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ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
Όχι στις ανεμογεννήτριες

» σελ. 8-9
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Παροικία Πάρος
τηλ: 22840 24055 & 28305
www.iatronisos.gr

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

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!

What are the 
Actual Facts 
about the Wind 
Turbines in 
Paros?

» σελ. 14

Πρωτάθλημα 
Σκάκι

» σελ. 15

Δυο 
Συνεταιρισμοί, 
δυο πορείες… 

» σελ. 5

Ας μιλήσουμε για 
Α.Π.Ε. 
με αριθμούς 

» σελ. 4
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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 410

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

Πρόγραμμα 
αμπελώνων

Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμ-
ματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπε-
λώνων περιόδου 2017/2018 και τα κονδύλια 
που προβλέπονται, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 
τα αιτήματά τους στο τμήμα αγροτικής οικονομίας 
Πάρου. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 
15/5/2017.

Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1. Δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 2015 και 2016.
2. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ενιαίας 

ενίσχυσης, που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρό-
γραμμα. 

3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-
τότητας.

4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή 
της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγ-
γράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιού-
χου - παραγωγού.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τρα-
πέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμι-
ευτηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και 
σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νόμιμης κατοχής 
ή ενοικιαστηρίου.

Βυζαντινή 
αγιογραφία

Η ΚΔΕΠΑΠ θα παρουσιάσει στο «Σπίτι της Λογοτε-
χνίας», στις Λεύκες, έκθεση βυζαντινής αγιογραφίας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το 
Σάββατο 8 Απριλίου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση 
θα είναι ανοικτή για το κοινό έως τις 22 Απριλίου. Οι 
ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 
2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το 
βράδυ.

Στην έκθεση θα παρουσιάσουν τα έργα τους οι: Δη-
μήτριος Αναγνώστου, Melanie Byres, Μαρία Δρακάκη, 
Μαργαρίτα Ζουμή, Αναστασία Καζάκου, Παρασκευή 
Κατσαντώνη, Αικατερίνη Κιτσιρλή, Αγγελική Κοκότση, 
Δημήτριος Μακρυνίκας, Στυλιανός Μπιζάς, Βασιλική 
Ξενάριου, Μαρκέλλα Ξενάριου, Αικατερίνη Παπαδο-
πούλου, Ιωάννης Παρθένης, Εμμανουήλ Ραγκούσης, 
Σταυρούλα Ρούσσου, Σοφία Σομπόνη, Άννα Τριαντά-
φυλλου, Ναταλία Τσιλίκα και Ελένη Φωκιανού. Η επι-
μέλεια της έκθεσης είναι της Μαρίνας Τριαντάφυλλου.

Εκτός η ΕΛΜΕ
Από την ΕΛΜΕ Πά-

ρου-Αντιπάρου, σχε-

τικά με τη λειτουρ-

γία στο «Σπίτι του 

Δασκάλου», δόθηκε 

στη δημοσιότητα το 

παρακάτω δελτίο τύ-

που:

«Ύστερα από ερω-
τήματα που μας έγι-
ναν, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπά-
ρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 
02.11.2016 δεν συμμετέχει ως σωματείο στην συν-
διαχείριση ούτε στην διοργάνωση των εκδηλώσεων 
που λαμβάνουν χώρα στο «Σπίτι του Δασκάλου».

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μην απευθύνεστε 
στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου για πληροφο-
ρίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του «Σπιτιού του Δα-
σκάλου».

Εκλογή νέου 
προέδρου Δ.Σ.
Πάρου

Την Κυριακή 5/3/2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκλο-
γές για την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμ-
ματέα δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Ο κ. Κωβαίος αρχικά κάλεσε τον πρώτο σε ψή-
φους με τον συνδυασμό «ΠΑΡΟΣ τώρα στην πρά-
ξη», Άγ. Πατέλη -ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από 
τις 4/10/2016-, να προεδρεύσει στη συνεδρίαση. Ο 
κ. Πατέλης αρνήθηκε καθώς όπως υποστήριξε με 
επιστολή του: «[…] Σας δηλώνω ότι η απόφαση μου 
διέπεται από λόγου πολιτικούς, πέραν των διαδικα-
στικών, πράγμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι κατα-
νοείτε και δεν έχει την παραμικρή σχέση με οτιδήποτε 
άλλο αυθαίρετα μπορεί κανείς να υποθέσει».

Τελικά στη συνεδρίαση προέδρευσε ο δεύτερος 
κατά σειρά σε ψήφους σύμβουλο του επιτυχόντος 
συνδυασμού.

Η πλειοψηφία πρότεινε για πρόεδρο τον κ. Βατί-
στα Ρούσσο. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά 
την οποία κλήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του πλει-
οψηφήσαντος συνδυασμού οι οποίοι ήταν 15 και όλοι 
παρόντες, να ψηφίσουν για την εκλογή του κ. Ρούσσου 
στη θέση του προέδρου. Ο κ. Ρούσσος συγκέντρωσε 

13 ψήφους και 2 λευκά ψηφοδέλτια.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε στο δημοτικό 

συμβούλιο ο κ. Β. Ρούσσος έλαβε 12 ψήφους και 10 
λευκά, οπότε ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία κατά 
την οποία διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος δεν συγκέ-
ντρωσε και πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου καθώς έλαβε 12 ψήφους και 10 λευκά, οπότε 
ακολούθησε και τρίτη ψηφοφορία. Στην τρίτη ψηφο-
φορία συγκέντρωσε 14 ψήφους έναντι 8 λευκών ψη-
φοδελτίων, οπότε και εξελέγη.

Για τη θέση του αντιπροέδρου η κ. Άννα Κάγκανη 
έλαβε 12 υπέρ και 10 λευκά στην πρώτη ψηφοφο-
ρία, το ίδιο νούμερο και στη δεύτερη ψηφοφορία, ενώ 
εκλέχθηκε στην τρίτη ψηφοφορία με 11 ψήφους υπέρ, 
10 λευκά ψηφοδέλτια και ένα άκυρο.

Για τη θέση του γραμματέα του δημοτικού συμβου-
λίου, ο προτεινόμενος από την πλειοψηφία κ. Θανά-
σης Μαρινόπουλος εξελέγη με την πρώτη, καθώς 
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του συμβουλίου, με 14 ψήφους υπέρ και 
8 λευκά.

Οικονομική επιτροπή 

Οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι για την οικονο-
μική επιτροπή δήμου Πάρου είναι:

Πρόεδρος: Κωβαίος Μάρκος, με τακτικά μέλη από 
την πλειοψηφία: Χρ. Χριστόφορος, Δώρα Σαρρή – 
Παπακυρίλλου, Θανάσης Μαρινόπουλος, Χαράλμπος 
Μαλινδρέτος, και από τους συνδυασμούς της μειοψη-
φίας: Μαρία Χανιώτη και Χρήστος Βλαχογιάννης.

Ποιότητα Ζωής

Οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι για την επιτροπή 
ποιότητας ζωής είναι:

Πρόεδρος: Μάρκος Κωβαίος, με τακτικά μέλη από 
την πλειοψηφία τους Μικέ Λεοντή, Θανάση Μαρινό-
πουλο, Δώρα Σαρρή – Παπακυρίλου και Χρ. Χριστό-
φορο, και από τη μειοψηφία τη Μαρία Χανιώτη.

Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, ορί-
στηκαν ως αντιδήμαρχοι οι Δώρα Σαρρή – Παπα-
κυρίλλου, Χρ. Χριστόφορος και Μαν. Μαλαμα-
τένιος. Οι δύο πρώτες θέσεις είναι έμμισθες, ενώ του 
κ. Μαλαματένιου χωρίς αντιμισθία.

Οι τρεις αντιδήμαρχοι του νησιού μας παραμένουν 
ως είχαν και τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας του κ. 
Κωβαίου, αλλά έχουν αφαιρεθεί αρμοδιότητες από 
τον κ. Μαλαματένιο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ του ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων
Το Μέτρο, περιλαµβάνει 3 ∆ράσεις (4.2.1, 4.2.2 & 4.2.3) αφορά στη στήριξη 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση/εµπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
Ποσοστά επιδότησης από 65% έως 75% στα νησιά του ΑΙΓΑΙΟΥ.
Αφορά υφιστάµενες και νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις µε έναρξη πριν την υποβολή 
της αίτησης.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  <<ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>

Επιλέξιµα νέα επενδυτικά σχέδια  για τους εξής κλάδους:
1. Καταλύµατα
2. Ενοικιαζόµενα δωµάτια
3. Ξενοδοχεία
4. Τουριστικά πρακτορεία
5. Ενοικιάσεις σκαφών / αυτοκινήτων / θαλασσίων σπορ
καθώς και όσα αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυµάτων 

Ποσοστό επιδότησης από 40% έως 50%.
Επιλέξιµος προυπολογισµός έργων: 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ | ΠΛ. ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ –ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

τηλ.2284024342 & 6972-271027

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.

δουλειές µας: • Hotel Kontes 
• Hotel Mersina • Μπακίρι κ.α.

µεγάλη ποικιλία χρωµάτων

συνεργασία µε τις µεγαλύτερες
εταιρίες

Πρόσκληση σε 
αρχαιρεσίες

Το Δ.Σ. της ΠΕΦΟ Πάρου-Αντιπάρου καλεί τα μέλη 
του σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και διενέρ-
γεια εκλογών για την ανάδειξη νέο Δ.Σ. την Κυριακή 
19/3/2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του συλλό-
γου (Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου), που βρίσκεται στη θέση Λιαροκόπι Παροικιάς 
Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας:  6936 670 555 (Παπαγιά-
κουμος Νικόλαος).

Το Δ.Σ. της ΠΕΦΟ Πάρου-Αντιπάρου

Ευχαριστίες 
προς δήμαρχο 
Πάρου

Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο 
που με εμπιστεύτηκε και με τίμησε για ακόμη μια φορά 
με την ανάθεση των καθηκόντων της Αντιδημάρχου. 

Παραμένω σε μία θέση ευθύνης, μία θέση συγκέ-
ντρωσης δράσεων και έργων που αποσκοπεί στην 
αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τον διαβεβαιώ-
σω ότι θα πράξω, με αίσθημα ευθύνης, το καλύτερο 
δυνατόν για το Δήμο μας και δεσμεύομαι να συ-
νεχίσω τη σκληρή δουλειά προς όφελος των 
συνδημοτών μου.

ΣΑΡΡΗ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

Ευχαριστήριο 
για Κ.Υ. 
Πάρου

Το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου 2017 προσέκρουσε 
σε μία κολώνα της ΔΕΗ ένα αυτοκίνητο στον Περιφε-
ρειακό δρόμο της Παροικιάς και τραυματίστηκαν τρεις 
έφηβοι.

Η εξυπηρέτηση στο Κέντρο Υγείας ήταν εξαίσια, το 
ασθενοφόρο έφτασε σε μερικά λεπτά. Οι γιατροί και 
το προσωπικό ήταν έτοιμοι και ο διευθυντής χειρουρ-
γός ασχολήθηκε περισσότερο από τρεις ώρες για τα 
τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Για τα δύο 
παιδιά μου, με εγκεφαλικό τραύμα της κόρης μου και 
το κάταγμα του γιου μου στον αγκώνα, η εξέταση και 
θεραπεία ήταν προσωπική και τέλεια.

Πολλές θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στο 
Κέντρο Υγείας.

Η μητέρα 
Θωμαΐδα Κρούτη

Παροικιά

Βοήθεια για τα 
αδέσποτα

Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου - PAWS, 
χρειάζεται επειγόντως δυο κοντέινερ (μεταχειρισμένα) 
τουλάχιστον 6 μ. μήκους το καθένα, για αποθηκευτικό 
χώρο.

Πιο συγκειρμένα, οι φιλόζωοι ψάχνουν για κάποια 
ευγενική χορηγία ή δωρεά ή και ακόμα εάν κάποιος 
θα μπορούσε να προσφέρει έστω το ένα, εφόσον δεν 
το χρειάζεται. Το κόστος αγοράς τους από Αθήνα, είναι 
περίπου 1400 ευρώ, συν τα μεταφορικά έξοδα

Σχετικά με τον PAWS
O Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου - PAWS, εί-

ναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εξαρτάται από 
συνδρομές μελών ενώ το δύσκολο έργο του εκτελεί-
ται από εθελοντές.

Βρίσκουν καλές οικογένειες για εγκαταλειμμένα και 

παρατημένα ζωάκια και βοηθούν στις διάφορες γει-
τονιές στη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Παροτρύνουν 
τους ιδιοκτήτες να στειρώνουν τα ζωάκια τους ενώ 
αναφέρουν κάθε περιστατικό κακοποίησης στις αρ-
μόδιες αρχές. Λειτουργούν σαν κεντρικός φορέας για 
την προστασία των ζώων τόσο για λογαριασμό της 
δημοτικής αρχής όσο και της Αστυνομίας, με στόχο 
την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστα-
σία και περίθαλψη των ζώων, παρέχοντας παράλληλα 
και όλες τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 697 
5060 927 και στο e-mail: paws@paws.gr
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Έργα στο λιμάνι
Οι προοπτικές οι-

κονομικής και του-
ριστικής ανάπτυξης 
της Πάρου συνδέ-
ονται άμεσα με τη 
σωστή λειτουργία 
του Λιμανιού της 
Παροικιάς, για τον 
λόγο αυτό, το δημο-
τικό λιμενικό ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου 
προχωρά στην επι-
σκευή του κεντρι-
κού προβλήτα του.

Το συνολικό κό-
στος των εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό 
των 135.000 ευρώ. 
Στόχος είναι  το λι-
μάνι της Παροικιάς 
να εξυπηρετεί, όσο 
το δυνατόν καλύτε-
ρα και με ασφάλεια τα σκάφη κατά την άφιξη τους και 
να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Οι εργασίες που 

πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία 
έχουν ως κατωτέρω: 

 - Καθαίρεση της ανωδομής και ανακατασκευή σε 
όλο το μήκος του 
βόρειου τμήματος 
του κεντρικού προ-
βλήτα 

- Κατασκευή νέας 
ράμπας από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα 
στην θέση πρόσδε-
σης 1 η οποία θα 
είναι ενιαία με την 
υπάρχουσα στις θέ-
σεις πρόσδεσης 2,3. 

- Κατασκευή νέου 
δαπέδου με ειδική 
αντιολισθητική επε-
ξεργασία και επίπα-
ση ειδικού σκληρυ-
ντικού υλικού κατά 
την σκυροδέτηση. 

- Κατασκευή υπο-
δομής ηλεκτροφω-
τισμού και ύδρευ-

σης
Τέλος, όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν 

σύμφωνα με τη μελέτη και την επίβλεψη της διεύθυν-
σης τεχνικών υπηρεσιών του φήμου Πάρου.

4 | Τουρισμός

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
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Η νέα έκδοση ετοιµάζεται!

Άγονες 
γραμμές 

Οι πρόσφατες αλλαγές στην ενδοκυκλαδική επικοι-
νωνία και τις άγονες γραμμές, έχουν προκαλέσει ανα-
στάτωση και αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο 
των Κυκλάδων αλλά και γενικότερα στις τοπικές κοι-
νωνίες των νησιών. 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων σε ανακοίνωσή του ση-
μειώνει: «[…] Σε αυτή την κατεύθυνση, μόλις έγινε 
γνωστή ή πρόθεση δρομολόγησης σαρωτικών αλλα-
γών στις άγονες γραμμές, βασισμένων σε ένα λαν-
θασμένο και ελλιπή σχεδιασμό, ξεκινήσαμε μια σειρά 
επαφών με έπαρχους, δήμαρχους, ναυτικούς πράκτο-
ρες και άλλους τοπικούς φορείς. 

Αφού διαπιστώθηκε και καταγράφηκε η αντίθεση 
στις συγκεκριμένες προτάσεις, θεωρήσαμε ότι δεν θα 
τίθεντο τελικά σε ισχύ, αφού το υπουργείο έδειξε ότι 
αντιλαμβάνεται πως τα νέα δρομολόγια θα δημιουρ-
γούσαν περισσότερα προβλήματα απ’ ότι θα έλυναν, 
δεδομένου ότι ο σχεδιασμός αυτός, ήταν μακριά από 
τις πραγματικές ανάγκες και δεν θα εξυπηρετούσε σε 
καμία περίπτωση τα νησιά μας. Προς μεγάλη μας έκ-
πληξη πληροφορηθήκαμε ότι εν τω μεταξύ αυτές οι 
αλλαγές εστάλησαν προς έγκριση στα Λιμεναρχεία, 
δηλαδή βρίσκονταν στο τελικό στάδιο εφαρμογής 
τους. 

Επικοινωνήσαμε αμέσως με τον υφυπουργό Ναυ-
τιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριο Σαντο-
ρινιό, ο οποίος αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που 
δημιουργούν αυτές οι αλλαγές, μας διαβεβαίωσε για 
την πρόθεση επαναφοράς του προηγούμενου καθε-
στώτος καθώς και για τη σύσταση αρμόδιας επιτρο-
πής η οποία θα επανεξετάσει προσεκτικά το θέμα του 
νομικού πλαισίου των άγονων γραμμών και τις προ-
τάσεις όλων των ενδιαφερομένων προς βελτίωση 
των δρομολογίων. Στη συνέχεια, εντός των επόμενων 
ημερών, τα νέα δρομολόγια ξεκίνησαν να εκτελούνται 
κανονικά.

Σε νεότερη επικοινωνία του προέδρου του Επιμελη-
τηρίου κ. Γιάννη Ρούσσου με τον υφυπουργό Ναυτιλί-
ας, ο κ. Σαντορινιός διευκρίνισε ότι λόγω διαδικασιών 
δεν είναι δυνατή ή αυτόματη ακύρωση των αλλαγών 
και επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, ενώ 
διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε μέχρι τις 20 Μαρτίου να έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι αντίστροφες διαδικασίες για να επανέλθουν 
τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στα προ της 1ης Μαρτίου 
δεδομένα. Παράλληλα, από την Κεντρική Ένωση Επι-
μελητηρίων Ελλάδος – η οποία θα συμμετάσχει στην 
ως άνω αναφερόμενη επιτροπή – ορίσθηκε ο κ. Γιάν-
νης Ρούσσος ως εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων. 
Μέσα από τη συμμετοχή αυτή, θεωρείται δεδομένο 
ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα καταβάλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για να συμβάλει στη βελτίωση των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών».

Νέα 
δρομολόγια

Η Astra Airlines, η πρώτη αεροπορική 
εταιρεία με βάση το αεροδρόμιο «Μακε-
δονία» της Θεσσαλονίκης, επιχειρεί από το 
2008, προσθέτοντας κάθε χρονιά καινού-
ριους ελληνικούς προορισμούς στον πρό-
γραμμα δρομολογίων της, και δίνοντας ιδι-
αίτερη έμφαση στα νησιά μας.

Από το 2013 η Astra Airlines δημιούργη-
σε τεχνική βάση και στον διεθνή αερολιμένα 
Αθηνών, και έτσι σήμερα συνδέει 13 νησιω-
τικούς προορισμούς με την Θεσσαλονίκη και 6 με την 
Αθήνα με προοπτικές για ακόμα περισσότερες συνδέ-
σεις.

Αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των θερινών δρο-
μολογίων μας, προσθέτει για πρώτη χρονιά την 
Πάρο ως προορισμό, όχι μόνο από την Θεσσα-
λονίκη, αλλά και από την Αυστρία, καθώς πλέ-
ον το αεροδρόμιο υποστηρίζει προσαπογειώσεις jet 

αεροσκαφών.
Με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 

6/6/2017 μέχρι τις 1/10/2017, καθώς επίσης και 
κάθε Πέμπτη και Κυριακή από τις 24/7/2017 μέχρι 
τις 3/9/2017, η Astra Airlines ευελπιστεί να διευκο-
λύνει την δυνατότητα μαγευτικών αποδράσεων από 
και προς το νησί της Πάρου, εύκολα, γρήγορα, και σε 
ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Υδατοδρόμια 
Άλλο ένα καθοριστικό βήμα πραγματοποιήθηκε προς την ολοκλήρωση της αδειο-

δότησης των υδατοδρομίων για τα νησιά των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού, έδωσε, με έγγραφό του, το πράσινο φως για την αδειοδότηση 
υδατοδρομίων σε Αστυπάλαια, Μύκονο, Λέρο, Λειψούς, Ρόδο, Κω, Τήλο, Χάλκη, Κα-
στελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Σύμη, Σύρο, Μήλο, Θήρα, Πάρο, Νάξο, 
Κύθνο, Κέα, Αμοργό, Άνδρο, Σίκινο, Αγαθονήσι.

Συγκεκριμένα το ΥΝΑΝΠ, δια μέσου του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, παρακολουθεί στενά, από την πρώτη στιγμή (σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
τύπου), την πορεία προς την ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των υδατοδρομί-
ων, συμμετέχοντας σε κοινές ομάδες εργασίας με το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών και ενημερώνοντας, παράλληλα, τους τοπικούς φορείς για κάθε εξέλιξη, κα-
θώς θεωρεί ότι είναι κομβικής σημασίας η αρχή λειτουργίας αυτού του εναλλακτικού 
τρόπου μετακίνησης για τους νησιώτες. 

Τέλος, παρόλο που η διαδικασία και οι χρόνοι ολοκλήρωσης, είχαν αμφισβητηθεί 
από μέρος των νησιωτικών κοινωνιών, εντούτοις, η κυβέρνηση, αποδεικνύει την πρό-
θεσή της για στήριξη της νησιωτικότητας επισπεύδοντας την διαδικασία αδειοδότη-
σης των υδατοδρομίων τόσο με την εν λόγω ενέργεια, όσο και με την κατάθεση, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, του νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργία τους.
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
Γρατσίας Εµµανουήλ
Μικροβιολόγος - Ιατρός

Συµβεβληµµένο µε τον ΕΟΠΥΥ
& ειδικές τιµές για ανασφάλιστους

Δυο Συνεταιρισμοί, 
δυο πορείες…

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Πάρου συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν οι συνεταιριστές για 
το νέο Νόμο 4384/16 και την τροποποίηση του καταστατικού.

Στο περιθώριο της συνάντησης και στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν, ένα από τα 
θέματα συζήτησης ήταν και η είδηση που έγραψε η εφημερίδα μας σε πρωτοσέλιδό 
της στις 17/2/2017 για την περιπέτεια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αντιπάρου, και 
την αγωνία που υπάρχει στους αγρότες του γειτονικού μας νησιού για την τύχη του.

Η ουσία
Τι θα μπορούσε όμως να γίνει στον Συνεταιρισμό Αντιπάρου ή τι άλλο θα μπορού-

σε να έχει συμβεί εκτός από τη λύση και την εκκαθάρισή του.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4015 τον Σεπτέμβριο του 2011 από την συγκυβέρνηση 

Ν.Δ. –ΠΑΣΟΚ που εκτός των όσων αλλαγών προέβλεπε για το αγροτικό συνεται-
ριστικό κίνημα, κατάργησε τον δεύτερο και τον τρίτο  βαθμό συνεταιριστικής ορ-
γάνωσης, δηλαδή τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ΠΑΣΕΓΕΣ, όλοι οι 
πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί έπρεπε να προσαρμόσουν τα καταστατικά 
τους σύμφωνα με τον νόμο και να εγγραφούν στο Μητρώο του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Ο Νόμος 4015 του 2011 έφερε σίγουρα μεγάλη αναστάτωση στον Συ-
νεταιριστικό χώρο ήρθε όμως και σαν μια αναγκαιότητα για την επίλυ-
ση χρόνιων προβλημάτων του. Ένα από αυτά ήταν η ύπαρξη πολλών Οργανώ-
σεων χωρίς κανένα παραγωγικό αντικείμενο οι οποίες μάλιστα επί το πλείστον 
δεν τηρούσαν βασικές αρχές διαχείρισης (λογιστικά βιβλία, φορολογικές δη-
λώσεις, πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, 
τήρηση Καταστατικού…). Με τον τρόπο αυτό τόσο οι Συνεταιρισμοί σαν νομικά πρό-
σωπα, όσο και τα μέλη τους, κύρια αυτά που μετείχαν σε όργανα διοίκησης, ήταν 
πολλαπλά εκτεθειμένα σε κινδύνους που έφταναν μέχρι την ποινική τους δίωξη ή 
την δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Για την επίλυση αυτών των προ-
βλημάτων ο Νόμος 4015/2011 έδινε πολλά κίνητρα και διευκολύνσεις σε αυτούς 
τους Συνεταιρισμούς ώστε να μπορέσουν είτε να τεθούν σε λύση και εκκαθάριση 
είτε να συγχωνευθούν με κάποιον άλλο Συνεταιρισμό που είχε τις προϋποθέσεις για 
μια νόμιμη λειτουργία. 

Ειδική η δεύτερη περίπτωση αποτελούσε την ενδεδειγμένη και χρηστή επιλογή για 
εκείνη την χρονική στιγμή των διοικήσεων των συνεταιρισμών που είχαν περιπέσει 
σε αδράνεια και αδιαφάνεια, χωρίς ιδιοτελή κίνητρα, για να πάρουν άφεση αμαρ-
τιών και ταυτόχρονα να μην αφήσουν παραγωγικά ακάλυπτους τους συνεταίρους 
τους που είχαν διατηρήσει παραγωγική δραστηριότητα.

Η πρώην Ε.Α.Σ.
Ευτυχώς για την Πάρο υπήρχε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που είχε πλήρη 

διοικητική, οικονομική και νομική συγκρότηση και μπορούσε να αναλάβει την διεκ-
περαίωση της ομολογουμένως περίπλοκης αυτής υπόθεσης (με δεδομένο και τις 
πολλές νομοτεχνικές ατέλειες του νόμου 4015/11). Αρκεί βέβαια να το ήθελε και η 
διοίκηση του κάθε πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού. 

Ο Α.Σ. Αντιπάρου ήταν ένας από τους 10 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
που είχαν συγκροτήσει την Ένωση Αγροτικών Πάρου, η οποία για τα τε-
λευταία τουλάχιστον 50 χρόνια εκπροσωπούσε τους αγρότες της Πάρου και της 
Αντιπάρου, αξιοποιούσε την παραγωγή τους με τις μονάδες επεξεργασίας που δη-
μιούργησε (οινοποιείο, τυροκομείο, ελαιουργείο), τους τροφοδοτούσε με τα απα-
ραίτητα αγροτικά και καλλιεργητικά τους εφόδια, τους ενημέρωνε και τους στήριζε 
διοικητικά (επιδοτήσεις, δηλώσεις, δάνεια καλλιεργητικά διεκπεραιώσεις υποθέσε-
ων τους κλπ).

Τα κτήρια που αναφέρονται στο προηγούμενο δημοσίευμα μας λει-
τουργούσαν μέχρι πρόσφατα σαν αποθήκες ζωοτροφών και λιπασμά-
των από την  Ε.Α.Σ. Πάρου σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό.

Ο συνεταιρισμός της Αντιπάρου, όπως και οι άλλοι συνεταιρισμοί των χωριών 
της Πάρου, δεν είχαν κανένα παραγωγικό αντικείμενο, με μόνη εξαίρεση τον Γαλα-
κτοκομικό Συνεταιρισμό Αρχιλόχου που συγκέντρωνε και αξιοποιούσε το γάλα των 
κτηνοτρόφων της νότιας Πάρου, αλλά και αυτός το 1997 παραχώρησε στην Ένωση 
τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το νέο 
σύγχρονο τυροκομείο της Ένωσης που συγκεντρώνει το γάλα όλων των κτηνοτρό-
φων συνεταίρων.

Η συνέχεια
Το 2012 όπως προέβλεπε ο Ν.4015/11 η Ε.Α.Σ. Πάρου και οι συνεταιρισμοί μέλη 

της, ξεκίνησαν τις διαδικασίες συγχώνευσης και δημιουργίας ενός συνεταιρισμού 

στον οποίο θα συμμετείχαν όλα τα ενεργά και παραγωγικά μέλη των συνεταιρισμών, 
αλλά και  άλλοι αγρότες  που θα  ήθελαν να συμμετέχουν σαν συνέταιροι. 

Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά επίπονη, με ζυμώσεις, με διαρκείς συζητήσεις, με 
γενικές συνελεύσεις και με τακτοποίηση χρόνιων εκκρεμοτήτων, για να μπορέσει 
ο νέος συνεταιρισμός να στηθεί σε υγιείς βάσεις και να αποφύγει τα λάθη και τις 
παθογένειες του παρελθόντος που τόσα δεινά έφεραν στο συνεταιριστικό κίνημα. 

Ο συνεταιρισμός της Αντιπάρου μετά την ενημέρωση που έγινε, από την τότε 
διοίκηση της Ένωσης, αποφάσισε σε τρεις γενικές συνελεύσεις του να μην 
συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια με τους συνεταιρισμούς της Πάρου, 
αλλά να ακολουθήσει μοναχική πορεία παρόλο που δεν είχε κανένα παραγωγικό 
αντικείμενο αλλά αντιθέτως πολλά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακής λειτουρ-
γίας.

Και ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει τα προ-
βλήματα του, να εξυγιανθεί, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Νόμου και να 
γραφτεί στο Μητρώο, αδράνησε, δεν έκανε απολύτως τίποτα (εκτός από το να ει-
σπράττει κάποια ενοίκια), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα να τεθεί σε 
λύση και εκκαθάριση ή  από το υπουργείο ή από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο φύλο και να κινδυνεύσουν 
τα μέλη των συμβούλιου του από τυχόν ατασθαλίες ή παραλήψεις που θα βρεθούν 
κατά την εκκαθάριση.

Αντίθετα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου που προήλθε από την Ε.Α.Σ. Πάρου 
με την απορρόφηση των εννέα συνεταιρισμών μελών του όχι μόνο ξεπέρασε τα 
προβλήματα που κληρονόμησε από το παρελθόν, αλλά και πρόσφερε στις τοπικές 
κοινωνίες των χωριών. Μετά από συνεννοήσεις της διοίκησης της Ένωσης με τις 
διοικήσεις των Συνεταιρισμών, Τοπικών Συλλόγων και τον Δήμο έγιναν δωρεές για 
κοινωφελείς σκοπούς από τα ταμειακά διαθέσιμα των Συνεταιρισμών της τάξεως 
των 100.000 ευρώ. Επίσης, δύο κεντρικά αστικά ακίνητα των συνεταιρισμών Αρχι-
λόχου και Αγκαιριάς πουλήθηκαν μετά από εισήγηση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας κατά προτεραιότητα στον Δήμο σε χαμηλή τιμή για την στέγαση ανα-
γκαίων δημοτικών δραστηριοτήτων. 

Σήμερα, απαλλαγμένος από τα χρέη του παρελθόντος, ελευθέρωσε από τα βάρη 
την περιουσία του, αλλά και είναι έτοιμος να εκσυγχρονίσει τις μονάδες του και 
αξιοποιώντας την παραγωγή των αγροτών μελών του να μπει δυναμικά στην αγορά 
με συνεχώς καλλίτερα προϊόντα στηρίζοντας τα μέλη του στους σημερινούς δύσκο-
λους καιρούς.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 17 Μαρτίου 20176 | Ειδήσεις

Τεχνικές  
πρόληψης

Την Παρασκευή 17/2/2017 υλο-
ποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο της 
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ στην Πάρο, 
σεμινάριο με θέμα: «Τεχνικές Πρό-
ληψης της Αυτοκτονίας». Το σεμινά-
ριο απευθυνόταν σε μη ειδικούς, σε 
στελέχη των τοπικών υπηρεσιών και 
συλλόγων που έρχονται σε επαφή 
με ευάλωτες ομάδες.

Οι εισηγήτριες, Στέλλα Παντελί-
δου, Κατερίνα Θωμαΐδη, Ευαγγελία 
Λουκίδου, ψυχολόγοι της κινητής 
μονάδας, αφού παρουσίασαν σύ-
ντομα στατιστικά στοιχεία που δεί-
χνουν την αύξηση των αυτοκτονιών 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 
έθεσαν ζητήματα που αφορούν την 
αναγκαιότητα αναγνώρισης των πα-
ραγόντων κινδύνου. Εστίασαν κυρί-
ως σε κοινωνικούς, δημογραφικούς 
και ιατρικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε επίσης και για παι-
διά και εφήβους. Επιπρόσθετα, συ-
ζητήθηκαν τρόποι διερεύνησης της 
πρόθεσης ενός ατόμου να προβεί σε 
αυτοκαταστροφικές πράξεις και κυ-
ρίως τρόποι για την υποστήριξη του, 
με στόχο την πρόληψη. 

Το σεμινάριο έκλεισε με τη συζή-
τηση του τρόπου οργάνωσης ενός 
πλάνου προστασίας ατόμων που 
παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 
απόπειρα αυτοκτονίας, σε συνερ-
γασία με τους τοπικούς φορείς της 
κοινότητας.

Κανένα  
πρόβλημα

Περιστατικό βακτηριακής μηνιγγί-
τιδας ενέσκηψε σε μαθητή της Πά-
ρου την Παρασκευή 3/3/2017 σε 
σχολείο του νησιού μας.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς από τους γιατρούς του 
Κέντρου Υγείας Πάρου και στη συ-
νέχεια ο μαθητής μεταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο της Αθήνας, όπου η 
κατάστασή του αντιμετωπίστηκε με 
επιτυχία.

Από τη δημοτική αρχή εκδόθηκε το 
παρακάτω δελτίο τύπου:

«Με εντολή του Δημάρχου κ. 
Μάρκου Κωβαίου, πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 04/02/2017 απο-
λύμανση των κτιριακών χώρων του 
σχολείου που εντοπίσθηκε πιθανό 
κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Η απολύμανση έγινε καθαρά για 
προληπτικούς λόγους και προκειμέ-
νου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα 
μετάδοσης του νοσήματος παρόλο 
που, λόγω της μορφής της πάθησης 
και σύμφωνα με ενημέρωση από το 
Κέντρο Υγείας, δεν κρίθηκε απαραί-
τητη (…)».

Δράσεις ΣΙΕΠΤ
Ο ΣΙΕΠΤ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαρχιακού Περιοδικού Τύ-

που), που εκπροσωπεί Μέσα όλης της χώρας είχε διάφορες 
δραστηριότητες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αιχμή τα 
θέματα ανακύκλωσης. Οι δράσεις του ΣΙΕΠΤ έχουν ως εξής:

Στενή συνεργασία με Ε.Ο.Αν.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης κ. Δημήτρη Πολιτόπουλο είχε αντιπροσωπεία 
του ΣΙΕΠΤ την Τετάρτη 1/3/2017. Η αντιπροσωπεία του Συν-
δέσμου, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Ευάγγελο Μυταρά 
και τον Α’ αντιπρόεδρο Νικόλαο Ραγκούση, ενημέρωσε τον κ. 
Πολιτόπουλο για την απόφαση του Διοικητικού της Συμβου-
λίου σχετικά με την προβολή των θεμάτων της ανακύκλωσης 
από τα μέσα των Μελών του ΣΙΕΠΤ. Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Αν. 
ενημέρωσε αναλυτικά για τις προβλέψεις του νέου νομοθετι-
κού πλαισίου, το οποίο βρίσκετε στην τελική φάση πριν από 
την ψήφιση του στη Βουλή. Ο κ. Πολιτόπουλος δήλωσε ότι 
θα υπάρχει άμεση και στενή συνεργασία του Οργανισμού με 
το Ν. Ραγκούση, υπεύθυνο του Δ.Σ. του ΣΙΕΠΤ για τα θέματα 
της ανακύκλωσης, θέτοντας ως στόχο την πιο αποτελεσματική 
βοήθεια που μπορούν να παράσχουν τα Μέλη του Συνδέσμου 
στο συγκεκριμένο τομέα. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη πραγματο-
ποίησης ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, 
προκειμένου να υπάρξει ο μέγιστος βαθμός ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, πάντα σε συνεργασία 
βέβαια και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Συνάντηση με Αυγενάκη

Συνάντηση με τον Γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη 
είχε αντιπροσωπεία του ΣΙΕΠΤ την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017. 
Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, αποτελούμενη από τον 
πρόεδρο Ευάγγελο Μυταρά και τον Α’ αντιπρόεδρο Νικόλαο 
Ραγκούση, ενημέρωσε καταρχάς τον κ. Αυγενάκη για τις προ-
σπάθειες που καταβάλει ο ΣΙΕΠΤ, σε συνεργασία με τις όλες 
τις Ενώσεις του Περιφερειακού - Τοπικού και Κλαδικού Τύπου, 
προκειμένου να βρεθούν άμεσα λύσεις στα ουκ ολίγα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο Περιφερειακός Τύπος και τα οποία 
θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητά του. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου αναφέρ-
θηκαν στις δημοσιεύσεις των φορέων του δημοσίου στον 
τύπο, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητά 
τους, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση, και με δεδομένη την 
οικονομική κατάσταση που επικρατεί, θα χαθεί ένα σημαντικό 
έσοδο από τα ταμεία των εφημερίδων. Ένα ακόμα θέμα που 
ετέθη ήταν αυτό της κρατικής διαφήμισης, για την οποία οι 

άνθρωποι του Συνδέσμου ζήτησαν να καθοριστεί ένα ποσοστό 
το οποίο θα πηγαίνει προς τον Περιφερειακό τύπο. Η ατζέντα 
περιλάμβανε επίσης το θέμα της συνεργασίας των εφημερίδων 
με τα ΕΛΤΑ, η οποία κατά κοινή ομολογία παρουσιάζει αρκετά 
πρακτικά προβλήματα, ενώ παράλληλα ο κ. Αυγενάκης έλαβε 
γνώση και για το αίτημα του ΣΙΕΠΤ σχετικά με τη μείωση των 
τηλεπικοινωνιακών τελών. Ακόμα, ετέθη και το θέμα του αγγε-
λιοσήμου, για το οποίο ο Σύνδεσμος αιτείται ένα ποσοστό του 
να αποδίδεται σε αυτόν, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες 
ενώσεις. 

Ο Γραμματέας της ΝΔ, μετά την ενημέρωση, δεσμεύτηκε πως 
η το κόμμα του θα είναι συμπαραστάτης στον αγώνα του Συν-
δέσμου για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, ξεκαθαρί-
ζοντας όμως ταυτόχρονα πως όλες οι ενέργειες που θα γίνουν 
θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου των δεσμεύσεων που η 
χώρα έχει αναλάβει έναντι των θεσμών.

Μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων 

Στην παρουσίαση του μητρώου επιχειρήσεων ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας, παρευρέθηκαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 ο πρόεδρος 
του ΣΙΕΠΤ κ. Ευάγγελος Μυταράς και ο Α’ αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου κ. Νικόλαος Ραγκούσης. 

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, Νίκος Παππάς, σημείωσε καταρχάς πως στόχος του 
υπουργείο μέσω του Μητρώου είναι να ρυθμιστεί το άναρχο 
τοπίο που έχει επικρατήσει στον κλάδο της διαδικτυακής ενη-
μέρωσης, καθώς και η διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των on line media. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων η συμμετοχή 
στο μητρώο για τις επιχειρήσεις θα συνεπάγεται και πρόσβα-
ση βάσει νομοθεσίας στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης, 
η οποία θα κατανέμεται κατά 70% στα Μέσα πανελλαδικής 
εμβέλειας και 30% υπέρ των Μέσων της περιφέρειας. Ο ΣΙ-
ΕΠΤ καλεί τα μέλη του να λάβουν άμεσα αναλυτική γνώση 
για τα όσα το μητρώο αναμένεται να επιφέρει στο χώρο των 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, απευθυνόμενα για όλες τις 
λεπτομέρειες στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας. 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί πως στο περιθώριο της πα-
ρουσίασης πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ 
του υπουργού Νίκου Παππά, του Γενικού Γραμματέα Ενημέ-
ρωσης Ελευθέριου Κρέτσου και των κκ. Μυταρά και Ραγκού-
ση, ως εκπροσώπων του ΣΙΕΠΤ, κατά τη διάρκεια της οποίας 
ετέθησαν όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν σήμερα 
τον Περιφερειακό Τύπο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν ώστε στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα να υπάρξει επίσημη συνάντηση του ΔΣ του ΣΙΕΠΤ με 
τον κ. Παππά, όπου λεπτομερώς θα εκτεθούν όλα τα φλέγο-
ντας ζητήματα, στοχεύοντας στην επίλυση τους.
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Η Πάρος γίνεται
περιζήτητη...

γι’αυτό εξασφάλισε και εσύ
έγκαιρα την προβολή
της επιχείρησής σου

σε όσους «ψάχνονται»
για τις επόµενες διακοπές

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

• εστίαση

• διαµονή 

• εκδροµές

• beach bar

• πρακτορεία

• εµπορικά καταστήµατα

•  ενοικιαζόµενα οχήµατα

• σπορ & δραστηριότητες
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«Φωνή λαού, οργή Θεού» λέει η παροιμία και η Πάρος έχει πάρει «φωτιά», αντι-
δρώντας στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών – τεράτων που θα αλλοιώσουν 
τη φυσιογνωμία του νησιού μας.

Η κατάσταση στην Πάρο είναι ήδη τεταμένη και οι πολίτες βρίσκονται σε εγρή-
γορση προκειμένου να μη βρεθούν προ απροόπτου! ¨Ήδη ηλεκτρονικά Μέσα και 
έντυπος Τύπος όλης της χώρας αναφέρονται στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει 
η είδηση της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Πάρο.

Σύσταση Επιτροπής Αγώνα

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η συγκέντρωση 
μαζικών φορέων και πολιτών της Πάρου.

Η συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος», σε σημείο τέτοιο που δεκάδες πολίτες έμεινα εκτός αίθουσας και παρακο-
λούθησαν τις τοπ0θετήσεις πολιτών και φορέων από τον αύλειο χώρο! 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, αφού συμ-
φωνήθηκε το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο:

- Διεκδικούμε την ακύρωση των πολιτικών αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, 
που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας. 

- Αγωνιζόμαστε για να προστατέψουμε τον τόπο μας από τις τεράστιες πε-
ριβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα προκύψουν από την 
ενδεχόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Πάρο.

- Απαιτούμε την παροχή επαρκούς, ασφαλούς και φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την κατανάλωση των νοικοκυριών σαν αποτέλεσμα ενός άλλου ενεργειακού 
σχεδιασμού.

-Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός κινήματος για την υλοποίηση των παραπάνω, 
που θα αποτρέπει στη πράξη κάθε προσπάθεια μεταφοράς και εγκατάστασης ανε-
μογεννητριών στο νησί.

Για οργανωτικούς λόγους στα πλαίσια της Επιτροπής Αγώνα αποφα-
σίστηκε η σύσταση των παρακάτω ομάδων:

- Νομικής-Τεχνικής υποστήριξης (Νομικές-Τεχνικές Συμβουλές, Στοιχειοθέ-
τηση Αγώνα από Νομική & Τεχνική  Άποψη)

- Κινητοποιήσεων-Εργασίας (Εκπρόσωποι συλλογικών φορέων Πάρου, Ορ-
γάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης στα σχολεία, περιοδείες στις αγορές, χωριά, ορ-
γάνωση συγκεντρώσεων, Διανομή Ενημερωτικού Υλικού, Συγκέντρωση Υπογραφών, 
Τοποθέτηση Πανό κλπ.)

- Κρούσης (Μηχανισμός Άμεσης Αντίδρασης σε περίπτωση προσπάθειας κατα-
σκευής έργων υποδομής ή έλευσης μηχανημάτων και Α/Γ στο Νησί) 

- Τύπου & Επικοινωνίας (Οργάνωση, έκδοση και διακίνηση ανακοινώσεων, 
υλικού επικοινωνίας, οργάνωση συνεντεύξεων, παρουσιάσεων και επαφών)

- Ενημέρωσης Αλλοδαπών κατοίκων & φίλων της Πάρου (Ενημέρωση 
του προβλήματος και συντονισμός ενεργειών τους, Προβολή στο εξωτερικό)

Είναι συγκλονιστικό ότι πάνω από 200 συμπολίτες μας δήλωσαν 
τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αγώνα και στις διάφορες ομάδες. 
Η δυνατότητα συμμετοχής συνεχίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή στο          
dimosparou.blogspot.gr 

Επίσης στην  συγκέντρωση, εκτός των άλλων, αποφασίστηκε:
Συγκέντρωση με τους παριανούς της Αθήνας Σάββατο 18 Μαρτίου στην «Πα-

ριανή Στέγη» (Χαλκοκονδύλη 37) στις 11.30 το πρωί.
Παν-παριανή συγκέντρωση Κυριακή 26 Μαρτίου ώρα 11.00 στην πλατεία 

Μ. Μαυρογένους στην Παροικιά.
Σε σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται: «[…] Η ενημέρωση συνεχίζεται για να 

καταλάβουν όλοι ότι ο τόπος μας, εμείς και τα παιδιά μας, είμαστε πάνω 
από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να μετατρέψουν 
τα νησιά μας σε εργοστάσια.

Ξεκινήσαμε – Συνεχίζουμε - Θα νικήσουμε».

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
Όχι στις ανεμογεννήτριες

φωτο: Studio Αχιλλέας
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Πρωτόκολλο 
Συμπαράταξης

Κατά τη διάρκεια της συγκέ-
ντρωσης, αλλά και στη συνέ-
χεια, οι πολίτες υπέγραψαν το 
παρακάτω πρωτόκολλο συ-
μπαράταξης στον αγώνα κατά 
εγκατάστασης των ανεμογεν-
νητριών:

«Εμείς οι Παριανοί, κάτοι-
κοι, αιρετοί και συλλογικοί 
φορείς που είμαστε κατά της 
εγκατάστασης αιολικών πάρ-
κων στο νησί μας, αποφασί-
ζουμε σήμερα να συμπαρατα-
χθούμε και να συμμετάσχουμε 
στον κοινό αγώνα, για να απο-
τρέψουμε με κάθε τρόπο την 
επιχειρούμενη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στη Πάρο. 

Έτσι λοιπόν:
- Διεκδικούμε την ακύρωση 

των πολιτικών αποφάσεων της 
κεντρικής εξουσίας, που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων 
στο νησί μας. 

- Αγωνιζόμαστε για να προστατέψουμε το τόπο μας από τις τεράστιες περι-
βαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα προκύψουν από την 
ενδεχόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Πάρο.

- Απαιτούμε την παροχή επαρκούς, ασφαλούς και φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την κατανάλωση των νοικοκυριών σαν αποτέλεσμα ενός άλλου ενεργειακού 
σχεδιασμού.

- Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός κινήματος για την υλοποίηση των παραπά-
νω, που θα αποτρέπει στη πράξη κάθε προσπάθεια μεταφοράς και εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στο νησί».

Κατά και η εκκλησία
Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, δημοσιοποίησε το παρακάτω 

ψήφισμα κατά των ανεμογεννητριών:
«Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής 

εξ αφορμής του θορύβου που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί μας, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρία την Τρίτη 28-2-2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιερού 
Προσκυνήματος και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Να συμπαρασταθεί στον αγώνα του Δήμου Πάρου και των συλλογικών φο-
ρέων του νησιού μας για την ματαίωση της εγκατάστασης αυτής, η οποία θα αλ-
λοιώσει δραματικά το ομαλό ανάγλυφο της Πάρου με την τοποθέτηση γιγαντιαίων 
ανεμογεννητριών ύψους 100 μέτρων στις κορυφογραμμές των βουνών της, με 
την διάνοιξη δρόμων μεγάλου πλάτους σε χαρακτηρισμένες δασικές περιοχές και 
με τις κατασκευές τσιμεντοποιημένων βάσεων πολλών τετραγωνικών μέτρων, που 
εν τέλει θα ανατρέψουν και το οικολογικό σύστημα και την γραφικότητα του τοπί-
ου στις περιοχές που θα τοποθετηθούν.

2. Λαμβανομένων όλων των ανωτέρω υπ’ όψιν τα οποία θα επιφέρουν και σο-
βαρό πλήγμα στον τουρισμό, στον οποίο στηρίζεται η οικονομία του νησιού, η Δι-
οικούσα Επιτροπή συμμετέχει στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από τον 
Δήμο Πάρου για το σκοπό αυτό.

3. Μαζί με όλους τους κατοίκους της Πάρου καλεί την Πολιτεία να προσεγγίσει 
με διαφορετικό τρόπο την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος με κριτήριο την 
προστασία του περιβάλλοντος του νησιού μας, προκειμένου να αποφευχθεί και η 
κοινωνική αναστάτωση που θα προκαλέσει η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

4. Το παρόν ψήφισμα να σταλεί σε όλους τους φορείς της Πάρου αλλά και όλους 
τους εμπλεκομένους στην υπόθεση, με ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, εύχεται θερμά, ο Θεός με τις πρεσβείες της Πανα-
γίας μας της Εκατονταπυλιανής να φωτίσει τον νου των αρμοδίων ώστε να ληφθεί 
η κατάλληλη απόφαση που και το περιβάλλον θα σέβεται και το ενεργειακό πρό-
βλημα θα αντιμετωπίσει και κυρίως θα ειρηνεύσει τους ευγενείς και φιλοπρόοδους 
κατοίκους της Πάρου που δικαιολογημένα βρίσκονται σε αναστάτωση».

Ψήφισμα δήμου Αντιπάρου
Από το δήμο Αντιπάρου στη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2017 εγκρίθηκε το 

παρακάτω ψήφισμα:
«Ο δήμος Αντιπάρου στηρίζει την Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης ανε-

μογεννητριών στην Πάρο και καλεί όλους τους Αντιπαριώτες να στηρίξουν τις 
κινητοποιήσεις. Συμφωνούμε με  το  διεκδικητικό πλαίσιο της επιτροπής αγώνα 
όπως αυτό διαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε στην συγκέντρωση των Παριανών 
στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» στις 8/3/2017.

- Διεκδικούμε την ακύρωση των πολιτικών αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, 
που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας.

- Αγωνιζόμαστε για να προ-
στατέψουμε τον τόπο μας από 
τις τεράστιες περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συ-
νέπειες που θα προκύψουν από 
την ενδεχόμενη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στο νησί.

- Απαιτούμε την παροχή 
επαρκούς, ασφαλούς και φτη-
νής ηλεκτρικής ενέργειας για 
την κατανάλωση των νοικοκυ-
ριών σαν αποτέλεσμα ενός άλ-
λου ενεργειακού σχεδιασμού.

- Στοχεύουμε στη δημιουργία 
ενός κινήματος για την υλο-
ποίηση των παραπάνω, που 
θα αποτρέπει στην πράξη κάθε 
προσπάθεια μεταφοράς και 
εγκατάστασης ανεμογεννητρι-
ών στο νησί.

Τέλος, καλούμε τους δημό-
τες Αντιπάρου να υπογράψουν 
το ψήφισμα διαμαρτυρίας (…)».

Δήλωση Συρμαλένιου
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος σε τοποθέτησή του στην Επι-

τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, για την εξοικονόμηση πόρων για τη 
ΔΕΗ μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Προφανώς σε ό,τι αφορά και τη νησιωτική Ελλάδα, το νεοσυνδεδεμένο σύ-
στημα θα επιφέρει ακόμη πιο θετικά, πολλαπλά αποτελέσματα, τόσο ως προς την 
αυξημένη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στα νησιά όσο και ως προς την αντι-
κατάσταση ενεργειακών σταθμών που σήμερα δημιουργούν προβλήματα αυξημέ-
νης ρύπανσης.

Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, πρώτον, επειδή άπτεται του γενικότερου ενεργεια-
κού θέματος, το θέμα των ΑΠΕ, ότι προφανώς, είμαστε υπέρ της αξιοποίησης των 
ΑΠΕ, όμως πρέπει να υπάρξει σεβασμός στα όρια και στο χώρο της νησιωτικότη-
τας. Δηλαδή, αυτά τα μεγάλα, γιγαντιαία αιολικά πάρκα σε σχέση με τις νησιωτικές 
διαστάσεις δεν μπορούν να έχουν θέση στα νησιά. Μπορεί να υπάρξει επιλεκτική 
τοποθέτηση αιολικών σταθμών με κάποιες μικρές μονάδες και ανάλογων διαστά-
σεων, διάσπαρτες σε κάποιες περιοχές σύμφωνα και με ένα χωροταξικό σχεδιασμό 
που θα συνάδει με τη διατήρηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονο-
μιάς (…)». 

Οι γονείς
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων δήμου Πάρου για το θέμα των ανε-

μογεννητριών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων συμπαρίσταται από την πρώτη 

στιγμή στη Δημοτική Επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες μέσω εκπροσώπου της και 
τάσσεται υπέρμαχος στην Επιτροπή Αγώνα. Φυσικά είμαστε υπέρ των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και ενάντια στην καύση που παράγει διοξείδιο του άνθρακα.

ΑΛΛΑ, η «πράσινη» ανάπτυξη επελαύνει με τη βία για να παραδώσει στο πολυε-
θνικό κεφάλαιο ότι έχει απομείνει από τη γη, το νερό, τον αέρα και την κοινωνική 
ζωή της υπαίθρου. Από τα γεγονότα, που σχετίζονται με την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών, προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περι-
βάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος των 
κερδοσκοπικών εταιριών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι’ αυτούς νομοθεσίας, για δήθεν 
προστασία του περιβάλλοντος. Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 
20-25 χρόνια. Έτσι, αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα 
απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους 
μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων !

Ο αγώνας κατά της ΑΠΕ μας αφορά όλους, ΓΙΑΤΙ τις καταστροφικές συνέπειες 
θα τις υποστούμε όλοι».

Ακόμα, για το θέμα η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΡΗΓΑ ΑΕΒΕ» δημοσιοποίησε την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«Εδώ και καιρό σε όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων που αναλύονται θέματα που 
αφορούν τις ανεμογεννήτριες στο νησί μας, ακούγεται συνεχώς η εταιρεία μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους και τους φίλους της Πάρου ότι δεν 
έχουμε καμιά σχέση με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών και ότι ακούγεται είναι 
λανθασμένο.

Προς ενημέρωση σας είμαστε κι εμείς μαζί για το καλό του τόπου μας».
Επίσης, ανακοινώσεις για το θέμα εξέδωσαν αρκετοί φορείς του νησιού μας. 

Μεταξύ αυτών οι «Φίλοι της Πάρου», ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, 
η δημοτική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, και άλλοι.

φωτο: Studio Αχιλλέας
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Δικαίωμα ο 
αθλητισμός

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκ-
δηλώσεων, 5 & 7 Μαρτίου, με θέμα: «Ο Αθλητισμός 
Δικαίωμα στη Ζωή των παιδιών και των εφήβων», που 
διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάρου, τη ΚΔΕΠΑΠ και 
την Αθλητική επιτροπή του Δήμου Πάρου, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».

Οι δράσεις της εκδήλωσης ήταν οι ακόλουθες:
1. Δύο ομιλίες – συζητήσεις, σε Παροικιά και Νάου-

σα, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Μόσχο Γεώργιο, Βοηθό 
Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

2. Επίδειξη αθλημάτων από τους μικρούς αθλητές, 
ως εξής:

- Αθλητικός Όμιλος Πάρου (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ)

- Ναυτικός Όμιλος Πάρου (Ιστιοπλοΐα)
- Αθλητικός Σύλλογος Καράτε – Kickboxing (Καράτε, 

Kickboxing)
- ΜΕΑΣ Αστέρας Μαρμάρων (Ποδόσφαιρο)
- Σχολή Μπαλέτου-Χορού «Central School of Ballet» 

(Μοντέρνο Χορό)
Σε σχετική ανακοίνωση της αντιδημάρχου Πά-

ρου Δώρας Σαρρή, μεταξύ άλλων τονίζεται: «[…] Ο 
Αθλητισμός εκτός από δικαίωμα είναι και ανάγκη της 
νεολαίας, και η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει 
να στηρίζει τις δράσεις που προωθούν την άθληση, 
να αναβαθμίζει τους ήδη υπάρχοντες χώρους άσκη-
σης και να δημιουργεί νέους και εν τέλει να παρακι-
νεί με όλους τους τρόπους τους νέους της Πάρου να 
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστη-
ριότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της φυσικής 
τους κατάστασης και την ενίσχυση της σωματικής και 
ψυχικής τους υγείας.

Σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε ακόμα περισ-
σότερα παιδιά και εφήβους στον αθλητισμό και για 
την επίτευξή του χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων 
των αθλητικών φορέων, συλλόγων και σωματείων 
αλλά και των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης. 

Η μεγάλη συμμετοχή των μικρών αθλητών, των γο-
νέων και των εκπροσώπων των αθλητικών σωματεί-
ων μας έδωσε μεγάλη χαρά και δύναμη για να συνε-
χίσουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς 
και ιδιαίτερα τον ομιλητή κ. Μόσχο Γεώργιο, Βοηθό 
Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και την κ. Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγο και 
Σύμβουλο Πρόληψης του «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», με 
τη δική τους ενεργή συμμετοχή, η εκδήλωση μας έγι-
νε πραγματικότητα και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία».

Διατήρηση 
των αξιών

 Παλαιότερα, 
μόλις πριν δύο 
δεκαετίες, αντι-
μετωπίζαμε τους 
ίδιους προβλη-
ματισμούς και 
είχαμε παρό-
μοιες ανησυχίες 
όπως τώρα σε 
ό,τι αφορά στα 
«κακώς κείμενα» 
της αισθητικής 
του τόπου μας.

Η διαφορά, εν αντιθέσει με το τότε, είναι ότι τώρα 
υπάρχει ο «εξειδικευμένος λόγος παρέμβασης», που 
θα έχει άποψη και τεκμηρίωση όσον αφορά στις προ-
τάσεις βελτίωσης.

Σήμερα, που η εποχή μας χαρακτηρίζεται όσο ποτέ 
άλλοτε από πληθώρα απόψεων και ιδεών, έχουμε την 
δυνατότητα, για να μη γράψω το «καθήκον» να προ-
λαβαίνουμε και να διορθώνουμε αυτά που κάνουν την 
ζωή μας φτωχότερη τόσο από κοινωνικής άποψης, 
όσο και από πλευράς σεβασμού της ιστορικής συνέ-
χειας του νησιού μας.

Όπως πολλοί θα συμφωνήσουν, το δομημένο περι-
βάλλον δηλαδή τα κτίρια και οι διαμορφωμένοι ιδι-
ωτικοί και δημόσιοι ακάλυπτοι χώροι, αποτελούν το 
σημείο αναφοράς αυτής της παρέμβασης. Οφείλουμε 
όλοι κι όχι μόνο οι ειδικοί να διαφυλάξουμε και να 
διατηρήσουμε τις απλές αξίες που χωρίς να το θέ-
λουμε αγνοούμε καθημερινά, αλλά αποτελούν κατά 
μία έννοια την κοινωνική μας «αναπνοή». Υπάρχουν 
βέβαια, αρκετοί τρόποι για να πετύχουμε τον στόχο 
μας. Ένας από τους ενδεδειγμένους είναι η διαρκής 
επαφή των αρχιτεκτόνων, των εικαστικών και των λοι-
πών ιθυνόντων με το αντικείμενο. Αφού επισημάνουν 
το πρόβλημα, που είναι κατ’ εξοχήν θέμα αισθητικής, 
ευαισθητοποιούν τους κατοίκους, επιχειρηματίες κ.λ.π. 
και «σκύβουν» μαζί σε αυτό προσπαθώντας να βρουν 
την ιδανικότερη πρόταση - λύση σε όλα τα επίπεδα.

Το εγχείρημα έχει γίνει και στο παρελθόν με ανεπι-
τυχή έκβαση γιατί είναι προφανές ότι είναι δύσκολο. 
Δεν είναι όμως άλυτο. Χρειάζεται συνεχής και άοκνη 
προσπάθεια για να εξασφαλιστεί πρωτίστως η αμοι-
βαία εμπιστοσύνη και σεβασμός και να παραμεριστούν 
οι εγωισμοί και τα κάθε λογής συμπλέγματα και προ-
σωπικές έριδες.

Ο τελικός σκοπός είναι να φθάσουμε σε ένα ιδανικό 
σημείο όπου όλοι μας θα κατανοήσουμε ότι η ποιό-
τητα ζωής μας συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη και 
διατήρηση των ιστορικών και πολιτισμικών αξιών μας. 
Αυτές οι αξίες, σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται τόσο 
πρακτικά όσο και σημειολογικά από την αισθητική ποι-
ότητα του δομημένου περιβάλλοντος.

 Δεν είναι γραφικότητα ή εμμονή όπως πολλοί θε-
ωρούν. Ας προσπαθήσουμε να συμπορευτούμε. Ή κα-
λύτερα να «συμπορευόμαστε». Το τελικό αποτέλεσμα 
μόνο θετικό μπορεί να αποδειχθεί.

 Φιλικά
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΥΡΗΣ

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ας μιλήσουμε 
για Α.Π.Ε. 
με αριθμούς

Στην Πάρο εκτός από «επαναστάτες του κανα-
πέ» αποκτήσαμε τώρα τελευταία και ανήσυχους 
«οικολόγους» δημοκράτες… Έτσι, μία χούφτα από 
δαύτους έχουν βαλθεί να μας αποτελειώσουν με 
την κοινή λογική σε ό,τι αφορά τον νέο διάολο 
που έχουμε μπλέξει και ακούει στο όνομα: «εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στην Πάρο».

Οι τσιμεντόβλακες ερωτούν δήθεν αθώα «και 
αν πούμε όχι εμείς στις ανεμογεννήτριες, τότε τι 
θα προσφέρει η Πάρος στην υπόθεση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας;». Μάλιστα! Ας τα πά-
ρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.

Η Πάρος, δίνει σήμερα ηλεκτρική ενέργεια στη 
Νάξο, στη Σίκινο, στη Φολέγανδρο, στη Δονούσα, 
στην Αντίπαρο, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τα 
Κουφονήσια, κλπ. Δεν έχει ζητήσει τίποτα από τα 
υπόλοιπα νησιά, διότι πολύ απλά κατανοούμε ότι 
το κάθε νησί συνεισφέρει κάτι άλλο στον πλούτο 
της χώρας. Σημειώνουμε ότι η Πάρος το βράδυ 
του 15Αύγουστου είναι σε θέση να παρέχει ηλε-
κτρική ενέργεια 72 MW σε όλα τα νησιά που είναι 
συνδεδεμένα με το εργοστάσιο της. Για να κατα-
νοήσουμε τις διαφορές πρέπει να σημειώσουμε 
ότι αυτήν την εποχή η Πάρος δίνει για ηλεκτρική 
ενέργεια από 25 έως 35 MW. Οι «καθαρές» ανά-
γκες για την ηλεκτροδότηση Πάρου και Αντιπάρου 
αυτήν την εποχή είναι περίπου 12 MW. Ξέρετε 
πόση εκ της ανάγκης της Πάρου, δηλαδή τα 12-
13 MW καλύπτονται από τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας που βρίσκονται στο νησί μας (4 ανε-
μογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά των ιδιωτών). 
Μην τρομάξετε! Σχεδόν τα μισά (6 MW). Άρα, όλοι 
κατανοούμε ότι οι 100 ανεμογεννήτριες τέρατα 
που θέλουν να εγκαταστήσουν, αφορά άλλα συμ-
φέροντα και όχι του νησιού μας.

Πάμε τώρα και στο πολιτικό παιχνίδι και να 
απαντήσουμε στην αρλούμπα πως μπορούμε να 
πουλήσουμε το ρεύμα από τις Α.Π.Ε. τώρα που η 
χώρα μας έχει οικονομικές δυσκολίες. (Οι οικο-
λόγοι – δημοκράτες πουλάνε και πατριωτισμό…). 
Η κιλοβατώρα λοιπόν χρεώνεται σήμερα, στον 
καταναλωτή, με 0,22 ευρώ. Την κιλοβατώρα την 
αγοράζει η ΔΕΗ από τους ιδιώτες «επενδυτές», 
ως σήμερα που είναι σε νέα διαπραγμάτευση, από 
0,30 έως 0,35 ευρώ! Αυτό «λύνει» σε όλους μας 
πολλά ερωτήματα για το αγαθό των προθέσεων 
των «επενδυτών». Πάμε τώρα και στην ουσία περί 
πώλησης ενέργειας σε τρίτες χώρες. Η τιμή κιλο-
βατώρας π.χ. σε Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, είναι 
από 0,5 έως 0,6 ευρώ. Πήγαινε λοιπόν στα Τίρανα 
εσύ και πούλησε με 0,35 ευρώ την κιλοβατώρα 
τσιμεντόβλακα οικολόγε!

Τι προσφέρει τώρα η Πάρος. Η Πάρος προσφέ-
ρει στο δημόσιο κορβανά μέσω της ανεπτυγμένης 
οικονομίας της ελέω τουρισμού. Αν χάσει τον του-
ρισμό δε θα μπορεί να συνεισφέρει τα ίδια έσοδα 
στο κράτος. Τόσο δύσκολο είναι για να το κατανο-
ήσουν μερικοί;



www.fonitisparou.gr

Βραβείο Ρομποτικής

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας 
γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθούν και να λάβουν μέρος στον 3ο πανελλήνιο διαγω-
νισμό ρομποτικής για τα δημοτικά σχολεία. 

Το εγχείρημα δύσκολο καθώς κανείς δεν είχε ιδέα από ρομποτική. Αλλά με πολλή 
όρεξη και τη στήριξη τόσο του διευθυντή, όσο και του συλλόγου γονέων και κηδε-
μόνων του σχολείου, που ενθουσιάστηκαν εξ αρχής με την ιδέα και φρόντισαν για 
την υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και με τη χορηγία ενός ακόμα εκπαιδευτικού 
πακέτου ρομποτικής.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου από το παραπάνω σχολείο: «[…] Εμπνευστή-
καμε το όνομα της ομάδας μας: «Παρομποτικοί» και, παρά τις διάφορες δυσκολίες 
που συναντήσαμε, σιγά σιγά αρχίσαμε να μπαίνουμε στο πνεύμα και στο νόημα της 
ρομποτικής, της μηχανικής και του προγραμματισμού. Το θέμα του διαγωνισμού 
ήταν ήδη γνωστό: «Οχήματα και μεταφορές του Αύριο»… Ακούστηκαν διάφορες 
ιδέες από όλα τα μέλη της ομάδας, αλλά τελικά μας κέρδισε αυτή που αφορούσε 
στο νησί μας και θα έκανε τη ζωή μας σε αυτό, καλύτερη. Αφορούσε στο σχεδια-
σμό και στην κατασκευή ενός αυτόματου, ηλιακού λεωφορείου, το οποίο θα ανα-
λάμβανε να μεταφέρει τους επισκέπτες του νησιού μας σε όλη την παραλιακή οδό 
της Παροικιάς, εντελώς αυτόματα και χωρίς καθόλου ρύπους.

Αφού κατασκευάσαμε το λεωφορείο και εγκαταστήσαμε τον αυτόματο μηχανι-
σμό για τη συρόμενη πόρτα του, ασχοληθήκαμε με το πιο δύσκολο κομμάτι του 
όλου εγχειρήματος που ήταν ο προγραμματισμός του. Προγραμματίσαμε λοιπόν το 
λεωφορείο μας αρχικά να ανοίγει την πόρτα του αυτόματα, μόλις ακουγόταν η κόρ-
να του καραβιού που θα κατέφθανε στο λιμάνι και στη συνέχεια να αναμένει και να 
αντιλαμβάνεται πότε θα επιβιβαζόταν και ο τελευταίος επιβάτης (μέσω του αισθη-
τήρα κίνησης), ώστε να ξεκινήσει το δρομολόγιό του. Στη συνέχεια το προγραμ-
ματίσαμε να εντοπίζει και να αντιλαμβάνεται (μέσω του 2ου αισθητήρα κίνησης) 
τις στάσεις που είχαμε τοποθετήσει κατά μήκος του δρομολογίου του, ώστε να 
σταματάει και να επιτρέπει την επιβίβαση και την αποβίβαση των επισκεπτών. Φυ-
σικά, μεριμνήσαμε και για τα διάφορα εμπόδια καθώς και για τυχόν απρόσεκτους 
πεζούς και ποδηλάτες που μπορεί να έμπαιναν στο δρόμο του, φροντίζοντας για 
την ασφάλειά τους. Το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε με την κατασκευή της μακέ-
τας, πάνω στην οποία θα παρουσιάζαμε στο διαγωνισμό την ιδέα μας. Η συνδρομή 
της κ. Τερέζας (εκπαιδευτικός εικαστικών του σχολείου μας) ήταν καταλυτική για 
ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Έτσι έφτασε η πολυπόθητη μέρα της συμμετοχής μας στον διαγωνισμό σε περι-
φερειακό επίπεδο Κυκλάδων (9/3/2017). Συνδεθήκαμε μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έπειτα από μια φανταστική παρουσίαση των παιδιών, κερδίσαμε το θαυμασμό των 
κριτών και την 1η θέση ανάμεσα σε 8 συμμετέχοντες, η οποία μας δίνει το εισιτήριο 
για τη συμμετοχή μας στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής για 

μαθητές δημοτικού στις 18/3/2017 στην Αθήνα.
Φυσικά, ο διαγωνισμός είναι μόνο η αρχή. Σκοπός μας είναι όλοι οι μαθητές του 

σχολείου μας να έρθουν σε 
επαφή με την ρομποτική 
και πιστεύουμε πως έχου-
με κερδίσει ήδη το ενδια-
φέρον τους. Ελπίζουμε η 
φετινή συμμετοχή μας να 
γίνει γνωστή και να ωθήσει 
τα παιδιά και του υπόλοι-
που νησιού στο να ασχολη-
θούν με την ρομποτική, που 
προωθεί τη διερευνητική 
μάθηση και τη δημιουργική 
εμπλοκή των εκπαιδευόμε-
νων στην εύρεση λύσεων, 
κάνοντας χρήση της σύγ-
χρονης τεχνολογίας».

Σημειώνουμε ότι οι Πα-
ρομποτικοί (κατόπιν κλήρω-
σης) είναι οι μαθητές/τριες:

Μαλαματένιος Νικόλαος, 
Μεσολογγίτη Παρασκευή – 
Μαρία, Μηναδάκη Κατερί-
να, Παντελαίος Εμμανουήλ, 
Πετρόπουλος Λυκούργος, 
Πραμμάτια Χαρούλα, Ρούσ-
σος Ιωάννης και Τσιγώνια 
Πηνελόπη – Αγγελική. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί για 
το πρόγραμμα ήταν ο Δια-
μαντής Νικόλαος και Τσιλί-

κα Ναταλία – Παρθενόπη.

Εκπαίδευση | 11

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά από
το Σάββατο 18/3
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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) 

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.μ., 
(15 δωμάτια), ενοικιασμένο με 
απόδοση 20.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

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: 6971 894 290

ΣΠΙΤΙ προς ενοικίαση ζητείται για 
όλο το χρόνο, ισόγειο, με 2 Υ/Δ και 
καθιστικό, αυτόνομη θέρμανση. Πε-
ριοχές από Παροικιά έως Αγκαιριά. 
Τηλ. 22840 92034, 6907 150 518

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 
5 στρεμμάτων στον Περιφερει-
ακό Παροικίας κατάλληλος για 
παρκινγκ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
24663

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

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 Λογαρά 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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενο-
δοχείο 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 διπλώμα-
τος), 3.Καμαριέρες. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία. Επικοινωνία για 
περισσότερες πληροφορίες και 
αποστολή βιογραφικών στο email: 
paroshotelsuites@gmail.com

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με γνώσεις εσωτε-
ρικής διακόσμησης ζητείται από 

κατάστημα επίπλων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση γνώση αγγλικών και 
εμπειρία στην πώληση. Επιπλέ-
ον ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: katerina@
arthome.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ με 
εμπειρία ζητούνται από εστιατόριο 
στην Παροικιά, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών. Τηλ. 6986 941 220

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ τουριστικού 
γραφείου ζητείται. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: ξένες γλώσσες, δί-
πλωμα αυτοκίνητου, γνώση χρήσης 
υπολογιστή. Τηλ.22840 22302

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται  έως 35ετων 
με γνώσεις πάνω στο έπιπλο 
(συναρμολόγηση και μοντάρισμα), 
πλήρης απασχόληση, απαραίτητη 
η εμπειρία και συστάσεις από 
παλιότερη εργασία. Ελληνικής 
υπηκοότητας. Τηλ. επικοινωνίας: 
6984 133 000

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Η΄ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η΄ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ζητείται για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο: info@thalassinos.
net

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
ξενοδοχείο στο Δρυό για τη σεζόν 
από Μάιο έως Σεπτέμβριο, για 
τις παρακάτω θέσεις: μπουφέ - 
σέρβις πρωινή βάρδια και μπαρ 
βραδινή βάρδια. Απαραίτητη 
προηγούμενη εμπειρία και γνώση 
ξένων γλωσσών. Κάτοικος Πάρου. 
Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον, 
καλές αποδοχές. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 41923, 6938 578 513.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από Καφενείο 
– Μεζεδοπωλείο στον Πρόδρομο 
για τη σεζόν. α) βοηθοί κουζίνας – 
λάντζα, β) σερβιτόροι με γνώσεις 
αγγλικών (επιθυμητά γαλλικά). 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστο-
λή βιογραφικών: ragkousimaria@
gmail.com, τηλ. 22840 42033

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από 
συγκρότημα δωματίων στην Αλυκή, 
που να διαμένει στην περιοχή της 
Αγκαιριάς – Αλυκής, με προϋπηρε-
σία και γνώση αγγλικών. Τηλ. 6978 
370 698

ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ζητείται 
στην περιοχή της Τρυπητής, για 
καθαρισμό, μαγείρεμα και γενικά 
δουλειές σπιτιού, για το διάστημα 
από 29/7/2017 έως 20/8/2017. 
Εργασία 8 ώρες καθημερινά. Τηλ. 
6937 438 379

ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ζητείται 
στην περιοχή της Μεσσάδας, για 
καθαρισμό, μαγείρεμα και γενικά 
δουλειές σπιτιού, για το διάστημα 
από 01/7/2017 έως 04/8/2017. 
Εργασία καθημερινά από τις 08:00-
14:00 και 2 φορές την εβδομάδα 3 
ώρες το απόγευμα. 
Τηλ. 22840 43472

ΟΔΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητεί-
ται από την Ε. Χριστόφορος ΕΠΕ, 

για μόνιμη ή εποχιακή εργασία. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ηλικία 
έως 40 ετών. Βιογραφικά στο: 
xristoforos_asteras@yahoo.gr και 
τηλ. επικοινωνίας: 6944 109 845

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 

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ πωλούνται, 
ενιαίοι 150 m³, με 2 μοτέρ, χώρι-
σμα στη μέση και συρόμενη πόρτα 
που επικοινωνούν. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 52593, 6976 771 096

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 
«ΜΠΑΪΚΑΛ» πωλείται, ολοκαίνου-
ρια με τα παρελκόμενα της, θήκη 
και φυσίγγια. Τηλ. 22840 55230

ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΑΝ 422 
τριαξονικό πωλείται. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 52593, 6976 771 096

ΣΚΑΦΟΣ ταχύπλοο OLYMPIC 5,80 
μ. μήκος με καμπίνα πωλείται. 
Μηχανή 150 HP YAMAHA 4/χρονη, 
λίγες ώρες λειτουργίας, ρεζέρβα 
YAMAHA καινούρια 8 HP, τρέιλερ 
με φρένα και αρκετά έξτρα. Τηλ. 
6945 308 245

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
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Αιγαιακή  
διατροφή 

Μετά την επιτυχή διεκδίκηση και την ανάδειξή της 
ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κάνει ένα ακόμα βήμα για 
την παγκόσμια αναγνώριση και διάδοση της αιγαιακής 
διατροφής (Aegean Diet).

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη σύνταξη 
του φακέλου κατάθεσης πρότασης, για εγγραφή της 
αιγαιακής διατροφής  στον κατάλογο της UNESCO, 
ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η διάσωση της άυλης κληρο-
νομιάς έχει καταστεί μία από τις προτεραιότητες της 
διεθνούς συνεργασίας χάρη στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της UNESCO στην υιοθέτηση της σύμβασης για 
τη διασφάλιση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Η διατροφή του Αιγαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας, από τους 
προϊστορικούς χρόνους, μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, η επιστημονική έρευνα έχει τεκμηριώσει τα 
οφέλη των διατροφικών παραδόσεων και των τοπι-
κών παραδοσιακών προϊόντων στην υγεία, καθώς και 
στην ευρύτατη αποδοχή τους ως υγιεινού διατροφι-
κού προτύπου. Η αναγνώριση της αιγαιακής διατρο-
φής από την UNESCO, ως άυλη πολιτιστική κληρονο-
μιά της ανθρωπότητας, θα την κατοχυρώσει ως ένα 
πολυδιάστατο αγαθό, που το συνθέτουν τα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα των νησιών, οι μέθοδοι παρα-
γωγής, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές 
συνθήκες, οι διατροφικές συνήθειες, ο πολιτισμός, τα 
ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις. 

Στόχος της υποψηφιότητας είναι η πολύπλευρη 
ανάδειξη της ταυτότητας του Ν. Αιγαίου, των νησιώ-
τικων παραδοσιακών προϊόντων και  της τοπικής δια-
τροφής και εντάσσεται στην στρατηγική επιλογή της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση των 
τοπικών, ποιοτικών προϊόντων των νησιών, στις διε-
θνείς αγορές, παράλληλα με την διάδοση των τοπικών 
παραδόσεων και του πολιτισμού.

Η αιγαιακή διατροφή, η οποία εκφράζει ένα ιδιαίτε-
ρο και μοναδικό τρόπο ζωής, που αξιοποιεί τους θη-
σαυρούς της νησιώτικης γης και θάλασσας, μπορεί να 
αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, μέσω 
της προώθησης της νησιώτικης γαστρονομίας και των 
τοπικών προϊόντων, καθώς και της διασύνδεσης της 
τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.  

Διάλογος  
μεταξύ  
σκύλων

Δυο σκύλοι, ο Μπίλυ και ο Ρεξ, στέκονται στη μέση 
του δρόμου και εμποδίζουν την κυκλοφορία. 

Οι οδηγοί των οχημάτων βγαίνουν από τα αυτο-
κίνητά τους και περιμένουν υπομονετικά τα δυο τε-
τράποδα να αποφασίσουν πότε θα ελευθερώσουν το 
οδόστρωμα. Ένας οδηγός καλεί την ειδική αστυνομία 
τετραπόδων η οποία φθάνει μέσα σε δυο λεπτά και 
δεκαέξι δευτερόλεπτα.

Οι δυο αστυνομικοί σκύβουν πάνω από τα σκυλιά 
και τους μιλούν σιγανά στο αφτί. Εκείνα αδιαφορούν. 
Τότε  ένας αστυνομικός παίρνει δυο μπριζόλες από το 
σκυλοπεριπολικό και τις δείχνει στα σκυλιά. Εκείνα χα-
μογελώντας, με αργό βήμα πηγαίνουν στην άκρη του 
δρόμου και αρχίζουν να απολαμβάνουν το πλούσιο 
γεύμα. Οι οδηγοί πανευτυχείς μπαίνουν στα αυτοκί-
νητα και συνεχίζουν το δρόμο τους. Δεν ακούγεται 
ούτε κόρνα ούτε μιλιά. Οι δυο αστυνομικοί, στην άκρη 
του πεζοδρομίου μαγνητοσκοπούν συνεχώς τους οδη-
γούς. Φόβος και τρόμος μη τυχόν και αγγίξουν σκύλο. 
30000 ευρώ πρόστιμο ή και τρία χρόνια φυλάκισης 
αντιμετωπίζει όποιος κλωτσήσει ζώο. 

Τα δυο σκυλιά μόλις έφαγαν τις μπριζόλες άρχισαν 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση:

«Ρε Μπίλυ, ξέρεις τι θυμήθηκα;» είπε ο Ρεξ. «Όταν 
εμείς λερώνουμε με ακαθαρσίες τις αυλές των γειτο-
νικών σπιτιών, οι άνθρωποι δεν τολμούν να μας ρίξουν 
πέτρα για να μας διώξουν. Ακόμα και όταν γαυγίζουμε 
όλο το βράδυ και δεν τους αφήνουμε να  κοιμηθούν, 
πάλι δεν μας βάζουν πρόστιμο. Άσε που όταν δαγκά-
σουμε κάποιον, το πρόστιμο το πληρώνουν οι άνθρω-
ποι».

 «Λοιπόν Ρεξ να ξέρεις ότι αυτή η εποχή είναι η κα-
λύτερη για τα τετράποδα και η χειρότερη για τους αν-
θρώπους. Είδα μια γιαγιά να παίρνει πεταμένες τρο-
φές από ένα κάδο και τη λυπήθηκα».

«Καλά να πάθει. Τόσα χρόνια τρώγαμε εμείς από 
τους κάδους, ας φάνε τώρα κι αυτοί».

«Πρόσεξε φίλε μην το παρακάνεις και μην εξοργί-
ζεις τους ανθρώπους. Το ξέρεις ότι το κράτος, ενώ 
δεν ελέγχει τους νέους που οδηγούν χωρίς κράνος 
και πίνουν ανεξέλεγκτα ποτά «μπόμπες», από την άλλη 
πλευρά ίδρυσε την «Τετραποδοαστυνομία» για να μας 
προστατέψει εμάς; Λοιπόν πρέπει να είσαι ευχαριστη-
μένος γιατί η ζωή μας έχει αλλάξει τελευταία. Μένου-
με σε σπίτια χωρίς να πληρώνουμε νοίκι ή ΕΜΦΙΑ. 
Μας ταΐζουν τις καλύτερες τροφές, έχουμε ιατρική 
περίθαλψη, μας λούζουν, μας χτενίζουν, μας ντύνουν 
και μας πάνε βόλτα».

«Εμένα δεν μου αρέσει που μας τραβάνε από το 
λουρί».

«Μην μιλάς, γιατί καλύτερα να σε τραβάνε από το 
λουρί και να έχεις το μέλλον σου και των παιδιών σου 
εξασφαλισμένο, παρά να πεινάς και να διώχνεις τα 
παιδιά σου στην ξενιτιά όπως οι άνθρωποι. Ο κόσμος 
σε λίγο καιρό, αντί να λέει «Σκυλίσια ζωή» θα λέει 
«Ανθρώπινη ζωή» και οι άνθρωποι θα καταριούνται 
την ώρα που γεννήθηκαν άνθρωποι και όχι γάτες ή 
σκύλοι».

«Να σε διορθώσω Μπίλυ: Θα καταριούνται και την 
ώρα που ψήφιζαν τις κυβερνήσεις που τους κατέστρε-
ψαν. Εγώ πάντως θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί μ’ αυτούς 
είδαμε άσπρη μέρα».

«Να παρακαλάς να μην ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί 
όταν θα πεινάσουν για καλά οι άνθρωποι, δεν θα μεί-
νει ούτε ουρά από σκύλο ή γάτα».

«Τότε τι να ψηφίσω;».
«Σιγά μη μας δώσουν και δικαίωμα ψήφου».
«Μπορεί να συμβεί και αυτό, προκειμένου οι ΑΝΕΛ 

να μπουν στη Βουλή».

Δημήτρης Καλανδράνης

Συνήγορος  
του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφτηκε την Πάρο και 
την Αντίπαρο από 4 έως 6 Μαρτίου 2017 και εκεί συ-
ζήτησε με παιδιά και γονείς και παρακολούθησε αθλη-
τικά δρώμενα. Η επίσκεψη διοργανώθηκε σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Πρόληψης Κυκλάδων «Θησέας» 
και είχε ως κεντρική θεματική δράση: «O αθλητισμός 
δικαίωμα των παιδιών και των εφήβων¨.

Στη διάρκεια του διημέρου διοργανώθηκαν επι-
δείξεις από διάφορες αθλητικές ομάδες στις οποίες 
συμμετέχουν παιδιά και έφηβοι (ποδοσφαίρου, βόλεϊ, 
ιστιοπλοΐας, πολεμικών τεχνών, σύγχρονου χορού). Ο 
Συνήγορος συζήτησε με τα παιδιά σχετικά με τα δι-
καιώματά τους και συγκέντρωσε ιδέες και προτάσεις 
τους προς τους γονείς.

Σε ξεχωριστή συνάντηση με γονείς, ο Συνήγορος 
κουβέντιασε μαζί τους για τις δεσμεύσεις που χρειά-
ζεται να έχουν απέναντι στα παιδιά τους, ώστε αυτά 
να χαίρονται τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστη-
ριότητες, χωρίς υπερβολές, βία και επιθετικότητα και 
ασκούμενα στις ευθύνες και τον αλληλοσεβασμό.

 Το Σάββατο 4/3 ο Συνήγορος συμμετείχε σε συνά-
ντηση εφήβων που διοργανώθηκε στην Αντίπαρο, και 
συζήτησε με τα παιδιά τις ιδέες τους για τη διαμόρ-
φωση δημόσιων χώρων συνάντησης και ψυχαγωγίας 
για εφήβους και τα σχέδιά τους για το πώς μπορούν 
να απευθύνουν τις προτάσεις τους στην τοπική αυτο-
διοίκηση.

Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο δημοτικό σχο-
λείο Αγκαιριάς, όπου ο Συνήγορος συναντήθηκε με 
μαθητές και μαθήτριες Ε’ Δημοτικού και κουβέντιασε 
μαζί τους ιδέες για το πώς θα μπορούσαν τα δικαιώ-
ματα του παιδιού να γίνουν περισσότερο γνωστά και 
να βρεθούν τρόποι για να αποφεύγεται η βία και να 
λύνονται ειρηνικά οι διαφορές στις οικογένειες και 
στις παρέες.

Σκάκι
Το μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι 

Κυκλάδων 2017, πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή, 12 Απριλίου 
στην Παροικιά (αίθουσα πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχίλοχος»), με 
ελβετικό σύστημα 6 γύρων και 52 
συμμετοχές.

Το πρωτάθλημα έγινε υπό την 
επίβλεψη του πρόεδρου του Α.Σ.Σ. 
Σαντορίνης και διεθνή μαιτρ, Πα-
ναγιώτη Φρεντζά, ο οποίος ήταν 
και ο διευθυντής των αγώνων. Οι 
αγώνες ήταν μία συνδιοργάνωση 
της ΚΔΕΠΑΠ, του συλλόγου «Αι-
γαίας Πάρου» και του Π.Σ. «Αρχί-
λοχος».

Πρωταθλητής σχολείων Κυκλά-
δων για το 2017 ανακηρύχθηκε ο 
Φαρούπος Χρυσόστομος, με δεύ-
τερο τον Πατρίκη Αθανάσιο, και 

με ισοβαθμία στην τρίτη θέση οι 
Αθανασίου Χριστόφορος και Κα-
λάργυρος Μιχαήλ.

Οι διακριθέντες ανά κατη-
γορία:

Γενική Κατάταξη
1.Φαρούπος Χρυσόστομος
2.Πατρίκης Αθανάσιος
3.Αθανασίου Χριστόφορος
3.Καλάργυρος Μιχαήλ
Νηπιαγωγεία-Α’ Δημοτικού
1. Αναγνωστόπουλος Στυλιανός 
2. Καλάργυρος Αντώνιος
3. Δόλλας Μιλτιάδης
Β’ Δημοτικού
1. Κοβάτσι Ματέο
2. Σκουλάξενος Ιωάννης
3. Μελανίτη Ναταλία
Γ’ Δημοτικού
1. Μαρινάτος Στέφανος
2. Σαγκριώτης Τζαννής
3. Δελαβίνιας Κωνσταντίνος

Δ’ Δημοτικού
1. Αθανασίου Ευάγγελος
2. Ραγκούσης Αντώνιος
3. Κοβάτσι Λαέρτι
Ε’ Δημοτικού
1. Σκουλάξενος Ελευθέριος
2. Τριαντάφυλλος Άγγελος
3. Κονδύλης Χρήστος
ΣΤ’ Δημοτικού
1. Βιώνης Χρήστος
2. Αθανασίου Φραγκούλης
3. Σαμαλτάνης Στέλιος
Α’ Γυμνάσιου
1. Πατρίκης Στυλιανός
2. Φαρούπος Ανδρέας
3. Καστανιάς Άγγελος
Β’ Γυμνασίου
1. Φαρούπος Χρυσόστομος
2. Αθανασίου Χριστόφορος
2. Καλάργυρος Μιχαήλ
3. Μαρινάτος Δαμιανός
Λύκεια
1. Πατρίκης Αθανάσιος
2. Καρατζάς Ιωάννης.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 17 Μαρτίου 201714 | News

What are the Actual 
Facts about the Wind 
Turbines in Paros?

I just heard about it. Is it something new?
No, it started before 2010. The first time the Mu-

nicipality was informed of what was going on, was 
in 2010. They decided to refuse such plans and to 
form a coalition with the other islands in the same 
predicament: Naxos, Tinos and Andros. On March 
2014 it was decided to take matters to the Higher 
Court of Greece (ΣΤΕ). Unfortunately, until then, 
this was not widely known. On January 2015, an at-
torney was appointed to represent the Municipal-
ity of Paros in this litigation. On February 2015 a 
statement against the Windfarms was issued. The 
court date, which was set for February 2017, got 
postponed and the new date is for May the 25th.

On July 2016, the City Council decided to form a 
committee to coordinate the combined efforts of 
the Municipality, all the Associations of Paros, resi-
dents and Friends of Paros. Since then, a big num-
ber of informative events have occurred. Between 
the gatherings at “Archilochos”, the speeches made 
and the question in the Greek Parliament by KKE 
(Communist Party), the awareness of the residents 
of Paros keeps growing every day.

So, what’s the big deal? We are talking 
about a couple of small wind Turbines, like 
the ones in Kamares?

No. We are talking for a grand total of about 100, 
just on Paros. There will be 8 windfarms. The first 
two will be producing 36MW each, and they will 
have a total of 30-36 wind turbines. The ones in 
Kamares, are producing 3MW and they are about 
70 meters high. The new ones (Enercon –E70) are about 115 meters high in total.

So these super-duper new wind turbines are of the latest technol-
ogy!

No, the Enercon -E70 was designed in 1998. Would you buy a 19 - 20 year old… 
new car? 

What’s the big deal? What harm will 36 Wind turbines can do?
The infrastructure needed will be disastrous for the Paros Environment; they 

will have to make new big roads of 5 - 18 meters width, 15 km long to be able to 
bring these huge machines to the places to be installed. Plus new power columns, 
towers, and additional constructions in land that is virgin now. Remember, 36 of 
them are programmed only for Phase A.

I’m sure that the land owners have been adequately compensated.
No. The land owners, mostly simple goat herders, were not properly informed. 

Their land was rent at ridiculously low prices, plus after 20 – 25 years it will be left 
destroyed. The Wind Turbines that are planned, will require 30.000 cubic meters 
of concrete for their foundation alone.

So what? Afterwards, they will be restored and recycled.
Indeed, it is in the contracts. But the examples of old Wind Farms tell us that 

they are left ‘as is’ to rot. In some cases, the companies just declared bankruptcy. 
In such a case, the burden of recycling falls to the government, which, as we all 
know, has no money for that.

We all have to do our part for renewable energy, not just ‘someone 
else’

Agreed! But should we destroy Paros in the process? Paros is one of the most 
popular tourist destinations in Greece, with huge benefits for our ailing Economy. 
Do we really need to turn it into an Industrial park that no one wants to visit?  
 
Don’t you have laws in Greece protecting the Environment?

Yes, we do. That’s the main reason we were confident that we would never get 
this far with the situation. Gradually, essential parts of laws changed in favor of 
the wind turbines, exceptions were issued, or simply ignored. And here we are!

But the benefits to the local society will be great!
No. The Company is required to give 1,7 % of the gross income to the Munici-

pality. That is an insignificant amount, given the size of Paros and the fact that it 
is a huge source of income for the State, being very popular for Tourists. If it was 
a small unheard of island or village, things might be different.

C’mon! At least the big Power Plant in Naousa will close down!
No. Given that the wind is a highly unstable source, the Power Plant will have to 

stay fully functional, even upgraded, on reserve. 

At least Paros will be self-sufficient 
Again, no. The power produced will go to the 

main grid, and from there it will be coming back.

OK, but the bill of ΔΕΗ will be reduced.
No. Power produced by wind turbines, is more ex-

pensive than burning fossil fuel. Sad but true. The 
only way to keep things viable is with huge subsi-
dies from the EU. Which, at some point we WILL 
HAVE to pay back. And we all know how well that 
turned out for Greece so far.

I see. Well, at least the money will go to 
Greek workers and a lot of job opportuni-
ties will happen

Partly true. The main 4 stock holders of the Com-
pany are Greek. The construction crews will be 
hopefully Greek. The materials for the foundations 
will be Greek. The wind turbines and additional 
machinery needed are made in Germany. And af-
ter everything is installed, only two people will be 
required for maintenance.

Still not convinced. Plus, I like the way 
they look!

Even if you are one of the few that like the visual 
aspect of them, the undeniable damage to the en-
vironment and especially to human health is to be 
considered. Please, PLEASE, look it up. And I don’t 
even go to killing migratory birds.

They will attract many new tourists. I have 
friends from Germany and the Netherlands 
who enjoy looking at them!

Are you kidding me?
 

Ok, ok, don’t get upset! What will they actually look like?
http://online.flipbuilder.com/vhxx/eyjm/mobile/index.html

Why don’t they use small uninhabited islands to install them? The 
Aegean Sea is full of them!

The cost would be 20-30% higher, for the extra infrastructure (ports, roads 
etc.) and they dropped it. But good thing you mentioned it! Please Google “terna-
energy ai giorgis” and enjoy the new look of the little island of Agios Georgios!

I bet the local Community is divided over this.
No, actually, all the Political parties are against them. Even the Ecologists are 

against Wind Turbines of this size. They object to not having an alternative plan 
for self sufficiency though. 

You keep talking about “The Company”. Who are they?
So far, they are two companies: “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε” and “ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.” According to the permits, the Stockholders for both 
of them are: Dimitrios Kopelouzos, Kyriaki Kopelouzou, Ioannis Samaras, Athana-
sios Pastirmatzis & “ENEL GREEN POWER HELLAS A.E”.

Is there material I can read so I know details of how things got so 
out of hand?

Yes, plenty, but it’s in Greek: http://paratiritirioblog.paros-island.com/windtur-
bines/ 

Is there a site where I can keep myself updated on events?
Yes, in Greek, and other languages: http://parosagainst.blogspot.gr/

I am a technical person. I think you exaggerate/ I doubt that what 
you stated about the Enercon-E70 is true. I want to read for myself!

https://www.novascotia.ca/nse/ea/glen.dhu.wind.farm/glen.dhu.wind.farm_Vol-
umeII_AppendixB-Section3E70CivilWorks.pdf

Let’s say you convinced me. Is there a petition?
Yes!!! Finally! Here you are: https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgeio_Peri-

vallontos_Energeias_Ohi_stin_egkatastasi_anemogennitrion_stis_voynokorfes_
tis_Paroy/?eOUqJlb  
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Athens 
Eurolymp 
Week 2017

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε στον διεθνή 
αγώνα «Athens Eurolymp Week 2017», στον οποίο 
αγωνίζονταν σκάφη όλων των ολυμπιακών κατηγορι-
ών, καθώς και των κατηγοριών ανάπτυξης. 

Τους αγώνες διοργάνωσαν η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελ-
λάδος.

Ο ΝΟΠ συμμετείχε με τον αθλητή Σιφναίο Δημήτρη, 
ο οποίος αν και ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε 
αγώνες, κατάφερε να τερματίσει σε όλες τις κούρσες 
καταλαμβάνοντας την 35η θέση στη γενική, 20η θέση 
στους νέους άνδρες και 13η  θέση στους εφήβους.

Πέρασε και 
από την Πάρο 
η Τραγαία

Ο εκπληκτικός φέτος, Αστέρας Τραγαίας, ολοκλή-
ρωσε το πρωτάθλημα του Β’ ομίλου της Β’ κατηγορίας 
ΕΠΣ Κυκλάδων αποσπώντας παντού χειροκροτήματα 
και παίρνοντας τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Έτσι, η ομάδα της Νάξου πέρασε αήττητη και από 
την Πάρο, στον αγώνα της με τον Μαρπησσαϊκό, στο 
γήπεδο Μαρμάρων, στο παιχνίδι που έληξε άνευ τερ-
μάτων.  

Οι πρωταγωνιστές

Μαρπησσαϊκός: Ζουμής, Κορρές, Τριβυζάς, Βιτζη-
λαιός, Μ.  Τζανακόπουλος, Κ. Τζανακόπουλος, Τρια-
ντάφυλλος, Παπαδόπουλος, Α. Ρούσσος, Τσιγώνιας, 
Ραγκούσης (Μ. Ρούσσος).

Αστέρας Τραγαίας: Πόλια, Πενίκου, Παραράς 
(Σφυρόερας), Χαβδούλας, Μαϊτός, Επταήμερος, Μα-
ρούλης, Λυμπερτάς, Όσκου, Δεδρινός, Τουλούπης.

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τον κ. Ε. Ρούσσο 
και την κ. Μαργαρίτη.

Τρίποντο με Σένκα

Τη νίκη με 1-0 πήρε ο ΑΟΠ από τον αντίπαλη ομάδα 
του Φιλωτίου για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας 
ΕΠΣ Κυκλάδων. Και οι δύο ομάδες ήταν «απελευθε-
ρωμένες» βαθμολογικά, έπαιξαν επιθετικό ποδόσφαι-
ρο και προσπάθησαν για τη νίκη.

Η ομάδα της Παροικιάς προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με 
κεφαλιά του Σένκα, έπειτα από αριστοτεχνική σέντρα 
του Γιαννούλη. Ο ΑΟΠ ήταν πιο επιθετικός και έχασε 
αρκετές ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ, δίχως αυτό 
να σημαίνει ότι και η ομάδα της Νάξου δεν απέδω-
σε καλό ποδόσφαιρο και δεν πάλεψε να πάρει θετικό 
αποτέλεσμα.

Τέλος, ο ΑΟΠ φωνάζει –μάλλον δίκαια- για μία 
φάση στο 23ο λεπτό που ζήτησε πέναλτι, όταν σε προ-
σπάθεια του Αρκουλή η μπάλα αποκρούστηκε από 
χέρι αμυνομένου του Φιλωτίου.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ:: Τετάου, Κ.Π. Σαρρής, Πρίνα (Κ. Σαρρής), Σω-

τηρόπουλος, Τσόκα (Φραντζής), Τσούκε, Αρκουλής, 
Γιαννούλης, Σένκα, Τριανταφυλλίδης, Κληρονόμος 
(Καραφυλλάκης).

Φιλώτι: Ξένος, Σαντέ, Ρεγγινίδης, Μεμλίκα (Λιοφά-
γος), Μπονιάκος, Ζούλης, Ευριπιώτης, Νταής, Κοττά-
κης, Περιάλης (Μπόσκου), Καράι (Μακκρυμανώλης).

Διαιτητής: Μουτάφης με βοηθούς ον κ. Β. Ρούσσο 
και την κ. Μαργαρίτη.

Ήττα Μαρμάρων

Βαριά ήττα με 5-0 δέχθηκε ο Αστέρας Μαρμάρων 
στον αγώνα της Νάξου απέναντι στον τοπικό ΠΑΣ.

Τα γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχαν ο Σκιαδάς 
στο 13ο και 17ο λεπτό, ο Πρεβόλης στο 23ο και 89ο 
λεπτό και ο Καρούσης στο 26ο λεπτό. Σημειώνουμε 
την αποβολή του Κεφαλά του Αστέρα Μαρμάρων στο 
60ο λεπτό και ότι και οι δύο ομάδες είχαν από ένα 
χαμένο πέναλτι.

Οι πρωταγωνιστές

ΠΑΣ Νάξου: Λουλάι, Σέργης (Λαγογιάννης), Ισμα-
ϊλάι, Πιτταράς, Αντωνίου, Πρεβόλης, Κορρές, Μπάκα-
λος, Πετρόπουλος (Μαυρομάτης), Καρούσης, Σκιαδάς 
(Σιδερής).

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Κρητικός, Σ. Μπε-
λούκης, Αλιπράντης (Κολτσάκου), Φυρίγγος, Σάμιος 
(Γεροχρήστος), Αντιπαριώτης, Ζουμής, Σούλι (Κεφα-
λάς), Πατρίκου, Α. Μπελούκης.

Διαιτητής: Νεοκοσμίδης με βοηθούς τον κ. Φαν 
Άακεν και την κ. Ψαρρά.

Πρωτάθλημα Υποδομών

Κ-14
ΑΟΠ – Νηρέας 4-1
Κ-12
ΑΟΠ – Νηρέας 3-5
ΠΑΣ Νάξου – Αστέρας Μαρμάρων 9-0

Βαθμολογίες

Α’ ΕΠΣΚ
1. ΑΟ Σύρου 35
2. Θύελλα Καμαρίου 29
3. Άνω Μερά 26
4. Λάβα 24
5. Μύκονος 24
6. Πανναξιακός 16
7. ΑΟΠ 12
8. Πάγος 7
9. Φιλώτι 3
* Άνω Μερά και Πάγος έχουν έναν αγώνα λιγότερο 

και η Λάβα δύο αγώνες λιγότερους.

Β’ ΕΠΣΚ Β’ Όμ.
1. Αστέρας Τραγαίας 26
2. ΠΑΣ Νάξου 16
3. Καρτεράδος 12
4. Μαρπησσαϊκός 9
5. Αστέρας Μαρμάρων 8
6. Νηρέας 1
* Αστέρας Τραγαίας και Μαρπησσαϊκός ολοκλήρω-

σαν τους αγώνες. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν έναν 
ακόμα αγώνα.

Κ-14 2ος Όμ.
1. ΑΟΠ 24

2. Μαρπησσαϊκός 18
3. Σίφνος 16
4. Μήλος 10
5. Νηρέας 8
6. Αστέρας Μαρμάρων -6
* ΑΟΠ και Νηρέας έχουν έναν αγώνα περισσότερο, 

ενώ ο Αστέρας Μαρμάρων έχει αποχωρήσει από το 
πρωτάθλημα.

Κ-12 2ος Όμ.
1. ΠΑΣ Νάξου 15
2. Μαρπησσαϊκός 15
3. ΑΟΠ 15
4. Θύελλα Καμαρίου 9
5. Αστέρας Μαρμάρων 1
6. Λάβα 0
7. Νηρέας -1
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