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■ Τζα!
Πρέπει να ομολογήσετε ότι η στήλη μας σας έλει-

ψε, αλλά και εμείς να ομολογήσουμε ότι μας λείψατε. 
Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο η νίκη της τριφυλλάρας 
κατά των ακατονόμαστων (σιγά που θα το ξεχνούσα-
με), λίγο οι συγκεντρώσεις κατά των ανεμογεννητριών, 
ε, δε θέλει και πολύ να χαθούμε.

■ Συγκέντρωση
Αυτό που χάρηκα πιο πολύ στη συγκέντρωση ήταν 

ο Μάρκος. Μιλάμε ότι ο δήμαρχος ήταν το κάτι άλλο 
εκεί στο τέλος των ομιλιών, που εν μέσω των συν-
θημάτων από τα μεγάφωνα και τα ταρατατζούμ τα-
ρατατζούμ με τα επαναστατικά τραγούδια, άρχισε να 
ξεσηκώνει τον κόσμο. Ποιος Τσε τώρα και Ανδρέας 
Παπανδρέου. Λίγο έλειψε ο Μάρκος να ξεσηκώσει το 
λαό και να τον στείλει στο λιμάνι να φιλάει καραούλι, 
μην τυχόν και έρθουν τα πλοία με τις ανεμογεννήτριες. 

■ Συγκέντρωση 2
Και επειδή ήταν πολλοί οι ομιλητές και πολλοί οι 

ακροατές έκαναν και προεκλογικές πρόβες… Ο Μάρ-
κος μίλησε πρώτος, αλλά ο Κωστάκης έκανε τη δι-
αφορά… Καθώς ο Κώστας, παλιός στα κόλπα αυτά, 
ξεκίνησε διαφορετικά. Εκ Θεού δηλαδή, αφού είδε ότι 
μεταξύ των συγκεντρωθέντων ήταν και το χριστεπώ-
νυμο πλήθος. Έτσι, ο Κώστας την έφερε εκ δεξιών του 
Μάρκου και ξεκίνησε με το «αιδεσιμότατοι». Το φυσά-
ει και δεν κρυώνει ο Μάρκος. Μα να του τη φέρει έτσι 
ο Κώστας;

■ Συγκέντρωση 3
Ο άλλος ο Κώστας (ο Ρόκο ντε), δεν πίστευε στα 

αυτιά του! Του την βγήκαν πιο αριστερά όλοι οι άλλοι 
και τα έχασε. Ό,τι ήταν να πει τα είχαν πει πιο νωρίς οι 
δεξιοί ομιλητές. Έκανε προσπάθεια ο Κώστας για να 
αποδείξει ότι αυτός εκπροσωπούσε το «ορθόδοξο». 
Η αλήθεια είναι ότι ο Ρόκο πρέπει να ήταν η πρώτη 
φορά που ήθελε να κάνει δημόσια τον σταυρό του με 
αυτά που γίνονταν στην εξέδρα των ομιλητών. Μέχρι 
και οι χθεσινοί «σύντροφοι» των επιχειρηματιών των 
ανεμογεννητριών –που όπως μας είπαν τους ξεγέ-
λασαν- μιλούσαν για επανάσταση! Τι να πει ο Ρόκο; 
Φαινόταν σαν αστός πολιτικός που πίστευε εις τους 
νόμους και τις υποδείξεις του κράτους.

■ Συγκέντρωση 4
Ο Θανάσης πάλι, αφού είδε ότι τους πιστούς τους 

είχε πάρει με το μέρος του ο Κωστάκης, αφού είδε ότι 
ο Μάρκος είχε πάρει φόρα και ως άλλος Τσε ξεκινού-
σε την επανάσταση, αφού είδε ότι ο π. Χρυσόστομος 
γινόταν άλλος Παπαφλέσσας, αφού, αφού, αφού, σκέ-
φτηκε να μιλήσει για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και στην 
πίστη προς την ευρωπαϊκή ένωση. Θανάση, στο λέω. 
Τα ίδια έλεγε και ο Σαμαράς και κάτω από το 40% 

έμεινε στο δημοψήφισμα.

■ Διαζύγιο
Οι πολλοί αυτή την εποχή την έχουν πέσει με τα 

μούτρα στο Survivor, αλλά οι σοβαροί των κοινωνικών 
σχολιασμών ασχολούνται με το διαζύγιο της Αθηνάς 
με τον Αλβάρο! Ο Αλβάρο λοιπόν –για να μπούμε και 
στις σοβαρές ειδήσεις- ισχυρίζεται ότι η Αθηνά είναι 
μανιοκαταθλιπτική και θα προσκομίσει στο δικαστήριο 
και σχετική έκθεση γι’ αυτό! Λόγω δε της κατάστασης 
της Αθηνάς, ισχυρίζεται ο Αλβάρο, η τελευταία δεν 
μπορούσε να εκτελέσει τα συζυγικά της καθήκοντα 
(Αλβάρο, μεταξύ μας, είσαι πολύ τομάρι!)  Με αυτόν 
τον τρόπο ο Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, προσπαθεί να 
δικαιολογήσει τη συζυγική του απιστία.

■ Διαζύγιο 2
Ο Αλβάρο επίσης, (για να δείτε τι ειδήσεις σας έχω), 

ισχυρίζεται ότι λόγω της κατάστασης της Αθηνάς, υπέ-
στη βλάβη στην αθλητική του καριέρα ως ιππέας (με-
γάλε είσαι απίστευτος) και γι’ αυτό τον λόγο ζητά 10 
εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση! Ούτε ο Μέσι 
της ιππασίας δηλαδή να ήταν. 

■ Διαζύγιο 3
Η πρώτη απάντησης της Αθηνάς, στους ισχυρισμούς 

του Αλβάρο, ήταν όμως ανάλογη μίας απατημένης 
συζύγου. Έτσι, πούλησε το σπίτι που τον έπιασε για 
μοιχεία και όλα τα αυτοκίνητα και τα άλογα που του 
είχε αγοράσει στον έγγαμο βίο τους. Το story όπως 
βλέπετε θυμίζει όλο και πιο έντονα τις ιστορίες της 
διπλανής μας πόρτας και αρχίζει να μας αρέσει!

■ Διαζύγιο 4
Και επειδή, η στήλη μας κατηγορήθηκε για σεξισμό 

στην άλλη μεγάλη υπόθεση του διαζυγίου, που είχα-
με ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Μπραντ Πιτ και κατά 
της Α. Τζολί, σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 
έχουν γίνει στην υπόθεση Αθηνάς – Αλβάρο, δηλώ-
νουμε (και εις γνώση των συνεπειών του Νόμου), ότι 
Βραζιλιάνε ιππέα της σειράς θα σε ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ στα 
δικαστήρια! Α-ΘΗ-ΝΑ, Α-ΘΗ-ΝΑ! 

■ Άσχετο
Προς κ. Μάρκο Κωβαίο, δήμαρχο Πάρου, ενταύθα: 

Δεν έχουμε ακούσει την άποψή σας για την ανακοί-
νωση του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης - γραφείου απασχόλησης και τουρισμού, 
στην οποία προβάλλεται ιδιωτική ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα ενοικίασης ιδιωτικών ακινήτων σε βάρος άλ-
λων παρόμοιων πλατφορμών ενοικίασης, και φυσικά 
σε βάρος ντόπιων επαγγελματιών που ενοικιάζουν νό-
μιμα δωμάτια σε ξενοδοχειακούς χώρους. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Μουσική εκδήλωση
Το ωδείο «Μυθωδία», εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον Π.Σ. «Αρχίλοχος». δι-

οργανώνοντας μουσική βραδιά την Κυριακή 19/3/2017, με τραγούδια του συνθέτη 
– στιχουργού – ερμηνευτή, Γιώργου Καγιαλίκου.

Η εκφραστικότητα και η υπέροχη ερμηνεία του Γ. Καγιαλίκου, ικανοποίησαν το κοι-
νό της Πάρου που τίμησε με την παρουσία του τον συνθέτη και τον αποζημίωσε με 
το πιο θερμό χειροκρότημα. 

Στο πιάνο συνόδεψε η πιανίστα και διευθύντρια του ωδείου «Μυθωδία», Μαρουλία 
Κοντού και στο βιολί ο καθηγητής του ωδείου «Μυθωδία», Αργύρης Πιερτζοβάνης.

«Περπατήματα»
Οι «Περπατητές Πάρου», την Κυριακή 2/4/2017 πεζο-

πορούν και καθαρίζουν τη νοτιοδυτική ακτή του νησιού 
μας, συμμετέχοντας έτσι στην πανελλαδική εθελοντική 
εκστρατεία «Let’s Do It Greece», με στόχο ένα καθαρό-
τερο περιβάλλον.

Σε σχετική ανακοίνωση οι «Περπατητές» σημειώνουν: 
«Ελάτε λοιπόν µαζί µας σε µια εύκολη παράκτια πεζοπορία 
7,5 χιλιοµέτρων και διαρκείας 3 ωρών από την Πούντα 
ως την Αλυκή. Μια όµορφη και στο µεγαλύτερο τµήµα της 
οµαλή διαδροµή, µε εξαιρετική θέα στο κανάλι Πάρου - 
Αντιπάρου και στις τριγύρω βραχονησίδες. Θα ξεκινήσου-
µε από το γραφικό ψαροχώρι της Αλυκής και περπατώντας 
πάνω στο κύµα µέσα από γραφικούς κολπίσκους και δαντελωτές ακτές, θα καταλήξουµε 
στο λιµάνι της Πούντας».

Σημειώνουμε ότι η συνάντηση θα γίνει στις 10:30 πμ στην παραλία της Αλυκής 
και αναχώρηση για Πούντα. Επιστροφή με λεωφορείο στις 14:25 πμ από Πούντα 
προς Αλυκή. Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι: Πεζοπορικά ή αθλητικά παπούτσια, 
σνακ, νερό, καπέλο, σακούλα απορριμμάτων, γάντια μιας χρήσης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αρσενία Χανιώτη στο τηλ. 6974 303 803 ή τον 
Χριστόφορο Κοροβέση στο τηλ. 6972 288 821.

Τέλος, η μετακίνηση με το λεωφορείο είναι ευγενική προσφορά του ΚΤΕΛ Πάρου 
και συνεισφορά του στην πανελλήνια εκστρατεία Let’s Do It Greece.

«Νήσος Σάμος»
 Η «Hellenic Seaways», η μεγαλύ-

τερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία, 
εγκαινιάζει τη νέα της γραμμή στις 
Κυκλάδες με το πλήρως  ανακαινι-
σμένο πλοίο της «Νήσος Σάμος».

 Από τις 31 Μαρτίου 2017, το επι-
βατικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα 
να ταξιδέψει στην κατάλευκη Πάρο, 
στη γραφική Νάξο και στην ονειρε-
μένη Σαντορίνη απολαμβάνοντας τη 
φιλοξενία και την αξιοπιστία του ΕΓ/
ΟΓ «Νήσος Σάμος».

 Η HSW ενισχύει την παρουσία της 
στις Κυκλάδες με συμβατικό πλοίο, 
το επιβατηγό - οχηματαγωγό «ΝΗ-
ΣΟΣ ΣΑΜΟΣ». Το «Νήσος Σάμος» 
που πλέον θα είναι το μεγαλύ-
τερο πλοίο της γραμμής, έχει 
μήκος 192,91 μέτρα, πλάτος 29,40 
μέτρα ενώ μπορεί να μεταφέρει 
με ασφάλεια 2.210 επιβάτες 
και 750 οχήματα. Για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση  των επιβατών 
της, η Hellenic Seaways στελέχωσε 
το «Νήσος Σάμος» με πλήρωμα 99 
έμπειρων ναυτικών, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την παροχή ποιοτικών τουριστικών 
υπηρεσιών εν πλω.

Τo «Νήσος Σάμος» θα αναχωρεί τέσσερις φορές την εβδομάδα στις 16.30 από την 
Πύλη Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά με τελικό προορισμό το λιμάνι Αθηνιός της Σαντο-
ρίνης στις 01.20 τα ξημερώματα. Από 16 Ιουνίου το πλοίο θα αναχωρεί καθημερινά 
από το λιμάνι του Πειραιά στις 23.55 με άφιξη στην Σαντορίνη στις 08.55.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Στη σωστή  
κατεύθυνση!

Το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, με ομόφωνη 
απόφασή του στη συνεδρίαση της Τρίτης 28/3/2017 
αλλάζει τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης των αδρανών 
υλικών εντός της λιμενικής ζώνης.

Συγκεκριμένα το λιμενικό ταμείο αποφάσισε τα 
αδρανή υλικά να μεταφέρονται από και προς τα πλοία 
εντός τσουβαλιών (βλ.: φωτό).

Όπως τόνισε ο εισηγητής του θέματος κ. Σταύρος 
Καραχάλιος: «Ο εμπορικός ντόκος βρίσκεται στο κέ-
ντρο του οικισμού της Παροικιάς, και ο τρόπος φορ-
τοεκφόρτωσης των αδρανών υλικών επιβαρύνει την 
προβλήτα. Δημιουργούνται ζημιές οι οποίες για να 
επισκευαστούν και να γίνουν οι εκβαθύνσεις απαι-
τούν αδειοδοτήσεις που για να εκδοθούν χρειάζονται 
αρκετό χρόνο.

Ο τρόπος καθαρισμού της προβλήτας γίνεται με 
πλύσιμο από τη θάλασσα με αποτέλεσμα το μπάζωμα 
του λιμένα, που ως γνωστόν είναι χαρακτηρισμένη 
αρχαιολογική περιοχή και δεν μπορούμε να καθαρί-
σουμε τον βυθό. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά 
και ειδικότερα την ευρύτερης περιοχής από την σκό-
νη είναι μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η κατανάλωση 
του πολύτιμου για το νησί νερού για την αποφυγή 
δημιουργίας σκόνης. Η φορτοεκφόρτωση με αυτόν 
τον τρόπο των αδρανών υλικών παρουσιάζει μια 
αντιαισθητική εικόνα, τόσο για εμάς τους κατοίκους 
του νησιού, όσο και για τους επισκέπτες μας, όταν για 
φέτος προβλέπεται αύξηση του γιώτινγκ κατά 100% 
από άλλες χρονιές, καθώς και αύξηση του τουρισμού, 
συγκριτικά με την περσινή χρονιά  Για όλους αυτούς 
τους λόγους προτείνω η μεταφορά των αδρανών υλι-
κών να γίνεται με τσουβάλες».

Σημειώνουμε ότι η εισήγηση του κ. Καραχάλιου 
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους συμβού-
λους, ενώ ο κ. Βλαχογιάννης ζήτησε το θέμα να συ-
ζητηθεί και στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει 
και από εκεί θετική απόφαση.
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Διαμαρτυρία Χρ. 
Βλαχογιάννη

Από τον δημοτικό συνδυασμό 
της μείζονος αντιπολίτευσης δή-
μου Πάρου. «Ενιαία Κίνηση Πο-
λιτών Ενότητα για το Μέλλον» 
δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω 
δελτίο τύπου, που υπογράφεται 
από τον κ. Χρ. Βλαχογιάννη, για 
δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό 
τύπο:

«Απάντηση σε κατάπτυστη 
ανάρτηση ανώνυμου διαχειρι-
στή του parospress.blogspot.gr

Είναι γεγονός ότι πολλοί αρέ-
σκονται στο να γράφουν, να 
σχολιάζουν και να παριστάνουν 
τους κριτές των πάντων. Έχουν 
άποψη για όλα και θεωρούν ότι 
εκείνοι είναι αλάθητοι.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και 
με τον διαχειριστή - διαχειρι-
στές του συγκεκριμένου blog. 
Ο οποίος –οι, καλυπτόμενος 
από τον μανδύα της ανωνυμί-
ας κατ’ εξακολούθηση διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφορεί 
τους αναγνώστες του και δεν διστάζει να συκοφαντεί ανθρώπους που 
φαντάζομαι ότι γνωρίζει και μάλιστα καλά. Εξάλλου, μικρή κοινωνία 
είμαστε και γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι.

Άλλωστε, είναι κοινή διαπίστωση ότι όποιος διαφωνεί με το δήμαρ-
χο, γίνεται αντικείμενο σχολιασμού του συγκεκριμένου blog το οποίο 
αναμφίβολα βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο διαχειριστής 
του δεν κάνει στραβοτιμονιές. Έτσι, για μια ακόμα φορά, πιστός και 
υπάκουος στα άνωθεν κελεύσματα, χθες 21η Μαρτίου, προέβει με 
περισσή προχειρότητα και ασυγκράτητα βιασύνη, σε μια κατάπτυστη 
ανάρτηση η οποία βρίθει ψεμάτων . 

Ο σύγχρονος κουκουλοφόρος διαχειριστής, αν αφιέρωνε ελάχιστο 
χρόνο και έψαχνε λίγο διασταυρώνοντας τις ανυπόστατες πληροφο-
ρίες που του έδωσαν οι αναξιόπιστοι πληροφοριοδότες του θα διαπί-
στωνε ότι:

Μηνυτής (κατήγορος) στην υπόθεση που εκδικάστηκε στο ειρηνοδι-
κείο στις 21/3/2017 με κατηγορούμενο, τον κο Ιωάννη Τσοπάνη, δεν 
ήταν ο Δήμος της Πάρου και ο τότε Δήμαρχος, κος Χρ. Βλαχογιάννης. 
Η μήνυση ήταν αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης διαδικασίας μετά από κα-
τάθεση- καταγγελία ιδιώτη. Η υπόθεση αφορούσε σε γεγονότα που 
συνέβησαν το χρονικό διάστημα Μαΐου- Ιουλίου του 2012 και όχι στο 
2013, όπως ψευδώς αναφέρεται στην ανάρτηση. Ο Ιωάννης Τσοπά-
νης αυτό το χρονικό διάστημα δεν ήταν εκμεταλλευτής του τουριστι-
κού Καταφυγίου Νάουσας αλλά φύλακας που είχε οριστεί με σχετική 
απόφαση. Το κατηγορητήριο δεν περιλάμβανε καταστροφές σε φωτι-
στικά σώματα, (το ζήτημα αυτό προέκυψε μετά τις 31/8/2014).

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Χρήστος Βλαχογιάννης ΔΕΝ ήταν μάρτυ-
ρας κατηγορίας και ο Στέφανος Γαβαλάς μάρτυρας υπεράσπισης του 
κου Ιωάννη Τσοπάνη. 

Κληθήκαμε, και οι δύο, να καταθέσουμε ότι γνωρίζουμε για την υπό-
θεση και δεν κάναμε τίποτε περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από το να 
πούμε την αλήθεια και μόνο αυτήν. Σε ότι με αφορά, αυτό κάνω σε όλη 
μου τη ζωή, γι αυτό μπορώ να βλέπω τον καθένα στα μάτια και να μην 
υποκύπτω σε κανενός είδους πίεση, όσο για «τις υπόγειες διαδρομές» 
από ότι φαίνεται εσείς τις γνωρίζετε πολύ καλύτερα γιατί σας αρέσει 
το σκοτάδι περισσότερο από το φως και γι’ αυτό δεν αποκαλύπτετε και 
την ταυτότητά σας.

Κλείνοντας, επισημαίνω ότι, όταν πέσουν οι μάσκες τότε θα αποκα-
λυφθούν οι ενδόμυχες επιθυμίες σας και οι υποχθόνιοι σχεδιασμοί 
σας όχι μόνο για το τουριστικό καταφύγιο της Νάουσας αλλά ενδεχο-
μένως και για αλλά πολλά. 

Τότε θα δούμε ποιος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και ποιος για το 
προσωπικό του συμφέρον. 

Τότε, θα διαπιστώσουμε, γιατί έχετε καταντήσει σφουγγοκωλάριοι 
του δημάρχου και λιβανιστές της παραπαίουσας δημοτικής πλειοψη-
φίας.

Τέλος, ελπίζω στο μέλλον να είστε περισσότερο «ψαγμένοι» και λι-
γότερο στρατευμένοι.

Χρήστος Βλαχογιάννης,
Επικεφαλής της παράταξης,

Ενιαία Κίνηση πολιτών, Ενότητα για το μέλλον».

Έκθεση  
Μιλάνου

Ο δήμος Πάρου μέσω της Επιτροπής Τουρισμού και 
Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στη διεθνή τουριστική έκ-
θεση στο Μιλάνο «BIT» από 2 έως 4 Απριλίου 2017.

Ο δήμος με ανακοίνωσή του καλεί τους εκπροσώ-
πους των επαγγελματικών φορέων του τουρισμού 
αλλά και τους επαγγελματίες, να πλαισιώσουν, εάν το 
επιθυμούν, την αποστολή του δήμου, ώστε να επωφε-
ληθούν από την προβολή τους στην παραπάνω έκθε-
ση.

1,5 εκ. 
στον  
πολιτισμό

Με το ποσό του 1.500.000 ευρώ, 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει τους 
νευραλγικούς και καθοριστικούς για 
την ανάπτυξη των νησιών της τομείς, 
του τουρισμού, του πολιτισμού και 
της φυσικής κληρονομιάς. 

Πιο συγκεκριμένα, με στόχο τη 
βελτίωση, αναβάθμιση και υποστή-
ριξη του τουρισμού εμπειρίας, την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 
καθώς και την ανάδειξη και διάδο-
ση των παραδοσιακών προϊόντων 
των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ο 
Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζη-
μάρκος, απευθύνει πρόσκληση με 
τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής 
κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρι-
σμού», για την υποβολή προτάσεων 
έργων, προκειμένου να ενταχθούν 
και να χρηματοδοτηθούν από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο 
των αξόνων «Αειφορική ανάπτυξη 
και διαχείριση των πόρων» και «Ενί-
σχυση της Περιφερειακής Συνοχής» 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρόσκληση απευθύνεται στον 
δυνητικό δικαιούχο Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, και ειδικότερα στις δύο 
Διευθύνσεις Τουρισμού, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και 
Απασχόλησης, Κυκλάδων και Δωδε-
κανήσου. Σε συνάφεια με τη Στρατη-
γική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μπορούν 
να υλοποιηθούν δράσεις προβολής 
της φυσικής κληρονομιάς, του πο-
λιτισμού και του τουρισμού της Πε-
ριφέρειας, που αφορούν, ενδεικτικά, 
στην προβολή θεματικών μορφών 
τουρισμού, προώθηση τουριστικών 
πόρων (φυσικών και πολιτιστικών), 
συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, 
στοχευμένες διαφημιστικές καμπά-
νιες, παραγωγή προωθητικού υλι-
κού, αξιοποίηση διαδικτύου, διοργά-
νωση εκδηλώσεων κτλ. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημό-
σια δαπάνη που διατίθεται για την 
ένταξη των πράξεων της πρόσκλη-
σης, ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ. 
Η υποβολή των προτάσεων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης είναι 
δυνατή από τις  27.3.2017 έως 
τις 30.6.2017.  
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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

Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Ευχαριστίες 
Μπιζά

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου και 
έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ευχαρίστησε με ανακοίνωσή 
του όλους όσοι συνέβαλαν στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 
24 & 25 Μαρτίου 2017.

Ειδικότερα:
- τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/

θμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές εορτές που πραγματοποί-
ησαν

- το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Εκατονταπυλιανή και τις Ενο-
ρίες της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για τις ιεροτελεστίες

- τα παιδιά της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Πάρου
- το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Πάρου για τον ευπρε-

πισμό των χώρων κατάθεσης στεφάνων και της παραλιακής 
λεωφόρου

- το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου & το Λιμεναρχείο Πάρου για 
την τάξη

- τον τελετάρχη στην έδρα της Π.Ε. Πάρου, καθηγητή φυσι-
κής αγωγής κ. Δημήτριο Μαούνη

- την ομιλήτρια του πανηγυρικού στον Ιερό Ναό της Παναγί-
ας Εκατονταπυλιανής , καθηγήτρια φυσικής αγωγής κ. Μαρία 
Τσουκνίδα

- το χορευτικό τμήμα των νεανικών συντροφιών του Ι.Π. 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής και τον καθηγητή τους κ. Γιώργο 
Σταθόπουλο

- τη χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας και 
την καθηγήτρια μουσικής κ. Κωνσταντίνα Ανδρεάκου για την 
συμμετοχή τους στην αναβίωση του εθίμου λαμπαδηφορίας, 
στη μνήμη της ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, που διοργάνωσε η 
Δημοτική Κοινότητα Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ

- το τμήμα Διοίκησης & Οικονομικού  της Περιφερειακής 
Ενότητας Πάρου για την διοικητική και οργανωτική υποστή-
ριξη.             

Στον κύκλο 
του χρόνου

«Στον κύκλο του χρόνου» 
βρέθηκε ο Χορευτικός Όμι-
λος Νάουσας, στην ομότιτλη 
μουσικοχορευτική παράστα-
σή του, την οποία παρουσία-
σε στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», στη Νάουσα, το 
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017. 

Χορευτές των ομάδων του 
συγκροτήματος παρουσία-
σαν παραδοσιακούς χορούς, 
τραγούδια, έθιμα και δρώμε-
να από όλη τη χώρα σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, πιστοί και φέτος στο 
καθιερωμένο από το 2004 ετήσιο ανοιξιάτικο ραντεβού του ομίλου.

Παρουσιάστηκαν αφιερώματα στην Καππαδοκία, τη Φλώρινα, τη 
Δράμα, τα Μέγαρα και τη Λέρο, σε καλλιτεχνική επιμέλεια των χο-
ροδιδασκάλων Μιχάλη Κυπριανού, Θάνου Σαμπάνη, Μαρουσώς Κο-
νταράτου και Σταματίνας Τσουνάκη. Τους χορευτές συνόδεψαν οι  
Γιάννης Σεβαστόπουλος (λαούτο), Ιάσονας Κτενάς (βιολί), Τρύφωνας 
Παπαϊωάννου (κλαρίνο), Περικλής Κατσώτης (κρουστό), Ιωάννα Χρυ-
σανθοπούλου (τραγούδι) και οι Μ. Κυπριανού (γκάιντα) και Θ. Σαμπά-
νης (τρομπέτα). Το πρόγραμμα παρουσίασε η Ελένη Δερμεντζόγλου 
και τους φωτισμούς επιμελήθηκε ο Μάκης Λακταρίδης. Παρευρέθη-
σαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο πρόεδρος 
της ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιος Μαρινόπουλος, κ.α.

Το ΔΣ του ΧΟΝ συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους συντελεστές 
της εκδήλωσης και τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σε δελτίο τύπου του 
συλλόγου στους ευγενικούς τους χορηγούς και για τη βοήθειά τους 
στους κ.κ. Γιώργο Χανιώτη, Γιώργο Δαβερώνα, Σπύρο Μπάλιο, Αντώ-
νη Συργανίδη και τις κυρίες Ελευθερία Μπαρμπαρίγου και Μαρία Τρι-
πολιτσιώτου Τσουνάκη.

Θέατρο
Η Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτι-

κών Πάρου παρουσιάζει (σε δια-
σκευή) το έργο της Λίλιαν Δημη-
τρακοπούλου: «Ποιος σκότωσε τον 
William;». 

Με πανέξυπνο και εμπνευσμένο 
τρόπο η Λίλιαν Δημητρακοπούλου 
περιγράφει τις προσπάθειες μιας 
ερασιτεχνικής ομάδας να ανεβάσει 
Ρωμαίο και Ιουλιέτα.    

Στο έργο εμφανίζονται με αλ-
φαβητική σειρά: Δαμίγου Φωτεινή, 
Θεοδωρακούδης Χρήστος, Καράλη 
Βικτώρια, Κορρέ Μαρία, Μαλιάρης 
Ανέστης, Μπουρουτζίκας Βασίλης, 
Νόρθμαν Τριαντάφυλλος, Σαμαρά 
Λίλιαν, Τσουκνίδα Μαρία και Χασά-
πη Νίκη.

Ακόμα, στα φώτα: Κυριακή Φα-
ρούπου, στην επιμέλεια ήχων: Λίνο 
Μούκα, στην κατασκευή σκηνικών: 
Ανέστης Μαλιάρης, Τριαντάφυλλος 
Νόρθμαν, στη σκηνοθεσία: Κατερί-
να Ατζίδου, στη βιντεοσκόπηση: 
Στέφανος Γεωργιάδης και στη φω-
τογράφιση: Νίκος Ευστρατίου

Οι παραστάσεις θα δοθούν στο 
«Πολυγωνικό» στην Παροικιά to 
Σάββατο και Κυριακή 1 και 2 Απρι-
λίου, με ώρα έναρξης στις 9 το 
βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.
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Συγκέντρωση  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Με μία πρωτοφανή συγκέντρωση –για τα δεδομένα της Πάρου- εκατοντάδες 
Παριανοί και Αντιπαριώτες διαδήλωσαν κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών 
στο νησί μας, την περασμένη Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, στην πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους, στην Παροικιά.

Κύριο χαρακτηριστικό της μεγαλειώδους συγκέντρωσης ήταν η παρουσία νεολαί-
ων που με αποφασιστικότητα διαδήλωσαν κατά των σχεδίων που επεξεργάζονται 
πολιτικοί και επιχειρηματικοί όμιλοι.

Στη συγκέντρωση μίλησαν μέλη της επιτροπής αγώνα κατά της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στην Πάρο με επικεφαλής τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, τον 
έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά και τον δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστ. Φαρούπο, οι επικεφα-
λής των δημοτικών συνδυασμών, εκπρόσωποι φορέων και πολιτών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής
Η επιτροπή αγώνα δήμου Πάρου κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, 

δημοσιοποίησε την επόμενη ημέρα της συγκέντρωσης την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η Δημοτική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο 

νησί μας, χαιρετίζει τις παριανές, τους παριανούς και ιδιαίτερα τη νέα γενιά του τό-
που μας, που έδωσαν δυναμικό αγωνιστικό παρόν στη συγκέντρωση - διαμαρτυρία 
της Κυριακής 26 Μαρτίου. 

Η πρωτόγνωρη συμμετοχή των πολιτών για τα δεδομένα του νησιού μας σε αυτή 
τη συγκέντρωση, δείχνει ότι ο παριανός λαός κατανοεί τις περιβαλλοντικές, κοι-
νωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα έχει στον τόπο μας η εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων, που θα μετατρέπουν την Πάρο σε μια μεγάλη βιομηχανική ζώνη 
εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αγώνας μας μόλις ξεκίνησε:

Απαιτούμε την ανάκληση της υπουργικής απόφασης που δίνει τη δυνατότητα 
της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας και για το λόγο αυτό ζητά-
με συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Γ. Σταθάκη.

Λέμε ναι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ένα άλλο ενεργειακό σχεδια-
σμό, που δεν καταστρέφει τα νησιά μας στο όνομα της εμπορευματοποίησης του 
κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος του τόπου και της κοινω-
νίας μας».

ΝΔ
Από τη δημοτική οργάνωση ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα η 

παρακάτω ανακοίνωση συμπαράστασης:
«Η ΔΗΜ. Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου με αφορμή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας δηλώνει τα ακόλουθα:
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης των νησιών μας 

πόσο μάλλον όταν πρόκειται να πληγεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να υπο-
νομευτεί ο τουρισμός που αποτελεί τον κύριο εργασιακό άξονα των νησιών μας.

Επιπρόσθετα η ΔΗΜ. Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου υιοθετεί την άποψη της πλει-
οψηφίας των πολιτών και κατανοεί τη δίκαιη οργή των κατοίκων γι’ αυτό και συ-
ντάσσεται μαζί τους, σεβόμενη τις αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θα πρέπει ξανά η πολιτεία να εξετάσει την έγκριση απόφασης με τη σύμφωνη 
γνώμη των κατοίκων, των φορέων της Πάρου καθώς και των υπολοίπων νησιών 
(Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακό Συμβούλιο) όπου θα έχουν λόγο και οι τοπικές 
κοινωνίες ώστε όλα να γίνονται στο μέτρο που πρέπει και να έχουν το ανάλογο 
αποτέλεσμα κοινής ωφέλειας».

ΚΚΕ
Η ΚΟΒ Πάρου ΚΚΕ την επόμενη ημέρα της συγκέντρωσης έδωσε στη δημοσιότη-

τα το παρακάτω ελτίο τύπου:
«Χαιρετίζουμε τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του παριανού λαού, κατά 

της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στη Πάρο.  
H πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι πολιτική της ΕΕ και προ-

ωθείται με διάφορες παραλλαγές σε όλα τα κράτη - μέλη της, πολύ πριν από 
την εκδήλωση της κρίσης. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η σχεδιαζόμενη 
εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρει-
ου Αιγαίου και η διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό εθνικό σύστημα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την πολιτική, την προσυπέγραψαν και την απο-
δέχονται όλες οι κυβερνήσεις από το 2006 μέχρι σήμερα.

Το ΚΚΕ προειδοποιεί για τις οικονομικές, κοινωνικές και  περιβαλλοντικές συνέ-
πειες αυτής της πολιτικής, εδώ και πολλά χρόνια. Οι λεγόμενες «πράσινες επενδύ-
σεις» δεν απαντούν στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και του λαού.

Στηρίζουμε και μετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα σύγκρουσης του 
παριανού λαού με μια δρομολογημένη πολιτική και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα 
για να ανατραπούν ειλημμένες αποφάσεις.

Ο οργανωμένος, μαζικός και επίμονος αγώνας των παριανών και όλων 
των νησιωτών με ξεκάθαρους στόχους, είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθε-
ση για τη θετική έκβαση αυτού του αγώνα.

Όπως σταθήκαμε με συνέπεια και πράξεις στο πλάι των νησιωτών όλα αυτά τα 
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χρόνια, συνεχίζουμε, παλεύουμε και διεκδικούμε:
- Να ανακληθούν οι άδειες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα 

νησιά μας.
- Να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες των νησιών, με φθηνό και 

επαρκές ρεύμα για τα λαϊκά στρώματα και τις μικρές επιχειρήσεις, με ελα-
χιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον και ενεργειακή ασφάλεια 
με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονα δικαιώματα.

Όχι στην πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας που θυσιάζει τα λαϊκά 
δικαιώματα προς όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων».

ΚΕΠ-ΟΣΑ
Ο δημοτικός συνδυασμός της αντιπολίτευσης ΚΕΠ-ΟΣΑ υπό τον τίτλο: «Όχι στις 

ανεμογεννήτριες» έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση για το θέμα 
της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών:

«Καμιά περιβαλλοντική, ενεργειακή ή αναπτυξιακή πρόθεση δεν υπάρχει πίσω 
από τις ανεμογεννήτριες (τις έχουμε αναλύσει στις ημερίδες και στις συναντήσεις), 
παρά μόνο αποικιοκρατικού τύπου δεσμεύσεις απέναντι στις χώρες δανειστές που 
τις κατασκευάζουν και εξυπηρέτηση μερικών συμφερόντων ιδιωτών, σε βάρος του 
οικονομικού συμφέροντος των κατοίκων των νησιών.

Ως δημοτική παράταξη ζητούμε να εξαιρεθούν η Πάρος και τα τρία άλλα νησιά 
από το πρόγραμμα εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

Σε αυτό τον παραλογισμό μόνο η αντίσταση της κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει 
εμπόδιο στη μετατροπή του νησιού μας σε αιολικό πάρκο».

Λαϊκή Συσπείρωση
Με τίτλο: «Όχι στα σχέδια καταστροφής των νησιών μας», η Λαϊκή Συσπείρωση 

Πάρου, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στη πολιτική που εμπορευματοποιεί το κοινωνικό 

αγαθό της ενέργειας, που ξεπουλάει τις ενεργειακές πηγές στα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα, την εύκολη κερδοφορία τους και προμηνύει την καταστροφή των 
νησιών μας.

Πρέπει να υπερασπίσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, τη προίκα των παιδιών 
μας και την επιβίωση μας, τα δικά μας συμφέροντα με κάθε μέσο και κάθε τρόπο.

Δεν ξεχνάμε ποιοί είναι αυτοί που έβαλαν τις υπογραφές τους σε τούτο 
το έγκλημα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και ποιοί μπορούν τώρα να τις 
πάρουν πίσω. Ας αφήσουν λοιπόν τα λόγια τα παχιά και:

- Να ανακαλέσουν τις άδειες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά 
μας.

- Να ικανοποιήσουν  τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών, διασφαλίζοντας φθη-

νό και επαρκές ρεύμα για τα λαϊκά στρώματα και τις μικρές επιχειρήσεις, με ελαχι-
στοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον, ενεργειακή ασφάλεια με μόνιμο προ-
σωπικό με σύγχρονα δικαιώματα.

Όχι στην πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας που θυσιάζει τα λαϊκά 
δικαιώματα προς όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων».

«Μ. Μαυρογένους»
Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογέ-

νους», με ανακοίνωσή του καταδίκασε ομόφωνα τη δημιουργία βιομηχανικού τύπου 
αιολικών πάρκων στο νησί της Πάρου. Στην ανακοίνωσή του επίσης αναφέρει:

«[…] Η εγκατάσταση των ΑΠΕ θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικολογική καταστρο-
φή στο νησί μας, ενώ θα πλήξει την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων που είναι 
ο τουρισμός. 

Είμαστε αντίθετοι στα μεγαλεπήβολα σχέδια των πολυεθνικών εταιριών που θέ-
λουν να μετατρέψουν τον τόπο μας σε ένα απέραντο αιολικό πάρκο και συμμε-
τέχουμε με κάθε τρόπο, προκειμένου να σταματήσουμε την μεγαλύτερη πιθανόν 
απειλή που έχει να αντιμετωπίσει το νησί. Ζητάμε την ΑΚΥΡΩΣΗ της Υπουργικής 
Απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Πάρο».

«Περπατητές» Πάρου
Ο φυσιολατρικός σύλλογος «Περπατητές» Πάρου, δημοσιοποίησε μία ιστορία δι-

αμαρτυρίας… με τίτλο: «Οι Σιδερένιοι Γίγαντες». Η διαμαρτυρία τους έχει ως εξής:
«Εμείς οι άνθρωποι, που αγαπάμε τη φύση και ειδικά το φυσικό τοπίο της Πάρου, 

λαχταρούμε να περπατήσουμε ανάμεσα σε γιγάντιες σιδερένιες ανεμογεννήτριες, 
που θα υψωθούν στις βουνοκορφές και στα οροπέδια της!

Ανυπομονούμε να περπατήσουμε στους φαρδιούς δρόμους που θα διανοιχτούν 
από άλλους σιδερένιους γίγαντες για την εγκατάσταση τους, μιας και στα κακο-
τράχαλα μονοπάτια της Πάρου με τις γραφικές πεζούλες – ξερολιθιές δεξιά και 
αριστερά των μονοπατιών, πολλές φορές «στριμωχνόμαστε»! Τι όμορφα, που στις 
εκτάσεις που θα θεμελιωθούν, η γη θα «ποτιστεί με τσιμέντο», τόσο τσιμέντο όσο 
χρειάστηκε για να οικοδομηθεί όλη η Νάουσα!

Και εκεί που δεν υπήρχαν ίχνη και ήχοι ανθρώπινης δραστηριότητας, τώρα θα 
υπάρχει η «μελωδία των ανεμογεννητριών» να νανουρίζει το τοπίο  με τον δικό του 
σύγχρονο τρόπο! Και καθώς θα στριφογυρνούν τα τεράστια μεταλλικά πτερύγια, 
τι όμορφα που θα ανακατευθύνουν τους ανέμους στην επιφάνεια του εδάφους και 
θα προκαλούν την εξάτμιση της εδαφικής υγρασίας, τι όμορφα που θα αλλάξουμε 
το μικροκλίμα της περιοχής και την βιοποικιλότητα της! Και εκεί που η διαδρομή 
των αποδημητικών πουλιών ήταν ανεμπόδιστη και μονότονη, τώρα η διαδρομή 
τους θα αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και θα πρέπει να υπερνικήσουν 
τις κοφτερές λεπίδες των σιδερένιων πτερυγίων, που θα περιστρέφονται στον κα-
λοθελητή άνεμο! 

Τι όμορφα, ειδικά για τους ξένους  τουρίστες μας, να θωρούν ένα βιομηχανικό 
τοπίο,  οικείο σε αυτούς, να νιώσουν αυτό το πέρασμα της κυκλαδικής ομορφιάς 
από τους γραφικούς ανεμόμυλους στις πανέμορφες σύγχρονες ανεμογεννήτριες! 
Τι όμορφα, που από κάθε σημείο της Πάρου θα αγναντεύουμε την απαράμιλλη 
ομορφιά τους! Τι όμορφα, που θα ζούμε σε αυτό τον τόπο συντροφιά με τα αιολικά 
πάρκα! Τι όμορφα, που τα παιδιά μας μετά από 20-25 χρόνια θα βλέπουν τα γιγά-
ντια μεταλλικά κουφάρια πάνω σε τόνους μπετόν στις κορυφές των βουνών μας 
ως μνημεία «καθαρής ενέργειας»! 

Και τελικά θα λέμε, τι όμορφα που ήταν κάποτε στην Πάρο με τους ανεμόμυλους 
των Παππούδων μας! Περπατάμε όλοι μαζί δυναμικά και αμετάκλητα στο μονοπάτι,

«OΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ».

Το θέμα της εβδομάδας | 7



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 1 Απριλίου 20178 | Πρώτο θέμα

Στην τελική ευθεία  
για Αλυκή και Αμπελά

Αλλάζουν όψη Αλυκή και Αμπελάς, καθώς με ομόφωνη απόφασή του το Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου σε συνεδρίασή του στις 28 Μαρτίου 2017 ενέκρινε έργα 
συνολικού ύψους 5.350.000 ευρώ, στις παραπάνω δύο περιοχές.

Συγκεκριμένα το λιμενικό ταμείο ενέκρινε:
α) Την έγκριση τευχών δημοπράτησης, καθορισμός όρων και προκήρυξη διαγω-

νισμού του έργου: «Έργα λειτουργίας – Βελτίωσης – Επέκτασης Υφιστάμενου Α/Κ 
στην Αλυκή (Αγκαιριά) Δήμου Πάρου» (βλ:. φωτό 1ης σελίδας), ύψους 4,5 εκ. 
ευρώ. 

β) Την έγκριση τευχών δημοπράτησης, καθορισμός όρων και προκήρυξη διαγωνι-
σμού του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του Α/Κ Αμπελά Ν. Πάρου και ενίσχυ-
ση λιμενοβραχίονα με φυσικούς ογκόλιθους», ύψους 1.350 εκ. ευρώ.

«ΕΤΘΑ»
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, Στ. Κα-

ραχάλιος, έστειλαν επιστολή στις 22 Μαρτίου 2017 στο υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ώστε το έργο να συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «ΕΤΘΑ» περιόδου 2014-2020.

Το ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), είναι το Ταμείο Θαλάσσιας 
και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αλληλοσυμπληρώνο-
νται και στηρίζουν την ανάκαμψη στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξη και την απα-

σχόληση. Το Ταμείο
- βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία
- στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους
- χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές
- διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση.
Το Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους.
- Κάθε χώρα λαμβάνει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου, 

ανάλογα με το μέγεθος του αλιευτικού της τομέα.
- Στη συνέχεια, καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο διευκρινίζει πώς 

σκοπεύει να δαπανήσει τους χορηγηθέντες πόρους.
- Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό, εναπόκειται στις 

εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.
- Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη της 

εκτέλεσης του προγράμματος.

Η επιστολή
Στην επιστολή του οι κ.κ. Κωβαίος και Καραχάλιος επισημαίνουν:
«Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου βρίσκεται σε θέση να 

προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 
& Επέκταση Υφιστάμενου Αλιευτικού Καταφυγίου στην Αλυκή, Δημοτική Κοινότη-
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τα Αγκαιριάς, Δήμου Πάρου», 
δεδομένου ότι αυτό διαθέτει:

- πλήρη ωριμότητα, με 
ολοκληρωμένο φάκελο 
εγκεκριμένων / επικαιροποι-
ημένων μελετών (τεχνικών, 
περιβαλλοντικών και υποστη-
ρικτικών),

- πλήρη συμμόρφωση 
με τη σχετική απόφαση 
της Επιτροπής Σχεδια-
σμού και Ανάπτυξης Λι-
μένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με αριθ. 
8216/51/13 (Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 
85/21.03.2013) και το πρα-
κτικό της 55ης / 11.12.2012 
Συνεδρίασης της επιτροπής, 
και

- εγκεκριμένους περι-
βαλλοντικούς όρους για 
το σύνολο των εγκα-
ταστάσεων του αλι-
ευτικού καταφυγίου, 
υφιστάμενων και έργων βελ-
τίωσης / επέκτασης (απόφα-
ση της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 
οικ.90650 / 20.12.2016, 
ΑΔΑ:7ΔΠΝΟΡ1Ι-ΥΚΔ)

Οι τεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπονται με το ανωτέρω έργο στις υφιστά-
μενες εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου αφορούν κυρίως 
στη βελτίωση της λειτουργικότητας, ήτοι στην αύξηση της δυναμικότητας ελλιμε-
νισμού σε αριθμό και μέγεθος σκαφών (τουλάχιστον 105 σκάφη διαφόρων 
κατηγοριών και διαστάσεων, με μήκος σκαφών από 8μ. έως και μεγαλύτε-
ρο από 20μ.) και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφά-
λειας στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, καθώς και στην ανακατασκευή και διαμόρφωση 
του παραλιακού μετώπου στην περιοχή του έργου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου (γενικό σύνολο, συμπεριλαμβανομένων 
των γενικών εξόδων / εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, αναθεώρησης και 
ΦΠΑ 24%) είναι: 4.500.000,00€. Σημειώνεται ότι ενδεχόμενη κάλυψη της δα-
πάνης αυτής με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου, δεν θα επιτρέπει ουσιαστικά την εκτέλεση άλλων έργων 
σε  λιμενικές  εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του συγκεκριμένου φορέα -με 
δικούς του πόρους- που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή και 
ποιοτική παροχή των λιμενικών υπηρεσιών, όπως έργων συντήρησης και 
αποκατάστασης της υποδομής και αναβάθμισης των υπηρεσιών στο Λιμένα Πάρου 
(Παροικίας), ο οποίος λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου / εξόδου για τα  νησιά 
της Πάρου και της Αντιπάρου, και αποτελεί βασικό κέντρο του δικτύου ακτοπλοϊ-
κών συνδέσεων στο Νότιο Αιγαίο. 

Το Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής Πάρου θα αποτελέσει με την ολοκλήρωση του 
έργου, έναν οργανωμένο λιμενικό χώρο που θα παρέχει τις αναγκαίες ευ-
κολίες (ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων και πε-
τρελαιοειδών, παροχής καυσίμων κ.τλ.) στα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, 
και σε συνδυασμό με την κεντρική γεωγραφική του θέση στο σύμπλεγμα των Κυ-
κλάδων μπορεί να παρέχει ασφαλή ελλιμενισμό σε άλλα αλιευτικά σκάφη άλλων 
νησιών που θα προσορμίζουν στο καταφύγιο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή για 
ανάγκες ανεφοδιασμού, καθώς και σε τουριστικά σκάφη που διακινούνται από τις 
Βόρειες προς τις Νότιες Κυκλάδες ή από τις Ανατολικές προς τις Δυτικές Κυκλά-
δες και αντίστροφα. 

Θετικό επίσης στοιχείο σε ότι αφορά τη συμβολή του νέου καταφυγίου στην 
ανάπτυξη του θαλάσσιου / παράκτιου τουρισμού είναι η μικρή απόσταση (4 χλμ. 
περίπου) από το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου, καθώς και η εγγύτητα του καταφυγίου 
με την Αντίπαρο, τη νησίδα Δεσποτικό (με ανασκαφικά ευρήματα πολύ υψηλής 
αρχαιολογικής αξίας και αναστηλωτικές εργασίες σε εξέλιξη) και άλλες γειτονικές 
νησίδες σημαντικού φυσικού κάλλους, αλλά και η ευνοϊκή θέση του καταφυγίου 
για τη θαλάσσια σύνδεση με άλλα γειτονικά νησιά των Δυτικών και Νοτίων Κυκλά-
δων (Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος. Φολέγανδρος, Σίκινος και Ίος). Η ολοκλήρωση 
του καταφυγίου μετά την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα αναδεί-
ξει δυνατότητες αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής και εφαρμογής βιώσιμης προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης, 
βασιζόμενης στη  γνώση της αλιείας, παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενι-
σχύουν τον κλάδο και προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, και δημιουργία συ-
μπληρωματικών υπηρεσιών και νέων μορφών εισοδήματος. Η συμβολή του έργου 
στην προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης 
και την εδαφική συνοχή εκτιμάται ως σημαντική, στις εξής κυρίως κατευθύνσεις:

- ασφαλέστερη και καλύτερη εξυπηρέτηση αλιευτικών και τουριστικών 
σκαφών και περιορισμό της αρόδο αγκυροβολίας, η οποία αφενός θέτει συ-
χνά σε κίνδυνο σκάφη και επιβάτες δεν δημιουργεί έσοδα από τον ελλιμενισμό, 

και αφετέρου είναι εξαιρετικά 
επιζήμια για την προστατευό-
μενη υποθαλάσσια χλωρίδα,

- εκσυγχρονισμό ορ-
γάνωσης της αλιευτικής 
δραστηριότητας, βελτίω-
ση της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας των 
αλιέων, στήριξη επενδύσε-
ων που προσθέτουν αξία στα 
αλιευτικά προϊόντα και γενι-
κότερα δράσεων ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιμότητας της αλιείας μι-
κρής κλίμακας στην ευρύτερη 
περιοχή,

- ενίσχυση της οικονο-
μίας της αλιευτικής κοι-
νότητας του νησιού, διευ-
ρύνοντας και επεκτείνοντας 
χρονικά την τοπική απασχό-
ληση, με διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων της αλιείας 
και σε άλλους τομείς της θα-
λάσσιας οικονομίας, δημι-
ουργία υπηρεσιών συμπλη-
ρωματικών με την αλιεία και 
την αναζήτηση νέων μορφών 

εισοδήματος, αξιοποίηση συνδυασμένων δράσεων της παράκτιας αλιείας με τις 
αγροτουριστικές δραστηριότητες, και γενικότερα με την υλοποίηση στρατηγικών 
εξειδίκευσης στη γαλάζια οικονομία και τους συναφείς τομείς,

- βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαιτέρως στους τομείς του 
θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, της ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης, 
των τουριστικών θεματικών διαδρομών και περιηγήσεων στις παράκτιες περιοχές 
της Πάρου και των γειτονικών νησιών, την προώθηση της θαλάσσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του τουρισμού θαλάσσιων αθλημάτων. 

Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του έργου του Αλιευτικού Καταφυγίου 
Αλυκής Πάρου, όπως ανωτέρω περιγράφονται, θεωρούμε ότι προωθούν τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Προτεραιότητας της Ένωσης 1, όπως προσδιορίζο-
νται στο εγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Θάλασσας & Αλι-
είας (ΕΤΘΑ)» της περιόδου 2014-2020. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει φυσικό 
αντικείμενο εφαρμογής του ενδεικτικού τύπου «Επενδύσεις για την κατασκευή ή 
τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων» του ΕΤΘΑ, και είναι συναφής με το 
Μέτρο ΕΤΘΑ 09 («Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς 
λιμένες») του Ειδικού Στόχου 4 («Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσι-
μότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων») της Προτεραιότητας 1 ή -κατ’ αντιστοι-
χία- των μέτρων του άρθρου 42, παρ. 1 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
της 15.05.2014.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων του φυσικού αντικείμενου 
του έργου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου και της συνάφειάς του με 
τους στόχους και τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΤΘΑ, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό διαθέτει πλήρως ολοκληρωμένες διαδικασίες των 
ενεργειών ωρίμανσης του, γεγονός που διασφαλίζει απολύτως τον χρονικό προ-
γραμματισμό υλοποίησης της εν λόγω πράξης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πά-
ρου-Αντιπάρου θεωρεί ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις υποβολής πρότασης έργου 
(πράξης), προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο σχετικής πρό-
σκλησης που δημοσιευθεί.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε και επιβεβαιώσετε τις δυνατότητες σε σχέση με 
τον προαναφερόμενο προγραμματισμό μας, και ενημερώσετε σχετικά με τον προ-
βλεπόμενο χρόνο ενεργοποίησης της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των 
προτάσεων προς χρηματοδότηση. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για τη χορήγηση επιπρόσθετων στοιχείων από τον 
φάκελο του έργου, που μπορεί να είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση του έργου και 
τη συμβολή του στους στόχους του ΕΤΘΑ».

Αμπελάς
Το έργο στο αλιευτικό καταφύγιο του Αμπελά θα ανέλθει στα 1.350.000 ευρώ και 

ο προσήνεμος μώλος του έργου προβλέπεται να αρθεί πλήρως και να επανακατα-
σκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις συστάσεις λιμενικών έργων.

Θα γίνει άρση των φυσικών ογκόλιθων και λίθων που σήμερα αποτελούν τον 
προσήνεμο μώλο, εκσκαφή της αύλακας για την προστασία ποδός του έργου, συ-
μπλήρωσης της αύλακας με λίθους τόσο λατομικής προέλευσης όσο και από αυ-
τούς που θα προκύψουν από την άρση της παλαιάς κατασκευής (η διαβάθμιση των 
λίθων είναι από 500 έως 1000 kg. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η στρώση του 
φίλτρου και η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με στρώση θωράκισης από φυσικούς 
ογκόλιθους ατομικού βάρους 6-8000 kg.

Ακόμα, θα γίνουν έργα στους χερσαίους χώρους του καταφυγίου και διαμορφώ-
σεις. 
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Όταν φυσάει 
στην Παροικιά

Τα καταστήματα της Παροικιάς στην Παλιά Αγορά 
είχαν δύο όψεις: Την κύρια στην αγορά και την «πίσω» 
σε παράλληλους παράδρομους. 

Η πίσω πόρτα χρησίμευε για τον εφοδιασμό των 
καταστημάτων, που γινόταν είτε με ανθρωποκινούμε-
να κάρα, είτε με ζώα, για να αφήνεται η κύρια όψη 
ελεύθερη για τους πελάτες. Το κτίσιμο με πέτρα και 
χοντρούς τοίχους 50-60 εκ. σε συνδυασμό με μικρά 
ανοίγματα, διατηρούσε την θερμοκρασία σε ανεκτά 
επίπεδα τους χειμερινούς μήνες, πολλές φορές χωρίς 
την ανάγκη επιπλέον θέρμανσης. Ο προσανατολισμός 
και οι πολλές γωνίες στους δρόμους και τα σοκάκια 
βοηθούσαν επίσης στη δημιουργία απάνεμων περιο-
χών.

Αυτό όμως δημιουργούσε το αντίθετο αποτέλε-
σμα το καλοκαίρι. H ανάγκη λοιπόν δημιούργησε τα 
μεταλλικά σκίαστρα στη δυτική πλευρά (κυρίως) της 
Αγοράς, που αποτελούν αντικείμενο διαμάχης με την 
αρχαιολογία, ως προς την διατηρησιμότητα τους. Για 
περαιτέρω ελάττωση της θερμοκρασίας  των κατα-
στημάτων και οικιών, ένα απλό άνοιγμα της πίσω πόρ-
τας αρκούσε ώστε και το παραμικρό ρεύμα αέρα να 
δροσίζει το εσωτερικό. Ακόμα και σε περιόδους από-
λυτης νηνεμίας, η θερμοκρασία ιδίως μετά τη δύση 
του Ηλίου, διατηρείτο σε ανεκτά επίπεδα. 

Ο φωτισμός των καταστημάτων στην αρχή της του-
ριστικής ανάπτυξης δε διέφερε πολύ ανάλογα με τις 
εποχές, πέρα από το γεγονός ότι έμεναν ανοικτά πε-
ρισσότερες ώρες το βράδυ (το μεσημέρι φυσικά ήταν 
κλειστά! Όλα!). Σταδιακά όμως, λόγω ανταγωνισμού 
και ανάγκη φωτισμού των εμπορευμάτων στο δρόμο, 
οι λαμπτήρες πυρακτώσεως πλήθαιναν και μεγάλω-
ναν σε ισχύ και σιγά-σιγά η θερμοκρασία στην αγορά 
τους θερμούς μήνες σε μέρες νηνεμίας, γινόταν αφό-
ρητη. Στο εσωτερικό των καταστημάτων, η μετατρο-
πή της νύκτας σε μέρα έφερνε και ανάλογη αύξηση 
της θερμοκρασίας, που ο παραδοσιακός τρόπος αερι-
σμού/δροσισμού δεν μπορούσε να καλύψει. Βλέπαμε 
λοιπόν τους καταστηματάρχες της αγοράς να εύχονται 
μεγάλα μελτέμια, και τους καταστηματάρχες της πα-
ραλίας, γαλήνες. Οι ανεμιστήρες δούλευαν υπερωρίες 
με πενιχρά και θορυβώδη αποτελέσματα. 

Η λύση ήρθε φυσικά με τα αιρκοντίσιον, μαζί όμως 
με τη σταδιακή αλλαγή χρήσης των καταστημάτων, 
από παραδοσιακά σε τουριστικά, ενοικίαση αντί για 
ιδιόχρηση, με σταδιακό χάσιμο των παραδοσιακών 
τακτικών δροσισμού, και την εξάλειψη χρήσεως της 
«πίσω πόρτας». Σε πολλά σφραγίστηκε για διάφορους 
λόγους, η δε εξωτερική κλιματιστική μονάδα τοποθε-
τήθηκε στον παράδρομο, αντί του σωστού και νόμι-
μου «μη ορατού από κοινόχρηστο χώρο» π.χ. ταράτσα. 
Το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά  του προβλήματος 
με αύξηση της θερμοκρασίας σε στενά σοκάκια που 
ήταν οάσεις δροσιάς και γέμισαν θορυβώδη μεταλλι-
κά κουτιά. 

Η Επιτροπή Αισθητικής θα κάνει ότι μπορεί ώστε με 
τη σταδιακή αντικατάσταση των μέσων φωτισμού με 
νέας τεχνολογίας, χαμηλής ενέργειας και παράλληλη 
σταδιακή μεταφορά των εξωτερικών μονάδων σε σω-
στούς χώρους, να πετύχουμε χαμηλότερες καταναλώ-
σεις, ανεκτές θερμοκρασίες και αισθητική βελτίωση.

Φιλικά
Πέτρος Α. Αυλήτης
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Ο δρόμος 
είχε τη δική 
του ιστορία

Ανάμεσα στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες που 

ευεργέτησαν πολλαπλά το Ελληνικό Έθνος κατά τους 

χρόνους της Ελληνικής Επανάστασης ήταν ο Αλέξαν-

δρος Μαύρος (1770-1851), διαπρεπής Φιλικός, γραμ-

ματέας και ταμίας της Φιλικής Εταιρείας, ενισχυτής 

των Ελληνικών γραμμάτων και φιλάνθρωπος. 

Γεννήθηκε στην Παροικιά στη συνοικία «Κάστρο» το 

1770 και πέθανε στην Οδησσό το 1851. Ήταν γιος του 

Σπυρίδωνα Μαύρου.

Από μικρός ξενιτεύτηκε και άρχισε να εργάζεται στην 

Οδησσό της Ρωσίας εκεί που ανθούσε η παροικία των 

Ελλήνων εμπόρων και διανοούμενων. Στις 15 Ιουλίου 

1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Από την περιουσία 

του πρόσφερε χρήματα προς κάθε κατεύθυνση για τις 

ανάγκες του αγώνα. Ο διακεκριμένος αυτός ευπατρί-

δης δεν λησμόνησε το νησί του και έστελνε χρήματα 

για τη λειτουργία της Αλληλοδιδακτικής Σχολής Πα-

ροικίας, συνετέλεσε στην έκδοση βιβλίων, στην ίδρυ-

ση σχολείων, νοσοκομείων, στα έξοδα σπουδών στην 

Ευρώπη Ελλήνων φοιτητών, και επίσης, ήταν μέγας 

ευεργέτης του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης. Επί-

σης, δώρισε στην Εκατονταπυλιανή τμήμα του Τίμιου 

Ξύλου, επίχρυσα και αργυρά ευαγγέλια, ιερά σκεύη 

και άμφια. Τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο είχε κα-

θιερωθεί από τον Σπυρίδωνα Μαύρο να μοιράζονται 

χρήματα στους φτωχούς και άπορους της Παροικιάς 

(πηγές «Παριανά τευχ.86, Χρονολογικό Πανόραμα της 

Ιστορίας της Πάρου σελ.204).

Τέλος, η οδός που φέρει το όνομά του στην Παροι-

κιά, ξεκινάει από την οδό «Μαντώς Μαυρογένους» 

έως την οδό «Στρατηγού Ι. Καραβία» στην περιοχή 

«Χάλαρα».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι έξι και 
η έξη

Διάβαζα προ ημερών το εφημεριδάκι των μα-
θητών της Β’ τάξης του ΓΕΛ Πάρου, «ΓΕΛ-ω-
σοφίες… του θρ@νίου».

Σχεδόν πάντα γνωρίζω ότι όταν βρίσκω μαθητι-
κά έντυπα θα βρω κείμενα που θα με προβληματί-
σουν και θα μου δώσουν τροφή για σκέψη.

Αντιγράφω από την εφημερίδα τους κάποια ση-
μεία από το άρθρο για τον τρόπο που τα ΜΜΕ 
ασκούν επιρροή το παρακάτω: «Από τότε που 
ανακαλύφθηκε κάθε μορφή ενημέρωσης και από 
τότε που εξελίχθηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης, έχουν όλο και μεγαλύτερη επίδραση 
πάνω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι χωρίς να 
το αντιλαμβάνονται, αφομοιώνουν και ακολου-
θούν τα πρότυπα και τις ιδέες που τους προβάλ-
λονται (…)».

Στη συνέχεια διάβασα σto άρθρο με τίτλο: «Τι 
είναι ενημέρωση;» το παρακάτω: «[…] Αυτή ακρι-
βώς η δυνατότητα οδήγησε σύντομα στη χρήση 
του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση προσωπι-
κών συμφερόντων, σε βάρος της γνήσιας ενημέ-
ρωσης. Αναμενόμενο ήταν όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι να αρχίσουν να είναι πιο επιφυλακτικοί 
με το ποιες ειδήσεις θα πίστευαν και ποιες όχι. 
Οι άνθρωποι στην σημερινή εποχή, γνωρίζοντας 
την ευκολία δημιουργίας και δημοσίευσης ψευ-
δών ειδήσεων, πιστεύουν όλο και πιο δύσκολα 
ό,τι διαβάζουν. Αυτή η στάση των ανθρώπων 
άρχισε να εξαπλώνεται και στα υπόλοιπα ΜΜΕ. 
Η δυσπιστία, η αμφισβήτηση και η ανάγκη για 
διασταύρωση των ειδήσεων έχουν καταλήξει να 
είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να θεωρείται 
κάποιος πλήρως ενημερωμένος στη σημερινή 
εποχή (…)».

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω άρχισα να εν-
θουσιάζομαι, αφού είδα προβληματισμένους έφη-
βους που αμφισβητούν. Και αν δεν αμφισβη-
τήσεις τα πάντα στην εφηβική ηλικία, κάτι 
δεν πάει καλά…

Όμως, λίγο μετά έπεσε το μάτι μου και σε μία 
έρευνα που έκαναν οι μαθητές για την αναγκαιό-
τητα ή όχι του facebook. Εκεί ομολογώ προβλη-
ματίστηκα και ο λόγος είναι οι απαντήσεις που 
δόθηκαν. Έτσι, στην ερώτηση: «Πιστεύετε πως θα 
μπορούσατε να ζήσετε χωρίς facebook;», οι απα-
ντήσεις ήταν 9 ναι, 5 όχι και 4 ίσως. Με λίγα λόγια 
ο ένας στους δύο μαθητές πιστεύει ότι η ζωή δεν 
έχει κανέναν νόημα χωρίς το facebook…

Προ μηνών ευρισκόμενος σε ένα μαγαζί βρα-
δινής διασκέδασης στην Παροικιά, παρατήρησα 
το εξής φαινόμενο (έτσι το χαρακτηρίζω). Κάπου 
λοιπόν σε μία γωνία του καταστήματος κάθονταν 
τρία αγόρια –πάνω κάτω στα 18 τους χρόνια- και 
τρία κορίτσια ανάλογης ηλικίας. Στο κατάστημα 
παίζονταν μουσικάρες, το κέφι ήταν στην κορύ-
φωσή του και τι διαπιστώνω ξαφνικά; Αντί να 
φλερτάρουν αναμεταξύ τους οι νεαροί κύριοι με 
τις πανέμορφες κοπέλες, είχαν αφοσιωθεί και οι 
έξι στην… έξη των γραπτών μηνυμάτων του κινη-
τού τηλεφώνου!

Παιδιά, μικρά και μεγάλα: Ή στραβός είναι ο για-
λός ή στραβά αρμενίζουμε όλοι μας!
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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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισμού,  από 60 έως 
150τμ σε τιμές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ μικρή προ-
καταβολή, 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 πηγά-
δι. 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  
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑ ζητείται για ενοικίαση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 28777, 6938 
501 807

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, 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 ενοικιάζεται χώρος 5 
στρεμμάτων στον Περιφερειακό 
Παροικίας κατάλληλος για παρ-
κινγκ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
24663

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται στην 
ευρύτερη περιοχή της Παροικίας 
και της Νάουσας, έως 60 τ.μ., για 
κύρια κατοικία με θέρμανση και 
βεράντα ή και κήπο. Τηλ. 6972 
117 399

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για μερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
για το εμπορικό τμήμα της 
εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από συνερ-
γείο σκαφών. Τηλ: 6981 746 
231 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ζητείται για γραμματειακή υπο-
στήριξη με μερική απασχόληση σε 
υπηρεσία στην Πάρο. Απαραίτητο 
πτυχίο ΤΕΙ, άριστη γνώση Η/Υ και 
πολύ καλή γνώση αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο kmparos@epapsy.gr, 
fax: 22840 22011.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για ενοικιαζόμενα διαμε-
ρίσματα 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 ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται 
από εστιατόριο στα Γλυφά για τη 
σεζόν, για εργασία από μεσημέρι 
ως βράδυ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 057 420

ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ζητείται από 
εταιρεία στην Πάρο, με εμπειρία 
στην συντήρηση πισίνας για μόνι-
μη 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

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 
ξενοδοχείο στην Πάρο, για 
την σεζόν 2017. Ζητούνται οι 
εξής ειδικότητες για πλήρη και 
μερική απασχόληση: 1.Προσω-
πικό Μπουφέ/Μπαρ-πισίνας, 
2.Γενικών καθηκόντων (απα-
ραίτητη ύπαρξη διπλώματος), 
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. Επιπλέον 
ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά 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, 
δίπλωμα αυτοκίνητου, γνώση 
χρήσης υπολογιστή. Τηλ.22840 
22302

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται  έως 35ε-
των 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

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. επικοινωνί-
ας: 22840 41923, 6938 578 513.

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από συ-
γκρότημα δωματίων στην Αλυκή, 
που να διαμένει στην περιοχή της 
Αγκαιριάς – Αλυκής, με προϋπη-
ρεσία 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

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

ΚΟΠΕΛΑ ΝΕΑ ζητείται για μό-
νιμη 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 Δρυό 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.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Απο-
στολή βιογραφικών 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 
βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο: restauteam@gmail.
com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια στην Αλυκή, 
για την περίοδο από Απρίλιο έως 
Οκτώβριο. Θα εκτιμηθεί προϋπη-
ρεσία και γνώση αγγλικών. Τηλ. 
6930 900 903

ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ζητείται για κατά-
στημα ειδών δώρου στην Αλυκή. 
Πνεύμα συνεργασίας, προϋπη-
ρεσία και γνώση αγγλικών θα 
εκτιμηθούν. Τηλ. 6932 901 931

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 
ζητείται από φαρμακείο στην 
Παροικιά. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Συναφές 
πτυχίο και δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
para4@pathfinder.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ πωλού-
νται, 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, ολοκαίνου-
ρια με τα παρελκόμενα της, θήκη 
και φυσίγγια. Τηλ. 22840 55230

ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΑΝ 
422 τριαξονικό 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

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ, 
2 τεμ. πωλούνται από ιδιώτη, 
σχεδόν αμεταχείριστοι, 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 φρεσκο-
βαμμένα. Διπλά 100 €, Μονά 50 € 
με το στρώμα. Τηλ. 6944 312 350

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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Μικρές ειδήσεις
- Τραυματισμός αλλοδαπού εργάτη στην 

Πάρο. Από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλα-
κής), δόθηκε στις 22/3/2017 στη δημοσιότητα η πα-
ρακάτω είδηση για συμβάν στην Πάρο:

«Ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική 
Αρχή Πάρου για περιστατικό τραυματισμού 34χρο-
νου αλλοδαπού εργάτη εντός του λιμένα Παροικιάς 
Πάρου. Συγκεκριμένα ο ανωτέρω, κατά τη διάρκεια 
εργασιών επίστρωσης σκυροδέματος, τραυματίστηκε 
κατά την εκφόρτωση αδρανών υλικών από Φ/Γ-Δ/Χ 
όχημα, όταν την ώρα καθόδου της υδραυλικής πόρ-
τας, αυτή εγκλώβισε το αριστερό άκρο ποδός (μεγά-
λος δάκτυλος). Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, 
όπου σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση έχει υποστεί 
κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγος με συμμετοχή όνυ-
χος μεγάλου δακτύλου (ΑΡ) κάτω άκρου καθώς και 
εξάρθρημα 2ου δάκτυλου σύστοιχου κάτω άκρου. 
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πά-
ρου».

- Σύλληψη: «Την 21-03-2017 το πρωί συνελήφθη 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου, 73χρονος ημεδαπός γιατί εκτελούσε 
παράνομες οικοδομικές εργασίες.

- Όχημα στη θάλασσα! Ανακοίνωση του Λιμενι-
κού Σώματος για την πτώση Ι.Χ. στο λιμάνι Νάουσας:

«Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα 
(24/3/2017), το Λιμεναρχείο Πάρου, για περιστα-
τικό πτώσης Ι.Χ. οχήματος στη θάλασσα, εντός του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών της Νάουσας ν. 

Πάρου.
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.

ΑΚΤ. τα οποία διαπίστωσαν ότι το ανωτέρω ΙΧ όχη-
μα βρισκόταν στη θάλασσα κενό επιβατών. Σύμφω-
να με δήλωση της ιδιοκτήτριας, το εν λόγω όχημα 
ήταν παρκαρισμένο στη χερσαία ζώνη λιμένα όταν 
για αδιευκρίνιστους λόγους κύλησε, με αποτέλεσμα 
την πτώση του στη θάλασσα. Από το περιστατικό δεν 
διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρ-
χείο Πάρου έχουν ληφθεί οι απαραίτητες ενέργειες 
για την ανέλκυση του Ι.Χ.Ε οχήματος».
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00
Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
Απεικονιστικό Τµήµα Γκιάτας Αβραάµ 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρου. Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 5-6/4 & 26-27/4

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
5-6/4 & 26-27/4

Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 
6/4 & 20/4

Ουρολόγος Παπαθανασίου Γεώργιος 
24/4

Ενδοκρινολόγος
Μπούφας ∆ηµήτριος 7/4 & 28/4

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 7/4 & 28/4

Ακτινολόγος - Τµήµα Υπερήχων
Μελισσόπουλος Μιχαήλ 1/4 & 22/4

Η Αντίπαρος 
στις εκθέσεις

Στο πλαίσιο της έντονης και συστηματικής προ-
σπάθειας για διεθνή προβολή του νησιού ο δήμος 
Αντιπάρου συμμετείχε σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
ΙΤΒ Βερολίνο, 8-12/3/2017 και στη Mediterranean 
Panorama – Στοκχόλμη, 18-19/03/2017.

Στην έκθεση της Γερμανίας τον δήμο Αντιπάρου εκ-
προσώπησε ο κ. Αλέξ Σιφναιος ενώ στη Σουηδία, το 
νησί εκπροσώπησε η Anna Wedeman. (Το μοναδικό 
κόστος για τον δήμο ήταν τα έξοδα αποστολής του 
διαφημιστικού υλικού).

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Αντιπάρου σημει-
ώνεται: «[…] Ο δήμος Αντιπάρου θα εξακολουθήσει να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια εντός και εκτός συνόρων 
ώστε το νησί μας, να διαφημιστεί κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο ως ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων, από-
λυτα ασφαλής και υψηλής ποιότητας προορισμός για 
επισκέπτες από κάθε άκρη του κόσμου. 

Ο δήμος Αντιπάρου επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
του στην έκθεση BIT – Μιλάνο, που θα πραγματοποι-
ηθεί 02-04/04/2017 και στην έκθεση PANORAMA 
GREECE στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ που θα πραγματοποιηθεί 
11-13/05/2017».

«Salon 
Mondial du 
Tourisme de 
Paris»

 Ο δήμος Πάρου συνεχίζει τη συμμετοχή του στις 
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού με την 
παρουσία του στη διεθνή τουριστική έκθεση «Salon 
Mondial du Tourism», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
16-19 Μαρτίου 2017 στο εκθεσιακό κέντρο «Porte de 
Versailles», στο Παρίσι.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από τον δήμο 
Αντιπάρου: «[…] Η Πάρος είχε μια έντονη παρουσία, 
στο περίπτερο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 
οποίο ήταν τοποθετημένο σε προνομιακή θέση στην 
είσοδο του εκθεσιακού χώρου. Η φετινή 42η Salon 
Mondial du Tourisme de Paris περιελάμβανε 700 εκ-
θέτες από διάφορες  χώρες, περιοχές η πόλεις καθώς 
και tour operators και προσέλκυσε 130.000 επισκέ-
πτες, κατά κύριο λόγο ταξιδιώτες αλλά και επαγγελ-
ματίες. Η συγκεκριμένη Έκθεση Τουρισμού δίνει μια 
εικόνα των τελευταίων ταξιδιωτικών τάσεων που 
παρουσιάζονται από κορυφαίους ειδικούς του τουρι-
σμού. Είναι η καλύτερη offline πηγή έμπνευσης των 
Γάλλων για όλους τους τύπους ταξιδιωτών.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και 
ειδικότερα το stand της Πάρου, προσέλκυσε αρκε-
τούς επισκέπτες που ήθελαν περισσότερες πληρο-
φορίες για να οργανώσουν καλύτερα το ταξίδι τους 
καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότη-
τες που προσφέρει η Πάρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εκφράστηκε για τις περιπατητικές διαδρομές, τις 
μικρές κρουαζιέρες, την πολιτιστική κληρονομιά, τις 
παραλίες και τα θαλάσσια σπορ. Επιπροσθέτως, κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές 
με επαγγελματίες και με δημοσιογράφους, με στόχο 
την προβολή και προώθηση της Πάρου. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον είχαν διάφορες start-up που αναπτύσσουν 
καινοτόμες διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιού (…)».

Στη Βουλή ο 
Φαρούπος

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, 
συμμετείχε στις 28/3/2017 στις εργασίες της επιτρο-
πής της Βουλής για τις νησιωτικές και ορεινές περιο-
χές.

Ο κ. Φαρούπος αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του 
στα προβλήματα των μικρών δήμων και της Αντιπά-
ρου ειδικότερα.

Ευχαριστίες 
Ν.Ο.  
Αντιπάρου

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου ευχαριστεί 
τον έπαρχο της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, Κώ-
στα Μπιζά, για την καταλυτική συνεισφορά του στην 
επίλυση του προβλήματος στην επιστροφή των αθλη-
τών – συνοδών και οχημάτων από το Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας που θα διεξαχθεί στην Κω, 
στις 24-26/3/2017.
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Πολυνίκης ο 
ΝΟΠ

Με την κατάκτηση 7 κυπέλλων ο Ναυτικός όμιλο 
Πάρου ανακηρύχθηκε πολυνίκης όμιλος στο Περιφε-
ρειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης κατη-
γοριών optimist και laser 4.7.  

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στις 23-26 Μαρτίου 2017, 
με τη συμμετοχή 14 ομίλων της περιφέρειας. Συμμε-
τείχαν συνολικά 114 αθλητές στην κατηγορία σκαφών 
optimist και 46 αθλητές στην κατηγορία σκαφών 
Laser 4.7. Τη διοργάνωση του αγώνα είχε αναλάβει 
για πρώτη φορά ο Ναυτικός Όμιλος Κω, μετά από 
ανάθεση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ο 
Ν.Ο.Π. συμμετείχε με 15 αθλητές οι οποίοι κατάφε-
ραν να ξεχωρίσουν για άλλη μία φορά με τις επιδόσεις 
τους. 

Η Δαφερέρα Θεοδώρα κατέκτησε 3 χρυσά μετάλ-
λια, κερδίζοντας την 1η θέση στην  κατηγορία 15χρο-
νων κοριτσιών, την 1η θέση στην κατηγορία 11χρονων 
κοριτσιών και την 1η θέση στην γενική 11χρονων. 

 Δύο ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του 
ΝΟΠ, Καλακώνα Μαρία-Ελένη με τη 2η θέση στην 
κατηγορία 11χρονων κοριτσιών και ο Σπανός Μάνος 
με την 2η θέση στην κατηγορία 11χρονων αγοριών. 
Ένα χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η Καλακώνα Μαρία-
Ελένη με την 3η θέση στην γενική 11χρονων. Τέλος, ο 
αθλητής του ΝΟΠ Κυπραίος Γιώργος πήρε το κύπελλο 
του μικρότερου αθλητή. Επίσης, χρειάζεται να αναφέ-
ρουμε ότι ο αθλητής Κ. Παναγιωτίδης δεν αγωνίστηκε 
την 1η και πιο σημαντική ημέρα των αγώνων λόγω 
ασθένειας.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώνει: «[…] 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές 
μας Άγγελο Βασιλά και Σταυρούλα Θεοχάρη και ειδι-
κότερα στον Παναγιώτη Ταγαρόπουλο οι οποίοι είναι 
οι βασικοί συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας».

Τα τελικά αποτελέσματα:
Κατηγορία-15χρ κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοδώρα: 1η θέση

Κατηγορία-15χρ αγόρια:
Ραγκούσης Στέφανος: 7η θέση
Ανδρεάδης Γρηγόρης: 8η θέση
Καρασαντές Κωνσταντίνος: 31η θέση
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος: 37η θέση
Σωτήρης Γιώργος: 61η θέση

Κατηγορία-11χρ κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοδώρα: 1η θέση
Καλακώνα Μαρία Ελένη: 2η θέση

Κατηγορία-11χρ αγόρια:
Σπανός Μάνος: 2η θέση
Πούλιος Αντώνης: 4η θέση
Σίδερης Χάρης: 7η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης: 9η θέση
Κυπραίος Γιώργος:13η θέση
Αδάμ Γιάννης: 20η θέση
Νίκας Θοδωρής: 27η θέση
Ραγκούσης Αντώνης: 34η θέση.

Συγχαρητήρια
Από το δήμο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 

28/3/2017 η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ο δήμος Πάρου εκφράζει τα συγχαρητήριά του για 
τις διακρίσεις που πέτυχαν οι αθλητές του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου (Ν.Ο.Π) στο Περιφερειακό πρωτάθλη-
μα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης κατηγοριών optimist 
& laser 4.7. 

Είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες των αθλητών 
του Ν.Ο. Πάρου, οι οποίοι επανειλημμένα  διαγρά-
φουν αξιόλογη πορεία και κατακτούν σημαντικές θέ-
σεις στους αγώνες που συμμετέχουν. Με τον αγώνα 
τους και τις διακρίσεις τους συμβάλλουν στην ανα-
βάθμιση του αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας και 
στην προβολή του στο Πανελλήνιο. Επίσης, θερμά 
συγχαρητήρια στους προπονητές, τη διοίκηση και 
όλους όσους συνέβαλλαν στην πρόοδο της ομάδας 
του Ν.Ο.Π. Όλες αυτές οι επιτυχίες δείχνουν το μέγε-
θος της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται σε αθλητικό 
επίπεδο και αποτελούν τιμή για το νησί μας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και να είναι 
πάντα η αθλητική σας πορεία διάσπαρτη από επιτυ-
χίες. Επιτυχίες που προσδίδουν αξία στον αθλητισμό 
της Πάρου».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Ποδοσφαιρική σαιζόν 
2016-2017

Ο ΑΜΕΣ (Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος), «Νηρέας», με την 
ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ανδρικού τμήματος ποδοσφαίρου στη Β’ κατη-
γορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Την Κυριακή 19/03/2017, με τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΣ Νάξου, η ανδρική 
ομάδα του Συλλόγου μας τέλειωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο πρωτά-
θλημα Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΚ.

Ο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα, με πολύ νεαρούς σε ηλικία 
παίκτες, στόχευε σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο πρωτάθλημα.  

Μέσα από το έργο του ο προπονητής της ομάδας κ. Λευτέρης Χρυσοχός, προ-
σφέροντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που μέχρι πρότινος συμμε-
τείχαν στο παιδικό και εφηβικό πρωτάθλημα, τους έδωσε την ευκαιρία να απο-
κτήσουν την εμπειρία έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στο επερχόμενο 
πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ.

Το ΔΣ του Συλλόγου συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τον κ. Λευτέρη Χρυσοχό 
και όλους τους παίχτες της ομάδας για το ήθος, το πείσμα και γενικότερα για όλη 
τους την προσπάθεια, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω της 

έλλειψης γηπέδου, την έλλειψη φωτισμού στο προπονητικό κέντρο και τις διαρκείς 
μετακινήσεις τους έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις προπονήσεις 
τους. 

Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Αντώνη Κορτιάνο τόσο για την 
ουσιαστική συμμετοχή του στην ομάδα, που με την πολύχρονη πείρα του στα γή-
πεδα βοήθησε τα νέα παιδιά, όσο και για την γενικότερη βοήθεια του προς τον 
Σύλλογο».

Κύπελλο Μ. 
Αλεξάνδρου

Στον αγώνα «Κύπελλο Μεγάλου Αλεξάνδρου 2017», 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον 
Ν.Ο. Θεσσαλονίκης, στις 17-19/03 συμμετείχαν τρεις 
αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου,  στην κατηγο-
ρία των Optimist.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο ομίλων, οι 
Παριανοί αθλητές φιλοξενήθηκαν στον Ν.Ο.Θ. και οι 

διοργανωτές παρείχαν σκάφη και υλικά για να μπορέ-
σουν να αγωνιστούν. 

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τρεις ιστιοδρομίες 
αφού ο άνεμος τη δεύτερη ημέρα των αγώνων δεν 
ήταν δυνατός. Οι αθλητές του ΝΟΠ πραγματοποίησαν 
εξαιρετική εμφάνιση δείχνοντας τη σωστή και συστη-
ματική δουλειά που γίνεται από όλους τους παράγο-
ντες και προπονητές στον όμιλο. Ο ΝΟΠ κέρδισε ένα 
χρυσό μετάλλιο στους αγώνες στην κατηγορία κορα-
σίδων με τη Θ. Δαφερέρα. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανάμεσα σε 60 περίπου 
συμμετοχές:

- Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης: 7η θέση στη γενική 

κατάταξη και 6η στην κατηγορία αγοριών.
- Θεοδώρα Δαφερέρα: 9η θέση στη γενική κατά-

ταξη, 3η θέση στην κατηγορία γυναικών και 1η θέση 
στην κατηγορία κορασίδων.

- Γρηγόρης Ανδρεάδης: 12η θέση στη γενική κατά-
ταξη και 8η στην κατηγορία αγοριών.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του ΝΟΠ σημειώνε-
ται: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ναυ-
τικό Όμιλο Θεσσαλονίκης για την άριστη και ζεστή 
φιλοξενία του. Ευχαριστίες στους προπονητές αλλά 
και τις οικογένειες των αθλητών που φιλοξένησαν 
και αγκάλιασαν τους μικρούς μας αθλητές».



www.fonitisparou.gr

Δενδροφύτευση
Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 μαθητές από τις τάξεις το 1ο δημοτικό σχολείο 

Παροικιάς, έκαναν δενδροφύτεση στο πάρκο της Παναγίας Εκατονταπυλιναής.
Τα παιδιά συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: Μαραγκού Ευαγγελία, Χατζημανώλη 

Αγγελική, Τσοραπτσίδης Λεωνίδας, Σιδηροπούλου Αγάπη, Αρκουλή Άννα-Μαρία, 
Σαραλιώτη Έφη, Μαούνης Δημήτρης, Κουμιώτη Άννα-Μαρία, ενώ τα βοήθησε 
και ο κηποτέχνης του δήμου Πάρου, Τάκης Δημόπουλος. 
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