: Ενημέρωση από την κ. Σ. Ιωαννίδου, διευθύντρια του 

τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία», για τη σημασία της 
εθελοντικής αιμοδοσίας και δημιουργία αφίσας με στόχο τη διάδοση της αιμοδο-
σίας.

2. Καθαρισμός του γηπέδου μπάσκετ στις Λεύκες, από σκουπίδια και χόρτα.
3. Συμμετοχή στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της χώρας, μέσω της ορ-

γάνωσης «let’s do it Greece».
4. Δημιουργία σχολικού κήπου. Οι μαθητές σκάλισαν, ξεχορτάριασαν, φύτεψαν τον 

κήπο στο σχολείο Κώστου και έφτιαξαν και ένα νέο παρτέρι.
5. Κακοποίηση ζώων. Δημιουργία και διανομή αφισών για τον περιορισμό του 

φαινόμενου.  
6. Ανακύκλωση 
Η ανακύκλωση απασχόλησε πολύ τους μαθητές, γιατί διαπίστωσαν ότι αν και 

υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, πολλοί κάτοικοι πετούν κάθε είδους σκουπίδια, αντί 
για σκουπίδια που ανακυκλώνονται.

Η χρήση της πλαστικής σακούλας και πόσο αυτή επιβαρύνει το περι-
βάλλον, αφύπνισε τους μαθητές, που σκέφτηκαν ότι η πάνινη τσάντα ή 
οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες που υπάρχουν στα σουπερμάρκετ 
είναι ο καλύτερος τρόπος για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας. 
Για τη χρήση της πλαστικής σακούλας και τις συνέπειες της, ενημέρωσε  τους μαθη-
τές η κ. Στελίνα Κουζουλάκη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του δικτύου 
«Μεσόγειος SOS». Οι μαθητές έφτιαξαν φυλλάδια, αφίσες και το πιο σημαντικό: 
Χάρη στη χορηγία του κ. Απόστολου Ζουμή, έφτιαξαν 400 πάνινες τσάντες με δικό 
τους  λογότυπο. Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηρώον 
στις Λεύκες, στις 9 Ιουνίου.

Η παρουσίαση περιλάμβανε:
- Έκθεση με έργα των μαθητών
- Παρουσίαση των δράσεων
- Ανάγνωση ανοικτής επιστολής προς τον δήμαρχο Πάρου
- Τραγούδα
- Κεράσματα
Στο τέλος της παρουσίασης οι μαθητές μοίρασαν τις πάνινες τσάντες.

Η επιστολή προς τον δήμαρχο Πάρου
«κ. Δήμαρχε,
Σε επιστολή που σας είχαμε στείλει το Νοέμβριο του 2016, σας ζητήσαμε να μας 

φτιάξετε το γήπεδο μπάσκετ στο σχολείο του  Κώστου. Μέσω του κ. Μαλινδρέτου, 
πρόεδρου της Σχ. Επιτροπής, απαντήσατε θετικά στο αίτημά μας και είπατε πως θα μας 
το φτιάξετε κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Πριν το Πάσχα μιλήσαμε μέσω skype. Μας είπατε πως το γήπεδο μπάσκετ του Κώ-
στου θα γίνει τον Ιούνιο του 2017. Θα γίνει άραγε; 

Αναφερθήκαμε και στο γήπεδο μπάσκετ στις Λεύκες. Σας ενημερώσαμε ότι έχουμε 
καθαρίσει το γήπεδο από τα σκουπίδια. Σας είπαμε ακόμη πως υπάρχουν χημικές τουα-
λέτες, που ήταν γεμάτες σκουπίδια. Το θέμα αυτό τακτοποιήθηκε. Επίσης, εκεί είναι ένα 
παρατημένο αυτοκίνητο, σπασμένο, γεμάτο γυαλιά και παλιοπράματα.

Μας είπατε πως αυτό είναι πολύ εύκολο, όμως δεν έγινε τίποτα.
Σας ζητάμε να μεταφέρετε άμεσα το αμάξι και να μας φτιάξετε το γήπεδο μπάσκετ».
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8ος Γύρος 
Πάρου 
2017 

Τα τελικά αποτελέσματα των αθλητών 
που έλαβαν μέρος στον 8ο υπερ-μαραθώ-
νιος δρόμο Πάρου, είναι τα εξής:

1 ΠΟΛΥΜΈΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 4:22:03
2 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 4:48:07
3 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4:57:30
4 ΣΑΜΛΊΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 4:59:20
5 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5:10:32
6 ΧΑΤΖΑΝΤΏΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 5:13:17
7 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5:13:17
8 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 5:18:29
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ 
5:19:40
10 ΠΆΧΟΣ ΣΠΎΡΟΣ 5:27:15
11 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 5:27:15
12 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5:31:33
13 HICKMAN JASON 5:31:57
14 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5:33:45
15 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
5:34:31
16 ΜΑΥΡΌΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
5:36:01
17 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 5:37:13
18 ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 5:46:09
19 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5:49:06
20 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ 5:50:09
21 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5:51:04
22 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5:51:06
23 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5:55:19
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5:59:18
25 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
6:01:48
26 ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 6:03:00
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6:04:02
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6:05:11
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
6:05:11
30 ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6:07:05
31 ΔΌΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 6:07:05
32 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6:09:01
33 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 6:09:10
34 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6:09:45
35 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6:10:55
36 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
6:17:01
37 ΤΣΟΛΆΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 
6:17:01
38 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
6:23:44
39 ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6:23:53
40 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
6:28:33
41 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
6:28:33
42 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6:29:03
43 ΝΆΤΣΗΣ ΙΆΚΩΒΟΣ 6:29:47
44 ΒΛΆΧΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 6:29:50
45 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:31:49
46 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6:35:05
47 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6:38:19
48 ΑΛΕΞΆΚΟΣ ΠΆΝΟΣ 6:38:57
49 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
6:39:05

50 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6:39:59
51 ΣΙΔΈΡΗΣ ΝΊΚΟΣ 6:39:59
52 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6:41:38
53 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 6:41:38
54 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6:41:51
55 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
6:41:51
56 ΤΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
6:45:13
57 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6:55:30
58 ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7:00:00
59 ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
7:02:40
60 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:03:29
61 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7:03:29
62 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΓΚΑ-
ΤΕΛΕΙΨΕ
63 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
64 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
65 ΒΑΤΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
66 ΒΟΡΕΙΝΆΚΗΣ ΦΆΝΗΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
67 ΓΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
68 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΓΚΑ-
ΤΕΛΕΙΨΕ
69 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
70 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΓΚΑ-
ΤΕΛΕΙΨΕ
71 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
72 ΜΑΓΚΡΙΏΤΗ ΦΑΊΔΡΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙ-
ΨΕ
73 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
74 ΜΑΣΤΟΡΆΚΗΣ ΜΑΝΌΛΗΣ ΕΓΚΑ-
ΤΕΛΕΙΨΕ
75 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
76 ΤΖΑΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙ-
ΨΕ
77 ΤΖΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙ-
ΨΕ
78 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕ-
ΛΕΙΨΕ
79 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
80 ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
81 ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
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Δημιουργία 
επίλεκτων 
Κ-10 και 
Κ-12

Από την ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσιο-
ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση 
σχετικά με τα τμήματα επίλεκτων (Κ-
10 και Κ-12).

«Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Προπονητών 
Ποδοσφαίρου Κυκλάδων πρόκει-
ται να λειτουργήσουν πιλοτικά την 
επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, 

2017-2018, τμήματα επίλεκτων 
ποδοσφαιριστών σε όλα τα νησιά 
μας (Κ-12, Κ-10) στις ηλικίες 2005-
2006 & 2007-2008, όπου θα στε-
λεχώσουν αργότερα τις Μικτές μας 
Ομάδες στα Πανελλήνια Πρωταθλή-
ματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 
της Ε.Π.Ο.

Σύντομα θα ενημερωθείτε με νε-
ότερο έγγραφο μας για τον τρόπο 
προεπιλογής, τις ημερομηνίες διε-
ξαγωγής και τον τόπο των προπο-
νήσεων.

Να τονίσουμε ότι η όλη προσπά-
θεια τυγχάνει της ευγενικής χορη-
γίας του Π.Α.Ο.Κ. ACADEMIES σε 
υλικοτεχνική υποδομή και των κατά 
τόπους Δήμων οι οποίοι θα προσφέ-
ρουν τις εγκαταστάσεις τους για την 
υλοποίηση του προγράμματος».

Προτάσεις 
ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου κατέ-
θεσε στην ΕΠΣ Κυκλάδων τις δικές 
του προτάσεις για το πρωτάθλημα 
2017 – 2018. Η πρόταση του ΑΟΠ 
έχει ως εξής:

«Προτείνουμε το Πρωτάθλημα 
Ανδρών Α’ Κατηγορίας περιόδου 
2017-2018 να διεξαχθεί σε δύο κα-
τηγορίες  (Α’ & Β’) διότι θεωρούμε 
ότι α) είναι άδικο να κάνουμε τόσα 
έξοδα για ένα πρωτάθλημα που θα 
τελειώνει τον Ιανουάριο και β) είναι 

υποβιβασμός για όλες τις ομάδες 
της Α’ Κατηγορίας που έχουν δαπα-
νήσει περισσότερο χρήμα και κόπο 
να βρεθούν, χωρίς παρεξήγηση, με 
ομάδες που δεν έχουν τους ίδιους 
στόχους και επέλεξαν τη Β’ Κατηγο-
ρία πράττοντας ορθά κατά τη γνώμη 
μας εφόσον είχαν αυτήν τη δυνατό-
τητα.

Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση που 
τελικά το Πρωτάθλημα Ανδρών διε-
ξαχθεί σε μια ενιαία κατηγορία, λόγω 
των οικονομικών προβλημάτων που 
επικαλούνται κάποια σωματεία,  ο 
Α.Ο. Πάρου εφόσον συμμετάσχει θα 
θέλαμε να είναι στον όμιλο Παρονα-
ξίας ώστε να περιοριστούν και εμάς 
τα έξοδα μας».

Απονομές
Η αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ ενη-

μερώνει τους φιλάθλους ότι την Παρα-
σκευή 16/6/2017 και ώρα 19:00 θα πραγ-
ματοποιηθεί στο γήπεδο των Μαρμάρων, 
η τελετή λήξης του τουρνουά ακαδημιών 
ποδοσφαίρου Πάρου 2016-2017.

Η ΚΔΕΠΑΠ καλεί το φίλαθλο κοινό να 
παραβρεθεί και να χειροκροτήσει τους 
μικρούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών 
του νησιού μας.

Ευχαριστίες 
ΕΠΣΚ στην 
Περιφέρεια

Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Κυκλάδων, στάλθηκε 
προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η 
ακόλουθη επιστολή για τη βοήθειά 
της στην τελική φάση του πρωτα-
θλήματος υποδομών. Η επιστολή 
έχει ως εξής:

«Κύριοι Περιφερειάρχη & Αντιπε-
ριφερειάρχη

 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωμα-

τείων Κυκλάδων και τα Σωματεία - 
μέλη της, σας ευχαριστούν για την 
άμεση ανταπόκριση σας στο αίτημα 
μας, για συνδιοργάνωση και οικονο-
μική στήριξη των τελικών φάσεων 
των Πρωταθλημάτων μας Υποδομής 
.

Ιδιαίτερα η συμβολή του Αντι-
περιφερειάρχη κ. Λεονταρίτη, ως 
γνώστη των ιδιαιτεροτήτων και με 
ευαισθησία στον αθλητισμό, είναι 
σημαντική μας κάνει περισσότερο 
αισιόδοξους για το μέλλον.   

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, τη νέα 
αγωνιστική περίοδο, η Περιφέρεια 
να γίνει συνδιοργανωτής και χορη-
γός μας, σε  μια μεγαλύτερης εμβέ-
λειας ποδοσφαιρική διοργάνωση».

Αναβολή 
εκλογών

 Το ΔΣ του Μαρπησσαϊκού, απο-

φάσισε την αναβολή των εκλογών 

που ήταν προγραμματισμένες για 
την Κυριακή 11/6/17 λόγω αυξημέ-
νων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν 
την Κυριακή 18/6/17 από τις 11:00 
έως 14:00 στα γραφεία του συλλό-
γου, στο δημοτικό γήπεδο Μάρπησ-
σας.
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8ος υπερ-μαραθώνιος δρόμος Πάρου
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, το βράδυ, ο 8ος υπερ-μαραθώνι-

ος δρόμος Πάρου, απόστασης 
Η απονομή μεταλλίων στους νικητές πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11/6 στο 

χώρο που στεγάζεται ο ΝΟΠ.
Την Οργανωτική επιτροπή του 8ου υπερμαραθώνιου γύρου της Πάρου αποτε-

λούν οι: Αποστολόπουλος Τάκης, Αρχιμανδρίτη Άλκιστης, Κουτσονικολή Μαρία, 
Νικολάου Ευάγγελος, Πασσαλής Χαράλαμπος, Περαντινού Μαρία, Ραγκούσης 
Ανδρέας, Τσουκνίδα Μαρία.
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