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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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«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 
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■ Ομολογία
Ομολογώ και εν γνώση των συνεπειών του Νόμου 

ότι: α) περνάω την καλύτερη φάση της δημοσιογραφι-
κής εργασίας στην παραπολιτική μας στήλη, αφού τα 
όσα γίνονται γύρω μας προσφέρονται μόνο γι’ αυτό 
και β) έχω μείνει άλαλος με τα όσα διαβάζω ως «απο-
κλειστικά» στην Παριανή μπλογκόσφαιρα (βασικά για 
να πουλήσω μούρη σε κάποιους «συντρόφους» που 
πάμε και τα πίνουμε τα βράδια, θα έπρεπε την μπλο-
γκόσφαιρα να τη γράψω «ιστολογιόσφαιρα» και να 
πέσουν κάτω άλαλα τα παλιόπαιδα).

■ Διαδίκτυο 
Καταρχάς να γράψω ότι πριν μια δεκαετία και βάλε 

που ξεκίνησα την ενημέρωση μέσω διαδικτύου ήμουν 
μόνος στην Πάρο. Αυτό το γράφω πριν το γράψει κά-
ποιος άλλος… που ό,τι και να γίνει σ’ αυτό το νησί, βγαί-
νει και γράφει: «εγώ το είπα πρώτος!». Τες πα! Η αλή-
θεια είναι ότι όταν είχα ξεκινήσει τον «Fileleutheros», 
είχα στο νου μου μόνο τον χαβαλέ. Πού να ήξερα τι θα 
γινόταν στη συνέχεια…

■ Πρώτος;
Η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο πρώτος (κυρι-

ολεκτικά) που ξεκίνησε την διαδικτυακή ενημέρωση 
στο νησί μας, ήταν ο Δημήτρης Ντόλκας. Ο Ντόλκας, 
είχε ξεκινήσει ένα blog για την ομάδα του, τον Αστέ-
ρα Μαρμάρων. Έχω βέβαια την υποψία ότι εκείνη την 
εποχή το blog του Ντόλκα το διάβαζε ο ίδιος, εγώ και 
ίσως δυο-τρεις ακόμα, στα θρυλικά Μάρμαρα. Το blog 
του Ντόλκα λόγω της μούρλας που τον δέρνει για το 
ποδόσφαιρο, με τα χρόνια μεταβλήθηκε στο πρώτο με 
διαφορά επισκεψιμότητας σε όλες τις Κυκλάδες και 
ένα από τα πιο ενημερωμένα αθλητικά site της Ελλά-
δας, το πασίγνωστο σήμερα «Sport Cyclades». Ατυ-
χώς, ο Ντόλκας, δε μετέχει πλέον στο δικό του ιντερ-
νετικό παιδί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

■ Γ.Α.Π.
Όσο και να ακουστεί παράξενο, ο λόγος που με 

είχε πρωτο-σπρώξει να ασχοληθώ με την ενημέρω-
ση μέσω διαδικτύου, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου! 
Αυτός ο άνθρωπος –που πιστέψτε με οι ιδέες του εί-
ναι πάντα πολύ μπροστά, αλλά πάσχει αφόρητα στην 
υλοποίησή τους και μαζί με αυτές, υποφέρουμε και 
εμείς- ήταν από τους πρώτους έλληνες που έκαναν 
χρήση των blog, τότε που πολλοί νόμιζαν ότι τα blog 
είναι τα μπλοκ σημειώσεων! Έγραφε λοιπόν ο ΓΑΠ για 
την «πράσινη» ανάπτυξη που θα έφερνε, την βρήκα 
και εγώ το κουτορνίθι ενδιαφέρουσα ως άποψη και 
ολημερίς μπαινόβγαινα στη σελίδα του να δω, αν έχει 
γράψει τίποτα νέο. Κάπως έτσι, με πολλές «παιδικές» 

ιντερνετικές ασθένειες που κράτησαν 2-3 χρόνια, ξεκί-
νησα τον «Fileleutheros».

■ Παπανδρέου
Πρέπει βέβαια να αναγνωρίσω στον Γιώργο Πα-

πανδρέου, ότι ενώ ως πρωθυπουργός δεν είχε καμία 
σχέση με τον πατέρα του και πολύ περισσότερο με 
τον παππού του, δεν τόλμησε να κάνει δύο πράγματα. 
Δηλαδή, ούτε δημοψήφισμα έκανε, αλλά πολύ περισ-
σότερο δεν έβαλε μπρος τη δημιουργία διαστημικής 
υπηρεσίας, όπως ο Τσίπρας με τον Παπά! Εκτός και αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μπρος το πρόγραμμα Greek NASA, πι-
στεύοντας ότι θα εισπράξει ΕΝΦΙΑ και από τη Σελήνη, 
και είναι έτοιμος να ιδρύσει και την εφορεία εσόδων 
στο φεγγάρι! Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι 
μόλις σκάσει μύτη ο πρώτος έλληνας αστροναύτης 
εκεί, θα χτίσει αυθαίρετο και συγχρόνως θα κλέψει και 
2-3 μέτρα δρόμου! Αυτό άλλη ιστορία πάλι.

■ Greek NASA
Το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι έλ-

ληνες αστροναύτες που θα πάνε σε προγράμματα είναι 
ότι στο διάστημα αποκλείεται να μπορούν να πετύχουν 
καλό φραπέ. Άσε που θα έχουν πρόβλημα και για το 
πού θα στήσουν τις ψησταριές για την Τσικνοπέμπτη. 
Αφήνω στην άκρη τις ελεύθερες τριαντάρες που θα τα 
ακούν στη διαπασών από τη μάνα τους που θα τους 
λέει: «Καλά μωρή, ολόκληρο διάστημα και εσύ δεν 
μπορείς να βρεις άνδρα;».

■ UFO
Και αφού ο Τσίπρας θα λύσει το πρόβλημα με τα 

UFO στο διάστημα, εμείς να επανέλθουμε στα του τό-
που μας… Τα όσα γράφονται κατά καιρούς στα social 
media περί των πολιτικών δρώμενων στην Πάρο, σε 
κάνουν να λες: «ω Θεέ μου, ζουν ανάμεσά μας αυτοί!».

■ IQ
Έχω την εντύπωση λοιπόν, ότι στα social media, χά-

νεις τουλάχιστον δυο μονάδες IQ αν τα πάρεις σοβαρά. 
Τα social media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επί το 
ελληνικότερο), και ιδιαίτερα το facebook και το ηλίθιο 
twitter, είναι ουσιαστικά ή για να διαφημίσει κάποιος 
την εργασία του ή για να «πετάξει» την εξυπνάδα του. 
Τίποτα άλλο για τον χρήστη. Κέρδος ουσιαστικό έχει 
μόνο ο ιδιοκτήτης των παραπάνω μέσων. Προσωπικά 
μου αρέσει το facebook, κυρίως για να πειράζω κά-
ποιον γνωστό σε αθλητικά ζητήματα. Ελέω, τον Αλα-
φούζα μου μέσα, για την ώρα το «θύμα» είμαι εγώ!

■ Η αλήθεια
Τώρα θα μου πείτε όλο αυτό το παραπολιτικό «σε-

ντόνι» γιατί το έγραψα και πού θέλω να το πάω. Πολύ 
απλά. Η πραγματική ζωή, η πολιτική δράση, η οποια-
δήποτε δράση είναι αλλού και μην παίρνουμε στα σο-
βαρά τα θέματα του διαδικτυακού «αέρα». Καμία μάχη 
δεν μπορεί να κερδηθεί από το διαδίκτυο. Στους δρό-
μους αδελφοί μου, στους δρόμους είναι η αλήθεια!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

Διάκριση  
Παριανού  
μαθητή

Δεύτερη συνεχόμενη διάκριση σε διαγωνισμό ζω-
γραφικής της παιδικής πινακοθήκης Ελλάδας για τον 
12χρονο Παριανό μαθητή του 1ου δημοτικού σχολείου 
Παροικιάς, Ιωάννη Κοντό. 

Αυτή την φορά το βραβείο έλαβε για τη συμμετο-
χή του στην χριστουγεννιάτικη κάρτα του ιδρύματος 
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», όπου διακρίθηκε ανά-
μεσα σε 600 άλλες συμμετοχές από την Ελλάδα! 

Τέλος, όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν βραβεύτηκαν 
από την κ. Μ. Βαρδινογιάννη, σε τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 22/1/2017 σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της Αθήνας.

Σύσκεψη  
Γαστρονομικών  
Περιφερειών 
Ευρώπης

 Ένα τριήμερο τεχνικών συσκέψεων του δικτύου των 
Γαστρονομικών Περιφερειών της Ευρώπης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Ρόδο, ακολούθησε την τελετή ανά-
δειξης του Ν. Αιγαίου ως Γαστρονομική Περιφέρεια 
της Ευρώπης 2019.

 Πρόκειται για τη 10η συνάντηση του Δικτύου των 
Γαστρονομικών Περιφερειών της Ευρώπης που είναι 
μέλη του IGCAT (Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, 
Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού), η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στο κατάλυμα της Γαλλίας στη Μεσαιωνι-
κή Πόλη της Ρόδου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και στην αίθουσα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο κτίριο της Περιφέρει-
ας. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ήρθαν στη Ρόδο οι εκ-
πρόσωποι 9 Περιφερειών της Ευρώπης που είτε έχουν 
υπηρετήσει τον θεσμό της «Γαστρονομικής Περιφέρει-
ας» είτε πρόκειται να τον υπηρετήσουν. Συγκεκριμέ-
να, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την 
Καταλονία της Ισπανίας, τη Λομβαρδία της Ιταλίας, το 
Minho της Πορτογαλίας, την Κεντρική Περιφέρεια της 
Δανίας, τη Ρίγα της Λετονίας, τη Βόρεια Βραβάντη της 
Ολλανδίας, το Γκάλγουέι της Ιρλανδίας και το Sibiu 
της Ρουμανίας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρει-
ας Ν. Αιγαίου, καθώς και εκπρόσωπος του IGCAT. 

Στη διάρκεια των τεχνικών συσκέψεων, συζητήθη-
καν θέματα που αφορούν το Δίκτυο, η συνεργασία με-
ταξύ των Γαστρονομικών Περιφερειών, μέσα από την 
ανταλλαγή εμπειρίας και πρακτικών, ενώ ετέθη και το 
πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, η οποία ξεκινά άμεσα την υλοποίηση του 
τριετούς πλάνου δράσεων που περιγράφονται αναλυ-
τικά στον φάκελο (bid book),  με τον οποίο το Νότιο 
Αιγαίο διεκδίκησε και κέρδισε τον τίτλο της Γαστρονο-
μικής Περιφέρειας 2019.  

Πρόκειται για ένα πλάνο δράσεων, όπως αυτές 
έχουν κατατεθεί στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομί-
ας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), που θα 
κορυφωθούν το 2019 και θα κινητοποιήσουν ολόκλη-
ρη την τοπική κοινωνία καθώς καλύπτουν ένα μεγάλο 
φάσμα  τομέων, που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση 
με την διατροφή και την γαστρονομία, όπως η εκπαί-
δευση, η υγεία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, ο πρωτογενής τομέας. Υπενθυμί-
ζεται ότι τον φάκελο υποψηφιότητα συνυπογράφουν 
117 φορείς από τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανή-
σων, ως κοινωνικοί εταίροι της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, οι οποίοι στηρίζουν και συμμετέχουν ενεργά 
στην υλοποίηση του πλάνου δράσεων της Γαστρονο-
μικής Περιφέρειας.

Νέο ΔΣ στα 
«Δελφίνια»

Ο Ναυτικός Όμιλος Δρυού Πάρου, «Τα Δελφίνια» 
έπειτα από τις εκλογές που πραγματοποίησε στις 
10/1/2017 συγκρότησε σε σώμα το νέο του διοικητι-
κό συμβούλιο, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φυσιλάνης Θεόδωρος, Αντιπρόε-
δρος: Βιλαντώνης Χρήστος, Γεν. Γραμματέας: Κλα-
μπατσέας Γεώργιος, Γραμματέας Β’: Φυσιλάνη Άρια, 
Ταμίας: Γεμελιάρης Νίκος, Μέλη: Τριβυζάς Δημήτρι-
ος, Φυσιλάνης Ευάγγελος, Αναπλ. μέλη: Μελανίτη 
Εμμανουέλα, Παντελαίος Πέτρος.
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Ανεμογεννήτριες
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 28/1 στην αίθουσα Αγ. Αθανασίου 

στον Κώστο, ενημερωτική συνάντηση από την επιτροπή του δήμου Πάρου, σχετικά 
με τις ανεμογεννήτριες.

Στην παραπάνω συνάντηση έγινε και ενημέρωση από τα πορίσματα στα οποία είχαν 
καταλήξει οι μετέχοντες στην ημερίδα που είχε πραγματοποιηθεί στις 25/10/2014 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Μεταξύ άλλων στο πόρισμα αναφέρεται: «Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει σημαντι-
κός αριθμός αιολικών πάρκων ενώ πρόσφατα έχει εγκριθεί (περιβαλλοντικοί όροι 
και άδεια παραγωγής ενέργειας) η εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στα νη-
σιά των Κυκλάδων (Άνδρο, Νάξο, Πάρο, 
Τήνο). Συγκεκριμένα για το νησί της 
Πάρου έχει εγκριθεί, σε πρώτη φάση, 
η εγκατάσταση 52 ανεμογεννητριών 
ύψους 100 μέτρων η κάθε μία, συνολι-
κής ισχύος 105MW.  

Είναι όμως οι μορφές αυτές ενέργει-
ας τόσο ήπιες; Έχουν μόνο πλεονεκτή-
ματα ή υπάρχουν και σημαντικά μειο-
νεκτήματα; Υπάρχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία τους; Επηρεάζουν τη ζωή 
των κατοίκων και με ποιο τρόπο; Έχουν 
επιπτώσεις στον τουρισμό; Αλλάζουν 
την φυσιογνωμία των νησιών; Αυτά εί-
ναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που 
έχουν οι κάτοικοι των περιοχών στις 
οποίες επίκειται η εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών (…)».

Επιπτώσεις στην Πάρο
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας του 

2014 είχε σημειωθεί «[…] Η ιδιαιτερό-
τητα των Κυκλάδων όσον αφορά στην 
γεωμορφολογία και την υδρογεωλογία 
τους, στο μικροκλίμα τους και την αλλη-
λεξάρτηση μεταξύ τους καθώς και στο ιδιαίτερο φυσικό κάλλος τους. 

Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, για κάθε νησί παρου-
σιάζουν ιδιαιτερότητα και ο αδιατάρακτος συντονισμός μεταξύ τους σχετίζεται με 
την επιβίωση των νησιωτών. Έγινε σαφές ότι η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου 
τέτοιου μεγέθους σε περιοχές ειδικών τοπικών συνθηκών όπως είναι η Πάρος και 
τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια μπορεί να διαταράξει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία 
μεταξύ των παραγόντων αυτών οδηγώντας σε καταστροφικές συνέπειες με απο-
τέλεσμα στο εγγύς μέλλον να κινδυνεύσει και η ίδια η ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
των νησιών».

Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν κατά την ημερίδα είναι τα ακόλουθα:
- Η εγκατάσταση τόσο μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών, ύψους περίπου 100m, 

το οποίο αναλογικά με το φυσικό ανάγλυφο και τα υψόμετρα στο νησί είναι τερά-
στιο, σε συνδυασμό με την καταστροφή των μονοπατιών και των αναβαθμίδων 
από τη θεμελίωση τους και από τα συνοδά έργα θα οδηγήσει στην αλλοίωση του 
χαρακτήρα του νησιού και του φυσικού του κάλλους. Θα μετατρέψει το νησί από 
ήπιο προστατευμένο οικοσύστημα σε βιομηχανική περιοχή η οποία θα λειτουργεί ως 
προέκταση της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον τουρισμό και την ανάπτυξή του.

- Τα πετρώματα της Πάρου ανήκουν στην κατηγορία των διαρρηγμένων πετρω-
μάτων στα οποία η κυκλοφορία του νερού γίνεται λόγω δευτερογενούς πορώδους 
μέσω διακλάσεων και ασυνεχειών και γενικά η κατείσδυση είναι πολύ δύσκολη. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το έντονο δενδριτικό υδρογραφικό δίκτυο που 
ευνοεί την επιφανειακή απορροή των υδάτων δυσκολεύει σημαντικά την τροφοδο-
σία των υπόγειων υδροφορέων.  Με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών κατά 
την οποία τσιμεντοποιούνται και επομένως στεγανοποιούνται πολύ μεγάλα τμήματα 
των λεκανών απορροής μειώνεται σημαντικά η κατείσδυση και  η τροφοδοσία του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και κατ’ επέκταση η απόδοση των υδροληψιών του 
νησιού γεγονός που επηρεάζει άμεσα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του.

- Λόγω της διαρκούς αναταράξεως των κατωτέρων αερίων μαζών και της μετα-
φοράς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με τη λειτουργία των ανεμογεν-
νητριών εμποδίζεται η απαραίτητη συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας 
για τη δημιουργία της τοπικής βροχής, αλλά και ο κορεσμός σε υδρατμούς του αέρα 
των κατωτέρων στρωμάτων με τα οποία δημιουργείται η δρόσος. Οι τοπικές βροχές 
είναι απολύτως απαραίτητες για τις Κυκλάδες τόσο για την χλωρίδα του νησιού και 
τις καλλιέργειες αλλά και για την ανανέωση των υπόγειων αποθεμάτων νερού. Η 

δρόσος είναι απολύτως απαραίτητη για τη χλωρίδα του νησιού καθώς ουσιαστικά 
καλύπτει το έλλειμμα της εδαφικής υγρασίας που υπάρχει λόγω των μειωμένων 
βροχοπτώσεων. 

- Το μέγεθος των συνοδών έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση 
και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, είναι τεράστιο αναλογικά με την κλίμακα του 
νησιού. Ό όγκος των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την οδοποιία, 
τη θεμελίωση των Α/Γ και υπόλοιπα έργα θα είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η δημιουργία νέων πρανών και ουσιαστικά αλλαγή του αναγλύφου του 
νησιού γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ροές εδάφους και ιλύος δημιουργώντας 
σημαντικά προβλήματα και παράλληλα εμποδίζοντας την δευτερογενή κατείσδυση 
του νερού στον υπόγειο υδροφορέα.

- Λόγω των αποψιλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, οι οποίες σε συνδυασμό 
με την καταστροφή των αναβαθμίδων 
εντείνουν την επιδείνωση της διαβρω-
τικής διαδικασίας, θα υπάρξουν σημα-
ντικές επιπτώσεις τόσο στη χλωρίδα 
όσο και στην πανίδα του νησιού, ενώ 
παράλληλα η βίαιη  αλλαγή του αναγλύ-
φου του νησιού θα οδηγήσει στην πα-
ραμόρφωση του ειδικού γεωτόπου του 
καταστρέφοντας το φυσικό κάλος του, 
το οποίο προστατεύεται από την υπάρ-
χουσα νομοθεσία.

- Πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν 
σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία από την λειτουργία των ανεμογεν-
νητριών, τόσο από τον ακουστικό θόρυ-
βο αλλά και από τους υπόηχους χαμηλής 
συχνότητας οι οποίοι επιβαρύνουν τα 
εσωτερικά όργανα και δημιουργούν πο-
νοκεφάλους, ιλίγγους, κλπ, ενώ παράλ-
ληλα σοβαρές επιπτώσεις υπάρχουν και 
στην πανίδα της περιοχής με την αύξηση 
της θνησιμότητας των πτηνών και τη μεί-
ωση της αναπαραγωγής των ζώων, την 
αναγκαστική μετανάστευση ή και εξαφά-
νιση κάποιων σπάνιων ειδών.

- Με τη λειτουργία των ανεμογεννη-
τριών δεν θα παύσει εντελώς η λειτουρ-

γία του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, που καίει μαζούτ, το οποίο θα 
μείνει σε ψυχρή εφεδρεία, για περίπτωση ανάγκης, ενώ παράλληλα η λειτουργία 
των ανεμογεννητριών θα πρέπει να υποστηρίζεται από μονάδες αντίστοιχης ισχύος 
συμβατικών καυσίμων του εθνικού συστήματος.

- Το κέρδος των ΟΤΑ και των δημοτών θα είναι μηδαμινό ενώ δεν δημιουργούνται 
θέσεις εργασίας, παρά μόνο μια, αυτή του τεχνικού ασφαλείας, ενώ υπάρχει κίνδυ-
νος να συμβεί το ακριβώς αντίθετο (μείωση των θέσεων εργασίας) από το πλήγμα 
που θα δεχθεί ο τουρισμός από τον οποίο εξαρτάται άμεσα η οικονομία του νησιού.

- Με την έγκριση της εγκατάστασης και λειτουργίας των προαναφερόμενων αιο-
λικών πάρκων βιομηχανική κλίμακας στα νησιά των Κυκλάδων παραβιάζεται ουσι-
αστικά το σύνταγμα καθώς:

Για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι υπάρ-
χουσες ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις (τουριστικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κλπ) οι 
οποίες έχουν ήδη επηρεάσει τις αντοχές της περιοχής, αλλά ούτε και τα ιδιαίτερα 
φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως είναι η ευπάθεια της περιοχής σε σχέση 
με τη φυσιογνωμία της και το φυσικό της περιβάλλον, προκειμένου να καθοριστούν 
τα όρια κορεσμού. Σύμφωνα με το σύνταγμα τα νησιά ορίζονται ως απομονωμένα 
οικοσυστήματα με αυξημένη βιοποικιλότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
το ανθρωπογενές οικοσύστημα καθιστώντας έτσι μια ενότητα με ευαίσθητη ισορ-
ροπία, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υπάρχει νομοθετική διγλωσσία με την οποία τα νησιά του Αιγαίου άλλοτε χα-
ρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν προστασίας λόγω των ευαίσθητων οικο-
συστημάτων τους και του τοπίου τους και άλλοτε ως απλά εδάφη τα οποία για 
την ικανοποίηση της εμπορευματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 
αποτελέσουν προέκταση της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιολική ενέργεια είναι μια ήπια 
μορφή ενέργειας με πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, 
χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και ενδελεχής μελέτη και στάθμιση όλων 
των ανωτέρω παραγόντων, όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την εγκατά-
σταση αιολικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. 
Είναι προφανές ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν 
θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο 
οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα 
της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο 
κομμάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
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Επίσπευση για 
τις αίθουσες 
αναμονής

Με κοινή τους επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος 
και ο πρόεδρος του λιμενικού Ταμείου, Στ. Καραχάλιος, 
ζητούν την επίσπευση προώθησης προς εξέταση στην 
Ε.Σ.Α.Λ. των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων 
δόμησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Παροικιάς, για 
την προώθηση αδειοδότησης του έργου κατασκευής 
νέων αιθουσών αναμονής του λιμένα.

Οι κ.κ. Κωβαίος και Καραχάλιος, ζητούν έγκριση από 
την ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων), 
αφού είναι απαραίτητη για την προώθηση ωρίμαν-
σης και αδειοδότησης του έργου: «Κατασκευή Νέων 
Αιθουσών Αναμονής Επιβατών και Διαμόρφωση Πε-
ριβάλλοντος Χώρου Κεντρικού Λιμένα Παροικίας», 
για το οποίο έχουν ήδη παραληφθεί από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου η προκαταρκτική 
μελέτη, η προμελέτη και η οριστική μελέτη.

Με το ανωτέρω έργο προβλέπονται δύο αίθουσες 
αναμονής επιβατών (μία αίθουσα σε καθεμία προβλή-
τα του λιμένα) -κτήρια συνολικής επιφάνειας 460 τ.μ. 
με διαδρόμους εισόδου, χώρους φύλαξης αποσκευ-
ών, χώρους υγιεινής, φυλάκια για τη λιμενική αρχή 
και τους λιμενεργάτες, και από ημιυπαίθριους χώρους 
αναμονής συνολικής επιφάνειας 205 τ.μ., διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντα χώρου του λιμένα (διαγραμμί-
σεις, περιφράξεις, πεζοδρόμια, φωτισμός κλπ.), με 
βάση μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του χώρου 
και των προσβάσεων.

Τέλος, στην επιστολή οι κ.κ. Κωβαίος και Καραχά-
λιος, σημειώνουν: «[…] Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε 
ότι στο υπό εκπόνηση «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο 
(Master Plan) Λιμένα Πάρου», το Α’ Στάδιο της μελέ-
της του οποίου έχει υποβληθεί και παραληφθεί, γίνε-
ται εκτενής αναφορά και περιγραφή (Τεύχος Τεχνικής 
Έκθεσης / 1η Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2016 (…).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφορές της μελέτης 
του Master Plan, αλλά και τη δημόσια παρουσίαση 
και διαβούλευση με τη δημοτική αρχή, το δημοτικό 
συμβούλιο και τους τοπικούς φορείς -παρουσία της 
μελετητικής ομάδας του Master Plan- στο Δημαρ-
χείο Πάρου στις 10.01.2017, διαπιστώνεται ότι δεν 
υπάρχει εκ μέρους των μελετητών ή άλλων φορέων 
οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση στην κατατεθεί-
σα προς έγκριση πρόταση χρήσεων γης και όρων 
δόμησης της Χ.Ζ.Λ. Παροικίας. Η έγκριση από την 
Ε.Σ.Α.Λ. στην παρούσα φάση της ανωτέρω πρότασης 
χρήσεων γης και όρων δόμησης της Χ.Ζ.Λ. Παροικί-
ας θα δώσει τη δυνατότητα υποβολής της Οριστικής 
Μελέτης του έργου των Νέων Αιθουσών Αναμονής 
Επιβατών του λιμένα για γνωμοδότηση στο αρμόδιο 
περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (…)».

Στο ΕΚΑΒ  
μέσω ιδιωτικής 
εταιρείας!

Μέσω ιδιωτικής εταιρείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) θα γίνουν οι 
προσλήψεις για την κάλυψη των κενών θέσεων στους 
Τομείς ΕΚΑΒ Αιγαίου! Έτσι, πλέον, η ιδιωτική εταιρεία 
έχει την δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό με 
Ατομικές Συμβάσεις Έργου χωρίς εργασιακά δικαιώμα-
τα!

Σημειώνουμε ότι μέσα σε ένα έτος καθιερώθηκε στο 
ΕΚΑΒ η πρόσληψη προσωπικού με «ευέλικτες» συμβά-
σεις εργασίας (μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΑΕΔ και τώρα ΑΕΜΥ 
Α.Ε.) και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ιδι-
ωτικοποίηση μέρους των υπηρεσιών που παρέχει το 
ΕΚΑΒ (δυνατότητα σύμβασης συμβάσεων με αεροπο-
ρικές ή άλλες εταιρείες), ο μοναδικός δημόσιος φορέας 
επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας της χώρας!

Το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή 
την αναφορά του βουλευτή ΝΔ Χίου, Νότη Μηταράκη, 
ο οποίος ζητούσε να παραμείνουν στις θέσεις τους στο 
Νοσοκομείο της Χίου και στο ΕΚΑΒ οι 21 εργαζόμενοι 
των οποίων οι συμβάσεις έληγαν (μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Π. Πολάκης, στην απά-
ντηση που έδωσε έκανε γνωστό, ότι έχει αποστείλει 
έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου 
Υγείας με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ σε νησιά του Αιγαίου με 
σκοπό την ενίσχυση τους σε προσωπικό (διασώστες) με 
δικαιούχο του προγράμματος την ΑΕΜΥ Α.Ε.! Δηλαδή, οι 
προσλήψεις των διασώστων ή των οδηγών (δεν γνωρί-
ζουμε τα απαραίτητα προσόντα) με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου θα γίνουν από την Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕΜΥ!
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Περί κλειστού
Από την αναγνώστριά μας, κ. Αγγελική Παυλά-

κη-Ρούσσου, λάβαμε επιστολή περί του κλειστού 
γυμναστηρίου στην Παροικιά, που έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται στο 
νησί για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 20/1/2017 υπέρ της κατασκευής κλειστού γυ-
μναστηρίου στην Παροικιά. Ωστόσο, εκφράστηκαν 
κάποιες επιφυλάξεις και από τους συμβούλους της 
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Η Πάρος έχει ήδη έτοιμο ένα ολοκαίνουριο κλειστό 
γυμναστήριο στην Μάρπησσα το οποίο ανήκει μεν 
στο Δ.Σ. Αρχιλόχου - Μάρπησσας κι έχει τον πρώτο 
λόγο σε αυτό, αλλά βάζοντας τους σωστούς κανόνες, 
θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους αθλη-
τικούς συλλόγους, οι οποίοι και το χρειάζονται. Δεν 
είμαστε και το τόσο μεγάλο νησί με τους τόσους πολ-
λούς αθλητικούς συλλόγους, ώστε ένα κλειστό γυ-
μναστήριο, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανά-
γκες που αυτοί έχουν. Επιπλέον, είναι γεγονός πως σε 
ότι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις το χωριό της 
Νάουσας είναι το πιο υποβαθμισμένο, μιας και ακόμη 
περιμένει το πολυπόθητο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου 
θα έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν… Ακόμη, αν δού-
με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ίσως η κατασκευή 
ενός κολυμβητηρίου να είναι πιο αναγκαία, μιας και 
το καλοκαίρι που μας πέρασε, στο Πρωτάθλημα Κο-
λύμβησης που έγινε στην Σύρο, τα Παριανόπουλα κα-
τέκτησαν πολλά μετάλλια με προπονήσεις... μόνο το 
καλοκαίρι... και παρόλα αυτά ανταγωνίστηκαν παιδιά 
που κάνουν προπονήσεις κανονικά, όλο τον χρόνο!

Επιπροσθέτως, η ΚΔΕΠΑΠ μπορεί να διαθέσει από 
το αποθεματικό της, ποσό ύψους 400.000 ευρώ. Η 
μελέτη όμως μιλάει για 750.000 ευρώ. Έχουν εξα-
σφαλιστεί τα υπόλοιπα χρήματα, που πιθανώς να 
είναι πολύ περισσότερα κι από αυτά; Στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ακούστηκε ότι πήραν την υπόσχεση του 
Περιφερειάρχη γι’ αυτό το θέμα...αλλά γραπτώς 
υπάρχει κάτι που να κατοχυρώνει την οικονομική ενί-
σχυση από την Περιφέρεια;

Κατανοούμε πως η ηγεσία της ΚΔΕΠΑΠ θέλει να 
ανταποδώσει στον πολίτη και είναι προφανής η διά-
θεσή της, αλλά μήπως υπάρχουν άλλες προτεραιότη-
τες που θα έπρεπε να δούμε σε αυτή την φάση κι όχι 
ένα δεύτερο κλειστό; Ακούστηκε και η άποψη πως θα 
μπορούσε αυτό το ποσό να δοθεί σε κάθε κοινότητα 
αναλογικά με τον πληθυσμό της, για τα πολιτιστικά 
κέντρα που υπάρχουν σε αυτές, έτσι ώστε να υπάρξει 
η ανταπόδοση προς όλα τα χωριά.

Σαν πολίτες αυτού του νησιού οφείλουμε να εκ-
φραζόμαστε και να παίρνουμε θέση στα καίρια θέ-
ματα του τόπου μας και προσωπικά θεωρώ πως η 
Πάρος έχει άλλα πράγματα άμεσα ανάγκη κι όχι ένα 
δεύτερο γυμναστήριο στην Παροικιά, επειδή είναι η 
πρωτεύουσα... Στην πρωτεύουσα λοιπόν, υπάρχει 
πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα σχολικά κτίρια, 
σχεδόν σε όλα. Κι εκεί είναι που φοιτά η νεολαία μας 
κι εκεί περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 
Άμεσα, ο κανονισμός λειτουργίας της ΚΔΕΠΑΠ δεν 
της επιτρέπει να επέμβει, αλλά όπως βρέθηκε τρό-
πος να βοηθήσει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του ΕΠΑΛ και πολύ καλά έκανε, ίσως θα μπορούσε 
να βρεθεί και κάποιο άλλο παραθυράκι για να συνει-
σφέρει- και όχι μόνο η ΚΔΕΠΑΠ αλλά και όποιο άλλο 
νομικό πρόσωπο έχει αποθεματικό- στην συντήρηση 
και επισκευή των σχολικών κτιρίων.

Για τα γνωστά θέματα του Κέντρου Υγείας, που κι 
εδώ είναι θέμα ανάγκης, δεν θα ήθελα να σχολιάσω 
πάλι κάτι παραπάνω... Ο παπά - Στέλιος, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς τα είπε όλα... αλλά κι εμείς σαν Παρια-
νοί είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αφού δεν κυνηγάμε 
το θέμα και δεν διεκδικούμε, παρά κατηγορούμε μόνο. 
Ο Δήμος κίνητρα έδωσε... οι γιατροί και ο εξοπλισμός 
πού είναι; Οι υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι 
στους φορολογούμενους πολίτες πού είναι;

Ας ενεργοποιηθούμε γενικότερα όμως, γιατί η Πά-
ρος και οι ανάγκες της δεν συσσωρεύονται πάντα 
στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και στο προσωπικό 
συμφέρον του καθενός...».

Αναγραφή 
αποδοχής  
μέσων  
πληρωμής  
με κάρτα

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας ενημέρωσε με εγκύκλιο τις Ομοσπονδίες 
και τους Εμπορικούς Συλλόγους ανά την επικράτεια 
για τις επερχόμενες μεταβολές τόσο στον τομέα των 
ηλεκτρονικών αγορών με κάρτα, όσο και στο καθε-
στώς της σχετικής ενημέρωσης προς τους καταναλω-
τές, που άρχισε να ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2017.

Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 
καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρω-
μής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων 
κλάδων - δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά 
στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στην Ελληνική επικράτεια.  

Απώτερος στόχος είναι η τροφοδότηση του υπουρ-
γείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα στοιχεία 
που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επι-
χειρήσεων, μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται 
από τους παρόχους πληρωμών, δηλαδή -ως επί το 
πλείστον- τις Τράπεζες.

Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του αυτού ως 
άνω νόμου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 
1η Φεβρουαρίου 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχο-
νται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημε-
ρώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή 
καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να 
μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρι-
νώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του κατα-
στήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την 
υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 1.000 ευρώ. 

Τέλος, από την ΕΣΕΕ σημειώνεται ότι τα παράπονα 
εμπόρων από όλη την Ελλάδα, για υπερβολικές χρεώ-
σεις από τις τράπεζες, συνεχώς πληθαίνουν και πολλές 
φορές το κόστος της χρέωσης αποτελεί τροχοπέδη 
για την μαζικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
Επίσης, εφιστάται η προσοχή των εμπόρων να επιλέ-
γουν παρόχους πληρωμών και μηχανημάτων POS από 
την ελληνική αγορά και να μην πιστεύουν τους καλο-
θελητές και τους επιτηδείους που τους δελεάζουν να 
απευθυνθούν σε ξένες Τράπεζες για εκκαθάριση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών τους εκτός της χώρας.

Αλλαγή  
διαδικασιών  
για άδειες 
μουσικής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 
4442/2016 απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη 
χρήση μουσικής, όπως και η σχετική παράταση ωραρί-
ου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Για την άδεια μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση – γνωστο-
ποίηση, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του 
άρθρου 14 του Ν. 4442/2016. Η γνωστοποίηση αρ-
χικά υποβάλλεται είτε στον δήμο, είτε σε οποιοδήποτε 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Όπως ορίζεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου οι 
άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματι-
κής ιδιοκτησίας δεν αλλάζουν. Συνεπώς οι άδειες 
νόμιμης αναπαραγωγής και απαλλαγής δικαι-
ωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδονται κανονικά. Οι 
επιτηδευματίες πλέον μπορούν να επιλέξουν αν θα 
πληρώσουν τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρι-
σης (ΑΕΠΙ, GEA, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ή θα απαλλαγούν 
από αυτούς με μουσική χωρίς πνευματικά και συγγε-
νικά δικαιώματα. 

Πρόβλημα στο  
καταφύγιο 
ζώων

Οι πρόσφατες νεροποντές στην Πάρο κατέστρεψαν 
την οροφή της μικρής αποθήκης που χρησιμοποιείται 
στο καταφύγιο ζώων για να φυλάσσονται οι τροφές 
και τα φάρμακα των αδέσποτων φίλων μας.

Ο σύλλογος φιλόζωων (PAWS), με ανακοίνωσή 
του για το παραπάνω θέμα, μεταξύ άλλων σημειώνει:

«[…] Φοβόμαστε πως υπάρχει κίνδυνος να καταρ-
ρεύσει από στιγμή σε στιγμή! Βοηθήστε μας να την 
επισκευάσουμε γιατί μόνο στις δωρεές σας βασιζό-
μαστε. Δεν έχουμε άλλους πόρους... Έχουμε μαζέ-
ψει 600 ευρώ μέχρι τώρα, αλλά χρειαζόμαστε 2500 
ευρώ συνολικά!

Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας είτε μέσω του 
Paypal (paws@paws.gr) ή με κατάθεση στον λογα-
ριασμό μας στην Alpha Bank: IBAN GR36 0140 6250 
6250 0210 1069 137.

Σας ευχαριστούμε!».
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Ο κακός μας ο καιρός ή…
Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έβγαλαν στην επιφάνεια πολλά 

προβλήματα στην Πάρο, αλλά έφεραν και αντιπαραθέσεις σχετικά με το τι προεργα-
σία είχε γίνει για να αποφευχθούν αυτά.

Η ανακοίνωση
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στις 27/1/2017 

δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Μετά τη πρόσφατη έντονη βροχόπτωση και τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ο Δήμαρχος Πά-
ρου κ. Μάρκος Κωβαίος ως επικεφαλής της Πολιτι-
κής Προστασίας (σύμφωνα με το νόμο 3013/2002), 
θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς (Επαρχείο Πάρου, Αστυνομία, Πυ-
ροσβεστική ,Δ.Ε.Υ.Α.Π, Εθελοντική Ομάδα Διάσω-
σης κλπ), που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων. Η  ετοιμότητα του μηχα-
νισμού άμεσης επέμβασης στα σημεία που επλήγη-
σαν καθώς και η άψογη συνεργασία όλων συνέβαλε 
στη άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας.

Με τη καθολική συμμετοχή όλων, την παροχή μη-
χανημάτων και  προσωπικού  συνεχίζεται η προσπά-
θεια αποκατάστασης των ζημιών, ο καθαρισμός, η 
συντήρηση και η λειτουργία των φρεατίων, η απο-
μάκρυνση  των απορριμμάτων και φερτών υλικών 
κλπ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε κάθε αγροτικό, δημοτικό και επαρχια-
κό δρόμο και η ανακούφιση εν γένει των  περιοχών 
που έχουν πληγεί. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πάρου έχουν 
ήδη προβεί σε έλεγχο των  υποδομών και των τεχνι-
κών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση 
ζημιών που προκλήθηκαν  από τις πλημμύρες, κατο-
λισθήσεις κλπ και δρομολογούν την αποκατάσταση 
της λειτουργίας τους. Ενώ το επόμενο διάστημα, θα 
γίνει έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων 
και συντήρησή τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περίπτωση εκδή-
λωσης νέων φαινομένων.

Επίσης, στο πλαίσιο αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν έγινε αίτημα 
προς την Περιφέρεια  για κήρυξη του Δήμου Πάρου σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης πολιτικής προστασίας. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε πλημ-
μυρισμένα καταστήματα και κατοικίες, στον κατακλυσμό των γεωργικών περιοχών 
και χωριών, στις κατολισθήσεις, μετατοπίσεις και στη διάβρωση εδαφών και δρό-
μων που χρήζουν αντιστήριξη στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο».

Το αίτημα που απορρίφθηκε
Στις 25/1/2017 ο δήμος Πάρου έστειλε στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το παρακάτω 

αίτημα:
«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν 

ανακύψει στον Δήμο Πάρου τις τελευταίες δύο ημέρες εξ’ αιτίας των καιρικών 
φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, των έντονων βροχοπτώσεων και των 
ισχυρών ανέμων. 

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση ποταμών που 
οδήγησε σε πλημμύρες, κατακλυσμό γεωργικών περιοχών και χωριών, καθώς και 
σε κατολισθήσεις και διάβρωση εδαφών.

Συγκεκριμένα:
1) Δημοτική Κοινότητα Νάουσας. Μέσα στον οικισμό της Νάουσας, παρα-

τηρήθηκε υπερχείλιση του ποταμού της Νάουσας, με αποτέλεσμα να πλημμυρί-
σουν κτίρια καταστημάτων και κατοικιών. Επίσης παρατηρήθηκε η καταστροφή και 
πρόκληση βλαβών σε αυτοκίνητα και στη γέφυρα της Νάουσας. Παρατηρήθηκαν 
εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετατοπίσεις και διάβρωση εδαφών, με άμεσο αποτέ-
λεσμα την ανάγκη για καθαρισμό και αντιστήριξη στο δημοτικό και αγροτικό οδικό 
δίκτυο. Αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί καταστροφές. Απαιτήθηκε ο απε-
γκλωβισμός ατόμων από αυτοκίνητα και από κτίρια καθώς και η άντληση υδάτων.  

2) Τοπική Κοινότητα Κώστου. Εκτός των οικισμών του Κώστου, παρατηρήθη-
κε υπερχείλιση των ρεμάτων και ποταμών, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κτίρια 
κατοικιών. Παρατηρήθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετατοπίσεις και διάβρω-
ση εδαφών, με άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη για καθαρισμό και αντιστήριξη στο 
δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί κατα-
στροφές. Επίσης απαιτήθηκε η άντληση υδάτων από κτίρια.  

3) Τοπική Κοινότητα Λευκών. Εκτός του οικισμού Λευκών, παρατηρήθηκε 
υπερχείλιση των ρεμάτων και ποταμών, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κτίρια 
κατοικιών. Παρατηρήθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετατοπίσεις και διάβρω-
ση εδαφών, με άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη για καθαρισμό και αντιστήριξη στο 
δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί κατα-

στροφές. 
4) Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου. Εκτός των οικισμών του Αρχιλόχου, 

παρατηρήθηκε υπερχείλιση των ρεμάτων και ποταμών, με αποτέλεσμα να πλημ-
μυρίσουν κτίρια κατοικιών και εκκλησιών. Επίσης παρατηρήθηκε η καταστροφή 
και πρόκληση βλαβών σε αυτοκίνητα. Απαιτήθηκε η άντληση υδάτων από κτίρια.  
Παρατηρήθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετατοπίσεις και διάβρωση εδαφών, 

με άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη για καθαρισμό 
και αντιστήριξη στο δημοτικό και αγροτικό οδικό 
δίκτυο. Υπάρχουν αποκομμένοι δρόμοι. Εντοπίζο-
νται περιοχές πλημμυρισμένες και απαιτείται άμεση 
επέμβαση, διότι υπάρχουν αποκλεισμένες κατοικίες 
και τμήμα του οικισμού του Μώλου. Αγροτικές καλ-
λιέργειες έχουν υποστεί καταστροφές. Έχουν εφαρ-
μογή οι διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο με 
αρ. πρωτ. 122148/4479/2015/13-5-2016 έγγρα-
φο σας. (συνημμένο). 

5) Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας. Εκτός 
των οικισμών της Μάρπησσας, παρατηρήθηκε 
υπερχείλιση των ρεμάτων και ποταμών, με αποτέ-
λεσμα να πλημμυρίσουν κτίρια κατοικιών. Παρατη-
ρήθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετατοπίσεις 
και διάβρωση εδαφών, με άμεσο αποτέλεσμα την 
ανάγκη για καθαρισμό και αντιστήριξη στο δημοτικό 
και αγροτικό οδικό δίκτυο. Υπάρχουν αποκομμένοι 
δρόμοι και κατοικίες μη προσβάσιμες. Υπάρχουν πε-
ριοχές πλημμυρισμένες και απαιτείται άμεση επέμ-
βαση. Αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί κατα-
στροφές. 

6) Δημοτική Κοινότητα Παροικίας. Εκτός των 
οικισμών της Παροικίας, παρατηρήθηκε υπερχείλι-
ση των ρεμάτων και ποταμών, με αποτέλεσμα να 
παρατηρηθούν εκτεταμένες κατολισθήσεις-μετα-
τοπίσεις και διάβρωση εδαφών, με άμεσο αποτέ-
λεσμα την ανάγκη για καθαρισμό και αντιστήριξης 
στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Αγροτικές 
καλλιέργειες έχουν υποστεί καταστροφές. Επίσης 
απαιτήθηκε η άντληση υδάτων από κατοικίες.  

Ο Δήμος Πάρου καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επι-
πτώσεις των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων. 
Όμως, είναι σαφές ότι στις ζημιές αυτές είναι αδύ-

νατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά οι αρμόδιοι τοπικοί μηχανισμοί, χωρίς τη 
συνδρομή των υπηρεσιών σας. 

Η κρισιμότητα της κατάστασης, ιδιαιτέρως αν συνεκτιμηθούν:
- Η πιθανότητα επιδείνωσης της κατάστασης εξαιτίας νέων καιρικών φαινομέ-

νων δεδομένης της χειμερινής περιόδου που διανύουμε,
- Η υψηλή επικινδυνότητα για τη διέλευση πεζών και οχημάτων αλλά και η πιθα-

νότητα καταστροφής περιουσιών στα πληγέντα τμήματα και
- η ταλαιπωρία των κατοίκων από τη δυσκολία αντιμετώπισης των καταστρο-

φών,
επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών.
Για την τεκμηρίωση της προαναφερθείσας κατάστασης επισυνάπτουμε σχετικό 

υλικό. 
Λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που ανέκυψαν παρακαλούμε όπως 

προχωρήσετε στην κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολι-
τικής προστασίας, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση 
των ζημιών. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας».

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Στις 30/1/2017 η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον ειρωνικό τίτλο: «ΘΕΟΜΗ-

ΝΙΑ!!!  ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!!!», δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Όταν κάποιοι θέλουν να αποτινάξουν τις ευθύνες από τις πλάτες τους, ανακα-

λύπτουν τις ευθύνες του Θεού. Όταν με μια βροχή πνιγόμαστε θυμούνται την αντι-
πλημμυρική προστασία. Στη συνέχεια λησμονούν, συναινούν ή κάνουν τα «στραβά 
μάτια» όταν τα ρέματα γίνονται δρόμοι ή μπαζώνονται.

Όταν κάθε χρόνο εμείς, με αφορμή το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, 
εστιάζουμε στο πρόβλημα της απουσίας έργων αντιπλημμυρικής και αντι-
σεισμικής προστασίας, κάνουν πως δεν ακούν. Η κεντρική εξουσία και οι 
τοπικοί μας άρχοντες σε Δήμο και Περιφέρεια έχουν άλλες προτεραιότητες και 
όχι την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του ανθρώπινου μόχθου. Γιατί αν το 
ενδιαφέρον τους είναι πραγματικό, πρέπει να μας το αποδείξουν. 

- Ας μας πει η κυβέρνηση της «αριστεράς», ποιος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός 
της για να μην πνίγονται άνθρωποι και καταστρέφονται περιουσίες κάθε φορά που 
βρέχει.

- Ας μας πει η περιφέρεια, πως με 3,5 εκ. ευρώ θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες για 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλα τα νησιά του νότιου Αιγαίου. 

- Ας μας πει ο Δήμαρχος Πάρου, ποια είναι τα προγραμματισμένα αντιπλημμυρι-
κά έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας».
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Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, παραχώρησε στη «Φ.τΠ», μία θεματική συ-
νέντευξη για το παριανό διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές σελίδες του τόπου μας, καθώς 
και τα τελευταία συμβάντα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνέντευξη του κ. 
δημάρχου έχει ως εξής:

Πως ανταποκρίνεται ο δήμος Πάρου στις ανάγκες της σημερινής ψη-
φιακής εποχής;

Μ.Κ.: «Το διαδίκτυο σήμερα είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ανεύρεσης πλη-
ροφοριών και η παρουσία του δήμου σε αυτό οφείλει να είναι διευρυμένη και συ-
νεχής. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με ναυαρχίδα της 
διαδικτυακής μας παρουσίας την ιστοσελίδα paros.gr η προσπάθειά μας παραμένει 
ατελής. 

Οι δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν είναι πολλές και η ύπαρξη ενός συ-
μπλέγματος ιστοσελίδων και social media που θα χαρακτηρίζεται από συνεχή ενη-
μέρωση, συνέπεια και σταθερότητα αναμένεται να βελτιώσει την επαφή μας με τους 
πολίτες και τους επισκέπτες της Πάρου».

Ποια είναι η σημερινή παρουσία του δήμου Πάρου στο διαδίκτυο;
Μ.Κ.: «Η τουριστική του πύλη του Δήμου Πάρου στη διεύθυνση paros.gr παρέχει 

εκτενείς πληροφορίες για το νησί μας και προβάλλει τις ομορφιές και τη μοναδικό-
τητα του. Χιλιάδες χρήστες, από την Ελλάδα και κυρίως από τις κορυφαίες τουριστι-
κές αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία κ.α.) μπορούν να ενημερώνονται για τα 
αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, παραλίες, οικισμούς), τις παραλίες, τη διατροφή, τον 
πολιτισμό, τη φύση, την καθημερινότητα των ανθρώπων, την ιστορία της περιοχής 
μας και τις διάφορες μορφές διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη τουρι-

στική προβολή της εικόνας της Πάρου και να βοηθήσει τα μέγιστα στη προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος της σε επιλεγμένες αγορές και ομάδες δυνητικών επι-
σκεπτών από όλον τον κόσμο. Σήμερα είναι σε τρείς γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ελληνικά, και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι πληροφορίες θα παρέχο-
νται και σε άλλες τρεις, Γερμανικά, Ιταλικά και Κινέζικα. Τέλος στα πλάνα μας είναι 
αμέσως μετά να ξεκινήσει η διαδικασία για άλλες δύο γλώσσες. Επίσης, ήδη έχουμε 
ζητήσει από τις τοπικές κοινότητες και συλλόγους να μας υποβάλλουν ιδέες και 
προτάσεις για τον εμπλουτισμό της σε υλικό.

Παράλληλα λειτουργεί το dimos.paros.gr που στην ουσία πρόκειται για Διοικητική 
ιστοσελίδα με καθημερινές αναρτήσεις Διοικητικού περιεχομένου. Εδώ υπάρχουν 
πληροφορίες που αφορούν τη διοίκηση και τους εκπροσώπους του Δήμου (δήμαρ-
χος - μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) τις υπηρεσίες του δήμου, τις επιχειρήσεις 
του και τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είμαστε σε διαδικασία εκσυγχρονισμού και ριζικής αναβάθμισης της συγκεκριμέ-
νης ιστοσελίδας, εικαστικά όσο και δομικά και φιλοδοξούμε, εντός τους έτους, εκτός 
από ενημέρωση, να περιλαμβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πληρο-
φορίες που αφορούν τους δημότες, αποστολή newsletter αλλά κυρίως να υπάρξει 
η δυνατότητα για τον πολίτη να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις υποθέσεις του, χωρίς 
να χρειάζεται να επισκεφθεί τα αρμόδια γραφεία του δήμου. 

Τέλος, πρόσφατα, δημιουργήθηκε το blog dimosparou.blogspot.gr, το οποίο έχει 
καθημερινές αναρτήσεις πληροφοριακού περιεχομένου για τις δραστηριότητες του 
δήμου που απευθύνονται περισσότερο στην ενημέρωση των δημοτών. Η διαδικτυ-
ακή παρουσία του δήμου μας σε αυτό είναι επίκαιρη και στο πλαίσιο μίας επίσημης 
ενημέρωσης για τις δράσεις και τα δρώμενα του δήμου. Επίσης, μας δίνει τη δυνα-
τότητα να έχουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες της Πάρου».

Ο Μ. Κωβαίος…
για το παριανό διαδίκτυο
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Social Media

Τα τελευταία χρόνια 
και τα Social media 
όπως το facebook 
έχουν μπει στην καθη-
μερινότητά μας. Εκεί, ο 
δήμος Πάρου, δεν έχει 
τόσο καλή παρουσία, 
οι δημοσιεύσεις που 
υπάρχουν είναι χωρίς 
νεότερη ενημέρωση. Τι 
σκοπεύετε να κάνετε 
για αυτό;

Μ.Κ.: «Η αλήθεια είναι ότι 
το facebook στην επαγγελ-
ματική του χρήση, αποτελεί 
μια πραγματικότητα γρήγο-
ρης ενημέρωσης. Ο δήμος 
Πάρου απέκτησε στο πα-
ρελθόν παρουσία και στην 
συγκεκριμένη πλατφόρμα 
και μάλιστα με το facebook.
com/MunicipalityofParos/ 
που είχε αναρτήσεις και θε-
ματολογία που αφορούν την τουριστική ματιά επισκεπτών και κατοίκων. Επίσης, έχει 
λογαριασμό στο Twitter ως «Paros Municipality» και στο Pinterest ως «Imagine 
Paros».

Όμως, δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού εμπόδισε μέχρι σήμερα την εύρυθμη 
λειτουργία τους και δε μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προ-
σφέρουν. Πρόθεσή μας είναι αυτό να αλλάξει στο άμεσο μέλλον, τα προβλήματα 
αυτά να ξεπεραστούν και η διαδικτυακή παρουσία του δήμου Πάρου να αποκτήσει 
επιτέλους μια εικόνα αντάξια της ταυτότητας και του κύρους του τόπου μας.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου μας με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την ενημέρωση των επισκεπτών του νη-
σιού μας, και από αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις 
νέες δυνατότητες και την προοπτική που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και 
το διαδίκτυο».

κ. δήμαρχε, πού αποσκοπεί η δημιουργία του νέου χώρου διαδικτυακής 
επικοινωνίας του δήμου Πάρου με τους πολίτες (https://dimosparou.
blogspot.gr/).

Μ.Κ.: «Αν και τυπικά η ισηγορία, δηλαδή η ισότητα στο δικαίωμα του λόγου, 
ανήκει

σε όλους τους πολίτες, στην πράξη τη δυνατότητα αυτή την έχουν λίγοι. Η δη-
μιουργία αυτής της διαδικτυακής πύλης δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί η άποψη 
και η γνώμη κάθε πολίτη της Πάρου. Και είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του 
καθένα μας, να αναζητά την αλήθεια και να κρίνει, να διαφωτίζει με τις γνώσεις 
και απόψεις του το κοινωνικό πλαίσιο, και να αναλαμβάνει ενεργητικούς ρόλους 
στα δρώμενα του τόπου του. Δεν έχει σημασία αν η ιδέα του πραγματοποιηθεί ή η 
παρέμβασή του εισακουστεί. Δεν είναι όλα εφικτά. Σημασία έχει ότι συμμετέχει. Έτσι 
πρέπει να κάνουμε όλοι μας ανεξαρτήτως εργασίας ή σε όποιο επίπεδο «μόρφω-
σης» κι αν έχουμε φτάσει».

Με αφορμή το επίπεδο «μόρφωσης» που αναφέρατε και επειδή πολύς 
λόγος γίνεται τελευταία για αυτό, ποια είναι η άποψή σας για το αν 
παίζει ρόλο στην εκπροσώπηση κάποιου στα κοινά;

Μ.Κ.: «Ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά και εφαλτήριο για τη 
συμμετοχή του στις τοπικές εκλογές πρέπει να είναι κυρίως οι καλές προθέσεις που 
καθείς από εμάς έχει για να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Άλλωστε ποιος μας 
εγγυάται ότι οι «μορφωμένοι» θα έχουν επιτυχίες στα κοινά.

Βασικά στοιχεία κατά τη γνώμη μου για να ασχοληθείς με τα κοινά και να προσφέ-
ρεις πραγματικά είναι η αγάπη για το νησί και τους ανθρώπους του, η γνώση των 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών και κυρίως το ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τα 
κοινωνικό σύνολο».

Το επεισόδιο

Πρόσφατα διαδικτυ-
ακά δημιουργήθηκε 
φραστικό επεισόδιο στο 
οποίο συμμετείχε και 
σύμβουλος του συνδυ-
ασμού σας. Θα θέλατε 
να τοποθετηθείτε σε 
αυτό;

Μ.Κ.: «Μπορώ να κα-
ταλάβω τι νιώθει ένας 
άνθρωπος που βάλλεται 
συνεχώς ενώ εργάζεται 
αφιλοκερδώς για το σύ-
νολο και αφιερώνει χρόνο 
από την εργασία του και 
την οικογένειά του, ενώ πα-
ράλληλα δέχεται συνεχώς 
πυρά ενίοτε κακοπροαίρε-
τα.

Τις περισσότερες φορές 
αυτό φέρνει κούραση, κυ-
ρίως ψυχολογική, η οποία 
εκδηλώνεται διαφορετικά 

στον καθένα μας και όχι πάντα με κομψό τρόπο.
Σαφώς όμως και δε συμφωνώ με τον τρόπο που εκφράστηκε η αγανάκτηση του 

συμβούλου μου. Όταν κάποιος ασχολείται με τα κοινά σίγουρα εκτίθεται δημόσια 
και ο λόγος του έχει αλλιώτικη βαρύτητα. Για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
στην εκφορά του λόγου και των απόψεών μας».

Κατά τη γνώμη σας οι πολίτες της Πάρου ενδιαφέρονται για τα κοινά 
και τα προβλήματα του νησιού και της τοπικής κοινωνίας;

Μ.Κ.: «Ευτυχώς για τον τόπο μας και την μικρή κοινωνία μας οι περισσότεροι 
συμμετέχουν στα κοινά. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο που δεν τους 
περισσεύει για να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν  στους συλλόγους που 
συμμετέχουν και στα πολιτιστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται. Στην Πάρο οι 
περισσότεροι διαθέτουν εαυτούς παρακινούμενοι μόνο από την αγάπη τους για την 
περιοχή τους με πρόσφατο παράδειγμα τη μεγάλη κινητοποίηση για την αποπερά-
τωση των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Πάρου, τις δοθείσες δωρεές και την εθε-
λοντική εργασία ενός μεγάλου αριθμού πολιτών. Όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν 
τον τόπο, ο καθένας από το δικό του μετερίζι και με τον δικό του τρόπο».

Μέσα Μαζικής Δικτύωσης

Για να επιστρέψουμε στη λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου του 
δήμου Πάρου. Δε σας φοβίζει μήπως η κριτική που ασκείται σήμερα 
στα μέσα μαζικής δικτύωσης πάρει πλέον επίσημη μορφή μέσα από τη 
δημοσίευση των σχολίων και παραπόνων των πολιτών στον ιστοχώρο 
του δήμου;

Μ.Κ.: «Η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Ως δημοτική αρχή 
μας ενδιαφέρει η άμεση συμμετοχή όλων στη συζήτηση και τη διαμόρφωση των 
δρώμενων του τόπου μας καθώς και στη λήψη των αποφάσεων.

Η παραγωγή «απαίδευτων» πολιτών, που φροντίζουν μόνο το ιδιωτικό τους συμ-
φέρον και η συμμετοχή τους στα κοινά περιορίζεται μόνο στην άσκηση του δικαιώ-
ματος ψήφου, μας βρίσκει αντίθετους. Και σαφώς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε όλες 
τις κριτικές, καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Είμα-
στε έτοιμοι να αφουγκραστούμε και να μετατρέψουμε σε δημιουργία τις ανησυχίες 
και τα προβλήματα των πολιτών της Πάρου. Διαφορετικά το μέλλον τόσο το δικό 
μας όσο και των επερχόμενων γενεών προβλέπεται ζοφερό. 

Ως Δημοτική Αρχή δεν αποσκοπούμε να διασπάσουμε την κοινωνία ούτε να επι-
βάλλουμε την άποψή μας και τις «βλέψεις» μας. Ούτε επιθυμούμε να δημιουργή-
σουμε μία άβουλη και φοβισμένη κοινωνία πολιτών. 

Η παρρησία και η ισηγορία επιβάλει την ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση και όχι 
την διαστρεβλωμένη υπό τύπον θεάματος παραταξιακή ή/και πολιτική αντιδικία».
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4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Με τον αέρα του τίτλου της Γαστρονομικής Περι-
φέρειας της Ευρώπης 2019 και με μια εντυπωσιακή 
γκάμα παραδοσιακών νησιώτικων προϊόντων υψη-
λής ποιότητας και διατροφικής αξίας, η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην 4η 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ, την μεγάλη έκθεση παραδοσιακών προ-
ϊόντων, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 
30 Ιανουαρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο 
Ελληνικό.

Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του 
κλάδου όσο και στο ευρύ κοινό και συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Περιφέρεια συμμετείχε με 28 παραγωγούς από 
16 νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, στα 
περίπτερα των οποίων οι γεύσεις και τα αρώματα του 
Ν. Αιγαίου, με τη συνδρομή και της Λέσχης Αρχιμαγεί-
ρων Δωδεκανήσου – Κυκλάδων, απέσπασαν τα θερμά 
σχόλια των χιλιάδων επισκεπτών. 
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Το 2018  
η διασύνδεση

Για τις αρχές του 2018 έχει μετατεθεί η λειτουργία 
της πρώτης γραμμής από το έργο της ηλεκτρικής δι-
ασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα 
σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ναξιώτη προέδρου της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Νίκου Μπουλαξή, 
στον ραδιοφωνικό σταθμό Aegean Voice 107.5

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕ η πρώτη φάση 
της διασύνδεσης περιλαμβάνει τις  γραμμές Σύρου - 
Λαυρίου, Σύρου- Τήνου, την ακτινική τροφοδότηση 
της Πάρου και της Μυκόνου από την Σύρο με γραμμή 
για κάθε νησί και τους υποσταθμούς σε Σύρο, Πάρο 
και Μύκονο. 

Τα έργα, για τον υποσταθμό της Σύρου, που θεω-
ρείται κομβικής σημασίας για το όλο έργο, ήταν εκεί-
να που συνάντησαν τις περισσότερες αντιδράσεις και 
έχουν οδηγήσει στη μεγάλη καθυστέρηση. Η δεύτερη 
φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση Πάρου - Νάξου και 
την σύνδεση Νάξου - Μυκόνου. Το έργο συνοδεύε-
ται από την αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής 
σύνδεσης Άνδρος – Λιβάδι (Ν. Εύβοια) μήκους 14,5 
χλμ και Άνδρος – Τήνος, μήκους 4 χλμ. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται με την τρίτη φάση, που περιλαμβά-
νει  την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση 
δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου. Στόχος είναι η 
εξασφάλιση της απαιτούμενης αξιοπιστίας κάτω από 
οποιασδήποτε λειτουργικές συνθήκες, λαμβανομένης 
υπόψη και της εξέλιξης της ζήτησης ηλεκτρισμού στα 
νησιά.  

Εργοστάσιο ΔΕΗ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕ το εργοστάσιο 

της ΔΕΗ στην Πάρο –που είναι πετρελαϊκή μονάδα- 
θα τεθεί σε ψυχρή εφεδρεία.

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ έχει προτείνει η τρίτη φάση να 
υλοποιηθεί μετά το 2020 και μέχρι το 2022, καθώς 
παράλληλα με τη δεύτερη φάση θα προωθείται και η 
ενίσχυση των υφιστάμενων καλωδίων στον διάδρομο 
Σύρος – Τήνος - Άνδρος- Εύβοια.

Κτηνωδία 
στην Αντίπαρο

Από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής, δημοσιοποιήθηκε στις 26 Ιανουα-
ρίου 2017, η παρακάτω είδηση για συμβάν στην Αντί-
παρο.

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, το Λι-
μεναρχείο Πάρου, από τον ιδιοκτήτη δεσποζόμενου 
σκύλου, ότι το εν λόγω ζώο κείτεται στην παραλία 
«ΘΕΟΛΟΓΟΥ», πλησίον χώρου κατασκήνωσης.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής που μετέ-
βησαν στο σημείο, εντόπισαν τον σκύλο νεκρό, ενώ 
πλησίον του βρέθηκαν δύο (02) άδεια φυσίγγια.

Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή 
Πάρου».

Τι έγινε

Τις προηγούμενες μέρες –πριν την ανακοίνωση του 
Λιμενικού Σώματος- ένας κάτοικος της Αντιπάρου 
προσπάθησε να βρει τον σκύλο του (φωτό), που είχε 
χαθεί. Γι’ αυτό το λόγο είχαν γίνει σχετικές ανακοινώ-
σεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κηδεμόνας του ζώου μιλώντας στη «Φ.τΠ.», επιβε-
βαίωσε το θάνατο του σκύλου του και όπως μας είπε 
τον βρήκε στην παραλία του Θεολόγου, καθώς τον 
είχε ξεβράσει η θάλασσα. Ο άτυχος σκύλος βρέθηκε 
πυροβολημένος στον θώρακα, πιθανά από καραμπίνα! 
Γι’ αυτό τον λόγο ο ιδιοκτήτης του ζώου (Κώστας Χα-
τζηνικολάου), ζητάει από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό 
με το γεγονός να τον ειδοποιήσει.

Όπως μας είπε ο κ. Χατζηνικολάου τον σκύλο τον 
είχε χάσει από τις 7 Ιανουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, 
εκείνο το βράδυ, στις 12 περίπου τα μεσάνυχτα, τον 
έβγαλε από το σπίτι του προκειμένου ο σκύλος να ου-
ρήσει. Ο σκύλος στη συνέχεια χάθηκε στο σκοτάδι και 
ο ιδιοκτήτης του λόγω του ότι ήταν ο ίδιος ασθενής 
δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, καθώς υπήρχε και 
κακοκαιρία. Σημειώνεται ακόμα, ότι ο σκύλος λόγω 
του ότι ζούσε μέσα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του, δεν 
γνώριζε να επιβιώνει στη φύση μόνος του.

Τώρα, ο ιδιοκτήτης του ζώου συνεχίζει να απευθύνει 
έκκληση, ώστε να βρεθεί ο δράστης, ενώ δηλώνει ότι 
οι αρχές είναι πολύ συνεργάσιμες.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δίποδα και 
τετράποδα

Μάλλον το κορυφαίο γεγονός που έγινε στα νη-
σιά μας τις περασμένες ημέρες, είναι η κτηνωδία 
στην Αντίπαρο με τη θανάτωση, διά πυροβολι-
σμού, ενός σκύλου (δες δεξιά στήλη).

Στην Πάρο και Αντίπαρο, πολλοί έχουν την εντύ-
πωση ότι πολιτισμός είναι τα αρχαία μάρμαρα και 
οι ναοί. Συγγνώμη, αλλά τρίχες κατσαρές! Ο πολι-
τισμός κάθε λαού, κάθε ράτσας, κάθε ανθρώπου, 
αποδεικνύεται όχι με το τι έκαναν οι πρόγονοί του 
(αυτό είναι ιστορία του τόπου), αλλά με το βίο και 
τα έργα του τη σήμερον ημέρα. Και συγγνώμη, 
αλλά ο σημερινός πολιτισμός ορισμένων σε Πάρο 
και Αντίπαρο, δεν μπορεί να συναγωνιστεί ούτε 
πολιτισμούς εμπόλεμων κρατών της Αφρικής. Και 
το τελευταίο δε το λέω τυχαία! Αν κάποιος επι-
σκεφθεί το πάμφτωχο Σουδάν ή την ταλαιπωρη-
μένη Υεμένη, θα κατανοήσει πολλά. Στο Σουδάν 
θα θαυμάσει την αρχιτεκτονική και το πόσο γεω-
μετρικά τοποθετημένα είναι τα έπιπλα στις οικείες, 
ενώ θα εκπλαγεί με τη φιλοξενία του φιλικότερου 
λαού του κόσμου. Στην Υεμένη, όποιος έχει πάει 
και έχει δει την πρωτεύουσα Σαναά, έκπληκτος θα 
κατανοήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι 
η ωραιότερη πόλη του κόσμου, και δεν έχει ανα-
κηρυχτεί τυχαία μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Αυτά για τους απολίτιστους… 

Πάμε τώρα και στον πολιτισμό της ευρωπαϊκής 
ένωσης και πιο συγκεκριμένα στον πολιτισμό των 
νησιών μας.

Έχετε διαπιστώσει πως όταν συζητήσετε με ξέ-
νους τουρίστες το καλοκαίρι και τους ρωτήσετε 
τι τους έχει κάνει αρνητική εντύπωση, τι απα-
ντούν; Αμέσως και χωρίς δεύτερη κουβέντα λένε 
ότι τους προβληματίζει (πιο σικ δεν μπορώ να το 
γράψω), η συμπεριφορά που επιδεικνύουμε στα 
ζώα. Ποια είναι λοιπόν η συμπεριφορά μας; Πολύ 
απλά. Είναι βάρβαρη! Πιστεύουμε ότι τα ζώα είναι 
αντικείμενα. Δεν γνωρίζουμε ή δεν καταλαβαί-
νουμε ότι νιώθουν πόνο, όπως ακριβώς εμείς. Και 
όμως. Κάποιοι τσιμεντοκέφαλοι θεωρούν εντελώς 
φυσιολογικό να πετούν τα νεογέννητα στα σκου-
πίδια ή να τα θανατώνουν με ραβδισμό μέσα σε 
τσουβάλια. Άλλοι πάλι θεωρούν το πιο φυσιολογι-
κό πράγμα του κόσμου να παστουρώνουν (δέσιμο 
μπροστινού με πίσω πόδι) τα οικόσιτα ζώα τους, 
προκειμένου να μην κάνουν περίφραξη στο κτή-
μα που τρώει το ζώο και αυτό να μην μπορεί να 
πάει σε διπλανό χωράφι. Πόσα και πόσα όμως δε 
θα μπορούσαμε να γράψουμε για τον πολιτισμένο 
συμπολίτη μας και τη συμπεριφορά του στα ζώα…

Ακόμα, θεωρώ υποχρέωσή μου να γράψω: α) 
είμαι κρεατοφάγος, β) απεχθάνομαι τη βεντζετέρι-
αν διατροφή και γ) εκνευρίζομαι με τους χαριτω-
μένους ζωόφιλους που θεωρούν ότι είναι σωστό 
να έχουν μαζί τον ανήσυχο σκύλο τους, αδιαφο-
ρώντας αν χαλούν την ηρεμία των άλλων σε κοι-
νόχρηστους χώρους.

Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μου να γράψω ότι 
τουρισμός επιπέδου δίχως σοβαρή φιλοζωική πο-
λιτική και δίχως σεβασμό στα ζώα (τα τετράποδα), 
δεν μπορεί να υπάρξει! 
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

«Καίει» τις τσέπες
Ξεκαθάρισμα ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος 
και χρήσεων γης, ως 
απαραίτητο όρο για την 
υλοποίηση κερδοφό-
ρων επιχειρηματικών 
επενδυτικών σχεδίων, 
επιδιώκει η κυβέρνηση 
μέσω του νομοθετικού 
πλαισίου για τη σύντα-
ξη δασικών χαρτών και 
εθνικού κτηματολογίου. 

Ήδη από τις 13 Ιανου-
αρίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάρτησης των πρώτων δασικών χαρτών, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10/2/2017 έχοντας καλύψει 33 περιοχές της χώ-
ρας, συνολικής έκτασης 46,8 εκατομμυρίων στρεμμάτων. 

Το έργο σύνταξης των δασικών χαρτών υλοποιείται στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Εθνικού Κτηματολογίου - προηγείται η σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών από τη 
Δασική Υπηρεσία. με σκοπό να εμφανιστούν μετά την οριστικοποίηση των δασικών 
χαρτών ποιες από τις εκτάσεις είναι δασικές, ποιες είναι δάση, ποιες είναι μη δασικές 
και ποιες

έχουν αλλάξει παράνομα χαρακτήρα και χρήση. Έτσι. θα διευκολυνθεί το κράτος 
να εντοπίσει (στη φάση του Κτηματολογίου) τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που 
του ανήκουν (τεκμήριο κυριότητας κλπ) και ποια δάση και δασικές εκτάσεις είναι 
ιδιωτικές. Το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι με την ανάρτηση 
και την κύρωση των δασικών χαρτών «θα επιτευχθεί ο σαφής πλέον καθορι-
σμός των περιοχών που αποτελούν γενικά δάση και δασικές εκτάσεις», 
ομολογώντας επί της ουσίας και τα πραγματικά πολιτικά κίνητρα της κυβέρνησης 
που κρύβονται πίσω από την πρωτοβουλία της. Την απρόσκοπτη δηλαδή δι-
ενέργεια επενδύσεων στη γη, ως κερδοφόρα επενδυτική διέξοδο στα 
υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, όπου το κριτήριο προστασίας του δασι-
κού οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος περνά σε δεύτερη μοίρα. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», παράλληλα, 
με περισσή υποκρισία, ισχυρίζεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου «θα αποσαφη-
νιστούν οι χώροι που ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθε-
σίας, θέτοντας τέλος στην αμφισβήτηση και την ανασφάλεια» των πολιτών.

Σοβαρά προβλήματα στις αγροτικές περιοχές
Από τις πρώτες κιόλας μέρες έναρξης των αναρτήσεων σε διάφορες περιοχές της 

χώρας, περισσότερη «ανασφάλεια» έχει προκληθεί στους πολίτες, αφού δεν είναι λί-
γες οι περιπτώσεις εκείνες που καλλιεργούμενες εκτάσεις, π.χ., στη Μεσσηνία, στην 
Ηλεία ή στην Ήπειρο, στην Εύβοια κ.α. εμφανίζονται ως «δάση» ή «δασικές 
εκτάσεις».

Τώρα, όλοι αυτοί καλούνται να προχωρήσουν στη διαδικασία έγγρα-
φης υποβολής αντιρρήσεων πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτι-
μο, που ξεκινά από τα 20 ευρώ για έκταση έως 100 τ.μ. και αυξάνεται 
κλιμακωτά μέχρι τα 3.600 ευρώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων. 
Βέβαια, το κόστος στο οποίο θα υποβληθεί κάθε ενδιαφερόμενος, δεν είναι μόνο το 
τέλος που εισπράττει το κράτος από την ένσταση στην αρμόδια επιτροπή. Σε αυτό 
θα πρέπει να συνυπολογιστούν η αμοιβή ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, 
μηχανικού για να συντάξει την ένσταση - αντίρρηση και το κόστος για 
την έκδοση όποιου άλλου αποδεικτικού στοιχείου χρειαστεί, όπως, για 
παράδειγμα, τα τοπογραφικά σχέδια της έκτασής του. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες σε πολλές Περιφερειακές Ενότη-
τες και ακλουθεί από σήμερα, Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου. η Περιφερειακή Ενότη-
τα Κυκλάδων.

Επίσης, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί στις περι-
πτώσεις των «προβληματικών» οικισμών και οικοδομικών συνεταιρισμών που έχουν 
ανεγερθεί εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, τις «οικιστικές πυκνώσεις», για τις 
οποίες ετοιμάζονται προσφυγές στα δικαστήρια.

Στο πλευρό των  
συμβασιούχων

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα των συμβασιούχων στους Ο.Τ.Α. με τη 
διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων τους.

Ο δήμος Πάρου, στις 26/1/2017 δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και καθώς οι συμβασιούχοι στην υπη-

ρεσία καθαριότητας του Δήμου καλύπτουν ζωτικές ανάγκες, ο Δήμος Πάρου με 
την 1423/29-12-2016 διαπιστωτική πράξη προέβη στη παράταση των συμβάσε-
ων 26 απασχολουμένων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4229/2016.

 Δυστυχώς όμως, η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλά-
δων με την υπ’ αρ. 2/2017/18-01-2017 Πράξη της, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο 
Πάρου στις 23/01/2017, δεν ενέκρινε τη πληρωμή του εντάλματος μισθοδοσίας 
των εργαζομένων. 

Ο Δήμος Πάρου είναι στο πλευρό των εργαζομένων και ζητά την άμεση παρέμ-
βαση της αρμόδιας Υπουργού κ. Όλγας Γεροβασίλη για την επίλυση του προβλή-
ματος των συμβασιούχων, τη καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους 
αλλά και τη διασφάλιση της νομιμότητας στη διαδικασία ανανέωσης των συμβά-
σεων τους.

Για τον Δήμο Πάρου και τον Δήμαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο προτεραιότητα 
είναι και παραμένει η προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων τους».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Μία ημέρα πριν την ανακοίνωσή του δήμου Πάρου, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 

στις 25/1/2017 με τίτλο: «Όχι στην κοροϊδία των εργαζόμενων», δημοσιοποίησε την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια προσλήψεις στους δήμους δεν γίνονται σαν 
αποτέλεσμα της αποδοχής, υπογραφής και υποταγής του πολιτικού προσωπικού 
της χώρας στην πολιτική των δανειστών, της ΕΕ, του ΔΝΤ. 

Στόχος πάντα η διαφύλαξη των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και η 
κερδοφορία του, ανεξάρτητα από τα λεγόμενα τους. Θύματα αυτής της πολιτικής 
και οι κατά καιρούς συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των δήμων που φυσικά δεν 
καλύπτουν έκτακτες αλλά μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, αφού υπάρχει έλλειψη 
μόνιμου προσωπικού. 

Η περίφημη βέβαια περιστολή του «μισθολογικού κόστους» δεν εμποδίζει την 
πολιτική εξουσία με πρόθυμους εκτελεστές τις κατά τόπους δημοτικές αρχές, να 
προωθούν την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών. Μια ματιά στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου μας, αρκεί για να πειστούν και οι δύσπιστοι για το «πάρτι» των 
εργολαβιών, που φορτώνονται φυσικά στις πλάτες των δημοτών.

Σήμερα εκατοντάδες συμβασιούχοι των Δήμων σε όλη τη χώρα και οι οικογέ-
νειές τους, βρίσκονται όμηροι των επικοινωνιακών παιχνιδιών της συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον έναν υπουργό να δηλώνει ότι θα τους μονιμοποιήσει για τον 
άλλον ότι αυτό δε γίνεται λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων. 

Για μια ακόμα φορά η «αριστερή» αυτ-απάτη κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. 
Ανάμεσα σε αυτούς 29 συμβασιούχοι του δήμου μας, που η ενδεχόμενη απομά-
κρυνσή τους σημαίνει παράλυση της υπηρεσίας καθαριότητας. Οφείλουμε βέβαια 
να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής η δημοτική αρχή «ποιεί την νήσσαν» σε αντίθε-
ση με άλλες περιπτώσεις που κάνει είδηση το ανύπαρκτο.

- Καλούμε τους συμβασιούχους του Δήμου μας, να συσπειρωθούν στο σωματείο 
τους.   

- Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, των νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του Δήμου να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα γιατί είναι και δικός τους 
αγώνας.

- Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα του νησιού μας να 
στηρίξουν τα αιτήματα και τον αγώνα για την επιβίωση των συμβασιούχων, γιατί 
είναι κοινός αγώνας εργαζομένων, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων.

- Στηρίζουμε τον αγώνα για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με 
πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

- Απαιτούμε να πληρωθούν τώρα για την εργασία τους. 
- Απαιτούμε να μην απολυθεί κανείς να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και μετά 

τις 31 -12- 2017 να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών».
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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 ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – 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 ∆ΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται κτίριο 
240 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλ. 697 
633 6421

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 

διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 785 214

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται πλήρως 
εξοπλισµένη επιχείρηση εστίασης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 41178

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ (8-15 δωµατίων) 
ζητείται για ενοικίαση, στη Νάουσα 
ή την Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 759 237 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆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.

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

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ – 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. ∆υνατότητα 
ετήσιας απασχόλησης.  email: 
rags2richesparos@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ζητείται µε 
δίπλωµα αυτοκινήτου ή µηχανής.
Αποστολή βιογραφικών στο: 
klimatismos.paros@yahoo.gr

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ 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

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
ΥΠΕΥΘΥΝH/Ο ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
απαραίτητα: προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν 
προσόν), Η/Υ, υποδειγµατική συ-
µπεριφορά, συστάσεις. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία: cv@
minois-village.gr
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR απα-
ραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών 
(επιθυµητά Γαλλικά και άλλες ξένες 
γλώσσες), προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά µε πρόσφατη φωτογραφία: cv@
minois-village.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών. Απαραίτητα 
προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, 
δυναµική προσωπικότητα, κάτοχος 
πτυχίου θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας και 
Η/Υ. Επικοινωνία στα τηλέφωνα: 
22840 – 41252, 41764, Κινητό: 
6979 798 938

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών. Απαραίτητα 
προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, 
∆ίπλωµα Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα 

ληφθεί σοβαρά υπόψη, Ηλικία έως 
40 ετών, Ελληνικής Υπηκοότητας. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 
22840 – 41252, 41764, Κινητό : 
6979 798 938

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από 
ξενοδοχείο στην Παροικιά. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Παρακαλούµε 
τηλεφωνείτε αυστηρά µόνο ∆ευτέρα 
- Παρασκευή 18.00 - 21.00  Τηλ. 
6945 191 585 

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ηµιαπασχόληση 
σε γραφείο στην Παροικία Πάρου, 
εγγεγραµµένο στον ΟΑΕ∆ τουλά-
χιστον προ τριµήνου, προκειµένου 
να προσληφθεί µε επιδοτούµενο 
πρόγραµµα (1 έτος) Απαραίτητες 
ικανότητες: διαχείριση κοινού, 
υπευθυνότητα, οργάνωση και 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Για 
δήλωση ενδιαφέροντος καλέστε: 
6970 339 787

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για ξενοδοχείο ενοικιαζο-
µένων διαµερισµάτων στην περιοχή 
Γλυφά Πάρου, από Απρίλιο έως 
Σεπτέµβριο. Παρέχονται υψηλές 
αποδοχές, ασφάλιση και bonus 
αποδοτικότητας. Για πληροφορίες 
τηλ. 695 195 1919.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
Φιλοσοφικής Αθηνών, παραδίδει 
φιλολογικά µαθήµατα, καθώς και 
διδάσκει ελληνικά ως ξένη γλώσσα. 
Τηλ. 6934 572 730

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΛΙ-
ΕΙΑΣ πωλείται. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6936 458 504/22840 
51623

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 
πωλείται σε άριστη κατάσταση.  Τηλ. 
για πληροφορίες: 697 633 6421

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ MIELE ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟ (HM5316EL) πωλείται, 
µήκος κυλίνδρου 2 m, διάµετρος 
κυλίνδρου 250 mm, µε πλάκα 
σιδερώµατος αλουµινίου, ελάχιστα 
δουλεµένο. Πληροφορίες στο τηλ: 
6932 331 813

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

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος
Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 8-9/2
Σκαρµούτσος Μάριος 21-22/2

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
8-9/2 & 22-23/2

Καρδιολόγος
Χαρίτος ∆ιονύσης 2-3/2 &23-24/2

Ουρολόγος-Χειρουργός
Παπαθανασίου Γεώργιος 6/2

Ενδοκρινολόγος
Μπούφας ∆ηµήτριος 3/2 & 17/2

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 3/2 & 17/2

Οι απλές καταχωρήσεις είναι δωρεάν και τις ελέγχουµε!
Εσείς πως θα βοηθήσετε;
· Ελέγξτε την καταχώρησή σας
· Ενηµερώστε µας για αλλαγές & διορθώσεις
· Εµείς δωρεάν θα καταχωρήσουµε τα στοιχεία σας

Τηλ. 22840 28025 | Fax. 22840 53055 | E. info@smileweb.gr

Η νέα έκδοση ετοιµάζεται!
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European Region of Gastronomy 2019
Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με την ανάθεση 

του τίτλου: «Γαστρονομική Περιφέρεια Ευρώπης» για το 2019, μια σπουδαία διά-
κριση όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. 

Η εξαιρετική διάκριση ήρθε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Περιφέρει-
ας Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάδειξη και 
προβολή του γαστρονομικού πλούτου, του πολιτισμού και των τοπικών προϊό-
ντων των νησιών της. 

Ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς ο οποίος παρευρέθηκε στις 29/1/2017 στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, τόνισε 
τον σπουδαίο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γαστρονομία στον εμπλουτι-
σμό του τουριστικού προϊόντος και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στον Περιφε-
ρειάρχη, Γ. Χατζημάρκο και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διεκδίκηση 
του τίτλου. Την τελετή απονομής της διάκρισης τίμησαν με την παρουσία τους η 
υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, η οποία, εκτός της υπουργικής ιδιότητάς 
της, παρέστη και ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Περιφερειών από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, 
Ολλανδία, Ρουμανία, Λετονία και Ιρλανδία.

Τέλος, τον δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Πάρου, Μανώλης Μα-
λαματένιος, ενώ ενδιαφέρουσα ήταν η ομιλία της Αργυρώς Μπαμπαρίγου, σεφ 
και πρέσβειρας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευ-
ρώπης 2019, για την «Αιγιακή Διατροφή».
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16 μοναδικοί χάρτες 
του Αιγαίου 

 Ήθελε ο Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας να κάψει την Κωνσταντινούπολη; Ορα-
ματιζόταν ο «βασιλιάς Ήλιος» να κατακτήσει την αυτοκρατορία της Ανατολής; Και 
πώς μπορεί να υπηρετούσαν έναν τέτοιο σκοπό κάποιοι μηχανικοί του γαλλικού 
πολεμικού ναυτικού, ντυμένοι κληρικοί, να «ζωγραφίζουν» -στο μακρινό 1685- τα 
ξωκλήσια, τα σπίτια και τους ανεμόμυλους στα νησιά των Κυκλάδων; Μία συναρ-
παστική ιστορία με φόντο το Αιγαίο Πέλαγος, γεμάτη συνωμοσίες, κατασκοπεία και 
μαθήματα πολιτικής προνοητικότητας φέρνει στο φως μία σημαντική ανακάλυψη, 
που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το βράδυ της Τετάρτης 25/1/2017 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια 16 
παγκοσμίως μοναδικοί χειρόγραφοι χάρτες του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, οι οποίοι 
δημιουργήθηκαν από το 1685 έως το 1687, σύμφωνα με τις διαταγές του Λουδοβί-
κου 14ου. Ο «θησαυρός» ήταν κρυμμένος στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, ανάμεσα σε άλλα 
σπάνια αρχεία της δωρεάς του Έλληνα της διασποράς Ιωάννη Τρικόγλου (η πρώτη 
χειρόγραφη καταγραφή της δωρεάς έγινε πριν από 40 χρόνια).

«Στις 15 Ιανουαρίου 2016, σε μία επίσκεψη στην Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη, στη βι-
βλιοθήκη ΑΠΘ, είδαμε αυτόν τον τόμο, εντοπίσαμε αυτούς τους χάρτες, δεμένους 
σε τόμο. Αξιολογήσαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εύρημα, χρονολογού-
μενο στο τέλος του 17ου αιώνα», ανέφερε ο ομότιμος καθηγητής Χαρτογραφίας 
του ΑΠΘ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, πριν ξεκινήσει να ξετυλίγει τον μίτο… του Reseau, 
του μηχανικού πίσω από τους χάρτες το 1685.

Ο τόμος, που φέρει τον τίτλο «Συλλογή χαρτών ενός μέρους του Αρχιπελάγους», 
έχει διαστάσεις 1 μ. επί 60 εκατοστά και είναι δεμένος σε μαροκινό δέρμα. Στους 16 
χειρόγραφους χάρτες απεικονίζονται τα νησιά των Κυκλάδων, Νάξος, Πάρος, Σίφ-
νος, Μήλος, Ίος, Αντίπαρος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ηρακλειά, 
Σχοινούσα, Κέρος, Κουφονήσια, καθώς και τα Κύθηρα με την Ελαφόνησο.

Οι χάρτες συμπληρώνονται από 6 φύλλα με 25 οριζόντιες όψεις -από τη θάλασ-
σα, υπό κλίμακα- ακτογραμμών στρατηγικού ενδιαφέροντος των νότιων ακτών της 
Πελοποννήσου, της Ζακύνθου, των Κυκλάδων, αλλά και τoυ κόλπου της Τύνιδας και 
της Σαρδηνίας, από όπου περνούσαν τα γαλλικά καράβια για να μπουν στο Αιγαίο.

«Επείγουσα και απόρρητη αποστολή»
Ο Λουδοβίκος 14ος διέταξε τους ναυτικούς μηχανικούς, τοπογράφους και χαρτο-

γράφους του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να προβούν επειγόντως και με μυστι-
κότητα σε λεπτομερή χαρτογράφηση θαλάσσιων στρατηγικών τοποθεσιών της Ανα-
τολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, στο χώρο όπου εκτείνονταν οι γεωστρατηγικοί 
ναυτικοί σταθμοί (σκάλες) της Γαλλίας στο Λεβάντε. Οι προδιαγραφές περί μυστι-
κότητας περιελάμβαναν μεταμφίεση του πληρώματος, σε κληρικούς και εμπόρους.

Η διαταγή που υπέγραφε ο επικεφαλής της αποστολής, υψηλόβαθμος κρατικός 
αξιωματούχος, Gravier d’ Ortieres, αναφέρει συγκεκριμένα προς τα πληρώματα: ό,τι 
θα φτιάξετε, θα το αναφέρετε στον βασιλέα. Η διαταγή Gravier ζητεί, μεταξύ άλλων, 
να αναγνωριστούν καθαρές περιοχές, ζώνες ασφαλούς αποβίβασης και ανεφοδια-
σμού, αμυντικές ζώνες, σημεία εποπτείας του χώρου, χώροι συγκέντρωσης στρα-
τευμάτων, οχυρώσεις, η οικιστική διαμόρφωση και κτίρια από τα οποία μπορεί να 
γίνει άμυνα. Επίσημα, πάντως, ο χαρακτήρας της αποστολής των Γάλλων στο Αιγαίο 
ήταν ειρηνικός, εμπορικός και επιστημονικός.

«Ειρηνική αποστολή με πολεμικούς στόχους»
Γιατί, όμως, ο ισχυρότερος τότε ηγεμόνας της Ευρώπης ανέθεσε σε μία άριστα 

προετοιμασμένη ομάδα του ναυτικού να αποτυπώσει σε χάρτες υψηλότατης ακρί-
βειας τους βασικούς σταθμούς της θαλάσσιας διαδρομής που συνέδεε τα γαλλικά 
λιμάνια με την Κωνσταντινούπολη και τη Μέση Ανατολή; Η χαρτογραφία ανέκαθεν 
είχε μεγάλη επίδραση στη διεξαγωγή του πολέμου, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής 
όσο και τακτικής, όμως, ήταν πολεμικά τα σχέδια του βασιλιά Ήλιου;

Μία τεκμηριωμένη απάντηση επιχείρησε να δώσει, στην εκδήλωση παρουσίασης 
των χαρτών, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ, Ιωάννης Χασιώτης.

«Η σημασία της αποστολής κάτω από την καθοδήγηση ενός υψηλού κρατικού 
αξιωματούχου, του Gravier d’ Ortieres, είναι πολυδιάσταση και για να αποτιμηθεί 
πρέπει να συσχετιστεί με το ιστορικό περιβάλλον της εποχής», ανέφερε ο καθη-
γητής και διευκρίνισε: «Όλη αυτή η επιχείρηση δεν ήταν τόσο ειρηνική και αθώα. 
Το υπογραμμίζει η ιστορική συγκυρία, την οποία δε μπορούμε να παραβλέψουμε. 
Η οργανωμένη αποστολή των τοπογράφων μηχανικών και αξιωματικών του Γαλ-
λικού πολεμικού ναυτικού στις ελληνικές θάλασσες στα 1685-’87 συνέπεσε με 
σημαντικές πολιτικές στρατιωτικές εξελίξεις που άλλαξαν δραματικά τον πολιτικό 
χάρτη της ΝΑ Ευρώπης».

«Δίλημμα με διπλή απάντηση και θεωρίες συνωμοσίας»
Στον μεγάλο αυστροτουρκικό πόλεμο, στην ανατροπή των γεωστρατηγικών ισορ-

ροπιών, όταν ο «Ιερός Συνασπισμός Linz» ανάγκασε την οθωμανική αυτοκρατορία 
σε άτακτη υποχώρηση προς τον νότο, ανακαταλαμβάνοντας τεράστιες περιοχές που 
επί αιώνες βρίσκονταν στην οθωμανική κυριαρχία, η Γαλλία βρέθηκε μπροστά σε 
μεγάλα διλήμματα.

«Αν συνέχιζαν τη συνεργασία με τους Οθωμανούς θα άφηναν στους προαιώ-
νιους αντιπάλους τους, τους Αυστριακούς, ελεύθερο το πεδίο των κατακτήσεων 
στη βαλκανική και τους εμπορικούς ανταγωνιστές Βενετούς να αναζητήσουν την 
αποικιοκρατική ανατολική. Αν συμπολεμούσαν με τους χρόνια αντιπάλους τους θα 
έχαναν όλα τα προνόμια που τους παρείχε ο Σουλτάνος. Τελικά ως ώριμη μεγάλη 
δύναμη κινήθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Φανερά συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά στρα-
τεύματα που πολεμούσαν εναντίον των Τούρκων», ανέφερε ο κ. Χασιώτης.

Ερωτηματικά εγείρονται και ως προς τον ρόλο του Gravier d’ Ortieres, ο οποίος 
καταγράφοντας τις αδυναμίες της οθωμανικής στρατιωτικής μηχανής δεν δίστασε 
-ξεπερνώντας ίσως και τις εντολές του βασιλιά- να του προτείνει τα μέσα με τα 
οποία ο Λουδοβίκος θα κινούταν κατά των Οθωμανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή 
Χασιώτη, «οι πραγματικές προθέσεις του Λουδοβίκου 14ου έναντι των Οθωμανών 
δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί με ασφάλεια, ενώ οι περισσότεροι από τους σύγχρο-
νους Γάλλους ιστορικούς θεωρούν ότι τα αντιτουρκικά σχέδια του Gravier και των 
συνεργατών του αποτελούσαν δικούς τους ευσεβείς πόθους, όχι εκτέλεση συγκε-
κριμένων οδηγιών του Βασιλιά».

«Μοναδικοί ιστορικά και χαρτογραφικά»
Ανεξαρτήτως των πολιτικών σχεδίων του Λουδοβίκου, οι χειρόγραφοι χάρτες του 

Reaseu είναι μοναδικοί και ιδιαίτερα σημαντικοί ιστορικά και χαρτογραφικά, ανέφε-
ρε ο καθ. Λιβιεράτος, παρουσιάζοντας τι αποκάλυψε η τεκμηρίωση της σπουδαίας 
ανακάλυψης. «Η έμφαση του περιεχομένου τους βρίσκεται περισσότερο στο θεμα-
τικό μέρος, προσφέρουν μοναδικές πληροφορίες για τον φυσικό και ανθρωπογενή 
χώρο του γεωστρατηγικού αρχιπελάγους , ενώ η μεγάλη κλίμακα απεικόνισης είναι 
πρωτόγνωρη για την εποχή και τον γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου. Η τεχνική της 
χαρτογραφικής σχεδίασης με την προοπτική ματιά του πουλιού και η εικαστική 
απόδοση εξαιρετικής ποιότητας επιβεβαιώνουν τη σημασία της περιοχής για τη 
Γαλλία της εποχής και για τα πολιτικά σχέδια του Λουδοβίκου, ανεξαρτήτως ποια 
ήταν αυτά τα σχέδια», επισήμανε.

«Η μεγάλη έκπληξη είναι η μεγάλη κλίμακα», ανέφερε ο κ.Λιβιεράτος, εξηγώντας 
ότι στους μέχρι πρότινος γνωστούς χάρτες του Αιγαίου τα νησιά είναι σε πολύ μικρή 
κλίμακα και δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια. «Η κλίμακα 1 προς 5.000 είναι τρομακτική 
κλίμακα ακόμη για σήμερα», σημείωσε.

«Πρόδρομος των Drones»
Μία ακόμη σημαντική καινοτομία των χειρόγραφων χαρτών είναι η αποτύπωση 

της προοπτικής. «Οι χάρτες αυτοί είναι προοπτικοί. Το λιμάνι τη Μήλου επαναλαμ-
βάνεται σε δύο χάρτες. Ενώ η ακτογραμμή του λιμανιού είναι ίδια, το ανάγλυφο 
του χάρτη αλλάζει στον έναν χάρτη. Εξαρτάται, δηλαδή, από το πώς το βλέπεις 
προσεγγίζοντας. Αυτό είναι top στη σύγχρονη χαρτογραφία, δουλεύουν όλα τα 
συστήματα δορυφορικής πλοήγησης με αυτόν τον τρόπο. Είναι εκπληκτικό πώς 
η γαλλική χαρτογραφία εκείνη την εποχή έβλεπε ως drones τους χάρτες», είπε ο 
καθηγητής.

«Δίδυμη συλλογή στο γαλλικό υπουργείο Άμυνας»
Στο ιστορικό αρχείο του υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας, οι καθηγητές του ΑΠΘ 

ανακάλυψαν ότι υπάρχει μία δίδυμη συλλογή χαρτών για τις βόρειες Κυκλάδες.
«Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε για τις δύο πλέον συλλογές, να 

μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Γάλλος Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Φιλίπ 
Ρέι, γνωστοποιώντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δανεισμού της δεύτερη συλλο-
γής. Αναφερόμενος, στη συλλογή που παρουσιάστηκε ο πρόξενος σημείωσε πως 
πρόκειται για «μοναδικό ντοκουμέντο που απεικονίζει τους μακροχρόνιους δεσμούς 
και τα κοινά ενδιαφέροντα Ελλάδας Γαλλίας».

«Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν και παρουσιάσεις της εξελικτικής 
συλλογής στα νησιά του Αιγαίου και θα προσπαθήσουμε και θέλουμε τη 
βοήθεια της γαλλικής πρεσβείας να φέρουμε το δίδυμο βιβλίο με χάρτες 
που βρίσκεται στη Γαλλία», ανέφερε ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Εκδηλώσεις
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε στις 

29/1/2017 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρου Χωριού «Ατλαντίς».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και ένα σύ-
ντομο διοικητικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε 

από τον πρόεδρο του ΔΣ Νίκο Τριαντάφυλλο και η ευ-
λογία της πίτας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ. Καλλίνικο και τους παρευρισκόμενους 
ιερείς. Στη συνέχεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν όπως 
κάθε χρόνο τα παιδιά του χωριού που πέτυχαν την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που 
έπιασαν τον σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων. Στη 
συνέχεια η εκδήλωσε πήρε παραδοσιακό χαρακτήρα, 
καθώς τραγουδήθηκαν τα κάλαντα με τη συνοδεία της 
τσαμπούνα,ς ενώ η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά με 
γλέντι συνοδευόμενο με μουσικό λαϊκό, έντεχνο και 
νησιώτικο πρόγραμμα 

Μουσικοχορευτικός
Το Τριώδιο ανοίγει στη Νάουσα και ο τοπικός μουσι-

κοχορευτικός σύλλογος συμμετέχει με εκδήλωση του 
συγκροτήματός του, της θεατρικής ομάδας και της χο-
ρωδίας Νάουσας.

Συγκεκριμένα 300 χορευτές, μουσικοί, χορωδοί και 
ηθοποιοί θα ανέβουν στη σκηνή γνωστού κέντρου 
της περιοχής την Κυριακή 5/2 για να παρουσιάσουν 

20 θέματα με χορούς παραδοσιακούς, αποκριάτικα 
παιχνίδια, σατιρικά δρώμενα, σύγχρονο χορό, ειδικό 
αφιέρωμα στη Ζάκυνθ0 με τους χορούς της και τις 
καντάδες της, κ.α.

Αμπελάς
Ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός όμιλος «Αμπελάς» 

Πάρου, θα κόψει την πίτα του την Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο εστιατό-
ριο «Αργύρης» (στο λιμανάκι του Αμπελά).

Παράσταση
Υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ την Κυριακή 5/2 και την 

Κυριακή 19/2 στις 12.00 και 13.00 ώρα αντίστοιχα 
θα παρουσιαστεί η παράσταση «Παραμυθοπωλείο» 
της Αγάπης Μαδριγάλι, στο κτίριο Κέντρο Τέχνης (πρ. 
Δημητρακοπούλου), στην παλιά αγορά Παροικιάς. Η 
παράσταση είναι διάρκειας δύο ωρών και σύμφωνα 
με ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ «οι γονείς και άλλοι ενή-
λικες είναι ευπρόσδεκτοι!».
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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

Καλύτερη η 
Μύκονος

Πολύ καλύτερη η Μύκονος κέρδισε με 0-1 τον ΑΟΠ, 
στην Παροικιά, για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλά-
δων.

Οι Μυκονιάτες έλεγχαν το παιχνίδι, ήταν καλύτερα 
προετοιμασμένοι και από δικές τους επιπολαιότητες 
δεν πέτυχαν πιο ευρεία νίκη.

Στα θετικά του ΑΟΠ ήταν οι καλές θέσεις που είχε ο 
Παριανός τερματοφύλακας Τετάου που με τις επεμβά-
σεις του ενθουσίασε τους λίγους πιστούς οπαδούς της 
Παροικιώτικης ομάδας, που βρέθηκαν στο δημοτικό 
στάδιο Πάρου. Οι φιλοξενούμενοι που έχασαν πολλές 
φορές τα άχαστα, πήραν τη νίκη με γκολ του Βαρουξή 
στο 77ο λεπτό.

Παρά ταύτα, λίγο έλειψε ο ΑΟΠ στις καθυστερήσεις 
να κλέψει τον βαθμό της ισοπαλίας, όταν ο Γιουρτζί-
δης –που είχε τοποθετηθεί σωστά στα καρέ των Μυ-
κονιατών- δεν έπιασε το σουτ όπως θα έπρεπε και 

έτσι έχασε το γκολ.
Τέλος, μπορεί φέτος, ο ΑΟΠ, να συνεχίζει αγωνιστι-

κά την κατηφορική πορεία των τελευταίων ετών –που 
είναι συνολικά όμως όλου του Παριανού ποδοσφαί-
ρου- αλλά η προσθήκη πολλών νέων παιδιών στην 
πρώτη ομάδα, ίσως αποτελέσει κέρδος σε μελλοντικό 
χρόνο.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Τετάου, Φραντζεσκάκης, Σένκα, Σωτηρόπου-

λος (Παπαθεοδώρου), Τσούκε, Χατζία, Αρκουλής, Γα-
βαλάς, Γιαννούλης, Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης

Μύκονος: Παππάς, Ράγια, Παπαδόπουλος, Αργυ-
ρίου, Καρατζάς, Μπαλλής, Μύρτινας (Αμπαδίνης), Βα-
ρουξής (Μπομπάι), Χιλάι (Πανέτας), Αλεξανδρόπου-
λος, Σερέπας.

Διαιτητής: Ζαράνης με βοηθούς του κ.κ. Ι. και Β. 
Ρούσσο.

Η δράση της Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟ Σύρου – Πάγος 5-0

Φιλώτι – Θύελλα 0-2
ΑΟΠ – Μύκονος 0-1
Άνω Μερά – Πανναξιακός 0-0

Επόμενη αγωνιστική
Πανναξιακός – ΑΟ Σύρου
Πάγος – Φιλώτι
Θύελλα – Μύκονος
Λάβα – ΑΟΠ

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 30
2. Θύελλα 22
3. Άνω Μερά 22
4. Λάβα 21
5. Μύκονος 19
6. Πανναξιακός 12
7. ΑΟΠ 9
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3
Σημ.: Άνω Μερά, Μύκονος και ΑΟΠ έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.

Νέα  
λεωφορειακή 
γραμμή

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις 
19/1/2017. αποφασίστηκε μετά από αίτημα του ΚΤΕΛ 
Πάρου, μία νέα υπεραστική επιβατική γραμμή, η οποία 
θα εκτελείται από το ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα έχει ως εξής: Αφε-
τηρία – Τέρμα: Παροικιά. Διαδρομή: Παροικία - 
Παρασπόρος - Πούντα - Βουτάκος - Νέο Αερο-
δρόμιο και αντίστροφα.

Η γραμμή θα εξυπηρετείται από υπεραστικά λεωφο-
ρεία τύπου Υ50 (έως 55 θέσεων και

μέγιστου μήκους 12 μέτρων). Η επιβίβαση και απο-
βίβαση των επιβατών θα γίνεται από τις ήδη υπάρχου-
σες στάσεις. Οι ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων θα 
καθορίζονται ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες.

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατι-
κού κοινού κατά τη θερινή περίοδο, η εν λόγω γραμμή 
θα επεκτείνεται προς και από την Νάουσα της Πάρου.
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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


