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Με αφορµή την 

Παγκόσµια 

Ηµέρα Νεφρού

στις 9 Μαρτίου,

δηµιουργήσαµε ένα 

ειδικό πακέτο

που περιλαµβάνει 

υπέρηχο νεφρών,

γενική αίµατος & ούρων,

ουρία & κρεατινίνη.

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

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

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

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

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

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

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 409

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

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!

Αμπελώνες
Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-

μίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η υποβολή 
ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων 
αμπελώνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν έως 
27 Μαρτίου 2017, να υποβάλλουν 
αιτήσεις στην ιστοσελίδα  του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες 
(http://e-services.minagric.gr)

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα οι οποίοι διαθέ-
τουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευση με 
έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτού-
μενης προς χορήγηση άδειας έκτασης. 
Επιλέξιμα αγροτεμάχια για χορήγηση 
άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαι-
ολογητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α 
μίσθωσης για περίοδο μίσθωσης άνω 

των 8 ετών. Οι άδειες νέας φύτευσης 
θα χορηγηθούν βάσει κριτηρίων προ-
τεραιότητας  με τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική 
εκμετάλλευση β) αμπελώνες που συμ-
βάλλουν στη διατήρηση του περιβάλ-
λοντος γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορι-
σμούς και δ) εκτάσεις που προορίζο-
νται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων 
εκμεταλλεύσεων ε) προηγούμενη συ-
μπεριφορά του παραγωγού. 

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της 
ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής στη Σύρο (τηλ 22810 
98833) καθώς και στα Τμήματα Αγρο-
τικής Οικονομίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου.

Ομιλίες 
«Θησέα»

Στο πλαίσιο διήμερου εκδηλώσεων 
του δήμου Πάρου, της ΚΔΕΠΑΠ και της 
αθλητικής επιτροπής, σε συνεργασία με 
το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλά-
δων», διοργανώνονται ομιλίες για τα 
μέλη – παιδιά και εφήβους - των αθλη-
τικών σωματείων του νησιού, με θέμα: 

«Ο αθλητισμός δικαίωμα στη ζωή των 
παιδιών και των εφήβων»

Οι ομιλίες με κεντρικό ομιλητή-συζη-
τητή τον κ. Μόσχο Γεώργιο, βοηθό Συ-
νήγορο του Πολίτη για τα δικαιώματα 
του παιδιού, θα διοργανωθούν με το 
ακόλουθο πρόγραμμα:

- Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, στις 
6.00 μ.μ. στο Πολυγωνικό κτίριο στην 
Παροικιά

- Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στις 
6.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του δημοτικού σχολείου Νάουσας

Νέο ΔΣ 
στην ΟΠΑΣ

Η ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών 
Συλλόγων) δημοσιοποίησε το νέο δι-
οικητικό της συμβούλιο που προέκυ-
ψε, το οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος: 
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος (Σύνδεσμος 
Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πά-

ρου) Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πατέ-
λης (Σύλλογος Παρίων «η Εκατοντα-
πυλιανή») Γεν. Γραμματέας: Μαρία 
Φανιώτη (Προοδευτικός Σύλλογος 
Λευκιανών) Ταμίας: Βαγγέλης Φρά-
γκος (Σύλλογος Ναουσαίων) Μέλη: 
Αργυρώ Μαϊτού (αναπληρώτρια Γεν. 
Γραμματέως, Προοδευτικός Σύλλογος 
Κωστιανών Πάρου εν Αθήναις), Πα-
ναγιώτης Μπιζάς (έφορος, Σύλλογος 
Αγκαιριάς), Τάσος Καβάλης (Προδευτι-
κός Σύλλογος Προδρομιτών).

Θ. Σκούφος
Ο δρόμος είχε τη δική 
του ιστορία

Μία ξεχασμένη επιτοίχια πλάκα στην 
Κάτω Βρύση στην Παλαιά Αγορά Πα-
ροικιάς, απέναντι από το παλαιό εμπο-
ρικό κατάστημα του Πώλου, μας θυμίζει 
στιγμές του παρελθόντος του νησιού 
μας και της χώρας μας.

 Η πλάκα στο σημερινό οίκημα Ροζα-
κέα γράφει: «Εν τη οικία ταύτη εγεννή-
θη τη 5 Μαρτίου 1864 ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΚΟΥΦΟΣ καθηγητής του Αθήνησιν 
Πανεπιστημίου. Απέθανεν δ’ εν Τρίπο-
λει τη 9 Οκτωβρίου 1939. Την πλάκα 
ταύτην. Μνήμης ένεκεν. Έστησαν τα 
Κυκλαδικά Νέα». Η εφημερίδα «Κυκλα-
δικά Νέα» που έφτιαξε την επιγραφή, 
κυκλοφορούσε προπολεμικά και εκδό-
της της ήταν ο Κώστας Ναυπλιώτης.

Ο Θεόδωρος Σκούφος γεννήθηκε το 
1864 στην Πάρο όπου πήγε και δημο-
τικό σχολείο. Ο πατέρας του ήταν πρα-
κτικός δικηγόρος στην Πάρο. Τη μητέρα 
του (την έχασε πρόωρα) την έλεγαν Χα-
ρίκλεια, το γένος Θεόδωρου Καμπάνη. 
Στη συνέχεια πήγε Γυμνάσιο στην Αθή-
να και μετά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. 
Ως φοιτητής περιόδευε στην Πάρο και 
την Αντίπαρο καταρτίζοντας σιγά-σιγά 
την πρώτη του γεωλογική μελέτη.

Το 1888 αναγορεύτηκε διδάκτωρ των Φυσικών Επιστημών. Στη συνέχεια δια-
τέλεσε για τέσσερα χρόνια (1888 - 1892) βοηθός του καθηγητή της Χημείας, Αντ. 
Χριστομάνου και του καθηγητή της Ορυκτολογίας και Γεωλογίας, Κ. Μητσόπουλου, 
καθώς και καθηγητής της Φυσιογραφίας στη Μέση Εκπαίδευση. Μεταξύ 1892 και 
1896 σπούδασε με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γεωλογία και ειδικότερα 
Παλαιοντολογία, στο πανεπιστήμιο του Μονάχου και υπήρξε μαθητής του φημισμέ-
νου γερμανού παλαιοντολόγου Karl Alfred von Zittel.

Το 1896 επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε επιμελητής του Ορυκτολογικού, 
Γεωλογικού και Παλαιοντολογικού μουσείου του εθνικού πανεπιστημίου και καθη-
γητής στο Αρσάκειο. Το 1903 πραγματοποίησε παλαιοντολογικές ανασκαφές στη 
λεκάνη της Μεγαλόπολης οι οποίες έφεραν στο φως μεγάλη ποσότητα απολιθω-
μένων μεγάλων θηλαστικών (πλειστοκαινικής ηλικίας), όπως: ελέφαντες (οστά και 
χαυλιόδοντες μήκους 3,20m), ρινόκερους, ιπποπόταμους, μαμούθ (το νοτιότερο ση-
μείο ευρέσεως στη γη), καθώς και άλλα ζώα. Το 1906 διορίστηκε τακτικός καθηγη-
τής στη νεοϊδρυθείσα στο πανεπιστήμιο έδρα της Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας 
και υπήρξε ο πρώτος ειδικός Παλαιοντολόγος της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά πα-
ντρεύτηκε την Ελένη Παντελοπούλου από αρχοντική οικογένεια της Αρκαδίας. Μαζί 
της απέκτησε 5 παιδιά εκ των οποίων τα δύο πέθαναν πρόωρα.

Το 1917 απολύθηκε ως «αντιβενιζελικός» σύμφωνα με το Νόμο «περί άρσεως της 
μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων». Αποκαταστάθηκε το 1920 και δίδαξε πα-
ράλληλα και Ζωολογία, ως προσωρινός καθηγητής επί μια δεκαετία (1922 -1933), 
καθώς επίσης Ορυκτολογία και Πετρογραφία (1910 - 1912 και 1935 - 1936). Ταυ-
τόχρονα διατέλεσε τακτικός καθηγητής της Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Πετρο-
γραφίας στο Πολυτεχνείο, του οποίου υπήρξε Διευθυντής και από το οποίο απολύ-
θηκε το 1922 από την Επαναστατική Κυβέρνηση.

Πολιτεύτηκε και εκλέχτηκε δυο φορές βουλευτής Παροναξίας (το 1910 και το 
1920). Χρημάτισε για μικρό χρονικό διάστημα υπουργός Παιδείας και Γεωργίας επί 
κυβερνήσεως Τριανταφυλλάκου, το 1922. Πέθανε στις 9 Οκτωβρίου 1938 αιφνίδια 
στην Τρίπολη και η κηδεία του έγινε στην γειτονιά του στον Άγιο Νικόλαο Αθηνών.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα κατέθεσε στεφάνια, αλλά δίχως κανένα επικήδειο 
ύστερα από επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν πεθάνει.

Δ.Μ.Μ.



www.fonitisparou.gr

Εκδήλωση 
ΝΔ στην 
Πάρο

Το περασμένο Σάββατο (25/2) η βουλευτής Α’ 
Αθηνών και αναπληρώτρια τομεάρχης μετανα-
στευτικής πολιτικής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, 
επισκέφθηκε το νησί μας.

Η κ. Βούλτεψη, μαζί με πολιτευτές του Νομού 
Κυκλάδων και μέλη της δημοτικής τοπικής οργά-
νωσης επισκέφθηκε το δημαρχείο και το επαρ-
χείο του νησιού μας για ενημέρωση. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε 
ο αποκριάτικος χορός της τοπικής οργάνωσης 
σε κέντρο του νησιού μας, στον οποίον παρα-
βρέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος, 
ο έπαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, οι πολιτευτές 
του Γιώργος Χριστόπουλος και Μάκης Δαρζέ-
ντας, και άλλα στελέχη του κόμματος. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης η πρόεδρος της δημοτι-
κής Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζη-
γεωργίου, ανακοίνωσε τη δωρεά προς το Γενικό 
Λύκειο Πάρου και προς το Γυμνάσιο Τ.Λ. Αντιπά-
ρου, εκ μέρους του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρ-
τίνου με τη διαμεσολάβηση του πολιτευτή του 
νομού Κυκλάδων Γιώργου Χριστόπουλου ύστε-
ρα από επιστολή που του απηύθυνε και αφορά:

α) στην τοποθέτηση δύο κλιματιστικών 
(24αρια, των οποίων το κόστος ανέρχεται στα 
1050 ευρώ για κάθε αίθουσα, άρα συνολικό 
κόστος 2100 ευρώ) στις αίθουσες όπου διε-
νεργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις και β) στον 

εξοπλισμό του εργαστηρίου πληροφορικής του 
Γυμνασίου Αντιπάρου με την προμήθεια 10 κε-
ντρικών μονάδων (αξία εκάστης περίπου 300 
ευρώ, άρα συνολικό κόστος 3000 ευρώ) καθώς 
και 4 οθονών (αξία εκάστης 100 ευρώ, συνολικό 
κόστος 400 ευρώ). 

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου η κ. Βούλτεψη 
επισκέφθηκε τον Ιερό ναό της Παναγιάς Εκατο-
νταπυλιανής όπου της έγινε ξενάγηση. Τέλος, πα-
ρατέθηκε δεξίωση και της προσφέρθηκαν δώρα 
από εκπροσώπους του Ιερού Προσκυνήματος 
(Γιώργος Καπούτσος). Την ίδια μέρα ο πολιτευ-
τής Γ. Χριστόπουλος επισκέφθηκε το Γηροκομείο 
Πάρου όπου συνομίλησε με τους ηλικιωμένους.

Σε σχετική ανακοίνωση της τοπικής ΝΔ σημει-
ώνεται: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
συμπατριώτες μας επαγγελματίες που αφειδώς 
μας προσέφεραν δώρα καθώς και υπηρεσίες 
για τη λαχειοφόρο αγορά. Τέλος εκφράζουμε 
τις θερμές ευχαριστίες μας στον πολιτευτή του 
νομού μας Γιώργο Χριστόπουλο που χάρη στην 
πολύτιμη διαμεσολάβησή του θα πραγματοποι-
ηθούν δωρεές σε σχολεία της Πάρου και της 
Αντιπάρου (ΓΕ.Λ. ΠΑΡΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ)».
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πόρτες
θωρακισµένεςπατώµατα

laminate

µεσόπορτες
laminate & pvc

δουλειές µας:
• Hotel Kontes

• Hotel Mersina
• Μπακίρι κ.α.

µεγάλη ποικιλία χρωµάτωνµεγάλη ποικιλία χρωµάτωνµεγάλη ποικιλία χρωµάτων

συνεργασία µε τις
µεγαλύτερες εταιρίες

Η εταιρία VS-JM, εκπροσωπεί επισήµως την 
εταιρία ETIKOM στην Πάρο που δραστηριοποιεί-
ται από το 1992 στην παραγωγή συνθετικών 
κουφωµάτων του Γερµανικού οίκου Salamander, 
της ελληνικής εταιρίας Etem & της Gealan.

Τα σύγχρονα πορτοπαράθυρα από PVC 
πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας ISO 
9001:2000, µε καλές θερµοηχοµονωτικές ιδιότη-
τες, ασφάλεια και αισθητική εµφάνιση.

Σεμινάρια ΕΦΕΤ
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκπαι-

δευτικού σεμιναρίου πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, στις 6-7 Απριλίου στο 
γραφείο Πάρου, ως εξής:

Πέμπτη 6 Απριλίου 16:00-21:00 και Παρασκευή 7 
Απριλίου 16:00-21:00. Διάρκεια: 10 ώρες

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορί-
ζεται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες 
και υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παρά-
γουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διενερ-
γείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών. Η αξία συμμετο-
χής διαμορφώνεται σε 70 ευρώ κατ’ άτομο με επιπλέον 30 ευρώ 
για το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιη-
τικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να 
συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη 
συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Για την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με την υπεύθυνη του γραφείου Πάρου, κ. Κωνσταντίνα 
Μαύρη στο τηλέφωνο 22840 23031.

Εκλογή προεδρείου
Την Κυριακή 5/3/2017 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλί-

ου Πάρου στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή Προε-
δρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής, και Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής. Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Πάρου.
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Παραδοσιακός 
ανεμόμυλος  
λιμανιού

Υπογράφηκε σύμβαση με-
ταξύ του Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου-Αντιπάρου και της εται-
ρείας «ERGO-LAND», ύψους 
24.921,19 ευρώ, για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕ-
ΝΟΣ ΠΑΡΟΥ».

Πιο συγκεκριμένα, ο ανε-
μόμυλος που δεσπόζει στο 
κεντρικό λιμάνι της Πάρου, 
αποτελεί ένα από τα σημεία 
αναφοράς του νησιού, μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της, τουριστικό αξιοθέ-
ατο που η ομορφιά του κάνει τον γύρο του κόσμου 
μέσα από χιλιάδες φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ.

Τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί φθορές λόγω πα-
λαιότητας, και οι εργασίες που πρόκειται να εκτελε-
στούν θα εξασφαλίσουν τη διατήρησή του, την επι-
βράδυνση της φθοράς του και την αποκατάσταση της 
μορφής του. Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να 
εκτελεστούν είναι:

- Καθαίρεση των κατεστραμμένων πανιών, των συρ-
ματόσχοινων των αντενών, της φυτικής κάλυψης της 
στέγης καθώς και της μεταλλικής βάσης στήριξης.

- Υγρομόνωση της υπάρχουσας στέγης με ασφαλ-
τόπανο.

- Τοποθέτηση ανοξείδωτης βάσης στήριξης της νέας 
φυτικής κάλυψης από βούρλα της στέγης που πριν την 
τοποθέτησή τους θα βαφτούν με σιλικονούχο διαφα-
νές βερνικόχρωμα.

- Τοποθέτηση νέας ανοξείδωτης βάσης στήριξης 
του κεντρικού άξονα του ανεμόμυλου καθώς και των 
αντενών.

- Τοποθέτηση ανοξείδωτων καλυμμάτων έξω άκρου 
αντένας, κουδούνι και επανατοποθέτηση των συρμα-
τόσχοινων.

- Συντήρηση των χρωμάτων στον εξωτερικό εξοπλι-
σμό του ανεμόμυλου (αρματωσιά), του κτιρίου εσωτε-
ρικά και εξωτερικά καθώς και των κουφωμάτων. 

- Τοποθέτηση νέων πανιών στον ανεμόμυλο.
Σε σχετική ανακοίνωση για το θέμα από τη δημοτική 

αρχή σημειώνεται: «Ο Δήμος Πάρου οφείλει να δια-
τηρεί κάθε πολιτιστικό αγαθό του νησιού με ιστορική, 
καλλιτεχνική, αισθητική ή θρησκευτική αξία και με 
έναυσμα την αναστύλωση του ανεμόμυλου, θα κατα-
βάλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για την ανάδειξη 
και άλλων ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων του 
νησιού της Πάρου».

Κίνητρα  
σε γιατρούς

Κίνητρα για 32 ακόμη θέσεις ιατρών ειδικότητας 
παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την στελέ-
χωση των Περιφερειακών Ιατρείων, των Πολυδύνα-
μων Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγεί-
ας στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι 
η πρώτη Περιφέρεια της χώρας, η οποία, λαμβάνο-
ντας υπόψιν την συνεχή και κλιμακούμενη υποστελέ-
χωση των δομών υγείας στα νησιά, αποφάσισε, στο 
τέλος του 2014, την παροχή κινήτρων σε γιατρούς 
αγροτικούς και επικουρικούς, που δέχονται να υπη-
ρετήσουν σε κενές θέσεις ΠΙ, ΠΠΙ, ΚΥ και Νοσοκομεί-
ων της Περιφέρειας.

Το ύψος της αποζημίωσης ανά μήνα ανέρ-
χεται σε 450 ευρώ (επιπλέον της μισθοδοσίας 
του υπουργείου Υγείας) για όλη τη διάρκεια της 

θητείας τους. Το σύνολο των ιατρών που θα αποζη-
μιώνει η Περιφέρεια ανέρχεται σε 85, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήδη 
υπηρετούν 20 αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι εισπράτ-
τουν την αποζημίωση των 450 ευρώ. Σημειώνεται 
ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις των για-
τρών στα νησιά, στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
εγγεγραμμένος στον κατάλογο ιατρός, ο οποίος κα-
τέχει την αιτούμενη ειδικότητα (παθολόγος ή γενικής 
ιατρικής), πλέον δίδεται η δυνατότητα μετατροπής 
της ειδικότητας σε άλλη, για την οποία υπάρχει υπο-
ψήφιος στον πίνακα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα 
με την σχετική Υπουργική Απόφαση. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι δεν υφίσταται περιορισμός στην ειδικό-
τητα των ιατρών που επιθυμούν να στελεχώσουν τις 
δομές υγείας των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου και ότι η αποζημίωση θα χορηγηθεί σε όλες τις 
κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες, (παθολογικές 
και χειρουργικές).

Τέλος, σημειώνουμε ότι μεταξύ των 32 θέσεων 
που προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 
οι τέσσερις αφορούν το Κ.Υ. Πάρου.

Αλλαγές στις 
εκλογές των 
Ο.Τ.Α.

Τα «πάνω-κάτω» θα φέρουν στην τοπική αυτο-
διοίκηση οι αλλαγές που προτείνει η επιτροπή που 

συνέστησε το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου 
να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των 
ΟΤΑ.

Τις προτάσεις παρουσίασε σε ρεπορτάζ η εφημε-
ρίδα «Ελεύθερος Τύπος» και τις αποδίδει στην 
αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει «δικούς του» δη-
μάρχους. Μερικές από αυτές είναι η καθιέρωση της 
απλής αναλογικής χωρίς μπόνους για την πρώτη 
σε ψήφους παράταξη, η επαναφορά της 4ετους 
θητείας των δημάρχων, η παρέμβαση τοπικών λα-
ϊκών συνελεύσεων και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 
σε συμβασιούχους και υποψηφίους με οικονομικές 
οφειλές. Συγκεκριμένα οι προτάσεις είναι οι εξής:

- Να καθιερωθεί η απλή αναλογική χωρίς 
μπόνους για την πρώτη παράταξη. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι έδρες των δημοτικών-περιφερειακών 
συμβούλων θα μοιράζονται αναλογικά με βάση τα 
ποσοστά της πρώτης Κυριακής

- Ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης να εκλέ-
γεται με 50%+1 την πρώτη ή τη δεύτερη Κυ-
ριακή.

- Μείωση της θητείας στα 4 από τα 5 έτη 
που ισχύει τώρα και οι εκλογές να γίνονται τον 
Οκτώβριο για να αναλαμβάνει η νέα ηγεσία την 
1η/1 του επόμενου έτους.

- Δικαίωμα ψήφου στους νόμιμους αλλο-
δαπούς.

- Οι προτάσεις τοπικών-λαϊκών συνελεύ-
σεων να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι 
συνελεύσεις να έχουν δικαίωμα διοργάνωσης και 
τοπικών δημοψηφισμάτων.

- Να καταργηθούν οι δημοτικές-τοπικές 
κοινότητες, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, 
τα επαρχεία, οι εκλογικές περιφέρειες, οι 
επιτροπές ποιότητας ζωής, οικονομική επι-
τροπή, ο συμπαραστάτης του δημότη και οι 
σχολικές επιτροπές.

- Αναβάθμιση των γενικών γραμματέων.
- Συμμετοχή σε όργανα διοίκησης εκπρόσωποι 

εργαζομένων, μεταναστών-προσφύγων, κληρωτών 
συμβούλων.

- Να έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι συμβασι-
ούχοι δήμων αλλά και υποψήφιοι με οικο-
νομικές οφειλές.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συνεδριάσεις 
δημοτικού  
συμβουλίου

Η συνεδρίαση ενός δημοτικού συμβουλίου είναι το 
πιο «ζωντανό» κομμάτι κάθε δήμου στη χώρα μας. Εί-
ναι η τοπική μας βουλή που παίρνει αποφάσεις για τον 
τόπο μας.

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου είναι το πρώτο κύττα-
ρο δημοκρατίας, της τοπικής μας κοινωνίας. Κάθε πολί-
της, μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του και να παρέμβει 
με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο, σε ότι συμβαίνει 
στο νησί μας.

Ατυχώς, το τελευταίο διάστημα (με αποκορύφωμα το 
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που ξεκίνησε στις 7 το 
απόγευμα και τελείωσε στις 2 τα ξημερώματα!), οι συ-
νεδριάσεις διαρκούν πολλές ώρες, με αποτέλεσμα τη 
φυσική κούραση πολλών

συμβούλων. Αυτό, έχει ως επακόλουθο, πολλά θέμα-
τα να μην μπορούν να τα «δουν» πολλοί σύμβουλοι, με 
την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια που απαιτείται.

Η διάρκεια των συμβουλίων σύμφωνα με τον κανονι-
σμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. Φυσι-
κά, υπάρχει το «παραθυράκι» του κανονισμού, που εξη-
γεί ότι με τη σύμφωνη γνώμη των συμβούλων μπορεί 
να παρατείνεται η χρονική διάρκεια της συνεδρίασης.  
Επίσης, τα προ-ημερήσιας διάταξης θέματα, δηλαδή, 
αυτά που έρχονται την τελευταία στιγμή για συζήτη-
ση, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε χρόνο τη μία ώρα. 
Όμως, σχεδόν πάντα υπάρχουν προ-ημερήσιας διάτα-
ξης θέματα και σχεδόν πάντα, «τρώνε» 10-20 λεπτά 
παραπάνω. Το ζητούμενο των συνεδριάσεων, δεν 
είναι να μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να απο-
φασίσει μέσα σε λίγες ώρες για όσα περισσότε-
ρα θέματα μπορεί, αλλά να πάρει τις πιο δίκαι-
ες αποφάσεις για τα ζητήματα που υπάρχουν. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι στα τελευταία θέματα του δη-
μοτικού συμβουλίου υπάρχει μία χαλαρότητα από πολ-
λούς συμβούλους, καθώς έχει επέλθει –τι πιο λογικό- η 
φυσική κόπωση. Αυτό, ίσως επιφέρει κάποια λάθος συ-
μπεράσματα σε θέματα που αφορούν τους συμπολίτες 
μας. Άλλωστε, όσο «μικρό» ή μη γενικού ενδιαφέροντος 
να είναι κάποιο θέμα, δε σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο 
ειδικό βάρος για ορισμένους πολίτες του νησιού μας. 
Αν δεν είχε σημασία, άλλωστε, δεν θα ήταν θέμα του 
συμβουλίου.

Ακόμα, υπάρχει μία δυσφορία σε πολλούς συμπολίτες 
μας, για το λόγο ότι οι αιτήσεις που κάνουν για το δη-
μοτικό συμβούλιο, για θέματα που τους αφορούν, αντι-
μετωπίζονται με μία τυπολατρία. 

Πρέπει το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου να 
επανεξετάσει ορισμένα θέματα λειτουργίας του, που 
έχουν να κάνουν με ορισμένες λεπτομέρειες και πι-
θανόν λόγω φόρτου εργασίας δεν τα έχουν προσέξει, 
όπως θα έπρεπε.

Τέλος, και επειδή, έχει τύχει και έχω παρακολουθή-
σει αρκετά δημοτικά συμβούλια σε άλλους δήμους της 
χώρας (τόσο μεγαλύτερους πληθυσμιακά όσο και μι-
κρότερους), να επισημάνω ότι στην Πάρο διεξάγονται 
συνεδριάσεις με απόλυτη ελευθερία για τους πολίτες 
και τους δίνεται χρόνος να εκφράσουν τις απόψεις τους 
όσο πουθενά αλλού. Η Πάρος μπορεί να υπερηφανεύε-
ται για την απόλυτη δημοκρατία στις συνεδριάσεις της.
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Ευχαριστήριο
Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο 

μήνυμα για τη 
σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η 
στο πένθος της 
οικογένειας της 
Όλγας Μουρατίδου

Αγαπητοί φίλοι,
Θέλουμε να 

ε κ φ ρ ά σ ο υ μ ε 
τη βαθιά μας 
ευγνωμοσύνη για 
την συμπαράσταση και  υποστήριξή σας, ευχαριστούμε 
από καρδιάς που ήσασταν και είστε δίπλα μας στην πιο 
δύσκολη στιγμή μας, τον πρόωρο χαμό του Δημήτρη 
μας.

Η μητέρα Μουρατίδου Όλγα                        
Ο αδερφός Κωνσταντινίδης Μιχάλης

Κοινωνικό  
Εισόδημα  
Αλληλεγγύης

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α). Το Κ.Ε.Α. 
είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπι-
ση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και 
απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 
α) την εισοδηματική ενίσχυση, 
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης 
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που 

στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων 
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. 

Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που δια-
βιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μονοπρόσωπα 
ή πολυπρόσωπα/συμπεριλαμβανομένων των φιλοξε-
νούμενων και οι άστεγοι)

Εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα εισοδη-
ματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.:

- Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε 
Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηρι-
ζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλο-
ξενίας Αστέγων. 

- Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυ-
χοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες 
κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευ-
μένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του ν. 2716/99.

- Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυ-
νάμεις.

- Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Επιπλέον εξαιρέσεις: Αν μέλος της ενισχυόμενης μο-

νάδας κατέχει κάποιο από τα παρακάτω περιουσιακά 
στοιχεία, τότε όλη η μονάδα καθίσταται μη επιλέξιμη 
από το πρόγραμμα: 

- Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής (μήκους άνω των 5 
μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών 
εκατοστών, Αεροσκάφη, Ελικόπτερα, Ανεμόπτερα, Δε-
ξαμενές κολύμβησης

Σημειώνουμε ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πάρου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων 
ως εξής:

Δημαρχείο Πάρου Παροικιά Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις 
ώρες 09:00 – 14:00

ΚΕΠ Παροικιάς & Νάουσας όλες τις εργάσι-
μες μέρες και ώρες.
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Δωρεές για 
τον δήμο  
Αντιπάρου

Ο δήμος Αντιπάρου υιοθέτησε την εφαρμογή και-
νοτόμου τεχνολογικού μηχανισμού για προσέλκυση 
δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής χρηματοδότησης, 

Έτσι, ο δήμος Αντιπάρου με την έναρξη λειτουργίας 
της πλατφόρμας Crowdfunding, εγκαινιάζει την πλατ-
φόρμα δωρεών αναζητώντας πόρους για ένα σύγχρο-
νο απορριμματοφόρο.

Όπως σημειώνει ο δήμος Αντιπάρου σε σχετική του 
ανακοίνωση: «[…] Μόνο αν συμβάλουμε όλοι μαζί, 
κατά το μέτρο της δυνατότητας μας, θα έχουμε πολύ 
σύντομα ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο στην υπη-
ρεσία του Δήμου μας. Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική καθώς συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους 
τομείς σε μία εποχή εφαρμοσμένης λιτότητας όπου 
η κρατική συνδρομή συρρικνώνεται και καλούνται 
οι τοπικοί φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτη-
σης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η 
υλοποίηση της πλατφόρμας για ένα Δήμο αποτελεί 
μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη σε 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Συνο-
ψίζοντας, τα οφέλη για το Δήμο, τους Δημότες και 
τους φίλους της Αντιπάρου είναι τα ακόλουθα 

- Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν την 
Αντίπαρο σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινω-
νικό και οικονομικό

- Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγ-
χρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς μεθο-
δολογίες CrowdFunding, οι οποίες είναι συμβατές με 
το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

- Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα 
μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την ευρύτερη κοι-
νωνία

- Ανάπτυξη συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Απο-
φάσεων

- Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων
- Ενεργή εμπλοκή των κοινών στόχων
- Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας Η 

πλατφόρμα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρη-

ματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκο-
πών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης, του Δημο-
σίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν ένα έργο 
γενικού συμφέροντος.

- Οι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή 
προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους 
ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνο-
ντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο που ενδεχομένως 
προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας, το οποίο μπορεί να 
είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβο-
λικής/αναμνηστικής αξίας.

- Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοι-
κτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφο-
ρούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις 
τις κοινωνίας πολιτών κ.ά.

- Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους 
του Δήμου με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει και-
νοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυ-
ση δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής χρηματοδό-
τησης».

Τέλος, η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδε-
σμο http://funding.crowdapps.net/antiparos

Η ΕΟΔ στην 
Αντίπαρο

Την Τετάρτη 22-2-2017, στην αίθουσα «Βασίλειος 
& Πηγή Καλουδά», μετά από πρόσκληση του Δήμου 
Αντιπάρου και της ΚΕΔΑ, τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων 
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συνοπτικά τη 
δράση της ομάδας από την ίδρυσή της ως σήμερα.

Στη συνέχεια τα πιστοποιημένα μέλη της ΕΟΔ πα-
ρουσίασαν την τεχνική καρδιοαναπνευστικής αναζω-
ογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή, τη θέση ασφαλείας (ανάνηψης), τρόπους 
αντιμετώπισης πνιγμονής και τέλος τον ασφαλή τρό-
πο ακινητοποίησης τραυματία. Η προσέλευση των 
πολιτών ήταν μεγάλη και όσοι το ζήτησαν είχαν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
ΚΑΡΠΑ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων ευχα-
ρίστησαν με ανακοίνωσή τους τον δήμαρχο Αντιπά-
ρου, Αναστάσιο Φαρούπο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ, 
Παναγιώτη Σφαλαγκάκο, για την πρόσκληση και τη 
φιλοξενία.
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Επιτροπή αισθητικής
Η Επιτροπή Αισθητικής της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), δημιουρ-

γήθηκε με την 80/2016 απόφαση της Δ.Κ. Πάρου, σαν συμβουλευτικό και γνω-
μοδοτικό όργανο για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων που σχετίζονται με 
την αισθητική του δημοτικού διαμερίσματος Κοινότητας Πάρου. Τις βάσεις για τον 
κανονισμό λειτουργίας της, πήρε από την Επιτροπή Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου, 
με την οποία είναι σε συνεργασία.

Η επιτροπή αισθητικής αποτελείται από μέλη, που είναι μηχανικοί, διακοσμητές, 
δημοτικοί σύμβουλοι νυν και πρώην, από συμπολίτευση και αντιπολίτευση, υπάλλη-
λοι του Δήμου, καλλιτέχνες, δικηγόροι, επαγγελματίες. Τα μέλη είναι: Αυλήτης Πέ-
τρος, Μαύρη Ξανθίππη, Γιουρτζιδης Χάρης, Μαύρης Χρήστος, Γκόκας Αλέξης, Μη-
τρογιάννης Σπύρος, Δημόπουλος Παναγιώτης, Μπιζά Νατάσα, Καρατζάς Γιώργος, 
Παναγάκη Κατερίνα, Κυριαζάνος Μιχάλης, Παράσχου Μαριάννα, Λεοντής Μικές, 
Πέντζας Ευάγγελος, Μαούνης Χριστόδουλος, Κιτσιλή Κατερίνα και Μαρινόπουλος 
Αθανάσιος

Όπως μας είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, Πέτρος Αυλήτης: «Μας πήρε 
αρκετό καιρό να οργανωθούμε, να φτιάξουμε τον κανονισμό μας, να σκεφτούμε 
πως θα ενεργούμε. Φυσικά υπήρξαν παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν, αλλά 
για πολλούς λόγους ατόνησαν και προσπαθούμε να μην επαναλάβουμε λάθη, αλλά 
αν είναι δυνατόν, να διδαχθούμε από αυτά. Θα εκμεταλλευθούμε στο έπακρο κάθε 
θετική εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτές τις φιλότιμες και ανιδιοτελείς απόπει-
ρες.

Οι συνελεύσεις μας είναι κάθε 15 μέρες. Έχουν γίνει όλες με απαρτία χωρίς να 
αναβληθεί καμία, αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Ακόμα είναι αρχή και ο ενθουσι-
ασμός μας αμείωτος. Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί. Έχουμε βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους στόχους, και εργαζόμαστε με υποομάδες. Μία από τις πρώ-
τες ενέργειες μας ήταν η απόφαση για δημιουργία ενός πολύγλωσσου οδηγού 
για επισκευές - μετατροπές - προσθήκες - επεμβάσεις σε μορφή μικρού βιβλίου, 
που θα δίδεται δωρεάν με κάθε έγκριση νέας άδειας καταστήματος, αλλά και σε 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει εργασίες στο ακίνητό του. Εκεί θα υπάρχουν 
κωδικοποιημένες οι διαδικασίες αδείας, τα επιτρεπόμενα υλικά, νομοθεσία κτλ που 
θα βοηθήσουν όλες τις πλευρές για βελτίωση. Η άκρως συμπυκνωμένη έκδοση 
αυτού, είναι το έγγραφο που σου επισυνάπτω.

Άλλη ομάδα (μηχανικοί) έχει αναλάβει την καταλογοποίηση των κτιρίων του πα-
λαιού οικισμού (των 2 αξόνων της αγοράς σε πρώτη φάση) για συλλογή στοιχεί-
ων για μελέτη και διευκόλυνση/επιτάχυνση παροχής αδειών, στατιστικών συμπε-
ρασμάτων, αλλά και πιθανή μελλοντική βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, σε 
συνεργασία με την πολεοδομία και αρχαιολογία. Έχει ήδη ξεκινήσει η αισθητική 
αναβάθμιση σε 3 μικρά, ξεχασμένα και παραμελημένα σημεία της Παροικίας. (λε-
πτομέρειες λίαν προσεχώς)

Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την έδρα Μορφολογίας της Σχολής Αρχιτε-
κτονικής του Ε.Μ.Π., για αποτύπωση τμημάτων του παραδοσιακού οικισμού στο 
πλαίσιο του μαθήματος της μορφολογίας. Αντίστοιχη εργασία είχε γίνει πριν με-
ρικά χρόνια για την Σαντορίνη. Η παρουσίαση της είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και 
τα συμπεράσματα της πολύτιμα. Θα κάνουμε διαλέξεις στα σχολεία και στον Π.Σ. 
«Αρχίλοχος» (ίσως και χωριά) για ευαισθητοποίηση των νέων, και όχι μόνο, στην 
αναγνώριση, κατανόηση και φροντίδα της Κληρονομιάς μας. Έχουμε ήδη υποβάλ-
λει μερικές προτάσεις στην Κοινότητα και ετοιμάζουμε αρκετές ακόμα.

Υπάρχει σελίδα στο FB για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και ετοιμάζεται 
ιστοσελίδα που θα επικαιροποιείται συχνά, με το Βιβλίο σε διαδραστική μορφή και 
άλλα θέματα που θα προκύπτουν. Ξέρω, δεν είναι πολλά, αλλά προσπαθούμε τα 
αναπόφευκτα».

Το έντυπο
Η επιτροπή αισθητικής της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς. μοιράζει στους κατα-

στηματάρχες του παραδοσιακού οικισμού έντυπο στο οποίο τους υπενθυμίζει ότι το 
κατάστημά τους σε μια μοναδικής ομορφιάς και ιστορίας τοποθεσία, που έχει από 
τον Νόμο υποχρεώσεις σεβασμού της μακραίωνης κληρονομιάς.

Το έντυπο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 
998Δ/1993 (Πολεοδομικό Σχέδιο Παροικίας) στον Νόμο 4067/2012 κλπ. Σύμφωνα 
με αυτά, για οποιαδήποτε επέμβαση επισκευής, αλλαγής, προσθήκης, προσαρμογής 
στις ανάγκες ή αισθητικής ή στατικής βελτίωσης στο ακίνητο είναι υποχρεωμένοι 
να έχουν την έγκριση και άδεια του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του Δήμου. Μερικές από τις υποχρεώσεις των επαγ-
γελματιών είναι:

Επίχρισμα κτιρίου: Λευκός ελεύθερος σοβάς, με μη εμφανείς λίθους. Για δι-
αφορετικό χρώμα: 1. Αν το αρχικό χρώμα ήταν άλλο, μπορεί να επανέλθει στην  
αρχική κατάσταση και 2. Μετά από αιτιολογημένη έκθεση. Και στις 2 περιπτώσεις 

απαιτείται έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
Πλακόστρωτο και κατώφλι εμπρός από το μαγαζί: Ντόπια ψαρόπλακα, 

σοβάς, τσιμέντο, μάρμαρο. Απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο. Οι αρμοί είναι μικρού 
πλάτους, βάφονται άσπροι με ακρυλικό ματ ή ασβέστη και φρεσκάρονται κάθε 
εβδομάδα με ευθύνη του καταστηματάρχη/ιδιοκτήτη. (Απαγορεύεται η γυαλιστερή 
λαδομπογιά ή ασφαλτόχρωμα οποιουδήποτε τύπου).

Κουφώματα: Ξύλινα σε παραδοσιακή μορφή σε προκαθορισμένες διαστάσεις 
ή/και αναλογίες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή μεγέθους και χρήσης. Σε περί-
πτωση αυθαιρεσίας, απαιτείται η επαναφορά στο αρχικό σχήμα, χρήση, διαστάσεις 
και υλικά. (Σ.Σ. Κατασκευές για ασφάλεια σε καμία περίπτωση επιτρέπεται να αλλοι-
ώνουν το εξωτερικό σχήμα του κτιρίου/ανοίγματος). Προϋπάρχουσες αυθαιρεσίες, 
όποτε και αν έγιναν, δεν κατοχυρώνουν κανένα νομικό δικαίωμα. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση επισκευής αυτών, έστω και αναγκαίας, πρέπει απαραιτήτως να επανέλ-
θουν στην αρχική τους κατάσταση, πριν από οποιαδήποτε αυθαίρετη επέμβαση. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, ισχύει το παλαιότερο βεβαιωμένο ντοκουμέντο, άλλως θα 
πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθεί τεκμηριωμένη λύση ανάλογη των γειτονικών 
κτιρίων παρόμοιας χρήσης. Προτεινόμενα Χρώματα: πράσινο, μπλε, καφεκόκκινο, 
κυπαρισσί, γκρι, ή χρώμα αποδεδειγμένα προϋπάρχον στο συγκεκριμένο κούφωμα 
ή γειτονικά πριν την αλλαγή χρήσης.

Τέντες-Σκιάδια-Αντιανέμια επιτρέπονται, αν είναι οριζόντια, μη μόνιμα, ξύλινα 
ή σιδερένια. Πρέπει να είναι ίσια (όχι καμπύλες), σε επαφή με το κτίριο ή όχι. Κάλυψη 
με καλάμια ή φυτά. Επίσης μπορεί να είναι υφασμάτινα, χρώματος λευκού. Απαι-
τείται έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής και Δήμου.

Πέργκολες: Νέες πέργκολες τοποθετούνται μόνο με βάση το ΦΕΚ 998Δ/1993
Ομπρέλες: Επιτρέπονται, μόνο υφασμάτινες, λευκές εκρού, χωρίς επιγραφές. 

Τρόπος στήριξης σε κοινόχρηστους χώρους δίνεται ανά περίπτωση σε σκαρίφημα 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Φωτισμός εξωτερικός: Απαγορεύεται η χρήση λαμπτήρων φθορισμού και νέον. 
Νέας τεχνολογίας επιτρέπονται, αλλά έντασης που δεν ενοχλεί του διερχόμενους.

Πινακίδες γενικά: Μόνο σε ιδιωτικούς χώρους, μόνιμες, ετερόφωτες και επί 
του τοίχου. Μέγεθος συνολικά (με την ταμπέλα), 0,5 τ.μ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
διαφημιστική πινακίδα ή ανάλογο σε ταράτσες ή έξω από τον όγκο του ιδεατού 
στερεού. Απαγορεύονται οι πινακίδες κάθετες στην επιφάνεια του κτιρίου, πλην των 
Φαρμακείων.

Ταμπέλα: Μέγιστης επιφάνειας μισού τετραγωνικού μέτρου, και μέγιστης διά-
στασης  40εκ ύψος επί 120εκ. πλάτος. Κύρια γλώσσα περιγραφής τα Ελληνικά και 
προαιρετικά, με μικρότερα  γράμματα, άλλη γλώσσα. 

Άλλες πινακίδες που επιτρέπονται: Μόνο σε προκαθορισμένους χώρους του 
Δήμου.

Εξωτερικές επιτοίχιες προθήκες ανοικτές η κλειστές επιτρέπονται, με μέγιστο 
βάθος 8εκ.

Κλιματιστικά - Ψυκτικά μηχανήματα - Ηλιακά: Απαγορεύονται τελείως 
στην όψη του κτιρίου (και επιβάλλεται να μετακινηθούν), σε κοινόχρηστους  χώρους 
και γενικά να είναι ορατά από κοινόχρηστους χώρους.

Καμινάδες: Υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, και σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει 
να είναι σε όψεις κτιρίου. Απαγορεύεται οποιοδήποτε διακοσμητικό ή χρη-
στικό αντικείμενο μόνιμο ή κινητό σε κοινόχρηστο χώρο (παγκάκια, γλάστρες, 
ζαρντινιέρες, καρέκλες, διαφημιστικά, πινακίδες κατεύθυνσης επιχειρήσεων κτλ.)

Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου: Σύμφωνα με τον Νόμο 1080/80 και 
την 178/2003 απόφαση του Δ.Σ. Πάρου. Ισχύουν ειδικοί λεπτομερείς κανονισμοί, 
π.χ. τραπεζοκαθίσματα, πέργκολες, έκθεση εμπορευμάτων κ.τ.λ.  Απευθυνθείτε στον 
Δήμο.

Στο έντυπο που μοιράζεται στους επαγγελματίες σημειώνεται ακόμα: «Επίσης 
σας υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αφαίρεσης 
/ επαναφοράς στην αρχική κατάσταση των αυθαίρετων επεμβάσεων, νέων ΚΑΙ 
παλαιοτέρων και διακοπή αυθαίρετων εργασιών μετά από καταγγελία επώνυμη 
ή ανώνυμη στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή την Αστυνομία, με δυσάρεστες 
χρηματικές, χρονικές και ποινικές επιπλέον  επιπτώσεις για τους αυθαιρετήσαντες. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση πινακίδων σε σημείο μη επιτρεπτό, ο Δήμος έχει δικαί-
ωμα αυτόματης αφαίρεσης (Ρύπος) και μήνυση με πρόστιμο του αναρτήσαντα και 
διαφημιζόμενου. Εμείς και η Παροικία θα σας είμαστε ευγνώμονες αν ετηρούντο 
τα παραπάνω και σε περίπτωση ασάφειας ή αμφιβολίας, ζητούσατε συμβουλές 
από υπεύθυνους επαγγελματίες, από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου, ή από μέλη 
της Επιτροπής Αισθητικής. Επίσης επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε με νεότερο 
έγγραφο ή ανακοίνωση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο ή μέσο, για βελτίωση ή 
διευκρίνηση ή προσθήκη σε όλα τα ανωτέρω. Τέλος, είμαστε διαθέσιμοι σε ρε-
αλιστικές επισημάνσεις/προτάσεις σε γενικότερα ζητήματα αισθητικής, κατά την 
άποψή σας σημαντικά».



www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα | 7

Χρόνια το νησί μας είχε να δει τόσο μεγάλο ξεσηκωμό όπως για το θέμα της 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών «τεράτων» οι οποίες θα αλλοιώσουν το φυσικό 
περιβάλλον και θα αλλάξουν –κυριολεκτικά- την όψη της Πάρου.

Η ωμή αλήθεια
Από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), έχουν εκδοθεί –επίσημα- έως τώρα οι 

παρακάτω άδειες:
ΠΡΩΤΗ (Οι ήδη υπάρχουσες)
1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Β-002902) 
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:.19/2/2001
3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ: ΑΔ-00197
4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 4/12/2001
5) ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
6) ΘΕΣΗ: ΚΑΜΑΡΕΣ
7) ΙΣΧΥΣ: 3MW
8) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (4)
ΔΕΥΤΕΡΗ
1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Γ-01398
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 23/2/2006
3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ: ΑΔ-01698
4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 22/9/2010
5) ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.
6) ΘΕΣΗ: ΚΟΡΑΚΑΣ, ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ – ΣΜΥΡΙΓΛΙ
7) ΙΣΧΥΣ: 36MW
8) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Γ. (18)
ΤΡΙΤΗ
1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Γ-01399
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 23/2/2006
3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ: ΑΔ-01699
4) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 22/9/2010

5) ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.
6) ΘΕΣΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
7) ΙΣΧΥΣ: 36 MW
8) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Γ: (18)
Σημειώνουμε ότι οι ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν είναι ύψους άνω των 

100 μέτρων και η κάθε μία θα χρειαστεί για την εγκατάστασή της περίπου οκτώ 
στρέμματα. Για την τοποθέτησή τους και την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης θα 
απαιτηθεί κατασκευή δρόμων πλάτους 8 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό;

Θα χρειαστούν νέοι δρόμοι 15 χιλιομέτρων πάνω στα βουνά σύμφωνα με 
την περιβαλλοντική μελέτη, επί μέσο όρο άνοιγμα δρόμου 8 μέτρα, έχουμε 120.000 
τετραγωνικά μέτρα στις βουνοκορφές! Δηλαδή, ολική καταστροφή. Συν τα καλώ-
δια και οι κολώνες μεταφοράς, συν οι υποσταθμοί, συν 30.000 κυβικά μέτρα 
μπετόν για την τοποθέτηση των Α/Γ έχουμε το τέλειο έγκλημα στο λιτό και 
απέριττο Κυκλαδικό περιβάλλον, που κάθε χρόνο αποφέρει στον κρατικό κορβανά 
περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. 

Νέα δικάσιμος
Για το θέμα της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων στην Πάρο, ορίστηκε νέα δικά-

σιμος της αίτησης ακύρωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και των τεσσάρων δήμων 
(Άνδρου, Νάξου, Τήνου, Πάρου), κατά της με αρ. πρωτ., οικ. 177360 της 18ης Δε-
κεμβρίου 2014 (ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ) «Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων», 
για το ενιαίο επενδυτικό έργο αιολικών πάρκων στα τέσσερα νησιά των Κυκλάδων, 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την Τετάρτη 24.05.2017.

Η αναπάντητη ερώτηση
Το ΚΚΕ έκανε ερώτηση στη Βουλή για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 

στα νησιά μας, για την οποία δεν έλαβε ποτέ απάντηση!
Σύμφωνα με την ερώτηση: «Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Μα-

νιάτη (23-12-13) και με νέα απόφασή του στις 18-12-14 εγκρίθηκαν οι Περιβαλ-
λοντικοί Όροι της επένδυσης με τίτλο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Σύσταση Επιτροπής Αγώνα 
Όχι στις ανεμογεννήτριες 
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Ενέργειας» ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 218,5 mw για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Άνδρο 
και Τήνο».

Όπως σημείωνε το ΚΚΕ «[…] Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών είναι ανάστατες με 
την εξέλιξη αυτή και οι Δήμοι των νησιών έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας. Η συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση κινείται στον αντίποδα της ικανο-
ποίησης των λαϊκών αναγκών των κατοίκων τόσο των νησιών, όσο και της χώρας 
γενικότερα. Στόχος της είναι η διασφάλιση υψηλών κερδών για τους επενδυτές. 
Ανάμεσα στα πολλά ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Το πολύ μεγάλο αρχικό μέγεθος της προβλεπόμενης θα επιδράσει καταστρο-
φικά στην τοπική οικονομία (π.χ. στον τουριστικό τομέα, στην κτηνοτροφία, στον 
αγροτικό τομέα κλπ).

- Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων αλλοιώνουν το κυκλαδίτικο 
τοπίο, είναι έξω από την κλίμακα των νησιών και δικαίως προκαλούν τη διαμαρτυ-
ρία των τοπικών Συλλόγων των νησιών.

- Το υψηλό ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις δεν αφορά 
μόνο τις ανεμογεννήτριες, αλλά και τη διάνοιξη νέων οδών, καθώς και τα έργα 
διασύνδεσης, την εγκατάσταση υποσταθμών μέσης/υψηλής τάσης και σταθμών 
μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος.

- Το αρχικό μέγεθος των αιολικών πάρκων μπορεί εύκολα να αυξηθεί στην πο-
ρεία, όπως δείχνει και το πα-
ράδειγμα της Νότιας Εύβοι-
ας με άδειες επέκτασης των 
επενδύσεων.

- Όταν αποσβεστεί η επέν-
δυση θα απομείνουν τα κου-
φάρια των παλιών ανεμο-
γεννητριών μαζί με όγκους 
τσιμέντου στην περιοχή.

- Το ευνοϊκό νομοθετικό πε-
ριβάλλον για αλλαγή χρήσε-
ων γης, μπορεί να λειτουργή-
σει εμπρηστικά σε ολόκληρη 
την περιοχή».

Όπως γράψαμε και παρα-
πάνω στην ουσία της ερώτη-
σης: «Σε τι ενέργειες θα προ-
χωρήσει ώστε να σταματήσει 
η εγκατάσταση των τερά-
στιων αιολικών πάρκων στα 
προαναφερθέντα νησιά με τις 
τεράστιες αρνητικές επιπτώ-
σεις στην τοπική οικονομία 
(…)», το ΚΚΕ, όπως και όλοι οι 
πολίτες της Πάρου, δεν έλα-
βαν ποτέ απάντηση!

Δυναμική συγκέντρωση
Την περασμένη Παρασκευή 

24/2/2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου συνάντηση της δημοτικής επιτροπής για τις ανεμογεννήτριες με 
τους συλλογικούς φορείς του νησιού μας για τον συντονισμό και τον σχεδιασμό 
μελλοντικών δράσεων για την παρεμπόδιση της εγκατάστασης νέων αιολικών πάρ-
κων και της επικείμενης εισβολής μηχανημάτων βαρέως τύπου στο νησί μας.

Στη συνάντηση επικράτησε το αδιαχώρητο στην αίθουσα και η παρουσία των 
εκπροσώπων των φορέων ήταν δυναμική. Ο δήμαρχος Μ. Κωβαίος, ενημέρωσε για 
τη συγκρότηση επιτροπής από τα 4 νησιά των Κυκλάδων που πρόκειται να εγκα-
τασταθούν ανεμογεννήτριες. Καλή ενημέρωση υπήρξε και από τον έπαρχο Πάρου, 
Κ. Μπιζά, που σημείωσε την άρνηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να γνωματεύσει 
θετικά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Ακόμα, στη συνάντηση διαβάστηκαν γραπτές προτάσεις για τη συνέχιση του 
αγώνα, ενώ ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Θ. Μαρινόπουλος, υποστήριξε ότι μετά την 
ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε επί 2 εβδομάδες σε όλη την Πάρο, πρέπει να 
περάσουμε σε άλλα στάδια αγώνα και το βάρος στις πλάτες δεν πρέπει να το ση-
κώσει η δημοτική επιτροπή αγώνα, αλλά όλη η τοπική κοινωνία. Επίσης, ο δημοτικός 
σύμβουλος Γ. Τριπολιτσιώτης, είπε ότι ο λαός του νησιού μας έχει ξεσηκωθεί και 
αυτό είναι το «όπλο» της Πάρου για τη δύσκολη συνέχεια του αγώνα.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η Παριανή κοινωνία φαίνεται να έχει πάρει πρωτοβουλίες 
από μόνη της για να αποτρέψει την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στο νησί μας 
και ήδη με ιδιωτική πρωτοβουλία κατασκευάζονται πανό και αφίσες, ενώ το θέμα 
δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε στο καρναβάλι της Μάρπησσας, όπου σατιρίστηκε το 
γεγονός. 

Επιτροπή Αγώνα
Η δημοτική επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες συνεδρίασε στις 1/3/2017 στο δη-

μαρχείο Πάρου και με ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής 
Αγώνα για τις ανεμογεννήτριες. 

Έτσι καλούνται οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων αλλά και οι απλοί πολίτες 
που θέλουν να συμμετέχουν και επιθυμούν να βοηθήσουν στον αγώνα όλων των 
πολιτών και φίλων της Πάρου, σε συνάντηση την Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 18:30, 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Το ψήφισμα
Από το δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
«Με την υπ’ αριθμ. 177360/18-12-2014 Απόφασή του υπουργού ΠΕΚΑ, εγκρί-

θηκαν εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση γιγαντιαίου, βιομη-
χανικών διαστάσεων έργου, αιολικών πάρκων στα νησιά Άνδρο – Νάξο – Τήνο 
- Πάρο, συνολικής ισχύος 281,5 MW (αρχικά με 95 ανεμογεννήτριες ύψους 100m 
η κάθε μία), διασυνδεόμενα μεταξύ τους με υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης 
150 KV συνολικού μήκους 158,86 χλμ. Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών μας, 
οι φορείς, οι δήμοι και η διοικητική μας περιφέρεια, αγωνιζόμαστε ενάντια 
στην υλοποίηση του βιομηχανικού αυτού έργου διότι:

- Ανατρέπει τη βιωσιμότητα των νησιών μας.
- Ακυρώνει τα ήπια κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά.
- Υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα το διεθνώς αναγνωρισμένο ιδιαίτερο νησιωτικό 

μας περιβάλλον.
- Τσιμεντοποιεί τεράστιες εκτάσεις γης, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον 

και την βιοποικιλότητα, χωρίς αναστροφή και δυνατότητα αποκατάστασης, ενώ 
παράλληλα μειώνει σημαντικά την κατείσδυση ομβρίων υδάτων εμποδίζοντας έτσι 

την τροφοδοσία του υπόγει-
ου υδροφόρου ορίζοντα.

- Παραβιάζει την καταγε-
γραμμένη από αιώνες πολιτι-
στική μας παράδοση και πο-
λιτισμό, επιβάλλοντας νέους 
βιομηχανικούς όρους διαβίω-
σής μας.

- Πλήττει την τοπική οικο-
νομία, ακυρώνοντας τους 
όρους νησιωτικής ανάπτυξης.

- Διαμορφώνει μετανα-
στευτικές συνθήκες των οι-
κογενειών μας, εξαιτίας του 
επαναπροσδιορισμού των 
νέων συνθηκών λειτουργίας 
και βιωσιμότητας των επι-
χειρήσεών μας, αλλά και της 
απασχόλησης των οικογενει-
ών μας.

- Απαξιώνει τις αξίες της 
γης και των ακινήτων μας.

- Επιφέρει θανάσιμο πλήγ-
μα στον τουρισμό μας και 
στην οικονομία που στηρίζε-
ται σε αυτόν και στην οποία 
επενδύουμε χρόνια καθημε-
ρινά.

- Αντιστρατεύεται την αρχή 
της βιώσιμης ανάπτυξης (κοι-

νωνία-περιβάλλον-ανάπτυξη) προς όφελος του επενδυτικού και επιχειρηματικού 
και μόνο κέρδους.

Ο αγώνας μας θα καθορίσει τις τύχες μας! Καλούμε όλους τους κατοίκους, 
τους επισκέπτες και τους φίλους της Πάρου να προσυπογράψουν το ψήφισμα 
διαμαρτυρίας και να σταθούν πλάι μας στον αγώνα μας για το μέλλον του τόπου 
και των παιδιών μας».

Οι ανακοινώσεις κομμάτων
Για το παραπάνω θέμα υπήρξαν οι παρακάτω ανακοινώσεις από τοπικές οργανώ-

σεις κομμάτων:

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου
«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Η Παριανή κοινωνία βρίσκεται σε αναστάτωση για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στο νησί μας και πολύ δικαιολογημένα. 
Τα πολλαπλά προβλήματα, περιβαλλοντικά οικονομικά, κοινωνικά, που θα προ-

κύψουν από  την εγκατάσταση των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών έχουν ήδη ανα-
δειχθεί σε ημερίδες, συναντήσεις και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η Πάρος 
κυρίως λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος έχει  σημαντική τουριστική ανάπτυ-
ξη και συμβάλλει έτσι στην εθνική οικονομία. Αυτό λοιπόν το φυσικό περιβάλλον 
είναι αδιανόητο να το καταστρέφεις με βιομηχανικές εγκαταστάσεις των οποίων 
μάλιστα τα οφέλη αμφισβητούνται. Η Παριανή κοινωνία οφείλει να διατρανώσει 
την αντίθεσή της και να στείλει ισχυρό μήνυμα προς τους επίδοξους καταστροφείς 
του φυσικού της περιβάλλοντος και της οικονομίας της.. 

Η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Πάρου στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Παριανού λαού και τη συ-
γκρότηση Επιτροπής αγώνα κατά των ανεμογεννητριών-τεράτων».

Κ.Ο.Β. Πάρου ΚΚΕ
«ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ
Η πολιτική της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας έχει αποφασιστεί 

στη Συνθήκη του Μάαστριχτ πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης και προωθείται 
με διάφορες παραλλαγές σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ-
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σεται η εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά μας και η διασύνδεσή 
τους με το ηπειρωτικό εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή 
την πολιτική, την προσυπέγραψαν και την αποδέχονται όλα τα πολιτικά 
κόμματα εκτός του ΚΚΕ, και παίρνουν μέτρα εφαρμογής της όλες οι κυ-
βερνήσεις μέχρι σήμερα.

Το ΚΚΕ έγκαιρα εδώ και πολλά χρόνια προειδοποιούσε για τις οικονομικές, κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Στη χώρα, στο Αιγαίο, 
στην Περιφέρεια και στην Πάρο ειδικότερα, με ανακοινώσεις, δημόσιες παρεμβά-
σεις, εκδηλώσεις, κοινοβουλευτικές δράσεις αναδείξαμε ότι οι λεγόμενες «πράσι-
νες επενδύσεις» δεν απαντούν στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αλλά είναι 
«χρυσοφόρες» για τους επενδυτές και «μαύρες» για το μέλλον λαϊκών αναγκών. 
Στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε πριν από λίγες μέρες σχετική ερώτηση στη Βουλή 
προς τον αρμόδιο υπουργό, για δεύτερη φορά. Ο παριανός λαός θα πρέπει να 
απαιτήσει από όλους να πάρουν ξεκάθαρη θέση σε σχέση με το ζήτημα αυτό, να 
ξέρει επιτέλους ποιοι είναι οι φίλοι του και ποιοι είναι οι εχθροί του. Ειδικότερα:

- Από μέρους της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δηλώσουν αν θα προχω-
ρήσουν στην ανάκληση των σχετικών αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Να 
σταματήσει επιτέλους η κοροϊδία ότι άλλη είναι η άποψή τους σαν κόμμα στην 
κοινωνία και άλλα εφαρμόζουν σαν κυβέρνηση.- Από μέρους της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης της ΝΔ πρέπει να πουν αν συνεχίζουν να αποδέχονται τη πολιτική 
που ακολούθησαν με το ΠΑΣΟΚ, πολιτική που έχει οδηγήσει στη σημερινή πραγ-
ματικότητα ή την απαρνιόνται.

Η εξασφάλιση επαρκούς και φτηνής ενέργειας για τη λαϊκή κατανάλωση, η ορ-
θολογική αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών και η εξεύρεση νέων, η προστασία 
του περιβάλλοντος, της οικονομίας προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων ικανοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής πρότασης 
του ΚΚΕ για την λαϊκή εξουσία και οικονομία και όχι στα πλαίσια της πολι-
τικής που εφαρμόζεται. Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο οι κάτοικοι 
της Πάρου σαν αποτέλεσμα και της συστηματικής ενημέρωσης συνειδητοποιούν 
τι πρόκειται να συμβεί με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά. Είναι 
φανερό ότι σήμερα ο παριανός λαός πρέπει να συγκρουστεί με μια δρομολογημένη 
πολιτική και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να ανατρέψει ειλημμένες αποφά-
σεις.

Ο οργανωμένος, μαζικός και επίμονος αγώνας των Παριανών και όλων 
των νησιωτών με ξεκάθαρους στόχους, είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθε-
ση για την θετική έκβαση του αγώνα,

- Για να ανακληθούν οι άδειες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα 
νησιά μας.

- Για να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες των νησιών, διασφαλί-
ζοντας φθηνό και επαρκές ρεύμα για τα λαϊκά στρώματα, ελαχιστοποίηση 
των επιδράσεων στο περιβάλλον, ενεργειακή ασφάλεια με μόνιμο προ-
σωπικό και σύγχρονα δικαιώματα. Όχι στην πολιτική απελευθέρωσης της 
ενέργειας που θυσιάζει τα λαϊκά δικαιώματα προς όφελος της κερδοφορί-
ας των μονοπωλιακών ομίλων».

Αντίδραση
Για την παρακάνω ανακοίνωση της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ στις 28/2/2017 ακο-

λούθησε από την Κομματική Οργάνωση και νέα ανακοίνωση στις 1/3/2017 η οποία 
έγραφε:

«Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση του Κόμματος μας σχετικά με 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά μας. Παρά την ύπαρξη τίτλου στο 
αρχείο «ΚΚΕ 27-2-17 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ», του λογότυπου του Κόμματος στο κείμενο, 
παρά την υπογραφή του από την Κομματική Οργάνωση Πάρου, ηλεκτρονικό μέσο 
του νησιού μας, δημοσίευσε αυτήν την ανακοίνωση αντικαθιστώντας το λογότυπο 
του ΚΚΕ με αυτό της Λαϊκής Συσπείρωσης και απέδωσε σε αυτή την ανακοίνωση. 

Ο στόχος της «επιχειρούμενης σύγχυσης» προφανής, αφού κάποιοι φαίνεται 
«πονάνε πολύ» από τη θερμή υποδοχή των θέσεων του ΚΚΕ για το θέμα των ανε-
μογεννητριών. Εμείς φυσικά ποτέ δεν αποκρύψαμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση είναι 
η παράταξη που στηρίζει στη τοπική διοίκηση το ΚΚΕ. Ξέρουν πολύ καλά όμως 
ότι και στο ψηφοδέλτιο της μετείχαν άνθρωποι που δεν είναι μέλη του ΚΚΕ, και οι 
ψηφοφόροι της αλλά πολύ περισσότερο όλος αυτός ο κόσμος που ενστερνίζεται 
τις θέσεις της δεν είναι οπαδοί, μέλη ή ψηφοφόροι του ΚΚΕ.

Άλλοι λοιπόν και όχι εμείς, είναι αυτοί που προσπαθούν να παραπλανήσουν το 
λαό κρύβοντας τη πολιτική τους ταυτότητα και τις απόψεις τους πίσω από προ-
σχήματα. 

Τι άλλο εκτός από προβοκατόρικη μπορεί να είναι η ενέργεια τους; H πράξη τους 
να είναι σίγουροι όμως, ότι δεν καταδικάζεται μόνο από εμάς».

Δημοτικοί συνδυασμοί
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με 

την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας:
«Συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα(ΕΑ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων 

από όλο το νησί. Για το λόγο αυτό απαιτείται συγκέντρωση σε ημέρα και ώρα που 
δίνει την δυνατότητα συμμετοχής τους. 

Δηλωμένοι στόχοι της ΕΑ:
- H ακύρωση των πολιτικών αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, που δίνουν τη 

δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας  
- H δημιουργία ενός κινήματος που θα εμπνέει αγωνιστικά τους κατοίκους της 

Πάρου και ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός μηχανισμού αποτροπής κάθε προσπάθειας 
μεταφοράς και εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί, όποτε και αν χρειαστεί.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της, η ΕΑ να αναλάβει:
- την ενημέρωση των έντυπων και ηλεκτρονικών, τοπικών και κεντρικών μέ-

σων ενημέρωσης.
- την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των παριανών όπου 

και αν βρίσκονται. 
- Συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Τουρισμού, Οικονομίας κ.ά. ώστε να μεταφέρουμε το αίτημα της ακύρωσης των 
πολιτικών αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρ-
κων στο νησί και την προειδοποίηση, ότι οι κάτοικοι της Πάρου θα αντισταθούν 
με κάθε τρόπο στην  εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

- Αξιοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήσεις στη Βουλή. 
Είναι σκόπιμο να ζητηθεί η θέση των κομμάτων σχετικά με το ζήτημα αυτό, όπως 
και των βουλευτών των Κυκλάδων που μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει σχετική 
ευαισθησία. 

- Αναζήτηση δυνατοτήτων συντονισμού με ανάλογα κινήματα στην Άν-
δρο, Τήνο και Νάξο.

Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό και προς όλες τις κατευθύνσεις:
Δεν θα υποκύψουμε στη πολιτική που ακυρώνει τη σημασία της 

ενέργειας ως κοινωνικού αγαθού, που ξεπουλάει τις ενεργειακές 
πηγές στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, την εύκολη κερδοφο-
ρία τους και προμηνύει τη δική μας καταστροφή. Θα υπερασπίσουμε 
τον τόπο μας, το περιβάλλον, τη προίκα των παιδιών μας και την επι-
βίωση μας, τα δικά μας συμφέροντα με κάθε μέσο και κάθε τρόπο». 

Το επαρχείο
Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, έδωσε στη δημοσιότητα τις επιστολές που έχει στεί-

λει στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί 
μας, καθώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη γνωμοδότηση Μ.Π.Ε. 

α) ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη για την 

εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ 
Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. στο νησί της Πάρου από το έγγραφο 
με α.π. 88778/14-12-2015 που μας αποστείλατε μέχρι και σήμερα.

β) ΠΡΟΣ: Α.Τ. Πάρου, Λιμεναρχείο Πάρου
ΘΕΜΑ: Διέλευση μεγάλων οχημάτων από το οδικό δίκτυο ν. Πάρου
Σχετ:1. Το άρθρο 53 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως κώδικα οδικής κυκλο-

φορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 περί «Μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών, 

των αυτοκινήτων οχημάτων κλπ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο μεγάλων οχη-

μάτων, που οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες άδειες διέλευσης προκειμένου να 
μετακινηθούν στο οδικό δίκτυο του νησιού.   

γ) ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων που 

έχετε χορηγήσει για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες: ΑΙΟ-
ΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.

Φορείς
Από την ΟΠΑΣ δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων συμπαρίσταται στον αγώνα του παριανού 

λαού και της δημοτικής αρχής να αποφευχθεί η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών, εντελώς δυσανάλογων με την κλίμακα και τον ορίζοντα του νησιού 
μας αλλά και της Άνδρου, της Τήνου και της Νάξου.

Η απειλούμενη καταστροφή τόσο στο περιβάλλον όσο και την ιδιαίτερη κυκλα-
δίτικη   ταυτότητα, πρόκειται να είναι τεράστια και ανεπανόρθωτη (Καταστροφή 
πανίδας-χλωρίδας και φυσικών πόρων, υποβάθμιση πρωτογενούς τομέα, παρε-
μπόδιση της διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορί-
ας, απεμπόληση ποιοτικού τουρισμού). Ουσιαστικά, το νησί μετατρέπεται σε ένα 
απέραντο αιολικό πάρκο, αλλοιώνεται πλήρως και οδηγείται σε μια άλλη πορεία 
«ανάπτυξης». Η επιλογή εγκατάστασης των (εκατό) ανεμογεννητριών στο νησί 
καταδεικνύει επιπολαιότητα διαχείρισης και αποτυχία ενός πραγματικά βιώσιμου 
σχεδιασμού για την ευημερία του.

Βασικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού παγκοσμίως αποτελεί το αυθεντι-
κό και ανόθευτο περιβάλλον του κυκλαδικού συμπλέγματος. Εξάλλου, ο κυκλαδι-
κός πολιτισμός, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργήθηκε εδώ, στα νησιά 
των Κυκλάδων και αποτέλεσε τον πρόδρομο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Αντί, 
λοιπόν, οι Κυκλάδες και το Αιγαίο να προωθούνται ως λίκνο Πολιτισμού, αντίθετα, 
μετατρέπονται σε πάρκα πυλώνων δυσανάλογων με τη μικρή κλίμακα των νησιών 
μας. Και μάλιστα με ημερομηνία λήξης, που στο μέλλον, θα αφήσει τόνους μπετόν 
και ένα απέραντο νεκροταφείο με κουφάρια ανεμογεννητριών εγκαταλελειμμένα 
να σκουριάζουν… Τονίζουμε πως η διαμαρτυρία και η αντίρρησή μας δεν είναι 
αυτοσκοπός. Πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει μια άμεση, ρεαλιστική και συνολικά 
βιώσιμη πρόταση, όσον αφορά στην αυτοδυναμία του νησιού μας σε ενέργεια. 

Επιθυμούμε την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, που θα μειώνουν 
τους ρύπους στο ελάχιστο και θα είναι συμβατές με το ιδιαίτερο κυκλαδικό τοπίο, 
τη βιοποικιλότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο».
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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

Ανθρώπινες  
ευχαριστίες για το Κ.Υ.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κ. Υ. Πάρου, Σπυρίδων Λάβδας, δημο-
σιοποίησε στις 21/2/2017 τις ενέργειες που έχουν γίνει στην ιατρική μονάδα του 
νησιού μας τους μήνες της θητείας του.

Ο κ. Σπ. Λάβδας, στην επιστολή του γράφει: «Μετά από τέσσερις μήνες παρουσί-
ας μου ως Προέδρου της Διοικούσας επιτροπής του ΚΥ Πάρου Αντιπάρου, νοιώθω 
την  ανάγκη να ενημερώσω για ότι μικρό έχει προωθήσει στο κέντρο μας και να ευ-
χαριστήσω όλους εκείνους που συνέτρεξαν στην προσπάθεια μας και συνέβαλαν 
σε όσα έχουν θεωρηθεί, σαν μια βελτιωμένη προσέγγιση των προβλημάτων μας .

Αρχικά θέλω να ενημερώσω ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης δυο 
μονίμων ιατρών, ενός Παιδίατρου και ενός Παθολόγου ή Γενικού ιατρού. Ταυτό-
χρονα έχουν προκηρυχθεί 3 θέσεις επικουρικών ιατρών με τριετή θητεία, ενός 
παιδίατρου ακόμη, ενός ορθοπεδικού και ενός γενικού ιατρού ο οποίος ήδη διορί-
στηκε. Αυτό αποτελεί το ξεκίνημα για να υλοποιηθεί ο στόχος μας με τον ερχομό 
γιατρών και άλλων ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγου Μικροβιολόγου και λοιπά, 
προκειμένου να στελεχωθεί το κέντρο μας και να λειτουργήσει όπως οφείλει, πα-
ρέχοντας ότι δικαιούται ο παριανός κόσμος και οι επισκέπτες μας. Θα ήταν ση-
μαντικό να αναφέρω ότι έχουμε πλέον πληρότητα στελέχωσης του νοσηλευτικού 
προσωπικού και επιπλέον σε μόνιμη βάση και μαίας.

Δε θα παραλείψω να αναφερθώ ότι στο διάστημα της δικής μου θητείας οι ια-
τροί το νοσηλευτικό προσωπικό και ολόκληρο το υπόλοιπο προσωπικό, μηδενός 
εξαιρούμενου με συγκινούν με την προσφορά τους και τη συνέπεια τους όπως ο 
όρκος και η συνείδηση τους ορίζει. Έτσι λοιπόν θέλω να τους εκφράσω την ευ-
γνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου. Όλα λοιπόν από όσα γίνονται δεν είναι 
τυχαία. Είχα μέχρι τώρα και ελπίζω ότι θα έχω και στη συνέχεια, την ειλικρινή 
συμπαράσταση φορέων νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων και των άμεσων 
συνεργατών μου, της κ. Κοκελιδου Ελισάβετ επιστημονικής Διευθύντριας, του κ. 
Μαλινδρέτου Χαράλαμπου εκπρόσωπου του Δήμου και του κ. Κυριαζάνου Νικόλα-
ου αναπληρωτή επιστημονικού Διευθυντή.

 Πρέπει να ευχαριστήσω το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξιας κ.κ 
Καλλίνικο, που με προθυμία και αγάπη προσέφερε στο σύλλογο των φίλων του 
Κέντρου Υγείας και κατά συνέπεια στο κέντρο μας, χρηματικό ποσό για αγορά πε-
τρελαίου, απολύτως απαραίτητου για τις άμεσες ανάγκες την χρονικής εκείνης 
στιγμής. Τον ευχαριστώ ακόμη για τη φιλοξενία που παρείχε και παρέχει σε υπάλ-
ληλους του ΚΥ στο χώρο του γηροκομείου του ιδρύματος.

Ευχαριστώ στη συνεχεία τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο για την ευγενική 
προσφορά του να παραχωρήσει στο ΚΥ δυο υπαλλήλους του Δήμου που προ-
σέφεραν τεράστιες υπηρεσίες για τον ελαιοχρωματισμό του εσωτερικού χώρου 
του κέντρου μας, ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος αυτός, σε χώρο πολιτισμού και 
ιδιαίτερης αισθητικής. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω επιπλέον τον Δήμαρχο για την 
παραχώρηση καθαρίστριας σε καθημερινή βάση σε χαλεπούς καιρούς όταν δεν 
υπήρχε άλλη υπάλληλος καθαριότητας στο κέντρο μας. Τον ευχαριστώ ακόμη για 
την πρόθεση και τη δήλωση του ότι θα είναι κοντά μας όταν τον χρειαζόμαστε  και 
μέσα στο πλαίσιο του εφικτού.

Δεν μπορώ να παραλείψω την κ. Μίνα Κούτλα προϊστάμενη της τεχνικής υπηρε-
σίας του Δήμου και τον κ. Ανδρέα Ραγκούση μηχανικό του Δήμου, που ανταποκρι-
θήκαν στο κάλεσμα μου για τον ελαιοχρωματισμό του χώρου, όπως προανέφερα, 
καθώς και τους κυρίους Ζήση Πούλιο και Ηλία Χανιώτη που με αγάπη και ικανό-
τητα προσέφεραν τις τεχνικές τους γνώσεις και διαμόρφωσαν με τον ελαιοχρω-
ματισμό τους τον εσωτερικό μας χώρο. Θα πρέπει να ευχαριστήσω ακόμη τον κ. 
Βασίλη Μαγκίνα που την ίδια αγάπη προσφέρθηκε και εργάστηκε για τον καλλωπι-
σμό του κτηρίου μας. Κλείνω με τις θερμές ευχαριστίες μου για τον σύλλογο φίλων 
του Κέντρου υγείας που σε κάθε στιγμή βρίσκονται κοντά μας και προσφέρουν τις 
ανιδιοτελείς υπηρεσίες τους και όσους συνεισφέρουν οικονομικά ή ηθικά στην 
προσπάθεια αυτή του συλλόγου.

Ας μου συχωρεθεί η παράληψη αναφοράς σε μια σειρά ανθρώπων που έχουν 
επίδειξη μια ιδιαίτερη αγάπη για το ΚΥ με σημαντικές προσφορές τους προκειμέ-
νου, να μην πλατειάσω και γιατί με προσωπική επιστολή θα τους ευχαριστήσω 
χωρίς δημοσιότητα που οι περισσότεροι δεν θέλουν.

Με την παράκληση να ενεργοποιηθεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπων της 
κοινωνίας μας, ζητώ την αυθόρμητη και ενεργή προσφορά τους».

Εξετάσεις από πνευμονολόγο

Με την ευγενική παραχώρηση της διοικήτριας του Νοσοκομείου Σύρου, Μαργα-
ρίτας Μπουραντά, θα επισκεφτεί το ΚΥ Πάρου, ο ιατρός, Αθανάσιος Παναγιώτου, 

πνευμονολόγος, για εξετάσεις ασθενών που θα γίνουν στο κέντρο μας κατά το χρο-
νικό διάστημα από 6ης έως και 9ης Μαρτίου 2017.

Σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Κ. Υ., Σπυρίδων Λάβδας, επιση-
μαίνει: «Εκτιμώ ότι το ξεκίνημα της συνεργασίας αυτής θα έχει συνέχεια και με 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που ευγενικά θα προσφερθούν για να καλύψουν ανά-
γκες μας για χρονικά διαστήματα που στη συνέχεια θα ανακοινωθούν και πάντοτε 
με την έγκριση της κας Διοικήτριας. Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς 
να απευθύνονται στο τηλεφωνικό μας κέντρο (22843 60000) προκειμένου να λά-
βουν σειρά προτεραιότητας για την εξέταση τους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από μήνα Δεκέμβριο του 2016 λειτουργεί στο 
Νοσοκομείο Σύρου, ιατρείο ύπνου υπό τον παραπάνω ιατρό κ. Αθανάσιο Πανα-
γιώτου, ειδικό πνευμονολόγο φυματιολόγο. Οι μελέτες ύπνου πραγματοποιούνται 
στην Παθολογική κλινική του ιδίου Νοσοκομείου (Σύρου) κάθε Τρίτη. Προκειμένου 
να πραγματοποιούνται ραντεβού αλλά και για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφε-
ρόμενοι παρακαλώ όπως επικοινωνούν με την γραμματεία εξωτερικών ιατρείων 
του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα 22813 60634 και 22813 60523. Νιώθουμε την 
ανάγκη να ευχαριστήσουμε την κα Διοικήτρια και τον ιατρό για την προσφορά τους 
στους κατοίκους των νησιών μας».
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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 

ΣΠΙΤΙ/ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
στην περιοχή του Προδρόμου ή της 
Μάρπησσας για 5μελή οικογέ-
νεια. Ενοικίαση για όλο το χρόνο. 
Τουλάχιστον 3 Υ/Δ, 2 μπάνια, 
σαλόνι-τραπεζαρία, κουζίνα, και 
βεράντα. Θέρμανση απαραίτητη. 
Ιδανικά να έχει αποθήκη και 
πάρκινγκ. Τηλ. επικοινωνίας: 6942 
812 348.

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΓΟΡΑ, ενοικιάζεται 
χώρος 50 τ.μ. για επαγγελματική 
χρήση. Τηλ. 6980 516 247

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

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.

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

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

ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται για εργασία 
σε αρτοποιείο και σε πρατήριο 
άρτου, με γνώσεις μπουφέ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 24966, 28135, 
6974 364 0458

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωμένων εσωτερι-
κή, να γνωρίζει από μαγειρική, 
στην Παροικία της Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 5780457, 210 
5737516. Κιν. 6932 426 568 

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται 
από εστιατόριο στα Γλυφά για τη 
σεζόν, για εργασία από μεσημέρι 
ως βράδυ. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
057 420

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ASTIR OF 
PAROS, ζητεί προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων, για τη σεζόν 
2017. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 
email: astirlogist@gmail.com ή στα 
τηλέφωνα 22840-51976, 51977 
από τις 09.00-13.00 καθημερινά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟ/
ΤΩΝ στην Παροικιά, ζητεί υπάλ-
ληλο γραφείου και πλυσίματος 

αυτοκινήτων για τη σεζόν, άνδρα 
ή γυναίκα, με δίπλωμα αυτό/του 
και μότο και γνώση αγγλικών. Τηλ. 
6978 010 678

ΑΤΟΜΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικία, για την παρασκευή 
πρωινού με βασικές γνώσεις 
κουζίνας. Επιθυμητή η προϋπηρε-
σία. Επικοινωνία για περισσότερες 
πληροφορίες και αποστολή βιογρα-
φικών στο email info@argonauta.
gr και 6944 625 219

ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ζητείται από 
εταιρεία στην Πάρο, με εμπειρία 
στην συντήρηση πισίνας για μόνιμη 
εργασία με ασφάλεια και μισθό. 
Προϋπόθεση άδεια μοτοσυκλέτας. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 826 399

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενο-
δοχείο στην περιοχή Λαγαρά από 
Μάιο – Σεπτέμβριο.
Τηλ. επικοινωνίας : 6932 761 768

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται θερινής 
σεζόν 2017 (5 ΜΗΝΕΣ το λιγότερο), 
για τη στελέχωση γραφείου ενοι-
κιάσεων αυτοκίνητων. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου-
μηχανής. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
913 118

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
ΥΠΕΥΘΥΝH/Ο ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
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. Για προσωπικά 
ραντεβού, Κυριακή 5/3, Δευτέρα 
6/3 και Τρίτη 7/3.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται από κατά-
στημα στην Παροικία. Απαραίτητα 
προσόντα δίπλωμα οδήγησης και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6945 797 400

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενο-
δοχείο Lefkes village στις Λεύκες, 
τους μήνες Μάιο- Οκτώβριο, για τις 
παρακάτω θέσεις: 1. Καμαριέρα για 
πρωινή απασχόληση, 2.Υπεύθυνη 
πρωινών, 3.Υπευθυνη σέρβις μπαρ 
& εστιατόριο. Απαιτείται γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσίας. 
Αποστολή βιογραφικών: lefkesvl@
otenet.gr ή φαξ στο: 210 7293351

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

ραντεβού, Κυριακή 5/3, Δευτέρα 
6/3 και Τρίτη 7/3.

ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται 
στην περιοχή της Παροικίας από 
18-24 χρόνων.
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 419 029

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-
χείο στη Νάουσα για τις παρακάτω 
θέσεις: καμαριέρα και υπάλληλος 
ρεσεψιόν. Τηλ.6936 973 303

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ αναλαμβά-
νονται από Έλληνα, όπως σκάψιμο 
ελαιών, αμπελιών και γεωργικών 
εκτάσεων με σκαφτικό πετρελαί-
ου(10 ίππων). Τηλ. επικοινωνίας: 
6946 332 637

ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
προσφέρεται στο χώρο σας ή 
στο χώρο μας (Healthcure), από 
έμπειρους θεραπευτές. Τηλ. 6937 
377 209, 6934 572 730

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ παραδί-
δονται, Κλασσικής – Ακουστικής 
– Ηλεκτρικής, από τελειόφοιτο 
Εθνικού Ωδείου, στις Καλύτερες 
τιμές της Αγοράς! Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6986 746 873.

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ HONDA CIVIC 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ πωλείται, 1.600 
κυβικά, μοντέλο 2004, 26.500 χλμ, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6939 
287 288

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες



www.fonitisparou.gr

Εργασίες στο 
λιμάνι

Ξεκίνησαν την Πέμπτη, 23/2/2017 οι εργασίες για 
την επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο του κεντρικού 
προβλήτα λιμένος Παροικιάς.

Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται -μετά την έκπτωση- στις 135.000 ευρώ και 
είναι με αποκλειστική χρηματοδότηση του Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Η αποπεράτωση του έργου από την εταιρεία -σύμ-
φωνα με τη σύμβαση- αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε περίπου 2,5 μήνες από την ημέρα 
έναρξης των εργασιών, αλλά καταβάλλεται 
προσπάθεια από το Λιμενικό Ταμείο να ολο-
κληρωθεί εντός ενός μήνα.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι από τη ΔΕΥΑΠ θα τοποθε-
τηθεί δίκτυο για πυροσβεστικούς κρουνούς, ενώ θα 
υπάρξουν και ηλεκτρολογικές παροχές στο λιμάνι σε 
περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον φωτισμός.
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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 8-9/3
Σκαρµούτσος Μάριος 21-22/3

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
8-9/3 & 22-23/3

Καρδιολόγος
Χαρίτος ∆ιονύσης 2-3/2, 9-10/3 
& 16-17/3

Ουρολόγος-Χειρουργός
Παπαθανασίου Γεώργιος 20/3

Ενδοκρινολόγος
Μπούφας ∆ηµήτριος 3/3 & 16/3

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 3/3 & 17/3

Διαμαρτυρία 
ΕΠΣΚ προς  
υπ. Ναυτιλίας

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε η ΕΠΣ Κυκλάδων 
προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, καθώς οι αλλαγές δρομολογίων στα ενδοκυκλα-
δικά δρομολόγια γεννούν προβλήματα για τις μετακι-
νήσεις των σωματείων.

Η επιστολή της ΕΠΣ Κυκλάδων έχει ως εξής:
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφρά-

σουμε την δυσαρέσκεια μας, για την απόφαση, να μη 
γίνονται δεκτά αιτήματα τροποποίησης δρομολογίων 
των  πλοίων που εξυπηρετούν τα ενδοκυκλαδικά δρο-
μολόγια. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να διεξαχθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες των 
Πρωταθλημάτων μας και κυρίως αυτών των ομάδων 
των Δυτικών Κυκλάδων.

Το αίτημα μας είναι η επαναφορά του συστήματος 
αποδοχής των αιτημάτων μας, άμεσα, από το επόμε-
νο Σαββατοκύριακο και ως το τέλος της αγωνιστικής 
περιόδου.

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο όλος σχεδι-
ασμός διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων μας βασί-
στηκε στα σταθερά ενδοκυκλαδικά δρομολόγια που 
είχαν ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο του 2016 και 
στην τακτική αποδοχής των αιτημάτων μας για μικρές 
τροποποιήσεις των δρομολογίων τα Σαββατοκύρια-
κα. Η όποια αλλαγή υπάρξει στα δεδομένα αυτά μας 
δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και επί της ουσίας 
καθιστά αδύνατη τη συνέχιση και την περαίωση των 
Πρωταθλημάτων μας».

Υποβάθμιση  
ενδοκυκλαδικών 
δρομολογίων

Μετά τη δημοσιοποίηση των προτεινόμενων δρο-
μολογίων του πλοίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για το επερχόμενο 
χρονικό διάστημα, γίναμε μάρτυρες εντυπωσιακού 
παραλογισμού, που μας στέλνει σε τριτοκοσμικές επο-
χές, χωρίς αυτή τη φορά να φταίει το μνημόνιο και η 
Μέρκελ. Γιατί αυτό θυμίζει το ότι για να μεταβούμε 
από την Πάρο (απόσταση 1,5 ώρας) θα πρέπει να δι-
αθέσουμε 7 ή 8 ώρες και αφού διασχίσουμε όλο το 
Αιγαίο με πλοίο χαμηλής ταχύτητας. Ειδικότερα από 
πληροφόρησή μας προγραμματίζονται τα παρακάτω 
απαράδεκτα. 

Το πλοίο να αναχωρεί κάθε Δευτέρα το πρωί στις 
6 από τη Μήλο για να μεταβεί στην Πάρο μετά από 
τρεις ώρες και ακολούθως να αναχωρεί από την Πάρο 
στις 9.15 το πρωί και να φτάνει μετά από τουλάχι-
στον 9 ώρες στη Σύρο το απόγευμα στις 17.55 χωρίς 
να υπολογίζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις που στο 
συγκεκριμένο δρομολόγιο μπορούν να αγγίξουν ή να 
υπερβούν τις δυο ώρες, ανάλογα με την κίνηση στα λι-
μάνια και τις καιρικές συνθήκες. Αναρωτιόμαστε ποιος 
νοσηρός νους είχε αυτή την έμπνευση που οδηγεί σε 
ευθεία κατασπατάληση δημοσίων πόρων με όχι απλά 
μη επωφελές αποτέλεσμα αλλά καταστροφικό. Ποιος 
είναι αυτός που μπορεί να μπει στο πλοίο και δη στο 
πλοίο της άγονης τη Δευτέρα το πρωί και να φτάσει 
στη Σύρο το βράδυ, όταν η απόσταση είναι ελάχιστη; 

Η έκπληξη αλλά και η απογοήτευση συνεχίζεται 
κάθε Τρίτη όταν το πλοίο θα αναχωρεί από τη Σύρο 
στις 10.10 το πρωί και θα καταλήγει στην Πάρο μετά 
από 11 ώρες και αφού προσεγγίσει 5 νησιά.

Τις Τετάρτες το πλοίο θα αναχωρεί από την Πάρο 
στις 5 το πρωί και θα φτάνει μετά από 11 ώρες στη 

Σύρο, αφού προσεγγίσει πάλι 5 νησιά.
Τις Πέμπτες το πλοίο θα αναχωρεί από την Πάρο 

στις 5.30 το πρωί και μετά από 7 ώρες θα καταλήγει 
στη Σύρο, αφού προσεγγίσει άλλα δυο νησιά.

Τις Παρασκευές το πλοίο θα αναχωρεί από τη Σύρο 
στις 11 το πρωί και αφού προσεγγίσει τη Μύκονο θα 
καταλήγει στην Πάρο μετά από 3,5 ώρες.

Τα Σάββατα το πλοίο θα αναχωρεί από την Πάρο 
στις 13.20 και θα φτάνει στη Σύρο μετά από 3,5 ώρες 
μέσω Μυκόνου.

Τέλος, τις Κυριακές, το πλοίο θα αναχωρεί από την 
Πάρο στις 8.15 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 
18.45 το απόγευμα, μετά από 10 τουλάχιστον ώρες.

Όπως εύκολα φαίνεται από τα παραπάνω η συγκε-
κριμένη γραμμή είναι αδύνατο να θεωρείται ότι εξυ-
πηρετεί τη συγκοινωνία της Πάρου με τη Σύρο και 
αντίστροφα, αφού οι χρόνοι που θα απαιτούνται είναι 
εξωπραγματικοί και απαράδεκτοι ενώ από ότι φαίνε-
ται δεν εξυπηρετούν και κανένα άλλο νησί, στη σύνδε-
σή του με τη Σύρο, που θα ήταν εν μέρει αποδεκτό αν 
αυτό συνέβαινε. Ποιός μπορεί να φανταστεί ότι ένας 
ασθενής για να μεταβεί στη Σύρο μπορεί να φτάσει 
στη Σύρο μετά από 10-12 ώρες, ποιος μπορεί να δια-
θέτει αυτό το χρόνο σε πολλές φορές κακές καιρικές 
συνθήκες που μεγαλώνουν τους χρόνους εκτέλεσης 
των δρομολογίων, πως μπορούμε να λειτουργήσου-
με ως νομός απομακρυνόμενοι από το κέντρο του. 
Ποιος κατασπαταλεί τα χρήματα του Ελληνικού λαού 
σε άχρηστες συνδέσεις; Γιατί είναι δεδομένο ότι αυτό 
συμβαίνει πλέον με αυτό το «σχεδιασμό». 

Είναι απαράδεκτο ένας ασθενής να χρειάζεται 12 
ώρες να πάει στο νομαρχιακό νοσοκομείο αλλά μόνο 
4 για να πάει στην Αθήνα. Είναι αδιανόητο ο πολίτης 
που έχει ένα δικαστήριο στη Σύρο αλλά και οι δικηγό-
ροι να χρειάζεται να μείνουν 12 ώρες στο πλοίο για 
να φτάσουν στη Σύρο και μάλιστα σε πλοίο χαμηλής 
ταχύτητας χωρίς εστιατόριο και καμπίνες. 

Η εξέλιξη αυτή μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, δεν 
εξυπηρετεί κανέναν, αλλά βλάπτει σοβαρά τόσο το 
δημόσιο που θα πληρώνει επιδοτούμενα δρομολόγια 
που δε λύνουν αλλά δημιουργούν πρόβλημα, αφού 
ο σχεδιασμός δεν έχει λάβει υπόψη του ότι τα πλοία 

των ενδοκυκλαδικών γραμμών πρέπει κατά βάση να 
εξυπηρετούν τους νησιώτες και όχι να αποτελούν αι-
τία πλουτισμού των πλοιοκτητών μέσω της πρόσθε-
σης προορισμών που δεν εξυπηρετούν κανένα, αφού 
ασφαλώς δεν μπορεί να εξηγηθεί ποιον εξυπηρετεί η 
γραμμή Μήλος Πάρος Μήλος Κίμωλος Σέριφος Σίφ-
νος Σύρος, με αναχώρηση στις 6 το πρωί από Μήλο 
και άφιξη μετά από πάνω από 12 ώρες στην Πάρο (για 
δυο φορές την εβδομάδα), ποιόν εξυπηρετεί η γραμμή 
Σύρο Κύθνο Σέριφο Σίφνο Κίμωλο Μήλο Πάρο. 

Άμεσα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επικοινωνία 
της Πάρου με τη Σύρο θα είναι απευθείας και καθη-
μερινή αφού τόσο η κίνηση της γραμμής όσο και τα 
οικονομικά της δεδομένα το απαιτούν. Η κινητοποίηση 
όλων μας πρέπει να είναι άμεση.

ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΦΛΗΣ
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Οι Έλληνες 
κωπηλάτες 
της  
γαλέρας

Αλίμονο στους κωπηλάτες της γαλέρας,
Όταν  αλυσίδες και κουπιά
Της ζωής  τους γίνονται σύντροφοι,
Και παύουν να θυμίζουν τη σκλαβιά.

Και με τα χρόνια, 
Του ήλιου της λευτεριάς θα ξεχνούν τη 

λάμψη,
Τη μούχλα στο αμπάρι θ’ απολαμβά-

νουν,
Και την ηρεμία θα ψάχνουν
Στο ρυθμό του τυμπανιστή.  

Εσύ Έλληνα των μνημονίων, 
Κακόμοιρε της γαλέρας κωπηλάτη,
Τώρα αλυσίδες για ένδυμα φοράς,
Και δεν θα περάσει πολύς καιρός,
Όταν στον καθρέφτη θα κοιτάς
Και αλυσίδες δεν θα  βλέπεις.
Ίσως να σου ταιριάζουν,
Ίσως και να σου αρέσουν.

Τότε, δύστυχε μοντέρνε Έλληνα,
Ήρθε και το τέλος σου.
Με τη σκλαβιά
θα έχεις πλέον συμμαχήσει.

Αφιερωμένο σε μας τους Έλληνες που 
δεν αντιδρούμε λες και μας μάγεψαν οι 
ψεύτικες υποσχέσεις και οι κατασκευα-
σμένες ελπίδες της κυβέρνησης.

Αφιερωμένο στην Αντιπολίτευση στη 
Βουλή των Ελλήνων που είναι ανίκανη να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια κυβέρ-
νηση μαθητευομένων πολιτικών.

Αφιερωμένο στους Συλλόγους Πολι-
τιστικούς και μη που ζούνε στον κόσμο 
τους με καρναβαλικούς χορούς και παρε-
λάσεις. Το καρναβάλι ήταν και είναι μια 
ευκαιρία, εκτός από το γλέντι, να καυτηρι-
άσουμε και να σατιρίσουμε πρόσωπα και 
καταστάσεις.

Στα νησιά περίμενα να δω παρελάσεις 
καρναβαλιστών ντυμένους στα μαύρα με 
επιγραφές κατά των Ανεμογεννητριών. 
Ομοιώματα του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, 
του Παπανδρέου, της Μέρκελ, του Σόι-
μπλε. Περίμενα να δω να προβάλλεται η 
φτώχεια και η μιζέρια για να πάνε οι εικό-
νες έξω από τα σύνορά μας. Αντ’ αυτών 
δείξαμε στον κόσμο ότι είμαστε στην τρε-
λή χαρά. Μπορεί να σφάλλω ίσως γιατί 
ζω στον κόσμο της κρίσης και αντιδρώ, 
ενώ οι άλλοι ζουν σε έναν άλλο κόσμο.

Δημήτρης Καλανδράνης

Νέο ΔΣ στον 
«Ατλαντίς»

Με τη σημαντική συμμετοχή 101 μελών πραγματοποι-
ήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2017 οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής του πολιτιστικού συλλόγου Άσπρου Χωριού 
«Ατλαντίς». 

Στην αρχή της συνέλευσης ο πρόεδρος του απερχόμενου 
Δ.Σ. Νίκος Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στις δραστηριό-
τητες, στις επιτυχημένες εκδηλώσεις καθώς και στα έργα 
εξωραϊσμού που πραγματοποίησε το Δ.Σ. κατά την διάρκεια 
της τριετούς θητείας του, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η επιτυχία 
τους οφείλεται στην ομοφωνία των μελών του, αλλά και 
στην συνεργασία και συμμετοχή όλων των κατοίκων, των 
μελών και των φίλων που έχουν αγκαλιάσει τον σύλλογο.  

Ακολούθησε η αναφορά στον οικονομικό απολογισμό για 
την τριετία που πέρασε, η έγκρισή του και η ανάγνωση του 
πρακτικού ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. μετά από την συγκρότησή 
του σε σώμα έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Κων/νου
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφύλλου Φλώρα του Κων/

νου
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βιτζηλαίος Παναγιώτης του Μι-

χαήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κεντρωτής Κυριάκος του Ιωάννου 
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τριαντάφυλλος Βασίλειος 

του Ιωάννη  
ΤΑΜΙΑΣ: Κρητικού Ευτυχία του Σταύρου 
ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: Βιτζηλαίος Νικόλαος του Οδυσσέα
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΗ: Στόκας Νικόλαος του Κων/νου, Παπα-

ϊωάννου Γεωργία του Αυγουστίνου, Βιτζηλαίου Ελευθερία 
του Γεωργίου και Παντελαίος Γεώργιος του Δημητρίου.

Στην Eξελεγκτική Eπιτροπή εκλέχθησαν οι: Ρούσ-
σου Άννα του Εμμανουήλ, Βιτζηλαίου Μαργαρίτα του Γεωρ-
γίου και Βιτζηλαίου Άννα του Νικολάου με αναπλ. μέλος τον 
Χριστόφορο Αθανάσιο του Παναγιώτη.

«...και ῲκοδόμησεν
...εἰς γυναῖκα…»
«και ἐπέβαλεν ο Θεός ἒκστασιν ἐπί τον Αδάμ και 

ὓπνωσε και ἒλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ…..και 
ῲκοδόμησεν ὁ Θεός την πλευράν, ἣν ἒλαβεν ἀπό 
τον Αδάμ, εἰς γυναίκα..»

Ιδού οι δύο λέξεις κλειδιά.  «Έκστασιν» και «Ύπνωσε». Ένα 
ουσιαστικό και ένα ρήμα. Μέρη του Λόγου για να σταθεί 
κανείς σ’ αυτά και να κατα-λάβει. «Έκστασις»· Κατάσταση 
εξάλειψης κάθε στοιχείου ατομικότητας, ώστε δεκτική και 
παθητική να υποδεχτεί κανείς κάτι.  Σαν τη μεταρσίωση της 
Αγίας Τερέζας, να πούμε, στο έργο του Μπερνίνι.

Οι Άγιοι εκστασιασμένοι υποδέχονται το Θεό, και ο Αρι-
στοτέλης μιλάει για τρέλα.

«Ύπνωσε»· Κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, μερικής ανα-
στολής της συνείδησης και του βουλητικού έλεγχου. 

Κάπως έτσι καταγράφτηκαν οι χαμένες στα κατάβαθα του 
χρόνου αναμνήσεις, (ή όπως αλλιώς τις πει κανείς), των αν-
θρώπων στη «Γένεση», δεκατρείς αιώνες πριν το Χριστό.

Ενώ οι Έλληνες βάλανε το δικό τους Θεό να παραγγείλει 
στους υφισταμένους του «Ολύμπιους» την Πανδώρα, τέρ-
ψη, χαρά και ηδονή, αλλά και συμφορά στο ανυποψίαστο 
αγκάλιασμα. 

Άλλες αναμνήσεις, αυτές αναπολήσεις, επαναφορές στη 
μνήμη(;) Ποιος ξέρει από ποιες διδαγμένες ή βιωμένες ανά-
γκες των ανθρώπων καταγεγραμμένες  ποιητικά, πριν τον 
Όμηρο ακόμη. 

Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στη γη και ποτέ στο ίδιο ποτάμι 
δε βάλανε τα πόδια τους οι άνθρωποι. Κάποιοι μίλησαν για 
μητριαρχικές κοινωνίες που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν, άλλοι 
για πατριαρχικές και εμπειρικά επιβεβαιωμένες αυτές. Βγή-
καν σουφραζέτες στις μητροπόλεις του κόσμου, εργάτριες, 
μισθωτές κι επιστημόνισσες στους δρόμους κι άλλες δυστυ-
χώς στα πεζοδρόμια. 

Έγραψε Ο Ζενέ τις «Δούλες» και ο Απόστολος Παύλος πιο 
παλιά πως «ουκ ένι άρσεν και θήλυ».  Ήρθε και ο Μαρξ να 
δώσει βήμα στους άμοιρους και ήθελε ν’ αλλάξει και τη ζωή 
τους αυτός ο ποιητής. 

Γυναίκες μάνες και γιαγιάδες, γεννήτρες και τροφοί, μαύ-
ρες, λευκές, κίτρινες, ερυθρόδερμες, διωγμένες, μετανά-
στριες και πρόσφυγες, πολεμίστριες και άπραγες, γραμματι-
ζούμενες και αγράμματες, σκληρές και τρυφερές, άφλεκτες 
βάτοι και κατακαμένες υπάρξεις, νεφέλες ολόφωτες, γυναί-
κες αγλαόκαρπες, πλανώμενους κυοφορούσες, πλάνητες 
και λυτρωτές!

Και η Ελένη να σεργιανάει ολόφωτη στου Ίλιου τα τείχη 
και άλλοτε οδυρόμενη στις αμμουδιές του Πρωτέα. Ότι ποτέ 
δεν πάτησε το πόδι της στην Τροία. 

Και απ’ το αρχαίο νεκροταφείο της Πάρου, τάφοι γεμάτοι 
εικοσάχρονες, να μαρτυρούν πως στη γέννα πέθαναν, στη 
γέννα πεθαίνανε οι νιες, για να γεννηθεί η ανθρωπότης.  

Οι γυναίκες έκλεβαν απ’  τον άντρα τη σπορά και καλλιερ-
γούσαν μόνες το χωράφι. 

Είχανε τη δική τους ιδιοκτησία απαραβίαστη, σεργιανού-
σαν σείοντας μες τη μέθη της δημιουργίας τη στρογγυλή 
κοιλιά τους, κάτω απ’ τις πορτοκαλιές της άνοιξης σάμπως 
να κουβαλούσαν πίσω απ’ την άσπρη ποδιά τους μικρές γή-
ινες σφαίρες.

 Δε μιλούσαν οι γυναίκες. Αγέρωχες αυτές, ανήκαν στο 
μέλλον, προχωρούσαν. 

Έτσι μίλησε ο Ρίτσος. 
Ας συγκρατήσουμε τα πολλά λόγια στις επετείους, στα 

αφιερώματα και τις γιορτές. Γενικά. Και τώρα ειδικότερα. 
Τώρα που πενθούνε οι γυναίκες για το θάνατο των περισ-
σότερων που είχαν κατακτήσει παλεύοντας.  Τους φτάνει 
η τιμωρία των αρχαίων Θεών με κείνες τις δυσφημιστικές 
ιστορίες της Πανδώρας και της Εύας. Κι ο Αδάμ δειλός, κα-
μιά ευθύνη δεν έχει,  γιατί όταν ε κ ε ί ν η δημιουργούνταν, 
αυτός ήταν ναρκωμένος. Ας ξεναρκωθεί. Ας ανανήψουμε 
όλοι. Γυναίκες και άντρες. Είμαστε άνεργοι. Άνεργες. Οι πε-
ρισσότεροι φτωχοί. Κι όταν μορφωνόμαστε, κι όταν ταπει-
νωνόμαστε, έχουμε μια γεύση αποτυχίας στα χείλη. Εκτός 
αν κάποιες από μας γίνουν Λαγκάρντ ή Μέρκελ. Αλλά τότε 
δεν είμαστε γυναίκες! 

Και το δυσκολότερο· Ο Μαρξ περιμένει την Ανάσταση των 
άμοιρων της γης. 

Μοσχούλα Κοντόσταυλου
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Κλειστό  
Παροικιάς, 
σχολικές  
αίθουσες και 
άλλα περίεργα

Η Παροικιά είναι το μοναδικό διαμέρισμα στην Πάρο 
που υστερεί σε σχολικές υποδομές.

Να θυμίσουμε ότι από την αρχή της δημαρχικής θη-
τείας Ραγκούση έχουν τοποθετηθεί προκάτ μεταλλικές 
αίθουσες στο 2ο Δ .Σ. Παροικιάς και στο Γυμνάσιο που 
ζουν και βασιλεύουν, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει 
το επιτρεπόμενο όριο χρήσης τους. Η «καλή κτιριακή 
κατάσταση» των σχολείων της Παροικιάς συνεχίζεται 
με το παλιό  κτίριο του γυμνασίου στο οποίο έχουν 
τοποθετηθεί μεταλλικά υποστυλώματα και λαμαρίνες, 
για να μην πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παι-
διών και πάει παραπέρα  με  τα τρία νηπιαγωγεία στην 
Παροικιά, που στεγάζονται σε ακατάλληλους ενοικια-
ζόμενους χώρους.

Αναφέρουμε τα παραπάνω γιατί και το κλειστό γυ-
μναστήριο στη Μάρπησσα είναι  σχολικό κτίριο (αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων Δ.Σ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας). 
Το εν λόγω κλειστό γυμναστήριο ήταν προσωπική επι-
λογή του τότε δημάρχου κ. Βλαχογιάννη, χωρίς να δι-
αφωνήσει κανείς ούτε για το έργο ούτε για την επιλο-
γή του δημοτικού διαμερίσματος, χωρίς να υπάρξουν 
αντιδράσεις ειδικά από την Παροικιά. Το Κλειστό  Γυ-
μναστήριο της Παροικιάς δεν είναι κάτι καινούριο. Είχε 
δρομολογηθεί από τη δεκαετία του 1990. Στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πάρθηκε 
ομόφωνη απόφαση η ΚΔΕΠΑΠ να χρηματοδοτήσει με 
400.000 € το έργο. Οι αντιδράσεις κατά του έργου και 
της χρηματοδότησής του είναι πέρα από κάθε προη-
γούμενο, παρά το γεγονός ότι η δημιουργία ενός κλει-
στού γυμναστήριου στην Παροικιά είναι απαίτηση της 
νεολαίας. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Μεταξύ 
αυτών ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση για το πού και 
πώς να διατεθούν τα 400.000 € της ΚΔΕΠΑΠ.

Συμφωνούμε, να γίνει διαβούλευση γιατί πιστεύου-
με σε τέτοιες διαδικασίες και ειδικά για  τα χρήματα 
του Λιμενικού Ταμείου, που το αποθεματικό του πλη-
σιάζει τα 5.000.000€. Η τακτική του προέδρου του 
Λιμενικού Ταμείου είναι να ανακοινώνει τετελεσμένα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τα έργα που προγραμματίζει 
και προωθεί. Λειτουργεί σαν ανεξάρτητο όργανο και 
αποφασίζει πέρα από τον προγραμματισμό και τους 
στόχους του Δήμου.

 
Υ.Γ.  Ενόψει της θεσμοθετημένης εναλλαγής των 

δημοτικών αξιωμάτων στη μέση της Δημοτικής θητεί-
ας πρέπει να διορθωθεί ένα λάθος. Αποτελεί σκανδα-
λώδη σύμπτωση ότι επί σειρά ετών ο πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου δεν ήταν από την Παροικιά. Για λό-
γους πολιτικής ευθιξίας αυτή τη φορά ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου πρέ-
πει να είναι από την Παροικιά. Για δύο λόγους: πρώτον, 
η Παροικιά επιβαρύνεται από τη λειτουργία των δύο 
λιμανιών, του επιβατικού και του εμπορικού και είναι οι 
κύριοι χρηματοδότες του Λιμενικού Ταμείου και δεύτε-
ρον,  το κύριο αντικείμενο του Λιμενικού Ταμείου είναι 
τα λιμάνια της.  

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΣ

Η Περιφέρεια 
στο πλευρό 
της ΕΠΣΚ

Από την ΕΠΣ Κυκλάδων δόθηκε στη δημοσιότητα η 
παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τα πρωταθλήματα 
υποδομών ποδοσφαίρου των νησιών μας:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό, 
ότι στην τελική φάση των Πρωταθλημάτων Υποδο-
μής της Ένωσης μας (Κ-12, Κ-14, Κ-16 και Κ-18) 
συνδιοργανώτρια θα είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο, 
τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Λεοντα-
ρίτη Γεώργιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. 
Μαργαρίτη Ιωάννη, για το άμεσο ενδιαφέρον τους. 
Εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι με την συνεργασία 
αυτή θα έχουμε άριστες διοργανώσεις».

Απάντηση για 
το κλειστό 
Μάρπησσας

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δη-
μοτικού σχολείου Αρχιλόχου δημοσιοποίησε στις 
20/2/2017 την παρακάτω επιστολή που έστειλε στους 
εμπλεκόμενους φορείς με το κλειστό γυμναστήριο στο 
σχολείο.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Με αφορμή όλα όσα μας καταλογίζονται τον τε-

λευταίο καιρό για το Κλειστό Γυμναστήριο της Μάρ-
πησσας, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα παρακά-
τω:

α) Ουδέποτε διαπληκτιστήκαμε ή πιαστήκαμε στα 
χέρια με κανέναν, ουδέποτε κάναμε μήνυση σε κανέ-
ναν.

β) Με έγγραφό μας στις 18/01/2017, προς την 
Τεχνική Υπηρεσία, ζητήσαμε διευκρινήσεις για την 
άτυπη και παράνομη λειτουργία του γυμναστηρίου. 
Ουδέποτε πήραμε καμία απάντηση ή κάποια διευκρί-
νηση.

γ) Ποτέ δεν «κλείσαμε» το κλειστό γυμναστήριο, 
γιατί πολύ απλά δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να το 
κάνουμε.

Ως σύλλογος γονέων, έχουμε υποχρέωση να υπε-
ρασπιστούμε  τα δικαιώματα των 175 παιδιών του 
σχολείου. 

Αυτά τα παιδιά, τα δυο τελευταία χρόνια, παρακο-
λουθούν την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου 
από τα θεμέλια του, υπομένοντας τον θόρυβο των 
μηχανημάτων, την σκόνη, τα μπάζα, τις πέτρες, τα 
σύρματα, τα σκουπίδια ενός εργοταξίου στον προαύ-
λιο χώρο τους. Τους υποσχεθήκαμε ότι το πελώριο 
άσπρο κτίριο θα το χρησιμοποιούν για να αθλούνται, 
τις ημέρες με κρύο, βροχή και δυνατό αέρα. Πρέπει 
να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας!

Το κλειστό γυμναστήριο ή αλλιώς «Αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου – 
Μάρπησσας» είναι ένα σχολικό κτίριο και κατασκευ-
άστηκε με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση 
του σχολείου. Είναι κτισμένο στην ιδιοκτησία του 
σχολείου και λειτουργικά συνδέεται άμεσα με αυτό.

Συμφωνούμε όλοι, ότι είναι ένα σπουδαίο έργο 
για τον τόπο μας, που θα χρησιμοποιείται από όλους 
τους Παριανούς δημότες και σίγουρα απ’ όλους τους 
αθλητές! Επιθυμία μας είναι η άμεση λειτουργία του 
για όλα τα παιδιά του νησιού και τις ομάδες! Κατόπιν 
τούτων, προτρέπουμε τους αθλητικούς συλλόγους 

αντί να βολεύονται με ημίμετρα και αντί να μας κατη-
γορούν γιατί πράξαμε το αυτονόητο, να συμπράξουν 
μαζί μας ώστε να λειτουργήσει νόμιμα και σωστά! 
Τους προτρέπουμε να προστατέψουν το γυμναστήριο 
και τους αθλητές τους με την σωστή λειτουργία του!

Επίσης, θέλουμε να εκφράσουμε την στήριξη μας 
στον διευθυντή του σχολείου μας κ. Χασομέρη, που 
άδικα δέχτηκε επίθεση γιατί έπραξε κι εκείνος το αυ-
τονόητο με σχετικό έγγραφό του! Είναι ντροπή να 
διαβάζουμε από ανθρώπους της εκπαίδευσης, αν-
θρώπους από συλλόγους γονέων ότι αφήσαμε έξω 
τα Παριανά παιδιά! Κύριοι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
θα κάνατε το ίδιο κι εσείς στη θέση μας! Καταλαβαί-
νουμε τον πόθο, την έντονη επιθυμία να αθληθείτε 
εσείς ή τα παιδιά σας σε έναν κλειστό χώρο, αλλά δεν 
καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να γίνει εις βάρος των 
υπολοίπων; Είναι αδύνατον να λειτουργήσει σωστά 
και με ασφάλεια ένα κλειστό γυμναστήριο υπό την 
επίβλεψη δυο μόνο ατόμων, τη στιγμή που δεν είναι 
καν και η μοναδική τους ασχολία. Κατανοούμε ίσως 
ότι η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Η πρόθεση 
ήταν να εξυπηρετηθούν μια, δυο ομάδες του νησιού 
και αυτό για λίγες προπονήσεις και κατέληξε να γίνο-
νται και αγώνες! Κάπως έπρεπε να το σταματήσουν 
αυτό! 

Έτσι, τα έγγραφά μας, του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 
και της Κοινότητας Μάρπησσας, έγιναν η δικαιολογία 
για το «κλείσιμο» του.

Εμείς έχουμε καθήκον να επιμείνουμε στις ερωτή-
σεις μας:

- τι έχει συμβεί και δεν παραδόθηκε στην ώρα του; 
- πότε θα παραδοθεί επίσημα; 
- σε ποια φάση βρίσκεται η σύσταση της επιτροπής 

για την διαχείρισή του;
Ευελπιστούμε όλα αυτά να απαντηθούν σύντομα! 

Σε συνέχεια, θα έχετε και σχετική ενημέρωσή μας».

Αθλητές  
του ΝΟΠ  
στο San Remo

Το πλήρωμα του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, της κα-

τηγορίας σκαφών 420, Μαλατέστα Πωλίνα – Μυτιλη-

ναίος Ανδρέας, συμμετείχαν στον διεθνή αγώνα «The 

carnival race 2017» που διεξήχθει στο San Remo της 

Ιταλίας, το τριήμερο 17-19/2/2017. 

Η ομάδα κατέλαβε την 42η θέση ανάμεσα σε 80 

συμμετοχές από 10 χώρες. Τα παιδιά αποκόμισαν ση-

μαντική εμπειρία εν όψει του Πανελληνίου πρωταθλή-

ματος κατηγορίας σκαφών 420 που θα διεξαχθεί στις 

18-22/4/2017 στην Πάρο.
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Μια ομάδα, μια αγάπη!
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου κυκλοφόρησε ένα μοντέρνο, πρωτότυπο ημερολόγιο για το 2017. 

Στο ημερολόγιο παρουσιάζονται τα 5 αθλήματα που καλλιεργεί ο σύλλογος του νησιού μας καθώς και ο 

Γύρος της Πάρου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017. Στην καλαίσθητη έκδοση προβάλ-

λονται οι υποστηρικτές του συλλόγου που βρίσκονται πάντα δίπλα του.

Στην παρουσίαση του ημερολογίου γράφεται το παρακάτω:

«Οι «γαλάζιοι» του νησιού μας γεννήθηκαν το 1990 και έχουν αριθμό μητρώου στην Ελληνική Ποδοσφαι-

ρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) 4805. 

Η ομάδα «γεννήθηκε» μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», το 1990, όταν αποφασίστηκε να 

διαχωριστεί το αθλητικό από το πολιτιστικό τμήμα. Το σκεπτικό ήταν η ομάδα να εκπροσωπήσει τόσο την 

Πάρο, όσο και την Αντίπαρο, στα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Αυτός είναι και ο λόγος που η 

ομάδα της καρδιάς μας έχει στο σήμα της τα δύο νησιά (Πάρο και Αντίπαρο) και είναι η μόνη στη χώρα που 

αντιπροσωπεύει δύο νησιά!

Από τον Α.Ο.Π. έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά τα τελευταία 27 χρόνια. Παιδιά, που έμαθαν μέσα από το σω-

ματείο μας το «ευ αγωνίζεσαι», έμαθαν να παίζουν δίκαια και καθαρά, έμαθαν να προσέχουν τους πειρασμούς, 

έμαθαν να σέβονται την άποψη των άλλων. Σέβονται την αθλητική διαδικασία, τους συναθλητές τους, τους 

αντιπάλους. Από μικροί έμαθαν να σέβονται τους φιλάθλους και το περιβάλλον. 

Στο αθλητικό σχολείο του ΑΟΠ ο αθλητής μαθαίνει από τα πρώτα του βήματα να σέβεται τις αποφάσεις του 

διαιτητή σε όλα τα αθλήματα που δραστηριοποιείται η ομάδα μας. Το χρονόμετρο μαθαίνει την αξιοκρατία, η 

σφυρίχτρα του διαιτητή την εμπιστοσύνη και οι κανονισμοί των σπορ τα όρια μας στην κοινωνία.

Ο πρωταθλητισμός στον Αθλητικό Όμιλο Πάρου δεν είναι αυτοσκοπός. Τα πάντα έρχονται με σκληρή δου-

λειά και σεβασμό. Κέρδος για τον ΑΟΠ είναι ο σεβασμός όλων των αντιπάλων, και ότι μέσα από τις τάξεις του 

έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά που σήμερα και μόνο στο άκουσμα του ονόματος της ομάδας νιώθουν ρίγος 

και λένε: «Έχω περάσει και εγώ από τον ΑΟΠ!».
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MaDaKy
H O T E L PAROS

N A O U S A

Ρούσσα
εσώρουχα

Φεργαδιώτης
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ
PAROS PET SHOP

Anemomylos
Travel I.K.E.
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Σπανοπούλου Γεωργία
& Συνεργάτες

τo µουράγιο

www.violinsproductions.com

19 65

Meltemi Travel
tourist & shipping agency

φρουτεµπορική
Μ. Κίρµπας -  Στ .  Βραχνάς

κτηνιατρική γωνιάΚτηνιατρική Γωνιά
ιατρείο µικρών ζώων - pet shop

Ιakovina’s Club
Dog Training

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ
Φυσικοθεραπευτής Cert. MDT

TAXI PAROS

Γιάννης & Βαγγέλης Πετρόπουλος
6944540556

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

ego
κοσµήµα | παροικιά

οπτικά

κατάστηµα Πάρου

Σγαρδέλης

χορηγοί:

Αθλητικός Όµιλος Πάρου | Παροικία Πάρος | τηλ & fax 22840 23010
www.aoparou.gr | aoparou1@gmail.com


