
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Σάββατο 8 Απριλίου 2017 | Φύλλο 413 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9

Κάθειρξη 

21 ετών

» σελ. 4

Let’s Do It 

Greece στην 

Αντίπαρο

» σελ. 13

Αστέρας 

Μαρμάρων 

2016-2017

» σελ. 14

Αδέσποτα 
τα αδέσποτα;



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Απριλίου 20172 | Διαφωνίες

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 413

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

■ Λάμπρος
Ο Λάμπρος εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ’70 τε-

λείωνε με χίλια ζόρια το δημοτικό. Τα γράμματα δεν 
τα έπαιρνε με τίποτα και όπως λέγεται ο πατέρας είχε 
πάει πεσκέσι δύο τενεκέδες λάδι στον δάσκαλο για να 
του δώσει απολυτήριο. Κατά τα άλλα ο Λάμπρος ήταν 
ένα γλυκύτατο και ευγενικό παιδί. Απ’ ότι λέγεται ήταν 
όμως και «πονηρούτσικος».

■ Λάμπρος 2
Ο μεγάλος αδελφός του Λάμπρου είχε πιάσει 

δουλειά σε θυρωρείο στην Αθήνα, ενώ η μεγαλύ-
τερη αδελφή του δούλευε ως οικιακή βοηθός. Έτσι, 
ο Λάμπρος βοηθούσε τον πατέρα του στα χωράφια 
και είχαν και ζώα. Οικονομικά τα έφερναν βόλτα και 
έστελναν και στην Αθήνα, στα άλλα παιδιά, διάφορα 
καλούδια. Να τα λάδια, να τα κρέατα, να και τα τυριά. 
Όπως γράψαμε και παραπάνω «Ωνάσηδες» δεν ήταν, 
αλλά μια χαρά τα έφερναν τα πράγματα και ήταν αξι-
οπρεπέστατοι στο χωριό.

■ Λάμπρος 3
Τα χρόνια περνούσαν και αίφνης άρχισαν να πα-

ρουσιάζονται οι τουρίστες. Τα είδε αυτά ο Λάμπρος 
όπως μεγάλωνε και πήγε θαρρετά στον πατέρα του, 
και του είπε: «Θα γίνουμε και εμείς ξενοδόχοι!». Τι να 
κάνει ο δόλιος ο πατέρας, ήθελε να βοηθήσει και το 
βλαστάρι του που είχε μείνει στο χωριό και του έδω-
σε τα χρήματα. Ο Λάμπρος έχτισε δίπλα από το σπίτι 
του τέσσερις κάμαρες, τις «εξόπλισε» με δύο κρεβάτια 
με σουμιέ, έβαλε και τη μάνα του να φτιάχνει πρωινά 
και όλα εντάξει. Η μάνα του έκανε –η αλήθεια να λέ-
γεται- «ποιήματα» στο πρωινό και έτσι στη συνέχεια 
άρχισε να μαγειρεύει και μεσημεριανά γεύματα. Αυγά 
ολόφρεσκα, κρέατα ντόπια και τα τυριά τους ήταν 
γευστικότατα.

■ Λάμπρος 4
Από την πρώτη χρονιά σχεδόν έκανε απόσβεση του 

κεφαλαίου. Έτσι, ο Λάμπρος έφτιαξε και άλλα τέσσε-
ρα δωμάτια, ενώ ενοικίασε και την αποθήκη σ’ έναν 
Αθηναίο που είχε έρθει να ανοίξει μαγαζί. Ο Λάμπρος 
ανακαλύπτοντας τα θετικά του τουρισμού, είδε συγ-
χρόνως ότι η παλιά αποθήκη μπορεί να νοικιαστεί ίσα 
με δύο μηνιάτικα δημοσίου υπάλληλου τον μήνα. Όλα 
τα δωμάτια και πάλι ήταν γεμάτα από τουρίστες, όλοι 
χαίρονταν τα καλούδια που μαγείρευε η μάνα του, και 
έβγαζαν φωτογραφίες με τα ζώα που είχε στο κτήμα 
ο Λάμπρος.

■ Λάμπρος 5
Δίχως να το πολυκαταλάβει ο Λάμπρος άρχισε να 

βγάζει εκατομμύρια δραχμές. Άρχισε λοιπόν να κτίζει, 
να κτίζει, να κτίζει, δίχως να δίνει μία για το αν αυτά τα 
καταλύματα θα έβρισκαν κόσμο για να ενοικιαστούν 
το καλοκαίρι. Το ίδιο έκαναν και οι γείτονές του. Όλοι 
έχτιζαν. Το μικρό χωριό αίφνης απόκτησε περισσότερα 
καταλύματα για τουρίστες, απ’ όσα σπίτια είχε για μό-
νιμους κατοίκους. Ο Λάμπρος άρχισε να βλέπει και το 

πρόβλημα χώρου που υπήρχε, και έτσι, ξήλωσε τους 
στάβλους και πούλησε τα ζώα.

■ Λάμπρος 6
Η δουλειά συνέχιζε να είναι ικανοποιητική, αν και τα 

πράγματα γίνονταν πιο δύσκολα, αφού όλοι στο χωριό 
είχαν γίνει ξενοδόχοι! Κρέατα δικά του και άλλα κα-
λούδια δεν είχε πια ο Λάμπρος, αλλά έβρισκε πληρώ-
νοντας τα πλέον. Έβαλε και τηλεοράσεις στα δωμάτια 
και άλλαξε και τα κρεβάτια. Μέχρι στρώματα νερού 
έβαλε και έγινε ευρωπαίος ξενοδόχος! Μαζί με αυτά 
τα μεγαλεία άρχισε και τα ταξίδια στην Άπω Ανατολή 
και τη μεγάλη ζωή. Πήρε και αυτοκίνητο πολυτελεί-
ας με έναν «ιππόδρομο» άλογα για να πηγαινοέρχεται 
από το χωριό στη χώρα και να τον βλέπουν οι φίλοι 
του πόσο προόδευσε! 

■ Λάμπρος 7
Τα επόμενα χρόνια και ενώ τα δωμάτια τα είχε εξο-

πλίσει με έγχρωμη τηλεόραση πλέον, στρώματα νε-
ρού κλπ, άρχισαν οι τουρίστες να ζητούν ολοένα και 
περισσότερα. Και να οι συνδέσεις ίντερνετ και να οι 

υπολογιστές, και να το ένα, να το άλλο. Αίφνης –κατά 
τον Λάμπρο- άρχισαν να μειώνονται και οι κρατήσεις 
στα δωμάτιά του. Φαγητό πλέον δεν έτρωγαν στο κα-
τάλυμά του, ενώ σχεδόν εκτός από ύπνο δεν κάθονταν 
καθόλου εκεί. Πού τα παλιά τα χρόνια που ξημερο-
βραδιάζονταν εκεί βγάζοντας φωτογραφίες με τα ζώα 
του. Αφήνω στην άκρη ότι ο Λάμπρος προκειμένου να 
ρίξει το κόστος σταμάτησε τα πρωινά με τη μάνα του 
και τα ντόπια καλούδια. Και έτσι, άρχισε να δίνει για 
πρωινό τυρί Ολλανδίας, κομπόστα Ισπανίας, εβαπορέ 
γάλα Γερμανίας και προκάτ μουσακάδες και παστίτσιο 
εισαγόμενα από τη Βουλγαρία. «Μα γιατί δεν τρώνε 
εδώ» σκεφτόταν.

■ Λάμπρος 8
Η δουλειά έπεφτε χρόνο με τον χρόνο και το μόνο 

που έκανε ο Λάμπρος ήταν να ακριβαίνει τις τιμές για 
να βγει οικονομικά. Όταν έμεινε από χρήματα σκέφτη-
κε τη λύση του δανείου. Τα χρήματα που πήρε δεν τα 
αξιοποίησε ποτέ και το μόνο που έκανε ήταν να βάλει 
δυο βρύσες ανάποδα για να προσθέσει στο κατάλυμά 
του και υπηρεσίες spa! Δίχως να το καταλάβει μέσα σε 
30 χρόνια έκανε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στο χωριό 
του μία μονάδα για να ανταγωνιστεί την εξυπηρέτη-
ση που δίνουν ξενοδοχεία πολυτελείας στην Αθήνα. 
«Χρώμα» πλέον και να θυμίζουν ξενοιασιά διακοπών 
στην επαρχία, τα δωμάτιά του δεν είχαν.

■ Λάμπρος 9
Σήμερα ο Λάμπρος είναι καταχρεωμένος στις τρά-

πεζες και εκτός του ότι ετοιμάζεται να πουλήσει τη 
μονάδα του σε ξένη εταιρεία για να ξελασπώσει, είναι 
πρόθυμος να πουλήσει και εκείνα τα κτήματα στο βου-
νό για να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Κατά τα 
άλλα παίζει πλέον με τον εγγονό του και προσπαθεί να 
δει πως θα δώσει το καλύτερο σ’ αυτόν…

* Οιαδήποτε ομοιότατα με πρόσωπα και καταστά-
σεις είναι συμπτωματική.  

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουµε προϊόντα µε καταγωγή και υπογραφή!

Γεύσεις του τόπου µας, αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Εικαστική συνάντηση
Στο πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Αθανασίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί η 6η 

εικαστική συνάντηση τεχνών με τίτλο: «Αιγαιοπελαγίτικες αποχρώσεις», από 7 έως 

14 Απριλίου 2017.

Πρόκειται για ομαδική παρουσίαση καλλιτεχνών με τη συμμετοχή της λέσχης τέ-

χνης Βορείου Ελλάδος.

Paros Wi-fi 
Το Paroswifi  είναι ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο σύνδεσης με το Internet και προ-

σφέρει δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους 
πολίτες και επισκέπτες της Πάρου, στο πλαίσιο της εξοικείωσης με τις ασύρματες 
τεχνολογίες και το Internet.

Η πρόσβαση στο Internet είναι δωρεάν για όλους, αρκεί να διαθέτουν τα κατάλ-
ληλα τερματικά, όπως smartphones, tablets, laptops τα οποία να υποστηρίζουν τε-
χνολογίες WiFi. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «Σε συνέχεια της προσπάθειας για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την ενίσχυση της πρόσβασης 
στην ενημέρωση, ο Δήμος Πάρου προέβη σε εργασίες αποκατάστασης των βλαβών 
που προκλήθηκαν στο Paroswifi  από τα πρόσφατα προβλήματα ηλεκτροδότησης 
του νησιού μας, με εξαίρεση αυτήν στον Κώστο που αναμένεται να αποκατασταθεί 
στο άμεσο μέλλον. Επίσης, σεβόμενος τους πολίτες και εκτιμώντας ότι η δυνατό-
τητα πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι κοινωνικό αγαθό που προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη στην τοπική κοινωνία στην ενημέρωση και την εκπαίδευση, ο Δήμος Πάρου 
εκτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ριζικής αναβάθμισης του paroswifi , το οποίο θα 
ολοκληρωθεί εντός του 2017. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης αυτής, έχουν προγραμ-
ματιστεί οι ακόλουθες εργασίες:

- ανασχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του δικτύου
- αντικατάσταση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού με νέο σύγχρονης 

τεχνολογίας (ο παλαιός εξοπλισμός δεν θα αποσυνδεθεί, αλλά θα παραμείνει σε 
κατάσταση ψυχρής εφεδρείας)

- προσθήκη νέων σταθμών
- προσθήκη νέων γραμμών internet. 
Ήδη, στα τέλη Μαρτίου, προστέθηκαν τρεις επιπλέον γραμμές adsl, ανεβάζοντας 

το σύνολο των γραμμών του paroswifi  σε 5. Μετά την προσθήκη των νέων γραμ-
μών, το

πραγματικό διαθέσιμο bandwidth του δικτύου μετρήθηκε και ανέρχεται στα 
58Mbps, καθιστώντας την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων πολλαπλάσια από πριν.

Η τρέχουσα αναβάθμιση είναι η σημαντικότερη που έχει γίνει στο paroswifi  και 
στόχος του Δήμου Πάρου είναι η Ευρυζωνικότητα ως έννοια και αντίληψη, να γίνει 
μέρος της καθημερινότητας των πολιτών και ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες 
να απολαμβάνουν τα σημαντικά οφέλη αυτής της νέας τεχνολογίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος:  05-04-2017
Ταχυδρ. διεύθυνση: 84 400 Βουτάκος
Πληροφορίες: Πιτσινέλης Ι.
Τηλεομοιότυπο (fax): 22840 28775
Τηλέφωνο: 22840 90502
e-mail: kapa@hcaa.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 25-042017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 11:30 – 12:00 Π.Μ. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕ-
ΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ 
(ΚΑΠΑ) ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (PARKING) ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ.

Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ 
(600,00 €). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (Γ)ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 
Υ.Π.Α ΤΗΛ. 2108916194, 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ.2108916217- 2108916275 (ΟΔΟΣ  ΒΑΣΙ-
ΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡ/ΝΑ ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ.22840 90502, 
90501,90505.

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΚΩΝ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Απριλίου 20174 | Απόψεις | Ειδήσεις

65 χρόνια από  
την εκτέλεση 
του Ν.  
Μπελογιάννη

«... αφιέρωμα σ’ αυτούς που προσπαθούν να 
ξαναγράψουν την ιστορία και επωάζουν έτσι το 
αυγό του φιδιού. Να είναι σίγουροι ότι ο ήλιος 
θα γυρίσει όση δουλειά κι αν θέλει. Είναι νομο-
τέλεια»

«Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και 
ακριβώς για την ιδιότητά μου αυτή δικάζομαι, γιατί το 
Κόμμα μου παλεύει και χαράζει το δρόμο της Ειρήνης, 
της Ανεξαρτησίας και της Ελευθερίας» (...)

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει στο λαό 
βαθιές ρίζες. Συνδέεται μαζί του με ακατάλυτους δε-
σμούς αίματος και δεν μπορεί κανείς να το εξοντώσει 
ούτε με στρατοδικεία, ούτε με εκτελεστικά αποσπά-
σματα» (...)

«Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο 
από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν εκινδύ-
νευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά 
της και, ακριβώς, αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν 
στη χώρα μας καλύτερες μέρες χωρίς πείνα και πό-
λεμο. Για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρει-
αστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας».

(Αποσπάσματα από τις απολογίες του Νίκου Μπελο-
γιάννη στην πρώτη, Νοέμβρης 1951, και τη δεύτερη 
δίκη, Φλεβάρης 1952).

Το ξημέρωμα της Κυριακής 30 Μάρτη του 1952, η 
καρδιά αυτού του ηρωικού στελέχους του ΚΚΕ έπαψε 
να χτυπά ματωμένη από τα βόλια ενός εκτελεστικού 
αποσπάσματος που συγκροτήθηκε άρον - άρον από 
διάφορα κατακάθια της Ασφάλειας.

Ήταν 3 μετά τα μεσάνυχτα, όταν έφτασε ο δεσμο-
φύλακας στο κελί. Δίπλα του ο βασιλικός επίτροπος 
συνταγματάρχης Αθανασούλης. Ανακοινώνουν την 
απόφαση για την εκτέλεση. Στις 3.20 η φάλαγγα βγαί-
νει από την πύλη των φυλακών της Καλλιθέας, με 
κατεύθυνση προς το «συνήθη τόπο των εκτελέσεων», 
στου Γουδή.

Στις 4.12, κάτω από τα φώτα των προβολέων των 
στρατιωτικών οχημάτων, μια ομοβροντία κόβει το 
νήμα της ζωής του μόλις 37χρονου τότε Νίκου Μπε-
λογιάννη, που πέφτει μαζί με τους συγκρατούμε-
νούς του Καλούμενο, Αργυριάδη και Μπάτση.

Από τις εφημερίδες της εποχής έγινε γνωστό πως 
μπρος στο εκτελεστικό απόσπασμα αρνήθηκε να του 
δέσουν τα μάτια και ύψωσε τη φωνή του ζητωκραυ-
γάζοντας για το ΚΚΕ. Η μορφή του είχε γίνει ήδη πα-
γκόσμιο σύμβολο. Η φωτογραφία που τράβηξε ο Πα-
ναγιώτης Μήτσουρας με τον Μπελογιάννη να κρατά 
ένα γαρύφαλλο στη δίκη του, είχε ταξιδέψει ήδη στα 

πέρατα της Γης. Έγινε «ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο» 
από τον Πάμπλο Πικάσο.

«Εμείς πιστεύουμε στην πιο σωστή θεωρία που δι-
ανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά μυαλά της ανθρωπό-
τητας. Και η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, είναι να 
γίνει αυτή η θεωρία πραγματικότητα για την Ελλάδα 
και τον κόσμο ολόκληρο», είχε πει στη διάρκεια της 
δίκης του. Και γι’ αυτό το πιστεύω εκτελέστηκε.

Προμελετημένο έγκλημα

Το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Έμεινε στην ιστο-
ρία της αστικής τάξης της Ελλάδας αιώνιο μελανό 
στίγμα της αντιδραστικής της πορείας, αφού προχώ-
ρησε σ’ αυτήν την πολιτική δολοφονία για έναν και 
μόνο λόγο. Για να επιβάλει την αδίστακτη κυριαρχία 
της και το καθεστώς της άκρατης εκμετάλλευσης των 
μονοπωλίων στη χώρα μας. Και η εκπλήρωση αυτού 
του σκοπού απαιτούσε το χτύπημα της ταξικής συ-
νείδησης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών 
στρωμάτων, με την επιδίωξη του αφανισμού της ορ-
γανωμένης πολιτικής πρωτοπορίας, του ΚΚΕ.

Η δολοφονία του Νίκου Μπελογιάννη είχε αυτό 
το συμβολισμό, αυτό το σκοπό, αποδεικνύοντας και 
το εξής: Ότι η αστική τάξη, διεξάγοντας ταξική πάλη 
για τα συμφέροντά της, δε λογαριάζει ούτε αυτήν την 
αγοραία ξετσίπωτη «τιμή» της δημοκρατίας της, αφού 
το δικό της κράτος, αν χρειαστεί, αν η ίδια δεν μπορεί 
«να τα βγάλει πέρα με άλλα μέσα», γίνεται στυγερός 
δολοφόνος του πολιτικού της αντιπάλου, επιβεβαιώ-
νοντας ότι ο δρόμος της αντίδρασης δεν στρώνεται 
δίχως αίμα.

Ο Νίκος Μπελογιάννης έγινε θρύλος και τραγούδι: 
«Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας/ ο Μπελο-
γιάννης ζει πάν’ στις κορφές/ ο Μπελογιάννης ζει κι εί-
ναι κοντά μας/ στο μήνυμά του εμπρός κομμουνιστές».

Το αίμα που έχυσε η κυβέρνηση Πλαστήρα μαζί με 
το Παλάτι και τους Αμερικανούς, πότισε ανεξίτηλα τις 
σημαίες χιλιάδων και χιλιάδων κομμουνιστών που συ-
νεχίζουν.

Ο Μπελογιάννης ζει, γιατί το κίνημα που τον 
έθρεψε και τον διαπαιδαγώγησε, ζει και ανα-
πτύσσεται. Μέσα σ’ αυτό το κίνημα, σ’ αυτό το 
Κόμμα, το ΚΚΕ, έμαθαν όλοι οι «Μπελογιάν-
νηδες» να παλεύουν «χωρίς ύπνο και ξεκού-
ραση, για να φτιάξουν έναν κόσμο στο μπόι 
των ονείρων και των ανθρώπων.

ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ

Κάθειρξη  
21 ετών

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τους 
πολεοδόμους της Σύρου που νομιμοποιούσαν αυθαί-
ρετες βίλες στη Μύκονο, τη Σύρο και άλλα νησιά των 
Κυκλάδων. 

Έτσι, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αιγαίου, 
καταδίκασε σε κάθειρξη 21 ετών χωρίς ανασταλ-
τικό χαρακτήρα στην έφεση τον πρώην διευθυντή 
της πολεοδομίας Σύρου και τον πρώην αναπληρωτή, 
οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία σε βαθμό 
κακουργήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα. Στο άκουσμα της ποινής 
οι δύο κατηγορούμενοι χαμήλωσαν το κεφάλι, γνωρί-
ζοντας ότι θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Ένοχος για δωροδοκία κρίθηκε και ο κατηγορούμε-
νος μηχανικός, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
δέκα ετών, ωστόσο η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτή-
ρα στην έφεση. Δηλαδή, δε θα οδηγηθεί στη φυλακή 
μέχρι να γίνει το Εφετείο και να κριθεί εκεί η απόφαση 
σε δεύτερο βαθμό.

Τέλος, αθώοι κρίθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμε-
νοι, δηλαδή οι σύζυγοι των δύο πολεοδόμων αλλά και 
τα δύο παιδιά του αναπληρωτή πολεοδόμου, καθώς 
και ένας επιχειρηματίας από τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η πλατεία 
ήταν γεμάτη

Η Οργά-
νωση Με-
λών ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου-Αντι-
πάρου με 
αφορμή τη 
συγκέντρω-
ση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλ. Μαντώς κατά της εγκατάστα-
σης των ανεμογεννητριών στο νησί μας, υπό τον τίτλο: 
«Η πλατεία ήταν γεμάτη», δημοσιοποίησε την παρακά-
τω ανακοίνωση:

«Με μία μεγάλη συγκέντρωση ο Παριανός λαός 
εξέφρασε την αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών στην Πάρο. 

Στη συγκέντρωση-διαμαρτυρία μίλησαν οι δήμαρ-
χοι Πάρου και Αντιπάρου, ο Έπαρχος Πάρου, εκπρό-
σωποι των δημοτικών και κομματικών παρατάξεων, 
εκπρόσωποι από την Εκκλησία και φορείς. Στη συ-
γκέντρωση ήταν και ο Νίκος Μανιός, βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες. Στην ομιλία του προς τους 
Παριανούς ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι όλοι 
συμφωνούν στη χρήση ΑΠΕ, τα τέσσερα νησιά των 
Κυκλάδων στα οποία προβλέπεται εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών, θα πρέπει να εξαιρεθούν, καθώς οι 
συνέπειες θα είναι καταστροφικές τόσο για το περι-
βάλλον όσο και για την οικονομία.

Στη συγκέντρωση μίλησε επίσης ο δημοτικός σύμ-
βουλος της ΚΕΠΟΣΑ Σωτήρης Καστρουνής ο οποί-
ος ανέφερε ότι καμιά περιβαλλοντική, ενεργειακή 
ή αναπτυξιακή πρόθεση δεν υπάρχει πίσω από τις 
ανεμογεννήτριες, παρά μόνο αποικιοκρατικού τύπου 
δεσμεύσεις απέναντι στις χώρες δανειστές που τις 
κατασκευάζουν και εξυπηρέτηση μερικών συμφερό-
ντων ιδιωτών, σε βάρος του οικονομικού  συμφέρο-
ντος των κατοίκων των νησιών. 

Η αντίσταση της παριανής κοινωνίας είναι η μόνη 
που μπορεί να σταματήσει την εγκατάσταση των ανε-
μογεννητριών στο νησί.

Η παριανή κοινωνία πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα 
και να σταματήσει τα σχέδια όσων επιθυμούν να με-
τατρέψουν το νησί σε αιολικό πάρκο».
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Κρατήσεις στο
22840 41375

Πάσχα στον Πρόδροµο,
στην ταβέρνα του Τσιτσάνη!

• Μεγάλη Εβδομάδα με νηστίσιμα
• Μεγάλο Σάββατο βράδυ με μαγειρίτσα τ α β έ ρ ν α - ψ η σ τ α ρ ι ά

ΚΛΑΡΙΝΟΣ
Κυριακή του Πάσχα  ψητά στη σούβλα

& κάθε μέρα ανοιχτά με ψητά και  μαγειρευτά

Λ ε ύ κ ε ς ,  τ η λ .  2 2 8 4 0  4 1 6 0 8

Παροικία Πάρος (δίπλα στο βενζινάδικο EKO) - τηλ: 22840 22908

Νέο ΔΣ στους 
«Εν Πλω»

Ο σύλλογος «Αντίπαρος Εν Πλω», την Κυριακή 
26/3/2017 είχε προγραμματίσει τις εκλογές του. 
Λόγω του ότι οι θέσεις του διοικητικού συμβουλίου 
ήταν 7, όσοι και οι υποψήφιοι, δεν χρειάστηκε να 
διεξαχθεί η ψηφοφορία. 

Έτσι, κατόπιν ψηφοφορίας το νέο διοικητικό συμ-

βούλιο είναι:
Πρόεδρος: Ευσταθιανός Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Μουρατιάν Μπέλλα
Γραμματέας: Αποκότου Κατερίνα
Βοηθός Γραμματέα: Κοντούλη Τατιάνα
Ταμίας: Φαρούπος Νεκτάριος
Βοηθός Ταμία: Παντελάκης Γιάννης
Υπεύθυνη ∆ημόσιων Σχέσεων: Κυριακοπού-

λου Βίκυ 
Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής είναι οι: Δανι-

ηλίδης Γιώργος, Καστανιάς Δημήτρης και Τσιμπίδης 
Σπύρος.

Προσλήψεις 
στην 
Αντίπαρο

Επιτέλους προσλήψεις δημοτικών υπαλλήλων για 
τον δήμο Αντιπάρου, καθώς η υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, έδωσε το «πρά-

σινο» φως και ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών για 
την πλήρωση 82 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού, μέσω ΑΣΕΠ. 

Έτσι, με αυτές τις προσλήψεις αναμένεται να αντι-
μετωπιστεί η σοβαρή έλλειψη προσωπικού στα μι-
κρά νησιά, που έχει ως συνέπεια την πλημμελή πα-
ροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Για τον δήμο Αντιπάρου προβλέπεται να 
πληρωθούν τρεις θέσεις, ενώ ο καθορισμός των 
κλάδων-ειδικοτήτων του προσωπικού θα γίνει κατά 
περίπτωση από το αρμόδιο για τους διορισμούς όρ-
γανο, βάσει του υποβληθέντος αιτήματος.

Αγώνες σκάκι
Στην Αντίπαρο θα πραγματοποιηθούν οι Αιγαιοπε-

λαγίτικοι σκακιστικοί αγώνες από τις 18 έως τις 22 
Απριλίου 2017.

Η φετινή συμμετοχή ίσως ξεπεράσει κάθε προη-
γούμενο και ο στόχος της διεξαγωγής των αρτιό-
τερων και μαζικότερων Αιγαιοπελαγίτικων Σκακιστι-
κών Αγώνων φαίνεται να είναι εφικτός.

Το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο παρόλα τα συγκοινω-

νιακά προβλήματα που η νησιωτικότητα προβάλει, 
βρίσκεται ενωμένο με 10 νησιά, 11 ομάδες και 140 
μικρούς και μεγάλους σκακιστές και σκακίστριες από 
Ρόδο, Λέσβο, Χίο (2), Σάμο, Ικαρία, Σύρο, Πάρο, Αντί-
παρο, Σαντορίνη και Λέρο, να δίνουν το παρόν, έχο-
ντας ήδη οριστικοποιήσει τις συμμετοχές τους. 

Οι αγώνες συνδιοργανώνονται από το αθλητικό 
σωματείο «Πλοηγός Αντιπάρου» και την Επιτροπή 
Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αδελφοποίηση 
δήμων 
Τρικκαίων 
και Αντιπάρου

Την Παρασκευή 31/3/2017 στο δημαρχείο Τρικκαίων οι 
δήμαρχοι Τρικάλων και Αντιπάρου υπέγραψαν το δεύτε-
ρο βήμα για την ενίσχυση της αδελφοποίησης. Πιο συγκε-
κριμένα συνυπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την 
εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Τρικκαίων, 
τεσσάρων μελετών για ισάριθμα έργα στην Αντίπαρο.

Οι κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και Τάσος Φαρούπος έκα-
ναν λόγο για τη συνεργασία των δύο δήμων, σε ουσια-
στικό επίπεδο. Ο δήμαρχος Τρικκαίων ανέφερε ότι πάγια 
πεποίθηση του Δήμου είναι πως η αδελφοποίηση οφείλει 
να έχει σταθερά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά, με απτά 
αποτελέσματα. 

Ο δήμαρχος Αντιπάρου τόνισε τη σημασία της αδελφο-
ποίησης με μια ερωτεύσιμη πόλη, όπως χαρακτήρισε τα 
Τρίκαλα, που θα αποφέρουν οφέλη για αμφότερους τους 
δήμους.

Ακόμα, έγινε επίσης ανταλλαγή δώρων, με τον κ. Παπα-
στεργίου να δωρίζει πλακέτα με ανάγλυφο το Βυζαντινό 
κάστρο της πόλης του και τον κ. Φαρούπο, ένα ομοίωμα 
κυκλαδίτικου ειδωλίου. Η αντιπροσωπεία του δήμου Αντι-
πάρου, με παρόντα και τον αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο, 
καθώς και στελέχη του δήμου, παραβρέθηκε στη συνέχεια 
στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο για τον τρικαλινό στιχουργό 
Κώστα Βίρβο, στο πνευματικό κέντρο του δήμου Τρικκαίων.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Απριλίου 20176 | Γαστρονομία

Έκθεση  
Χειροτεχνίας 
και Αγροτικής 
Οικονομίας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊό-
ντων, πρόκειται να συμμετέχει 52η Πανελλήνια Έκθεση 
Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής η 
οποία θα πραγματοποιηθεί 11 με 23 Αυγούστου 
2017 στην Κρεμαστή στη Ρόδο.

Η Περιφέρεια αντιλαμβανόμενη την ιστορικότητα 
της έκθεσης της Κρεμαστής δίνει για μία ακόμα φορά 
την ευκαιρία της αποτελεσματικής προβολής και προ-
ώθησης των εξαιρετικών προϊόντων του Ν. Αιγαίου. 
Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα επίδειξης, επί τό-
που πώλησης, αλλά και δυναμικής προώθησης των 
προϊόντων τους σε εμπορικούς αντιπροσώπους – επι-
χειρηματίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας το-
πικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία 
στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ. 
να το δηλώσουν έως την Πέμπτη 13 Απριλίου 
2017 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσε-
λίδα της Περιφέρειάς μας. Διευκρινίζεται πως μετά τις 
13/4/2017 καμία δήλωση δε θα γίνει δεκτή.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων 
και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή 
αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από 
έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποί-
ησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτο-
γενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού 
θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι δη-
λώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην έκθεση 
και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα 
τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22810 82380 
(κ. Ντίνα Βλάχου - προϊσταμένη Τμήματος Προβολής 
και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περι-
φερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

Δράσεις ΕΟΔ
 

Η ΕΟΔ (Παράρτημα Πάρου), πραγματοποίησε τρεις 
δράσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα:

Πιο συγκεκριμένα, στις 31/3/2017 μετά από πρό-
σκληση του προξενικού τμήματος της πρεσβείας των 
ΗΠΑ και της διεύθυνσης πολιτικής προστασίας της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τρία μέλη της βρέθηκαν στο 
επιμελητήριο Κυκλάδων, στην Ερμούπολη, όπου είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν την δράση τους, στο 
πλαίσιο της ημερίδας: «Ετοιμότητα σε στιγμή κρίσης 
στα νησιά των Κυκλάδων».

Ακόμα, στις 29/3/2017 μετά από πρόσκληση της 
δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, τα πιστοποιημέ-
να μέλη της ΕΟΔ παρουσίασαν την τεχνική καρδιο-
αναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή. Επίσης, παρουσιάστηκαν τρό-
ποι αντιμετώπισης αιμορραγίας, ρινορραγίας, εγκαυ-

μάτων, δηγμάτων εντόμων, πνιγμονής κ.α.
Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης «Let’ s do it Greece», 

τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυκλάδων, 
την Κυριακή 2/4/2017, καθάρισαν την παραλία «Πιπέ-
ρι», στη Νάουσα.  

28 εκατ.  
τουρίστες!

Απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειες για επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας σύμφωνα με 
τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Συνολικά 28.070.833 ταξιδιώτες επισκέφτηκαν την 
Ελλάδα το 2016, εκ των οποίων οι 3.271.500 προήλ-
θαν από την κρουαζιέρα. 

Η ελληνική κρουαζιέρα όχι μόνο δεν σημείωσε πτώ-
ση, όπως εκτιμούσε μεγάλο μέρος των θεσμικών φο-
ρέων του τουρισμού λόγω του προσφυγικού, αλλά 
αντιθέτως εκτινάχθηκε +30% στα 3,3 εκατ., θέτοντας 
ψηλά τον πήχη για τη φετινή χρονιά. Αύξηση επίσης 
σημειώθηκε και στις διανυκτερεύσεις (+2,9%), οι οποί-
ες διαμορφώθηκαν στα 193.418.750. 

Εντυπωσιακό δε, είναι το γεγονός ότι τα οργα-
νωμένα πακέτα διακοπών αντικατοπτρίζουν 
πλέον το 1/4 του ελληνικού τουρισμού, αφού 
σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του έτους 2016 
της Τράπεζας της Ελλάδος, μόλις 7,08 εκατ. επισκέ-
πτες ήρθαν στην Ελλάδα με οργανωμένα ταξίδια. 
Ως οργανωμένα ταξίδια ορίζονται κατά την Τράπεζα 
της Ελλάδος οποιοδήποτε συνδυασμό ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών (εισιτήρια, διαμονή, άλλες υπηρεσίες), που 
αγοράζονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων, ενώ 
συμπεριλαμβάνει και τα πακέτα κρουαζιέρας.

Η ραγδαία άνοδος που γνωρίζει ο ελληνικός τουρι-
σμός την τελευταία διετία έχει μεταβάλει την μορφή 
του κλάδου, αφού οι μικρότερες μονάδες φιλοξενίας 
(μικρά ξενοδοχεία, καταλύματα, airbnb) καλύπτουν 
πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ολοένα και αυξανό-
μενης ζήτησης για διακοπές στην Ελλάδα.

Τα έσοδα
Αύξηση εσόδων στον τουρισμό κατά 10% αναμένε-

ται να επιτύχει η Ελλάδα φέτος, σύμφωνα με την ετή-
σια έκθεση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδίων και 
Τουρισμού - World Travel & Tourism Council (WTTC). 
Μάλιστα, εκτιμάται ότι μέχρι το 2027 η μέση ετήσια 
αύξηση των εσόδων στη χώρα μας θα είναι 4,8% με 
αποτέλεσμα από τα 15 δις ευρώ του 2016, να «σκαρ-
φαλώσουν» στα 26,4δις ευρώ το 2027.

Ανάλογη πορεία διαγράφουν και οι επενδύσεις στον 
κλάδο, οι οποίες κάλυψαν το 15,7% των συνολικών 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 
2016, συνολικά 3,2 δις ευρώ. 

Ακόμα, η World Travel & Tourism Council (WTTC) 
εκτιμά ότι το 2016 οι δαπάνες των ξέων τουριστών 
άγγιξαν τα 15 δις ευρώ, συνεισφέροντας το 28% των 
συνολικών εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας. Το 
2017 τα έσοδα από τον τουρισμό θα ανέλθουν στα 
16,5 δις ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10%. Επίσης, 
άνοδο +0,2% όμως σημείωσαν πέρυσι και οι δαπάνες 
των Ελλήνων τουριστών εντός Ελλάδος (εσωτερικός 
τουρισμός), ξεπερνώντας τα 9 δις ευρώ, με τις εκτι-
μήσεις να θέλουν τους Έλληνες να κάνουν διακοπές 
φέτος, αφού World Travel & Tourism Council (WTTC) 
διαβλέπει άνοδο +2,1% σε σχέση με το 2016 και τις 
ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εντός Ελλάδος να 
φτάνουν τα 9,3 δις ευρώ.

Aegean 
Cuisine 

Στο πλαίσιο των δρά-
σεων για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του δικτύου 
Aegean Cuisine στο Νομό 
Κυκλάδων και σε συνέχεια 
της πρόσκλησης που είχε 
απευθύνει το επιμελητήριο 
Κυκλάδων τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο προς τους 
παραγωγούς που ασχολούνται με την παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την τυποποίηση τοπικών προϊό-
ντων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Α’ κύκλος αξιο-
λόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων βάσει συγκεκριμέ-
νων προδιαγραφών και κριτηρίων (Aegean Cuisine 
Recommended Products).

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 επταμελής επιτροπή, 
αποτελούμενη από ειδικούς και ευρέως αναγνωρισμέ-
νες προσωπικότητες στο χώρο της οινο-γαστρονομί-
ας και της πρωτογενούς παραγωγής, συνεδρίασε και 
προχώρησε σε γευστική δοκιμή και αξιολόγηση των 
301 προϊόντων που απέστειλαν 48 παραγωγοί από 13 
κυκλαδονήσια (Αμοργό, Άνδρο, Ίο, Κέα, Μήλο, Μύκονο, 
Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σίκινο, Σίφνο, Σύρο και Τήνο). 

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας τα μέλη 
της επιτροπής έλεγξαν τους φακέλους με τα δικαιολο-
γητικά και δοκίμασαν τα προϊόντα με προκαθορισμένη 
σειρά βάσει κατηγορίας, συμπληρώνοντας για το κα-
θένα ξεχωριστή φόρμα αξιολόγησης με σαφή αιτιολο-
γία στις περιπτώσεις μη-ένταξης. Οι κατηγορίες προϊ-
όντων ήταν οι εξής: αλλαντικά, αποξηραμένοι καρποί 
& φρούτα, αρτοσκευάσματα-πίτες, βότανα-μπαχαρικά, 
γαλακτοκομικά, γλυκά, γλυκά κουταλιού, ελαιόλαδο-
ελιές, ζυμαρικά, κρασί, μαρμελάδες, μεζέδες-ορεκτικά, 
μέλι, ξύδι, παξιμάδια-μπισκότα, ποτά, ροφήματα, σάλ-
τσες, τουρσιά-διατηρητέα, τυριά, , φρούτα-λαχανικά, 
χυμοί.

Αυτή τη στιγμή το Επιμελητήριο Κυκλάδων επεξερ-
γάζεται το σύνολο του υλικού αξιολόγησης, έτσι ώστε 
μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ενημερώσει 
όλους τους παραγωγούς που κατέθεσαν αιτήσεις και 
να προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση των προϊό-
ντων που προτείνονται για το δίκτυο Aegean Cuisine 
μέσα από τον Α’ κύκλο αξιολόγησης.

Το επόμενο βήμα είναι ο επανέλεγχος των υφι-
στάμενων εστιατορίων-μελών του δικτύου Aegean 
Cuisine και η ένταξη νέων, με τη χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

Προσοχή 
στους επιτήδειους

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, κατόπιν επαναλαμβανόμενων καταγγε-
λιών, συστήνει στους επιχειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί σε σχέση με την επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν 
διαπιστωθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώνουν παρόμοια σεμι-
νάρια χωρίς τη σχετική έγκριση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (άρα και χωρίς τη δυ-
νατότητα παροχής επίσημου και έγκυρου πιστοποιητικού εκπαίδευσης).

Πιο συγκεκριμένα, μη τηρώντας την διαδικασία, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υλοποίησης που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-
φίμων (ΕΦΕΤ) στη σχετική εγκύκλιο ΥΑ 14708/17-08-2007, εταιρεία 
ενημερώνει ότι υλοποιεί εκπαίδευση εξ αποστάσεως - μέσω Διαδικτύ-
ου. Προσοχή: ∆ΕΝ προβλέπεται η εξ αποστάσεως παρακο-
λούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας Τροφίμων. 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων υποβάλλει και διοργανώνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα στα νησιά των Κυκλάδων σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες διατάξεις και εγκεκριμένους εισηγητές από το μητρώο του ΕΦΕΤ. 
Στη συνέχεια η διαδικασία ολοκληρώνεται, όπως ορίζει ο ΕΦΕΤ, με την 
γραπτή αξιολόγηση και την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού. Επιλέ-
γοντας έμπειρους εισηγητές, το Επιμελητήριο Κυκλάδων διασφαλίζει 
την υποχρέωση ενώ ταυτόχρονα παρέχει έγκυρη, πλήρη και απαραίτη-
τη γνώση για την συνεχή βελτίωση και προστασία της δημόσιας υγείας 
με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επισκέπτες των 
νησιών μας.

Η πάγια θέση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για ισότιμη και ισάξια 
αντιμετώπιση όλων των νησιωτών είναι δεδομένη αφού προσφέρει 
την εν λόγω εκπαίδευση από το 2004, με ενιαία πολιτική και σε χαμη-
λό κόστος συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του κόστους συνολικά 
ενώ αρχικά ήταν έως και 4 φορές υψηλότερο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στις 20-21 Απριλίου 2017 θα υλοποιηθεί 
στην Πάρο το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφά-
λειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), διάρκειας 10 ωρών στο γραφείο του επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων στο νησί μας. 

Χρήματα στα 
περιφερειακά 
ιατρεία

Με το ποσό του 1.757.171 ευρώ, από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 
– 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενι-
σχύει τον νευραλγικό όσο και κρίσιμο για τους 
νησιώτες τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, εξοπλίζοντας με σύγχρονα ιατροτεχνο-
λογικά μέσα, 3 Κέντρα Υγείας και 21 Πολυδύ-
ναμα Περιφερειακά Ιατρεία, στα μικρά νησιά 
της Περιφέρειας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου 
Χατζημάρκου, η Πράξη «Προμήθεια εξοπλι-
σμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου», εντάσσεται στον Άξονα Προ-
τεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής 
συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Μεταξύ των μονάδων που θα ωφελη-
θούν είναι και της Αντιπάρου. Η προμή-
θεια αφορά σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
(όπως απινιδωτές, πιεσόμετρα, Doppler αγγεί-
ων, καρδιοτοκογράφους, ψηφιοποίηση ακτινο-
λογικών εργαστηρίων κλπ) λοιπό εξοπλισμό 
(όπως φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές κλπ), απαραίτητο για την εξασφά-
λιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε έξι 
(6) ασθενοφόρα μικρού όγκου, κατάλληλα να 
επιχειρούν σε νησιά με οδικά δίκτυα και οικι-
σμούς, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και η επιλέξι-
μη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1757.171,72 
ευρώ, ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης 
είναι η 10/7/2017 και λήξης η 31/12/2018.

Παζάρι στο 
Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού 
«Ατλαντίς» διοργανώνει και φέτος παραδοσια-
κό παζάρι με πασχαλινά είδη και τοπικά παρα-
δοσιακά γλυκά και υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη τη Μ. 
Εβδομάδα και την εβδομάδα του Πάσχα (Κυ-
ριακή των Βαΐων 9/04 έως την Παρασκευή 
της Ζωοδόχου Πηγής 21/04 εκτός από την 

Κυριακή του Πάσχα) και θα λειτουργήσει στην 
αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
πρωινές ώρες 10:00-13:00 και απογευματινές 
ώρες 17:00-20:00.

Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής στη 
διάρκεια της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί 
ώρας 22:00) και του Μ. Σαββάτου στην Ανά-
σταση (ώρα 24:00) θα πραγματοποιηθούν και 
φέτος αναπαραστάσεις με θέματα των Παθών 
του Κυρίου Μας

Τέλος, την Παρασκευή του Πάσχα ανήμερα 
του πανηγυριού της Ζ. Πηγής, το πρωί μετά το 
πέρας της Θ. Λειτουργίας θα ακολουθήσει το 
παραδοσιακό γλέντι με κεράσματα του συλλό-
γου και νησιώτικη μουσική. 
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Αδέσποτα τα αδέσποτα;

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017 το δημοτικό συμβούλιο Πάρου εξέτασε αίτημα του 
συλλόγου προστασίας ζώων Πάρου (PAWS), για παραχώρηση χώρου για την προ-
σωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με το αίτημα ο σύλλογος με τη συνδρομή του δημάρχου και άλλων 
αρμοδίων, του γνωστοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016 η δυνατότητα παραχώ-
ρησης δημοτικής έκτασης στη θέση Λαγκάδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
σύγχρονο νόμιμο καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα. Σημειώνουμε ότι στο καταφύ-
γιο που φιλοξενεί τα αδέσποτα ζώα ο σύλλογος στην Τρυπητή, δημιουργήθηκαν 
μεγάλες ζημιές από νεροποντή και έτσι, είναι άμεση η δημιουργία για προσωρινή 
μετεγκατάσταση, και λειτουργία νέου καταφυγίου.

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο στις 21/2/2017 ενέκρινε ομόφωνα στη 
συνεδρίασή του να λειτουργήσει προσωρινός χώρος καταφυγίου στην 
περιοχή Κάμπος της τοπικής κοινότητας Λευκών και προσδιορίστηκε περι-
φραγμένος χώρος 1806 τ.μ. Επίσης, να δωθεί από τον δήμο Πάρου και τον δημοτικό 
σύμβουλο Γ. Τριπολιτσιώτη, δωρεάν παροχή νερού. Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο 
είχε αποφασίσει ακόμα την κατάθεση μελέτης για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης 
για τη δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων.

Ο σύλλογος
Σύμφωνα με τον φιλοζωικό σύλλογο (PAWS): «[…] Αφού εξασφαλίσθηκαν 

από τις υπηρεσίες του Δήμου όλες οι απαραίτητες άδειες, ξεκίνησαν ήδη οι εργα-
σίες περίφραξης και εκβραχισμού προκειμένου μέχρι τα τέλη Απριλίου ο PAWS να 
έχει ολοκληρώσει την μετεγκατάσταση του καταφυγίου.

Ο περιφραγμένος χώρος φύλαξης θα είναι 1800 τμ περίπου, ενώ απέχει πάνω 
από 300μ από την πλησιέστερη κατοικία. Ο Δήμος ανέλαβε να εξασφαλίσει όλες 
τις απαραίτητες παροχές (ηλεκτρικό, νερό και αποχέτευση) πριν ολοκληρωθεί η 
μεταφορά του καταφυγίου, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη λει-
τουργία του».

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του χώρου ο σύλλογος σημειώνει:
«Με την ολοκλήρωση της εξωτερικής περίφραξης ύψους 2 μέτρων, ο Σύλλογος 

PAWS θα κατασκευάσει επί πλέον χωριστά εσωτερικά κλουβιά διαστάσεων τουλά-
χιστον 2x2μ έτσι ώστε να είναι επισκέψιμα και να αποκλείουν τα σκυλιά από την 
όποια δυνατότητα να βγουν εκτός του χώρου τους χωρίς επιτήρηση. Περιμετρικά 
της εξωτερικής περίφραξης, θα τοποθετηθούν δένδρα και πράσινο με σκοπό να 
μην υπάρχει οπτική επαφή των ζώων με τον εξωτερικό χώρο. Άνθρωποι του κα-
ταφυγίου θα φροντίζουν καθημερινά για την καθαριότητα και υγιεινή του χώρου, 
ενώ θα υπάρχει και 24ωρη φύλαξη από τον υπεύθυνο του καταφυγίου ο οποίος 
θα διαμένει εκεί. Δίπλα από τον χώρο των ζώων και με δαπάνες του PAWS, θα 
τοποθετηθούν 3 κοντέϊνερ: ένα που θα είναι η κατοικία του υπεύθυνου του κατα-
φυγίου, ένα που θα λειτουργεί σαν γραφείο και ένα σαν αποθηκευτικός χώρος. Για 
να ταιριάζουν δε με το περιβάλλον, θα είναι όλα βαμμένα πράσινα. Παράλληλα, για 
να γίνει ακόμη πιο ευχάριστος ο χώρος, θα τοποθετηθούν φυτά και λουλούδια σε 
συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου».

Ακόμα για τη γειτνίαση με το δημοτικό γήπεδο (5Χ5) ο σύλλογος υποστηρίζει: «Το 
καταφύγιο και κυρίως ο χώρος διαμονής των σκυλιών, θα βρίσκεται σε απόσταση 
από το γήπεδο τουλάχιστον 60-70μ, έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν 
οποιαδήποτε ενόχληση από γαυγίσματα. Όσο δε γι’ αυτό που ακούγεται ότι υπάρ-
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χει ο φόβος κάποιο σκυλί να βγει εκτός και να 
πάει στο γήπεδο, ο χώρος των σκυλιών θα εί-
ναι διπλά απομονωμένος και θα υπάρχει μόνι-
μα άνθρωπος του PAWS που θα τα επιβλέπει».

Τέλος, για τα θέματα υγιεινής-καθαριότητας 
και την επίδραση του καταφυγίου στην τοπική 
κοινωνία ο φιλοζωικός σύλλογος σημειώνει:

«Όπως αναφέρθηκε και πριν, ο χώρος του 
καταφυγίου θα διατηρείται καθαρός και θα τη-
ρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής. Τα 
ζώα του καταφυγίου είναι όλα υγιέστατα, εμ-
βολιασμένα και σωστά σητισμένα, ενώ έχουν 
μόνιμη ιατρική παρακολούθηση από τους κτη-
νιάτρους. Ο αριθμός των ζώων στο καταφύ-
γιο δεν υπερβαίνει συνήθως τα 20-25 σκυλιά, 
από τα οποία τα περισσότερα είναι κουτάβια. 
Όπως αναφέρεται και από τον ίδιο τον Σύλλο-
γο, κάθε χρόνο βρίσκονται σπίτια και φεύγουν 
από την Πάρο γύρω στα 200 σκυλιά και 100 
γατιά με αποτέλεσμα να δημιουργείται χώρος 
για άλλα ζωάκια που σώζονται από δρόμους, 
κάδους απορριμμάτων, μαγαζιά, σχολεία κλπ. 
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο 
αριθμός των αδέσποτων στο νησί.

Η ύπαρξη καταφυγίου μικρών ζώων συ-
ντροφιάς, μόνο καλά θα έχει να αποφέρει 
στην περιοχή, αφού α) ο μικρός σχετικά αριθ-
μός των ζώων στο καταφύγιο (από τα οποία 
πολλά κουτάβια), β) η συνεχής φροντίδα και 
περιποίηση τους, γ) η 24ωρη παρακολούθηση 
και δ) η ιδιαίτερη μέριμνα που θα δοθεί για την 
αισθητική του χώρου από τον PAWS, ο χώρος 
του καταφυγίου θα εξελιχθεί σε πάρκο ανα-
ψυχής, όπου θα έρχονται παιδιά και μεγάλοι 
να βλέπουν τα ζώα και ενδεχομένως να υιοθε-
τούν κάποια από αυτά. Όλα αυτά, θα προσδώ-
σουν στην περιοχή ένα μοναδικό δείγμα πολι-
τισμού που θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση 
και από άλλες περιοχές της χώρας. Εξάλλου, 
μη ξεχνάμε ότι όπως και το Δημοτικό Συμβού-
λιο αποφάσισε, η συγκεκριμένη εγκατάσταση 
είναι προσωρινή, μέχρι την κατασκευή από τον 
Δήμο ενός μόνιμου καταφυγίου ζώων στην 
Πάρο».

Η αντίδραση

Στη δημιουργία του καταφυγίων αδέσποτων ζώων στην περιοχή Κάμπος του 
Άσπρου Χωριού υπάρχουν αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, οι 
οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας ετοιμάζουν να καταθέσουν υπόμνημα στη 
δημοτική αρχή.

Όπως σημειώνουν σε συζήτηση που είχαμε μαζί τους οι κάτοικοι του Άσπρου Χω-
ριού δεν είχαν καμία ενημέρωση και αντιδρούν επειδή το συγκεκριμένο σημείο είναι 
τμήμα μια ευρύτερης περιοχής του Κάμπου, η οποία είναι δασική και στο μεγα-
λύτερο τμήμα της αναδασωτέα και δεν μπορεί να γίνει καμία επέμβαση. 

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι επιτρεπτή η δημιουργία ενός καταφυγίου ζώων 
που να πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους που 
απαιτούνται και για τα ζώα, αλλά και για τα παιδιά που θα βρίσκονται, και θα παί-
ζουν στον διπλανό χώρο του γηπέδου. Για τον σκοπό αυτό θα ζητήσουν με αίτημα 
τους την επανεξέταση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι Φ.Ε.Π.

Ο έτερος φιλοζωικός σύλλογος του νησιού μας (ΦΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση για 
το θέμα υπό τον τίτλο: «Ο σεβασμός των ζώων δείχνει τον πολιτισμό μας». Η ανα-
κοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» εκφράζει την πλήρη αντίθεσή 
του στις ενέργειες ομάδας κατοίκων του Άσπρου Χωριού η οποία αντιδρά στη με-
ταφορά του καταφυγίου των συναδέλφων μας του Συλλόγου Προστασίας Ζώων 
Paws στην ευρύτερη περιοχή. Η μεταφορά του καταφυγίου έχει εγκριθεί ομόφωνα 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δύο σύλλογοι αποτελούνται από ελάχιστους εθε-
λοντές οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο του Δήμου Πάρου ο οποίος είναι αρμόδιος 

για τα αδέσποτα σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέ-

λουν το καταφύγιο δεν αναλογίζονται φυσικά 
τις ευθύνες τους, αφού οι ίδιοι και οι συντο-
πίτες τους δεν στειρώνουν τα κατοικίδια τους. 
Είμαστε εμείς, οι λίγοι εθελοντές, που καλού-
μαστε και προσπαθούμε σε αντίξοες συνθήκες 
καθημερινά να φροντίσουμε τα σκυλιά, τα νε-
ογέννητα κουτάβια και τα γατάκια που κάποιοι 
ανεύθυνοι εγκαταλείπουν στο δρόμο και στα 
σκουπίδια στο νησί μας. Παρόμοιες ενέργειες 
είναι δείγμα έλλειψης πολιτισμού, έλλειψης 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης τόσο στο 
έργο μας αλλά και απέναντι σ’ αυτές τις ψυχές 
που δεν είναι υπεύθυνες για την κατάσταση 
που βρέθηκαν».

Δήλωση Μ. Κωβαίου

Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί ζητήσαμε 
την άποψη του δημάρχου Πάρου, Μ. Κω-
βαίου, ο οποίος μας δήλωσε τα παρακάτω:

«Η προστασία των αδέσποτων είναι δείγμα 
πολιτισμού για μία κοινωνία.

Ο Δήμος Πάρου είναι ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένος σε θέματα που αφορούν την προ-
στασία των ζώων. Μέσω της πενταμελούς επι-
τροπής παρακολούθησης του προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις 
και τους κτηνιάτρους του νησιού, έχει προχω-
ρήσει σε μια σειρά από δράσεις προκειμένου 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλη-
μα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας παράλ-
ληλα σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου δινό-
ταν μέχρι σήμερα 10.000 ευρώ ετησίως για 
την εφαρμογή προγράμματος στειρώσεων και 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων και παρόλο την 
οικονομική κρίση, φέτος προβλέψαμε το ποσό 
των 14.0000 ευρώ στον προϋπολογισμό του 
Δήμου.

Επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του 
είναι ο έλεγχος της υγείας και του πληθυ-
σμού (μέσω των στειρώσεων) των αδέσπο-
των ζώων, η διασφάλιση της κατά περίπτωση 
κτηνιατρικής φροντίδας, και ειδικότερα η πε-

ρίθαλψη των ζώων που χρειάζονται θεραπεία, ο εμβολιασμός και η σήμανσή τους.
Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά 

τους αυτό. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου άνθρωποι και ζώα 
θα συμβιώνουν αρμονικά. 

Επίσης, μόλις πρόσφατα, με την υπ’αρ.43/2017 απόφαση, το δημοτικό συμ-
βούλιο παραχώρησε δημοτικό χώρο για την προσωρινή λειτουργία καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ώστε αυτό να αποτελέσει χώρο προσωρινής πα-
ραμονής και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Οι εγκαταστάσεις του θα είναι 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις 
που προβλέπονται από τον περί προστασίας και ευημερίας ζώων νόμο. Ο Δήμος 
παρόλα αυτά συνεχίζει την αναζήτηση χώρου για τη μόνιμη εγκατάσταση καταφύ-
γιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την κατασκευή του οποίου προβλέπεται 
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Σημαντικές είναι όμως και οι δράσεις των φιλοζωικών σωματείων της Πάρου, 
που συνδράμουν στη διαχείριση και ευζωία των αδέσποτων ζώων αλλά κυρίως  
συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα.

Το θέμα όμως των αδέσποτων έγκειται κυρίως στο ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των 
ζώων δεν είναι υπεύθυνοι. Οι ίδιοι που την μία μέρα τα αγοράζουν ή αναλαμβά-
νουν την ευθύνη τους, μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε γιατί τα βαρέθηκαν, ή ακό-
μα χειρότερα δε φροντίζουν για τη στείρωσή τους και δημιουργούν  νέα αδέσποτα.

Για αυτό πέρα της ουσιώδους συμμετοχής του δικτύου εθελοντών φιλόζωων 
ζητάμε τη συνεργασία του κάθε κατοίκου και πολίτη της Πάρου, ώστε μέσα από τη 
συλλογική προσπάθεια, να συμβάλλουμε όλοι αποφασιστικά στην προστασία και 
τη ελάττωση των αδέσποτων ζώων».
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Το «γαλάκτισμα»

Η πρωτεύουσα της Πάρου, με τα κυκλαδίτικα χαρα-
κτηριστικά και τα αμέτρητα στενά σοκάκια, τα οποία 
συνθέτουν το ιδιαίτερο πρόσωπο της Παροικιάς, δί-
νουν στον επισκέπτη την εντύπωση ότι χάνεται σε 
κατάλευκο λαβύρινθο διάσπαρτο αρμονικά μέσα στη 
πόλη.

Το λευκό είναι συνυφασμένο με το απλό, με το λιτό 
και με το λαμπερό. Γι’ αυτό και το «άσπρισμα» ή το 
«γαλάκτισμα» των σπιτιών και των αυλών, αποτελούσε 
συνήθεια στο νησί μας, ήταν παράδοση μας. Τα σπί-
τια ασβεστωνόταν τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο 
(Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο) στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό τους κάθε Σαββατοκύριακο 
και μεγάλες εορτές.  

Ο ασβέστης ήταν φθηνό υλικό, εύκολο στη χρή-
ση του, δεν ήθελε ιδιαίτερες αναλογίες, πρώτο χέρι 
αραιό, δεύτερο πιο πηχτό στο οποίο προσθέτανε λίγο 
λουλάκι για να δώσει φωτεινότητα και μια χούφτα χο-
ντρό αλάτι για μη ξεβάφει όταν το ακουμπάς. Αυτά 
πιο πολύ ίσχυαν για τα πεζούλια και τους τοίχους, για 
τα τις πλάκες του δρόμου ήταν πιο απλά. Φτιάχνανε  
το μίγμα του ασβέστη στο γκαζοντενεκέ, σου γέμιζε 
το ντενεκεδάκι, έπαιρνες ένα βουρτσάκι που του είχες 
δέσει τις τρίχες χαμηλά για να κάνουν λεπτές γραμμές 
και ξεκινούσες.        

Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σοκάκι κάθε νοικοκυρά, 
συναγωνιζόταν για το πια θα κάνει τις πιο λεπτές και 
ίσιες γραμμές στο ασβέστωμα του πλακόστρωτου, για 
να μη πατιούνται εύκολα και μαυρίσουν γρηγορότε-
ρα. Διάλεγαν πάντα ώρες που δεν είχε πολύ κίνηση ο 
δρόμος, τοποθετούσαν οδοφράγματα και ήταν ώρες 
σκυμμένες πάνω στις ψαρόπλακες. Κάθε σπίτι είχε τα 
όρια του, που καθόριζαν μέχρι που θα ασβεστώνανε, 
εκτός αν είχες φιλότιμο έκανες και λίγο παραπάνω. 
Αν τύχαινες και περνούσες με ποδήλατο το έπαιρνες 
στη πλάτη αναγκαστικά, γιατί αλλιώς αλλοίμονο σου 
τι θα άκουγες. Τα οδοφράγματα παραμένανε και μετά 
το πέρας της εργασίας μέχρι να στεγνώσει ο ασβέστης 
ή υπήρχε μια γιαγιά στη καρέκλα να στο υπενθυμίζει, 
«πρόσεχε γιέ μου είναι ασπρισμένα».

Το ίδιο ίσχυε και για τα καταστήματα και αυστηρό-
τερα μάλιστα, θυμάμαι τον αείμνηστο Βασίλη Γιαννακί-
δη δημοτικό αστυνόμο τότε με τη χαρακτηριστική του 
σφυρίχτρα, να περνά δυο μέρες πριν για να το υπεν-
θυμίσει στους καταστηματάρχες και τις νοικοκυρές και 
να δίνει λύση στις διαμάχες για το ποιος θα ασπρίσει 
το αυλάκι του νερού στη μέση του δρόμου.  

Ενόψει των προετοιμασιών για τις γιορτές του Πά-
σχα όταν ξεκινήσει το ασβέστωμα στα σοκάκια και 
τους δρόμους, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσου-
με γυαλιστερές επιχρίσεις (βερνίκια, κ.α.) γιατί υπάρχει 
κίνδυνος πτώσης λόγω ολισθηρότητας. Επίσης ,καλό 
θα ήταν να «γαλακτίσουμε» και τις δέκα πλάκες του 
γείτονα που λείπει, να προτρέψουμε τους αλλοδαπούς 
γείτονες να μιμηθούν εμάς γιατί η ομορφιά είναι η πα-
ράδοση μας.  

 
Χριστόδουλος Μαούνης

Κατεβαίνω για 
Δήμαρχος

Πρωταπριλιά, πρωτομηνιά, πάρτε το όπως θέλετε. 
Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους 5000 αναγνώστες 
της εφημερίδας που θα διαβάσουν τον τίτλο και το 
όνομα αυτού που τόλμησε να ταράξει τα νερά ανοι-
ξιάτικα στο νησί. 

Το κείμενο ίσως να μη το διαβάσουν όλοι μέχρι τέ-
λος. Όμως αυτός που είμαι σίγουρος ότι θα το μελε-
τήσει και θα το αναλύσει είναι ο αγαπητός μου νυν 
δήμαρχος. Επίσης, το κείμενο δε θα περάσει απαρα-
τήρητο από τους μνηστήρες που προετοιμάζονται με 
μυστικότητα να διεκδικήσουν τη δημαρχία και τώρα 
αιφνιδιάζονται από κάποιον που βγαίνει από το που-
θενά και τους παίρνει την πρωτιά. Όμως θέλω να ξε-
καθαρίσω τη θέση μου από την αρχή: Θα αποσύρω 
την υποψηφιότητά μου αν ο τωρινός δήμαρχος δη-
λώσει ότι ξανακατεβαίνει στις εκλογές. Δεν θα ήθελα 
να κονταροχτυπηθώ μαζί του γιατί τον συμπαθώ και 
με συμπαθεί. Θα μου πείτε γιατί τον βάζω σε δίλημμα. 
Απλά γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχε δηλώσει ότι θα κάνει 
μόνο μια πενταετία και ότι το είχε σαν όνειρο ζωής να 
γίνει δήμαρχος. Τώρα αν το όνειρο θα κρατήσει μια 
ζωή και πολλές πενταετίες, εκείνος το ξέρει. Λοιπόν, 
κατεβαίνω για μια πενταετία ως ανεξάρτητος. Μα-
κριά από μένα η σφραγίδα της υποταγής στο σβέρκο. 
Βέβαια, οι αναγνώστες θα γελάσουν γιατί ο υπογρά-
φων εκ των πραγμάτων είναι χαμένος από χέρι, γιατί 
81+3= στα 84 θα αναλάβει τη δημαρχία και στα 89 
θεωρητικά θα πρέπει να την παραδώσει. Εδώ μειδιούν 
όλοι γιατί γνωρίζουν ότι σ’ αυτήν την ηλικία οι περισ-
σότεροι άνθρωποι παραδίδουν το πνεύμα. Θα  απογο-
ητευτούν όμως όταν μάθουν ποιος είμαι και ποια είναι 
τα σχέδια μου.

Ποιος είμαι:
Πάνω από όλα έχω προσόντα που θα τα ζήλευαν οι 
περισσότεροι δήμαρχοι (με όλο το σεβασμό).
Έχω πείρα τριάντα ετών στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
Δηλαδή ξέρω να κάνω κουμάντο.
Διαθέτω ένα πολύ μα πολύ πρακτικό μυαλό και δη-
μιουργικότητα μέχρις εξαντλήσεως. Δηλαδή δεν κολ-
λάω και παράγω.
Είμαι ζωγράφος, μουσικός, συγγράφω, παίζω πινγκ 
πονγκ. Δηλαδή πολιτισμός.
Το ζώδιο μου είναι Ταύρος. Δηλαδή Πείσμα.
Γνωρίζω καλά λογιστικά. Δηλαδή Έλεγχος.
Λειτουργώ με οράματα και στόχους. Δηλαδή Συνεχής 
βελτίωση
Τι δεν είμαι και τι δεν μου αρέσει:
Δεν είμαι συγγενής κανενός στο νησί. 
Δεν ανήκω σε κόμμα ή παράταξη.
Δεν μου αρέσουν τα βεγγαλικά και οι φιέστες ούτε τα 
τραπεζοκαθίσματα στις παραλίες.
Δεν μου αρέσει να πηγαίνω με του ψύλλου πήδημα σε 
γάμους, βαφτίσια κ.α. για λόγους προβολής.
Σιχαίνομαι το γλείψιμο, τις προεκλογικές υποσχέσεις 
και τις ξύλινες ομιλίες. 
Τι θα κάνω:
Οι αξιωματούχοι του Δήμου θα διορίζονται μετά από 
τεστ ικανοτήτων.
Θα φυτέψω 50.000 δέντρα.
Θα επενδύσω περισσότερο στον πολιτισμό των πολι-
τών και λιγότερο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα 
πανηγύρια.
Θα κλάψουν μανούλες με τις παρανομίες.
Θα εφαρμόσω τις προτάσεις Καλανδράνη για το κυ-
κλοφοριακό και τα τροχαία.
Θα ιδρύσω για κάθε ΚΑΠΗ και ένα Κέντρο Νεολαίας.
Θα βάλω τραπέζια πινγκ πονγκ παντού.
Θα παραιτηθώ αν δεν τηρήσω τα παραπάνω.

Συμπέρασμα: κε Δήμαρχε και υπόλοιποι μνηστή-
ρες, μη φοβάστε, και να κοιμάστε ήσυχοι. Δεν έχω πι-
θανότητες να βγω δήμαρχος γιατί όσα προσόντα και 
να διαθέτω, υστερώ στα σημαντικότερα: Δεν ανήκω 
σε παράταξη, δεν έχω συγγενείς, δεν πηγαίνω σε εκ-
δηλώσεις και δεν υπόσχομαι ρουσφέτια. 

Καλή Πρωταπριλιά, καλό καλοκαίρι.

Δηµήτρης Καλανδράνης

Ο δρόμος είχε 
τη δική του 
ιστορία
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΝΤΑΣ 
(1857-1934)

Ο Χρήστος Τσούντας είναι ο πατέρας της προϊστορι-
κής αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Έθεσε τις βάσεις για 
τη μελέτη της Κυκλαδικής προϊστορίας. 

Ο Χ. Τσούντας γεννήθηκε στη Στενήμαχο της Θρά-
κης (κοντά στη Φιλιππούπολη), το 1857 και έφυγε από 
τη ζωή το 1934 στην Αθήνα. Ήταν μεγάλο το ενδια-
φέρον του Χρήστου Τσούντα για τις Κυκλάδες και την 
ιστορία τους και ιδιαίτερα για τον πολιτισμό τους, που 
αναπτύχθηκε την 3η χιλιετία π.Χ. Το 1890-1894 πραγ-
ματοποίησε εκτεταμένες ανασκαφές σε συνοικισμούς 
και νεκροταφεία στην Πάρο, Αντίπαρο, Δεσποτικό και 
Αμοργό καθώς και το 1898 στη Σύρο και τη Σίφνο.

Στην Πάρο στις τοποθεσίες Γλυφών, Γαλανών Κρη-
μνών, Μνημορίων, Παναγιάς, Πύργου, Αβύσσου και 
Καμαρίου. Στην Αντίπαρο στις Κρασσάδες. Η έρευνά 
του έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα. Αυτόν 
τον πολιτισμό που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στα 
κυκλαδίτικα νησιά την τρίτη χιλιετία, τον ονόμασε «Κυ-
κλαδικό Πολιτισμό» και την τέχνη που άνθησε στην 
περίοδο αυτή «Κυκλαδική», τα οποία αποδέχθηκαν 
οι αρχαιολόγοι του κόσμου. Μας κληροδότησε ένα 
πλούσιο συγγραφικό έργο που αναφέρεται στις ανα-
σκαφές στα ευρήματα και στην Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Τέχνης.

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Χρήστου Κωνστα-
ντοπούλου» έως την οδό «Φιλόθεου Ζερβάκου» στην 
περιοχή «Λιβάδια», κοντά στις εκβολές του ποταμού 
«Έλιτα».

* (πηγές «Ιστορία της Πάρου και Αντιπάρου σελ.22, 
Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου 
σελ.15, Κοινή Γνώμη).

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικίας
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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.

Ακούτε Ρ/Σ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ πανελλαδικά και σε όλο τον 
κόσμο από τον δορυφόρο και το internet:

www.christianity.gr
45 χρόνια στο έργο του Θεού 
για όλον τον κόσμο ΔΩΡΕΑΝ

Τι πρόκειται να συμβεί
«Ο ίδιος  ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό  με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και 
αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτα έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα 
αρπαχτούμε μαζί με αυτούς εν νεφέλαις σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και έτσι, θα είμαστε για πάντα μαζί 
με τον Κύριο». Α’ Θεσσαον. 4:16-17
Σήμερα, ακόμα πιο έντονα ακούγεται η προτροπή του Χριστού: «Γίνεστε έτοιμοι, γιατί την ώρα που δεν περιμένετε, 
έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Ματθαίος 24:44 Προειδοποίηση Θεού. Αποκάλυψη Α 7
Απομακρυνθείτε λοιπόν από την αμαρτία του Σατανά  που γεννάει τον θάνατο. Ρωμ. Σ. 21
Ελάτε στη μελέτη της Αγ. Γραφής και στη προσευχή, να μάθετε τους νόμους του Θεού και του περιεχομένου Του, να 
μάθουμε να τον λατρεύουμε όπως λέει ο λόγος του Θεού εν πνεύματι και αλήθεια.
Δευτέρα και Κυριακή 7-  9 μ.μ. • Περιφερειακή οδός έναντι parking
Ζήτησε τον λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη και ημερολόγια σε διάφορες γλώσσες

Αυτή είναι η υπόσχεση που έδωσε στους μαθητές Του «…πάλι θα ‘ερθώ και θα σας πάρω κοντά 
μου, ώστε όπου είμαι Εγώ να είσθε κι εσείς». Ιωάννης 14:3
Ενώ η ανθρωπότητα βυθίζεται στο σκοτάδι της αμαρτίας και προετοιμάζεται η υποταγή της στην 
παγκόσμια διακυβέρνηση του αντίχριστου, ο Ιησούς Χριστός συγκροτεί την παγκόσμια Εκκλησία 
Του, την οποία έρχεται να παραλάβει.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑ

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

Κυκλοφοριακή αγωγή
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών του νησιού μας σε θέματα κυ-

κλοφοριακής αγωγής, η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν έγκρισης 
της Αστυνομικής Δ/νσης Κυκλάδων, προχώρησε στον προγραμματισμό ενημερωτι-
κών συναντήσεων κυκλοφοριακής αγωγής στο ΓΕΛ Πάρου, ΓΕΛ Νάουσας και ΕΠΑΛ 
Πάρου. 

Ήδη, η συνάντηση στο ΕΠΑΛ Πάρου διεξήχθη στις 30/3/2017 και ακολουθούν 
συναντήσεις στο ΓΕΛ Πάρου και ΓΕΛ Νάουσας. Την ευθύνη και την παρουσίαση 
έχει ο ανθυπαστυνόμος και υπεύθυνος του τμήματος τροχαίας Πάρου, Παναγιώτης 
Μεταξάς.

Σε σχετική ανακοίνωση του προέδρου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής δήμου Πάρου. Χαρ. Μαλινδρέτου σημειώνεται: «[…] Πιστεύουμε 
ότι με τις παρουσιάσεις αυτές, θα αφυπνισθούν οι μαθητές μας σε θέματα κυκλο-
φοριακής αγωγής, ώστε σύντομα να παύσουμε να θρηνούμε εκατόμβες θυμάτων 
αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Αστυνομικό 
Τμήμα Πάρου για την διάθεση του παραπάνω Αξιωματικού και βέβαια και τον ίδιο 
τον κ. Παναγιώτη Μεταξά για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας. Είμαστε ανοι-
χτοί σε κάθε προτροπή και υπόδειξη από όλους τους δημότες μας σε θέματα κυ-
κλοφοριακής αγωγής».

Συνέδριο γυναικών
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» προσκαλεί τους 

γυναικείους συλλόγους από όλα τα Κυκλαδονήσια και όλους όσοι θα ήθελαν να 
παρακολουθήσουν το 9ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων, 
που συνδιοργανώνουν η Ο.Συ.Γυ Κυκλάδων με την Ένωση Γυναικών Κύθνου, την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον δήμο Κύθνου, στο νησί της Κύθνου στις 5 έως 7 
Μαΐου 2017, με θέμα «Νησιώτισσα: Ταυτότητες και ρόλοι στην κοινωνία, εργασία 
και οικογένεια».

Οι εργασίες του συνέδριου περιλαμβάνουν τρεις ενότητες: Κοινωνία, εργασία, οι-
κογένεια. Ομιλητές και ομιλήτριες από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Κέντρο για 
Θέματα Ισότητας, το πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 
Ν. Αιγαίου, το επιμελητήριο Κυκλάδων, τον ΟΑΕΔ Κυκλάδων και άλλους τομείς του 
επιστημονικού, κοινωνικού και επαγγελματικού νησιωτικού χώρου, θα αναλύσουν 
τα παραπάνω θέματα και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συνέδρων, ανοίγοντας 
ένα γόνιμο διάλογο. Επίσης, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα  να  γνωρίσουν το  
νησί της Κύθνου, καθώς και τα τοπικά ήθη και έθιμα.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων με έδρα τη Νάουσα Πάρου, ιδρύ-
θηκε επίσημα, στις 31 Ιουλίου 2013, με τη συμμετοχή 13 συλλόγων γυναικών από 
10 νησιά, με σκοπό τον συντονισμό της δραστηριότητας των συλλόγων γυναικών 
των Κυκλάδων και την κοινή εκπροσώπηση τους για την επίτευξη των επιδιώξεων 
τους. 

Τέλη Ελλιμενισμού 
Από το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά 

με τα τέλη ελλιμενισμού για το 2017. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι βάση της υπ’ αριθμού 8122.1/14/06/2.3.2006 απόφα-

σης (’Β 926) που καθορίζουν τα υπέρ λιμενικών και δημοτικών ταμείων ανταποδο-
τικά δικαιώματα για τα τέλη ελλιμενισμού:

Οι κάτοχοι ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών που ελλιμενίζονται στα λιμά-
νια Παροικίας - Νάουσας – Αντιπάρου - Αλυκής – Πίσω Λιβάδι οφείλουν να κατα-
βάλουν τα τέλη ελλιμενισμού για το έτος 2017 από 01/04/2017 – 31/05/2017.

Για περεταίρω πληροφορίες και  τηλέφωνα επικοινωνίας: Λιμενικό Ταμείο Πά-
ρου-Αντιπάρου: 22840 28529 και Γιάννης Τριαντάφυλλος: 694 84 31 842».

Απάντηση ΥΠΑ σε 
επαρχείο

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, έστειλε επιστολή στις 3/4/2017 στην ΥΠΑ (Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας), με την οποία έκανε αναφορά για τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις 
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.

Ο κ. Μπιζάς, στην επιστολή του -και αφού έστειλε τα στοιχεία με τις συντεταγμένες 
για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στην Πάρο- ζήτησε από την ΥΠΑ ενημέ-
ρωση για αν έχει γνωμοδοτήσει και εκείνη.

Η ΥΠΑ απάντησε ότι από τις 17/11/2011 είχε γνωμοδοτήσει ότι από αεροναυτικής 
άποψης δεν είχε αντίρρηση, με την προϋπόθεση ότι οι ανεμογεννήτριες θα σημανθούν 
για ημέρα και νύχτα.
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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 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 ξεχω-
ριστά 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) 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται οικόπεδο 900 
τ.µ. µε άδεια οικοδοµήσεως µεζονέτας 
223 τ.µ. Έχει όλες τις παροχές (∆ΕΗ, 
ΝΕΡΟ), πανοραµική θέα, 1 χλµ. από τη 
θάλασσα. Τηλ. 6937 755 804

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεξάρτητο 
διαµέρισµα 53 τ.µ., µε βεράντα 54 
τ.µ., 1ου ορόφου, απεριόριστη θέα 
στη θάλασσα, πλήρως επιπλωµένο και 
εξοπλισµένο, A/C, πάρκινγκ. Τηλ. 6945 
236 006

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

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

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 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Α-
ποστείλατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από συνεργείο 
σκαφών. Τηλ: 6981 746 231 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
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.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζη-
τείται για ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα 
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 µόνιµη εργασία 
µε ασφάλεια και µισθό. Προϋπόθεση 
άδεια µοτοσυκλέτας. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6942 826 399

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικία. Απαραίτητα 
προσόντα δίπλωµα οδήγησης και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6945 797 400

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 διπλώµατος), 3.Καµαριέρες. 
Επιθυµητή η προϋπηρεσία. Επικοι-
νωνία 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 Παροι-
κιά, 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 35ετων µε 
γνώσεις πάνω στο έπιπλο (συναρ-
µολόγηση και µοντάρισµα), πλήρης 
απασχόληση, απαραίτητη η εµπειρία 
και συστάσεις από παλιότερη εργασία. 
Ελληνικής υπηκοότητας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6984 133 000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
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. Κάτοικος Πάρου. 
Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον, 
καλές αποδοχές. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 41923, 6938 578 513.

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

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται α-
πό την Ε. Χριστόφορος ΕΠΕ, για µόνιµη 
ή εποχιακή εργασία. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη. Ηλικία έως 40 ετών. Βιογραφι-
κά στο: xristoforos_asteras@yahoo.
gr και τηλ. επικοινωνίας: 6944 109 845

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

ΚΟΠΕΛΑ ΝΕΑ ζητείται για µόνιµη ερ-
γασία 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 απα-
σχόληση, 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 & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Αποστολή 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 βιογραφι-
κών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο: restauteam@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Αλυκή, για την 
περίοδο από Απρίλιο έως Οκτώβριο. 
Θα εκτιµηθεί προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Τηλ. 6930 900 903

ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ζητείται για κατάστηµα 
ειδών δώρου στην Αλυκή. Πνεύµα 
συνεργασίας, προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών θα εκτιµηθούν. Τηλ. 6932 
901 931

ΚΥΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & 
ΤΗΓΑΝΙΑ ζητείται από εστιατόριο στην 
Αλυκή. Τηλ. 6978 370 698

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κουζίνα 
(βοηθός) και βοηθός µπαρ, για την 
καλοκαιρινή σεζόν σε Beach Bar στην 
Πάρο. (εργασία µόνο κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας). Τηλ. 6971 826 374

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

Ο∆ΗΓΟΣ  Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ ζητείται για 
την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέµβριο. 
Επιθυµητή σχετική προϋπηρεσία και 
γνώση του οδικού δικτύου της Πάρου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 545, 
22840 45076

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται 
από το ξενοδοχείο Lefkes village στις 
Λεύκες, για τους µήνες Μάιο έως 
Οκτώβριο, για πρωινή απασχόληση. 
Αποστολή βιογραφικών στο: lefkesvl@
otenet.gr ή φαξ στο 210 7293351

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ζητείται µε γνώσεις ARCHICAD για 
µόνιµη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
info@thalassinos.net

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ 
ζητείται για το κατάστηµά µας στη 
Μάρπησσα-Πάρου, ιδανικά µε 
προϋπηρεσία και γνώσεις ραφής σε 
παραγωγή ένδυσης σπιτιού. Γνώση 
Αγγλικών θα εκτιµηθεί. Αποστολή 
βιογραφικών στο: rags2richesparos@
gmail.com. Τηλ. 22840-41341

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από 
τροφοδοτική εταιρία στην Νάουσα. 
Απαραίτητη η γνώση υπολογιστών, 
γνώσεις λογιστικής κ αγγλικής 
γλώσσας. Επίσης ζητείται Ο∆ΗΓΟΣ 
– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ κάτοχος επαγγελ-
µατικού διπλώµατος. Βιογραφικά στο: 
parosbest@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται από συγκρότηµα ενοικιαζοµέ-
νων διαµερισµάτων στη Νάουσα για 
εργασία Μάιο - Οκτώβριο. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία και γνώση αγγλικών. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 697 6333 707

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το εστια-
τόριο BLUE στη Χρυσή Ακτή για τη 
σεζόν 2017, για τις παρακάτω θέσεις: 
Μάγειρας, ψήστης, µπουφές και 
σέρβις. Τηλ. επικοινωνίας: 6989 825 
188. Αποστολή βιογραφικών στο mail.
cospapah@yahoo.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ - ΨΗΣΤΡΙΑ, 
ελληνίδα, µε πολύχρονη πείρα, ζητεί 
εργασία σε εστιατόρια, σνακ – µπαρ 
– καφέ και ξενοδοχεία. Τηλ. επικοινω-
νίας: 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

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

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΠΙΑΝΟ πωλείται επώνυµης εταιρείας, 
σχεδόν καινούριο άριστης ποιότητας 
αγορασµένο από αντιπροσωπεία. Τηλ. 
22840 91868, 6948 566 217 - PIANO 
FOR SALE ALMOST NEW!

ΚΑΖΑΝΙ – ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ πωλείται 
και Α∆ΕΙΑ καζανιού. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 6972 909 
583

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

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε για την έγκαιρη διάγνωση και διαχεί-

ριση σοβαρού ιατρικού προβλήματος ανθρώπου μας, 
τους ιατρούς κ. Τριαντάφυλλο Πάντο και κ. Μηλιωτά-
κη Ανδρέα, καθώς και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για την ολόπλευρη συμπαράστασή τους. 

Οι  άμεσες ενέργειές τους για διακομιδή σε νοσοκο-
μείο της Αθήνας, έσωσε μία ανθρώπινη ζωή. 

Ευχαριστούμε επίσης το σύλλογο Αιμοδοτών Πάρου 
– Αντιπάρου για την άμεση ανταπόκριση και προσφο-
ρά αίματος.  

Η οικογένεια Ιωάννη Πουλίου

ΠEΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε πολύ όσους συ-

μπαραστάθηκαν στο πένθος μας 
για την απώλεια του αγαπημένου 
μας πατέρα και παππού ΛΕΟΝΑΡ-
ΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ.

Η οικογένειά του

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!
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Let’s Do It Greece στην Αντίπαρο
Ο σύλλογος «Αντίπαρος εν πλω», για την ημέρα εθελοντισμού «Let’s do it 

Greece», μαζί με τον Σύλλογο Γυναικών, τον Ν.Ο. Αντιπάρου, τη σχολική επιτροπή  
και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, καθάρισαν την ακτογραμμή από το λιμάνι 
ως και την Παναγιά, τις παραλίες του Αϊ Γιώργη, τα Γλυφά, τον Άγιο Σπυρίδωνα, 
Σιφνέικο, Γλυφά, παραλία Camping, Σορό και τα Λιβάδια. Ακόμα, τον περιφερεια-
κό δρόμο μέχρι και τα Γλυφά και από το Σορό ως τη στροφή προς τον Αϊ Γιώργη.

Ο σύλλογος ευχαρίστησε δημόσια τον δήμο Αντιπάρου, την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ), τα μέλη των συλλόγων τα οποία παρευρέθηκαν 
στον καθαρισμό, και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι έδειξαν έμπρα-
κτα την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον.
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Αστέρας Μαρμάρων 
2016-2017

Για την ποδοσφαιρική σαιζόν 2016-2017 που ο Αστέρας Μαρμάρων μετείχε στο 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, ο σύλλογος εξέδωσε την παρακά-
τω ανακοίνωση:

«Με αφορμή τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ανδρικού τμήματος 
του Αστέρα Μαρμάρων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι στάθη-
καν στο πλευρό μας στηρίζοντας τις προσπάθειές μας. 

Η προσφορά σας έδωσε πνοή στην πορεία μας, υλοποιώντας τους στόχους της 
ομάδας μας. Ευελπιστούμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον, μιας 
και κάθε είδους προσφορά είναι απαραίτητη, αξιέπαινη και καλοδεχούμενη. Σε 
αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον προπονητή μας κ. Πέτρο 
Κένερ για την άψογη συνεργασία, ελπίζοντας να συνεχιστεί. Η παρουσία του ήταν 
καταλυτική για την επάνοδο του Αστέρα Μαρμάρων στα αθλητικά δρώμενα του 
νησιού μας, οι γνώσεις του στην προπονητική αδιαμφισβήτητες, καθώς και η πο-
ρεία του στον αθλητικό χώρο. Ό,τι καλύτερο λοιπόν η επιλογή μας στο πρόσωπό 
του για την επανεμφάνιση της ομάδας μετά από δύο χρόνια απουσίας στα γήπεδα. 

Στήσαμε μια ομάδα, με νέους κυρίως ποδοσφαιριστές, σε συνδυασμό φυσικά με 
κάποιους παλιούς έμπειρους και λάτρεις του Αστέρα. Αξιόλογα παιδιά όλοι τους, 
τίμησαν τη φανέλα της ομάδας. Δε διαψευστήκαμε, γιατί παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
μας, παίρνοντας μάλιστα και την άτυπη πρωτιά στον όμιλο της κατηγορίας μας 

μεταξύ των ομάδων της Πάρου.
Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καρδιολόγο του Κέντρου Υγείας Πάρου 

κ. Βασίλη Χατζηγεωργίου για την άψογη συνεργασία μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, καθώς και την κ. Καλυψώ Χριστοφόρου-Ανουσάκη που μας έκανε όλα 
τα καρδιογραφήματα των ποδοσφαιριστών μας στο Αγροτικό Ιατρείο Μαρμάρων. 
Σίγουρα κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε όμως, οι 
βάσεις μπήκαν, με γνώμονα το ήθος και το κύρος που είχε πάντα ο Αστέρας Μαρ-
μάρων. Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν την ευκαιρία να 
αποδείξουμε με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και πολύ αγάπη γι’ αυτή την 
ομάδα, ότι και οι νέοι μπορούν να τα καταφέρουν, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία!

Έχουμε ανδρικό τμήμα με πολύ καλές προοπτικές, γυναικεία ομάδα ποδοσφαί-
ρου και, φυσικά, τις ακαδημίες μας, το μέλλον του Αστέρα. Κάθε μέρα έρχονται και 
νέα παιδιά κοντά μας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη να 
συνεχίσουμε. Η αρχή έγινε… τα καλύτερα έρχονται!».

Επισκευές στο 
γήπεδο μπάσκετ

Επισκευές στο γήπεδο 
μπάσκετ του γυμνασίου Νά-
ουσας πραγματοποιούνται 
αυτήν την εποχή από τον 
δήμο Πάρου.

Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση από τη δημοτική 
αρχή: «Ο Δήμος Πάρου 
αναγνωρίζοντας τη σπου-
δαιότητα της διδασκαλίας 
της τεχνικής των αθλημά-
των από την παιδική ηλικία 
και τη μύηση της νεολαίας 
στις αθλητικές αξίες και τη 
σωστή σωματική και κινητι-
κή ανάπτυξη, εκσυγχρονίζει 
μία ακόμα αθλητική υποδομή εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες άθλησης για 
τους μικρούς μαθητές.

 Η συντήρηση και επισκευή του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον αύλειο χώρο 
του Γυμνασίου Νάουσας Πάρου ξεκίνησε με τις εργασίες αποξήλωσης του τάπητα 
και της υπάρχουσας βάσης από σκυρόδερμα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί 
κατάλληλη συμπύκνωση του εδάφους, εκ νέου σκυροδέτηση με C12/15 με κατάλ-
ληλο οπλισμό και τέλος τοποθέτηση νέου ελαστοσυνθετικού δαπέδου γηπέδων 
και γραμμογράφησή του. Το τελικό έργο θα είναι φτιαγμένο με ποιοτικά υλικά, αυ-
στηρές τεχνικές προδιαγραφές και πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το γήπεδο αυτό 
αφιερώνεται στα παιδιά του Γυμνασίου Νάουσας αλλά και σε όλα τα παιδιά της 
Πάρου και ευχόμαστε να το χαρούν πραγματικά και να περνούν σε αυτό ώρες με 
άθληση και παιχνίδι. Ο Δήμος Πάρου παραμένει σε ετοιμότητα για την κατασκευή 
νέων έργων που θα πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες άθλησης στο νησί.

Το παραπάνω έργο καθώς και οι προγραμματισμένες εργασίες επισκευής στο 
γήπεδο Καλαθοσφαίρισης του Λυκείου Παροικιάς, είναι μέρος των συνεχιζόμε-
νων παρεμβάσεων στα γήπεδα της Πάρου, που θα δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες άθλησης για όλους, καθώς εκτός των μικρών μαθητών, σωματεία και 
αθλούμενοι αποκτούν έναν βοηθητικό χώρο με ουσία για την προπόνησή τους».

Τέταρτος ο 
Μαρπησσαϊκός

Την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κορασίδων κατέκτησε ο Μαρπησσαϊκός, που 

συμμετείχε στο fi nal 4 της κατηγορίας του, που πραγματοποιήθηκε στη Θήρα.

Στο ημιτελικό ο Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε με 70-26 από τον ΑΟ Ερμουπόλης. Οι 
Μαρπησσαίες αγωνίστηκαν με τις: Τσιγώνια 3, Αλιπράντη 4, Χαλδαίου, Παπαχρή-
στου 3, Δαμουλάκη 12, Πετροπούλου, Τζιώτη, Τζανακοπούλου 4.

Στον μικρό τελικό οι Μαρπησσαίες ηττήθηκαν με 50-25 από τον Περιστεριώνα. 
Η ομάδα της Μάρπησσας αγωνίστηκε με τις: Τσιγώνια 7, Αλιπράντη 2, Χαλδαίου, 
Δαμουλάκη 12, Παπαχρήστου 2, Τζιώτη, Πετροπούλου, Τζανακοπούλου 2.

Τέλος, στο μεγάλο τελικό η ΑΕ Σαντορίνης κέρδισε τον ΑΟ Ερμούπολης με 59-41 
και κατέκτησε το πρωτάθλημα κορασίδων Κυκλάδων.

Δράσεις του 
Ν.Ο. Αντιπάρου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες, και κόντρα στο 
αρνητικό κλίμα της χώρας μας καταφέρνει και κάνει αισθητή την παρουσία του σε 
όλους σχεδόν τους επίσημους αγώνες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και στα 
πανελλήνια πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας που διοργανώνει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία.

Ο Ν.Ο. Αντιπάρου με αποστολή 9 αθλητών συμμετείχε στο Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου οptimist και laser νήσων Ν. Αιγαίου και Κρήτης, 
που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Κω, στο λιμάνι του νησιού της Κω στις 23/03 
– 27/03/2017.     

Την αποστολή συνόδευσαν ο πρόεδρος κ. Φαρούπος Ιωάννης και μέλη του Δ.Σ. 
Οι πολλαπλές εναλλαγές των ανέμων το τριήμερο των αγώνων δυσκόλεψαν τους 
μικρούς αθλητές μας. Στους αγώνες συμμετείχαν 14 συνολικά όμιλοι, 114 αθλητές/
τριες στην κατηγορία optimist και 46 στην κατηγορία laser. Σύμφωνα με τα επίσημα 
αποτελέσματα των αγώνων τέσσερις αθλητές του ΝΟ Αντιπάρου θα δώσουν το 
παρόν στους αγώνες πρόκρισης για τις Εθνικές Ομάδες optimist & laser που θα 
διεξαχθούν στο Φαληρικό Δέλτα τον επόμενο μήνα. Την πρόκριση πήραν οι: Βίκτωρ 
Μπρούσης, Θεόδωρος Παλαιολόγος, Αικατερίνη Σκιαδά και Χρήστος Μπόμποτας.

Η κατάταξη των αποτελεσμάτων για τους αθλητές του ομίλου είναι:
 
OPTIMIST
ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 4ος γενική 3ος αγόρια
ΠΑΛAIΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 14ος γενική 11ος αγόρια
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ος γενική 15ος αγόρια
ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 43η γενική 15η κορίτσια 
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 53η γενική 5η 11χρονα κορίτσια
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 75ος γενική 18ος αγόρια
LASER
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8ος γενική 5ος αγόρια
ΣΚΙΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14η γενική 4η κορίτσια
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του Ν.Ο. Αντιπάρου σημειώνεται: «Αξίζουν συγχα-

ρητήρια σε όλους τους αθλητές/ τριες του ομίλου, καθώς και στον προπονητή του 
ιστιοπλοϊκού τμήματος κ. Βλασσόπουλο Μάρκελλο για την ποιοτική δουλειά που 
προσφέρει με αποτέλεσμα να μπορέσει η Αντίπαρος να εκπροσωπηθεί σε Πανελ-
λήνιο επίπεδο, αγώνων πρόκρισης Εθνικών Ομάδων».



www.fonitisparou.gr

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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