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Εσείς πως θα βοηθήσετε;
· Ελέγξτε την καταχώρησή σας
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· Εµείς δωρεάν θα καταχωρήσουµε 
  τα στοιχεία σας
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■ Τζανακόπουλος
Δε θα ξεκινήσω με τις χαρές για την τοποθέτηση του 

Κώστα στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου, 
αλλά με τον αξιότιμο κύριο Παντελή Τζανακόπουλο. 
Το ήθος του κ. Τζανακόπουλου δίνει άλλη ποιότητα 
στα κοινά του τόπου μας. Το γιατί θα το ανακαλύψετε 
στο ρεπορτάζ μας για την ανάδειξη του Κ. Μπιζά ως 
προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου.

■ Καρναβάλι
Και μιας και ξεκινήσαμε με τον Κώστα, να σας γρά-

ψω ότι την περασμένη Κυριακή στο Αποκριάτικο γλέντι 
στην Παροικιά, δεν πρέπει να υπήρχε κανείς που να 
τον είδε και να μην έτρεξε να τον συγχαρεί. Αυτά βλέ-
πουν κάποιοι με τον Μπιζά και μετά τον βλέπουν, και 
στον ύπνο τους…

■ Βλήμα
Αυτά είναι. Επί 74 χρόνια κανείς δεν έκανε τίποτα 

για να βγάλει το βλήμα από τα έγκατα του Κορδελιού 
στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο Τσίπρας πρωθυπουργός και 
να το έργο με υπογραφή του. Πού να το ήξερε και πιο 
πριν. «Ετελείωσε» και το βλήμα διά χειρός Τσίπρα! Ή 
έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε. Ό,τι έχει σχέση με 
βλήματα, πάντα δίπλα υπάρχει ο Τσίπρας!

■ Βλήμα 2
Έτσι, για την ιστορία και μόνο, καθώς κάποιοι ξέ-

χασαν την ιστορία μας. Η βόμβα στο θρυλικό Κορδε-
λιό, που εκεί την είπαν «μπουγάτσα με μπαρούτι», δεν 
είχε πέσει το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά από 
τους Εγγλέζους και ήταν Αμερικανικής προέλευσης. 
Στις 6 Δεκεμβρίου 1943 που είχε πέσει η συγκεκρι-
μένη –βάρους 230 κιλών-, ανάμεσα σε άλλες πολλές, 
είχαμε στη Θεσσαλονίκη 500 νεκρούς. Σύμφωνα με 
το Εγγλέζους ήταν λάθος και σκόπευαν να βομβαρδί-
σουν στρατόπεδο των Γερμανών. Μάλιστα. Πέρασαν 
για στρατόπεδο τη μισή Θεσσαλονίκη τότε, καθώς οι 
βόμβες είχαν πέσει σε Κορδελιό, Νεάπολη, Ροδοχώρι, 
Συκιές, προσφυγικούς συνοικισμούς κλπ.

■ Βλήμα 3
«Λάθος» οι Εγγλέζοι είχαν κάνει και στις 11 Ιανουα-

ρίου 1944 όταν βομβάρδισαν όλον τον Πειραιά, προ-
κειμένου να πλήξουν γερμανικά κτίρια πέριξ του λι-
μανιού. Ο τελικός απολογισμός ήταν 5500 νεκροί. Εξ 
αυτών, μόνο οι οκτώ ήταν Γερμανοί στρατιώτες!

■ Βλήμα 4
Ευτυχώς παιδιά που για να γίνει με επιτυχία ο αφο-

πλισμός της βόμβας, δεν μας έβαλαν να υπογράψουμε 
τίποτα νέα μέτρα.

■ Συνεδριάσεις 
Θα διαβάσατε την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης για τις υποδομές στα σχολικά κτίρια της Παροι-
κιάς. Τώρα, θα ρωτήσετε «γιατί» αυτή η ανακοίνωση 
αυτήν την εποχή. Απλά, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 

αποφάσισε να εκδίδει ανακοινώσεις όταν δε λαμβάνει 
απαντήσεις από το προεδρείο του δημοτικού συμβου-
λίου. Σημειώνουμε, ότι επί δύο μήνες περίμενε απά-
ντηση ύστερα από τη σχετική ερώτηση που είχε κα-
ταθέσει. Σαν κάτι να μου λέει ότι κάπου το έχασαν οι 
σύντροφοι. Δε φθάνει που τους αφήνουν και κάνουν 
ερωτήσεις στις συνεδριάσεις, αλλά έχουν την απαίτη-
ση να τους απαντούν κιόλας!

■ Μανιός
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Μανιός, 

μου έχει κλέψει την καρδιά με τη λεβεντιά του! Έτσι 
λοιπόν, βγήκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και τα 
είπε νέτα-σκέτα! Ο γίγαντας Μανιός διαμήνυσε στα 
γατάκια της κυβέρνησης πως δεν πρόκειται να ψηφί-
σει οποιαδήποτε νέα μείωση του αφορολογήτου ορί-
ου. Αυτά είναι! Η ελπίδα έρχεται!

■ Υπουργεία…
Και τώρα θα σας γράψω την απίστευτη ιστορία με 

το ελληνικό Δημόσιο, που τη ζήσαμε σε ρεπορτάζ της 
εφημερίδας μας. Συνομιλούμε (η αφεντιά μου) προ 
15-20 μέρες περίπου με υπηρεσία ενός υπουργείου, 

για ρεπορτάζ που θέλαμε να κάνουμε. Η κυρία που 
μας απαντούσε ήταν πολύ ευγενική και εξυπηρετική 
σε ό,τι της ζητούσαμε. Αφού μας έδωσε τις απαντή-
σεις τη ρωτήσαμε, πως αυτές θα μπορούσαμε να τις 
λάβουμε επίσημα. Μας απάντησε ότι πρέπει να της 
στείλουμε μία ηλεκτρονική επιστολή με το αίτημά μας 
και όλα τα στοιχεία μας.

■ Υπουργεία 2
Χάρηκα πάρα πολύ που ο Δημόσιος τομέας επιτέ-

λους, μπήκε στην ηλεκτρονική –γρήγορη- εποχή μας 
και της στείλαμε με e-mail αυτά που μας ζήτησε. Προ-
σωπικά ήμουν ευτυχισμένος που το Δημόσιο μπορού-
σε να εξυπηρετήσει τον πολίτη με σύγχρονο τρόπο. Οι 
μέρες περνούσαν και απάντηση δε λάβαμε. Παραξε-
νευθήκαμε πολύ στην εφημερίδα, αφού η κυρία ήταν 
πολύ ευγενική στην τηλεφωνική μας επαφή και εξυπη-
ρετική. «Τι να έγινε;» σκέφθηκα. Και αφού περνούσαν 
οι μέρες και σκεφτόμουν ότι λόγω ευγένειας ήμουν 
χαμένος τηλεφωνικά, έβαλα τα μεγάλα μέσα (βλ.: δι-
εύθυνση εφημερίδας), για να δει τι γίνεται.

■ Υπουργεία 3
Η ευγενική κυρία μας μίλησε εκ νέου με εξαιρετι-

κό τρόπο και μας είπε ότι απάντησε άμεσα! «Μα δε 
λάβαμε e-mail» είπαμε. Και αφού απευθυνθήκαμε και 
στην προϊσταμένη του τμήματος, μάθαμε ότι η απά-
ντηση στάλθηκε ταχυδρομικώς (!) ώστε να έχει πρω-
τότυπη σφραγίδα! (Λες και το e-mail δεν αποτελεί με 
τη βούλα της δικαιοσύνης αποδεικτικό στοιχείο). Τες 
πα. Ξανά μανά ζητήσαμε αν είναι δυνατόν να μας στα-
λεί η απάντηση -έστω και ανεπίσημα κατά το ελληνικό 
Δημόσιο- με e-mail. 

■ Υπουργεία 4
Και κάπου εκεί, μάθαμε πως το ελληνικό Δημόσιο δε 

θα πεθάνει ποτέ! Και αυτό, διότι, μπορεί από τη μία να 
δέχεται e-mail, μπορεί να απαντά ταχυδρομικά, αλλά 
άμα βιάζεσαι σου κάνουν τη χάρη και σου στέλνουν 
την απάντηση με φαξ! Ελλάδα 2017 και τα μυαλά στο 
μίξερ!

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

Σε δίκη  
για την 
«κλωτσιά»

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύ-
ρου στις 21/3/2017 θα λυθεί η υπόθε-
ση συμπολίτη μας που κατηγορείται ότι 
κλώτσησε μία γάτα στον παραδοσιακό 
οικισμό Παροικιάς, στις 25/5/2014.

Σύμφωνα με καταγγελία συμπολίτισ-
σας μας ο κατηγορούμενος κλώτσησε 
τη γάτα και όπως δήλωσε στο zoosos.
gr «[…] τόσο η ίδια όσο και μια ακό-

μη εργαζόμενη στην περιοχή είδαν τον 
δράστη, που διατηρεί κατάστημα στον 
ίδιο δρόμο με το δικό της, να κλωτσάει 
το ζώο το οποίο και εκσφενδονίστηκε 
στον απέναντι τοίχο».

Ακόμα, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει 
ότι ο κατηγορούμενος απείλησε και την 
ίδια επειδή διαμαρτυρήθηκε. Στη συνέ-
χεια κατέθεσε μήνυση για κακοποίηση 
ζώου, ενώ ο κτηνίατρος που εξέτασε 
τη γάτα την επόμενη ημέρα γνωμάτευ-
σε ότι αυτή είχε υποστεί κάκωση στα 
πλευρά και διάσειση στο κεφάλι.

Τέλος, ο κατηγορούμενος –αν απο-
δειχθεί στο δικαστήριο ότι έκανε τις 
παραπάνω πράξεις- κινδυνεύει εκτός 
της ποινής και με διοικητικό πρόστιμο 
έως 30.000 ευρώ, για τη συγκεκριμένη 
πράξη.

«Σεσουάρ για  
δολοφόνους»

Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» παρουσιάζει την κω-
μωδία των Bruce Jordan και Marilyn Abrams: «Σεσουάρ για δολοφόνους».

Το θεατρικό έργο έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες, και έχει παιχτεί σε 37 πόλεις 
της Αμερικής και 36 πρωτεύουσες του υπόλοιπου κόσμου, ενώ την έχουν δει περισ-
σότεροι από 8.200.000 θεατές σε όλον τον κόσμο. Έχει χαρακτηριστεί από το βιβλίο 
Γκίνες ως η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του Αμερικανικού θεάτρου. Στην 
Ελλάδα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1999.

Στην παράσταση που θα δοθεί στις 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Γεμελιάρη, παίζουν 
οι: Χάρης Αργυρός, Ιωσήφ Βασιλείου, Δημήτρης Ραγκούσης, Σοφία Καζακίδου, Ηρώ 
Φωκιανού και Αντώνης Χανιώτης.

Σκάκι
Επίσημα μέλος της Ελληνικής Σκακι-

στικής Ομοσπονδίας είναι ο «Αιγαίας» 
Πάρου, σύμφωνα με την απόφαση που 
έλαβε στη συνεδρίασής της η Ομο-
σπονδία στις 4/2/2017 και έκανε δεκτό 
το αίτημα εγγραφής του Παριανού σω-
ματείου.

Με την απόφασή της η Ε.Σ.Ο. ενέταξε 
τον «Αιγαία» στη δύναμη των σωμα-
τείων-μελών της, με αριθμό μητρώου 
678/04-02-2017. Έτσι, το Παριανό 
σκακιστικό τμήμα με 23 αθλητές στο 
δυναμικό του θα πραγματοποιήσει την 
πρώτη επίσημη διασυλλογική του πα-
ρουσία στο σκακιστικό πρωτάθλημα 
Αιγαίου 2017, που θα πραγματοποιηθεί 

από 18 έως 23 Απριλίου, στην Αντίπα-
ρο.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του 
«Αιγαία» Πάρου, μεταξύ άλλων σημει-
ώνεται: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε την ΕΣΟ, για την αποδοχή του 
αιτήματος μας και την ένταξη του σω-
ματείου μας, στην ελληνική σκακιστική 
οικογένεια».

Φουλ Ελλάδα  
οι Γερμανοί!

Στους μεγάλους νικητές της νέας τουριστικής περιόδου κατατάσσει την Ελλάδα η 
γερμανική εφημερίδα «Die Welt», παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς αριθμοί και προ-
γνώσεις θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο, στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου ΙΤΒ.

 Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, στη λίστα των 10 πλέον αναπτυσσόμενων 
ταξιδιωτικών προορισμών των Γερμανών περιλαμβάνονται πέντε ελληνικά αερο-
δρόμια. Στο δημοσίευμα παρατίθενται στοιχεία που συλλέχθηκαν μεταξύ 1 Νοεμ-
βρίου και 9 Ιανουαρίου, για κρατήσεις από τη Γερμανία για το διάστημα από τον 
Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017.

Τα στοιχεία προέρχονται από τo Traveltainment Market Analytics, το οποίο αξιο-
λογεί μαζί με τη μηχανή αναζήτησης Internet Booking Engine τα στοιχεία τα οποία 
παρέχουν διεθνείς ταξιδιωτικές πύλες/πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής της Γερμανίας (Destatis) η Ελλάδα κατέγραψε 
αύξηση επιβατικής κίνησης από τα αεροδρόμια της Γερμανίας +24,7% τον Οκτώ-
βριο και +10,5% στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου ‘16. Σημειώ-
νουμε ότι οι ανακοινώσεις της Γερμανικής Destatis είναι σε πλήρη αντιστοιχία με 
τα στοιχεία του ΕΟΤ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού τον Οκτώβριο 
σημειώθηκε αύξηση +24,8% στις διεθνείς αφίξεις από Γερμανία και +10,3% στο 
δεκάμηνο (Ιαν.-Οκτ.’16). Εξίσου μεγάλη ήταν και τον Οκτώβριο του 2016 η αύξηση 
(+23,9%) στα κυριότερα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα, 
η Ζάκυνθος, η Σκιάθος, οι Κυκλάδες, ενώ αύξηση κατεγράφη (9,1%) από την αρχή 
του 2016 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Οκτώβριο έφθασαν αεροπορικώς στην Ελλάδα 
προερχόμενοι από τη Γερμανία 320 χιλ. επιβάτες έναντι 257 χιλ. τον αντίστοιχο 
μήνα πέρυσι. Στο σύνολο του δεκαμήνου Ιανουάριος - Οκτώβριος 2016, οι επιβάτες 
από Γερμανία ανήλθαν σε 2,74 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 2,47 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015.
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Αστυνομικές 
ειδήσεις

Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων -για το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα- έγιναν γνωστές οι παρακάτω ενέρ-
γειες του αστυνομικού τμήματος του νησιού μας:

- Την 19-01-2017 το πρωί συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 41χρο-
νος ημεδαπός που αναζητούνταν για ανυποταξία.

- Την 25-01-2017 το πρωί συνελήφθησαν στην Πάρο, 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, -2- 
ημεδαποί ηλικίας 46 και 55 ετών γιατί εκτελούσαν παρά-
νομες οικοδομικές εργασίες.

- Την 06-02-2017 το πρωί συνελήφθησαν στην Πάρο, 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δύο 
ημεδαποί ηλικίας 33 και 41 ετών γιατί εκτελούσαν παρά-
νομες οικοδομικές εργασίες.

- Την 09-02-2017 το πρωί συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 38χρο-
νος υπήκοος Αλβανίας γιατί εκτελούσε παράνομες οικοδο-
μικές εργασίες.

- Την 11-02-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
59χρονος ημεδαπός γιατί προέβαινε σε παράνομες οικο-
δομικές εργασίες.

Εμπορικό 
λιμάνι

Ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων «Μαντώ Μαυ-
ρογένους» και ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων 
«Ποσειδώνας», κατέθεσαν ερώτημα προς τα υπουργεία 
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με το εμπορικό λιμάνι Πά-
ρου. Τα ερωτήματα τα κοινοποίησαν στον δήμο Πάρου και 
το λιμενικό ταμείο Πάρου Αντιπάρου.

Η επιστολή των συλλόγων ενοικιαζόμενων δωματίων 
είχε ως εξής:

«Με αφορμή την παρουσίαση της Α’ φάσης του «Master 
Plan» για το λιμάνι της Παροικίας Πάρου, θα θέλαμε να 
μας ενημερώσετε, σχετικά με το στάδιο που βρίσκονται οι 
μελέτες όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του νέου εμπορικού λιμένα της Πάρου.

Παράλληλα σας επισυνάπτεται η πρόσφατη επιστολή 
των συλλόγων μας με θέμα το «Master Plan» με αποδέκτη 
τον Δήμο Πάρου. Αναμένουμε την σχετική ενημέρωση».

Απάντηση του Δήμου Πάρου
Στις 13/2/2017 ο δήμος Πάρου δημοσιοποίησε μακρο-

σκελέστατη απάντηση στην οποία μεταξύ άλλων γράφει:
«[…] Το συγκεκριμένο έργο, λόγω του χαρακτηρισμού 

του ως εθνικού επιπέδου και του προϋπολογισμού δημο-
πράτησής του (άνω των 10.000.000€, πλέον ΦΠΑ), δεν 
εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου Αντιπάρου. Αρμόδιος φορέας ωρίμανσης 
και υλοποίησης είναι –μέχρι σήμερα- το Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπ.Υ.Με.Δι.), το οποίο 
είχε εκπονήσει αρχικώς (προ εικοσαετίας και πλέον) τη 
μελέτη «Προγραμματικό Σχέδιο (Προκαταρκτική Έκθεση) 
Νέου Λιμένα Πάρου - Οριστική Μελέτη Έργων Α’ Φάσης 
και συναφείς μελέτες». 

Στη μελέτη αυτή είχε προκριθεί ως καταλληλότερη θέση 
του νέου λιμένα η βόρεια ακτή του όρμου Μώλος της Δη-
μοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, Δήμου Πάρου. Το έργο 
δεν προχώρησε εξαιτίας προσφυγής κατοίκων της περιο-
χής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και της σχετικής από-
φασης που ακολούθησε. Η συγκεκριμένη θέση (Μώλος) 
δεν έχει πλέον καμία προοπτική για τη χωροθέτηση του 
έργου, δεδομένου μάλιστα ότι έχει κατοχυρωθεί νομικά 
ότι βρίσκεται εντός υγροτοπικού συστήματος ενταγμένου 
στην κατηγορία των Μικρών Νησιωτικών Υγροβιοτόπων 
με κωδικό Y422PAR004 (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012). Ως 
εναλλακτική θέση για την εγκατάσταση του Νέου Εμπο-
ρικού Λιμένα Πάρου είχε προσδιορισθεί στην προαναφε-
ρόμενη μελέτη η θέση Καμινάκι, στη Δημοτική Κοινότητα 
Μάρπησσας, Δήμου Πάρου (…)».

Στη συνέχεια της απάντησης του δήμου γίνεται αναφορά 
για τα προβλήματα που υπάρχουν στο λιμάνι Παροικιάς και 
τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Λιμενικό Ταμείο και 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πάρου, ενώ 
υπάρχει αναφορά για τη διαβούλευση με τους φορείς της 
Πάρου.

Για το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου στην απά-
ντηση του δήμου σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση 
υπάρχει αδυναμία ένταξης στα Επιχειρησιακά Προγράμμα-
τα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2029 και σε άλλα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, του συγκεκριμένου έργου, όπως και άλλων έργων 
που αφορούν τη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση των 
λιμενικών υποδομών της Πάρου -στο Λιμένα Παροικίας 
ή σε άλλες θέσεις- διότι τα έργα αυτά δεν περιλαμβάνο-
νται στον κατάλογο έργων του εγκεκριμένου «Στρατηγικού 
Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025», 
που αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση  πρότασης 
χρηματοδότησης. Όπως σημειώνεται «ο δήμος Πάρου θα 
επιδιώξει -με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου- 
την εγγραφή έργων λιμενικών υποδομών της Πάρου στο 
ΣΠΕΜ 2014-2025 κατά την προβλεπόμενη αναθεώρησή 
του, που προβλέπεται το Νοέμβριο 2017».

Η Λαϊκή 
Συσπείρωση 
για τα 
σχολεία

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, εξέδωσε 
στις 7/2/2017 δελτίο τύπου σχετικά με τα 
κτιριακά προβλήματα στις σχολικές μονάδες 
της Παροικιάς.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, έχει ως εξής:

«Είναι γνωστό το τεράστιο στεγαστικό 
πρόβλημα της πρωτοβάθμιας, δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και της προσχολικής 
αγωγής στην Παροικιά. Ειδικότερα:

- Το 2ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο συνεχί-
ζουν «προσωρινά» να στεγάζουν τους μα-
θητές τους στα ανθυγιεινά προκατασκευα-
σμένα εδώ και χρόνια.

- Το σύνολο των δομών της προσχολικής 
αγωγής στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα, ακα-
τάλληλα για το σκοπό αυτό κτίρια ή κατα-
λαμβάνουν αναγκαίο χώρο για άλλες στε-
γαστικές σχολικές ανάγκες, όπως στο 1ο 
Δημοτικό.

- 6 χρόνια μετά την αγορά του κτήμα-
τος στο «Λιαροκόπι» για την κατασκευή 
του νέου Γυμνασίου, άλλα λόγια (και άλλα 
έργα…) για την πορεία της μελέτης…

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητή-
σαμε εγγράφως από τον πρόεδρο του δη-
μοτικού συμβουλίου και τον Δήμαρχο πριν 
από 2 μήνες!!! (5-12-16) τη σύγκληση του 
δημοτικού συμβουλίου για τα θέματα αυτά 
και να μας γνωρίσουν σχετικά τις προθέσεις 
τους, αλλά «φωνή βοώντος…».

Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθη-
τές και οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι οι 
παριανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν τις προθέσεις της δημοτικής 
αρχής, η οποία είναι υποχρεωμένη να 
εκθέσει δημόσια τον απολογισμό των 
σχετικών δράσεων της, όπως και τον 
σχετικό προγραμματισμό».

Δημοτικό Ωδείο

Στις 25 Ιανουαρίου 2017 διεξήχθησαν οι πρώτες διπλω-
ματικές εξετάσεις του δημοτικού ωδείου Πάρου!  

Στις εξετάσεις, ο σπουδαστής του ωδείου, Άλντο Λικάφι, 
της τάξης του καθηγητή, Θέμη Παπαδημητρίου, παρουσία-
σε το πρόγραμμά του για το δίπλωμα κιθάρας. 

Ο σπουδαστής, ξεδιπλώνοντας το μεγάλο ταλέντο του, 
ερμήνευσε ένα πολύ δύσκολο δεξιοτεχνικά πρόγραμμα 
με εξαιρετικό τρόπο, αποσπώντας κολακευτικότατα σχό-
λια από την εξεταστική επιτροπή την οποία αποτελούσαν 
διακεκριμένοι καθηγητές και σολίστ της κιθάρας των με-
γαλύτερων ωδείων της Αθήνας. Οι εξεταστές στάθηκαν 
ιδιαίτερα τόσο στην ερμηνεία του σπουδαστή όσο και στην 
τεχνική του, αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του ιδίου 
και του καθηγητή του. Επαίνεσαν ιδιαίτερα το ήθος και τον 
ψυχισμό στην ερμηνεία του σπουδαστή, γι’ αυτό και απο-
φάσισαν παμψηφεί να του απονείμουν το δίπλωμα κιθά-
ρας με το βαθμό Άριστα και Α’ βραβείο, προτρέποντας 
τον να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, προβλέ-
ποντας μια σπουδαία καριέρα.

Σε σχετικό δελτίο τύπου η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει: «Ως ΚΔΕ-
ΠΑΠ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι τόσο για τον 
σπουδαστή μας όσο και το υψηλό επίπεδο σπουδών και 
τη σκληρή δουλειά που επιτελείται στο Ωδείο μας. Συγ-
χαίρουμε ολόθερμα τον σπουδαστή μας καθώς και τον 
καθηγητή του και ευχόμαστε το δίπλωμα αυτό να είναι η 
απαρχή μιας λαμπρής καριέρας που θα μας κάνει όλους 
υπερήφανους».
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Πίτα  
αλιέων

Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων 

παράκτιας αλιείας δήμου Πάρου, «Άγιος 

Νικόλαος» έκοψε την παραδοσιακή βασι-

λόπιτα στις 29 Ιανουαρίου στη Νάουσα, 

στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας».

Πριν την κοπή της πίτας προηγήθηκε 

η γενική συνέλευση των αλιέων, ενώ το 

παρόν έδωσαν ο λιμενάρχης Πάρου, Αντ. 

Ραγκούσης, ο πρόεδρος του λιμενικού τα-

μείου Πάρου-Αντιπάρου, Στ. Καραχάλιος 

και ο αντιδήμαρχος Πάρου, Μαν. Μαλα-

ματένιος.
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Δημόσιο  
κάλεσμα

Συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές της Πάρου οι ενημερω-
τικές συζητήσεις για τις βλάβες που θα επιφέρουν στο περι-
βάλλον οι ανεμογεννήτριες που πρόκειται να τοποθετηθούν.

Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του έκανε δημόσιο κάλε-
σμα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις βουνο-
κορφές της Πάρου.

Στην ανακοίνωση του δήμου Πάρου γράφεται:
«Ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με την Δημοτική Επι-

τροπή για τις ανεμογεννήτριες, τους φορείς του νησιού 
και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, καλεί τους 
Πολίτες της Πάρου να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο καίριο ζήτημα της εγκατάστασης αιολικών 
σταθμών παραγωγής ενέργειας στην Πάρο.

Φίλοι και Φίλοι της Πάρου,
Επειδή, εκτιμάται ότι η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανε-

μογεννητριών θα έχει ανεπανόρθωτο περιβαλλοντικό, οι-
κονομικό και κοινωνικό κόστος χωρίς κανένα όφελος για 
την τοπική κοινωνία.

Επειδή, η υπάρχουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση 
ΑΠΕ όχι μόνο δεν προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, αλλά 
αντιθέτως επιτρέπει την εγκατάσταση ακόμα και σε προ-
στατευόμενες περιοχές και στην περίπτωσή της Πάρου, σε 
καταφύγια άγρια ζωής.

Επειδή, η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει την κοινωνική 
συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου και όχι την καταστροφή τους.

Επειδή, οι ανεμογεννήτριες είναι θορυβώδεις, επικίνδυ-
νες για τη δημόσια υγεία, και  καταστροφικές για τη βιοποι-
κιλότητα του τόπου μας.

Γι’ αυτό εμείς, 
Λέμε ΟΧΙ στη αλλοίωση του φυσικού και πολιτιστικού 

μας περιβάλλοντος και την καταστροφή του τουρισμού.
Λέμε ΟΧΙ στην ακύρωση της όποια αναπτυξιακής πορεία 

του νησιού μας.
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για 

το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας, και επι-
θυμούμε υψηλή ποιότητα ζωής μακριά από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Όποιος πολίτης θέλει να συμμετέχει ενεργά 
με τις γνώσεις του και τις απόψεις του, καλείται να πλαι-
σιώσει τη Δημοτική Επιτροπή για τις Ανεμογεννήτριες. 
Επίσης, αναρτούμε στο διαδίκτυο σχετικό ψήφισμα για να 
συγκεντρωθούν υπογραφές από τους Παριανούς και τις 
Παριανές, τους κατοίκους και φίλους του νησιού μας και 
όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον για τον τόπο μας (…)».
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Πρόεδρος του  
Περ. Συμβουλίου  
ο Κ. Μπιζάς

Με ευρύτατη διαπαραταξιακή αποδοχή, ο έπαρχος Πάρου, Κώ-
στας Μπιζάς, εξελέγη στο αξίωμα του προέδρου του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στη διάρκεια ειδικής συνεδρί-
ασης που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου.

Ο κ. Μπιζάς, έχοντας διανύσει μια μεγάλη πορεία στο χώρο της 
αυτοδιοίκησης, διαδέχθηκε στη θέση του προέδρου τον κ. Θωμά 
Σωτρίλλη, η παραίτηση του οποίου έγινε δεκτή.

Οι δηλώσεις Μπιζά
Με την εκλογή του στο αξίωμα του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο 

κ. Κώστας Μπιζάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η εκλογή μου στη θέση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αι-

γαίου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά και για το νησί μου, την Πάρο 
και ταυτοχρόνως, την ύψιστη ευθύνη που αναλαμβάνω στην αυτοδιοικητική μου 
διαδρομή. 

Με αίσθημα καθήκοντος προάσπισης του θεσμού που καλούμαι να υπηρετήσω, 
με ευθυκρισία και αντικειμενικότητα, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις 
να διεκπεραιώσω τα ζητήματα του Προεδρείου και να διασφαλίσω την εύρυθμη 
λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουρ-
γίας του οργάνου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρ-
κο και τους συναδέλφους μου περιφερειακούς συμβούλους για την πρόταση στο 
πρόσωπο μου και για την ευρεία εμπιστοσύνη που με περιέβαλαν. Ο στόχος όλων 
μας είναι κοινός. Εκπροσωπούμε τον λαό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κα-
λούμαστε να αναδείξουμε εκείνα που μας ενώνουν για το καλό του τόπου μας. 
Καλούμαστε να αποδείξουμε στην πράξη την υιοθέτηση της ενιαίας περιφερειακής 
συνείδησης, από την Κέα έως το Καστελόριζο».

Το βιογραφικό Κ. Μπιζά
Επαγγελματική δραστηριότητα
- Μαθηματικός, απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Διδάσκει μαθηματικά στο φροντιστήριο που διατηρεί στον Περιφερειακό της  

Παροικιάς από το 2000.
- Ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων στον Άγιο Σπυρίδωνα Πα-

ροικιάς.
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
- Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) και της Ομοσπονδίας 

Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.). 
- Πρόεδρος του συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων Πάρου - Αντιπάρου «ΜΑ-

ΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ» από το 1998 έως σήμερα.
Τοπική αυτοδιοίκηση
- Έπαρχος της Π.Ε. Πάρου - Περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου από 

1/9/14 έως σήμερα.
- Περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αιγαίου με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας 

από 1/1/2011 έως 31/8/2014.
- Μέλος της Τουριστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
- Δημοτικός σύμβουλος Πάρου (1/1/2003 – 31/12/2010).

- Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής ως 
εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης (1/1/2003-
31/12/2006).

- Εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης του Δή-
μου στα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια: α) 
Τουριστική Επιτροπή, β) Κ.Α.Π.Η .Δήμου Πά-
ρου, γ) Σχολικές Επιτροπές των     Δημοτικών 
Παροικίας, Λευκών-Κώστου και των Λυκείων 
Παροικίας και Νάουσας, δ) Δημοτική Επιχείρη-
ση Πρότυπο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό 
Πάρου Αϊ Γιάννης  Δέτης, ε) Νομικό Πρόσω-
πο Μουσείου Γλυπτικής «Ν. Περαντινός», στ) 
Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης 
(Δ.Ο.Ν.Α.) και ζ) Δημοτικό και Εκκλησιαστικό 
Ίδρυμα «Αγία Θεοκτίστη».

Κοινωνική δραστηριότητα
- Συνεργάτης στα κατηχητικά σχολεία της 

Παναγίας Εκατονταπυλιανής (1996-2000).
- Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιε-

ρού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής (1999-2007).

- Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου «Παναγία 
Εκατονταπυλιανή» (1/1/2005 - σήμερα).

Οικογενειακή κατάσταση
Γεννήθηκε το 1970. Είναι γιος του Νίκου Κ. Μπιζά και της Σοφίας Μπιζά το γένος 

Αθανασίου και Μαρίας Πατέλη. Έχει δύο αδέλφια, τον ιερέα Στυλιανό Μπιζά και την 
Σπυριδούλα Μπιζά (νοσηλεύτρια - ψυχολόγος). Είναι νυμφευμένος με την Κατερίνα 
Αντιπαριώτη, την κόρη του Βασιλείου Αντιπαριώτη και της Μαρούλης Κόττη (το γέ-
νος παπά Γκίκα εκ Λευκών). Έχουν μία κόρη την Μαρουλία, 17 ετών.

Ο εντιμότατος κ. Τζανακόπουλος
Ο περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, Παντελής Τζα-

νακόπουλος, είχε την ευκαιρία να χαιρετίσει τον νέο πρόεδρο της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, Κ. Μπιζά, εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ο κ. Τζανακόπουλος για μία ακόμα φορά απέδειξε το ήθος που τν διακρίνει και 
την αγάπη του για το νησί μας. Στον χαιρετισμό του είπε:

«Θέλω να συγχαρώ τον συντοπίτη μου κ. Κ. Μπιζά για την εκλογή του στο αξίω-
μα του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Είναι μια πολύ τιμητική απόφαση που αφορά βεβαίως το πρόσωπο του νέου προ-
έδρου, αλλά στο πρόσωπο του εκτιμώ ότι τιμώνται από το περιφερειακό συμβού-
λιο οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες, οι οποίοι βλέπουν ότι ένας από τους εκπρο-
σώπους τους αναλαμβάνει την προεδρία στο ανώτερο συλλογικό πολιτικό όργανο 
της Περιφέρειας μας. Ο κ. Μπιζάς έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απα-
ραίτητα για να ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είναι εγνωσμένου 
ήθους, μεθοδικότητας, εργατικότητας, πραότητας, ευγένειας και έχει συσσωρευ-
μένη εμπειρία από τη λειτουργία του συμβουλίου. Προσωπική μου άποψη είναι 
ότι η εκλογή σου Κώστα στον προεδρικό θώκο του Π.Σ. αποτελεί αποφασιστικό 
βήμα-σκαλοπάτι στην κλίμακα των μελλοντικών πολιτικών σου στοχεύσεων και 
προσδοκιών.

Σου εύχομαι ολόψυχα ευόδωση και ικανοποίηση των προσδοκιών σου μαζί με 
τις ευχές μου για καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνεις. Θα ήθελα να σε 
διαβεβαιώσω ότι η παράταξη μας θα σε συνδράμει στο έργο σου προκειμένου 
να ανταποκριθείς με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό. Συμπληρωματικά θα ήθελα να 
ευχαριστήσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Σωτρίλλη για τον τρόπο με τον οποίο 
διηύθυνε τις εργασίες του Π.Σ.. Ήταν ένας πρόεδρος με στιβαρότητα, με κατα-
νόηση και ευγένεια. Ήταν υπερβατικός και ενωτικός και γι’ αυτό η προεδρία του 
κρίνεται απόλυτα επιτυχής».

Τουριστική δράση
Το πλάνο δράσης τουριστικής προβολής των νησιών για το έτος 2017 και τις δρά-

σεις προβολής πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο της «Γαστρονομικής Περιφέρειας 
της Ευρώπης 2019» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 
- Μελέτη σχεδιασμού κι ανάπτυξης στρατηγικής επικοινωνίας & δημιουργικού 

οδηγού προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
- Υπηρεσίες δημιουργικής εκτέλεσης και προσαρμογές για τις ανάγκες διαφήμισης 

και προβολής των προορισμών και θεματικών προϊόντων της Περιφέρειας
- Παραγωγή Videos για τις ανάγκες προβολής της τουριστικής περιόδου 2017 

από υπάρχουσες τράπεζες και πηγές πλάνων με εικαστική επιμέλεια
- Σχεδιασμό& Ανάπτυξη διαδραστικής web based εφαρμογής
- Εικαστική & Δομική Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://

aegeanislands.gr/
- Διαχείριση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

- Κινηματογράφηση και παραγωγή οπτικο-ακουστικού υλικού (ταινίες) το καλο-
καίρι του 2017  

- Διαχείριση περιεχομένου και προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

- Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής Διαδικτυακών Μέσων Εξωτερικού  
- Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής σε ψηφιακά Μέσα του εξωτερικού και σε 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
- Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής με αξιοποίηση Native ads και διαφήμισης 

περιεχομένου σε Διαδικτυακά Μέσα Εξωτερικού 
- Ειδικό Πρόγραμμα Προβολής στο Discovergreece.com
- Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών
- Ενέργειες Προώθησης B2B
- Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της ψηφιακής φήμης 
- Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις,  Road Shows και Workshops
- Φιλοξενίες
- Διαφημιστικές καταχωρήσεις
- Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
- Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
- Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις
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Έκοψαν πίτα 
στον Αμπελά

Ο σύλλογος «Αμπελάς» Πάρου έκοψε στις 5/2/2017 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την οποία ευλόγησε ο 
π. Πέτρος Κορτιάνος, ενώ το τυχερό φλουρί βρήκε ο 
μικρός φίλος του συλλόγου Χρήστος Τριπολιτσιώτης, 
ο οποίος κέρδισε και το δώρο.

Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τα 
μέλη και τους φίλους του, τον δήμαρχο Μ. Κωβαίο, 
τον έπαρχο Πάρου Κ. Μπιζά, τον πρόεδρο του λιμε-
νικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, Στ. Καραχάλιο, τον 
αντιδήμαρχο Μ. Μαλαματένιο, την εκπρόσωπο της 
μείζονος αντιπολίτευσης Α. Κάγκανη και όλους όσοι 
παραβρέθηκαν στη γιορτή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε από τα χειροποίητα 
κεράσματα που ευγενικά προσέφεραν οι κυρίες του 
συλλόγου, με καφέ και σούμα, σε μια ανοιχτή συζήτη-
ση, με θέα τον λιμανάκι του Αμπελά. 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις

Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου, υπό τον 
τίτλο: «Για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις στο νησί 
μας», δημοσιοποίησε το 
παρακάτω δελτίο τύπου:

«Το θέμα της ημερήσι-
ας διάταξης στο τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο 
με τίτλο «Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕ-
ΠΑΠ για χρηματοδότηση της Κατασκευής Κλει-
στού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς Δη-
μοτικής Κοινότητας Πάρου», κατά γενική ομολογία 
δεν είχε νόημα, αφού δεν απαιτείται τέτοια απόφαση 
από τις προβλεπόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης 
δημοτικών έργων από δημοτική επιχείρηση. Ο σκο-
πός ήταν προφανής. Η επικοινωνιακή ανάγκη της 
δημοτικής αρχής, να δείξει ότι υπάρχει κινητικότητα 
για το έργο. Τώρα ποιός καρπώνεται κάτι και αν κα-
πελώνονται μεταξύ τους, αυτό δεν αποτελεί πρόβλη-
μα μιας νεολαίας που βιώνει την έλλειψη αθλητικών 
εγκαταστάσεων στο νησί μας και έχει την ελπίδα αυ-
τές να υπάρξουν κάποτε. 

Η πραγματικότητα είναι τούτη:
Το δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση της 21ης 

Ιουλίου 2016, ορθά κατά τη γνώμη μας, αποφάσισε 
την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο «Ζευ-
λάκι». Σε αυτό το δημοτικό κτήμα υπάρχουν εγκεκρι-
μένοι ειδικοί όροι δόμησης, λόγω της προεργασίας 
που είχε γίνει επί δημαρχίας Κ. Αργουζή. Ταυτόχρονα 
συμφωνήσαμε στη χρηματοδότηση του έργου από 
την ΚΔΕΠΑΠ με 400.000 € και εξασφάλιση της επι-
πλέον χρηματοδότησης από την περιφέρεια μετά από 
σχετική δέσμευση του Περιφερειάρχη. Για να υλοποι-
ηθεί φυσικά αυτή η δέσμευση, χρειάζεται να έχουν 
εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής, 
να υπάρχει προμελέτη του έργου και προϋπολογισμός 
του. Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα τίποτα από 
αυτά δεν έχει συμβεί.

Επειδή λοιπόν τα λόγια και η εικονική πραγ-
ματικότητα δεν κατασκευάζουν έργα αλλά καλ-
λιεργούν αυταπάτες, καλείται ο δήμαρχος να 
φέρει στο δημοτικό συμβούλιο άμεσα τις απαι-
τούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής, την προμελέ-
τη του έργου και τον προϋπολογισμό του, όπως 
επίσης τον προγραμματισμό για την κατασκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Δια-
μέρισμα της Νάουσας, αφού και εκεί η νεολαία 
βιώνει την δική της εγκατάλειψη».

Τιμή ΣΟΚ για 
το αεροπλάνο!

 Η Sky Express, προσφέρει για όλες τις πτήσεις της 
τον Μάρτιο, στα δρομολόγια Αθήνα - Πάρος και Πά-
ρος – Αθήνα, θέσεις με ναύλο έκπληξη! Συγκεκριμένα 
τα εισιτήρια θα κοστίζουν από 23,86 ευρώ!

Σημειώνουμε ότι οι αναφερόμενοι ναύλοι δεν περι-
λαμβάνουν φόρους αεροδρομίων και αφορούν περιο-
ρισμένο αριθμό θέσεων.

Στήριξη στους 
έπαρχους

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, εξέ-
φρασε την πλήρη στήριξή του στις προτάσεις των 
έπαρχων του Ν. Αιγαίου για την εύρυθμη και αποδοτι-
κότερη λειτουργία των Περιφερειακών ενοτήτων. 

Οι έπαρχοι ζητούν παρέμβαση στα αρμόδια όργανα 
του κράτους, για ενίσχυση του θεσμού του έπαρχου 
με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεσμικά, αλλά και 
σε συνεννόηση   και συνεργασία με την περιφερειακή 
αρχή.

Ακόμα, ζητούν ενίσχυση κατά προτεραιότητα με 
προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να 
στελεχωθούν οι υπηρεσίες τους και να ανταποκρί-
νονται με επάρκεια  στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους και άμβλυνση των δυσχερειών που αντιμετωπί-
ζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Κλοπές 
σημάτων 
αυτοκινήτων

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Νάουσας, 
αλλά και με μήνυση κατά αγνώστων που κατατέθηκε 
στο λιμεναρχείο Πάρου, το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα έχουν αφαιρεθεί σήματα αυτοκινήτων.

Η νεανική υποκουλτούρα των ’80 που αποτυπώνει 
εν πολλοίς και κοινωνιολογικά ζητήματα στην εποχή 
μας –αφού τα κλαπέντα σήματα είναι συνήθως από 
ακριβά αυτοκίνητα-, έχει φέρει σε προβληματισμό συ-
μπολίτες μας που αντικρίζουν τα οχήματά τους δίχως 
το σήμα τους. Σημειώνουμε ότι άλλη μία «μόδα» στα 
αστικά κέντρα της χώρας μας αυτήν την εποχή, είναι 
η αφαίρεση χειρολαβών από μέσα μαζικής μεταφοράς 
τα οποία συνήθως στη συνέχεια κοσμούν τις τσάντες 
των μαθητών! 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποκουλτούρα της εποχής 
μας σημειώνουμε ότι η αφαίρεση σημάτων από τα αυ-
τοκίνητα είχε ως συμβολικό χαρακτήρα την αφαίρεση 
τιμήματος από την αξία ενός ακριβού αυτοκινήτου, 
ενώ η αφαίρεση χειρολαβών είναι υπόσχεση βίας.

Νέο ΔΣ στον 
Χ.Ο.Ν.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο 
του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, το οποίο προήλθε 
μετά τις εκλογές του συλλόγου στις 24/1/2017

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος: Τσουνάκη Σταματίνα
Αντιπρόεδρος: Θεοδωράκου Ανθούλα
Γραμματέας: Τριγλιανού Κουζούμη Ντόρα
Ταμίας: Σπύρου Μαρία
Μέλη: Καϋμενάκης Πάρης (υπεύθυνος χορευτι-

κών παραστάσεων), Λαζοπούλου Σαγκριώτη Τερέζα 
(υπεύθυνη θεατρικών παραστάσεων), Σαγκριώτη Δα-
βερώνα Λίτσα (υπεύθυνη πολιτιστικών επιτροπών).

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Η εφημερίδα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει δέκτης των ανησυχιών 
του αγροτικού κόσμου της Αντιπάρου, καθώς ο Αγροτικός Συνεταιρισμός του νησιού 
δεν τους έχει δώσει καμία ενημέρωση για την πορεία και την οικονομική του κατά-
σταση. Ακόμα, δεν έχει κάνει συνέλευση ώστε να τους ενημερώσει.

Η «Φωνή της Πάρου», προκειμένου να ερευνήσει το θέμα απευθύνθηκε στον πλέ-
ον επίσημο φορέα της χώρας μας, ώστε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο ρεπορ-
τάζ για την υπόθεση. 

Έτσι, αφού αρχικά συνομιλήσαμε με την αρμόδια υπάλληλο, στείλαμε στη συνέχεια 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Οικονο-
μικών Ελέγχων και Επιθεώρησης – Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής 
Νομοθεσίας), το παρακάτω ερώτημα:

«Αγαπητή κυρία σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τη Δευτέρα 
30/1/2017 σας στέλνουμε ερωτήματα περί ενός ρεπορτάζ που θέλουμε να κά-
νουμε για την εφημερίδα μας, στο πλαίσιο έρευνας για τους Αγροτικούς Συνεται-
ρισμούς των νησιών μας.

Οι ερωτήσεις που σας απευθύνουμε, δε γνωρίζουμε αν είναι της αρμοδιότητας 
του τμήματός σας και θα σας παρακαλούσαμε σε ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς 
σας να μας απαντήστε αν θέλετε που πρέπει να τις κάνουμε, ώστε να έχουμε έγκυ-
ρη και επίσημη ενημέρωση για την έρευνά μας.

Τα ερωτήματά μας είναι για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου, για τον 
οποίο αν και γνωρίζουμε ότι έχει δραστηριότητα, δεν μπορούμε να βρούμε τα πα-
ρακάτω στοιχεία.

1. Αν είναι γραμμένος στο δικό σας Μητρώο ή αν αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
2. Αν έχουν γίνει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία 

χρόνια.
3. Αν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί του και που μπορούμε να ανατρέξουμε γι’ 

αυτούς.
Τέλος, κάθε άλλη πληροφορία μου μπορείτε να μας δώσετε περί του θέματος 

είναι ευπρόσδεκτη για την καλύτερη παρουσίαση του ρεπορτάζ μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ».

Η απάντηση
Από την παραπάνω Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 
2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 225/12043 λάβαμε απάντηση, που τα κυριότερα 
σημεία της (τα έντονα γράμματα δικά μας) έχουν ως εξής:

«[…] Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού με το οποίο ζητάτε πληροφορίες για 
τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου, σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω συνε-
ταιρισμός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78/26-04-2017) οι 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής 
στο Μητρώο μπορούν μέχρι την 26η Απριλίου 2017 α) να συγχωνευτούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4384/2016, με άλλον υφι-
στάμενο κατά τη δημοσίευση του νόμου, που είναι εγγεγραμμένος στο 
Μητρώο ή β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθά-
ριση.

Όσον αφορά τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοικητικού 
συμβουλίου και ισολογισμούς του ΑΣ Αντιπάρου, η Υπηρεσία μας δεν δι-
αθέτει σχετικά στοιχεία».

Ο προβληματισμός
Λαμβάνοντας την παραπάνω απάντηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, ήταν ξεκάθαρα πλέον στην εφημερίδα μας, τα παρακάτω:
- Δεν είχαμε να απευθυνθούμε σε κανέναν από τον Αγροτικό Συνεται-

ρισμό Αντιπάρου (εννοούμε επίσημο μέλος του διοικητικού συμβουλίου), αφού το 
ίδιο το υπουργείο επισήμανε ότι δε διαθέτει κανένα στοιχείο!

- Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αντιπάρου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στο Μητρώο! 
Άρα δεν υφίσταται επίσημα!

- Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους ισολογισμούς των τελευταίων 
ετών, καθώς το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αντιπάρου
Θα μπει σε εκκαθάριση;

Ακίνητο του Αγροτικού Συνεταιρισμού στον παραλιακό δρόμο Αντιπάρου
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δε διαθέτει σχετικά στοιχεία. 
Οπότε δεν είχαμε κανένα στοιχείο 
για να ενημερώσουμε τους αγρό-
τες που ανησυχούν. Η έκπληξή μας 
μεγάλωσε περισσότερο, αφού γνω-
ρίζουμε πως ο Αγροτικός Συνεται-
ρισμός Αντιπάρου έχει στην κατοχή 
του ακίνητα (το ένα μάλιστα θεω-
ρείται «φιλέτο» πάνω στον κεντρικό 
παραλιακό δρόμο). 

Ο δήμαρχος
Η «Φωνή της Πάρου», προκει-

μένου να έχει με τον έναν ή άλλον 
τρόπο μία επίσημη θέση από την 
Αντίπαρο, απευθύνθηκε στον δή-
μαρχο, Αναστάσιο Φαρούπο.

Ο κ. δήμαρχος μας είπε ότι και ο 
ίδιος ανησυχεί για το τι γίνεται στον 
Συνεταιρισμό Αντιπάρου, αλλά ούτε 
εκείνος έχει βρει κάποια άκρη, ώστε 
να μπορεί υπεύθυνα να απαντήσει 
στα ερωτήματα μας. 

Οι Νόμοι
Προσπαθώντας να δούμε τα 

ΦΕΚ που αναφέρονται στην απά-
ντηση του υπουργείου διαβάζουμε 
στη διευκρινιστική εγκύκλιος του 
ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) «Αγρο-
τικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλ-
λογικής οργάνωσης του αγροτικού 
χώρου και άλλες διατάξεις», μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

«[…] Με το άρθρο 1 ορίζεται ο 
Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο 
εξής ΑΣ, ως αυτόνομη ένωση 
προσώπων, η οποία συγκροτείται 
εθελοντικά και επιδιώκει με την 
αμοιβαία βοήθεια και την αλ-
ληλεγγύη των μελών της, τη 
συλλογική, οικονομική, κοι-
νωνική, πολιτιστική ανάπτυξη 
και προαγωγή τους, μέσω μιας 
συνιδιόκτητης και δημοκρατι-
κά διοικούμενης επιχείρησης 
(…).

[…[ Για την απόκτηση ΑΦΜ 
από την αρμόδια Δημόσια Οι-
κονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι 
ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν 
βεβαίωση εγγραφής τους στο 
Μητρώο, η οποία χορηγεί-
ται από την αρμόδια αρχή και 
αναγράφει τον αριθμό μητρώου. 
Μετά την εκλογή του οριστικού 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα 
(1) μήνα στο Μητρώο της αρμόδιας αρχής πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη των ως άνω Συμβουλίων (…).

[…] Σύμφωνα με το άρθρο 18, η κρατική εποπτεία επί των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ασκεί-
ται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρμόδια αρχή (…) Η αρμόδια αρχή 
τηρεί και το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών 
φορέων (Μητρώο) του άρθρου 19, που αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων και 
αποτελεί συνέχεια του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσε-
ων του άρθρου 2 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210).

[…] Οι τακτικές ετήσιες δηλώσεις των ΑΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Μη-
τρώο ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνουν: α) επικαιροποίηση των 
στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο, β) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
άρθρου 22 (…) 

[…[ Διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται αν οι ΑΣ δεν προσαρ-
μόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο εντός έτους από την έναρξη ισχύ-

ος αυτού και για λόγους που 
αφορούν τη μη υποβολή των 
απαιτούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών της τακτικής 
ετήσιας δήλωσης, τη μη τήρηση 
των διατάξεων του νόμου και 
του καταστατικού, όπως οι λόγοι 
αυτοί θα εξειδικευτούν σε σχετική 
υπουργική απόφαση (…).

[…] Ο ΑΣ υποχρεούται να δημοσι-
εύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις του στον ιστότοπο 
του ΑΣ, εφόσον διαθέτει καθώς 
και στον υπό διαμόρφωση ιστότο-
πο του ΥπΑΑΤ, το αργότερο είκοσι 
ημέρες πριν από την ημερομηνία 
σύγκλησης της ετήσιας τακτικής 
ΓΣ η οποία τις εγκρίνει (…)».

Η εκκαθάριση
Με τη διευκρινιστική εγκύκλι-

ος του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγρο-
τικού χώρου και άλλες διατάξεις», 
που αντικαθιστά προηγούμενες δι-
ατάξεις σε ενιαία μορφή, είναι σα-
φής.

Από το προϊόν της εκκαθάρισης 
εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. Οι προαιρε-
τικές μερίδες εξοφλούνται μετά 
την ικανοποίηση των Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων, του Ελληνικού Δημίου, 
των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
των εργαζομένων. Το υπόλοιπο 
του ενεργητικού που απομένει 
(π.χ. κτίρια, αποθήκες) διατί-
θεται σε άλλον ΑΣ ή για άλλο 
κοινωνικό σκοπό, σύμφωνα 
με όσα ορίζει το καταστατικό, 
και δεν διανέμεται στα μέλη.

Ακόμα, Αγροτικός Συνεταιρισμός 
που δεν έχει υποβάλει αίτηση πρώ-
της εγγραφής στο Μητρώο του 
ν.4015/2011 ή έχει καταχωριστεί 
σε αυτό ως ανενεργός κατά την 
έναρξη ισχύος του ν.4384/2016, 
έχει προθεσμία ενός (1) έτους, 
είτε να συγχωνευθεί, σύμ-
φωνα με το άρθρο 24 του 
4384/2016, με άλλον εγγε-
γραμμένο στο Μητρώο του 
ν.4015/2011 Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό, ή να αποφασίσει τη 

λύση και την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 
του ν.4384/2016. 

Ο ΑΣ λύεται, σύμφωνα με το άρθρο 26: α) αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του β) με 
απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία γ) αν κηρυ-
χθεί σε κατάσταση πτώχευσης δ) με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, 
περί λύσης και ορισμού εκκαθαριστών, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκου-
σίας δικαιοδοσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) μετά από αίτηση οποιουδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον, αν από το ανύπαρκτο της δραστηριότητας του συνάγεται 
εγκατάλειψη του σκοπού του ββ) μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής, αν ο ΑΣ δεν 
έχει υποβάλλει στο Μητρώο τις εγκεκριμένες από τη ΓΣ οικονομικές καταστάσεις 
τριών  συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ διαγραφεί από το 
Μητρώο

Τέλος, για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομι-
κή Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής 
τους στο Μητρώο, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή και ανα-
γράφει τον αριθμό μητρώου. 
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Όσον αφορά τη διενέργεια  
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 

διοικητικού συμβουλίου  
και ισολογισμούς  
του ΑΣ Αντιπάρου,  

η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει 
σχετικά στοιχεία

[

]
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Σύσκεψη 
στο  
υπουργείο 
Ναυτιλίας 
 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με πρωτοβουλία του υφυπουργού Νεκτά-
ριου Σαντορινιού, την Τετάρτη 25/1/2017 
και σ’ αυτήν μετείχαν στελέχη του υπουρ-
γείου, καθώς και στελέχη του επιμελητηρί-
ου Κυκλάδων με επικεφαλής τον πρόεδρο, 
Γιάννη Ρούσσο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γνωστό 
θέμα του Φ.Π.Α., για το οποίο ο κ. Ρούσσος 
αρχικά εξέφρασε την απογοήτευσή του 

ενώ στη συνέχεια ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του ανέλυσαν τις σχετικές ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί το Επιμελητήριο Κυκλά-
δων, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κατόπιν ζήτησε από τον υφυπουργό, 
στην επικείμενη αλλαγή του ΦΠΑ στην Ευ-
ρώπη που σύντομα θα περάσει στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης, να μεριμνήσει ώστε να 
διατυπωθεί σαφώς και ρητά η βούληση 
της χώρας μας να επαναφέρει το προηγού-
μενο καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά μας, προ-
κειμένου αυτό να αποτυπωθεί στο τελικό 
κείμενο του action plan και η Ελλάδα να 
είναι επίσημα σε θέση να αξιοποιήσει αυτή 
τη δυνατότητα, όπως άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες που διαθέτουν νησιά. 

Άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητήθη-
κε στη σύσκεψη είναι το ακτοπλοϊκό, όπου 
διατυπώθηκε η άποψη του επιμελητηρίου 
ότι το ακτινωτό σύστημα (γραμμές κορμού) 
θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση στο 
πρόβλημα της διασύνδεσης των νησιών, 
φυσικά μετά από ολοκληρωμένη μελέτη 
τεκμηρίωσης για τη βιωσιμότητα και απο-
τελεσματικότητα του εγχειρήματος. 

Η πίτα στο 
ΚΗΦΗ

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Κ.Η.Φ.Η. στη Νάουσα.

Σε μια πολύ όμορφη, συντροφική και ζε-
στή βραδιά κόντρα στο δριμύ ψύχος και 
την  έντονη βροχόπτωση, οι ωφελούμενοι, 
τα μέλη και οι εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευ-
χές για τον καινούριο χρόνο, ενώ οι μεγα-
λύτεροι διηγήθηκαν ιστορίες από τα παλιά 
γεμάτες αναμνήσεις. Όλοι μαζί τραγούδη-
σαν παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια και 
έψαλλαν εκκλησιαστικούς ύμνους.

Σην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θανάσης 
Μαρινόπουλος, οι αντιδήμαρχοι: Δώρα 
Σαρρή-Παπακυρίλου και Μανώλης Μαλα-

ματένιος, και ο εκπρόσωπος των εργαζομέ-
νων στην ΚΔΕΠΑΠ, Δημήτρης Γεωργιάδης. 
Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο εφημέριος 
της ενορίας «Κοιμήσεως της Θεοτόκου», 
πρωτοπρεσβύτερος, Πέτρος Κορτιάνος.

Τέλος, το Κ.Η.Φ.Η. εύχεται σε όλο τον κό-
σμο υγεία, ευτυχία και προκοπή και πάνω 
από όλα ένα καλύτερο αύριο για τη νεο-
λαία μας που είναι η ελπίδα και το μέλλον 
του νησιού μας.

ΚΚΕ: Έχουν μεγάλο 
θράσος

Οι Τομεακές Οργανώσεις 
του ΚΚΕ στις Κυκλάδες εξέ-
δωσαν σχετικά με συνέντευ-
ξη τύπου των βουλευτών 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, την παρα-
κάτω ανακοίνωση:

«Πρόσφατα οι τρεις βου-
λευτές του Σύριζα στις Κυ-
κλάδες έδωσαν συνέντευξη 
τύπου στη Σύρο, για να εκ-
θειάσουν την κυβερνητική πολιτική και να πείσουν τους κατοίκους των νη-
σιών ότι όλα τα προβλήματά λύθηκαν ή λύνονται.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι είναι μεγάλο το θράσος τους να απευθύ-
νονται στους νησιώτες, σαν να μην έχουν καμία ευθύνη για την στήριξη 
των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησής τους και με την δική τους ψήφο. 
Αλήθεια πότε λύθηκαν όλα τα προβλήματα και δεν το έχουν αντιληφθεί οι 
νησιώτες;

Ασφαλώς οι κ. βουλευτές αισθάνονται ικανοποιημένοι που τα προβλή-
ματα στο χώρο της υγείας παραμένουν τα ίδια και οξύνονται και ας μην 
προβάλουν δήθεν την λειτουργία (υπολειτουργία) του νοσοκομείου της Σα-
ντορίνης ως απόδειξη. Γιατί δεν είπαν τίποτα για την υποστελέχωση σε για-
τρούς – νοσηλευτές – αναλώσιμα των Κέντρων Υγείας στα νησιά; Γιατί δεν 
είπαν τίποτα ότι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς 
ή στην Αθήνα εξαιτίας αυτής της κατάστασης, με ότι συνεπάγεται αυτό για 
την τσέπη τους; 

Τι λένε για το κόψιμο, μόλις πριν λίγες μέρες από τον ΕΟΠΠΥ, της πρό-
σβασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη θεραπεία που έχουν ανάγκη; 
Μη μας πουν ότι δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά φταίει ο κακός ΕΟΠΠΥ!

Αλήθεια ποιους προσπαθούν να πείσουν, ότι αν πάει καλά η οικονομία 
το 2017 θα επαναφέρουν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι 
πρότινος; Αυτό κι αν είναι πολιτική απάτη. Γιατί δεν είπαν τίποτα, που τα νη-
σιά των Κυκλάδων είναι απομονωμένα μεταξύ τους και με την πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων, ειδικά τώρα το χειμώνα; Τι έχουν κάνει για τα πανάκριβα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια; Τίποτα.

Γιατί δεν μας είπαν τίποτα πως τα βγάζει πέρα ο άνεργος, αυτός που του 
έκοψαν τη σύνταξη, το μισθό, τις κοινωνικές παροχές; Τι λένε για την από-
φαση της κυβέρνησής τους να στέλνει στο κέντρο είσπραξης των ασφα-
λιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) τους μικροεπαγγελματίες, εμπόρους,  βιοτέχνες, 
τους φτωχούς αγρότες που χρωστάνε στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ κάτω από 
5.000 €. Δεν γνωρίζουν οι κ. βουλευτές ποια είναι η οικονομική πραγματι-
κότητα αυτού του κόσμου και ότι οδηγούν τα μικρομάγαζα σε νέα λουκέτα;

Οι τρεις βουλευτές του Σύριζα μίλησαν για το αδιέξοδο που έχει περι-
έλθει το Νεώριο και γενικά η ναυπηγοεπισκευή. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα η 
κυβέρνησή τους δεν έχει ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση; Γιατί κοροϊδεύουν 
τους εργαζόμενους του Νεωρίου και τους νησιώτες; Αλλά το αποκορύφω-
μα της πολιτικής υποκρισίας τους, είναι όταν συμφωνούν με τους αγώνες 
των εργαζομένων και μάλιστα προτρέπουν πχ. τους ναυτεργάτες να κά-
νουν μεν 48ωρη απεργία αλλά να την διακόπτουν και να συνεχίζουν με νέα 
48ωρη, λες και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι παιχνίδι για μικρά παιδιά.

Οι Τομεακές Οργανώσεις του ΚΚΕ στις Κυκλάδες καλούν τους εργαζό-
μενους, τους

αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία 
να γυρίσουν την πλάτη τους στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε. 
Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όπως και στα άλλα αστικά κόμματα 
που μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, μαζί και σήμερα 
ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς νόμους. Η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, Ε.Ε. 
δεν αντιμετωπίζεται με την προσμονή ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

Η διέξοδος είναι στον οργανωμένο αγώνα μέσα από τις ταξικά σωματεία 
των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων στην ΠΑΣΕΒΕ και των 
αγροτών που σήμερα είναι στα μπλόκα. Σ’ αυτό τον αγώνα καλεί το ΚΚΕ και 
όχι στην υποταγή και στη συναίνεση που καλούν οι βουλευτές του Σύριζα, 
για να περνάει πιο εύκολα η αντιλαϊκή πολίτική τους ενόψει μάλιστα και 
του κλεισίματος της 2ης αξιολόγησης, που θα φέρει νέα σκληρά αντιλαϊκά 
μέτρα. Αυτή άλλωστε είναι «η νέα πολιτική αντίληψη» που πρεσβεύει η ση-
μερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή ενίσχυση από την μια μεριά των 
επιχειρηματικών ομίλων και τα βάρη στο λαό από την άλλη.

Η συμπόρευση με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για άλλη οργάνωση της 
οικονομίας και της κοινωνίας με λαϊκή εξουσία, είναι η μόνη ελπίδα για το 
λαό».

Αναβολή 
έργων στο 
αεροδρόμιο;

Το υπουργείο Υποδομών είναι έτοιμο να 
«παγώσει» όλα τα έργα αναβάθμισης από 
23 περιφερειακά αεροδρόμια, εάν δεν 
ολοκληρωθεί η μεταβίβασή τους στο νέο 

ταμείο για τις ιδιωτικοποιήσεις.
Μεταξύ των 23 αεροδρομίων συγκατα-

λέγεται και το αεροδρόμιο Πάρου, ενώ τα 
υπόλοιπα είναι σε Αλεξανδρούπολη, Άρα-
ξο, Αστυπάλαια, Χίο, Ικαρία, Ιωάννινα, Κα-
λαμάτα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστε-
λόριζο, Καστοριά, Κοζάνη, Κύθηρα, Λέρο, 
Λήμνο, Μήλο, Ν. Αγχίαλο, Νάξο, Σητεία, 
Σκύρο και Σύρο.

Οι παραπάνω πληροφορίες διέρρευσαν 
στις 13/2/2017, έπειτα από την αναβολή 
των έργων -διά στόματος του υπουργού κ. 
Σπίρτζη- στο αεροδρόμιο Χίου.

Νέο ΔΣ 
στην ΕΟΔ

Την Κυριακή 29/1/2017 πραγματοποιή-
θηκαν αρχαιρεσίες για εκλογή νέου διοικη-
τικού συμβουλίου στην ΕΟΔ Κυκλάδων. Η 
σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαρμπαρίγος Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προμπονάς Νικόλα-

ος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελο-
πούλου Σοφία

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστοφό-
ρου Γεωργία

ΤΑΜΙΑΣ: Μελανίτης Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: Κασίμης Γεώργι-

ος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Παναρίτης Βασίλειος, 

Καλπάκογλου Μαρία, Γραμματικόπουλος 
Ευάγγελος.
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Πράσινο περιβάλλον
Με τον τίτλο: «Η δημιουργία ενός βιώσιμου και υγιούς πράσινου περιβάλλοντος 

είναι μέριμνα του Δήμου Πάρου», η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε δελτίο τύπου 
για ένα πραγματικά ευαίσθητο θέμα που έχει σημασία για την ποιότητα ζωής των 
πολιτών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκε-
πτών της Πάρου και για αυτό οφείλουμε να συντηρούμε και να βελτιώνουμε τόσο 
το περιβάλλον, όσο και την αισθητική εικόνα του Δήμου μας».

Τι έγινε
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Πάρου, το 2016, σχεδιάστηκαν και υλο-

ποιήθηκαν έργα ανάπλασης και συντήρησης πρασίνου σε κήπους, αλσύλλια, πλατεί-
ες και νησίδες πρασίνου, και πραγματοποιήθηκαν καλλιεργητικές φροντίδες όπως 
λίπανση, κλάδευση και φυτοπροστασία.

- Κατασκευάστηκε φυτώριο που συνέβαλε στον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου 
με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δένδρα για τον εμπλουτισμό και τη 
διάδοση του πρασίνου στον Δήμο.

- Έγιναν εργασίες συντήρησης και επέκτασης δεντροστοιχιών, αντικατάσταση κα-
τεστραμμένων δέντρων, κλάδεμα και διαμόρφωση του σχήματος των δέντρων, πό-
τισμα αλλά και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.

Για τους παραπάνω λόγους το δελτίο τύπου του δήμου Πάρου σημειώνει: «Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία πρασίνου, 
μόνιμους και συμβασιούχους γιατί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να αντα-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις και δυσκολίες του εγχειρήματός τους. Και να τους συγ-
χαρούμε δημόσια για το ήθος, την εργατικότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών τους».

Απολογισμός πράσινου έτους 2016 (Ενέργειες)
- Συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου σε πλατείες, παρτέρια, αλέες, παιδικές 

χαρές κ.λ.π.
- Κατασκευές νέων παρτεριών, δημιουργία νέων χώρων πρασίνου στο νησί.
- Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος όπου ήταν εφικτό.
- Επιτυχής αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως πτώσεις δέντρων κ.λ.π.
- Άμεση ανταπόκριση στις αιτήσεις δημοτών για επικίνδυνα δέντρα.
- Κλάδεμα μεγάλων δέντρων – δενδροστοιχιών, στα περισσότερα μέρη του επαρ-

χιακού δικτύου.
- Κάλυψη αναγκών σχολείων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, και άλλων δημό-

σιων χώρων με προγραμματισμό καθαρισμών και κλαδεύσεις, κ.λ.π.
- Παροχή φυτοπροστασίας σε δέντρα βουκαμβίλιες και φυτά που ταλαιπωρήθη-

καν από τη βαμβακίαση, με ειδικούς ψεκασμούς.
- Πότισμα κατά τους θερινούς μήνες έως και δύο φορές την εβδομάδα όπου δεν 

υπήρχε αυτόματο πότισμα.
- Αντικατάσταση νέου φυτικού υλικού σε κατεστραμμένα παρτέρια.
- Αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα.
- Μελέτη για την προμήθεια φυτικού υλικού, λιπασμάτων, εργαλείων, γλαστρών - 

πιθαριών, χωμάτων, κ.λ.π. για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας.
- Καθαρισμούς, κλαδεύσεις ξερών δέντρων σε αλσύλλια για πυροπροστασία.
- Περιποίηση – κλάδευση των θαλασσόδεντρων – αλμυρίκια σε όλες τις επισκέ-

ψιμες  παραλίες του νησιού.
- Δημιουργία φυτώριου στο αγροκήπιο για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
- Διάθεση δωρεάν ξυλείας σε ευπαθείς ομάδες ύστερα από απόφαση του δημο-

τικού συμβουλίου.
- Εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών για την κατασκευή παρτεριών και διαμόρφω-

ση αλσυλλίων που ζητήθηκαν από προέδρους κοινοτήτων. 
- Μελέτη και φύτευση των παρτεριών του νέου αεροδρομίου του νησιού.

Ανά περιοχή
Το έργο της υπηρεσίας ανά περιοχή του νησιού μας σύμφωνα με τον δήμο Πάρου, 

έχει ως εξής:

Παροικιά
- Δημιουργία παρτεριών -  φυτεύσεις γύρω από το δημαρχείο, αυτόματο πότισμα.
-  Δημιουργία τριανταφυλλώνα στο παρτέρι έξω από την Εκατονταπυλιανή, αυ-

τόματο πότισμα.
- Φυτεύσεις ανά διαστήματα πλατεία Μαντώ Μαυρογένους.
- Κατασκευή παρτεριού – φυτεύσεις πιάτσα ταξί.
- Κατασκευή παρτεριού – φύτευση απέναντι από Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, αυτόματο 

πότισμα.
- Κατασκευή βραχόκηπου βιβλιοθήκης, αυτόματο πότισμα, επαναλειτουργία δεξα-

μενής με υδρόβια φυτά.
- Φυτεύσεις παρτεριών στο 1ο δημοτικό Παροικιάς, αυτόματο πότισμα.
- Κατασκευή παρτεριού με αρωματικά φυτά στο ΕΠΑ.Λ. και παρτεριών με καλλω-

πιστικά φυτά, με τη συμμετοχή των μαθητών με αυτόματο πότισμα.
- Κατασκευή παρτεριού στο γυμνάσιο Παροικιάς με τη συμμετοχή των μαθητών, 

αυτόματο πότισμα.

- Αντικατάσταση όλων των γλαστρών του Δημαρχείου παλαιού τύπου με αυτοπο-
τιζόμενες κλειστού τύπου καθώς και αντικατάσταση μερικών φυτών. 

Χειρισμοί σε παραλίες
- Κλαδεύσεις στην παραλία του Παρασπόρου, καθαρισμός των δέντρων.
- Κλαδεύσεις στην παραλία της Αγ. Ειρήνης, καθαρισμός των δέντρων.
- Κλαδεύσεις στις παραλίες Κριού (κάμπινγκ) έως Αγ. Φωκά, καθαρισμός των 

δέντρων.
- Κλαδεύσεις στα λιβάδια μέχρι ναυτικό όμιλο, καθαρισμός των δέντρων.
- Κλαδεύσεις – καθαρισμός φοινίκων παραλιακά από το λιμάνι έως και τον Αγ. 

Κωνσταντίνο, με καλαθοφόρο όχημα
- Φύτευση παρτεριού στο λιμάνι της Πούντας, αυτόματο πότισμα. 

Αγκαιριά – Αλυκή
- Κατασκευή – φύτευση στα παρτέρια της κοινότητας.
- Κλαδεύσεις στις παραλίες, καθαρισμός ελάφρυνση από φορτία σε γηραιά δέ-

ντρα.
- Κλαδεύσεις, καθαρισμός αλσυλλίου – παιδική χαρά.
- Κλαδεύσεις μεγάλων δέντρων με καλαθοφόρο όχημα. 
- Κλαδέματα καθαρισμοί στα παρκινγκ.

Νάουσα
- Κατασκευή – φύτευση παρτεριών σε πλατείες, αυτόματο πότισμα.
- Κατασκευή βραχόκηπου έξω από το ιατρείο, αυτόματο πότισμα.
- Κλάδευση ευκαλύπτων στο ποτάμι με καλαθοφόρο όχημα, ελάφρυνση φορτίων. 
- Κατασκευή παρτεριού - φυτεύσεις απέναντι από τον φούρνο στον κεντρικό δρό-

μο, αυτόματο πότισμα 
- Καθαρισμός - κλαδεύσεις στις παραλίες Μικρό και Μεγάλο Πιπέρι
- Κλαδεύσεις υψηλών δέντρων στο δρόμο προς Κολυμπήθρες.

Λεύκες
- Κατασκευή τριανταφυλλώνα στην κεντρική πλατεία.
- Φυτεύσεις στα παρτέρια στο Σπίτι της Λογοτεχνίας, αυτόματο πότισμα.

Κώστος 
- Φυτεύσεις στα παρτέρια στο δημοτικό σχολείο.
- Φυτεύσεις στην πλατεία.
- Κλαδέματα με καλαθοφόρο όχημα στο σχολείο, και στον κεντρικό δρόμο.
- Κλαδέματα καθαρισμοί στο πάρκινγκ. 

Αρχίλοχος
- Συντήρηση, κλαδέματα, καθαρισμοί στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Μαρ-

μάρων. 
- Συντήρηση, κλαδέματα, στις πλατείες έξω από την εκκλησία, και πίσω από την 

κοινότητα Μαρμάρων.
- Κλάδεμα ευκαλύπτων με καλαθοφόρο όχημα στο ιατρείο και νηπιαγωγείο Προ-

δρόμου.
- Κλαδέματα, καθαρισμός στο δασύλλιο με καλαθοφόρο όχημα στα Μάρμαρα.
- Κλαδέματα στις παραλίες, ελάφρυνση από φορτία στα αλμυρίκια σε Μώλο, 

Τσουκαλιά.

Μάρπησσα
- Καθαρισμός, κλαδεύσεις στα δασύλλια δεξιά – αριστερά στο Πίσω Λιβάδι με 

καλαθοφόρο όχημα.
- Κατασκευή διαχωριστικών παρτεριών με φυτεύσεις και άρδευση, στο παρκινγκ 

στο Πίσω Λιβάδι.
- Σχεδιασμός αλσυλλίου φραγκοσυκιάς στο Πίσω Λιβάδι, ύστερα από αίτημα της 

προέδρου της κοινότητας.
- Κλαδεύσεις δέντρων στις παραλίες: Πίσω Λιβάδι, Λογαράς, Χρυσή Ακτή, punda 

beach.
- Κλαδεύσεις δέντρων με καλαθοφόρο όχημα στο μνημείο Στέλλα και μουσείο 

Περαντινού κάτω από την κοινότητα Μάρπησσας.
- Κλαδεύσεις δενδροστοιχιών ευκαλύπτων, με καλαθοφόρο όχημα, στον κεντρικό 

δρόμο Μάρπησσας.
-  Κλαδεύσεις υψηλών ευκαλύπτων με γερανό, στον περιφερειακό δρόμο στον 

Δρυό.            
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισμού,  από 60 έως 150τμ σε τι-
μές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.μ. Δίνονται 
ξεχωριστά ή μαζί. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ζητείται, στην 
περιοχή της Παροικιάς με  2-3 Υ/Δ, 
αυτόνομη θέρμανση, (πετρέλαιο), 
αυτονομία ΔΕΗ (δικό του ρολόι). 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 963 240 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό. Τηλ. επικοινωνίας:  6977 
407 532, 22840 41227-41418

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται κτίριο 
240 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 697 
633 6421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ  ΠΑΡΟΥ 
ενοικιάζεται δυάρι για όλο το 
χρόνο, επιπλωμένο, με όλα τα 
ηλεκτρικά είδη. Τηλ. επικοινωνίας 
6989 871 269 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιάζεται έτοιμος 
χώρος για επαγγελματική χρήση 
80 τ.μ., με βεράντα 30 τ.μ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 899 999

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 150 τ.μ, 
(πρώην μαγαζί Πατσιώτη). Τηλ. 
επικοινωνίας: 6979 864 585

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΜΠΥΡΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
εν λειτουργία ενοικιάζεται σε 

προνομιακή θέση στο κέντρο της 
Παροικιάς, αποτελούμενη από 170 
τ.μ. εσωτερικό χώρο και 180 τ.μ. 
διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο 
140 θέσεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
6947 077 493

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-
τείται για γραμματειακή υποστήριξη 
με μερική απασχόληση σε υπηρεσία 
στην Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, 
άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
kmparos@epapsy.gr, fax: 22840 
22011.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη για είδη σπι-
τιού ζητείται από το κατάστημα ART 
GROUP INTERIORS στη Νάουσα, για 
θέση 6μηνης ή μόνιμης εργασίας. 
Απαραίτητες συστάσεις. Τ: 22840 
55390 - Ε: paros@artgroup.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται σε 
εμπορικά καταστήματα στη Νάουσα 
και στην Παροικιά για την περίοδο 
Μαρτίου - Οκτωβρίου. Ηλικία 22 - 
35 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: info@whiteinparos.com. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6936 857 179

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

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών. Απαραίτητα 
προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, 
Δίπλωμα 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

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ημιαπασχόληση 
σε γραφείο στην Παροικία Πάρου, 
εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ 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.

ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΣΤΟΡΑΣ με γνώσεις, ζητούνται 
για εργασία στον Αμπελά.
Ημερομίσθιο ανάλογα με τα προσό-
ντα. Τηλ. 6944 818 550, 6906 409 
801 κ. Βασίλης 

ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται, 
υπεύθυνη για φύλαξη και φροντίδα 
ηλικιωμένης Κυρίας. Παρέχεται 
μισθός, τροφή και στέγη. 6972 604 
151 – 6945 358 828.

ΤΟ THALASSAMOU 
RESTAURANT στην Αλυκή 
ζητεί προσωπικό για τις παρα-
κάτω θέσεις: υπεύθυνος σέρβις, 
σερβιτόρους – ες και βοηθούς, 
με γνώσεις Barista και ξένων 
γλωσσών. Επίσης άτομα για λάντζα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε όλες 
τις θέσεις.  Αποστολή βιογραφι-
κών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο: restauteam@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΝΕΟΣ, -Α, ζητείται 
από ξενοδοχείο στην Χρυσή Ακτή, 
άπταιστα αγγλικά, δεύτερη γλώσσα 
θα προτιμηθεί, άριστη γνώση Η/Υ, 
οργανωτικός, επικοινωνιακός, 
συνεργάσιμος για εργασία από 
Απρίλιο - Οκτώβριο. Βιογραφικά 
στο email: gbparos@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6934 257 283

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για ενοικιαζόμενα διαμερί-
σματα στην Αλυκή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 697 229 7557

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΩΡΟΥ 
ζητείται, Ελληνίδα ή γαλλόφωνη, 
καθημερινές πρωινές ώρες. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6936 069 340

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

για μόνιμη απασχόληση, σπαστό 
ωράριο. Απαραίτητα: Αγγλικά, άρι-
στη γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου. Επιθυμητά: Δεύτερη 
ξένη γλώσσα, αυτοκίνητο, προϋ-
πηρεσία. Στείλτε το βιογραφικό σας 
στο: lavdasnikos@yahoo.gr 
Τηλ: 6944 711 141

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-
χείο στην Πάρο, για την σεζόν 2017. 
Ζητούνται οι εξής ειδικότητες για 
πλήρη και μερική απασχόληση:
1. Προσωπικό Μπουφέ/Μπαρ-
πισίνας, 2. Γενικών καθηκόντων 
(απαραίτητη ύπαρξη διπλώματος), 
3. Καμαριέρες, 4. Receptionist. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
Επικοινωνία για περισ-
σότερες πληροφορίες και 
αποστολή βιογραφικών στο email: 
paroshotelsuites@gmail.com

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ ζητείται για 
πώληση σε κατάστημα επίπλων, 
full ή part-time απασχόληση, 
απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεις 
αγγλικών, γαλλικών με εμπειρία 
στην πώληση. Βιογραφικά στο e-
mail: katerina@arthome.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ έμπειρες ζητούνται 
από το ξενοδοχείο Saint George 4* 
στη Νότια Πάρο, από Μάιο ως Σε-
πτέμβριο 2017. Τηλ. 6984 843 925 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Υ-
ΠΟΔΟΧΗΣ με εμπειρία και γνώσεις 
Αγγλικών – Γαλλικών ζητούνται 
από το ξενοδοχείο Saint George 
4* στη Νότια Πάρο, από Μάιο ως 
Σεπτέμβριο 2017. Βιογραφικά στο: 
info@saintgeorgehotel.gr, Τηλ. 
6984 843 925

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται από εταιρεία 
διανομής τροφίμων. Ηλικία έως 40 
ετών, Ελληνικής υπηκοότητας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 845 586, 6947 
188 186

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενο-
δοχείο στη Νάουσα. Απαραίτητα 
προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 2 
ετών, ηλικία έως 30 ετών, ευγέ-
νεια, εργατικότητα, υπευθυνότητα. 
Τηλ. 6972 601 031

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΣ με επιπλέον σπουδές στην 
Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει παιδιά 
για διάβασμα και δημιουργική 
απασχόληση. Τηλ. 6978 676 494

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές 
σε Α.Π.Ε. και μεγάλη βιομηχανική 
εμπειρία στην Ηλεκτροπαραγωγή 
αναζητά μόνιμη εργασία στην Πάρο. 
Γνώση Αγγλικών Γαλλικών. Τηλ. 
6978 180 672, 22840 43224

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 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

ΣΚΑΦΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟ πωλείται, 
10 μέτρων, με καμπίνα, 2 μηχανές 
SUZUKI 4/χρονες, 225 ίπποι η 
καθεμία. Τηλ. επικοινωνίας: 6947 
077 493

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο  Μαλατέστας Γεώργιος του Άγγελου και της Άν-
νας το γένος Πρωτολάτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Παπαδοπούλου 
Θεοπίστη του Ιωάννη και της Στυλιανής το γένος Κα-
πούτσου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 23 Απριλίου 
2017 στην Πάρο.

Η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ 
ΙΝ αναζητά για τα 
καταστήματα της Πάρου 
πωλητές-πωλήτριες 
Κρεοπωλείου για μόνιμη 
εργασία. Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 έτους. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο Email: 
d.prosopikou@market-
in.gr Fax: 22991 50799. 
Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 22991 50500, 
Τμήμα Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Όλα τα βιογραφικά ση-
μειώματα θα εξεταστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου
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Καρναβάλι Παροικιάς
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 οι Απο-

κριάτικες εκδηλώσεις στην Παροικιά.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ, τη Δημοτική Κοι-

νότητα Πάρου και φορείς, ήταν επιτυχημένες, παρά του ότι το τσουχτερό κρύο 
απέτρεψε πολύ κόσμο να της παρακολουθήσει.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι λόγω των βόρειων ανέμων και του κρύου, τα απο-
κριάτικα δρώμενα έγιναν στα στενά του παραδοσιακού οικισμού και όχι στον 
παραλιακό δρόμο.

ΦΩΤΟ: Studio Αχιλλέας
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Μηδέν λογική…
Ένα σημείο αναφοράς για την Αντίπαρο, το Κάστρο στον οικισμό που μετρά 6 

αιώνες ζωής, 6 αιώνες ιστορίας και 6 αιώνες προσφοράς στο νησί, έγινε στόχος 
νεο-ελλήνων, καθώς προ ημερών έγινε ξανά στόχος για γκράφιτι!

Το Κάστρο έχει αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο για γκράφιτι και συνήθως 
όλοι μας ρίχναμε το βάρος στους τουρίστες… Μόνο που τώρα έγινε στόχος μέσα 
στην καρδιά του χειμώνα που οι τουρίστες είναι μετρημένοι στα δυο μας χέρια…

Αυτή τη φορά η «προσθετική εικαστική αξία» ήταν περισσότερη από κάθε άλλη 
φορά και όπως έγραψε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ Παναγιώτης Σφα-
λαγκάκος, «[…] Η αποκατάσταση, δυστυχώς, δεν θα μπορέσει να επαναφέρει το 
Κάστρο στην αρχική του μορφή. Ας σταματήσουμε εδώ, ας μιλήσουμε με τα παιδιά 
μας, ας δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας, και τον σεβασμό μας, για το Κάστρο 
μας, για την Ιστορία μας. Δεν είναι αργά».

Αποκατάσταση
Αντιπαριώτες εθελοντές το περασμένο Σαββατοκύριακο έδωσαν «μάχη» καθαριό-

τητας προκειμένου να επαναφέρουν στην πρότερη κατάσταση το Κάστρο.
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και όπως έγραψε ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ, 

Π. Σφαλαγκάκος: «Ένα ΜΕΓΑΛΟ μπράβο και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην καλύτερη ομάδα 
εθελοντών! Η σκληρή σας εργασία σήμερα φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες! 
Να είστε περήφανοι για αυτά που καταφέρατε! Εύχομαι να αγαπήσουν το Κάστρο 
όλοι, όσο το αγαπάτε εσείς, και έτσι να μην χρειαστεί να συναντηθούμε εκεί ξανά, 
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από σήμερα, ας γίνουμε όλο το νησί μια ΟΜΑ.Δ.Α. 
(Ομάδα Δράσης Αντιπάρου)».

Ιστορία
Το Κάστρο της Αντιπάρου δημιουργήθηκε από τους Ενετούς τον 15ο αιώνα. Πρό-

κειται για οχυρωμένο οικισμό που μοιάζει με άλλα νησιώτικα καστέλια στις Κυκλά-
δες, αλλά και με αρκετές ιδιαιτερότητες. Μια από τις ιδιομορφίες του είναι ότι δεν 
βρίσκεται σε κάποιο ψηλό και δεσπόζον σημείο.

Όπως σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα «Kastra.eu» για την ιστορία του 
Κάστρου «η Αντίπαρος κατοικείτο από την αρχαιότητα και ονομαζόταν «Ωλίαρος». 
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους υπέφερε από διάφορες επιδρομές κυρίως από Σα-
ρακηνούς. Με την έναρξη της Λατινοκρατίας, το 1207, η Αντίπαρος υπήχθη στο 
Δουκάτο της Νάξο και στον Ενετό Μάρκο Σανούδο. Φαίνεται ότι μάλλον παρα-
μελήθηκε από τους Ενετούς, καθώς στις αρχές του 15ου αιώνα είχε εξελιχθεί σε 
ορμητήριο πειρατών που λυμαίνονταν το στενό της Αντιπάρου, του «στενού των 14 
ποδών».

Αυτή η κατάσταση τερματίστηκε όταν άρχοντας του νησιού έγινε ο Ενετός Τζιο-
βάννι Λορεντάνο. Η Αντίπαρος ήταν η προίκα της γυναίκας του Μαρίας Σομαρρίπα, 
η οικογένεια της οποίας ήταν κύριοι της Πάρου και συγγενείς των Σανούδων. Ο 
Λορεντάνο έχτισε την κατοικία του και εγκατέστησε με δικά του έξοδα νέους κατοί-
κους, οικοδομώντας σταδιακά μαζί με τις υπόλοιπες κατοικίες γύρω από «το Σπίτι 
του Άρχοντα» το Κάστρο περί το 1440. Το 1480 το νησί δόθηκε σαν προίκα στον 
Domenico Pisani, γιο του Δούκα της Κρήτης για το γάμο του με την κόρη του δούκα 
της Νάξου, πριγκίπισσα Φιορέντζα. Σημειωτέον ότι ο Πιζάνι είχε πάρει προίκα και 
τη Σαντορίνη.

Η Αντίπαρος παρέμεινε στον Οίκο των Πιζάνι μέχρι το 1537 όταν ξαναπέρασε στη 
δικαιοδοσία του οίκου των Λορεντάνο, αλλά για πολύ λίγο καθώς την ίδια χρονιά το 
νησί λεηλατήθηκε από τον Οθωμανό κουρσάρο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Μετά την 
καταστροφή πέρασε στην οικογένεια των Κρίσπι (από τη Νάξο). Το 1566 η Αντίπα-
ρος εντάχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για τους επόμενους 2,5 αιώνες. Το 
1794 το νησί ερήμωσε όταν έγινε επιδρομή από Μανιάτες και Κεφαλλονίτες πειρα-
τές. Η Αντίπαρος συμμετείχε στον αγώνα του ’21 και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό 
Κράτος το 1832.

Το ενετικό Κάστρο της Αντιπάρου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα -αν και με αρ-
κετές ιδιομορφίες- των οχυρωμένων οικισμών που δημιουργήθηκαν στις Κυκλάδες 

την περίοδο της Ενετοκρατίας τον 13ο με 16ο αιώνα.
Στην αρχική του μορφή το συγκρότημα ήταν διατεταγμένο γύρω από τετράγωνη 

αυλή, στο κέντρο της οποίας υψωνόταν κεντρικός πύργος. Από τον πύργο αυτόν 
σώζεται η βάση. Την περίμετρο αποτελούσαν 24 διώροφες κατοικίες (ισόγειο συν 
δύο όροφοι) με συνεχόμενο ψηλό εξωτερικό τοίχο πάχους τριών μέτρων, χωρίς 
μπαλκόνια ή μεγάλα παράθυρα στην πρόσοψη. Η πρόσβαση στα σπίτια με τα μαρ-
μάρινα θυρώματα γινόταν από την εσωτερική αυλή, ενώ υπήρχε μόνο μία έξοδος, 
στα νότια, την οποία έκλεινε γοτθικού ρυθμού πύλη που σώζεται μέχρι σήμερα. 

Αργότερα κτίστηκαν γύρω από τον κεντρικό αυτό πυρήνα 24 διώροφες κατοικίες, 
σε διάταξη ορθογώνιου δακτυλίου. Η νέα αυτή συνοικία ονομάστηκε «Ξώπυργο». 
Σιγά-σιγά χτίστηκαν επίσης σπίτια και στο εσωτερικό του αρχικού περιβόλου, γύρω 
από τον πύργο. Η ζώνη αυτή των κτισμάτων περιμετρικά του πύργου αφήνει μια 
στενωπό ανάμεσα στα σπίτια και το τείχος, η οποία ονομάζεται «ρίμνη» (πιθανότατα 
παραφθορά της λέξης «ρύμη») η οποία και αποτελεί τη μοναδική οδό διέλευσης 
στον πυρήνα του οικισμού.

Στα μετέπειτα χρόνια το αρχικό αρχιτεκτονικό ύφος του κάστρου τροποποιήθηκε 
με την ανέγερση του ναού του Χριστού και τη χρήση του Πύργου για δεξαμενή 
νερού. Οι κατοικίες διατήρησαν πάντως σε ικανοποιητικό βαθμό τα αρχικά τους 
χαρακτηριστικά, παρά την κατάρρευση των επάνω ορόφων, καθώς για οποιαδήποτε 
επέμβαση απαιτείται άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Σήμερα τα περισσότερα 
σπίτια αναπτύσσονται σε έναν με δύο ορόφους το πολύ και διαθέτουν υπόγεια που 
μοιάζουν με καταπακτές. Επίσης πολλά σπίτια της αρχικής περιμέτρου που δεν είχαν 
ανοίγματα στην εξωτερική πρόσοψη, τώρα έχουν ανοίγματα και έχουν γίνει τουρι-
στικά μαγαζιά. Γενικά το κάστρο διατηρείται ως οικισμός, αλλά ελάχιστα στοιχεία 
θυμίζουν ότι υπήρξε κάστρο: κάποιες καμάρες, η πύλη, τα ερείπια του κεντρικού 
πύργου, τα ενετικά οικόσημα σε δυο-τρία σπίτια.

Αναπόσπαστο στοιχείο του κάστρου της Αντιπάρου αποτελούν οι μικρές νυχτερί-
δες που ξεπροβάλλουν με τη δύση του ηλίου και πετάνε γύρω από τον πύργο μέχρι 
την ανατολή».

Τράπεζα φιλοξενίας
Στην Αντίπαρο δημιουργείται τράπεζα φιλοξενίας με στόχο την προβολή και ανά-

δειξη του νησιού.
Σύμφωνα με επιστολή της δημοτικής αρχής προς τους επαγγελματίες του νησιού 

προς τους χορηγούς «Οι δυναμικές συμμετοχές σε εκθέσεις τουρισμού, διαγωνι-
σμούς, δημόσιες σχέσεις με ΜΜΕ τουρισμού, Press Trips και Bloggers, προάγουν 
τη προβολή της Αντιπάρου ως τουριστικό προορισμό με αποτέλεσμα την γνωριμία 
αλλά κυρίως επιμήκυνση της τουριστικής μας περιόδου σε νέες αγορές. Είναι ση-
μαντικό να υπάρχει συμμετοχή του κάθε επιχειρηματία που θέλει να διευρύνει το 
πελατολόγιο του».

Η δημοτική αρχή βασίζεται στη γενναιοδωρία των τοπικών επιχειρήσεων για να 
αποδείξουν την αληθινή Αντιπαριώτικη φιλοξενία και τους ζητάει να προσφέρουν 
εκτός υψηλής περιόδου με τους παρακάτω τρόπους

εάν έχεις κατάλυμα (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ενοι-
κιαζόμενη κατοικία και διαμονή δωματίου

εάν έχεις εστιατόριο -ταβέρνα: Ένα πλήρες γεύμα ή δείπνο για 2 άτομα

εάν έχεις καφετέρια-ζαχαροπλαστείο-Bar: Πρωινό ή απογευματινό καφέ ή 
ποτό για 2 άτομα

εάν έχεις εμπορικό κατάστημα: Αναμνηστικό δώρο για 2 άτομα
εάν έχεις τουριστικό γραφείο ή τουριστικό σκάφος ή υπηρεσία: Μεταφο-

ρά / εκδρομή, ενοικίαση μέσου ή υπηρεσία.
Όπως σημειώνεται στο κάλεσμα του δήμου Αντιπάρου: «Η Τουριστική Επιτροπή 

θα ενημερώσει τις ημερομηνίες ενδιαφέροντος (εκτός υψηλής περιόδου και πάντα 
σε συνεννόηση). Με αυτόν τον τρόπο μελλοντικοί επισκέπτες όπως τουριστικοί 
πράκτορες, εκπρόσωποι μέσων μαζικών ενημερώσεων, συνεργεία για τηλεοπτικά 
γυρίσματα, δημοσιογράφοι και bloggers θα τύχουν τη φιλοξενία των επιχειρημα-
τιών άμεσα.

Θα προβάλλουμε δωρεάν τη προσφοράς σας ως ευγενείς χορηγίες των επι-
χειρήσεων σας. Το έντυπο της επιχείρησης/κάρτα σας θα υπάρχει στο χώρο του 
διαγωνισμού στην έκθεση (όπου επιτρέπεται) και το Λογότυπο σας θα εμφανίζεται 
στο δελτίο συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού».

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί μπορούν να επι-
κοινωνούν με τους αριθμούς τηλεφώνων: 6979 616637 και 6946 101318 ή στο 
email antiparostourism@gmail.com

πριν

μετά



www.fonitisparou.gr

Ανεμογεννήτριες:  
Θανάσιμο πλήγμα 
στην τοπική οικονομία!

 Θεωρούμε καθήκον μας και υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε και να προει-
δοποιήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά πρέπει και σεις να μας ακούσετε 
με μεγαλύτερη προσοχή, για τις τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις που θα έχει για το μέλλον του νησιού η παραπάνω «επένδυση» και 
αυτό γιατί όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

1. Η Πάρος, σήμερα, υπερκαλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες. Είναι ενεργειακά 
αυτόνομη. Η εγκατεστημένη ισχύς φθάνει τα 74MW, όταν η προβλεπόμενη μέγιστη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλησιάσει τα 72MW και αυτά για την ημέρα του 
Δεκαπενταύγουστου και μόνο. Η δε προγραμματισμένη ισχύς, μέχρι σήμερα, από τα 
αιολικά πάρκα ανέρχεται στα 75 ΜW. Η Πάρος, δηλαδή, μαζί με τα ήδη εγκα-
τεστημένα θα φθάσει τα 150 MW!.

Είναι προφανές ότι η «πράσινη επένδυση» κινείται στον αντίποδα της ικανοποίη-
σης των λαϊκών αναγκών των κατοίκων του νησιού. Στόχος της είναι να διασφαλι-
στούν «χοντρά ανεμοκέρδη» για τους επενδυτές, στα πλαίσια της απελευθέρωσης 
και ιδιωτικοποίησης της αγοράς της ενέργειας.  

2. Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) θα ξεπερνάει σε ύψος και αυτό ακόμα το άγαλμα 
της Ελευθερίας της Νέας Υόρκης που είναι 93 μέτρα. Δηλαδή, θα ξεπερνάει το ύψος 
μιας πολυκατοικίας 30 ορόφων.

3. Κάθε Α/Γ χρειάζεται ένα πλάτωμα που θα ξεπερνά κατά πολύ, μαζί με τη δια-
σπορά των εκχωματώσεων και των εκβραχισμών, τα 7 με 8 στρέμματα.

4. Για τη στερέωση κάθε Α/Γ θα χρειαστεί άνοιγμα βάσης διατάσεων 16X16X2,5-
3μέτρα βάθος. Δηλαδή, περίπου 800 κυβικά μέτρα μπετόν για την κάθε μια. Για τη 
στερέωση των 36 Α/Γ θα χρειαστούν περίπου 30.000 κυβικά μέτρα οπλισμένου 
μπετόν. 

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, με το υλικό αυτό είναι δυνατόν 
να κτιστούν 250-270 μονοκατοικίες των 100 τετραγωνικών μέτρων για 
να στεγάσουν 1.000 κατοίκους! Ένας ολόκληρος οικισμός! Αν δε, υπολο-
γίσουμε και τα συνοδά έργα τότε θα απαιτηθεί πολύ περισσότερο μπετόν.

5. Οι υπάρχοντες δρόμοι ( αν υπάρχουν) ή αυτοί που θα ανοιχτούν θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένοι για να υποδεχτούν οχήματα 40-50 μέτρων και για φορτία 40 
τόνων και άνω. Επίσης και τα γερανοφόρα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εγκατάσταση κάθε Α/Γ είναι τεράστια σε μέγεθος και όγκο. Πάντως, δρόμοι 5 
και 6 μέτρων που λένε οι επενδυτές και οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν φτάνουν με 
τίποτα. Είναι δυνατόν να στρίψουν φορτηγά τέτοιου όγκου σε τόσο μικρού πλάτους 
δρόμους; Πως θα ανέβουν στους χώρους εγκατάστασης των Α/Γ;

6. Σχεδόν όλες οι κορυφογραμμές των βουνών του νησιού θα μετατραπούν σε 
ένα απέραντο αιολικό πάρκο, με καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα – πανίδα 
του νησιού και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές αλλοιώσεις (υπάρχουν αντίστοιχα 
παραδείγματα στην Εύβοια, στη Κρήτη και αλλού).

7. Η μαζική εξάπλωσή τους στο νησί, γιατί τρώγοντας 
έρχεται η όρεξη, θα έχει τεράστια επίπτωση στο κυκλα-
δίτικο νησιωτικό τοπίο τόσο εξαιτίας του ασύμβατου 
μεγέθους όσο και εξαιτίας των εκτεταμένων επεμβά-
σεων (δρόμοι, δίκτυα, σταθμοί, υποσταθμοί, κ.λ.π.).

8. Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη 
υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ανεμογεν-
νητριών καθώς και σημαντική όχληση από τον παραγό-
μενο θόρυβό τους.

9. Η μαζική εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων θα έχει 
τραγικές συνέπειες στην πρώτιστη οικονομική 
δραστηριότητα του νησιού που είναι ο τουρι-
σμός. Το σχεδιαζόμενο έγκλημα σε βάρος του απλού 
και λιτού κυκλαδίτικου φυσικού περιβάλλοντος του νη-
σιού μας, θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα και στον του-
ρισμό. Όπου τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, οι τιμές 
των ακινήτων των γύρω περιοχών έπεσαν κατακόρυ-
φα και ο τουρισμός μειώθηκε. Από έρευνες στη Δανία, 
αλλά και στην Εύβοια διαπιστώθηκε ότι ο τουρισμός 
μειώθηκε κατά 30-40%, λόγω αυτού του προβλήμα-
τος. Μετά από αυτό, ακόμα και στη Δανία, οι περιοχές 
τουριστικού προορισμού παραμένουν ελεύθερες από 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

10. Ανεξάρτητα από τα διαφημιστικά φυλλάδια, τις 
υποσχέσεις και «δεσμεύσεις» της εταιρείας και των 
υποστηρικτών της σήμερα, ώσπου να μας βάλουν στο 
χέρι, φεύγοντας μετά από 20-25 χρόνια λειτουργί-
ας, χωρίς να αποκλείεται η παράταση, θα αφήσουν 
πίσω τους ένα τοπίο διαλυμένο με τεράστιους 
όγκους μπετόν αρμέ και παλιοσίδερα! 

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 20.000 Α/Γ είναι παρα-
τημένες στα βουνά της, διότι για τις εταιρείες το κό-
στος αποκαθήλωσης είναι τεράστιο. Αυτά θα είναι τα 

μνημεία που θα μας αφήσουν. Το κόστος αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς μιας 
ανεμογεννήτριας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. τα τριάντα χιλιάρικα που 
αναφέραμε, δεν περιλαμβάνεται, φυσικά, το κόστος ξηλώματος των τσιμεντένιων 
βάσεων και το κόστος αποκατάστασης του εδάφους. 

11. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που διατυμπανίζουν οι εταιρείες και οι αβα-
νταδόροι τους, αν εξαιρέσουμε το στάδιο της κατασκευής, που σε μεγάλο βαθμό 
θα καλυφθεί από μεταφερόμενα ειδικευμένα συνεργεία, στο στάδιο της 
λειτουργίας θα απασχολούνται το πολύ 2 άτομα και αυτοί ειδικευμένοι. 

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία 
που θα έρχονται από την Αθήνα και ο έλεγχος της λειτουργίας θα γίνεται με συστή-
ματα τηλεειδοποίησης, με τη βοήθεια της σύγχρονης  τεχνολογίας.

12. Τέλος κανένα οικονομικό όφελος δεν προβλέπεται από την εγκατάσταση των 
Α/Γ για τους κατοίκους του νησιού μας, εκτός του «ανταποδοτικού» τέλους προς 
ΟΤΑ (τέλος που ο ν.3851/2010 μειώνει από 3% σε 1,7%) που και αυτό είναι 
επισφαλές.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί «επιχείρημα» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ο τόπος μας – αφού καταστραφεί – σε πεδίο ατέλειωτης κερδοφορίας των όποιων 
επιχειρηματικών ομίλων «με τα έξοδα πληρωμένα από την τσέπη μας». Το παραπά-
νω είναι το τυράκι στη φάκα για να καμφούν οι αντιδράσεις. 

Τι να τα κάνει τα ψίχουλα ο Δήμος –εάν, εφόσον και όταν τα πάρει, αν 
θα τα πάρει – όταν μια σειρά επαγγελματικές κατηγορίες - (Ξενοδοχεία, 
δωμάτια, εστιατόρια, καφέ κ.λ.π.) θα έχουν καταστραφεί;

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για ακόμα περισσότερους, θα πρέπει 
να είμαστε σε επαγρύπνηση, ετοιμοπόλεμοι, αποφασισμένοι για το οτιδήποτε, και 
προπαντός μακριά από αυταπάτες. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε νομικό, ούτε τεχνο-
κρατικό. Είναι καθαρά πολιτικό.

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ. ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΟΙ ΒΟΥΝΟΚΟΡ-
ΦΕΣ ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

* Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από την εισήγηση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Πάρου στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», στις 4 Μαΐου 2014 με θέμα 
τις ανεμογεννήτριες.
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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
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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


