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Ο.ΠΑ. 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ  ΠΑΡΙΑΝΩΝ  ΥΛΛΟΓΩΝ 
 

                                                                               Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2017 
 

    πδεηείηαη ζήκεξα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην «Λήψη απόθαζης για ηην 
αποδοχή δωρεάς η μη ηης οικίας Γαβαλά ζηον Παραδοζιακό Οικιζμό ηης 

Μάρπηζζας». 
     Με ηελ από 19 Απξηιίνπ 2016 Αλαθνίλσζή καο   είκαζηε ςπέπ ηος 

να πεπιέλθει αςηό ηο ιζηοπικό κηίζμα ζηην ιδιοκηηζία ηος Γήμος και 
να αξιοποιηθεί ζαν σώπορ πολιηιζμού, ζεβόκελνη ηελ επηζπκία ησλ 

δσξεηώλ. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

                            ΟΙΚΙΑ ΓΑΒΑΛΑ 
                                                                                      Αζήλα, 19 Απξηιίνπ 2016 
 

Με αθνξκή ηελ αλαθνξά ζηελ ‟Δθημεπίδα ηων ςνηακηών’’ ηνπ 
αββαηνθύξηαθνπ 9 – 10/4/2016, πνπ πεξηιακβάλεηαη κε ηίηιν ‟Ένα ζηολίδι για 

γκπέμιζμα’’ θαη ππνγξάθεη ε δεκνζηνγξάθνο θα Νηίλα Ισαθεηκίδνπ θαη αθνξά ζηελ 
γλσζηή ππόζεζε γύξσ από ηελ ηύρε ηνπ Απσονηικού Γαβαλά (πξώελ Ναππιηώηε) 
ζηελ Μάξπεζζα, ζα ζέιακε λα θαηαζέζνπκε ηηο αθόινπζεο ζθέςεηο: 

 
Σν Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο Παξηαλώλ πιιόγσλ (Ο.ΠΑ..) ηεξώληαο ηηο αξρέο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο (Άξζξν 2, παξάγξαθνο γ.) πεξί ζπκβνιήο ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηδηαίηεξεο 
θπθιαδίηηθεο νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο Πάξνπ, είλαη 

ππνρξεσκέλo λα ιάβεη ζέζε ζε έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα ην νπνίν άπηεηαη ηνπ 
Πνιηηηζκνύ, ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο Λατθήο Παξάδνζεο ηεο Πάξνπ.  

Έηζη ινηπόλ, πηζηεύνπκε όηη όπσο θάζε Γήκνο ηεο ρώξαο καο, έηζη θαη ν 
Γήκνο Πάξνπ, κπνξεί λα έρεη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ βάζεη ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ 
δπλαηνηήησλ. Γελ κπνξεί όκσο λα αδηαθνξεί γηα ηελ ηύρε – δηάζσζε ελόο ηόζν 

ζεκαληηθνύ  Γηαηεξεηένπ, Ιζηνξηθνύ, Μεηαβπδαληηλνύ  Μλεκείνπ ηεο Πάξνπ γηα ην 
νπνίν ζα έπξεπε λα εμεύξεη ηξόπνπο έηζη ώζηε λα ην εληάμεη ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο, όπσο πρ ΔΠΑ θαη άιια, αληί λα αθήλεη ηελ Ιζηνξία ηνπ ηόπνπ καο 
λα ράλεηαη καδί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνιίδη, όπσο εζείο ν ίδηνο ραξαθηεξίδεηε .  

 Θεσξνύκε όηη ν Γήκαξρνο, εηδηθά θάησ από ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο πνπ 

δηάγεη ε ρώξα καο, ζα πξέπεη λα είλαη ν κπξνζηάξεο αγσληζηήο γηα ηελ ππεξάζπηζε 
ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ ηόπνπ καο. Η 

Παηξίδα καο έρεη έλα ζεκαληηθό όπιν πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο παξνύζεο 
δύζθνιεο ζπγθπξίεο. Σν όπιν απηό ιέγεηαη Πολιηιζμόρ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζηελ 
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ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ηεο Ιζηνξηθήο δηαηεξεηέαο νηθίαο Γαβαιά δελ ρσξεί 
αδηαθνξία θαη πξνζβνιή ζηελ ηζηνξηθή κλήκε.  

Θεσξνύκε όηη ν Γήκνο ζα πξέπεη άμεζα λα αλαδεηήζεη ιύζεηο 
ρξεκαηνδόηεζεο αμηνπνηώληαο ηελ αμηέπαηλε απόθαζε ησλ ηδηνθηεηώλ λα 

πξνζθέξνπλ ην Ιζηνξηθό θηήξην ζηνλ Γήκν Πάξνπ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί γηα 
πνιηηηζηηθή ρξήζε πνπ ηόζν αλάγθε έρεη ην λεζί καο ε Πάξνο θαη θπξίσο νη λέεο 
γεληέο. 

Πηζηεύνπκε όηη ‟ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΤ ΜΔΝΔΣΟΙ”. 
Κύξηε Γήκαξρε, ζαο θαινύκε λα αμηνπνηήζεηε άκεζα απηή ηελ ζεκαληηθή πξνζθνξά 

θαη ν ηόπνο καο ζα ζαο επγλσκνλεί. 
 

Με εθηίκεζε, 

Γηα ην Γ. ηεο Ο.ΠΑ. 
Ο Πξόεδξνο 

Γεκήηξεο Βαμεβαλίδεο  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


