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Όχι στην καταστροφή
Παλλαϊκή συγκέντρωση την Κυριακή
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Παροικία Πάρος
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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!

Ημερίδα 

για την

Αντίπαρο
» σελ. 3

Εδώ οι χάρτες, 

εκεί οι χάρτες...
» σελ. 6

Εφημερίδα 

των μαθητών
» σελ. 11

Παριανοί 

ιεροψάλτες 
» σελ. 14
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

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

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

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

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 411

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: 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

Κρατική  
ενίσχυση

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των μικρών 
νησιών και ορεινών δήμων της χώρας, ο υπουργός 
Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ανακοίνωσε μία 
έκτακτη κρατική ενίσχυση προς 85 μικρούς νησιωτι-
κούς και ορεινούς δήμους για το 2017.

 Το υπουργείο πρόκειται να κατανείμει ποσό ύψους 
20 εκατ. ευρώ για το 2017 από τα ταμειακά υπόλοιπα 
των λογαριασμών του φόρου ζύθου, των τελών δια-
φήμισης και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σε 
αυτά τα μικρά νησιά και τους ορεινούς δήμους.

Η κατανομή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων 
και του πληθυσμιακού, δηλαδή: στα νησιά με πληθυ-
σμό έως 3.000 κατοίκους στους δήμους που ορίζονται 
ως ορεινοί καθώς και σε δήμους με πληθυσμό έως 
30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δη-
μοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζο-
νται ως ορεινές. Μεταξύ των δήμων αυτών είναι και 
ο δήμος Αντιπάρου. Το κατώτερο ποσό σε κάθε 
δήμο είναι τα 170.000 ευρώ, ενώ τα ποσά διατίθενται 
στους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους 
δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες 
και έργα.

Δράση ΝΔ
Από τη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντι-

πάρου δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για 
την εκστρατεία που διοργανώνουν για την ανάπλαση 
του Κέντρου Υγείας Πάρου:

«Σας γνωρίζουμε ότι η ΔΗΜ. Τ.Ο Νέας Δημοκρατί-
ας Πάρου Αντιπάρου στα πλαίσια των κοινωνικών της 
Δράσεων αποφάσισε (Πράξη 17/16.03.2017) να κά-
νει Διαδικτυακή εκστρατεία Ανάπλασης του Κέντρου 
Υγείας Πάρου προκειμένου να συγκεντρωθούν χρή-
ματα για την οργάνωση και λειτουργία του Μικροβιο-
λογικού Εργαστηρίου με ελάχιστο κόστος συνδρομής 
2 ευρώ.

Έχει ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός στην ALPHA 
BANK:

IBAN GR2501406250625002330001363
στο όνομα της ΔΗΜ. Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας Πάρου 

Αντιπάρου προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρή-
ματα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10  

(περίληψη)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτι-
κή προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Νάουσα, (θέση Αγ.Ιωάννης) που εδράζεται σε οικόπεδο 1005τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτί-

σματα 410,72τ.μ. 
Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 

εμβαδού 108 τ.μ. 
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή Περδικάκι), που εδράζε-

ται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδρά-

ζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.
6. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικο-

πέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά 
την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ) 700.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6 (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000

 Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς  να  
προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 10.  

  
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου 

– θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 05.04.2017 ημέρα Τετάρτη  και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 05.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  
20.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.11 και με ημερομηνία 18-12-2016 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρ-
ριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε 
συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφο-
ρικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί 
του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα 
συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της 
τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  
χωρίς καμία υποχρέωσή του  έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και 
περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  
(τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).
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µεσόπορτες
laminate & pvc

πατώµατα
laminate

πόρτες
θωρακισµένες

Παροικιά, Πάρος
Τ: 22840 22765  Κ: 6944 763186
info-jm@vs-windows-doors.gr

www.vs-windows-doors.gr

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

Ημερίδα για 
την Αντίπαρο

Το βράδυ της Τρίτης 15 Μαρτίου 2016 σε αίθουσα του μουσείου Κυκλαδικής Τέ-
χνης στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την ανασκαφή και αναστύλωση 
του Δεσποτικού.

Στην εκδήλωση χαιρέτισαν ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, η πρό-
εδρος του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Σάντρα Μαρινοπούλου, ο πρόεδρος του 
εξωραϊστικού συλλόγου και εκπολιτιστικού συλλόγου Αγ. Γεωργίου, Μαρίνος Κάβου-
ρας και ο πρόεδρος του εξωραϊστικού και εκπολιτιστικού συλλόγου Σωρού, Ανδρέας 
Δρυμιώτης.

Για τις εργασίες και τις έρευνες επί 20 χρόνια στο Δεσποτικό, μίλησαν ο αρχαιολό-
γος ΕΦΑ Κυκλάδων, Γιάννος Κουράγιος, για τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα η 
αρχαιολόγος Ίλια Νταϊφά και για τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και τις 
εργασίες αναστύλωσης ο αρχιτέκτονας Γουλιέλμος Ορεστείδης. Επίσης, ακολούθησε 
προβολή βίντεο περί της Αντιπάρου και ο αρχιτέκτονας Θωμάς Δοξιάδης παρουσίασε 
τη μελέτη αισθητικής ταυτότητας και λειτουργικής οργάνωσης της χώρας Αντιπάρου, 
ενώ ο κ. Γιώργος Καραμανώλης (υπεύθυνος τεχνολογίας της «Crowdpolicy»), παρου-
σίασε την πλατφόρμα για τις δράσεις ψηφιακής καινοτομίας και συμμετοχικότητας 
του δήμου Αντιπάρου.

Ακολούθησε συζήτηση, ενώ η εκδήλωση με τη συμμετοχή των καλεσμένων στην 
εκδήλωση που κατέκλυσαν την αίθουσα του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθή-
να, στέφθηκε με επιτυχία. Τέλος, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο 
Αντιπαριώτης πτέραρχος ιατρός, Γιάννης Πατέλης.

Επίσκεψη γιατρών
Με επιτυχία διοργανώθηκε από το 

σύλλογο «Αντίπαρος Εν Πλω», το δι-
ήμερο επίσκεψης στην Αντίπαρο της 
ιατρικής ομάδας «Διγενής Ακρίτας» 
στις 17 και 18 Μαρτίου 2017. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε: Ιατρείο 
καρδιολόγου, ιατρείο γαστρεντερο-
λόγου, ιατρείο ορθοπεδικού, ιατρείο 
παιδιάτρου, ιατρείο Ω.Ρ.Λ., ιατρείο 
ρευματολόγου, ιατρείο δερματολό-
γου, ιατρείο ενδοκρινολόγου, τμήμα 
υπερήχων, τμήμα χειρουργικό, ια-
τρείο ψυχολόγου, ιατρείο οδοντιά-
τρου, ιατρείο αγγειολόγου. καθώς 
και ομιλία ενημέρωσης για γονείς 
και εφήβους σχετικά με τις νέες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς, και ανοιχτή συ-
ζήτηση για τη διαχείριση του στρες, αλλά και την  αντιμετώπιση προσωπικών και 
επαγγελματικών κρίσεων, στην αίθουσα «Καλουδά».

Επίσης, στους μαθητές της Α’ Λυκείου χορηγήθηκαν τεστ επαγγελματικού προσα-
νατολισμού.

Σημειώνουμε ότι η επιτυχία της εκδήλωσης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενέργεια 
των τόσο φιλικών, εργατικών εθελοντών ιατρών. 

Τέλος, από τον σύλλογο «Αντίπαρος εν Πλω», δόθηκαν δημόσιες ευχαριστίες προς 
τον δήμο Αντιπάρου, το δημοτικό σχολείο του νησιού, το πολυδύναμο ιατρείο Αντι-
πάρου, καθώς και τους ευγενικούς χορηγούς τους.

Ευχαριστίες τοπικής ΝΔ
Από τη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκαν δύο 

δελτία τύπου με ευχαριστίες σε επιχειρηματίες και πολιτευτές, για δωρεές τους σε 
σχολεία των νησιών μας (θέμα που είχε παρουσιάσει η εφημερίδα μας σε παλαιότερη 
έκδοσή της).

Οι ευχαριστίες της τοπικής οργάνωσης είναι προς τους πολιτευτές κ.κ. Γ. Χριστό-
πουλο, Φ. Φόρτωμα και Γ. Βακόνδιο, καθώς και τον επιχειρηματία κ. Μαρτίνο.

φωτο: Κ. Γρίσπος
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Έκθεση  
Βερολίνου

Ο δήμος Πάρου συμμετείχε στη διεθνή έκθεση του-
ρισμού «ΙΤΒ 2017» στο Βερολίνο, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο «Berlin ExpoCenter 
City», από τις 8 έως τις 12 Μαρτίου 2017. 

Η Πάρος συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου μαζί με άλλα νησιά όπως η Νάξος, η 
Αστυπάλαια, η Άνδρος, κ.α. Η δυνατή και πρωτότυπη 
καμπάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαί-
σιο της ανακήρυξής της σε Γαστρονομική Περιφέρεια 
Ευρώπης 2019, συνεχίστηκε και στο Βερολίνο στρέ-
φοντας το ενδιαφέρον στα νησιά της περιφέρειας μας. 

Σημειώνουμε ότι η «ITB» είναι μία σημαντική τουρι-
στική έκθεση στην οποία μετέχουν χιλιάδες επαγγελ-
ματίες του τουρισμού απ’ όλον τον κόσμο. Στη φετινή 
έκθεση υπήρχαν 1093 περίπτερα, 10.000 εκθέτες από 
184 χώρες, ενώ την επισκέφτηκαν 109.000 εμπορικοί 
επισκέπτες. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τουριστικής 
επιτροπής του νησιού μας: «[…] Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγγελμα-
τίες τουρισμού και δημοσιογράφους για την προβολή 
και προώθηση της Πάρου ως τουριστικό προορισμό 
εναλλακτικού, περιπατητικού και θαλάσσιου τουρι-
σμού, κρυφών αποδράσεων, εστιάζοντας στην πολιτι-
στική κληρονομιά, στην ιστορία και στην απαράμιλλη 
φυσική ομορφιά καθώς και στην παριανή φιλοξενία. 
Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η δυναμική παρουσία 
και συστηματική προβολή του νησιού τόσο στην εγ-
χώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού».

4 | Τοπικές ειδήσεις

Πρόβλημα με 
τον δάκο…

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνει 
η νησιωτικότητα, ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή 
Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονας Ζαννετίδης, με 
επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ζητά την εξαίρεση της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, από τις προϋποθέσεις που τίθενται για 
την πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση των 
ψεκασμών δακοκτονίας. 

Η διαδικασία πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφε-
ται στο έγγραφο της διεύθυνσης προστασίας φυτικής 
παραγωγής του υπουργείου, είχε σαν προϋπόθεση την 
ίδρυση σταθμών επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμο-
γής γεωργικών φαρμάκων που λειτουργούν μετά από 
έγκριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου δεν έδειξε ενδιαφέρον κανένας για 
την ίδρυση τέτοιου σταθμού με αποτέλεσμα όλα τα 
ψεκαστικά μηχανήματα να μην έχουν την παραπάνω 
πιστοποίηση.

Επισημαίνοντας την τεράστια σημασία της έγκαιρης 
έναρξης του προγράμματος καταπολέμησης του δά-
κου της ελιάς, ο κ. Ζαννετίδης ζητά από τον υπουργό 
να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας 
μας λόγω νησιωτικότητας και η δυσκολία που υπάρχει 
για μετακίνηση κινητής μονάδας πιστοποίησης από την 
υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να δοθεί παρέκκλιση ως προς 
την προϋπόθεση αυτή για τα νησιά της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου.

Εργασίες στο 
δημοτικό  
σχολείο 
Αγκαιριάς

Από τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης του δήμου Πάρου και του προέδρου της Χαράλα-
μπου Μαλινδρέτου, γνωστοποιήθηκε ότι ολοκληρώ-
θηκαν οι επεμβάσεις στο δημοτικό σχολείο Αγκαιριάς 
με τη βοήθεια του δήμου Πάρου. 

Έτσι, επισκευάστηκε προστατευτική πέργκολα στην 
είσοδο του σχολείου για να προστατεύει τα παιδιά 
από τον ήλιο και τη βροχή, ενώ το σπουδαιότερο ήταν 
η εκπαίδευση των μικρών μαθητών του σχολείου από 
τον υπεύθυνο κηποτέχνη του δήμου, κ. Τάκη Δημόπου-
λο, στη φύτευση δέντρων και καλλωπιστικών φυτών, 
εκπαίδευση που συμβάλλει και αναπτύσσει τα ευγενή 
μαθητικά αισθήματα και καλλιεργεί την αγάπη των μα-
θητών προς το περιβάλλον.

Τέλος, η σχολική επιτροπή και ο πρόεδρος αναμέ-
νουν κάθε υπόδειξη από γονείς και δασκάλους όσον 
αφορά τη δημιουργία κατάλληλου μαθητικού περι-
βάλλοντος που συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της 
μαθησιακής λειτουργίας των παιδιών.

Τεστ Παπ 
στο Κ.Υ.

Από τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου, Σπύρο Λάβδα, έγινε γνωστό στις 17 Μαρτίου 
2017 ότι το Κ.Υ. είναι πλέον έτοιμο να προσφέρει εξέ-
ταση «Τεστ Παπανικολάου».

Η ανακοίνωση του Κ.Υ. Πάρου, έχει ως εξής:
«Το Κέντρο Υγείας Πάρου – Αντιπάρου βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι είναι πλέον 
εφικτή η διενέργεια κυτταρολογικής εξέτασης pap 
test.  

Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνεί-
τε με τη μαία κυρία Ραφαέλα Ζαχιώτη, που πρωταγω-
νίστησε στην προσπάθεια αυτή και στο τηλέφωνο 
22843 60016 ώστε να καθορίζεται ο χρόνος και 
η προτεραιότητα της εξέτασης».

Χορήγηση 
στρεμματικής 
ενίσχυσης

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο 
του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεμματική ενίσχυση 
για τη στήριξη της καλλιέργειας πατάτας, εσπερι-
δοειδών και φασολιών. 

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές πατάτας, 
εσπεριδοειδών και φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας 
και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη 
μέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυ-
τού. Από το έτος 2017, η υποβολή των αιτήσεων θα 
γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)-Αίτησης ενιαίας ενίσχυ-
σης έτους 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (αριθμός τηλεφώνου: 
22810 98833).

«Ποντικοπαγίδα»
Η θεατρική ομάδα Νάουσας παρουσιάζει μία πα-

ράσταση που παίζεται συνεχώς στο Λονδίνο από το 
1952.

Το έργο «Ποντικοπαγίδα», από το κλασικό ρεπερτό-
ριο της Αγκάθα Κρίστι, έχει αρκετό μυστήριο, αγωνία 
και ένα δολοφόνο που συνεχώς ξεγλιστρά. Όλοι προ-
σπαθούν να βρουν τα ίχνη του και να τον αποκαλύ-
ψουν!

Οι παραστάσεις στην αίθουσα της θεατρικής ομά-
δας Νάουσας, συνεχίζονται το Σάββατο, Κυριακή 25-
26/3 και Σάββατο, Κυριακή 1-2/4 στις 8.30 το βράδυ.
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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!

Ώρες λειτουργίας 7.30 π.µ.-1.00 µ.µ. & Απόγευµα µε ραντεβού
Τηλ. 22840 24700 • Κιν. 6936515652 • e-mail: micro_gratsias@hotmail.com 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
Γρατσίας Εµµανουήλ
Μικροβιολόγος - Ιατρός

Συµβεβληµµένο µε τον ΕΟΠΥΥ
& ειδικές τιµές για ανασφάλιστους

Εθνική 
επέτειος

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πά-
ρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για την αυριανή εθνική 
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον 
εορτασμό έγιναν γνωστά τα εξής:

1. Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρ-
τίου 1821 θα εορτασθεί και φέτος με 
ιδιαίτερη λαμπρότητα στα Σχολεία και 
λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις Δημό-
σιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους Ορ-
γανισμούς.

2. Παρακαλούνται όλες οι Θρησκευ-
τικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Πο-
λιτικές Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι Ορ-
γανώσεις, τα Σωματεία και όλοι οι Δη-
μότες και κάτοικοι των Δήμων Πάρου & 
Αντιπάρου να συμμετάσχουν στον Πανηγυρικό Εορτα-
σμό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

3. Να πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός 
από την ογδόη πρωινή ώρα της 23ης Μαρτίου ως 
τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου και να φωτα-
γωγηθούν όλα τα Δημόσια, Περιφερειακά, Δημοτικά 
και Κοινοτικά καταστήματα, καθώς και τα καταστήμα-
τα των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, Οργανισμών και 
Ιδρυμάτων κατά τις βραδινές ώρες της  24ης και 25ης 
Μαρτίου 2017.

4. Ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου, είναι υπεύθυνος για την 
κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής 
Επετείου στην Παροικία όπου είναι η έδρα της Περι-
φερειακής Ενότητας Πάρου - Αντιπάρου. 

Πρόγραμμα Εορτασμού 
Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017   
 - Ώρα 09:00 Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία 

της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.   
- Ώρα 11:30 Απότιση φόρου τιμής από τους μαθη-

τές, στο μνημείο της ηρωίδας  Μαντώς Μαυρογένους 
από αντιπροσωπείες μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, 
1ου ΕΠΑ.Λ Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών 
Σχολείων Παροικίας, προσερχόμενους με επικεφαλής 
καθηγητές και δασκάλους, μετά το πέρας των προη-
γούμενων εκδηλώσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
- Ώρα 07:30 Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σε 

όλους τους Ιερούς Ναούς της πόλης.
- Ώρα 10:00 Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας 
λειτουργίας, παρουσία Αρχών, μαθητών των Σχολείων 
της Παροικίας, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαι-

δευτικός του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικίας, κα-
θηγήτρια φυσικής αγωγής, Μαρία Τσουκνίδα. 

- Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του 
μνημείου πεσόντων και κατάθεση στεφάνων από εκ-
προσώπους των τοπικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας, 
πολιτικών κομμάτων, Σχολείων, εφεδροπολεμιστών, 
αντιστασιακών οργανώσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, 
συλλόγων κλπ.

Σιγή ενός λεπτού - ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ.
- Ώρα 11:00 Παρέλαση των μαθητών των σχολείων 

της Παροικιάς στην παραλιακή λεωφόρο, ακτή Γιάννη 
Πάριου.

- Ώρα 11:30 Παραδοσιακοί χοροί από το χορευτι-
κό τμήμα των νεανικών συντροφιών του Ι.Π. Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής στο χώρο έμπροσθεν του Α’ 
Κ.Α.Π.Η. δήμου Πάρου. Χώρος των επισήμων απέναντι 
από το Α’ Κ.Α.Π.Η δήμου Πάρου. Μετά το πέρας της 
παρελάσεως θα γίνει το καθιερωμένο κέρασμα στο 
χώρο του Α’ Κ.Α.Π.Η δήμου Πάρου.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μαούνης, κα-
θηγητής φυσικής αγωγής του 1ου δημοτικού σχολείου 
Παροικίας Πάρου. 

- Ώρα 20:00 Συγκέντρωση στο 1ο δημοτικό σχολείο 
της Παροικιάς για την αναβίωση του εθίμου της λα-
μπαδηφορίας στη μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους. 
Συμμετέχουν:

- Φιλαρμονική ορχήστρα δήμου Πάρου, υπό τη διεύ-
θυνση του κ. Ιωάννη Κούρτη

- Χορωδία του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς 
υπό τη διεύθυνση της κ. Κωνσταντίνας Ανδρεάκου.

Το μήνυμα
Για τη σημασία της εθνικής επετείου, ο έπαρχος Πά-

ρου Κώστας Μπιζάς, δημοσιοποίησε το παρακάτω μή-
νυμα:

«Η 25η Μαρτίου είναι η Εθνική Εορτή που μέσα της 
ενσαρκώνει όλο το μεγαλείο, όλα τα ιδανικά της φυ-
λής μας.

Από τη μάχη του Δραγατσανίου το 1821, με αρχη-
γό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη μέχρι τη μάχη της Πέ-
τρας το 1829, με στρατηγό το Δημήτριο Υψηλάντη 
και κυβερνήτη τον εθνομάρτυρα Καποδίστρια, φα-
νερώθηκαν όλες οι αρετές του γένους αλλά και όλα 
τα ελαττώματά του. Γι’ αυτό η βαθύτερη έννοια του 
οκτάχρονου αγώνα είναι ο παραδειγματισμός. Εάν η 
ομόνοια αποδειχθεί επικρατέστερη από τη διχόνοια 
και η σωφροσύνη από την αφροσύνη, εάν γίνουμε σε 
όλα Έλληνες μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την 
ανοδική πορεία της φυλής μας.

Τα δραματικά, τα φωτεινά και τα σκοτεινά γεγονότα 
της Εθνεγερσίας μας πρέπει να είναι το κρυφό Σχο-
λειό κάθε Έλληνα που θέλει να στοχάζεται σωστά για 
τη μοίρα του τόπου του. Σήμερα λοιπόν 25η Μαρτίου 
πρέπει να στρέψουμε τη μνήμη μας προς τους πα-
τέρες μας που εδώ και 196 χρόνια αποφάσισαν το 
μεγάλο ξεσηκωμό. Σήμερα έχουμε καθήκον να θυμη-
θούμε, να χαρούμε και να συγκινηθούμε».

Διαμαρτυρίες 
γονέων

Με αφορμή την αναγραφή διαφόρων γκράφιτι σε 
τοίχους σχολείων η ένωση γονέων και κηδεμόνων 
σχολείων Πάρου κάνει έκκληση για την αποφυγή 
απρεπών συνθημάτων και παραστάσεων από εξωσχο-
λικούς παράγοντες, σε σχολικά κτίρια (δημόσια περι-
ουσία) και κοινόχρηστους χώρους.

Υπό τον τίτλο: «Γκράφιτι, τέχνη του δρόμου ή βαν-
δαλισμός;», η ένωση γονέων μεταξύ άλλων σημειώνει:

«[…] Είναι έργα τέχνης σε τοίχους δημοσίων και 
ιδιωτικών κτιρίων ή βεβήλωση και φθορά ξένης και 
δημόσιας ιδιοκτησίας; Είναι μηνύματα και κριτική που 
λαμβάνουν διαστάσεις οργής σε στενά σοκάκια και 
πολυσύχναστα μέρη της πόλης; Είναι τρόπος έκφρα-
σης ή χόμπυ και μάλιστα ακριβό;

Η τέχνη του δρόμου έχει τη ρετσινιά ότι είναι προ-
κλητική, ασεβής και παράνομη φυσικά. Με βάση την 
κείμενη ελληνική νομοθεσία, το γκράφιτι άνευ αδειο-
δότησης, θεωρείται αξιόποινη πράξη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 381, 382, 383 του ποινικού 
κώδικα. Ποινές και πρόστιμα όμως, εκτός από τους 
δημιουργούς αντιμετωπίζουν και οι καταστηματάρχες 
που πουλάνε σπρέι σε ανήλικους.

Ένα σπρέυ κοστίζει 4 με 5 ευρώ. Αν αναλογιστείς 
πως για να κάνεις ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο χρει-
άζεσαι 6 σπρέι το κόστος ανεβαίνει στα 30 ευρώ. 
Με τα χρήματα αυτά μπορείς να προσφέρεις κάτι πιο 
ωφέλιμο στη σχολική κοινότητα και γενικότερα στην 
κοινωνία».  
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Η γαστρονομία 
του Ν. Αιγαίου 
στη Ν. Υόρκη!

Στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο «James Beard 
Foundation», στη Νέα Υόρκη, η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου - Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, 
παρουσίασε την Αιγαιακή γαστρονομία και διατροφή, 
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον αντιπεριφε-
ρειάρχη, Γιάννη Μαργαρίτη, στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης «Gifts From Greece».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εκλεκτές γεύσεις, 
δημιουργίες των σεφ Χρ. Αθανασιάδη, αντιπροέδρου 
της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου – Κυκλάδων, 
Παν. Διαμαντή, Ιω. Γαβαλά, Σταμάτη Μισομικέ που 
προσφάτως κέρδισε τον τίτλο του European Young 
Chef 2016, και Γιώρ. Στυλιανουδάκη, που ως γνήσιοι 
πρεσβευτές των νησιών του Ν. Αιγαίου, δημιούργησαν 
πιάτα - έργα τέχνης, που εντυπωσίασαν τους πάντες 
και εξέπληξαν πεπειραμένους ουρανίσκους του «Με-
γάλου Μήλου».

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που μέσω των 
νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η ελληνική γαστρονομία 
παρουσιάζεται στο «Beard House» του «James Beard 
Foundation». Η εκδήλωση «Gifts from Greece» που 
είχε σκοπό την προβολή των γαστρονομικών θησαυ-
ρών του Ν. Αιγαίου, έγινε παρουσία των ελληνικών 
προξενικών αρχών, σημαντικών εκπροσώπων των 
αμερικανικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η Wall Street 
Joural, η VOGUE Αμερικής, η Vogue Βραζιλίας, αμε-
ρικανών δημοσιογράφων γαστρονομίας και ταξιδιού, 
ειδικών γαστρονομίας και lifestyle, και ηγετικών στε-
λεχών του James Beard Foundation. 

To «James Beard Foundation», με έδρα τη Νέα Υόρ-
κη δημιουργήθηκε προς τιμήν του Αμερικανού James 
Beard, μιας από τις επιδραστικότερες μορφές της εγ-
χώριας γαστρονομικής σκηνής. Κάθε χρόνο, διοργα-
νώνει τα «James Beard Awards», την πιο σημαντική 
εκδήλωση γαστρονομικού ενδιαφέροντος που πραγ-
ματοποιείται στην Αμερική. 

Με αφορμή την παρουσίαση της γαστρονομίας των 
νησιών του Νοτίου Αιγαίου στη Νέα Υόρκη, ο αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Γιάννης Μαργαρίτης δήλωσε: «Η γα-
στρονομία των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κα-
τακτά τώρα και την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σε 
μια περίοδο που το ενδιαφέρον των Αμερικανών να 
επισκεφθούν τη χώρα μας και τα νησιά μας, διαρκώς 
αυξάνεται. Τα προϊόντα και οι γεύσεις των νησιών  
μας, εντυπωσιάζουν τους πάντες και αποδεικνύουν 
σε κάθε αφορμή ότι το Νότιο Αιγαίο επάξια υπηρετεί 
το θεσμό της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώ-
πης. Και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή».

Εδώ οι  
χάρτες, εκεί  
οι χάρτες…

Η υπόθεση των δασικών χαρτών, σε ό,τι αφορά του-
λάχιστον την περιοχή των νησιών μας παραμένει ένα 
μυστήριο έως σήμερα. Και αυτό, διότι, δεν υπάρχει 
καμία σχετική ανάρτησή τους, παρά μόνο για τα νη-
σιά της Σύρου, Σίφνου, Κιμώλου, Μυκόνου και Μήλου, 
ενώ η όλη διαδικασία (ενστάσεις, αντιρρήσεις κλπ) 
αναμένεται να ολοκληρωθεί προς τα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες από τη 
Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων η ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών Πάρου - Αντιπάρου, Νάξου κλπ. μετατί-
θεται για πολύ αργότερα. Θεωρείται πιθανό αμέσως 
μετά το καλοκαίρι να υπάρξει χρονοδιάγραμμα, τόσο 
για τη σύνταξη των δασικών χαρτών των νησιών, όσο 
και το χρονοδιάγραμμα ανάρτησης και υποβολής εν-
στάσεων. 

Επίσης, μετά και τα προβλήματα τόσο της ακριβούς 
αποτύπωσης των δασικών χαρτών σε άλλες περιοχές 
της χώρας, αλλά και του σύντομου χρονικού διαστή-
ματος που δίνονταν στους πολίτες να υποβάλλουν τις 
ενστάσεις τους δόθηκε περισσότερο χρονικό διάστημα 
για την υποβολή ενστάσεων. Πήγε στις 105 ημέρες 
από τις 30 μέρες που είχαν δοθεί αρχικά.  

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου, για τη συζήτη-
ση στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με την ανάρ-
τηση των δασικών χαρτών εξέδωσε στις 6/3/2017 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών, απο-
κάλυψε τις πολιτικές ευθύνες τόσο της συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, που ενώ νομιμοποιούν οριστικά τις 
παράνομες επεμβάσεις επιχειρηματικών ομίλων σε 
δασικά οικοσυστήματα, δημιουργούν τεράστια προ-
βλήματα στα λαϊκά στρώματα, χαρακτηρίζοντας ως 
δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές, εκτά-
σεις, που ήταν στην πραγματικότητα γεωργικές καλ-
λιέργειες και βοσκοτόπια.

Παράλληλα αναγκάζει τους γεωργούς και τους 
κτηνοτρόφους, ακόμα και ιδιοκτήτες σπιτιών, ενώ 
δεν ευθύνονται, να πληρώσουν ποσά που φτάνουν 
μέχρι και 4.000 ευρώ σε ενστάσεις, για να διορθωθεί 
-εάν βέβαια διορθωθεί- ο χαρακτηρισμός της περι-
ουσίας τους ως μη δασικής ή μη αναδασωτέας. Εάν 
δεν μπορέσει, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε 
λόγω των αποτελεσμάτων των ενστάσεων, ο κόσμος 
αυτός να δικαιωθεί, σημαίνει ότι χάνει τα δικαιώμα-
τά του και η περιουσία του χαρακτηρίζεται δημόσια 
περιουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κτηματολόγιο και 
οι Δασικοί Χάρτες ήταν προαπαιτούμενα του τρίτου 
μνημονίου. Ήταν απαιτήσεις ελληνικών και ευρωπα-
ϊκών εταίρων, όχι βέβαια για να εξυπηρετήσουν κοι-
νωνικές ανάγκες, ή να προστατέψουν το περιβάλλον, 
αλλά για να διευκολύνουν επενδύσεις επιχειρηματι-

κών ομίλων, που σε αυτή τη φάση που βρίσκονται 
επενδύουν λεφτά στη γη.

Κι ενώ οι αγρότες και τα λαϊκά στρώματα που κιν-
δυνεύουν να χάσουν αυτή τη στιγμή τις περιουσίες 
τους, έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη συμπαράσταση 
της Περιφέρειας, προκαλεί εντύπωση η άρνηση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου να μην συμπεριλάβει στο 
αίτημα που θα καταθέσει στην κυβέρνηση, την πρότα-
ση της Λαϊκής Συσπείρωσης για να γίνουν οι αναγκαί-
ες διορθώσεις χωρίς καμιά επιβάρυνση των ενδιαφε-
ρομένων και να αναρτηθούν εκ νέου. Δεσμεύτηκαν 
μόνο για νομική και οικονομική υποστήριξη σε φο-
ρείς, π.χ. τη Μονή της Πάτμου, όπως χαρακτηριστικά 
έφερε παράδειγμα ο κ. Περιφερειάρχης, αφήνοντας  
στη μοίρα τους τα λαϊκά στρώματα , τα οποία δεν 
μπορούν να σηκώσουν τα τεράστια χαράτσια, που θα 
αναγκαστούν να πληρώσουν για την διαδικασία των 
ενστάσεών τους.

Κι ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο γυρνά την πλά-
τη του στον κόσμο, που δεν έχει τη δυνατότητα να 
πληρώσει, οι επιχειρηματικοί όμιλοι ανενόχλητοι θα 
συνεχίζουν να διεισδύουν σε δασικά οικοσυστήματα, 
με την νομοθεσία που φρόντισαν οι κυβερνήσεις να 
τους καλύπτει. Αυτήν την ανάγκη για τζάμπα γη σε 
επενδυτές, έρχεται να ικανοποιήσει η ανάρτηση δα-
σικών χαρτών, γι’ αυτό είναι και προαπαιτούμενο του 
τρίτου μνημονίου, που το ψήφισαν όλα τα κόμματα 
πλην του ΚΚΕ. Δεν θέλουν να υπάρχουν  αμφισβητή-
σεις ως προς τις χρήσεις γης, ως προς το ιδιοκτησι-
ακό, ως προς το χαρακτήρα, να μην υπάρχει εμπόδιο, 
να μην υπάρχει φραγμός για να κερδίσουν εύκολα 
και  γρήγορα. Η πολιτική αυτή που εμπορευματοποιεί 
τη γη και τα δασικά οικοσυστήματα πρέπει να βρει 
απέναντί της όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοα-
πασχολούμενους και να ανατραπεί. 

Ζητάμε σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
- Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών, 

να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση 
των λαϊκών στρωμάτων και να αναρτηθούν εκ νέου.

 - Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων 
από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, 
χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, πα-
ράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού 
εκτάσεων.

 - Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και 
γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας 
των λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδο-
φόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων.

- Να εξασφαλιστεί το αναγκαίο επιστημονικό κλπ. 
προσωπικό, μέσα, πόρους στις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυ-
στημάτων».
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Πραγματικός ξεσηκωμός της τοπικής κοινωνίας αναμένεται την Κυριακή 26 Μαρ-
τίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Μα-
ντώς Μαυρογένους στην Παροικιά, στις 11 το πρωί, κατά της εγκατάστα-
σης των ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Σύσσωμη η κοινωνία θα εκφράσει την αντίθεσή της στα σχέδια που απεργάζονται 
οι επιχειρηματικοί όμιλοι και νομοθετεί το πολιτικό προσωπικό κατά του νησιού μας, 
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο μέλλον της Πάρου.

Οι συναντήσεις των Αθηνών
Το προηγούμενο Σάββατο 18 Μαρτίου η Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης 

των ανεμογεννητριών στην Πάρο είχε επαφές και συναντήσεις στην Αθήνα.
Εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα ήταν ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο έπαρ-

χος Πάρου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, Κ. Μπιζάς 
και ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση», Κ. Ροκονίδας. 
Η Παριανή αντιπροσωπεία παραβρέθηκε σε ενημερωτική συνάντηση με τους Πα-
ριανούς της Αθήνας στην «Παριανή Στέγη», κατόπιν πρόσκλησης της ΟΠΑΣ και του 
προέδρου της κ. Ροδόπουλου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμα όλοι οι βουλευ-
τές των Κυκλάδων (Μανιός, Συρίγος, Συρμαλένιος και Βρούτσης), ο Περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, ο έπαρχος Άνδρου Δημ. Λοτσάρης, πολιτευτές, εκπρό-
σωποι συλλόγων των Κυκλάδων, κ.α.

Ακόμα, η Επιτροπή Αγώνα είχε ζητήσει συναντήσεις από τις κοινοβουλευτικές ομά-
δες των ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, Ένωση 
Κεντρώων και το Ποτάμι. Σε όλους τους παραπάνω ζητούσαμε με το υπόμνημα που 
συνόδευε τον φάκελο τη στήριξή τους για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής 

απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα νησιά της Πάρου, 
της Νάξου, της Άνδρου και της Τήνου.

Στο αίτημα ανταποκρίθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία των βουλευτών στην 
ΟΠΑΣ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα:
«- Το ΚΚΕ δια του Σ. Κόρακα μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και Περιφερειακού Συμ-

βούλου Β. Αιγαίου με την «Λαϊκή Συσπείρωση», τοποθετήθηκε υπέρ ενός δημόσιου 
φορέα ενέργειας σε πανελλαδικό επίπεδο που, με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό, 
θα αξιοποιεί το ενεργειακό δυναμικό της χώρας ισόρροπα και με βάση τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά, σε όφελος του λαού και όχι των επιχειρηματι-
κών συμφερόντων.

- Η Νέα Δημοκρατία διά του Τομεάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκα 
τοποθετήθηκε υπέρ των ΑΠΕ και των επενδύσεων για την ανάπτυξη τους. Μετά 
τη δική μας ενημέρωση, υπήρξε από μέρους του προβληματισμός σε σχέση με τον 
αριθμό και το μέγεθος των ανεμογεννητριών όπως και με την ενδεχόμενη πρόθεση 
του κόμματός του για τροποποίηση του χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ με πρό-
βλεψη έτσι ώστε μέλημά τους να είναι η προστασία των νησιών.

- Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος, Ν. Μανιός, Α. Συρίγος δήλωσαν ότι 
στηρίζουν τον αγώνα μας σχετικά με το αίτημά μας και ότι η κυβέρνηση θα σεβα-
στεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την προσφυγή μας. 
Ταυτόχρονα εξέφρασαν την εκτίμηση ότι αν υπάρξει κυβερνητική πρόθεση για την 
τροποποίηση του σχετικού νόμου θα κατηγορηθούν από την μείζονα αντιπολίτευση 
ότι υπονομεύουν τις «επενδύσεις» και την «αναπτυξιακή πορεία» της χώρας.

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Βρούτσης είπε ότι η πρωτοβουλία της 
νομοθετικής ρύθμισης ανήκει στην κυβέρνηση και ότι εκείνος στηρίζει τον αγώνα 

Όχι στην καταστροφή
Παλλαϊκή συγκέντρωση την Κυριακή
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μας.
- Τέλος οι ΑΝΕΛ διά του Αντιπροέδρου τους Π. Σγουρίδη σύμφωνα με τη λογική 

κόστους- οφέλους τάχθηκαν υπέρ της τροποποίησης του χωροταξικού πλαισίου 
των ΑΠΕ με κατάθεση από μέρους της επιτροπής μας προς τα κόμματα σχετικής 
πρότασης και όχι ανάκληση της υπουργικής απόφασης.

- Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γ. Χατζημάρκος τοποθετήθηκε κατά της εγκα-
τάστασης ανεμογεννητριών και της δημιουργίας αιολικών πάρκων στα νησιά μας 
εκφράζοντας τη στήριξη και τη συμπόρευση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 
αυτόν τον αγώνα».

Ψήφισμα ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων εξέδωσε με τίτλο: «Όχι στην εγκατά-

σταση Φαραωνικών αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες» το παρακάτω ψήφισμα:
«Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες βιομηχανικού τύπου 

είναι ασταθής και δεν θεωρείται αξιόπιστη. Είναι δε σαφές ότι δεν είναι ικανή να 
αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.

Οικονομικά συμφέροντα επιδιώκουν να κάνουνε την Ελλάδα ένα απέραντο αι-
ολικό πάρκο, που θα παράγει ακριβή και αναξιόπιστη ενέργεια, η οποία επιπλέον 
θα είναι δύσκολο να πουληθεί καθώς η χώρα μας δεν είναι διασυνδεδεμένη ηλε-

κτρικά με χώρες με τις οποίες έχει κοινή περιβαλλοντική και τιμολογιακή πολιτική 
ενέργειας.

Τα ευαίσθητα, πολύτιμα και μοναδικά οικοσυστήματα των Κυκλάδων δεν αντέ-
χουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Η ανάπτυξη των νησιών μας οφείλεται στο μο-
ναδικό, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, που αποτελεί πόλο έλξης για τον 
τουρισμό και στηρίζει την τοπική και εθνική οικονομία. Η αλλοίωση που θα υπο-
στούν με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, θα υποβαθμίσει τον αισθητικό και 
πολιτισμικό μας πλούτο και θα επιφέρει περιβαλλοντικές καταστροφές, ζητήματα 
για οποία δεν υπάρχει αντιστάθμιση.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.) δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες και τα 
φωτοβολταϊκά που βιομηχανικές χώρες και επενδυτές θέλουν να μας επιβάλλουν».

Περιφερειακό Συμβούλιο
Από τον πρόεδρο του Περ. Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Κ. Μπιζά, δημοσιοποιήθη-

κε στις 15 Μαρτίου 2017 η παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες 

Το μήνυμα στις  
εκκλησίες από  
το μητροπολίτη  
κ. Καλλίνικο

Ο Δήμος Πάρου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Δημοτική επιτροπή για τις 
ανεμογεννήτριες, με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας και των 
φορέων του νησιού, σας ενημερώνουμε ότι:

Με απόφαση του υπουργείου περιβάλλοντος από τις 23-12-13 και με νέα 
απόφασή του στις 18-12-14 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την επένδυση 
που περιλαμβάνει την εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών πάρκων στο νησί 
μας καθώς και στα νησιά, Τήνος, Άνδρος και Νάξος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σχεδιάζουν να τοποθετήσουν στο νησί μας αρχικά 
36 ανεμογεννήτριες ύψους 100 μέτρων.

Ο κίνδυνος που διατρέχει το νησί μας είναι πολύ μεγάλος. 
Για να εγκατασταθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να ανοιχτούν δρόμοι 

με τεράστιο πλάτος, καταστρέφοντας τα πεζούλια, τα χωράφια, τα βοσκοτόπια 
μας και ότι άλλο θα βρουν μπροστά στο πέρασμά τους. Θα κατασκαφτούν οι 
κορυφές των βουνών μας και θα γεμίσουν με τόνους μπετόν. Θα δεσμευτούν 
χιλιάδες στρέμματα γης σε βοσκοτόπια, προστατευόμενες περιοχές, ακόμα και 
καλλιεργήσιμες. Τα βουνά αλλά ακόμα και οι πεδινές περιοχές θα γεμίσουν με 
νέες σειρές από κολόνες και σύρματα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος το 
οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προορίζεται για τις ανάγκες του νησιού, αλλά 
για να πουληθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό προς όφελος των εταιριών. Σε όποιο 
μέρος του κόσμου χρησιμοποιούν ανεμογεννήτριες, το ηλεκτρικό ρεύμα ακριβαίνει 

και η μόλυνση της ατμόσφαιρας δε μειώνεται γιατί τα εργοστάσια συνεχίζουν να 
δουλεύουν για να υποστηρίζουν τις ανεμογεννήτριες.

Θα το επιτρέψουμε;
Μπορούμε να φανταστούμε πως θα είναι η ζωή μας αν το επιτρέψουμε; Η υγεία 

μας θα επηρεαστεί από τον θόρυβο και τα μαγνητικά πεδία. Τα ζώα, τα φυτά 
και οι μέλισσες προσβάλλονται ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
αγροτικής παραγωγής που μαζί με την μείωση του τουρισμού θα επιφέρουν την 
φτωχοποίηση του νησιού. 

Και τι θα μας μείνει;
Τα σκουριασμένα κουφάρια τους, να ασκημαίνουν ακόμα περισσότερο τη ζωή 

μας, μια και ο χρόνος ζωής τους είναι περίπου 20 χρόνια. Μετά τις εγκαταλείπουν 
να διαλυθούν μόνες τους.

Ο αγώνας θα καθορίσει τις τύχες μας και τις τύχες των παιδιών μας. 
Θέλουμε το νησί μας και τον κόσμο μας καθαρότερο από την ρύπανση, όμως με 

άλλους τρόπους φιλικότερους προς το περιβάλλον, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. 
Όλοι μαζί θα πρέπει να πιέσουμε να αναπτυχθούν αυτοί οι τρόποι για τα δικά 
μας τα συμφέροντα και την προστασία του τόπου μας. Ας μην επιτρέψουμε την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών .Έχουμε υποχρέωση στις επόμενες γενιές να 
τους παραδώσουμε ένα κόσμο καθαρότερο και βιώσιμο και πρέπει να αγωνιστούμε 
γι’ αυτό.

Οι Δήμοι, η Περιφέρεια και οι φορείς όλων των νησιών έχουν προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 
25-5-17. Ένας τρόπος υποστήριξης αυτής της προσπάθειας είναι η υπογραφή 
από όλους μας του ψηφίσματος που έχει προτείνει ο Δήμος (και θα το βρείτε 
στο διαδίκτυο, στο μπλογκ του Δήμου αλλά και χειρόγραφα σε όποιον έχει το 
ψήφισμα και μαζεύει υπογραφές). Επίσης να είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε σε 
κάθε κάλεσμα της Δημοτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αγώνα με τη συμμετοχή 
σας σε όποια αγωνιστική δραστηριότητα. 

Σαν πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην 
Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους στην Παροικιά την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 
11:00.

Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί!  
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των Δήμων, των φορέων και των νησιωτικών κοινωνιών, προκειμένου να ακυ-
ρωθεί η απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την 
εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Νάξο, Πάρο, 
Τήνο και Άνδρο

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κώστας Μπιζάς, 
δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν επιτρέπεται σε κανένα να αμφισβητεί τις 
προθέσεις, τη στάση και πολύ περισσότερο τις αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου στο ζήτημα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τα νησιά της Νάξου, της Πά-
ρου, της Τήνου και της Άνδρου, της εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, μετά και τις εγκρίσεις που έδωσε το αρμόδιο υπουργείο, 
αγνοώντας τις αποφάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης και τη βούληση των 
κατοίκων των νησιών.

Σε αυτή τη χρονική για το συμφέρον του τόπου μας είναι επιτακτική η ενότητα 
των δυνάμεων μας, για να αποτρέψουμε δυσμενείς εξελίξεις σε βάρος του φυσι-
κού περιβάλλοντος, που απειλούν τη βιωσιμότητα των νησιών μας. Ας μην ξεχνάμε 
ότι τα νησιά μας είναι παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί και ως επακόλουθο η 
τουριστική οικονομία είναι τροφοδότης για την επιβίωση των κατοίκων τους. Η 
οποιαδήποτε παρέμβαση στις πλαγιές και τις βουνοκορφές θα αλλοίωνε ανεπα-
νόρθωτα το νησιώτικο τοπίο.  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
είναι συνοδοιπόρος στον αγώνα των τοπικών φορέων (Δήμοι-Σύλλογοι-Πολίτες) 
που δεν επιθυμούν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα παραπάνω τέσσερα νη-
σιά, καθώς αυτή θα οδηγούσε στη μετατροπή τους από προστατευόμενα τοπία 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τα οποία παράλληλα αποτελούν και τουριστικό προο-
ρισμό, σε βιομηχανικές περιοχές.

Για να μην υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση της στάσης και των θέσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παραθέτουμε τα εξής γεγονότα:

α) Στις 9 Νοεμβρίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο (απόφαση 121/2011) 
αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ)…», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος 
παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Αρνητικά είχαν γνω-
μοδοτήσει επίσης και οι Δήμοι: Πάρου με την υπ’ αριθμ.378/2011, Νάξου με την 
υπ’ αρ. 303/2011, Τήνου με την υπ’ αριθμ. 246/2011και Άνδρου με την υπ’ αριθμ. 
205/2011.

β) Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματι-
κής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-Ε3Χ, α.π.172568) αποφάσισε να εγκρίνει 
τους περιβαλλοντικούς Όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιο-
λικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 
MW ( 95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο 
του Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών 
Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής.

γ) Στις 25 Ιανουαρίου 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο (απόφαση 1/2014) 
αποφάσισε να  εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υπογράψει προσφυγή ή 
όποιο άλλο νομικό έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμει τους Δήμους, οι 
οποίοι έχοντας έννομο συμφέρον θα προσφύγουν αρμοδίως ώστε να ανακληθεί η 
θετική απόφαση της 23.12.2013 του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη σχετικά 
με την εγκατάσταση των Α.Π.Ε. στα παραπάνω νησιά.

δ) Στις 25/10/2014 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-
γου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» στην Πάρο, ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες. 

Τα πορίσματα του συνεδρίου καταλήγουν ως εξής:                                            
«…Είναι φανερό ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν 

θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο 
οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα 
της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθη-
το κομμάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιά μας».

ε) Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης (ΑΔΑ: ΒΔΛ200-ΝΦΔ, α.π.177360), μετά τη διαπίστωση ότι 
η προσβληθείσα με αίτηση ακύρωσης απόφασή του στερείτο νόμιμης υπόστασης, 
την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφαση, όμοια σε περιεχόμενο και αποφάσισε να 
εγκρίνει εκ νέου τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολι-
κής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων στα νησιά Νάξο, 
Πάρο, Τήνο, Άνδρο του Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 
150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής.

στ) Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (απόφαση 52/2015 ) η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ένδικων μέσων για 
την ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου 
και Άνδρου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους 
Δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό γραφείο των 
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Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο Σ.Τ.Ε., αίτησης ακύρωσης της απόφασης 
του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  εγκατάστασης αιολικών 
πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο. 
Το ένδικο μέσο συνίσταται στην προσφυγή της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης των Μελετών Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του τέως Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη

Με τις παραπάνω αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κα-
θώς και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι σαφές 
ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες 
των Δήμων, των φορέων και των συμπολιτών μας προκειμένου να ακυρωθεί μια 
απόφαση που έχει να κάνει με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη διατήρηση της 
φυσικής αρχοντιάς των νησιών αυτών. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κώστας Μπιζάς θα ήθελε να 
ευχαριστήσει δημόσια τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, 
τους Αντιπεριφερειάρχες και όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους που ανα-
γνωρίζουν την αγωνία των κατοίκων των τεσσάρων νησιών (Πάρο, Νάξο, Άνδρο, 
Τήνο)».

Εργολάβοι ηλεκτρικών έργων

Από τον σύνδεσμο εργολάβων ηλεκτρικών έργων Πάρου, δόθηκε στη δημοσιότη-

τα στις 16/3/2017 η παρακάτω ανακοίνωση για το θέμα:

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Πάρου κατά την Γενική Συνέλευση 

την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάρου, αποφάσι-

σε ομόφωνα να συνεχίσει των αγώνα κατά της μη εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

βιομηχανικού τύπου, με αριθμό απόφασης του Υπουργείου 177360/18-12-2014, 

που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δυο χρόνια, συμμετέχοντας και οικονομικά στην 

προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατά της απόφασης, μαζί με τους υπόλοι-

πους φορείς του νησιού. 

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό της Δημοτικής Επιτροπής, της Επιτρο-

πής Αγώνα και όλης της κοινωνίας της Πάρου και των Κυκλάδων κατά του περι-

βαλλοντολογικού αυτού εγκλήματος που πρόκειται να συμβεί, εάν τοποθετηθούν 

αυτά τα τέρατα, ύψους 100 μέτρων με χιλιάδες κυβικά μπετόν και χιλιάδες τετρα-

γωνικών μέτρων δρόμων που πρόκειται να ανοιχτούν.

Είμαστε απέναντι από τις πολυεθνικές με τις μεγάλες επιδοτήσεις από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, που μοναδικό σκοπό έχουν το κέρδος και αδιαφορούν για την 

καταστροφή που προκαλούν, λες και αυτοί και τα παιδιά τους θα ζήσουν σε άλλο 

πλανήτη!

Δε θα επιτρέψουμε, σε κανέναν, να αφήσουμε κληρονομιά σε αυτόν τον τόπο για 

ΠΑΝΤΑ απέραντα νεκροταφεία ανεμογεννητριών που δε θα εξυπηρετούν καν το 

νησί μας».
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Έχει εµφανιστεί και πάλι το φαινόµενο εξαπάτησης 

των επαγγελµατιών του νησιού µας. 

Επιτήδειοι επικοινωνούν δήθεν από το δούναι+λαβείν 
και ζητούν χρήµατα για την καταγραφή 

και προβολή των επιχειρηµατιών. 
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ δεν υπάρχει µε τον επαγγελµατικό 

οδηγό δούναι+λαβείν, στον οποίο 
οι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ.

Όσο για τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις, 
τους επιχειρηµατίες επισκέπτονται συνεργάτες µας στο χώρο τους, 

και συµπληρώνεται δελτίο συνεργασίας µε τα στοιχεία 
SMILE – ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

ΠΑΡΟΣ, ΤΗΛ. 22840 28025

Οι συνεργάτες παραµένουν οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια 
και είναι οι: Ραγκούση Έλλη, Ρούσσου Τόνια 

και Ραγκούση Νάντια.

Εφημερίδα 
των μαθητών

Μία όμορφη προσπάθεια 
συνεχίζεται από τους μαθη-
τές της Β’ τάξης του ΓΕΛ Πά-
ρου που κυκλοφόρησαν το 2ο 
τεύχος της εφημερίδας τους 
(ΓΕΛ-ω-σοφίες του θρ@
νίου), αυτή τη φορά με αφι-
έρωμα στα ΜΜΕ.

Οι συντάκτες (συνάδελ-
φοι) της εφημερίδας είναι οι 
μαθητές: Βαγιόπουλος Χρή-
στος (Β1), Γεωργιάδης Νίκος 
(Β1), Κλεάνθης Μάρκος (Β2), 
Κοσμίδης Παντελής (Β2), 
Κουρμούκης Μιχάλης (Β2), 
Μαλατέστα Πωλίνα (Β3), 
Μπαρμπαρή Στέλλα (Β3), 
Πανωρίου Χριστίνα (Β3), 
Πατρίκη Ελισάβετ (Β3), Σέ-
χου Σαμπρίνα (Β4), Σιφναίου 
Ελευθερία (Β4), Σταθερού 
Χρυσούλα (Β2), Τριανταφύλ-
λου Ευαγγελία (Β2) και Φρα-
γκούλη Κωνσταντίνα (Β4), 
ενώ η εικονογράφηση του 
εξωφύλλου έγινε από τον μα-
θητή της Γ’ τάξης ΓΕΛ Πάρου, 
Μακρυνίκα Δημήτρη (Γ2).

Τέλος, την επιμέλεια της 
σύνταξης είχαν οι φιλόλογοι 
του ΓΕΛ Πάρου, Κανλή Ανα-
στασία και Κοσμά Χρυσούλα.

Το πράσινο στη ζωή μας…
Οι χώροι πρασίνου είναι ανεκτίμητος πλούτος για το 

νησί μας. Αναντικατάστατοι περιβαλλοντικοί πόροι, που 
προσφέρουν εξαιρετικά πολύτιμες υπηρεσίες στην ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων.

Το πράσινο και τα λουλούδια δίνουν πολλά στον άν-
θρωπο, και ζητούν μόνο ένα. Να τα προστατεύσουμε. 
Πρέπει λοιπόν εμείς να μην αρνηθούμε τη χάρη που μας 
ζητάνε, γιατί αν σκεφτούμε την ωφέλεια που μας παρέ-
χουν, θα δούμε πως είναι καθήκον και υποχρέωση μας.

Σύμφωνα με μελέτες παρατηρείται μείωση της 
εγκληματικότητας, σε περιοχές με αυξημένα ποσοστά 
πρασίνου. Ακόμα μίας ώρας επαφής με την φύση βελ-
τιώνει κατά μέσο όρο 20% την απόδοση της μνήμης και προσοχής. Το μικροκλίμα 
κάθε περιοχής βελτιώνεται με την επίδραση που έχουν τα φυτά στην μείωση της 
θερμοκρασίας, στην εξισορρόπηση της υγρασίας, στην δέσμευση της σκόνης και 
ρυπογόνων αερίων, ακόμα και στη ρύθμιση κυκλοφορίας του αέρα. Τα δέντρα όπως 
και όλα τα φυτά, μέσω της φωτοσύνθεσης εξισορροπούν το αποτύπωμα άνθρακα 
που αφήνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον.

Στην εποχή μας όλος ο κόσμος μιλά για το περιβάλλον και την καταστροφή του. 
Ομιλίες, διαλέξεις, ταινίες, συζητήσεις ειδικών, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλη-
μα. Η φύση βρίσκεται στο περιθώριο από την μάχη της με τον άνθρωπο. Πώς μπο-
ρούμε να την βοηθήσουμε; Μα φτιάχνοντας έναν άλλο άνθρωπο με παιδεία, γνώση, 
ευαισθησία, και αγάπη για την φύση. Έτσι τα παιδιά μας θα ζήσουν ευτυχισμένα, 
σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα, αφήνοντας την φύση να 
επουλώσει τις πληγές της, ας κάνουμε το δεύτερο, βοηθώντας την, και το τρίτο βήμα 
θα είναι δικό της.

Γι’ αυτό η φροντίδα για το πράσινο αξίζει τον κόπο. Κύρια μέριμνα της ομάδας 
πρασίνου της επιτροπής αισθητικής, είναι η ανάπτυξη, συντήρηση αλλά και αύξηση 
των χώρων πρασίνου της πόλης μας, του νησιού μας, ευαισθητοποιώντας παράλ-
ληλα τους Παριανούς, σε αυτά τα θέματα. Και για μικρή αρχή, μετά από μελέτη 
και σχεδιασμό, προτάθηκε για ανάπλαση και πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένας μικρός 
ξεχασμένος χώρος της Παροικιάς. Συγκεκριμένα το παρκάκι έναντι αλσυλλίου Εκα-
τονταπυλιανής ξαναπήρε μορφή και οντότητα προσφέροντας στον περαστικό – πε-
ριπατητή μια στάση ξεκούρασης, με τις δύο πεζούλες που χτίστηκαν ανάμεσα στα 
δύο παρτέρια και τον διακοσμητικό βραχόκηπο δίνοντάς του μια ανάσα δροσιάς.

Οι μικρές γειτονιές του νησιού μας έτσι μπορούν να πάρουν ζωή, και να γίνουν 
πόλος έλξης και ξεκούρασης για τον πολίτη. Το έργο συνεχίζεται με μελέτη για 
επαναφορά του πρασίνου στον Παραδοσιακό οικισμό, με ενδημικά φυτά, όπως ήταν 
παλιά, και πιστεύουμε ότι με μικρά τέτοιου είδους βήματα, αλλά και προοδευτικά 
μεγαλύτερα θα φτιάξουμε την Παροικιά έναν χώρο αντάξιο του Παριανού πολίτη. 
Είμαστε δε σίγουροι για την συμπαράσταση όλων. 

Παναγιώτης ∆ημόπουλος

Συγχαρητήρια 
Μαλαματένιου

Ο αντιδήμαρχος Πάρου και υπεύθυνος αθλητισμού, Μανόλης Μαλαματένιος, 
έστειλε στην εντεταλμένη αθλητισμού Κυκλάδων και έπαρχο Θήρας, Θεώνη Λειβα-
δάρου, την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή:

«Αξιότιμη κυρία Λειβαδάρου, δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μου για την ανάληψη 
των νέων καθηκόντων σας. 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, ελπίζω σε μια συνεχή και αποτελε-
σματική συνεργασία, θα είμαι στη διάθεση σας για την βελτίωση και εξέλιξη του 
αθλητισμού στα νησιά μας».

Εκδηλώσεις Ο.ΠΑ.Σ.
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων), στην 

Αθήνα, έπειτα από την εκδήλωση για τις ανεμογεννήτριες στην Πάρο, το περασμένο 
Σάββατο 18 Μαρτίου.

Οι επόμενες εκδηλώσεις της ΟΠΑΣ και των συλλόγων έχει ως εξής:
Παρασκευή 24/3/2017: «Παριανή Στέγη», Χαλκοκονδύλη 37. Εκδήλωση για 

την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με ομιλητές τους Ν. Χ. Αλιπράντη και Α. 
Πέππα-Μεσσήνη. Οργάνωση: Ο.ΠΑ.Σ

24-27 Μαρτίου 2017: Εκδρομή στις Πρέσπες, Καστοριά. Οργάνωση: Προοδευ-
τικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου

Κυριακή 2 Απριλίου 2017: Συνάντηση στην είσοδο του μουσείου Ακροπό-
λεως. Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Πνύκας και του Αρείου Πάγου

Οργάνωση: Σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων «η Εκατονταπυλιανή».
5-7 Μαΐου 2017: Εκδρομή στο Πήλιο. Οργάνωση: Σύλλογος Παρίων – Αντιπα-

ρίων «η Εκατονταπυλιανή».
Σάββατο 7 Μαΐου 2017: Μνημόσυνο Παριανών Λατόμων στον Ι. Ν. Αγίου 

Γεωργίου στον Διόνυσο. Οργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ/ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
στην περιοχή του Προδρόµου ή της 
Μάρπησσας για 5µελή οικογέ-
νεια. Ενοικίαση για όλο το χρόνο. 
Τουλάχιστον 3 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλό-
νι-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/∆ και 
καθιστικό, αυτόνοµη θέρµανση. Πε-
ριοχές από Παροικιά έως Αγκαιριά. 
Τηλ. 22840 92034, 6907 150 518

ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ζητείται για ενοικίαση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 28777, 6938 501 807

ΚΤΗΜΑ ζητείται προς ενοικίαση, 
έκτασης 10 στρεµµάτων περίπου, 
κατά προτίµηση ποτιστικό στην 
περιοχή από Αµπελά έως Μάρµαρα. 
Τηλ. επικοινωνίας:  6985 991 667, 
κ. ΚΩΣΤΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

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 Περιφερειακό 
Παροικίας κατάλληλος για παρκινγκ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24663

ΑΛΥΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία δυάρι µε αυλή, για όλο 
το χρόνο, διπλά στη θάλασσα. Τηλ. 
22840 91107 , 6949 168 595

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται πλήρως εξο-
πλισµένη επιχείρηση εστίασης. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 41178

ΜΠΥΡΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
εν λειτουργία ενοικιάζεται σε 
προνοµιακή θέση στο κέντρο της 
Παροικιάς, αποτελούµενη από 170 
τ.µ. εσωτερικό χώρο και 180 τ.µ. 
διαµορφωµένο εξωτερικό χώρο 140 
θέσεων. Πληροφορίες στο τηλ. 6947 
077 493

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική α-
πασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 

nikos@typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από συνεργείο 
σκαφών. Τηλ: 6981 746 231 

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, 
να γνωρίζει από µαγειρική, στην 
Παροικία της Πάρου. Τηλ. επικοινω-
νίας: 210 5780457, 210 5737516. 
Κιν. 6932 426 568 

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

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 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 υπάλληλο 
γραφείου και πλυσίµατος αυτοκινή-
των για τη σεζόν, άνδρα ή γυναίκα, 
µε δίπλωµα αυτό/του και µότο και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. 6978 010 678

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 ξενοδοχεί-
ο στην περιοχή Λογαρά από Μάιο 
– Σεπτέµβριο.
Τηλ. επικοινωνίας : 6932 761 768

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται θερινής σεζόν 
2017 (5 ΜΗΝΕΣ το λιγότερο), για τη 
στελέχωση γραφείου ενοικιάσεων 
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. επικοινωνίας: 
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 Αγ-
γλικών και προϋπηρεσίας. Αποστολή 
βιογραφικών: lefkesvl@otenet.gr ή 
φαξ στο: 210 7293351

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 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 εσωτερικής 
διακόσµησης ζητείται από κατάστηµα 
επίπλων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
γνώση αγγλικών και εµπειρία στην 
πώληση. Επιπλέον ξένη γλώσσα θα 
εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina@arthome.gr

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ τουριστικού γραφείου 
ζητείται. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ξένες γλώσσες, δίπλωµα αυτοκί-
νητου, 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 παλιότε-
ρη 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 ξενοδο-
χείο στο ∆ρυό 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. Κάτοι-
κος 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. Αποστολή 
βιογραφικών: ragkousimaria@
gmail.com, τηλ. 22840 42033

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από συγκρό-
τηµα δωµατίων στην Αλυκή, που να 
διαµένει στην περιοχή της Αγκαιριάς 
– Αλυκής, µε προϋπηρεσία 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 καθαρι-
σµό, 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

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 
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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από το κατάστη-
µα Haris Cotton στην Πάρο, µόνιµη 
κάτοικο του νησιού, µε γνώσεις 
ξένων γλωσσών. Αποστολή βιογρα-
φικών στο sales@hariscotton.gr µε 
θέµα Αγγελία για Πάρο.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εταιρεία 
για εργασία σε κήπους - εργασία 
µόνιµη - στην ευρύτερη περιοχή της 
Μάρπησσας. Τηλ.  6944 656 301

ΚΟΠΕΛΑ ΝΕΑ ζητείται για 
µόνιµη εργασία για το κυλικείο στο 
αεροδρόµιο Πάρου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση αγγλικών και 
η προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6982 925 141

ΑΤΟΜΟ ζητείται άµεσα για Café-
Snack Βar στο ∆ρυό Πάρου για 
κουζίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
22840 41906 , 6955 497 717

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένης, ετήσια 
απασχόληση, ώρες 09:00 πµ - 16:00 
µµ, περιοχή Τσουκαλιά Μαρµάρων. 
Ηλικία έως 45 ετών, οδηγός µε 
µεταφορικό µέσο θα προτιµηθεί. Κα. 
Αδαµοπούλου Νίτσα, τηλ.: 22840-
41703.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για τη σεζόν, 
για ενοικιαζόµενα δωµάτια στην 
Αλυκή. Τηλ. 22840 91107, 6949 
168 595

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογρα-
φικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΤΟ THALASSAMOU RESTAURANT 
στην Αλυκή ζητεί προσωπικό για τις 
παρακάτω θέσεις: σερβιτόρους – ες 
και βοηθούς, µε γνώσεις Barista 
και ξένων γλωσσών και άτοµα για 
λάντζα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
όλες τις θέσεις.  Αποστολή βιογρα-
φικών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο: restauteam@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 έµπει-
ρους 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. επικοινωνίας: 
6986 746 873.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα. Κάλυψη κενών και 
προετοιµασία εξετάσεων. Τηλ.: 6993 
939 396 

ΚΥΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ - ΨΗΣΤΡΙΑ, 
ελληνίδα, µε πολύχρονη πείρα, 
ζητεί εργασία σε εστιατόρια, σνακ 
– µπαρ – καφέ και ξενοδοχεία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 25182, 6972 
117 399

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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, χώρισµα 
στη µέση και συρόµενη πόρτα που 
επικοινωνούν. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 52593, 6976 771 096

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

ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΑΝ 422 τρι-
αξονικό πωλείται. Τηλ. επικοινωνίας: 
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

ΠΙΑΝΟ πωλείται, σχεδόν καινούριο 
άριστης ποιότητας αγορασµένο από 
αντιπροσωπεία. Τηλ. 22840 91868 , 
6948 566 217 

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ, 2 τεµ. 
πωλούνται από ιδιώτη, σχεδόν αµε-
ταχείριστοι, µαζί µε τα ξύλινα τελάρα 
τους από Νιαγκόν, διαστάσεων 
2,40 µ. ύψος Χ 1,50 µ. βάθος Χ 1,50 
µ. φάρδος. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
22840 51776, 6946 308 418

ΚΡΕΒΑΤΙΑ πωλούνται φρεσκοβαµ-
µένα. ∆ιπλά 100 €, Μονά 50 € µε το 
στρώµα. Τηλ. 6944 312 350

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

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο  Κρητικός Αντώνιος του Γεωργίου και της Ασημίνας το γένος Νίκα, που γεννήθη-

κε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Χανιώτη Αικατερίνη του Κων-
σταντίνου και της Νικολέτας το γένος Χαντζή, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής 
και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, θα παντρευτούν στην Πάρο.
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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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Παριανοί ιεροψάλτες
Λέγεται ότι η Πάρος είναι αγιοτόκος. Πράγματι. Αν σκεφτούμε τους Αγίους: Αθα-

νάσιο τον Πάριο, Αρσένιο, Θεοκτίστη, Κύριλλο, Φιλόθεο, και τους εκκολαπτόμενους: 
Ιωσήφ Ησυχαστή, και Αυγουστίνο Καντιώτη, το επίθετο «αγιοτόκος» είναι σωστό. 
Δεν είναι, όμως, μόνο αγιοτόκος η Πάρος αλλά και «ψαλτοτόκος».

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, 51 ιεροψάλτες στην Πάρο και εκτός 
Πάρου κοσμούν ιερά αναλόγια. Ανάμεσά τους διακρίνονται και κορυφαίοι της ψαλ-
τικής. Επιστήμονες, μουσικολόγοι, συγγραφείς, συνθέτες, διευθυντές ωδείων, καθη-
γητές βυζαντινής μουσικής, χοράρχες...

Παρόλο που γνωρίζω ότι θα προσκρούσω στη μετριοφροσύνη και την ταπεινότη-
τά τους, θα τολμήσω να τους αναφέρω ονομαστικά. Φίλοι με συμβούλεψαν να μην 
κατονομάσω τους ιεροψάλτες (26 διπλωματούχους-πτυχιούχους, 9 γνώστες της 
Βυζαντινής μουσικής και 16 εμπειρικούς) γιατί σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον. Πιθα-
νώς. Στην προχωρημένη ηλικία που είμαι, ο νους γερνάει κι αυτός. Γι’ αυτό, εκ των 
προτέρων, ζητώ να με συγχωρήσει κάποιος που πιθανόν θα παραλείψω.

Οι ιεροψάλτες μας λοιπόν, στην Πάρο και εκτός Πάρου:
1. Αλιπράντης Ανδρέας. Πρώην εκπαιδευτικός. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσι-
κής. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Παλλήνης. Χοράρχης και συνθέτης.
2. Αλιπράντης Εμμανουήλ. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
Μάρπησσας Πάρου.
3. Αλιφιέρη Δωροθέα. Διπλωματούχος θεολογίας. Διπλωματούχος θρησκειολογίας. 
Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
4. Αλιφιέρης Ελευθέριος. Βοηθός ιεροψάλτης Ιερού Ναού Παντάνασσας Νάουσας 
Πάρου.
5. Αλιφιέρης Χρήστος. Πρώην Διευθυντής Τράπεζας. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού 
Αγίων Αποστόλων Καμαρών Πάρου.
6. Αρβανίτης Δημήτριος. Δομέστικος. Σπουδαστής βυζαντινής μουσικής (εγγονός 
του Στρατή Κρητικού).
7. Βάγιας Νικόλαος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Ταξιαρχών Πάρου.
8. Βλάχου Λαμπρινή. Σπουδάστρια βυζαντινής μουσικής. Βοηθός Λαμπαδαρίου Ιε-
ρού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής.
9. Βούσουλας Μιχαήλ. Πρωτοψάλτης Αντιπάρου.
10. Γαβαλλάς Νικόλαος. Bachelor πανεπιστημίου Φλώριδας Η.Π.Α. στην ιστορία και 
πολιτικές επιστήμες. Σολίστ πιάνου. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Καθηγη-
τής (Master) Αγγλικών. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Παντάνασσας Νάουσας Πάρου.
11. Δελαγραμμάτης Κωνσταντίνος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Λευ-
κών Πάρου.
12. Καλυβίνος Νικόλαος. Πρώην γραμματέας ωδείου Αθηνών. Πρωτοψάλτης Ιερού 
Ναού Παναγίας Νάουσας Πάρου.
13. Κασσαλιάς Βύρων. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Πρωτοψάλτης Ιερού 
Ναού Παντάνασσας Νάουσας Πάρου.
14. Κονταράτος Αντώνιος. Γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
15. Κορτιάνος Άγγελος. Καθηγητής μουσικής. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Παναγίας 
Νάουσας Πάρου.
16. Κορτιάνος Πέτρος. Πρεσβύτερος. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
17. Κουμουνδούρος Παναγιώτης. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Πρωτο-
ψάλτης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Μάρπησσας Πάρου.
18. Κυριαζάνος Νεκτάριος. Θεολόγος. Αρχιμανδρίτης. Διπλωματούχος βυζαντινής 
μουσικής. Καθηγητής σχολής βυζαντινής μουσικής Ιερού Προσκυνήματος Εκατο-
νταπυλιανής Πάρου.
19. Μαριάνος Γεώργιος. Ιεροψάλτης. Χωρίς αναλόγιο.
20. Μαριάνος Ιερώνυμος. Δημοσιογράφος. Εκδότης. Πρώην πρωτοψάλτης. Χωρίς 
αναλόγιο.
21. Νομικός Προκόπης. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού 
Ζωοδόχου Πηγής Παροικίας Πάρου.
22. Παράσχου Τιτίνα. Εικαστικά. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
23. Παυλάκης Σπύρος. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Διπλωματούχος ανώ-
τερων θεωρητικών, φούγκας, συνθέσεως και μονωδίας. Καθηγητής βυζαντινής μου-
σικής. Πρώην διευθυντής σχολής βυζαντινής μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραι-
ώς. Χοράρχης. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Παναγίας Βάρκιζας. Πρώην διευθυντής 
σχολής μουσικής Δήμου Πάρου.
24. Πετρόπουλος Νεκτάριος. Σπουδαστής βυζαντινής μουσικής-τελειόφοιτος επί 
πτυχίω (το οποίο αδυνατεί να αποκτήσει λόγω μικρής ηλικίας: είναι μόλις 13 ετών). 
Δομέστικος Πρωτοψάλτη Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου.
25. Πρέκας Γρηγόριος. Πρώην εκπαιδευτικός. Γνώστης βυζαντινής μουσικής. Χωρίς 
αναλόγιο.
26. Ραγκούσης Βασίλειος. Στρατηγός εν αποστρατεία. Πτυχιούχος βυζαντινής μου-
σικής. Ιεροψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου.
27. Ραγκούσης Γαληνός. Στρατηγός εν αποστρατεία. Ιεροψάλτης Ιερού Ναού Αγίου 
Ιωάννου Δρυού Πάρου.
28. Ραγκούσης Ζαχαρίας. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Λαμπαδάριος Ιερού 
Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου.
29. Ραγκούσης Νικόλαος Χρήστου. Περιστασιακός ιεροψάλτης Ιερού Ναού Αγίου 
Παντελεήμονος Κώστου.
30. Ρίτσος Δημήτριος. Πρωτοψάλτης. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
31. Ρούσσος Νικόλαος. Γνώστης βυζαντινής μουσικής. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού 
Αγίας Τριάδας Λευκών Πάρου.
32. Ρούσσος Νικόλαος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Δρυού Πάρου.
33. Σαγκριώτης Ζαννής. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Σχολάζων πρωτοψάλτης 
Ιερού Ναού  Μεταμορφώσεως Μάρπησσας Πάρου.
34. Σαρρής Ιωάννης. Δασικός. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
35. Σέργης Κυριάκος. Ανώτερος αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Διπλωματούχος 
βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.

36. Σέργης Νικήτας. Ναύαρχος εν αποστρατεία. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσι-
κής. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ασπροχωρίου Πάρου.
37. Σέργης Παναγιώτης. Ανώτερος αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Διπλωματού-
χος βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
38. Σκιαδάς Ιωάννης. Σπουδαστής βυζαντινής μουσικής. Βοηθός ιεροψάλτης Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς Πάρου.
39. Σκιαδάς Πέτρος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς Πάρου.
40. Τριαντάφυλλος Ιωάννης. Πρώην αξιωματικός εμπορικού ναυτικού. Σπουδαστής 
βυζαντινής μουσικής. Βοηθός ιεροψαλτών Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλια-
νής Πάρου.
41. Τριαντάφυλλος Νικόλαος. Διευθυντής Ε.Α.Σ. Πάρου. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού 
Ζωοδόχου Πηγής Ασπροχωρίου Πάρου. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
42. Τριώδας Δημήτριος. Πρώην εκπαιδευτικός. Πρώην πρωτοψάλτης Ιερού Ναού 
Παναγίας Νάουσας Πάρου. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
43. Τσαγκαράκη Γεωργία. Γνώστρια βυζαντινής μουσικής. Χωρίς αναλόγιο.
44. Τσαγκαράκης Γεώργιος. Πρώην διευθυντής τράπεζας. Ιεροψάλτης Ιερού Ναού 
Αγίου Ιωάννου Δρυού Πάρου. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
45. Τσόγιας Βίκτωρ. Μουσικολόγος. Διπλωματούχος πανεπιστημίου Αθηνών. Δι-
πλωματούχος πιάνου. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Πρωτοψάλτης Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πάρου.
46. Τσόγιας Ιωάννης. Πρώην εκπαιδευτικός. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. 
Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Παναγίας Μαρμάρων Πάρου.
47. Φωκιανός Αντώνιος. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Περιστασιακός βοηθός 
ιεροψαλτών Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου.
48. Φωκιανός Δημήτριος. Θεολόγος. Διάκονος. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσι-
κής.
49. Φωκιανός Εμμανουήλ. Θεολόγος. Πρωτοπρεσβύτερος. Διπλωματούχος βυζα-
ντινής μουσικής. Καθηγητής και διευθυντής σχολής βυζαντινής μουσικής Ιερού Προ-
σκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου.
50. Χανιώτης Εμμανουήλ Αντωνίου. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Καθη-
γητής μουσικής. Μουσικολόγος. Ερευνητής-συγγραφέας. Δάσκαλος εγχόρδων. Χο-
ράρχης. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Διονύσου.
51. Χανιώτης Εμμανουήλ Ιωάννου. Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. Διπλωματού-
χος μουσικοδιδάσκαλος. Πρώην καθηγητής και διευθυντής σχολής βυζαντινής μου-
σικής, Πρωτοψάλτης Προσκυνηματικού Ναού του Ιερού Προσκυνήματος Εκατοντα-
πυλιανής Πάρου. Χοράρχης. Συνθέτης.

Θα ήταν ασύγγνωστη παράλειψη αν δεν αναφερθούν και οι, από τα μέσα του 
περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, απελθόντες Παριανοί Ιεροψάλτες: 
1. Αλιπράντης Θεολόγος. Καθηγητής Α.Π.Θ. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής.
2. Αρκάς Νικόλαος. Θεολόγος. Αρχιμανδρίτης. Τέλειος γνώστης βυζαντινής μουσι-
κής.
3. Γαβαλλάς Ευάγγελος. Το αηδόνι της Νάουσας. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Νάου-
σας Πάρου. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
4. Καβάλης Εμμανουήλ. Επί σειρά ετών, προεστός κοινότητας Αρχιλόχου. Πρωτο-
ψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πάρου.
5. Κόντες Κωνσταντίνος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εκατονταπυλιανής Πάρου.
6. Κρητικός Νικόλαος. Πρώην εκπαιδευτικός. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Εκατοντα-
πυλιανής. Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
7. Λουκής Σταύρος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς Πάρου.
8. Μαύρος Ιωάννης. Ελλογιμότατος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εκατονταπυλιανής. 
Γνώστης βυζαντινής μουσικής.
9. Ραγκούσης Μιχαήλ (Λιδωρικιώτης). Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας 
Λευκών Πάρου.
10. Ρούσσος Λεωνίδας. Θεολόγος. Εκπαιδευτικός. Γνώστης της βυζαντινής μουσι-
κής. Χωρίς αναλόγιο.
11. Φραντζής Κωνσταντίνος. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτή-
ρος Μάρπησσας και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πάρου.
12. Φωκιανός Ιωάννης. Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
Μάρπησσας Πάρου.
13. Χανιώτης Αντώνιος. Ράπτης. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Λευκών 
Πάρου.
14. Χανιώτης Κωνσταντίνος. Πρώην εκπαιδευτικός. Πρωτοψάλτης. Διπλωματούχος 
βυζαντινής μουσικής.
15. Χερουβείμ Παντελής. Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Κώστου 
Πάρου.

Σχετικά με τους εμπειρικούς ιεροψάλτες, παρατηρείται από μερικούς από εμάς 
τους «μορφωμένους» επιστήμονες ιεροψάλτες, κάποια απαξίωση, ένα σνομπάρι-
σμα. Ξεχνώντας, βέβαια, ότι η πράξη προηγείται της θεωρίας. Πρώτα ο άνθρωπος 
μίλησε, μετά έγραψε. Πρώτα ο Newton – Νεύτων στα σχολικά μου χρόνια – είδε 
να πέφτει από τη μηλιά το μήλο και μετά έγραψε τους νόμους για τη βαρύτητα και 
την παγκόσμια έλξη.

Για τον γράφοντα, ψάλτης δόκιμος είτε «μορφωμένος» είτε «αμόρφωτος» είναι 
αυτός που θα βγάλει με άνεση τη δύσκολη ακολουθία των «Παθών» το βράδυ της 
Μεγάλης Πέμπτης, με τις συχνότατες και ξαφνικές, θα ’λεγα, εναλλαγές των ήχων 
των τροπαρίων (παρελαύνουν όλοι οι ήχοι) των ειδών και των ρυθμών της εκκλησι-
αστικής μουσικής, αλώβητος λαθών. Έχετε ακούσει εμπειρικούς ψάλλοντες; Αυτούς 
που ο γράφων αποκαλεί «ψάλταρους»; Σας προτείνω να το κάνετε.

Αυτοί λοιπόν είναι οι Παριανοί Ιεροψάλτες που στόλισαν και τίμησαν, που στολί-
ζουν και τιμούν την ιεροψαλτική διακονία τους. Διπλωματούχοι και πτυχιούχοι, γνώ-
στες της βυζαντινής μουσικής (να σημειωθεί ότι 10 ιεροψάλτες εκόντες ή άκοντες 
δεν έχουν αναλόγιο) και εμπειρικοί, που στην επί γης μακρόχρονη ζωή μου γνώρισα 
και έψαλα μαζί τους. Εύχομαι, από καρδιάς, δύναμη και αγάπη στο έργο τους. Ο 
Χριστός μας να είναι πάντα κοντά τους.

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ATHENS 
EUROLYMP 
WEEK 2017

Στο διεθνή αγώνα «ATHENS EUROLYMP WEEK 
2017» που διοργανώθηκε από 10 έως 12 Μαρτίου 
2017 συμμετείχε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου με τριπλή 
αποστολή και συνολικά 15 αθλητές στις κατηγορίες 
OPTIMIST, 420 και Laser STD.

Στα OPTIMIST οι αγώνες διεξήχθησαν στον Ναυτι-
κό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης όπου συμμετείχαν 6 
αθλητές του ΝΟΠ στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους 
για το περιφερειακό πρωτάθλημα που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Κω. Η ομάδα του ΝΟΠ έδειξε πολύ καλή 
παρουσία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και κατάφε-
ρε να τερματίσει σε πολύ καλές θέσεις παρόλο, που 
δεν έτρεξε την τελευταία κούρσα για να προλάβει την 
αναχώρηση του πλοίου. 

Αναλυτικά οι αθλητές κατέλαβαν τις παρακάτω θέ-
σεις:

Στα κορίτσια ανάμεσα σε 77 συμμετοχές
- Δαφερέρα Θεοδώρα: 23η θέση
- Καλακώνα Μαρία Ελένη: 32η θέση
Στα αγόρια ανάμεσα σε 147 συμμετοχές
- Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος: 39η θέση
- Ραγκούσης Στέφανος: 66η θέση
- Σίδερης Χαράλαμπος: 93η θέση
- Καρασαντές Κωνσταντίνος: 101η θέση
Στα 420 οι αγώνες διεξήχθησαν από τον Ναυτικό 

Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας και ο ΝΟΠ μετείχε με 
τέσσερα πληρώματα. Από αυτά, τα δύο συμμετείχαν 
για πρώτη φορά σε αγώνα αυτής της κατηγορίας και 
άφησαν καλές εντυπώσεις. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανάμεσα σε 34 συμ-
μετοχές: 

- Κατερίνα Γκόκα – Δαφερέρα Σταυρούλα 11η θέση 
στη γενική κατάταξη και 5η στα κορίτσια.

- Πωλίνα Μαλατέστα - Ανδρέας Μυτιληναίος: 16η 
θέση στη γενική κατάταξη.

- Μαρίνα Καλακώνα - Τριβυζά Μαρίνα: 26η θέση στη 
γενική και 11η στα κορίτσια

- Θεοφανία Δαφερέρα - Ηλέκτρα Μαλτζή:32η θέση 
στη γενική κατάταξη και 15η στα κορίτσια.

Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας προετοιμασίας 
της ομάδας πριν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο 
θα διοργανώσει ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου από 18-
22/04/2017 στον κόλπο της Παροικιάς.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Νίκο Δρούγκα 
προπονητή παγκοσμίου εμβελείας και υποστηρικτή 
του ομίλου ο οποίος μας παραχώρησε ένα κανούριο 
σκάφος για να συμμετάσχουν οι αθλητές μας στον 
αγώνα.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ομίλους 
Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης και Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλ-
λιθέας  για την άριστη φιλοξενία και την τέλεση των 
αγώνων, καθώς και την Blue Star Ferries για την υπο-
στήριξη της στο έργο του ομίλου μας.

Την αποστολή συνόδευσαν οι προπονητές του ομί-
λου Παναγιώτης Ταγαρόπουλος,  Άγγελος Βασιλάς και 
Σταυρούλα Θεοχάρη.

Απογοήτευση…
Άλλη μία ήττα μέσα στην Παροικιά γνώρισε ο ΑΟΠ 

για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Ο ΑΟΠ ηττήθηκε 2-1 από τον Πάγο Σύρου.

Η ομάδα του νησιού μας άνοιξε το σκορ στο 72ο 
λεπτό με γκολ του Κληρονόμου, αλλά δέχθηκε την 
ισοφάριση με κεφαλιά του Παράβαλου στο 82ο λε-
πτό. Ο ίδιος Συριανός ποδοσφαιριστής έδωσε στο 88ο 
λεπτό το τελικό χτύπημα στον ΑΟΠ σημειώνοντας το 
δεύτερο προσωπικό του γκολ που έδωσε τη νίκη στην 
ομάδα του με 2-1 μέσα στην Πάρο.

Νίκη Αστέρα
Με 3-1 νίκησε ο Αστέρας Μαρμάρων στο γήπεδό 

του τον Καρτεράδο, στην τελευταία αγωνιστική δρα-
στηριότητα για φέτος στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΚ.

Η ομάδα της Σαντορίνης προηγήθηκε στο 20ο λεπτό 
με τον Χαραλαμπίδη, για να ισοφαρίσουν οι Παριανοί 
στο 56ο λεπτό με τον Χριστόφορο, που ήταν μία ομά-
δα μόνος του. Τα άλλα δύο γκολ της νίκης πέτυχε και 
πάλι ο Χριστόφορος στο 82ο και 86ο λεπτό.

Νέα ήττα
Μπορεί φέτος ο Νηρέας να μην μπόρεσε να κάνει 

ούτε μία νίκη στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας 
ΕΠΣΚ και να έχασε και την προηγούμενη εβδομάδα 
στο γήπεδο των Μαρμάρων με 0-1 από τον ΠΑΣ Νά-
ξου, αλλά η αντρική του ομάδα είναι μόνο κατ’ ευφη-
μισμό.

Και αυτό, διότι ο Νηρέας κατέβηκε στο γήπεδο έχο-
ντας στην αρχική του ενδεκάδα τέσσερις ποδοσφαιρι-
στές κάτω των 20 ετών και άλλους δύο κάτω των 16 
ετών! Ακόμα, ως αλλαγές πέρασαν στον αγωνιστικό 
χώρο τρεις ποδοσφαιριστές κάτω των 16 ετών και 
αυτοί! Τελικά, με ένα γκολ του Μπάκαλου στο 20ο λε-
πτό, οι Ναξιώτες πήραν τη νίκη με 0-1. Τέλος, όσο και 
αν ακούγεται τρελό για αγώνα αντρικού πρωταθλή-
ματος, ο ΠΑΣ Νάξου είχε ακόμα πιο μικρό μέσο όρο 

ηλικίας από την ομάδα του Νηρέα!

Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
1. ΑΟ Σύρου 35
2. Θύελλα Καμαρίου 30
3. Άνω Μερά 29
4. Λάβα 25
5. Μύκονος 24
6. Πανναξιακός 16
7. ΑΟΠ 12
8. Πάγος 10
9. Φιλώτι 3
ΣΗΜ: Θύελλα Καμαρίου και ΑΟΠ έχουν έναν αγώ-

να περισσότερο.

Β’ ΕΠΣΚ – 2ος Ομ. 
(ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
1. Αστέρας Τραγαίας 26
2. ΠΑΣ Νάξου 19
3. Καρτεράδος 12
4. Αστέρας Μαρμάρων 11
5. Μαρπησσαϊκός 9
6. Νηρέας 1

Σχολή  
διαιτητών  
βόλεϊ 

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Ατ-
τικής Πειραιά (ΣΥΔΠΕΔΑΠ), υπό την αιγίδα της Ομο-
σπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδος (ΟΔΒΕ) και σε συ-
νεργασία με τα σωματεία: Μαρπησσαϊκός, Νηρέας και 
ΑΟ Πάρου, διοργάνωσαν την 1η σχολή νέων διαιτητών 
βόλεϊ, στην αίθουσα προβολών του ΕΠΑΛ Πάρου το 
τριήμερο 3,4 και 5 Μαρτίου 2017.

Στη σχολή διαιτησίας δίδαξε ο καθηγητής διαιτησί-
ας, Διαμαντόπουλος Γιώργος, ενώ εκπρόσωπος του 
ΣΥΔΠΕΔΑΠ ήταν η διαιτητής εθνικών κατηγοριών και 
μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου, Καντλή Κωνσταντίνα, η 
οποία ήταν γραμματέας και βοηθός του κ, Διαμαντό-
πουλου στα θέματα του φύλλου αγώνα.

Τη σχολή παρακολούθησαν και τις τρεις μέρες 21 
ενδιαφερόμενοι από τους οποίους οι 17 ολοκλήρω-
σαν την σχολή με την συμμετοχή τους στις προβλε-
πόμενες εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος 
διαιτησίας. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι ήδη πιστοποι-
ημένοι διαιτητές πετοσφαίρισης και συμμετείχαν ως 

παρατηρητές. Οι εντυπώσεις όλων ήταν εξαιρετικές 
και τα σχόλια ενθουσιώδη.

Ο κ. Διαμαντόπουλος  μας δήλωσε μεταξύ άλλων 
«[…] η σχολή είχε επιτυχία, το επίπεδο ήταν υψηλό και 
σε αυτό βοήθησε το ότι η πλειοψηφία των συμμετα-
σχόντων γνώριζε βόλεϊ. Η ύλη της σχολής εξαντλή-
θηκε με το παραπάνω με αναλύσεις, διευκρινήσεις, 
παραδείγματα. Θα είμαι στη διάθεσή σας για περαι-
τέρω βοήθεια και υποστήριξη με επιμορφωτικά σεμι-
νάρια».

Όλοι όσοι συμμετέχουν στα αθλητικά δρώμενα της 
Πάρου μέσω των σωματείων αισθανθήκαν ικανοποί-
ηση μετά την ολοκλήρωση της 1ης Σχολής Διαιτησίας 
Πετοσφαίρισης στην Πάρο, καθώς προσθέσανε ένα 
λιθαράκι στην ανοδική πορεία και εξέλιξη του βόλεϊ 
στην Πάρο.

Σε σχετική ανακοίνωση των τριών σωματείων σημει-
ώνεται: «Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Διαμαντόπου-
λο για την συνεργασία και τις πολύτιμες συμβουλές 
του. Ευχαριστούμε την ΕΟΠΕ για τη συμβολή της και 
τον κ. Γιώργο Βλάχο, Πρόεδρο του ΣΥΔΠΕΔΑΠ για 
την οργάνωση και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: Τον κ. Μα-
λινδρέτο Χαράλαμπο, Πρόεδρο της Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου και τον κ. Φλέσσα 
Νικόλαο, Διευθυντή του ΕΠΑΛ Πάρου για την παρα-
χώρηση της αίθουσας προβολών».

Τέλος, στην ανακοίνωσή τους δίνονται ονομαστικές 
ευχαριστίες στους ευγενικούς χορηγούς τους.
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