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■ Του Λάμπρου το εγγόνι 1
Ο μικρός Λάμπρος βρήκε από τον παππού του έτοι-

μη μία ξενοδοχειακή μονάδα στο χωριό, αλλά πλέον 
όπως γράψαμε και στις «διαφωνίες» της περασμένης 
εβδομάδας, αυτή ήταν καταχρεωμένη στην Τράπεζα. 
Έλα που ο μικρός Λάμπρος είχε καλομάθει όμως και 
δεν ήθελε με τίποτα να βάλει το μυαλό του κάτω, και 
να σκεφθεί τι πρέπει να κάνει με τη δουλειά…

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 2
Ο μικρός Λάμπρος είχε μεγαλώσει μέσα στα πούπου-

λα, καθώς ο πατέρας του και ο παππούς του ήθελαν 
να μεγαλώσει το παιδί, δίχως τις δικές τους στερήσεις. 
Έτσι, ο μικρός, έγινε κακομαθημένος και το μόνο που 
τον ένοιαζε ήταν η καλοπέραση. Πίστευε ακόμα ότι τα 
χρήματα έρχονται γιατί του τα χρωστούσε η ζωή…

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 3
Οι Τράπεζες πίεζαν για τα δάνεια, δουλειά πλέον δεν 

υπήρχε αφού οι κλίνες των καταλυμάτων ήταν περισ-
σότερες από τους τουρίστες που πήγαιναν στο χωριό 
του και τελικά, η επιχείρηση πουλήθηκε μπιρ παρά σε 
ξένη εταιρεία. Έτσι η οικογένεια οικονομικά ξαναγύρι-
σε στην κατάσταση που ήταν στα μέσα της δεκαετίας 
του ’70. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι είχαν χάσει 
ένα μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας τους.

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 4
Αίφνης η οικογένεια θυμήθηκε εκείνα τα κτηματάκια 

που είχε στο βουνό και παλιά που είχαν ζώα τα πήγαι-
ναν εκεί για να βοσκήσουν. Είχαν ακούσει ακόμα για 
κάποια εταιρεία που ενοικίαζε και αγόραζε βουνοκορ-
φές για να βάζει ανεμογεννήτριες. Βέβαια κάπου είχε 
ακούσει η οικογένεια του Λάμπρου για ορισμένους 
που φώναζαν κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητρι-
ών στο χωριό τους, αλλά και πάλι δε φαντάζονταν ότι 
αυτή η υπόθεση μπορούσε να αφορά και εκείνους. «Τι 
στο καλό» έλεγαν, «τόσο βουνοκορφές έχει το χωριό 
μας. Πού είναι το κακό;».

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 5
Πίεζε συνέχεια την κατάσταση ο μικρός και έλεγε 

«αφού δεν επήγαμε καλά με τα ξενοδοχεία, δεν μπο-
ρούμε να επιστρέψουμε πάλι στα ζώα και στα κτήμα-
τα». Έτσι, η οικογένεια, πήρε τη μεγάλη απόφαση και 
ξεπούλησε τα κτήματα που είχε στο βουνό.

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 6
Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν στο χωριό, αλλά τον 

μικρό Λάμπρο τον άφηναν αδιάφορο, καθώς είχε τσε-
πώσει το παραδάκι και αισθανόταν μια χαρά. Ο μικρός 
Λάμπρος γελούσε κάτω από τα μουστάκια του και κο-
ρόιδευε μέσα του τους συγχωριανούς του που αγωνι-
ούσαν. Για να ξεπεράσει το θέμα άρχισε να αναπτύσσει 
και «οικολογικές» απόψεις υποστηρίζοντας την «πρά-
σινη» ενέργεια, που θα έφερνε την πρόοδο στο χωριό.

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 7
Η εταιρεία, που πούλησε ο μικρός Λάμπρος τις βου-

νοκορφές ήρθε στο χωριό του, έστω και αν συνάντη-
σε αντιδράσεις από τους συγχωριανούς του. Ο μικρός 
αδιαφόρησε για όλα αυτά και στη συνέχεια έμαθε ότι 
η εταιρεία ήθελε και το σπίτι του για να ανοίξει δρόμο 
να περάσουν τα μηχανήματά της. Έτσι, εκ νέου οδηγή-
θηκε στην Τράπεζα παίρνοντας και άλλα χρήματα για 
την πώληση του σπιτιού του. Το μικρό χωριουδάκι της 
δεκαετίας του ’70 θύμιζε πλέον πόλη με δρόμους δια-
στάσεων εθνικής οδού και κυκλοφοριακή κίνηση που 
θύμιζε κεντρικό δρόμο της Αθήνας.

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 8
Ο μικρός Λάμπρος συνέχιζε να αδιαφορεί για όλα τα 

παραπάνω, αφού είχε στην τσέπη του τώρα τον μπεζα-
χτά. Έτσι, αφού είδε ότι με αυτά τα χρήματα μπορούσε 
να ξεκινήσει άλλη δουλειά στράφηκε στον πρωτογενή 
τομέα που ήξερε από την οικογένειά του. Αποφάσισε 
να χτίσει μία μικρή τυροκομική μονάδα. Επειδή, είχε 
μεγάλες βλέψεις για τη δουλειά αγόρασε και ζώα για 

να έχει δικό του γάλα και όχι να αγοράζει από «τρί-
τους». Έφερε τα ζώα στο χωριό μέσα από τους με-
γάλους δρόμους που είχε κατασκευάσει η εταιρεία με 
τις ανεμογεννήτριες. Μόνο που όταν έφερε τα ζώα 
«ανακάλυψε» ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Πλέον 
δεν υπήρχαν χώροι βόσκησης, διότι οι βουνοκορφές 
γύρω από το χωριό είχαν μεταβληθεί σε κρανίου τόπο 
από το τσιμέντο που είχε πέσει. «Άκλαφτα» πήγαν τα 
ζώα είπαν…

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 9
Ο μικρός Λάμπρος πούλησε κοψοχρονιά τα ζώα που 

είχε αγοράσει και στράφηκε με όσα χρήματα του είχαν 
μείνει στη μελισσοκομία. Και να οι νέες κυψέλες και 
να τα μελίσσια, και να τα νέα κόλπα! Μετρούσε μέρες 
ο μικρός για να μαζέψει το μέλι και να το πουλήσει. 
Μόνο που τα μελίσσια του δεν είχαν καμία τύχη, κα-
θώς δεν μπορούσαν να επιζήσουν στο περιβάλλον με 
τις ανεμογεννήτριες. Οι λόγοι της καταστροφής των 
μελισσών χιλιάδες, αλλά ο μικρός Λάμπρος δεν τις 
είχε μάθει τότε που ανέπτυσσε τις «οικολογικές» του 
απόψεις…

■ Του Λάμπρου το εγγόνι 10
Το χωριό του πλέον ήταν μία φρίκη και παντού υπήρ-

χε τσιμέντο. Καμία ελπίδα για ζωή στον τόπο του, συν 
ότι υπήρχαν και προβλήματα υγείας του ίδιου, λόγω 
του περιβάλλοντα χώρου που ζούσε. Είδε και αποεί-
δε ο μικρός Λάμπρος, είδε ότι πλέον στο χωριό του 
έκαναν κουμάντο οι εταιρείες των ανεμογεννητριών, 
είδε ότι είχε μείνει δίχως στέγη και χρήματα και πήρε 
τη μεγάλη απόφαση. Έφυγε για μετανάστης σε άλλα 
μέρη με δανεικά χρήματα για εισιτήριο στο πλοίο…

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

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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... & για το Πασχαλινό τραπέζι
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Αναστάσιμο μήνυμα 
του Μητροπολίτη 
Παροναξίας, 
κ. Καλλινίκου

Από τον Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, δόθηκαν Αναστάσιμες ευχές για 
τους αναγνώστες της εφημερίδας μας.

«Το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο για μια 

ακόμη φορά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει, μου δίνει την ευλογημένη δυνατό-

τητα και την μεγάλη χαρά να σας εκφράσω τις Πασχάλιες ευχές μου.

Στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία, η ημέρα της Αναστάσεως ορίζεται ως η ογδόη 

ημέρα της αναδημιουργίας του κόσμου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η ανατολή 

μίας νέας αρχής και μίας νέας πραγματικότητας, μίας «άλλης βιοτής» στην οποία η 

κτίσις ανακαινίζεται και ο άνθρωπος αναπλάθεται αλλά αυτή την φορά όχι με χώμα 

και νερό αλλά με το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Αναστάντος Κυρίου μας. Ζώντας 

της Ανάσταση του Χριστού ζούμε την επανεκκίνηση της ανθρώπινης ιστορίας χωρίς 

τα δεσμά της αμαρτίας και την φθορά του θανάτου. 

Η Ανάσταση είναι η αρχή της εν Χριστώ ζωής. Στο πρόσωπο του Αναστάστος 

Κυρίου η αγάπη νίκησε το μίσος. Η ευσπλαχνία κατήργησε τον φθόνο. Η ελπίδα 

διέλυσε την απελπισία και την απόγνωση και η ζωή κυριάρχησε επί του θανάτου. 

Εύχομαι εκ μέσης καρδίας ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριός μας Ιησούς Χριστός, 

ο Σωτήρας και Λυτρωτής των ψυχών μας να μας αξιώνει να ζούμε το γεγονός της 

εν Χριστώ ανακαίνισης και η Ανάστασή Του να γίνει το ξεκίνημα μιας νέας ζωής 

πλημμυρισμένης από τις δωρεές και το φως που ανέτειλαν από τον Κενό, Φωτοφό-

ρο και Ζωηφόρο Τάφο Του!               

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».
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«Έκρηξη» κατασκευών 
στην Αντίπαρο

Ο «Άτλαντας των Νησιών», μια έκδοση του πανεπιστημίου Αιγαίου βασισμένη σε 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στα 
γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο «Άτλαντας» αποτελεί μια προσπάθεια για αποτύπωση των βασικών θεμάτων 
που απασχολούν τα νησιά. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία για τα γεωγραφι-
κά τους χαρακτηριστικά, τις δημογραφικές 
εξελίξεις, την οικονομία, την απασχόληση, 
τον αγροτικό και τουριστικό τομέα, τις με-
ταφορές, κ.α.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο κ. Νεκτάρι-
ος Σαντορινιός, υφυπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, εξέφρασε την στή-
ριξη του στην πρωτοβουλία του πανεπι-
στημίου Αιγαίου και στον ίδιο τον «Άτλαντα 
των Νησιών», μια προσπάθεια που όπως 
είπε «αποτελεί για εμάς που ασχολούμα-
στε με τη νησιωτικότητα, ένα ουσιαστικό 
και χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό 
πραγματικών και με νόημα παρεμβάσεων, 
στα νησιά».

Ο άτλαντας δημιουργήθηκε από το Ερ-
γαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυ-
ξης, με επικεφαλής της ομάδας τον Γιάννη 
Σπιλάνη, αναπλ. καθηγητή στο Τμήμα Πε-
ριβάλλοντος, και τον Θανάση Κίζο, αναπλ. 
καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας. Ο άτ-
λαντας καλύπτει και τα 114 κατοικημένα 
νησιά της χώρας, προσεγγίζοντάς τα γεω-
γραφικά, δημογραφικά και οικονομικά.

Τα στοιχεία
Η εφημερίδα «Καθημερινή» παρουσίασε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία 

του άτλαντα. Συγκεκριμένα:

Οικονομία
Ο Νομός Λασιθίου έχει το υψηλότερο ποσοστό (10,77%) συμμετοχής του πρω-

τογενούς τομέα, όταν ο μέσος όρος της χώρας ήταν 3,69%. Η μεταποίηση είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη σε όλα τα νησιά, με τη συμμετοχή της να κυμαίνεται από 1,42% 
του ΑΕΠ στον Ν. Κεφαλληνίας μέχρι το 6,05% στον Ν. Ηρακλείου. Η παρουσία του 
δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλή ειδικά στη Λέσβο (με 35,2%) και δευτερευό-
ντως σε Ηράκλειο και Χανιά.

Τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων ανά 100 κατοίκους έχουν η Πάτμος (42,7), 
οι Παξοί (29,3), η Σίφνος (26,5) και η Ιος (25,6). Αντίθετα, τον μικρότερο έχουν το 
Αγαθονήσι (4,3), τα Ψαρά (4,8), οι Οινούσσες (4,9), η Νίσυρος (5). Την έκπληξη 
κάνει η Σαμοθράκη, που έχει τον υψηλότερο τζίρο ανά επιχείρηση και ακολουθεί η 
Μύκονος και η Ρόδος.

Απασχόληση
Τα πέντε νησιά με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων είναι τα Κουφονή-

σια (49,6%), η Μύκονος (48,7%), η Κως (46%) και η Ηρακλειά (45%). Αντίθετα, 
την υψηλότερη ανεργία έχουν το Μαθράκι (61%), τα Αντικύθηρα (50%), οι Οθωνοί 
(27%) και η Νίσυρος (25%).

Τουρισμός
Η πλειονότητα των κλινών συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό νησιών: στην 

Κρήτη βρίσκονται 164.249 κλίνες, στη Ρόδο 84.942, στην Κω 45.097, στην Κέρκυρα 
43.940, στη Ζάκυνθο 28.837 και ακολουθούν η Εύβοια, η Θήρα, η Μύκονος, η Θά-
σος και η Κεφαλονιά, που είναι τα νησιά με περισσότερες από 10.000 κλίνες. Στον 
αντίποδα υπάρχουν 12 νησιά με λιγότερες από 100 ξενοδοχειακές κλίνες και άλλα 
12 νησιά χωρίς κανένα ξενοδοχείο.

Η αύξηση των κλινών είναι πολύ μεγάλη στα μικρά νησιά που γνώρισαν τουρι-
στική ανάπτυξη στη δεκαετία του 2000, όπως είναι το Κουφονήσι, το Μεγανήσι, η 
Αστυπάλαια, η Τήλος, οι Λειψοί και το Καστελλόριζο (πάνω από 200%) και σε ένα 
μεγάλο νησί, τη Ζάκυνθο (+116%). Στον αντίποδα, υπάρχει ένας μικρός αριθμός 
νησιών με μείωση των κλινών όπως οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Κύθνος, ο Πόρος, η 
Νίσυρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, αλλά και η Σάμος, όπου οι μονάδες που έπαψαν να 
λειτουργούν είναι περισσότερες από αυτές που δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο.

Χρήσεις γης
Το 52,1% της συνολικής έκτασης των νησιών χαρακτηρίζεται θαμνώνες (μακί, 

φρύγανα ή συνδυασμοί τους), η κύρια χρήση των οποίων είναι η βόσκηση. Δεύτερη 
σε έκταση κάλυψη είναι η γεωργική γη με 22,6%, στην οποία περιλαμβάνονται μει-
κτές εκτάσεις καλλιέργειας ετήσιων φυτών και μόνιμων καλλιεργειών. «Αυτό το μι-

κρο-μωσαϊκό διαφορετικών καλύψεων είναι ενδεικτικό του τοπίου των νησιών με 
τα μικρά σε έκταση αγροτεμάχια», αναφέρεται στον άτλαντα. Το 38,7% της έκτασης 
των νησιών είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Ξεχωρίζουν 19 νη-
σιά, ανάμεσα στα οποία η Κέρκυρα με 79% (με ελαιώνες και εσπεριδοειδή), η Θήρα 
με 59,9% (με αμπελώνες), η Κέα με 55,15% (με ελαιώνες και βελανιδιές), η Νάξος 
με 53,1% (με ετήσιες καλλιέργειες και ελαιώνες) και η Κως με 53% (με αμπελώνες, 
ελαιώνες και ετήσιες καλλιέργειες).

Πληθυσμός
Πόσο έχουν αλλάξει τα νησιά μας; Ποια έχουν ενισχυθεί πληθυσμιακά και ποια 

οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη; Ο άτλαντας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου αναδεικνύει την ανάγκη για έναν σχεδιασμό βιώσιμο, τόσο από οικονο-

μικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης, 
που θα «κρατήσει» τον κόσμο στα νησιά και 
θα εμπλουτίσει την τουριστική «μονοκαλλι-
έργεια» με νέες, σύγχρονες δραστηριότητες.

Ας δούμε τα νησιά από πληθυσμιακής 
άποψης. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στον άτλαντα των νησιών, 
μόνο η Κρήτη υπάγεται στα πολύ μεγάλα 
νησιά, με πληθυσμό άνω του μισού εκατομ-
μυρίου. Ακόμα 5 νησιά, η Εύβοια, η Ρόδος, η 
Κέρκυρα, η Λέσβος και η Χίος, θεωρούνται 
«μεγάλα νησιά», με πληθυσμό από 50.000 
έως 500.000 κατοίκους. Από 5.000 έως 
50.000 κατοίκους έχουν 21 νησιά, ενώ 32 
έχουν πληθυσμό από 750 έως 5.000 κατοί-
κους. Τα πολύ μικρά νησιά, δηλαδή με πλη-
θυσμό μικρότερο των 750 κατοίκων, είναι 
46, ενώ μόλις 20 έχουν πληθυσμό πάνω 
από 100 κατοίκους. Από τα νησιά αυτά, 
μόνο ένα, η Τέλενδος, δεν είναι αυτοτελής 
δήμος (υπάγεται στην Κάλυμνο). Από τα 35 
νησιά που έχουν λιγότερους από 100 κατοί-
κους, μόνο 7 έχουν μόνιμο πληθυσμό όλο 
τον χρόνο. Το πιο πυκνοκατοικημένο νησί 
της Ελλάδας είναι η Σαλαμίνα (413,5 κάτοι-

κοι ανά τ.χλμ.), καθώς λειτουργεί ως προάστιο της πρωτεύουσας, και ακολουθούν 
τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού πλην της Υδρας, η Σύρος (257,1 κάτοικοι 
ανά τ.χλμ.), η Σαντορίνη (200,9), η Κέρκυρα (170,3). Πάντως τη μεγαλύτερη πυκνό-
τητα πληθυσμού στα μικρά νησιά έχει η Τήλος.

Αλλαγές στον πληθυσμό
Μεγαλύτερο πληθυσμό το 2011 σε σχέση με το 1951 έχουν μόνο η Κρήτη, η 

Εύβοια, η Ζάκυνθος και ακόμα 8 νησιά. Τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στα τε-
λευταία 60 χρόνια καταγράφει ο Νομός Λέσβου (-33%).

Τα νησιά με τον υψηλότερο ρυθμό γεννήσεων είναι η Μύκονος (+8,2%), η Σα-
ντορίνη (+7,7%), η Ρόδος (+5,98%), η Kως (+5,9%), το Καστελλόριζο (+4,05%) και 
η Κάλυμνος (+5%). Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά υπογεννητικότητας έχουν 
το Μεγανήσι (-22,3%), οι Οθωνοί (-18,6%), τα Τριζόνια (-18,1%), τα Αντικύθηρα 
(-17,6%) και ο Κάλαμος (-17,5%). Όσον αφορά την τελευταία 30ετία, τα πέντε 
νησιά με τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού ήταν η Τήλος με 15,9%, οι Οθωνοί 
με 13,9%, το Καστελλόριζο με 12,1%, η Ερεικούσα με 11,7% και η Σαντορίνη με 
11,5%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού το ίδιο διάστημα είχαν τα Αντι-
κύθηρα (-4%), η Ύδρα (-2,8%) και το Μεγανήσι (-2,2%).

Έκρηξη κατασκευών σε Τήνο, Αντίπαρο, Μύκονο
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατοικιών το 1971-2011 είχε η Τήνος (130%), η Αντίπα-

ρος (128%) και η Μύκονος (114%). Το 50% των κατοικιών στην Αντίπαρο 
είναι νέες κατασκευές (43% στην Κέα, 42% στη Μύκονο).

Τις περισσότερες κενές κατοικίες σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό διαθέτουν η 
Νίσυρος (1,52 κατοικία ανά κάτοικο), η Σέριφος (1,47), η Κύθνος (1,43), η Ανάφη 
(1,24) και η Κέα (1,12). Το πιο «αστικοποιημένο» νησί της χώρας είναι η Σαλαμίνα, 
όπου το 41,8% της έκτασής της καλύπτεται από κτίρια, δρόμους κ.λπ. Ακολουθεί η 
Σαντορίνη με 18,6%, η Αίγινα με 12,5%, οι Σπέτσες με 8% και η Κέρκυρα με 7,7%.

Ποιο είναι το κύριο θέμα που αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη σφαιρική προσέγγι-
ση της νησιωτικής Ελλάδας; «Αυτό που καθορίζει τη βιωσιμότητα των νησιών είναι 
η ύπαρξη δραστηριοτήτων που θα κρατήσουν τους κατοίκους. Στα νησιά, περίπου 
όπως και στην ορεινή Ελλάδα, όταν φύγεις δύσκολα επιστρέφεις», λέει ο κ. Σπι-
λάνης, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Η 
αναζήτηση μιας στρατηγικής είναι ιδιαίτερα επιτακτική για ορισμένα νησιά όπως τα 
Αντικύθηρα, που βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστική εγκατάλειψη. Αντίθετα, σε 
άλλα νησιά το κύριο ζήτημα είναι το περιβαλλοντικό και συνδέεται με τη δόμηση 
και τον τουρισμό. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη, λόγω της φυσικής της ομορφιάς 
και της ελκυστικότητάς της, έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό τουριστικό προορι-
σμό, ευρισκόμενη όμως σε οριακό σημείο στην επάρκεια του νερού, στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, του θορύβου κ.λπ.

Τέλος, ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε 
πολλά νησιά, που δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού 
και στις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει 
πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
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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

Νέος χώρος
για καταφύγιο 

Από τον φιλοζωικό σύλ-
λογο PAWS για το γνωστό 
θέμα του καταφυγίου αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς 
δόθηκε στη δημοσιότητα η 
παρακάτω ενημέρωση:

«Η μεγάλη αντίδραση 
που υπήρξε από ομάδα κα-
τοίκων του Άσπρου Χωριού 
με στόχο να αποτραπεί η 
προσωρινή εγκατάσταση 
καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων στην περιοχή Κάμπος, όπου η πλησιέστερη κατοικία βρίσκεται σε 
απόσταση 500μ. περίπου (!), ανάγκασαν τον Δήμο Πάρου να σταματήσει 
τις εργασίες κατασκευής στον Κάμπο.

Ύστερα από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, είναι άγνωστο πότε και πού 
θα γίνει το καταφύγιο ζώων στην Πάρο, ενώ ο χρόνος πιέζει τραγικά τον 
Σύλλογο PAWS για τη μετεγκατάσταση του καταφυγίου από την Τρυπη-
τή όπου λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, αφού ο ιδιοκτήτης χρειάζεται το 
οίκημα για ιδιόχρηση.

Επειδή βέβαια στην θέση Κάμπος υπήρχαν και κάποια σημαντικά τεχνι-
κά προβλήματα για την ομαλή λειτουργία του καταφυγίου, ο Σύλλογος 
PAWS περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον νέο χώρο που θα ορίσει ο 
Δήμος, με την ελπίδα να ξεκινήσουν σύντομα και πάλι οι εργασίες δια-
μόρφωσης.

Είναι λυπηρό σε ένα πανέμορφο και ιδιαίτερα τουριστικό νησί όπως η 
Πάρος, κάποιοι ελάχιστοι μη φιλόζωοι κάτοικοι, να μη δέχονται 20-25 
σκυλάκια να φιλοξενηθούν προσωρινά για κάποιους μήνες, σε μια ελεύ-
θερη δημοτική δασική έκταση, που απέχει πάνω από μισό χιλιόμετρο από 
τα σπίτια τους! Και σε χώρο βέβαια που θα είχε όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφαλείας, υγιεινής και αισθητικής».

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ 
για τις Α.Π.Ε.

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πά-
ρου-Αντιπάρου για τη συνάντηση των 
δημάρχων Κυκλάδων με τον υπουρ-
γό κ. Σταθάκη, για τη υπόθεση της μη 
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών 
στα νησιά μας, δημοσιοποίησε την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή την προσεχή συνάντηση την Μ. Τρίτη (11/4) των Δημάρχων Πάρου, Άνδρου, 
Νάξου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το 
σοβαρό πρόβλημα την εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας δηλώνουμε τα 
ακόλουθα:

1. Τασσόμαστε στο πλευρό των Δημάρχων και της Επιτροπής Αγώνα της Πάρου στο αίτη-
μά τους για ακύρωση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων που υπέγραψε ο υπουργός της 
συγκυβέρνησης Ν. Δ.-ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

2. Καλούμε τον Υπουργό, παρά τα τετελεσμένα που έχουν δημιουργηθεί με ευθύνη άλλων, 
να προστατεύσει το περιβάλλον των νησιών μας από μια τεραστίων διαστάσεων οικολογική 
καταστροφή, που θα ανατρέψει τα μέχρι τώρα περιβαλλοντικά δεδομένα στα οποία στηρί-
χτηκε και συνεχίζει να στηρίζεται η τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας, που αποτελεί τη 
βάση της οικονομίας τους.

3. Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό ότι η Πάρος είναι καθολικά αντίθετη στην εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων στο νησί και είναι αποφασισμένη να την αποτρέψει με οποιοδήποτε τίμημα.

4. Δηλώσεις του τύπου να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
κατά τη δική μας εκτίμηση, δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι σε 
ανάλογη περίπτωση έχουν δοθεί οκτώ αναβολές και στο μεταξύ οι ανεμογεννήτριες έχουν 
ήδη εγκατασταθεί.

5. Οι εκατοντάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι χιλιάδες εργαζόμενοι, όλος ο λαός  της 
Πάρου περιμένει από τον Υπουργό μια ξεκάθαρη απάντηση, ταυτισμένη με τα λαϊκά συμφέ-
ροντα και την τουριστική πολιτική της κυβέρνησης, που προστατεύει την αειφόρο ανάπτυξη 
των νησιών μας.

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».
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Δρομολόγια 
φέρι-μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι – μπόουτ που δραστηρι-
οποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν οι ώρες των 
δρομολογίων.

Μ. Σάββατο
Το Μ. Σάββατο το τελευταίο δρομολόγια από Αντί-

παρο θα είναι στις 23.15 και από Πούντα για Αντίπαρο 
στις 23.30

Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα τα δρομολόγια θα 

έχουν ως εξής:
Από Αντίπαρο
09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 

– 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15  
23:15 – 00:15

Από Πούντα
09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 

– 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 - 
23:30 – 00:30

Καθημερινά δρομολόγια
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 - 10:15 

– 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 - 12:45 – 13:15 
– 13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 
19:15 – 20:15 - 22:15 – 23:15 – 00:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 - 10:30 

– 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 - 13:00 – 13:30 
– 14:00 – 14:30 – 15:30 - 16:30 – 17:30 – 18:30 – 
19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30 .
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Μετατροπή 
αμπελώνων  
περιόδου 
2017–2018

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκί-
νησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Ανα-
διάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 
2017–2018». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση: «Αναδιάρθρωση και μετα-
τροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις: 
- Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινο-

ποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων, στο ίδιο 
ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία 
(Ποσό ενίσχυσης: 1176,00 €/στρ. συμπεριλαμβάνει 
και απώλεια εισοδήματος)

- Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμ-
βάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό 
ενίσχυσης 260,00€/στρ.)

- Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων 
(Ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και 
απώλεια εισοδήματος)

- Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης που έχουν 
ισχύ την 31/07/2018 (Ποσό ενίσχυσης 410,00€/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή 
και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/
σου (Ρόδος), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Κυκλά-
δων (Σύρος) και σε όλα τα Τμήματα Αγροτικής Οικο-
νομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου 
έως και 15 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου 
στη Ρόδο, στο τηλέφωνο 22413 64919 και στη Δ/
νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, στο 
τηλέφωνο 22810 98833.

Πολλές  
αιτήσεις, λίγα 
τα χρήματα

 Σχετικά με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
(Π.Α.Α.) 2014-2020 και το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλ-
λιέργειες», έγινε γνωστό ότι υποβλήθηκαν 64.016 αι-
τήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό άνω του 1,5 δις 
ευρώ.

 Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Αποστόλου, αφενός επισήμανε τη θετική ανταπόκρι-
ση των ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στο Μέτρο και 
αφετέρου την αδυναμία ένταξης όλων, αφού ο 
αιτούμενος προϋπολογισμός υπερβαίνει κατά 
πολύ τον προϋπολογισμό του Μέτρου.

Με βάση τα νέα δεδομένα το υπουργείο αποφάσισε:
1) Την ένταξη όσων έχουν υποβάλλει αίτηση στις 

δύο δράσεις του μέτρου, μετατροπής και διατήρησης 
σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη 
γεωργία και πληρούν το κριτήριο να έχουν ποσοστό 
της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές NATURA. Το 
ποσό που θα διατεθεί για αυτές τις δράσεις θα είναι 
200 εκατ. ευρώ.

2) Την εκ νέου προκήρυξη του Μέτρου για τις άλλες 
δύο δράσεις, μετατροπής και διατήρησης σε βιολογι-
κές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη κτηνο-
τροφία, με κριτήρια που θα επαναπροσδιοριστούν και 
το ποσό που θα διατεθεί θα είναι 400 εκατ. ευρώ.

Επανεξέταση 
κριτηρίων  
ζήτησε  
ο Συρμαλένιος

Επανεξέταση από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των κρι-
τηρίων χρηματοδότησης του 
Νότιο Αιγαίου με βάση την 
πολυνησία, ζήτησε ο βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, 
Νίκος Συρμαλένιος, στην 
τοποθέτησή του σε κοινή συ-
νεδρίαση της Ειδικής Διαρ-
κούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Περιφε-
ρειών

«Η άσκηση Περιφερειακής Πολιτικής προς όλες τις 
χώρες της Ε.Ε. και ιδιαίτερα προς τη χώρα μας την 
Ελλάδα, πρέπει να έχει ως στόχο την κοινωνική συνο-
χή που είναι ένας στόχος της Περιφερειακής Πολιτι-
κής», τόνισε ο βουλευτής Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, 
κατά την τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση.

Ο βουλευτής Κυκλάδων τόνισε ότι οι μνημονιακές 
πολιτικές εξ ορισμού έρχονται σε αντίθεση με τον πα-
ραπάνω στόχο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της 
Περιφερειακής Πολιτικής. Συνεπώς, υπάρχουν πάρα 
πολλά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αρθούν, τα 
οποία επιβάλλονται από τα μνημονιακά προγράμματα, 
για να μπορέσουν να συζητηθούν αυτές οι πολιτικές. 
Για παράδειγμα, δεν μπορούν να ασκηθούν πολιτικές 
στήριξης της δημόσιας διοίκησης με προσλήψεις για-
τρών ή άλλων ειδικοτήτων σε απομακρυσμένες περι-
οχές, όπως επίσης και μια σειρά άλλες πολιτικές που 
έχουν σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, 
τις μεταφορές κ.λπ. Όταν λοιπόν οι πόροι είναι περιο-
ρισμένοι, δεν μπορούν να ασκηθούν τέτοιες πολιτικές 
που συνάδουν με την οικονομική και κοινωνική συνο-
χή.

Ο Ν. Συρμαλένιος επίσης ανέφερε ότι η περιο-
χή του Ν. Αιγαίου εδώ και πολλά χρόνια έχει 
ενταχθεί στον Στόχο 2, με αποτέλεσμα η χρη-
ματοδότηση των προγραμμάτων να βρίσκεται 
στο 50% των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
όχι στο 75%, όπως στις περιφέρειες του Στό-
χου 1. Αυτό σημαίνει πρακτικά λιγότερα χρή-
ματα για την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 
είναι γύρω στα 160 εκατ. ευρώ, δηλαδή πολύ μικρό 
σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου από τον 
βουλευτή Ν. Συρμαλένιο: «Βεβαίως, το υπουργείο κά-
νει προσπάθειες να ενισχύσει από εθνικούς πόρους 
τα προγράμματα αυτά, όμως θα πρέπει και η Ε.Ε. να 
δει ότι υπάρχει μια ανισομέρεια στο πλαίσιο μιας πο-
λυνησιακής περιοχής, όπως είναι η περιοχή του Νο-
τίου Αιγαίου, η οποία έχει περίπου 48 νησιά, εκ των 
οποίων, για τέσσερα - πέντε νησιά υπερβαίνουμε τον 
μέσο όρο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της 
Ε.Ε., που μπαίνει ως δείκτης για το ποιες Περιφέρει-
ες θα είναι στον Στόχο 1 και ποιες στον Στόχο 2. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει σε βάθος πώς 
κατανέμονται οι πόροι, ανάλογα με το Α.Ε.Π., όχι μόνο 
κάποιων περιοχών μέσα σε μια ευρύτερη Περιφέρεια, 
αλλά να δει συνολικά και τις περαιτέρω διακυμάνσεις 
που υπάρχουν».

Τέλος, ο Ν. Συρμαλένιος ζήτησε η Επιτροπή Περι-
φερειών δια του Προέδρου να διεκδικήσει την άμεση 
συμμετοχή και σύζευξη με την Επιτροπή Περιφερειών 
της Ε.Ε., κάτι το οποίο θα βοηθήσει το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, αλλά και τη χάραξη περαιτέρω πολιτικών, 
προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής περιφε-
ρειακής ανάπτυξης.

Ευχαριστίες  
Δ. Σαρρή

Από την αντι-
δήμαρχο Πά-
ρου, Δώρα 
Σαρρή – Πα-
πακυρίλλου, 
δόθηκε στη 
δημοσιότητα 
ευχαριστήρια 
επιστολή σχε-
τικά με πράξη 
αγάπης συ-
μπολιτών μας. 
Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Ευχαριστώ όλους για την ανταπόκριση και την 
προσφορά της βοήθειάς σας σε τρόφιμα, είδη καθα-
ριότητας και καθαρισμού, τα οποία ήδη μοιράστηκαν 
σε παριανές οικογένειες που έχουν ανάγκη. 

Είμαστε προσανατολισμένοι στη στήριξη των συ-
μπολιτών μας, ώστε κανένας να μην αισθάνεται μό-
νος του όταν υπάρχει ανάγκη.

Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει γα-
λήνη και χαμόγελα στις οικογένειες όλων».
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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

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

åóôéáôÞòéï ¡¤Ë¼°

¡ìùæÀ ¦Àòï÷ | ôèì: 6976 513 706, 6973 057 420, 22840 43358

Σας ευχόµαστε Χρόνια Πολλά & Καλό Πάσχα!
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& ôé÷ èíÛòå÷ ôïù ¦Àóøá íå ãèôÀ óïàâìá÷
(ëáôÞðéî ðáòáççåìÝá÷)

Πρόσκληση 
Γ. Σ.

Το  Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αντιπάρου 
καλεί τα μέλη του  στη Γενική Συνέλευσή του, που 
θα γίνει στις 19 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:30 στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ». Σε περίπτωση 
μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 
27 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στην 
αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ».

Νέος 
σύμβουλος 
στη Λαϊκή 
Συσπείρωση

Με επιστολή προς τον δήμο Πάρου στις 5/4/2017 
ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Νέστωρας Γκίκας, παραιτήθηκε από τη θέση του.

Τη θέση του κ. Νέστωρα Γκίκα, καταλαμβάνει ο 
πρώτος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Αναστάσιος Γκίκας. 

Έκθεση 
Μιλάνου

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή έκθεση Τουρισμού «BIT» 
στο Μιλάνο (2-4 Απριλίου). Τα νησιά της Δωδεκανή-
σου και των Κυκλάδων «μονοπώλησαν» το ενδιαφέ-
ρον του Ιταλικού κοινού και των επαγγελματιών του 
τουρισμού, καθώς το περίπτερο της Περιφερείας μας 
δέχθηκε πλήθος επισκεπτών. 

Τα μηνύματα από την έκθεση είναι θετικά, με την Ιτα-
λική τουριστική αγορά, που αποτελεί μία από τις βα-
σικές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα και τα νησιά 
του Ν. Αιγαίου, να παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά 
ανόδου. Με τη συμμετοχή της στην ΒΙΤ, η ΠΝΑΙ (μονα-
δική συμμετοχή ελληνικής Περιφέρειας), καλλιέργησε 
το έδαφος ώστε οι προορισμοί στα Δωδεκάνησα και 
στις Κυκλάδες να γίνουν ακόμη πιο γνωστοί και να 
διεκδικήσουν με αξιώσεις ένα σημαντικό μερίδιο των 
τουριστικών αφίξεων από την Ιταλία.  

Στο περίπτερό της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
φιλοξένησε συνολικά 20 νησιά και συγκεκριμένα τη 
Σέριφο, την Πάρο, την Ίο, την Κύθνο, την Κέα, τη Φο-
λέγανδρο, την Αμοργό, τη Μύκονο, την Τήνο, τη Μήλο, 
τη Νάξο, την Αντίπαρο και την Άνδρο από τις Κυκλάδες 
καθώς και τη Ρόδο, την Σύμη, την Κω, την Πάτμο, την 
Κάρπαθο, την Αστυπάλαια και την Κάσο από τα Δω-
δεκάνησα.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, δήλωσε για την 
έκθεση: «Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στοχεύει στην άρ-
τια προβολή και παρουσία των νησιών της σε όλες τις 
βασικές τουριστικές αγορές. Στο πλαίσιο των προσπα-
θειών αυτών, δε θα μπορούσαμε να λείπουμε από τη 

διεθνή έκθεση του Μιλάνο, απ’ όπου τα μηνύματα για 
την Περιφέρειά μας είναι εξαιρετικά. Τα καλά αποτε-
λέσματα των προσπαθειών μας, μας δίνουν τη δύναμη 
και το κουράγιο να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά».

Η Πάρος
Ο δήμος Πάρου έλαβε και αυτός μέρος στην 37η 

διεθνή έκθεση τουρισμού ΒΙΤΕ 2017.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου από τη δημοτική αρχή 

Πάρου: «[…] Η BITE είναι μια από τις σημαντικότερες 
εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως καθώς φιλοξενεί 
επαγγελματίες του τουρισμού από όλο τον κόσμο και 
έχει μεγάλη απήχηση και προβολή. Πιο συγκεκριμένα, 
στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 
εκθέτες από 130 χώρες και την επισκέφθηκαν πε-
ρισσότεροι από 1.500 Hosted Buyers από Ιταλία και 
εξωτερικό και 60.000 επαγγελματίες τουρισμού.Η 
Πάρος ως τουριστικός προορισμός κατέχει εδώ και 
χρόνια μια από τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις 
αρκετών Ιταλών τουριστών, οι οποίοι κατακλύζουν το 
νησί κατά τους θερινούς μήνες (…)».
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Τετράκαλα στα Τρίκαλα
για τον δήμο Αντιπάρου

Την Παρασκευή 31/3/2017 στο δημαρχείο Τρικκαίων –όπως γράψαμε και στο 
προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας- οι δήμαρχοι Τρικάλων και Αντιπάρου (κ.κ. Δ. 
Παπαστεργίου και Αν. Φαρούπος), υπέγραψαν το δεύτερο βήμα για την ενίσχυση 
της αδελφοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα συνυπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση 
από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Τρικκαίων, τεσσάρων μελετών, για ισάριθμα 
έργα στην Αντίπαρο.

Η προγραμματική σύμβαση
Οι δήμαρχοι Τρικκαίων και Αντιπάρου υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για 

την εκπόνηση τεσσάρων μελετών για την κατασκευή των έργων με τίτλους:
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΑΤΑΣ-

ΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙ-

ΠΑΡΟΥ 
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.
4. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ-

ΝΑΣ» & «ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συνεργασίας 

που υπογράφτηκε, στόχος της αδελφοποίησης, μεταξύ άλλων, είναι και η συνεργα-
σία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών των 
δύο δήμων και των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών των δύο περιοχών. Η σύμβαση 
υπογράφτηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διαδικασιών της αδελφο-
ποίησης μεταξύ των δύο δήμων μέσω της μεταφοράς γνώσεων και εμπειρίας σε 
θέματα προετοιμασίας, οργάνωσης και διοίκησης τεχνικής φύσης έργων.

Δεδομένου ότι ο δήμος Αντιπάρου αποδεδειγμένα δε διαθέτει εξειδικευμένο 

επιστημονικό τεχνικό προσωπικό ούτε και οργανωμένη τεχνική υπηρεσία με την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να προβεί στην εκπόνηση των αντίστοιχων 
απαραίτητων μελετών, ο αδελφός δήμος Τρικκαίων, διαθέτοντας όλα τα παραπά-
νω, μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά την αναγκαιότητα του δήμου Αντιπάρου και να 
εκπονήσει για λογαριασμό του τις τέσσερις μελέτες.

Πιο συγκεκριμένα ο δήμος Τρικκαίων θα αναλάβει να εκτελέσει ως φορέας 
εκπόνησης τις μελέτες για λογαριασμό του δήμου Αντιπάρου. Οι εργασίες έχουν ως 
εξής:

- Εξασφάλιση πλήρους μελετητικής ωριμότητας προκειμένου τα τέσσερα αυτά 
αντίστοιχα έργα να είναι έτοιμα για την άμεση δημοπράτησή τους από τον δήμο 
Αντιπάρου.

- Παροχή από το Φορέα Εκπόνησης των Μελετών (δήμος Τρικκαίων) προς τον 
Κύριο των Μελετών (δήμος Αντιπάρου), της απαραίτητης τεχνογνωσίας και πάσης 
φύσης τεχνική υποστήριξη αναφορικά με τη λήψη από το δήμο Αντιπάρου των απαι-
τούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, καθώς και την οργάνωση και σχεδιασμό 
των μετέπειτα διαδικασιών δημοπράτησης και υλοποίησης των αντίστοιχων έργων. 

Από την πλευρά του ο δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει:
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Εκπόνησης των Μελετών το όποιο προσωπικό 

του, το οποίο θα συνεργάζεται μαζί του σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών.
- Να διευκολύνει και να υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την εκπόνηση των 

τεσσάρων αυτών συγκεκριμένων μελετών συγκεντρώνοντας και παρέχοντας στο 
Φορέα Εκπόνησης των Μελετών όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία, 
καθώς και κάθε δυνατή άλλη σχετική πληροφόρηση.

- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Εκπόνησης των Μελετών την αναγκαία πληρο-
φόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που πιθανά να επηρεάζουν 
την εκπόνηση τους.

- Να μεριμνά για την παράλληλη λήψη όλων των απαιτούμενων σχετικών αδειο-
δοτήσεων και εγκρίσεων, ώστε πέρα από τις μελέτες να εξασφαλιστεί η πλήρης η 
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πλήρης ωριμότητα προς δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων. 
- Να εγκρίνει και να παραλάβει αρμοδίως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

σχετική νομοθεσία τα παραδοτέα από το Φορέα Εκπόνησης των Μελετών.
Ο δήμος Τρικκαίων αναλαμβάνει:
- Να απασχολήσει, διαθέσει και να διευκολύνει εξειδικευμένο επιστημονικό με 

τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 
εκπόνησης των συγκεκριμένων αυτών τεσσάρων μελετών.

- Να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να 
εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Να συνεργάζεται με τον Κύριο των Μελετών για τη συγκέντρωση όλων των 
απαιτούμενων σχετικών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, οι οποίες θα πρέπει να συ-
μπεριληφθούν στο φάκελο των παραδοτέων κάθε μελέτης.

- Για όλα τα παραπάνω, ως αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του δήμου Τρικκαίων, η οποία θα εγκρίνει τις με-
λέτες αυτές. 

- Μετά την εκπόνηση και την οριστική παραλαβή των τεσσάρων αυτών συγκεκρι-
μένων μελετών, αυτές θα περιέλθουν αυτοδικαίως στον δήμο Αντιπάρου.

Τα ανταλλάγματα
Η εκπόνηση των τεσσάρων μελετών από τον δήμο Τρικκαίων για λογαριασμό του 

αδελφού δήμου Αντιπάρου, θα γίνει χωρίς κάποιο συγκεκριμένο οικονομι-
κό αντίτιμο για τις προσφερόμενες από το Φορέα Εκπόνησης των Με-
λετών υπηρεσίες, στο πλαίσιο της επίτευξης του φυσικού αντικειμένου 
της παρούσας.

Οι μελέτες αυτές αποτελούν μια ευγενική δωρεά του δήμου Τρικκαίων 
προς τον αδελφό δήμο Αντιπάρου με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων και εμπει-
ρίας σε θέματα προετοιμασίας, οργάνωσης και διοίκησης τεχνικής φύσης έργων, 
όπως προβλέπεται και στο σχετικό πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συνεργασίας 
που συνυπογράφτηκε. 

    
Χρονοδιάγραμμα

Η προγραμματική σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την πα-
ράδοση των συγκεκριμένων τεσσάρων μελετών και των αντίστοιχων τευχών δημο-
πράτησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-10-2017.

Δύναται να δοθεί παράτασή της μετά από σχετική έγγραφη αιτιολόγηση της Κοι-
νής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και ύστερα από συμφωνία και των 
δύο συμβαλλόμενων μερών.

Επίσης, οι δύο δήμοι για την παρακολούθηση της σύμβασης σύστησαν τριμελή 
επιτροπή με ένα εκπρόσωπο (πρόεδρο της επιτροπής) από τον δήμο Τρικκαίων και 
δύο εκπροσώπους από τον δήμο Αντιπάρου.

Λόγω απόστασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει με τη χρή-
ση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Έτος Ανακύκλωσης στην Αντίπαρο
Ο δήμος Αντιπάρου με απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου ανακήρυξε το 

2017 σε έτος ανακύκλωσης.
Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου Αντιπάρου, Αναστάσιου Φαρούπου: «[…] 

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και 
το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση 
κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλ-
τούρας που προάγει την ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά 
μας και να γίνει τρόπος ζωής.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολύ περισσότερα από τα προφανή, που είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Η 
ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλ-
λεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Όπως γνωρίζεται το κύτταρο του ΧΥΤΑ στην Πάρο 

τελειώνει οπότε πρέπει πολύ γρήγορα να βρεθούν οι πόροι για την δημιουργία 
νέου με το κόστος μεταφοράς έως σήμερα για τον δήμο μας να δημιουργεί μία 
πρόσθετη ανάγκη εφαρμογής της ανακύκλωσης στο νησί μας. Η ανακύκλωση συ-
νεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη 
ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας και οικονομικά οφέλη 
στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει πρώτες ύλες και ενέργεια. 
Παράλληλα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η ανακύκλωση προσφέρει στον πο-
λιτισμό και την αειφορία, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης περι-
βαλλοντικής συνείδησης. Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτάται, όχι μόνο 
από την ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι 
πληροφορημένοι και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να υλοποιη-
θούν οι στόχοι του νόμου και της ελληνικής κοινωνίας και να προστατευθεί πιο 
αποτελεσματικά το περιβάλλον. Επίσης, η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης 
βελτιώνει το τουριστικό προφίλ της Αντιπάρου, που θα μπορούσε να αποτελεί ένα 
«πράσινο νησί» στο μέλλον. Μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι μεγάλος αριθμός των 
επισκεπτών μας είναι από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη όπου η ανακύκλωση 
και η οικολογική συνείδηση αποτελούν τρόπο ζωής, σίγουρα θα βρούμε και πολ-
λούς συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας. Η εφαρμογή της ανακύκλωσης ίσως 
αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους δημότες μας  να καλλιεργήσουν 
συλλογική συνείδηση και να αναπτύξουν το αίσθημα του δημόσιου συμφέροντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και ενδεχομένως πολλούς άλλους ακόμα, 
ανακηρύσσουμε το 2017 σε «έτος ανακύκλωσης» για το νησί μας. Ου-
σιαστικά με την απόφαση μας αυτή ξεκινάμε μια διαδικασία που στόχο έχει να 
κάνουμε την ανακύκλωση τρόπο ζωής για όλους μας. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
λάβουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να κινητοποιήσουμε το σύνολο των 
κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας».

Τι έγινε, τι θα γίνει
Το 2016 ανακυκλώθηκαν στην Αντίπαρο 27 τόνοι χαρτιού, 23 τόνοι γυαλιού και 

32 τόνοι αποβλήτων ελαιούχων υλών (τηγανελαίων κ.ά.). 
Οι αποφάσεις που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου για τη συνέχεια είναι 

οι παρακάτω:
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Η παρέμβαση στα σχολεία απο-

τελεί με βάση τη διεθνή εμπειρία, τη μεγαλύτερη και πιο αποδοτική σε βάθος χρόνου 
επένδυση στον τομέα της ανακύκλωσης.

- Προγραμματισμός σεμιναρίων για όλους τους κατοίκους ώστε να γίνουν κατα-
νοητά τα πολλαπλά οφέλη από την ανακύκλωση. Η διαδικασία της ενημέρωσης και 
της ευαισθητοποίησης θα είναι συνεχής, ώστε να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα στο άμεσο μέλλον.

- Θα εγκαινιαστεί η γραμμή δημότη, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και αλληλεπί-
δρασης δήμου και δημοτών σε σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον.

 - Θα εφαρμοστεί χωροταξικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση των κάδων (μπλε 
κάδοι - κώδωνες – δεξαμενές ορυκτελαίων - κ.ά.).  

Στα επιπλέον σχέδια του δήμου είναι:
- Η συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), αρμόδιο φο-

ρέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, 
καθώς και με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για τον καλύτερο 
εξοπλισμό της υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου.

 - Η χωροθέτηση και δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλωμένων απορ-
ριμμάτων (κυρίως χαρτί, χαρτόνι πλαστικό, αλουμίνιο).

- Η έκδοση και διανομή σ’ όλους τους κατοίκους ενημερωτικής επιστολής του 
δημάρχου με βάση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

- Η έκδοση και διανομή στους επισκέπτες ενημερωτικού εντύπου με το μήνυμα 
της απόφασης για την ανακύκλωση.  

Τέλος, για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της απόφασης, αλλά και τον 
συντονισμό όλων των ενεργειών ορίστηκαν οι κ.κ. Αρτέμης Τριαντάφυλλος, Σωτή-
ρης Σκούρτης, Παναγιώτης Σφαλαγκάκος, Χρήστος Φαρούπος και Γιώργος Ζουμής, 
ως μέλη της επιτροπής ανακύκλωσης.
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Ανεμόμυλοι 
και αισθητική

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την αιολική ενέργεια 
για πρώτη φορά στα ιστιοφόρα πλοία. Μία άλλη 
εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι οι ανεμόμυλοι, 
που μαζί με τους νερόμυλους συγκαταλέγονται στους 
αρχικούς κινητήρες που αντικατέστησαν τα ζώα ως 
πηγές ενέργειας. 

Στην Ελλάδα η χρήση των ανεμόμυλων υπήρξε αρ-
κετά εκτεταμένη, λόγω του πλούσιου αιολικού δυνα-
μικού της χώρας. 

Από την ιστοσελίδα visitgreece.gr του Ε.Ο.Τ. δια-
βάζουμε: «Ο πλέον διαδεδομένος τύπου ανεμόμυ-
λου στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά ήταν ο λεγόμενος 
ξετροχάρης μύλος, η κοινώς πυργόμυλος. Ήταν κατά 
κανόνα πέτρινος κυλινδρικού σχήματος, με κωνική 
οροφή και ψάθινο «καπέλο» ολόλευκα τριγωνικά πα-
νιά στηριγμένα σε μεγάλες αντένες, που έθεταν σε 
κίνηση ένα σύστημα ξύλινων αξόνων και τροχών, που 
με την σειρά τους μετέφεραν την δύναμη του αέρα 
στην πάνω μυλόπετρα (παναριά) η οποία περιστρε-
φόταν σε μία άλλη σταθερή (καταριά). Ανάμεσα σε 
δύο οριζόντιες μυλόπετρες το σιτάρι, το κριθάρι, το 
καλαμπόκι, συνθλίβονταν για να γίνουν αλεύρι. Όταν 
ο μύλος ήταν έτοιμος να μπει σε λειτουργία, ο μυλω-
νάς ξεδίπλωνε το ένα πανί σαν ειδοποιητήριο για να 
πάνε οι χωρικοί τα αλέσματά τους στον μύλο. Τότε τα 
μονοπάτια γέμιζαν με κάρα, η γαϊδουράκια φορτωμέ-
να σε σακιά όλο τον κόπο της χρονιάς.. Ο μύλος ήταν 
σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο».

Οι ανεμόμυλοι ήταν αιολικές μηχανές που χρησιμο-
ποιήθηκαν για την άλεση δημητριακών και την άντληση 
νερού, χωρίς καμιά επίπτωση στο περιβάλλον, καλαί-
σθητοι και καλώς προσαρμοσμένοι στη μοναδικότητα 
του Ελλαδικού χώρου. Σήμερα οι ανεμογεννήτριες 
που θεωρούνται εξελιγμένοι ανεμόμυλοι και χρησι-
μοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 
είναι τεράστιες, ακαλαίσθητες και δημιουργούν πολλά 
προβλήματα. Οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις που 
έχουν οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίως: 

- Ο θόρυβος και οι υποσυχνότητες που παράγονται 
από την περιστροφή των πτερυγίων. 

- Η υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου. 
- Η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες.
- Οπτικοαισθητική επίδραση λόγω δυσαναλογίας με 

το περιβάλλον.
- Έχει αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, μικρότε-

ρο από 30%, συνεπώς απαιτούνται πολλές ανεμογεν-
νήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος και αρ-
κετά μεγάλο κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια 
γης. 

- Τα γιγάντια πτερύγια των ανεμογεννητριών όσο 
γαλήνια φαίνονται ότι κινούνται, κινούνται με 300 
μίλια την ώρα. Από έρευνα ο αριθμός των νεκρών 
πουλιών από τις ανεμογεννήτριες φτάνει τις 100.000 
τον χρόνο.

Είναι λοιπόν αυτά τα τέρατα τεχνολογίας για τα δικά 
μας μικρά και ιδιαίτερα νησιά; 

Η επιτροπή αισθητικής λέει όχι σε αυτά τα τέ-
ρατα της σύγχρονης τεχνολογίας που δεν αρμόζουν 
στο μικρό κυκλαδίτικο τοπίο και συντάσσεται με όλους 
τους φορείς αγώνα κατά των ανεμογεννητριών στα 
νησιά μας.

Παναγιώτης Δηµόπουλος

Ο δρόμος 
είχε τη δική 
του ιστορία
Αναστάσιος 
Κ. Ορλάνδος 
(1887-1979)

Ο Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος γεννήθηκε στις Σπέτσες 
και υπήρξε μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της  
αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής. 

Το έργο του έχει συνδεθεί με την ιστορία της Πά-
ρου κατά τη δεκαετία του 1960 με την αποκατάσταση 
του παλαιοχριστιανικού και βυζαντινού ναού Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής. 

Αν και το 1928 στην πρώτη του επίσκεψη στη Πάρο, 
είχε προβεί στην πρώτη αναστύλωση μνημείου, του 
μαρμάρινου κιβωρίου της Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής, ο Ορλάνδος ήταν ο πρωτεργάτης, χάρη στον 
οποίο η Εκατονταπυλιανή επανάκτησε την αρχική της 
μορφή και μας επανάφερε το μεγαλείο της βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής και των τυχών της ιστορίας της βυζα-
ντινής Πάρου. Αρκεί να σημειωθεί ότι η πρόσοψη του 
ναού είχε απόκλιση 70 εκατοστά από τον κατακόρυφο 
τοίχο και επετεύχθη άνευ διαλύσεώς της η κατακορύ-
φωση της πρόσοψης, χάρη στην ιδιοφυία του. 

Επίσης, αναστήλωσε και αναπαλαίωσε τη νοτιοδυ-
τική γωνία του βαφτιστηριού. Το ανήσυχο ερευνητικό 
πνεύμα του και η ακαταπόνητη δραστηριότητα του δεν 
τον άφησαν αδιάφορο και για τα άλλα μνημεία της 
Πάρου. Έτσι το έργο του αγκαλιάζει όλη την παλαι-
οχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτο-
νική και τέχνη του νησιού, που μέχρι το 1960 ήταν 
άγνωστη.     

(πηγές «Αναδρομές στο κόσμο της αρχαίας Πάρου» 
σελ.359, «Παριανά» τευχ.115).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικολάου Στέλ-
λα» (στη κεντρική διασταύρωση) έως την οδό «Φιλό-
θεου Ζερβάκου» στην περιοχή «Λιαροκόπι».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικίας

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Γευσιγνωσία 
και Πάρος

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με μία στοχευ-
μένη ενέργεια –κατά την άποψή μου- έβαλε ένα 
κορυφαίο πολιτιστικό θέμα στην ατζέντα της, με 
την άμεση εμπλοκή της στην υπόθεση της γαστρο-
νομίας.

Η Περιφέρεια μας προχώρησε ένα βήμα παρα-
πέρα και με σκληρό αγώνα κατάφερε να της απο-
νεμηθεί ο τίτλος της γαστρονομικής περιφέρειας 
της Ευρώπης 2019. Μόνο όποιος δεν έχει σχέση 
με τον τουρισμό και τα οφέλη του δεν μπορεί να 
κατανοήσει τη σπουδαιότητα της είδησης και το 
πόσα θετικά μπορεί να επιφέρει στα νησιά μας.

Ακόμα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αν και 
ακόμα το θέμα της γαστρονομικής περιφέρειας 
είναι «φρέσκο», ξεκίνησε ήδη διάφορες εκδηλώ-
σεις, τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στο εξωτερικό, 
προσπαθώντας να επιδείξει την κουζίνα των νη-
σιών μας και την υγιεινή μεσογειακή διατροφή. Αν 
και συγχωρήστε με στο θέμα της προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος θεωρώ ότι τα Δωδεκάνη-
σα είναι πολύ μπροστά (βασικά λόγω Ρόδου), πα-
ρατηρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά 
γειτονικά μας νησιά στις Κυκλάδες, μπαίνουν στο 
νόημα της γαστρονομίας και προσπαθούν για το 
καλύτερο.

Ο πολιτισμός που αναδεικνύεται από τη γαστρο-
νομία είναι πολύ υψηλός και μεταφράζεται ποικι-
λοτρόπως. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Το 
θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στην Πάρο. Η απάντη-
ση είναι εύκολη και με σκυφτό το κεφάλι… Τίποτα 
δεν κάνουμε. Παρατηρώ τις σχετικές εκδηλώσεις 
που γίνονται γύρω μας (με χρήματα ουσιαστικά 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) και πουθενά δε βλέ-
πω Πάρο. Μάγειρες, σεφ, γευσιγνώστες, όλοι απ’ 
άλλα νησιά και η Πάρος σχεδόν δεν υπάρχει που-
θενά. Σε σχετικές εκθέσεις που έχουν αιχμή του 
δόρατος τη γευσιγνωσία πηγαίνουν 2-3 «συνήθεις 
ύποπτοι» που προσπαθούν ολομόναχοι να σηκώ-
σουν ψηλά τη σημαία της γεύσης για το νησί μας. 
Δηλαδή, κάποιοι ζαχαροπλάστες επιπέδου που 
έχει το νησί μας και άλλοι 2-3 παραγωγοί διαφό-
ρων προϊόντων. Σημειώνω ακόμα, ότι σεφ από την 
Πάρο, σε εκδηλώσεις της Περιφέρειας, είναι είδος 
εν ανεπάρκεια…

Η υπόθεση ανάδειξης της Παριανής κουζίνας 
δεν είναι ένα απλό θέμα, αλλά δε βλέπω και ενδι-
αφέρον από τοπικούς φορείς. Ακόμα και η Σίφνος 
κατάφερε και μπήκε στον χάρτη δημιουργώντας 
κάθε χρόνο κορυφαίες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας. 
Αφήνω το τι γίνεται σε μεγαλύτερα νησιά των Κυ-
κλάδων.

Έχω την άποψη ότι η επιτροπή τουρισμού του 
νησιού μας πρέπει να ανοίξει μία τέτοια συζήτηση 
και να δούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε σ’ αυ-
τόν τον τομέα. Δεν είναι δυνατόν να έχει η Πάρος 
άπειρες εκδηλώσεις με μουσικά, θεατρικά, χορευ-
τικά δρώμενα, αλλά ούτε μία αξιόλογη εκδήλωση 
για τη γευσιγνωσία. Και για να μην μπερδευτούν 
ορισμένοι, οι «ρεβυθάδες» και οι «καραβόλοι» δεν 
είναι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, αλλά πανηγύρια 
και πολύ καλά μάλιστα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
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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

Μικρές ειδήσεις
Διακομιδές: «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος 

- Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες χθες μέχρι και 
πρωινές ώρες σήμερα (30/3/2017), οι παρακάτω διακομιδές ασθενών οι οποίοι 
έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: 43χρονου, 33χρονου, 32χρονου και 
18χρονου από το λιμένα της Πάρου στο λιμένα της Σύρου με το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΣ ΣΤΑΡ» Ν. Πάρου 77».

Σύλληψη για πλαστογραφία: Από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή), δημοσιοποιήθη-
κε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ένας 38χρονος ημεδαπός συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (2/4/2017), από 
στελέχη του Λιμεναρχείου Πάρου, στο λιμένα Παροικιάς. Συγκεκριμένα, μετά από 
τροχονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον 38χρονο κατά τη διάρκεια αποβίβασής 
του από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει στο Ι.Χ.Ε όχημά του πλα-
στές πινακίδες κυκλοφορίας. Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Πάρου».

Σύλληψη για οικοδομικές εργασίες: Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλά-
δων δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω είδηση για συμβάν στην Πάρο:

«Την 05-04-2017 το πρωί συνελήφθησαν στην Πάρο, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, -2- ημεδαποί ηλικίας 60 και 72 ετών γιατί εκτελού-
σαν παράνομες οικοδομικές εργασίες».

Η παρουσία των Ρώσων 
στην Πάρο 1770-1774

Οι γνώσεις μας, ως σήμερα για τη Ρωσική παρουσία στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα 
στην Πάρο βασίζονται σε δημοσιεύματα Ευρωπαίων και Ελλήνων περιηγητών του 
19ου και 20ου αιώνα, καθώς και σε μελέτες και σε δημοσιεύσεις εγγράφων που 
αναφέρονται στις σχέσεις των Ελληνικών κοινοτήτων με τη Ρωσική διοίκηση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες στην Πάρο οργανώθηκαν εγκαταστάσεις ελλιμενισμού 
των πλοίων, διαβίωσης των ναυτικών και έργα υποδομής για την μακρόχρονη παρα-
μονή του Ρωσικού στόλου. Οι εγκαταστάσεις αυτές εντοπίζονται στο σύνολό τους 
στο βόρειο τμήμα του νησιού, στον κόλπο της Νάουσας, ένα από τα ασφαλέστερα 
αγκυροβόλια του κεντρικού Αιγαίου.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που σήμερα εντοπίζονται διατηρούνται με τη μορφή 
ερειπίων. Το σύνολό τους βρίσκεται εκτός του οικισμού της Νάουσας και καμία 
αυτές δεν είχε την τύχη, απ’ όσο τουλάχιστον μας είναι γνωστό, να συντηρηθεί. 
Είμαστε σε θέση πάντως να ταυτίσουμε τις οχυρωματικές θέσεις των αμυντικών 
πυροβολαρχιών στην είσοδο του κόλπου και στη μία από τις βραχονησίδες στο κέ-
ντρο αυτού. Στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη του Δέτη διακρίνονται κτίρια, των οποίων 
η θέση αντιστοιχεί πλήρως με τα κτίρια υποδομής του Ρωσικού στόλου, όπως αυτά 
καταγράφονται στις ως σήμερα γνωστές χαρτογραφικές απεικονίσεις του κόλπου 
και των Ρωσικών εγκαταστάσεων.

Μία σειρά από αντικείμενα τεκμηριώνουν ακόμη την παρουσία των Ρώσων στον 
κόλπο της Νάουσας. Κοντά στη βραχονησίδα Γαλιάτσος έχει ανελκυθεί μια μπά-
λα κανονιού μεγάλου διαμετρήματος, ενώ προφορικές μαρτυρίες αλιέων μιλούν 
για μεγάλο αριθμό παρόμοιων βλημάτων στο βυθό της θάλασσας. Από το χώρο 
ελλιμενισμού του Ρωσικού στόλου έχουν ανελκυθεί δύο άγκυρες που πιθανότατα 
προέρχονται από το στόλο του Ορλώφ.

Σημαντική είναι η διαδεδομένη νομισματική παρουσία Ρωσικών νομισμάτων στην 
Πάρο κοπής προηγούμενης του 1770. Σε κανένα νησί των Κυκλάδων δεν είναι γνω-
στός ανάλογος αριθμός νομισμάτων, στα δε νοταριακά και εμπορικά έγγραφα της 
εποχής των Κυκλάδων δεν αναφέρονται ως χρηματικές αξίες Ρωσικά νομίσματα.

Ένα ιδιαίτερο τέλος, ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι σχέσεις του Ρωσικού στόλου 
με τις δύο χριστιανικές κοινότητες του νησιού. Μαρτυρίες που προέρχονται από τα 

αρχεία των 
Καθολικών 
Επισκόπων 
Κυκλάδων, 
αναφέρουν 
καταστρο-
φές Καθολι-
κών Μονών 
και Εκκλη-
σιών, ενώ 
δεν έχουμε 
αντίστοιχες 
πληροφο-
ρίες για τις 
σχέσεις των 
Ρώσων με 
τους Ορ-
θόδοξους. 
Γνωρίζουμε 
την παρου-
σία τεσσάρων Ρωσικών εικόνων χρονολογημένων πριν το 1770, ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο Επιτάφιος της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Νάου-
σας που φέρει την ημερομηνία 1774. Την ίδια χρονιά επισκευάζεται σύμφωνα με 
ανάγλυφη επιγραφή και ο ναός του Αγ. Ιωάννη στα Κραύγα, επίσης στον κόλπο της 
Νάουσας.

Σε πεντηκοστάριο του 1681 που προέρχεται από εκκλησία της Νάουσας βρέθη-
καν ιδιόχειρα σχεδιάσματα αγκυροβολημένων πλοίων με ευανάγνωστες σημαίες 
του Ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Σε σπάραγμα ενός Ευαγγελίου από τον Αγ. Αθα-
νάσιο Νάουσας υπάρχει πιθανή σχεδιαστική αποτύπωση Ρώσου αξιωματικού.

Η σύντομη παραμονή των Ρώσων δεν επηρέασε εμφανώς γλωσσικά τους πα-
ριανούς. Εντοπίζεται μόνο το τοπωνύμιο Λάγγερι, -ρωσ. Λεξ., στρατόπεδο-, στον 
ανατολικό μυχό του κόλπου της Νάουσας και εξετάζεται με επιφυλάξεις ο όρος και 
ο θεσμός της καγκελαρίας.

 
Σημ.: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μέρος της εργασίας για την Ρωσική παρου-

σία στην Πάρο, της ομάδας του ιστορικού λαογραφικού μουσείου Όθωνα Κάπαρη 
(Μ. Βιτσαράκη, Γ. Βασιλιόπουλος, Τ. Κασαπίδης). Συγγράφτηκε στις 2 Μαΐου 2001.
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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 ανεξάρτητη 
κατοικία 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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΛΕΥΚΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος, µε 500 τ.µ.  ισόγειο και 
500 τ.µ. υπόγειο. ∆ιαθέτει µεγάλο 
χώρο πάρκινγκ. Τηλ. 6988 449 419

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.

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

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

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

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, έως 45 
ετών, µε δίπλωµα αυτοκινήτου, για 
ενοικιαζόµενα δωµάτια στην περιοχή 
του ∆ρυού. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
743 580

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
ταβέρνα στις Κολυµπήθρες για τη 
σεζόν. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 51710, 6936 
837 579

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από το κατάστηµα 
Haris Cotton στην Πάρο, µόνιµη 
κάτοικο του νησιού, µε γνώσεις ξένων 
γλωσσών. Αποστολή βιογραφικών στο 
sales@hariscotton.gr µε θέµα Αγγελία 
για Πάρο.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί εργασία σαν υπάλληλος 
υποδοχής (reception) ή σε συναφή µε 
τον τουρισµό επαγγέλµατα, (τουριστικά 
γραφεία, ξενοδοχεία). Προϋπηρεσία 
σε 4* ξενοδοχείο, µε γνώση αγγλικών 
και γαλλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

501 807, 22840 28777 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα διαµερίσµατα στην Παροικιά. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. ∆ίνεται 
αµοιβή ικανοποιητική. Τηλ. 6944 326 
224

ΚΟΠΕΛΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε γνώσεις 
καφέ, ζητείται από κατάστηµα στη 
Νάουσα. Τηλ. 6974 470 396

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 

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

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!

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος
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«Ποντικοπαγίδα» 
Η παραγωγή της θεατρικής ομάδας Νάουσας, το κλασικό αστυνομικό έργο της 

Αγκάθα Κρίστι, «Ποντικοπαγίδα», παρουσιάστηκε με επιτυχία.
Στην παράσταση έπαιξαν με σειρά εμφάνισης οι: Θεοδώρα Λουκή, Σωτήρης 

Καλπάκογλου, Κλέιντι Τσενάι, Μαργαρίτα Μαλαματένιου, Κώστας Μαλαματένιος, 
Κέλλυ Δευτερίγου, Γιώργος Μαρουλάκης και Στέλιος Ζουμής. 

Τέλος, η θεατρική ομάδα Νάουσας ολοκληρώνει τις φετινές θεατρικές παρα-
γωγές με τις παραστάσεις του νεοελληνικού έργου της Χρύσας Σπηλιώτη: «Ποιος 
ανακάλυψε την Αμερική;» στις 13, 14, 20 και 21 Μαΐου.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σχολικό μουσείο 
1ου Δημοτικού 
Σχολείου  
Παροικιάς

Άνοιξε την πόρτα του στο κοινό το σχολικό μουσείο 
του 1ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς.

Παράλληλα ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου δημοτικού σχολείου τίμησε τους παλιούς εκ-
παιδευτικούς που παρευρεθήκαν, για το εκπαιδευτικό 
τους έργο.  

Το σχολικό μουσείο έχει στόχο να είναι ένα ζωντανός 
και ελκυστικός χώρος στον οποίο θα διασωθεί η ιστο-
ρία της εκπαίδευσης και του σχολείου. Στο διατηρητέο 
και πανέμορφο κτίριο του 1901 «Ανδρέας Συγγρός», 
οι επισκέπτες θα γνωρίσουν  την ιστορία της ελλη-
νικής εκπαίδευσης στη Πάρο. Σκοπός είναι το σχολι-
κό μουσείο να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο (ήδη 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον  αρκετοί που θέλουν να 
δωρίσουν σχολικά αντικείμενα) και να σχηματίσουμε 
μια πληρέστερη εικόνα της σχολικής ζωής του παρελ-
θόντος, για να μη χαθούν τα πολύτιμα αυτά αρχεία, για 
να μπορέσουμε να ψηλαφήσουμε την ιστορία τους και 
συνάμα την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.

Το σχολικό μουσείο, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
άλλα μοναδικά μουσεία, το βυζαντινό εκκλησιαστικό 
μουσείο της Εκατονταπυλιανής και το αρχαιολογικό 
μουσείο, συνθέτουν τον πολιτιστικό κατάλογο των 
μουσείων της Παροικιάς, δημιουργώντας ένα μου-
σειακό χάρτη για τους επισκέπτες. Είναι σημαντική η 
λειτουργία του, μιας και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα 
και τον ρόλο που έπαιξε το σχολείο, στη διαμόρφωση 
της ιστορίας και του πολιτισμού  της Πάρου. Το μου-
σείο ξυπνάει μνήμες, νοσταλγία και συγκίνηση από τα 
σχολικά μας χρόνια.

Οι μεγαλύτεροι θα ανασύρουν στη μνήμη τους σχο-
λικές αναμνήσεις βλέποντας τα παλιά σχολικά βιβλία 
και τα εποπτικά όργανα, θα θυμηθούν τα σχολικά τους 
χρόνια καθισμένοι στα παλιά ξύλινα θρανία. Οι μικρό-
τεροι θα ξεναγηθούν ευχάριστα και βιωματικά, μαθαί-
νοντας την ιστορία του παλιού σχολείου, των παλιών 
σχολικών βιβλίων και των παλιών εποπτικών οργάνων. 

Η προσπάθεια μας αυτή αποσκοπεί ώστε να δημι-
ουργήσουμε ένα μουσείο, όχι μόνο διάσωσης του σχο-
λικού υλικού αλλά και έρευνας σε θέματα παιδείας και 
πολιτισμού. Το μουσείο αυτό πρέπει να γίνει ο θεματο-
φύλακας του παρελθόντος. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΔΣ του 
συλλόγου γονέων, όλους όσοι συμβάλανε στην υλο-
ποίηση του μουσείου αυτού και σε διάστημα μικρότε-
ρο των τριών μηνών, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό: 
τον κ. Μαρινάκη Νικόλαο, διευθυντή του σχολείου μας 
που ήταν ο εμπνευστής και ο δημιουργός του, τον κα-
θηγητή μας κ. Γεωργούση Χρίστο για τη συλλογή των 
πετρωμάτων, τους συμμαθητές μου κ. Φωκιανό Μα-
νώλη για την μαρμάρινη επιγραφή, και την κ. Ιορδάνη 
Ελευθερία για την σχολική ποδιά, τον κ. Σκιαδά Αρσέ-
νη για την πολύτιμη βοήθεια του, την τεχνική και ηλε-
κτρολογική υπηρεσία του δήμου μας και τέλος όλους 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Χριστόδουλος Μαούνης
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NEWSTHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 
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LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
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κάθε µέρα
για online ενηµέρωση


