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Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον ΙΙ

Στο προσεχές διάστημα και εντός του Μαΐου αναμέ-
νεται να είναι έτοιμος ο οδηγός για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξης νοικοκυριών στο νέο «Εξοικονο-
μώ κατ’ Οίκον ΙΙ», που προωθείται από το υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης για την ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικιών. 

Στο νέο πρόγραμμα θα προβλέπεται ένα τμήμα επιδό-
τησης ή/και δανείου (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% 
από το ΕΤΕΑΝ), ενώ το υπόλοιπο της δαπάνης θα καλύ-
πτεται από ίδια συμμετοχή του νοικοκυριού. Συγκεκριμέ-
να το επιδοτούμενο ή/και δανειοδοτούμενο σκέλος θα 
αφορά έως το 70% της δαπάνης και θα εξαρτάται από 
εισοδηματικά κριτήρια που θα εξειδικευθούν στον οδηγό 
του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή κάθε νοικοκυριού 
πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση γίνεται είτε με ιδία 
κεφάλαια και επιχορήγηση είτε με άτοκο δάνειο από τις 
τράπεζες και επιχορήγηση. Εφόσον κάποιος ενταχθεί στο 
πρόγραμμα (εγκριθεί η αίτηση) θα έχει δικαίωμα να λάβει 
το ποσόν της επιδότησης το οποίο πάει απευθείας για 
την πληρωμή των προμηθευτών.

Για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα δι-
ατεθούν περί τα 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα οποία 
σε συνδυασμό με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα κι-
νητοποιήσουν πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμε-
νοι αναμένεται να προσεγγίσουν τις 40.000.

Το οικογενειακό ή το ατομικό εισόδημα θα παραμένει 
το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες επιδότησης, αλλά θα προστεθεί η παράμε-
τρος των προστατευόμενων μελών, έτσι ώστε όσο πιο 
χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσο-
στό επιδότησης αλλά και όσο περισσότερα είναι τα προ-
στατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο να είναι το ποσοστό 
επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό επιχο-
ρήγησης φτάνει έως και 70% και κλιμακώνεται 
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον 
αριθμό των προστατευόμενων μελών. Αυτό ξεκινά 
από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί. Οι εργασίες 
για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να 
προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επι-
θεωρητή. Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενερ-
γειακού συμβούλου που θα προετοιμάζει την αίτηση, ενώ 
η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποί-
ησης των επεμβάσεων θα πιστοποιούνται από ενεργει-
ακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις και να 
εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί 
σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% 
της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: Θερμομόνωση, 
κουφώματα, υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης, κεντρικό 
σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, 
αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, ηλιοθερ-
μικά συστήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα (για αυ-
τοκατανάλωση).

Η ένταξη στο πρόγραμμα
 Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται 
και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από 
όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών. 

Επομένως, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε 
ετοιμότητα, ώστε μόλις ανοίξει το σύστημα να καταθέ-
σει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να 
εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των 
χρημάτων.

Geoswimming
Το Geoswimming (γεωκολύμβηση) είναι ένα ερευ-

νητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από το τμήμα μαθη-
ματικών και γεωεπιστημών του πανεπιστημίου της 
Τεργέστης. 

Στόχος του είναι η μελέτη των βραχωδών ακτών 
της Μεσογείου, που εκτείνονται σε περισσότερο από 
25.000 km, κολυμπώντας περιμετρικά των ακτών και 
καταγράφοντας τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 όταν ο καθηγητής, 
Stefano Furlani, ξεκίνησε να ερευνά κολυμπώντας τα 
πρώτα 260 km κατά μήκος της ακτής της Ίστριας, από 
το Μεντουλίν (Κροατία) έως την Τεργέστη (Ιταλία). Το 
πρόγραμμα συνεχίστηκε τα επόμενα έτη σε διάφορες 
θέσεις των ακτών της Μεσογείου (Μάλτα, Σαρδηνία, 
Αδριατική ακτή, νησιά Νότιου Τυρρηνικού πελάγους), 
με τη συμμετοχή και άλλων ινστιτούτων και επιστη-
μόνων από διάφορες χώρες που βρέχονται από τη 
Μεσόγειο.   

Το 2017 το Geoswimming πραγματοποιείται στο 
νησί της Πάρου και ξεκίνησε στις 5 Μαΐου με τη συμ-
μετοχή 15 επιστημόνων και φοιτητών από την Ιταλία, 
την Ελλάδα και την Κροατία. Το συνολικό μήκος της 
έρευνας περιμετρικά των βραχωδών ακτών του νη-
σιού θα είναι περίπου 100 km και ο κύριος σκοπός 
τους είναι η μελέτη και ανάδειξη πολλαπλών πτυχών 
της παράκτιας γεωλογίας και γεωμορφολογίας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι στόχοι του Geoswimming – Paros 
2017 είναι:

- χαρτογράφηση και μελέτη των σύγχρονων και 
παλαιότερων θαλάσσιων εγκοπών, ενδεικτικών των 
μεταβολών και σταθερότητας του επιπέδου της θά-
λασσας τα 5000 τελευταία χρόνια, 

- φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση ολόκληρης της 
εξεταζόμενης ακτής,

- χαρτογράφηση και μελέτη παράκτιων γεωμορφών 
διάβρωσης,

- καταγρα-
φή βαθυμε-
τρικών στοι-
χείων των 
β ρ α χ ω δ ώ ν 
ακτών,

- συλλογή 
φυσικών/χη-
μικών παρα-
μέτρων (θερ-
μ ο κ ρ α σ ί α , 
η λ ε κ τ ρ ι κ ή 
αγωγιμότη-
τα) για τη χαρτογράφηση  υποθαλάσσιων πηγών,

- χαρτογράφηση εμφανίσεων χαρακτηριστικών βι-
ολογικών δομών (π.χ. vermetids, Lithophyllum) που 
απαντώνται στην υπο/ενδο/ανω-παλιρροϊκή ζώνη της 
ακτής, 

- καταγραφή συγκεκριμένων βιολογικών ειδών για 
τη μελέτη της ενδοπαλιρροϊκής ζώνης.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα εμπλουτίσουν 
τη γεωβάση δεδομένων (geodatabase) για τις βρα-
χώδεις ακτές της Μεσογείου, ιδίως για τις θαλάσσιες 
γεωμορφές διάβρωσης (η πρώτη σε μεσογειακή κλί-
μακα). Ο χάρτης της παράκτιας γεωλογίας-γεωμορ-
φολογίας που θα παραχθεί και θα περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα διανεμηθεί στους 
τοπικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο και θα 
ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Geoswimming για 
ευρεία χρήση.

Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου των διοργανωτών 
σημειώνεται ότι η θερμή υποδοχή του Geoswimming 
– Paros 2017 από τις τοπικές αρχές και συγκεκριμένα 
η υποστήριξη του δήμου Πάρου και του δημάρχου, Μ. 
Κωβαίου, της ΚΔΕΠΑΠ και του προέδρου της, Αθ. Μα-
ρινόπουλου, του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου 
και του προέδρου του, Στ. Καραχάλιου, καθώς και η 
ευγενική χορηγία ακτοπλοϊκής εταιρείας, συντέλεσαν 
στην οργάνωση και πραγματοποίηση αυτής της γεωε-
πιστημονικής έρευνας.
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Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

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

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

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

Διαμαρτυρία 
Αν. Φαρούπου

Για μία φορά ακόμα η αλλοπρόσαλλη τακτική της 2ης 
Υ.ΠΕ. με τις μετακινήσεις των ιατρών της Αντιπάρου για 
εφημερίες στο Κ.Υ. Πάρου, με επακόλουθο να μένει η 
Αντίπαρος δίχως γιατρό, προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες 
των κατοίκων.

Για το θέμα, το οποίο κατ’ επανάληψη έχει απασχολήσει 
την κοινωνία της Αντιπάρου, ο δήμαρχος του νησιού, Ανα-
στάσιος Φαρούπος, έστειλε επιστολή διαμαρτυρία προς 
τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου - Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Η επιστολή του δημάρχου Αντιπάρου έχει ως εξής:
«Ένα χρόνο μετά την έναρξη της συστηματικής μετα-

κίνησης των ιατρών του Πολυδύναμου Περιφερειακού 
Ιατρείου Αντιπάρου για διενέργεια ενεργών εφημεριών 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου, επικαλούμενοι κάθε φορά έκτακτες ανάγκες, η κατά-
σταση εξακολουθεί να παραμένει αμετάβλητη, παρά τις διαβεβαιώσεις από μέρους 
σας ότι θα είναι ένα προσωρινό μέτρο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Αντίπαρος αποτελεί ξεχωριστό νησί και ∆ήµο από 
την Πάρο που τα χωρίζει ένα θαλάσσιο πέρασµα 1,5 km µε συγκοινωνία 
µέσω του πορθµείου Πούντας Πάρου-λιµένος Αντιπάρου, που διακόπτεται 
κατά τις νυχτερινές ώρες, και όποτε φυσικά οι καιρικές συνθήκες (απαγο-
ρευτικός απόπλου) το επιβάλλουν. 

Στο νησί μας υπηρετούν ως γνωστό δυο ειδικευμένοι ιατροί -που διαμένουν 
εδώ- και μία νοσηλεύτρια -κατά τις πρωινές ώρες-, καλύπτουν δε με αξιοπιστία 
την περιοχή ευθύνης τους. Μάλιστα, τις πρωινές ώρες λειτουργίας του ιατρείου 
πολυάριθμοι ασθενείς προέρχονται από την Πάρο, καθώς η δυσλειτουργία του 
ΚΥ Πάρου στρέφει τους χρόνιους ασθενείς για τακτική εξέταση στο ιατρείο του 
νησιού μας, γεγονός που καταδεικνύουν και τα στατιστικά που σας αποστέλλονται 
τακτικά και είναι υψηλότερα από κάθε αντίστοιχο ΠΠΙ των Κυκλάδων.

Η αποστέρηση των υπηρεσιών των δύο ιατρών για ενεργείς εφημερίες στο ΚΥ 

Πάρου μεταφράζεται κάθε μήνα σε κενές εφημερίες για 
αρκετές ημέρες του μήνα στην Αντίπαρο, καθώς για 
κάθε ενεργή εφημερία που προστίθεται στο ΚΥ Πάρου 
αφαιρούνται αναλόγως εφημερίες ετοιμότητας από το 
ΠΠΙ, χωρίς μάλιστα αυτές οι μέρες να καλύπτονται συ-
νήθως από αντίστοιχες μετακινήσεις αγροτικού ιατρού 
(τακτική στην οποία είμαστε εξαρχής αντίθετοι, καθώς 
υποβαθμίζουμε την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας σε ένα νησί για να επιλύσουμε εμβάλωματικώς 
μόνο την ομολογουμένως προβληματική κατάσταση στο 
γειτονικό νησί).

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τεράστιο αίσθημα 
ανησυχίας και στον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς 
φορείς, ενώ συχνά σοβαρά περιστατικά παραµένουν 
χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω µη πρόβλεψης 
εφηµερεύοντα γιατρού. Αποκορύφωµα των ανω-
τέρω ήταν τρεις θάνατοι µέσα σε ένα εικοσιτετρά-
ωρο το Μάιο του 2016, χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο δεν εφηµέρευε ιατρός στο νησί, καθώς και 
πολυάριθμα περιστατικά κατά τους πολυσύχναστους θε-
ρινούς μήνες, όταν επείγοντα περιστατικά έμειναν χωρίς 

ιατρική φροντίδα λόγω των παραπάνω χειρισμών και αποφάσεων των διοικού-
ντων. Για τα παραπάνω έχετε ενημερωθεί πολλάκις τόσο από τους ιατρούς του ΠΠΙ 
όσο και από το Δήμο Αντιπάρου, ωστόσο καμία μέριμνα δεν έχει ληφθεί.

Σας υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι ο ένας εκ των δύο ιατρών είναι εκλεγμένος 
δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντι-
πάρου και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μετακινήσεις εκτός των 
ορίων του Δήμου προστατεύονται για λόγους που είναι ευνόητοι για την ομαλή 
λειτουργία των ΟΤΑ.

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως για τον τρόπο με τον οποίο σκο-
πεύετε να αντιμετωπίσετε τις επικείμενες απαιτήσεις του νέου επιστημονικού δι-
ευθυντή για περαιτέρω μετακινήσεις των ιατρών του ΠΠΙ προς το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η συνεχής ιατρική μέριμνα 
των κατοίκων και επισκεπτών του μικρού νησιωτικού μας Δήμου, που αποτελεί 
ένα νησί με ιδιάζουσες γεωγραφικές συνθήκες, όπως σας παρατέθηκε και όπως 
περιγράφεται και από το νόμο ΕΣΥ, καθώς και για το νομικό πλαίσιο που τυχόν κα-
λύπτει τις ενέργειες σας σε βάρος των συμφερόντων και της υγείας του νησιού».
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Αύξηση στο 
αεροδρόμιο 
Πάρου

Σύμφωνα με την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας), το πρώτο τρίμηνο του 2017 διακινή-
θηκαν στα αεροδρόμια της χώρας μας 5.611.578 
επιβάτες και σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του 2016 κατά 6,6%, παρά του ότι 
είχαμε μείωση 1,4% των πτήσεων εσωτερικού και 
εξωτερικού.

Η μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάστηκε στα αε-
ροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, 
Χανίων και Ρόδου, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση 
κατέγραψαν τα αεροδρόμια Πάρου, Μυκόνου 
και Σκιάθου. Φυσικά η άνοδος στο αεροδρόμιο 
Πάρου παρουσιάστηκε καθώς την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο το νησί μας λειτουργούσε με το πα-
λαιό αεροδρόμιο.

Παρά ταύτα, το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Πά-
ρος είχε διακίνηση 10.313 επιβατών, ενώ η 
Μύκονος 39.515 επιβάτες. Σε ό,τι αφορά τα με-
γάλα αεροδρόμια της χώρας που υποδέχονται τον 
κύριο όγκο των τουριστών στην Ελλάδα, από την 
Αθήνα διακινήθηκαν 1.374.600 επιβάτες, από τη 
Θεσσαλονίκη 409.035 επιβάτες, από το Ηράκλειο 
93.507 επιβάτες, από τα Χανιά 82.167 επιβάτες 
και από τη Ρόδο 61.900 επιβάτες.

Greek 
Panorama

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζεται να κα-
τακτήσει την «καρδιά» της Νέας Υόρκης! 

Με τη συμμετοχή της στη μεγάλη, πολυαναμενό-
μενη έκθεση Greek Panorama - Tourism, Culture, 
Gastronomy 2017, που διοργανώνεται για πρώτη 
φορά φέτος, από 11 έως και 13 Μαΐου, στον εμ-
βληματικό και παγκοσμίως διάσημο Grand Central 
Terminal Station – τον κεντρικό συγκοινωνιακό 
κόμβο της πόλης, με άνω των 750.000 διερχόμε-
νων επισκεπτών καθημερινά – η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου δίνει την δυνατότητα στα νησιά της 
να κάνουν ένα δυναμικό άνοιγμα στην αμερικανική 
τουριστική αγορά, παράλληλα με την προβολή και 
ανάδειξη των τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων. 

Η διοργάνωση της 1ης έκθεσης Greek Panorama, 
στην ιστορική, κεντρική αίθουσα Vanderbilt Hall 
του Grand Central Terminal Station, θα πραγματο-
ποιηθεί στις 12-13 Μαΐου 2017. Με βασικά στοι-
χεία τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη γαστρονο-
μία, δημιουργείται μία επιτυχημένη συνταγή, ώστε 
το κέντρο της Ν. Υόρκης να «μυρίσει» Ελλάδα. Θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις για κάθε τουριστι-
κό προορισμό της Ελλάδας καθώς και προβολή 
πλήθους κλάδων, όπως luxury tourism, ελληνική 
γαστρονομία, real estate, shopping, yachting & 
cruises κ.α. και η Περ. Ν. Αιγαίου συμμετέχει με τα 
νησιά Ρόδος, Κάσος, Νίσυρος, Λέρος, Πάρος, Αντί-
παρος και Μήλος. 

Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μία, τέ-
τοιας έκτασης και μορφής, παρουσία της Ελλάδας 
στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος βρίσκεται στην 
«καρδιά» του Μανχάταν, στη συμβολή των 42nd 
Street και Park Avenue  Ο σταθμός Grand Central 
Terminal του μετρό είναι η πιο πολυσύχναστη στά-
ση της Νέας Υόρκης. Κατά μέσο όρο, 7.500 άτομα 

την ώρα περνούν από τη γωνία της 42ης Οδού και 
της λεωφόρου Vanderbilt, καθιστώντας την μία 
από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις στην 
πόλη.

Με τρεις αμερικανικές εταιρείες να πετούν απευ-
θείας στην Αθήνα και με την καθημερινή πτήση 
της Emirates, όλο τον χρόνο, η 1η έκθεση Greek 
Panorama, κάνει ένα βήμα να φέρει την Ελλάδα πιο 
κοντά στο αμερικανικό ταξιδιωτικό κοινό. Ένα κοινό 
που έχει διπλασιάσει τις αφίξεις του στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια. Αρωγός της προσπάθειας για 
την επιτυχημένη προβολή της Ελλάδας και τις προ-
ώθησης των ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ είναι 
η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, ενώ καθο-
ριστική είναι η συμβολή της ελληνικής ορογένειας 
και σύσσωμης της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. 

Κύριος στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων στο αμερικανικό κοινό. 
Δεδομένου ότι οι Αμερικανοί δίνουν μεγάλη σημα-
σία την αυθεντικότητα των προϊόντων (originality), 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, φέροντας επάξια τον 
εντυπωσιακό τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρει-
ας της Ευρώπης 2019, διαθέτει όλα τα προαπαι-
τούμενα για να κατακτήσει την αμερικανική αγορά 
με τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, 
παραδοσιακά προϊόντα των νησιών της.

Greek Travel 
Show

Με συγκριτικό της πλεονέκτη-
μα τη μοναδικότητα καθενός από 
τα νησιά της, ως ξεχωριστού τα-
ξιδιωτικού προορισμού, ιδανικού 
για τουρισμό εμπειρίας, η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει 
με περισσότερα από 20 νησιά των 
Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων 
στη νέα τουριστική έκθεση, εσωτε-
ρικού τουρισμού την Greek Travel 
Show (Ελληνικές Διακοπές), που 
θα διοργανωθεί για πρώτη φορά 
φέτος, από τις 19 έως τις 21 Μαΐου του 2017, στο εκθεσιακό 
και συνεδριακό κέντρο Αθηνών «Helexpo Maroussi», από τη 
ΔΕΘ-Helexpo. 

Η νέα διοργάνωση θα αποτελέσει την B2C (Business 
to Consumer) εκδοχή της διεθνούς έκθεσης τουρισμού 
«Philoxenia», η οποία πραγματοποιείται εδώ και 32 χρόνια 
στη Θεσσαλονίκη. Για 1η φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται 
μια έκθεση τουριστικής εμπειρίας, που απευθύνεται στους 
Έλληνες τουρίστες.  

Με την ανάδειξη της τουριστικής εμπειρίας, στοχεύει στην 
ανάπτυξη μιας βιωματικής σχέσης μεταξύ προορισμού και 
επισκέπτη. Επιτυγχάνεται έτσι υψηλή αναγνωρισιμότητα, αυ-
ξάνεται η εμπιστοσύνη και δημιουργείται πρόθεση επίσκεψης 
για τον προορισμό, χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν ιδιαί-
τερα τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε μια 
περίοδο κατάλληλη για τον προγραμματισμό των καλοκαι-
ρινών διακοπών. Οι στόχοι της Greek Travel Show είναι να 
δώσει τη δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς 
να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, πετυχαί-
νοντας άμεσες πωλήσεις στο ευρύ κοινό, αλλά και να ενη-
μερώσει, λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής σαιζόν, 
τους δυνητικούς ταξιδιώτες για τα τουριστικά πακέτα και τις 
προσφορές ελκυστικών τιμών από τους εκθέτες.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορέσουν να ενημερωθούν 
για τουριστικούς προορισμούς, να γνωρίσουν τις εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού, να ψυχαγωγηθούν και να προ-
γραμματίσουν τις διακοπές τους. Η Greek Travel Show θα 
πλαισιώνεται και από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων, 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των παράλληλων 
εκδηλώσεων θα δοθεί η δυνατότητα στους τουριστικούς 
φορείς, να αναπτύξουν μια πληθώρα ενημερωτικών πολι-
τιστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων, προκειμένου να 
γίνουν ακόμη πιο ελκυστικοί στους λάτρεις των ελληνικών 
διακοπών. Οι παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Greek 
Travel Show 2017» ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

- Πολιτιστικές δράσεις και έθιμα από όλη την Ελλάδα
- Γαστρονομικές παρουσιάσεις από ελληνικούς τουριστι-

κούς προορισμούς
- Ενημερωτικές συζητήσεις με αντικείμενο το τουριστικό 

marketing
- Παρουσιάσεις τουριστικών προορισμών σε δημοσιογρά-

φους και bloggers
Μάλιστα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδί-

σουν αεροπορικά εισιτήρια, ταξίδια, διαμονές σε ξενοδοχεία 
και πολλά άλλα δώρα.

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, δήλωσε σχετικά:

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οργανώνεται στη 
χώρα μας μια έκθεση που απευθύνεται στους Έλληνες του-
ρίστες. Ο εσωτερικός τουρισμός, μετά από τα χρόνια της 
οικονομικής ύφεσης, έχει ανάγκη τόνωσης και προώθησης. 
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με τα δεκάδες νησιά της, αποτελεί 
ιδανικό προορισμό για τον εσωτερικό τουρισμό, δεδομένου 
ότι μπορεί να δώσει πολλές δυνατότητες και επιλογές. Ερ-
γαζόμαστε εντατικά και με σχέδιο και προς αυτήν την κα-
τεύθυνση. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για μια εξαιρετική 
παρουσία στο Greek Travel Show. Είναι επίσης σημαντικό 
ότι, πλέον, κάθε τουριστική έκθεση, είτε στο εσωτερικό είτε 
στο εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία. Η 
Περιφέρειά μας, ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώ-
πης 2019, έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, που 
ενισχύει και εμπλουτίζει το τουριστικό προφίλ όχι μόνο των 
νησιών μας, αλλά και της χώρας συνολικά».

Νέος διευθυντής 
στη ΔΕΥΑΠ

Μετά από την εξέταση 30 αιτήσεων για την πρό-
σληψη νέου διευθυντή στη ΔΕΥΑΠ η εταιρεία απο-
φάσισε την πρόσληψη του μηχανολόγου – μηχανικού, 
Νικόλαου Καραμανέ.

Ο νέος διευθυντής της ΔΕΥΑΠ, που θα αναλάβει 
από την 1η Ιουνίου 2017, κατάγεται από τη Λάρισα 
και είναι γεννημένος το 1981.

Ο κ. Ν. Καραμανές έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, 
είναι απόφοιτος του τμήματος μηχανολόγων – μηχα-
νικών του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης,  ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα και 
έχει διακριθεί για τη διπλωματική του διατριβή από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο, που είχε ως θέμα: «παρασκευή, 
χαρακτηρισμός και ιδιότητες μεταλλικών αφρών». 
Επίσης, έχει ασχοληθεί ενεργά στη μελέτη και κα-
τασκευή διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μεταξύ των οποίων είναι η εγκατάσταση επεξεργα-
σίας λυμάτων στα Φάρσαλα, Αγιά, Αμύνταιο, Κω κα. 
Τέλος, έχει εργαστεί ως υπεύθυνος για την οργάνωση 
και διαχείριση διαφόρων έργων δημοσίων.

Παραίτηση Τριπολιτσιώτη
Την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο 

της ΔΕΥΑ Πάρου, υπέβαλλε στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου, ο δημοτικός σύμβουλος 
της πλειοψηφίας, Γιώργος Τριπολιτσιώτης (Πολύ-
στροφος).

Σύμφωνα με τη δήλωση στη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου, η παραίτηση έγινε λόγω της ψη-
φοφορίας στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΠ και συμπλή-
ρωσε: «Ουδέν σχόλιον». 
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

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

Αιμοδοσία
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών 

Πάρου-Αντιπάρου προσκαλεί όλα τα 
μέλη του στην εαρινή αιμοδοσία που 
θα πραγματοποιηθεί από το συνερ-
γείο αιμοληψίας του νοσοκομείου 
παίδων «Αγία Σοφία».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη, 
9:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ. &  5:30 μ.μ. 
έως 9:00  μ.μ. στην Αντίπαρο.

19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ. & 6:00 μ.μ. έως 9:30 
μ.μ.  στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

20 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο, 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ. & 6:00 μ.μ. έως 9:30 
μ.μ.  στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

21 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή, 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ στη Μάρπησσα προς 
τιμή του ήρωα Νικόλα Στέλλα που  έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά μας.

Κέντρο Υγείας Πάρου 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ.  
Επίσηςς, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αιμοδοτών σημειώνεται: «Φίλοι 

αιμοδότες, δώστε με το αίμα σας για άλλη μια φορά τη ζωή και τη χαρά σε αυτούς 
που το έχουν ανάγκη. Σας περιμένουμε μ’ έναν καινούριο φίλο σας».

Τέλος, θυμίζουμε στους εθελοντές αιμοδότες ότι κατά την προσέλευσή τους πρέ-
πει να προσκομίσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Νέο DVD
Μόλις κυκλοφόρησε το νέο D.V.D. με τίτλο «ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΜΝΟΙ». Πε-

ριέχει ύμνους της Μ. Εβδομάδος και της Αναστάσεως. 
Οι λήψεις των εικόνων έγιναν στους Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Διονυσίου και 

Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτου της περιοχής του Δήμου Διονύσου. 
Παρουσιάζονται ακόμη λαϊκά πανηγύρια Λευκιανών και Καρπαθίων, καθώς και 

δύο ανέκδοτα Πασχαλινά τραγούδια της Πάρου από την συλλογή του Εμμ. Αντ. 
Χανιώτη (κατάλοιπα Χρήστου Αλιφιέρη). Επίσης, υπάρχουν εικόνες από τα εκκλη-
σάκια που βρίσκονται μέσα στο δάσος του Διονύσου (Άγιο Λουκά – Άγιο Νικήτα και 
Προφήτη Ηλία) καθώς και από τα παλαιά λατομεία.

Επιμέλεια, διεύθυνση, παραγωγή: Εμμανουήλ Αντ. Χανιώτης.
Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Δρογκάρης. 
Τεχνική επεξεργασία: ΥΠΕΡΠΥΡΟΝ 
Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο: 210 2822047

Πιστοποίηση Μέσων
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, τα στοιχεία των πιστοποιημένων διαδικτυ-
ακών μέσων-μελών του Μητρώου Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

Το κάθε μέλος του Μητρώου φέρει σε εμφανές 
σημείο της αρχικής του σελίδας το σήμα πιστοποί-
ησης μέλους, ενώ σημειώνεται ότι μόνο τα εγγε-
γραμμένα μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν κρατική 
διαφήμιση.

Μεταξύ άλλων, στα προνόμια των μελών του Μη-
τρώου συγκαταλέγονται:

- Το δικαίωμα πρόσβασης στην κρατική διαφήμιση, μέσω της εφαρμογής της νο-
μοθεσίας για την κατανομή της.

- Η δωρεάν παροχή υπηρεσίας εντοπισμού λογοκλοπής, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ).

- Η συνεργασία στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Εθνικού 
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

- Η διαπίστευση δημοσιογράφων.
Σημειώνουμε ότι μεταξύ των 231 πιστοποιημένων διαδικτυακών μέσων 

ενημέρωσης της χώρας μας από την Πάρο είναι μόνο η «Φωνή της Πά-
ρου» (www.fonitisparou.gr) και ο «Φιλελεύθερος» (www.fi leleutheros.
net). 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, στόχος είναι η περαιτέρω προώθηση 
της πρωτοβουλίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση ενός άναρχου τοπίου, με γκρί-
ζες διαδικτυακές ζώνες, εκβιασμούς, ιστοτόπους ανύπαρκτης επισκεψιμότητας, τα 
οποία απολάμβαναν δυσθεώρητα κονδύλια κρατικής διαφήμισης, κ.λ.π..

Δράσεις Ε.Ο.Δ.
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διήμερο (από τα πέντε) του σχολείου βασικών γνώ-

σεων και αυτοπροστασίας της ΕΟΔ Κυκλάδων, το Σάββατο και την Κυριακή 29-30 
Απριλίου 2017, με εισηγητή-εκπαιδευτή τον ιδρυτή και διευθυντή εκπαίδευσης της 
ΕΟΔ, Ζαφείρη Τρόμπακα.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σύντομη πα-
ρουσίαση - αναδρομή στα 40 χρόνια δράσης της ΕΟΔ και να ενημερωθούν, μεταξύ 
άλλων, για το πως μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό, σε ημερήσια βάση και πως 
προστατευόμαστε από τους κεραυνούς.

Τέλος, το γραφείο τύπου της ΕΟΔ Κυκλάδων, με σχετικό δελτίο τύπου ευχαρίστη-
σε τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, τον πρόεδρο του Κ.Υ. Πάρου, Σπ. Λάβδα, τον 
επιστημονικό διευθυντή του Κ.Υ. Πάρου, Γ. Τζανίδη, εκπροσώπους φορέων (ραδιοε-
ρασιτέχνες Κυκλάδων, λιμεναρχείου Πάρου, πυροσβεστικού σώματος Πάρου), το ΔΣ 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας» κ.α. για τη συνεργασία. 
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Εορτασμός 
Αγ. Γεωργίου

Με λαμπρότητα εορτάστηκε ο πολιούχος Άγιος Γε-
ώργιος στην Αγκαιριά. Την παραμονή 22/4 πραγματο-
ποιήθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός και ακολούθησαν 
χορευτικά, και κεράσματα.

Την Κυριακή τελέστηκε η θεία λειτουργία και έγινε η 
λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, με τη συνοδεία της 
φιλαρμονικής του δήμου Πάρου.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές 
με επικεφαλής τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, τον 
έπαρχο της περιφερειακής ενότητας Πάρου, Κ. Μπιζά, 
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπι-
κών κοινοτήτων, και πολίτες.

Συνεργασία με 
ΕΠΑΛ Πάρου

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Πάρου διερευ-
νώντας τη δυνατότητα λειτουργίας μεταλυκειακού 
έτους – τμήματος μαθητείας για αποφοίτους επαγγελ-
ματικού λυκείου διαφόρων ειδικοτήτων την επόμενη 
σχολική χρονιά 2017-2018, αναζητά συνεργασία με 
επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 
δραστηριοποιούνται στην Πάρο ή στην Αντίπαρο. 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα απασχολούν τους 
μαθητευόμενους σε αντικείμενο της ειδικότητάς τους 
για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και μέχρι 28 ώρες, 
με βάση 9μηνη σύμβαση, η οποία συνυπογράφεται 
από τους μαθητευόμενους και την επιχείρηση και θε-
ωρείται από τη διεύθυνση του σχολείου. 

Πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις των επι-
χειρήσεων, όπως η αποζημίωση και η ασφαλιστική 
κάλυψη των μαθητευόμενων καθώς και άλλες λε-
πτομέρειες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας, μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα 
του σχολείου  http://1epal-parou.kyk.sch.gr/. Επίσης, 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινω-
νήσουν με το σχολείο στο τηλέφωνο 22840-24124 ή 
στο e-mail mail@1epal-parou.kyk.sch.gr

Λιμάνι 
Π. Λιβαδιού

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο 
λιμένα Π. Λιβαδιού με τουριστικά σκάφη που ελλιμε-
νίζονται εκεί, από τον δήμο Πάρου, στις 3/5/2017, δη-
μοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Μετά από πρόσκληση, εκπρόσωποι του Συλλόγου 
Επαγγελματιών Αλιέων Παράκτιας Αλιείας Δήμου Πά-
ρου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», συναντήθηκαν το πρωί της 
Τρίτης 02/05 με τον Δήμαρχο Πάρου, τον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου 
και τον Υπολιμενάρχη Πάρου στο Δημαρχείο Πάρου.

Αναφέρθηκαν στα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
συγκεκριμένο κλάδο διαχρονικά, και συζητήθηκε η 
θέση των αλιέων σχετικά με τη παραχώρηση θέσε-
ων ελλιμενισμού σε επαγγελματικά τουριστικά σκάφη 
στο αλιευτικό καταφύγιο στο Πίσω Λιβάδι. Η συνά-
ντηση έγινε προκειμένου να βρεθεί μια πραγματική 
και βιώσιμη λύση ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου 
και της αυξανόμενης ζήτησης για παραχώρηση θέσε-
ων ελλιμενισμού. Επιθυμία της Δημοτικής Αρχής και 
του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, από παλαι-
ότερη χωροθέτηση, είναι να γίνει σωστή κατανομή 
των θέσεων ελλιμενισμού, καθώς βάσει νομοθεσίας 
πρέπει να προβλέπεται ένα ποσοστό 10% για τα του-
ριστικά σκάφη αναψυχής.

Ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι τον πρώτο λόγο στη 
χρήση του αλιευτικού καταφυγίου έχουν οι αλιείς και 
η χορήγηση θέσεων πρόσδεσης «Σκαφών και Ιδιωτι-
κών Πλοίων Αναψυχής» θα γίνει σε συνεννόηση μαζί 
τους και στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας 
του χώρου. «Ο ορθολογισμός είναι μέτρο και η ανά-
πτυξη απαιτεί προοπτική».

Στη μνήμη 
Στέλλα

Ο δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και η δημοτική κοινό-
τητα Μάρπησσας, με την υποστήριξη του συλλόγου 
γυναικών Μάρπησσας, του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού και 
της εθελοντικής ομάδας δράσης Μάρπησσας διοργα-
νώνουν τον 2ο αγώνα δρόμου προς τιμή του ήρωα 
Νικόλα Στέλλα.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μα-
ΐου 2017 στη Μάρπησσα στις 6 το απόγευμα με αφε-
τηρία και τερματισμό το άγαλμα του Νικολάου Στέλλα.

Η απόσταση του αγώνα είναι 10χλμ / 4χλμ και 1 
χλμ (για παιδιά δημοτικού), με διαδρομή μικτή (χώμα, 
άσφαλτος). Η διαδρομή διασχίζει την περιοχή όπου 
ουσιαστικά έδρασε ο ήρωας Νικόλας Στέλλας, ενώ θα 
υπάρχει σηματοδότηση και δείκτες σε κομβικά σημεία 
της. Ακόμα, ο αγώνας υποστηρίζεται από την Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Κυκλάδων). Θα υπάρ-
χουν δυο σταθμοί ανεφοδιασμού, για τα 10 χλμ στο 4 
χλμ και 8 χλμ και για τον αγώνα των 4 χλμ θα υπάρχει 
σταθμός στα 3χλμ.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται: α) μέσω της διαθέ-
σιμης ηλεκτρονικής φόρμας στην σελίδα του δήμου 
Πάρου (paros.gr), β) στα γραφεία της δημοτικής κοι-
νότητας Μάρπησσας, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 
και ώρες 11:00-14:00 και γ) την ημέρα του αγώνα. 
ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για 
πληροφορίες στα τηλέφωνα: Κοινότητα Μάρπησσας 
22840 41217, και ΚΔΕΠΑΠ 22843 60128. Δικαίω-
μα συμμετοχής στους αγώνες των 10 χλμ και 4χ λμ 
έχουν όλοι άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Σε περίπτωση που ο/η δρομέας είναι κάτω των 18, η 
δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη 
από τον γονέα/κηδεμόνα. Η συμμετοχή στον αγώνα 
γίνεται με ατομική ευθύνη του καθενός. Σημειώνουμε 
ότι κύπελλα θα δοθούν στους πρώτους ανά κατηγο-
ρία, και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους αθλητές 
που θα τερματίσουν.

Τέλος, μετά τον αγώνα θα υπάρχει μπουφές για 
όλους τους συμμετέχοντες.

Συνάντηση 
Χατζημάρκου 
με Τσίπρα

Την ανάγκη να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες 
ουσιαστικό και θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο στη δι-
αδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, 
επεσήμανε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος 
Χατζημάρκος, στη διάρκεια της συνάντησης των 13 
Περιφερειαρχών με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/5/3017, στο 
Μέγαρο Μαξίμου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κατάρτιση του 
Εθνικού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της 
χώρας και από πλευράς κυβέρνησης συμμετείχαν ο 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Πα-
παδημητρίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρ-
λέτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και ο υφυπουργός Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός 
ζήτησε από τους Περιφερειάρχες να συμμετάσχουν 
ενεργά στην διαδικασία χάραξης του νέου παραγωγι-
κού μοντέλου,  μέσω της συνδιοργάνωσης 13 Περιφε-
ρειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων, όπου θα αποτυπω-
θούν τα αντίστοιχα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Σχέδια, 
πάνω στα οποία θα στηριχθεί η κατάρτιση του Εθνικού 
Αναπτυξιακού Σχεδίου.

Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, στην 
τοποθέτησή του, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό 
και τα κυβερνητικά στελέχη, αφού τόνισε τη σημασία 
του γεγονότος ότι η συζήτηση για ένα τόσο κρίσιμο 
ζήτημα όπως είναι η ανάταξη της ελληνικής οικο-
νομίας και κοινωνίας ξεκινά από τους Περιφερειάρ-
χες, επέστησε την προσοχή στην επόμενη μέρα της 
κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου και 
στους μηχανισμούς υλοποίησής του, επισημαίνοντας 
την ανάγκη να κατοχυρωθεί θεσμικά η δυνατότητα 
των Περιφερειών να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην 
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Ο κ. Χατζη-
μάρκος αναφέρθηκε και στις ιδιαίτερες συνθήκες που 
διαμορφώνει η νησιωτικότητα στην Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου και στην σημαντική επιδείνωση των ανα-
πτυξιακών δεικτών, μετά και τη λήψη των επώδυνων 
μέτρων, την τελευταία διετία. Εξέφρασε την άποψη ότι 
τα κατά καιρούς εξαγγελθέντα μέτρα νησιωτικότητας 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στο 
πλήγμα που έχει δεχτεί το Νότιο Αιγαίο και τόνισε πως 
αυτό που επιβάλλεται να γίνει, είναι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος που θα βοηθά τα νησιά να αναπτύξουν 
και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητές 
τους.

Επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εί-
ναι η πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώ-
ρας και σε συνάρτηση με το θεσμικό κενό που επιδρά 
αρνητικά στον βαθμό παρέμβασης και συμβολής της 
Περιφέρειας στην αναπτυξιακή διαδικασία, ο κ. Χατζη-
μάρκος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια βίαιη μετα-
τροπή της σημερινής κατάστασης, με την έννοια της 
γρήγορης, βαριάς και βαθιάς μεταρρύθμισης, η οποία, 
για τις Περιφέρειες θα «μεταφράζεται» στην ενίσχυσή 
τους σε θεσμικό, οικονομικό και διοικητικό επίπεδο.
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Ολοένα και καλύτερα στις Κυκλάδες
Κατάργηση πλαστικής σακούλας

Μετά την Αλόννησο και τη Σίφνο, δύο ακόμα ελληνικά νησιά, η Σαντορίνη και 
η Τήνος, πρόκειται να εφαρμόσουν πιλοτικό πρόγραμμα περιορισμού της χρήσης 
της πλαστικής σακούλας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ).

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας που προβλέπει μεί-
ωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας από τον προσεχή Νοέμβριο.

Ειδικότερα, στις 28 Απριλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για 
μείωση της χρήσης της πλαστικής τσάντας μιας χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά το ήμισυ μέχρι το 2019.

Η δράση σε Τήνο και Σαντορίνη
Οι δύο νησιωτικοί δήμοι έχουν υποβάλει αίτημα στον ΕΟΑΝ, ο οποίος, όπως ανα-

κοίνωσε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρός του, Δημήτρης 
Πολιτόπουλος θα χορηγήσει από μία μεγάλη πάνινη σακούλα σε κάθε οικογένεια 
μαζί με εκπαιδευτικό υλικό για τους κατοίκους το οποίο θα διανείμουν οι αρμόδιες 
δημοτικές αρχές.

Παράλληλα έχουν ήδη γίνει επαφές με τα σούπερ μάρκετ για περιορισμό της 
χρήσης σε πλαστικές σακούλες και τον καθορισμό αντιτίμου γι’ αυτές. Σημειώνουμε 
ότι η ανακύκλωση στην Ελλάδα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με τα μεγα-
λύτερα ποσοστά να έχουν οι δήμοι Λειψών και Σύρου.

Το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει (βάσει κοινοτικού κανονισμού) 
είτε να λάβει μέτρα μείωσης της σακούλας ή να αποφασίσει τη χρέωσή τους από τα 
καταστήματα από το 2018.

Η Πάρος
Το νησί μας παρόλο που πέρσι είχε ανακηρύξει το 2016 σε έτος ανακύκλωσης και 

υπήρχαν σημάδια προόδου σ’ αυτόν τον τομέα, στη συνέχεια δεν προχώρησε τίπο-
τα, ενώ αν και βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο μήνα του 2017, δεν έχει γίνει ακόμα 
απολογισμός για την περσινή περίοδο.

Σημειώνουμε ότι από πλευράς αντιπολίτευσης έχουν γίνει ήδη ερωτήσεις για το 
παραπάνω θέμα, αλλά ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Πετρόπουλος, έχει απαντήσει 
ότι πρώτα θα ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο του φορέα που προΐσταται και 
στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο. 

Τα «μαύρα χάλια»
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-

κλωσης, Δημήτρης Πολιτόπουλος, πάνω από τα μισά συστήματα εναλλακτικής δια-
χείρισης ανακυκλώσιμων υλικών έχουν προβλήματα και θα πρέπει να συμμορφω-
θούν με τους νέους κανόνες. «Δεν εννοώ ότι πρέπει να κλείσουν, αλλά να υπακούν 
στους κανόνες», ανέφερε.

Μερικά συστήματα ανακύκλωσης αναπτύσσουν παρατύπως παράλληλες επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες όπως η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων. Επισήμανε 
μάλιστα ότι πολλά από τα συστήματα διαθέτουν μεγάλα αποθεματικά που παραμέ-
νουν αναξιοποίητα φέρνοντας ως παράδειγμα την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία έχει αποθεματικά ύψους 29 εκατ. Ευρώ. Για την ομα-
λότερη λειτουργία των συστημάτων πρόκειται εντός του προσεχούς καλοκαιριού να 
αναθεωρηθεί ο νόμος 2939 που αφορά στις σχέσεις του ΕΟΑΝ με τα συστήματα δι-
αχείρισης. Ειδική μνεία έγινε και στο σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», ένα από 
τα συστήματα συλλογής συσκευασιών στο οποίο ο ΕΟΑΝ έχει αφαιρέσει δύο φο-
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ρές την άδεια λειτουρ-
γίας. Ο κ. Πολιτόπουλος 
απάντησε ότι η οριστική 
αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας του είναι 
ευθύνη του υπουργού 
Περιβάλλοντος, όπως 
έκρινε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

«Υπάρχουν κενά στη 
νομοθεσία. Απαιτείται 
να δοθεί η δυνατότητα 
στον ΕΟΑΝ να ελέγχει, 
να δίνει κατευθύνσεις 
και να υποδεικνύει την 
διάθεση των πόρων κυ-
ρίως σε πράσινα σημεία 
των δήμων με δημιουρ-
γία Κέντρων Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) για τα οποία θα αποφασίζει ο εκάστοτε δήμος για τη διαχείρισή τους ανά-
λογα με το τι τον συμφέρει», δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΑΝ, τα έσοδα των 22 συστημάτων ανακύκλωσης 
ανέρχονται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ ετησίως, με την εισφορά προς τον ΕΟΑΝ να 
φτάνει τα 900.000 ευρώ. Ο Οργανισμός διαθέτει αποθεματικό που αγγίζει τα 3,5 
εκατομμύρια ευρώ ωστόσο αν και δεν είναι ζημιογόνος, έχει αποκλειστεί από τις 
προσλήψεις με αποτέλεσμα να λειτουργεί με μόλις δέκα εργαζομένους.

Στις προτεραιότητες του Οργανισμού είναι η δημιουργία δύο μητρώων για τον 
έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το πρώτο, το Εθνικό Μητρώο Παρα-
γωγών θα αφορά σε ανακυκλώσιμα υλικά που παράγονται με στόχο τη μείωση της 
εισφοροδιαφυγής των παραγωγών. Θα είναι συνδεδεμένο με το taxisnet και το 
ΓΕΜΗ. Υπολογίζεται ότι σήμερα συλλέγονται μόλις οι 500.000 από τους 800.000 
τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που υπάρχουν στην αγορά. Στο δεύτερο μητρώο θα 
καταγράφεται το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται στην Ελλάδα συμπερι-
λαμβανομένων των ιατρικών και βιομηχανικών και αναμένεται ότι θα λειτουργήσει 
προς το τέλος του έτους.

Η κατάρα της πλαστικής σακούλας

Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν τεράστια περιβαλλοντική «πληγή», καθώς βλά-
πτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα πουλιά, ενώ απαιτούνται 
αιώνες ώστε να βιοδιασπαστούν πλήρως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κάθε χρόνο απορρίπτονται στην Ευρώπη περίπου οκτώ 
δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Μόνο στη Γαλλία «περίπου 122 εκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες ρυπαίνουν μια ακτογραμμή 5.000 χιλιομέτρων». Η νέα νομο-
θεσία απαιτεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να περιορίσουν σταδιακά τη χρήση της 
πλαστικής τσάντας με αρχικό ανώτατο όριο τις 90 σακούλες ανά άτομο ετησίως 
από το 2019 και τις 40 σακούλες το 2025.

Ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι χώρες της 
Βαλτικής χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης της πλαστικής τσάντας 
-περισσότερες από 500 ανά άτομο ετησίως– και θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
δραστικές αλλαγές για να συμμορφωθούν με τα νέα όρια. Από την άλλη πλευρά, 
χώρες όπως η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία έχουν ήδη πετύχει τον αρ-
χικό στόχο με 79 πλαστικές σακούλες ανά άτομο ετησίως. Το 2010, σε κάθε ευρω-
παίο πολίτη αντιστοιχούσαν 189 σακούλες ετησίως και χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο, 
το νούμερο αυξανόταν. Η Ελλάδα καταγράφει αρνητικές επιδόσεις σε σύγκριση με 
τις δυτικές χώρες της ΕΕ με περισσότερες από 230 πλαστικές σακούλες ανά άτομο.

Τα «απίστευτα» με την πλαστική σακούλα

- Μια πλαστική σακούλα μπορεί να χρειαστεί 15-1.000 χρόνια για να απο-
συντεθεί. Σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής όπου τα απορρίμματα είναι συμπιεσμένα 
και στερούνται οξυγόνο, είναι ακόμα πιο δύσκολο να βιοδασπαστεί η πλαστική σα-
κούλα, ακόμα και η χάρτινη.

- Οι πλαστικές σακούλες δε βιοδιασπούνται, αντίθετα γίνονται πολύ μικρά κομ-
μάτια, δηλαδή πολυμερή τοξικά σωματίδια. Αυτό συμβαίνει κυρίως στον ωκεανό.

- Το κόστος για την ανακύκλωση πλαστικών σακουλών είναι μεγαλύτερο από την 
αξία τους, έτσι ώστε οι εταιρείες ανακύκλωσης δεν αναλαμβάνουν την ανακύκλω-
σή τους, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες απλά να πετιούνται με τα υπόλοιπα 
απορρίμματα.

- Σύμφωνα με την «Wall Street Journal», μόνο το 1% των πλαστικών σα-

κουλών ανακυκλώ-
νονται σε όλο τον 
κόσμο. Οι υπόλοιπες 
αφήνονται να ζουν επ’ 
αόριστον σε χώρους 
υγειονομικής ταφής

- Μόνο στις ΗΠΑ χρη-
σιμοποιούνται περίπου 
100 δισ. καινούργιες 
πλαστικές σακούλες ανά 
έτος. Ο μέσος άνθρω-
πος χρησιμοποιεί 
μεταξύ 350 και 500 
ετησίως.

- Χάρη στο μικρό βά-
ρος τους, οι πλαστικές 
τσάντες είναι πιθανότε-
ρο να πετάξουν μακριά 
από τους χώρους υγει-
ονομικής ταφής και να 

βρεθούν σε δέντρα, αποχέτευση ομβρίων, παραλίες και στον ωκεανό.
- Μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες στην Καλιφόρνια ξοδεύονται πάνω από 300 εκα-

τομμύρια δολάρια για την αγορά σακουλών για τα απορρίμματα ανά έτος.
- Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν πάνω από το 10% των ξεβρασμένων 

απορριμμάτων που ρυπαίνουν τις ακτές.
- Σύμφωνα με τη βρετανική έρευνα της Ανταρκτικής, οι πεταμένες πλαστικές σα-

κούλες έχουν βρεθεί ως τον μακρινό Βορρά, στον Αρκτικό Κύκλο και ως τον μακρινό 
νότο, στα Νησιά Φόκλαντ.

- Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο πουλιά και εκατό χιλιάδες χελώνες και άλλα 
θαλάσσια ζώα πεθαίνουν από την πείνα κάθε χρόνο, έπειτα από την κατάποση 
πλαστικών σακουλών που μπλοκάρει το πεπτικό τους σύστημα.

- Οι πλαστικές σακούλες κατασκευάζονται από έντεκα πετρελαιοειδή προϊόντα και 
προϊόντα φυσικού αερίου, χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βοηθώ-
ντας τελικά στην αύξηση των τιμών των καυσίμων.

- Χρειάζονται 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για την παραγωγή 
της ποσότητας των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιεί η ΗΠΑ ετη-
σίως.

- Νομίζετε ότι με τις χάρτινες σακούλες είναι καλύτερα; Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
κόβουν 14 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο απλά για να καλύψουν τη ζήτηση για 
χάρτινες τσάντες για ψώνια.

- Για την παραγωγή μιας χάρτινης σακούλας, απαιτείται 13% περισσότερη ενέρ-
γεια από το να παράγουν δύο πλαστικές σακούλες.

- Η παραγωγή της χάρτινης σακούλας με χημική επεξεργασία σε υψηλές θερμο-
κρασίες, απελευθερώνει πολλές τοξίνες ουσίες στην ατμόσφαιρα όπως και η παρα-
γωγή της πλαστικής σακούλας.

- Οι χάρτινες τσάντες ζυγίζουν σχεδόν δέκα φορές περισσότερο από τις πλαστικές 
και απαιτούνται περισσότερα καύσιμα για να φτάσουν στα καταστήματα.

- Παρά τον υψηλό συντελεστή ανακύκλωσης τους, η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 
20% των χάρτινων σακουλών καταλήγουν να ανακυκλώνονται ενώ το υπόλοιπο 
80% μοιράζονται την ίδια μοίρα με τις πλαστικές σακούλες.

- Στις χωματερές, οι χάρτινες σακούλες παράγουν πάνω από το διπλάσιο σε ατμο-
σφαιρικά απόβλητα όπως και η πλαστική σακούλα, καθιστώντας τους, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, αμφισβητήσιμη ως καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον.

- Η Ιρλανδία, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει επιβάλει φόρο στις 
πλαστικές σακούλες, έχει μειώσει την κατανάλωσή τους κατά 90% από 
το 2002, η συνολική μείωση της πλαστικής σακούλας φτάνει τα 1,08 δισεκατομ-
μύρια.

- Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, πάνω από δώδεκα χώρες έχουν απαγο-
ρεύσει ή έχουν φορολογήσει τη χρήση πλαστικής σακούλας.

- Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες έρχονται σε όλα τα είδη των έξυπνων και 
μοντέρνων σχημάτων και εκτυπώσεων, κάνοντας τα ψώνια σας λίγο λιγότερο ρου-
τίνα και λίγο πιο διασκεδαστικά.

- Μερικά καταστήματα προσφέρουν ακόμη και έκπτωση για τους πελάτες που 
φέρνουν τις δικές τους σακούλες.

- Στη Νέα Υόρκη, μία σακούλα λιγότερη ανά άτομο θα μειώσει τα από-
βλητα κατά δυόμιση χιλιάδες τόνους και μειώνει κατά 250.000 δολάρια το 
κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.

- Η μέση επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα έχει διάρκεια ζωής πάνω από επτακόσιες 
πλαστικές σακούλες.

- Κατά τη διάρκεια μιας ζωής, η χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών 
από ένα μόνο άτομο θα εξοικονομήσει πάνω από 22.000 πλαστικές σακούλες.
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Περί αισθητικής 
και Επιτροπής 
Αισθητικής

Στο λήμμα της Βικιπαίδεια για την αισθητική διαβά-
ζουμε: «[…] Αισθητική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας 
που ασχολείται με τον ορισμό του ωραίου… Η αισθη-
τική, η περί το καλόν, ήτοι η περί το κάλλος συζήτηση, 
αποτελεί σήμερα το τέταρτο στοιχειώδες τμήμα  της 
φιλοσοφίας μετά την ηθική, τη γνωσιολογία και τη με-
ταφυσική…   

Ο Σωκράτης πίστευε ότι το καλόν συμπίπτει με το 
αγαθόν, ενώ αμφότερα συμπίπτουν με το ωφέλιμον… 
ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε, δι-
απρύσια διακηρύττει την αισθητική ως την ηθική του 
μέλλοντος».

Ο Βασίλης Ραφαηλίδης εξειδικεύοντας τα ανωτέρω 
στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα έγραφε ότι η 
πολιτική στερείται αισθητικής επειδή στερείται ηθικής κι 
επειδή η ηθική του ελληνικού παρόντος είναι η απάτη, 
η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Αν η αισθητική λοιπόν είναι 
φιλοσοφικό και πολιτικό πρόβλημα έχει να κάνει με ιε-
ράρχηση προτεραιοτήτων. Και για να μπούμε στο θέμα, 
στην περίπτωση πόλεων και της Επιτροπής Αισθητικής 
του δήμου Πάρου, με την προτεραιότητα ανάμεσα στο 
δημόσιο και το ιδιωτικό. Οι κοινωνίες που δίνουν προ-
τεραιότητα στην προστασία του δημόσιου χώρου έχουν 
πόλεις με αισθητική και ταυτότητα, ενώ αυτές, όπως η 
δική μας, στις οποίες προέχει η εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συμφερόντων, πόλεις που απαξιώνονται αισθητικά, πο-
λιτιστικά και κατά συνέπεια τουριστικά. 

Μεγάλα προβλήματα αισθητικής στην πόλη μας προ-
κύπτουν από την αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη 
και διαμόρφωση δημόσιων χώρων από ιδιώτες. Ως 
δημόσιοι χώροι νοούνται βέβαια οι κοινόχρηστοι χώροι 
(πεζόδρομοι, δρόμοι, πλατείες, αιγιαλός και παραλία), 
τα μνημεία αλλά και οι όψεις των κτιρίων. Ο δημόσιος 
χώρος έτσι, αντί να είναι αυτός στον οποίο θα συγκρο-
τείται, θα συνέχεται, θα αναπτύσσεται η πόλις και θα δι-
ατηρείται η ιστορική μνήμη και η ταυτότητα του τόπου, 
αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικής συναλλαγής των κρα-
τικών και δημοτικών αρχόντων με τους πολίτες. Συνέ-
πεια του γεγονότος της μετατροπής του κοινού χώρου 
σε αρένα ιδιωτικών συμφερόντων είναι η αντικατάστα-
ση των κοινοτικών κανόνων με μηχανισμούς κοινωνι-
κού αυτοματισμού και η διάρρηξη της κοινωνικής συ-
νοχής. Ενώ υφίσταται πλειάδα νόμων και θεσμών και 
δη για τους παραδοσιακούς οικισμούς, κανένα πλαίσιο 
τέτοιας προστασίας δεν έχει στοιχειωδώς λειτουργήσει 
μέχρι σήμερα. Αντίθετα, στο πλαίσιο του πελατειακού 
συστήματος, τα μνημεία βεβηλώνονται, τα πεζοδρόμια 
και οι παραλίες καταπατώνται και οι όψεις των κτιρίων 
αλλοιώνονται ή αφαιρούνται καθ’ ολοκληρία. 

Ζούμε σε μια πόλη που το ιδιωτικό επεκτείνεται, συ-
νήθως ως κιτς, και η κοινή κληρονομιά υποχωρεί. Η 
αντιστροφή αυτής της κατάστασης αποτελεί, κατά τη 
γνώμη μου, το μείζον αισθητικό ζητούμενο και είναι κα-
τεξοχήν πολιτικό. Έχει να κάνει με την αλλαγή της λει-
τουργίας του δήμου και των κρατικών υπηρεσιών και 
πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής 
Αισθητικής που με πρωτοβουλία της Κοινότητας έχει 
συσταθεί.

Αλέξης Γκόκας

Αρχίλοχος
Το 680 π.Χ. γεννήθηκε ο Αρχίλοχος, γιος του 

Τελεσικλή και της Ενιππούς. Δημιουργός και κο-
ρυφαίος εκπρόσωπος της λυρικής ποιήσεως. 

Από τα ποιήματα του σώζονται μόνον τριακό-
σιοι πενήντα στίχοι, ικανοί όμως να τον τοπο-
θετήσουν στο βάθρο των εξοχότερων ποιητών 
του αρχαίου κόσμου, σχεδόν ισάξιο του Ομήρου. 
Σκοτώθηκε στο δεύτερο πόλεμο μεταξύ Παρίων 
και Ναξίων, γύρω στο 640 π.Χ. από τον Καλών-
δα, ο οποίος διώχτηκε από το μαντείο των Δελ-
φών. Οι Πάριοι καθιέρωσαν λατρεία στον Αρχί-
λοχο, που διήρκησε πάνω από τέσσερις αιώνες, 
ιδρύοντας το περίφημο «Αρχιλόχειον ιερό», στην 
περιοχή του Έλιτα. Ο Αρχίλοχος συναντήθηκε με 
τις μούσες, που του έδωσαν τη λύρα σε αντάλ-
λαγμα μιας αγελάδας. Αρραβωνιάστηκε τη Νεο-
βούλη, κόρη του Λυκάμβη. Ήταν πολίτης, στρα-
τιώτης, φιλόσοφος, ειρηνιστής, έγραψε μύθους 
πριν τον Αίσωπο, ύμνους στους θεούς και του 
ημίθεους, ερωτικά ποιήματα. Άνοιξε τον δρόμο 
για τη λυρική ποίηση, τόλμησε και αυτοσαρκά-
στηκε και πρώτος ξεχώρισε τις μέσα χάρες του 
ανθρώπου από την εξωτερική εμφάνιση. Θεω-
ρείται ο πραγματικός πατέρας της σάτιρας και 
του δυτικού ρεαλισμού.  

Ο Κωστής Παλαμάς, για να υμνήσει τον μεγά-
λο Παριανό ποιητή, έγραψε:                                                                       

«Τη σάτιρα κι ακόμα την ταράζει 
το διάβα σου.
Απ’ την άβυσσο η φωνή σου
τη χαρά και το θάνατο μοιράζει.
Σαν το μάρμαρο, Αρχίλοχε, της γης σου,
λαμπερή και σκληρή, δεν τη χαλάει,
χάρος κανείς, τη δόξα τη δική σου.
Ολόρθη με τον Ομηρο πλάι – πλάι».
(πηγές «Ιστορία της Πάρου και Αντιπάρου», «Αρ-

χίλοχος ο Πάριος» του Χρ.Γεωργούση).
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Ναυάρχου 

Βασιλείου Γ. Γράβαρη» έως την οδό «Γιάννη Παρί-
ου», αγναντεύοντας τη θάλασσα προς το «Σπήλαιο 
του Αρχιλόχου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Mr. Been» & 
Αντίπαρος!

Δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλούν διάφοροι καρε-
κλοκένταυροι, σε γραφεία δημοσίων υπηρεσιών. 
Είναι απίστευτα τα πράγματα που συμβαίνουν, 
αλλά ειλικρινά με την περίπτωση της μετακίνησης 
γιατρών της Αντιπάρου, θεωρώ ότι η υπόθεση 
χτυπάει «κόκκινο». 

Έχω ξαναγράψει στο παρελθόν ότι κάποτε που 
προσπαθούσα να εξηγήσω σ’ έναν καρεκλοκέ-
νταυρο τι τραβάει ένας νησιώτης για να πάει για 
μία δουλειά στη Σύρο και να επιστρέψει στο νησί 
του. Του εξηγούσα ότι για να παρουσιαστώ σε μία 
δικαστική υπόθεση έπρεπε να φύγω χειμώνα και-
ρό, Τετάρτη μεσημέρι από Παροικιά -αφού δρομο-
λόγιο την Πέμπτη δεν υπήρχε- και την Παρασκευή 
το πρωί να είμαι στο δικαστήριο. Του εξηγούσα 
ακόμα, ότι την Παρασκευή δεν προλάβαινα το 
πλοίο της επιστροφής, αφού ξεκινούσε πριν την 
ώρα που έπρεπε να είμαι στο δικαστήριο, και έτσι 
θα έπρεπε να επιστρέψω Κυριακή βράδυ, αφού 
και πάλι το Σάββατο, δεν υπήρχε δρομολόγιο για 
Πάρο.

Εξηγούσα επί ώρα στον μπετόν αρμέ βλάκα, 
ότι εγώ για μία υπόθεση λίγων λεπτών στο δικα-
στήριο, έπρεπε να χάσω τη δουλειά μου επί μία 
εβδομάδα, άρα και τα μεροκάματα, να μείνω πέντε 
μέρες στη Σύρο και να επωμιστώ οικονομικά τέσ-
σερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, και 8-10 
γεύματα, άρα περίπου 500 ευρώ –που δε μου πε-
ρισσεύουν- γιατί οι τσιμεντόβλακες των δημοσί-
ων υπηρεσιών δεν μπορούν να κατανοήσουν όλα 
τα παραπάνω. Και ενώ… εξηγούσα στον μπετόν 
αρμέ βλάκα τα αυτονόητα ο τρομερός «φωστή-
ρας» άνοιξε τον χάρτη και μου είπε θριαμβευτι-
κά: «Εγώ πάντως βλέπω εδώ ότι τα δύο νησιά 
απέχουν δυο δρασκελιές!». Μάλλον πίστευε ότι 
Πάρος και Σύρος είναι πορθμείο στυλ Περάματος 
και Σαλαμίνας με αναχωρήσεις ανά 10 λεπτά όλο 
το εικοσιτετράωρο! Φυσικά και η συζήτηση πήρε 
τέλος, και αποχώρησα αμέσως, καθώς η συνέχιση 
διαλόγου μαζί του το μόνο που θα κατάφερνε θα 
ήταν «να γίνουμε από δυο χωριά, χωριάτες…».

Η υπόθεση συνεχίστηκε με τη γνωστή ιστορία –
που συγγνώμη αλλά ούτε στην Πάρο μπορούν να 
κατανοήσουν μερικοί- της εφημερίας γιατρού από 
την Αντίπαρο στο δικό μας Κ.Υ.

Όσο και να σας φαίνεται οξύμωρο, κάποιοι 
στη 2η ΥΠΕ δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι 
Πάρος και Αντίπαρος είναι δύο διαφορετικά νη-
σιά και μεσολαβεί θάλασσα! Κάποιοι ακόμα, δεν 
μπορούν να κατανοήσουν ότι η γραμμή Πούντας 
– Αντιπάρου δε βρίσκεται σε λειτουργία όλο το 
εικοσιτετράωρο με δρομολόγια ανά 10 λεπτά. 
Αλλά και αυτό να ίσχυε, φαντάζομαι ως Αγγλική 
κωμωδία «Mr. Been», τον εφημερεύοντα γιατρό 
της Αντιπάρου να εξετάζει ασθενή στο Κ.Υ. Πάρου 
και να τον παίρνουν συγχρόνως τηλέφωνο από 
το νησί του και να του λένε: «τρέξε γρήγορα στο 
ιατρείο Αντιπάρου, έχουμε έκτακτο περιστατικό». 
Προφανώς ο Rowan Atkinson δε σκέφτηκε τέτοιο 
επεισόδιο στον «Mr. Been», διότι δεν είναι τσιμε-
ντόβλακας ελληνικού δημοσίου!

Σήματα
Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλά-

δες» ενημέρωσε τους επιχειρηματίες ενοικιαζόμενων 
δωματίων – διαμερισμάτων, τουριστικών κατοικιών 
και επαύλεων των Κυκλάδων για τα σήματα.

Έτσι, από 8 Μαΐου 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να προμηθευτούν από τους τοπικούς συλλόγους 
τουριστικών καταλυμάτων, το αυτοκόλλητο σήμα του 
2017, την καρτέλα / τιμοκατάλογο 2017 και κάθε 
άλλο απαιτούμενο και χρήσιμο έντυπο για το κατά-
λυμά τους.

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σύσκεψη στο 
Επιμελητήριο 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19/4/2017 στο 
επιμελητήριο Κυκλάδων, με τον υφυπουργό Ναυτιλί-
ας & Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό. Στη 
σύσκεψη συμμετείχε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, 
Αντώνης Συρίγος, μέλη της διοικητικής επιτροπής και 
στελέχη του Επιμελητηρίου.

Η σύσκεψη ξεκίνησε με παρουσίαση των υποδομών 
του επιμελητηρίου, καθώς και των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη 
του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων, Γιάννης Ρούσσος, ανέπτυξε μια σειρά ειδικών 
ζητημάτων που απασχολούν τους επιχειρηματίες του 
Νομού, με βασικότερα εκ των οποίων τα εξής: 

- Αναφορά στο διαχρονικό πρόβλημα των ακτοπλοϊ-
κών συνδέσεων -τόσο σε ενδοκυκλαδικό επίπεδο όσο 
και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας- με 
ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των άγονων γραμμών.  

- Παρουσίαση των πρόσθετων δυσκολιών για τη 
νησιωτικότητα αλλά και των ιδιαιτεροτήτων για το 
επιχειρείν στις Κυκλάδες την εποχή της κρίσης, με ειδι-
κή μνεία στο θέμα του νησιωτικού Φ.Π.Α. και της λαν-
θασμένης απόφασης για κατάργηση του καθεστώτος 
μειωμένων συντελεστών. Όπως δήλωσε ο κ. Ρούσσος: 
«Το θέμα του Φ.Π.Α. δεν έχει κλείσει για το επιμε-
λητήριο Κυκλάδων, συνεχίζουμε τις προσπάθειες και 
δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε».

- Ενημέρωση για τις κινήσεις στις οποίες έχει 
προβεί τα τελευταία χρόνια το επιμελητήριο για το 
ενεργειακό και την ενεργειακή αυτονομία των Μη-
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και για τις 
πρόσφατες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.

- Παρουσίαση των προτάσεων του επιμελητηρίου 
για την ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας 
στο Νομό Κυκλάδων με βάση το νέο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο.

Επίσης, θέμα συζήτησης αποτέλεσε και το πολεοδο-
μικό της Σύρου. Στον υφυπουργό έγινε αναφορά της 
επιβάρυνσης που δέχεται η τοπική επιχειρηματικότητα 
εδώ και χρόνια εξαιτίας της εκκρεμότητας σχετικά με 
το ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης, όπου και δρα-
στηριοποιείται μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών του 
νησιού. 

Τέλος, ο κ. Ρούσσος ευχαρίστησε τον κ. Σαντορινιό 
για την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με το επιμελητήριο 
Κυκλάδων, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει ουσιαστικά 
αποτελέσματα, καθώς και για τη συμβολή του στα 
ακτοπλοϊκά ζητήματα των Κυκλάδων.

Παράνομα 
τουριστικά  
καταλύματα 

Παντελώς ανίσχυρος είναι ο φοροεισπρακτικός μη-
χανισμός της χώρας απέναντι στο διαρκώς διογκούμε-
νο φαινόμενο ενοικίασης ιδιωτικών καταλυμάτων σε 
τουριστικές περιοχές μέσω ιστοσελίδων κρατήσεων.

 Η οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy), 
σύμφωνα με δημοσίευμα του zougla.gr αντα-
γωνίζεται ευθέως τις κλασικές μορφές οικονομικής 
δραστηριότητας

Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός 
αλλά οι όποιες προσπάθειες έχουν πέσει στο κενό δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Συσκέψεις 
επί συσκέψεων δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Τα 
παράνομα τουριστικά καταλύματα αυξάνονται χωρίς 
να μπορεί να το κράτος να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες, 
τη δράση, τον τζίρο και φυσικά να εισπράξει τον ανα-
λογούντα φόρο. Διαμερίσματα, σπίτια, δωμάτια διατί-
θενται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, κλείνονται 
από υποψήφιους τουρίστες και δεν κόβεται ούτε ένα 
παραστατικό. 

Το φαινόμενο έχει απασχολήσει και σε με-
γάλο βαθμό ανησυχήσει και τους ξενοδόχους, 
που βλέπουν ένα διαρκώς αυξανόμενο κομμάτι της 
αγοράς να φεύγει από τα χέρια τους εις όφελος ιδιο-
κτητών ακινήτων που πριν την κρίση δεν είχαν καμία 
σχέση με τον τουρισμό. Η οικονομία του διαμοιρασμού 
(sharing economy) ανταγωνίζεται ευθέως τις κλασι-
κές μορφές οικονομικής δραστηριότητας, πολλές φο-
ρές εμφανίζει προβάδισμα έναντί τους και εξασφαλί-
σει πολύ καλά κέρδη και μάλιστα… μαύρα.

Προβληματισμός και στην Ευρώπη
Το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το 

υπουργείο Τουρισμού, νομοθέτησε για να αντιμετω-
πίσει το φαινόμενο, αλλά οι διατάξεις του σχετικού 
νόμου ξεπεράστηκαν ταχύτατα, καθιστώντας τον ανε-

νεργό και οπωσδήποτε αναποτελεσματικό. 
Το φαινόμενο είναι τόσο ευρύ, που απασχολεί και 

την Ευρώπη στο σύνολό της γιατί καταγράφεται και 
επηρεάζει κι άλλες χώρες, πολύ πιο ισχυρές τουριστι-
κά, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία κ.λπ. Μάλιστα 
έκριναν ότι ο όρος sharing economy δεν αποδίδει 
το σύνολο του φαινομένου και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο αποφάσισαν να το ονομάσουν Digital Platform 
Serving. Εκτός από την Ε. Ε. με το θέμα έχει ασχο-
ληθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, αλλά 
για όλες τις χώρες το πρόβλημα παραμένει το ίδιο, 
όπως κι αν ονομάσουν το φαινόμενο. Η απώλεια φό-
ρων-εσόδων.

Σε εθνικό επίπεδο στις συσκέψεις τόσο στο υπουρ-
γείο Οικονομικών, όσο και στο υπουργείο Τουρισμού 
συμμετείχαν και κατέθεσαν προτάσεις όλοι οι εμπλε-
κόμενοι φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο κλπ. Καμία 
πρόταση, σκέψη ή ιδέα δεν αποδείχθηκε αποτελε-
σματική. Οι πάντες συμφώνησαν να δημιουργήσουν 
ένα μητρώο με τα νόμιμα καταλύματα, ώστε να δι-
ακρίνονται ευκολότερα τα παράνομα, που κλείνονται 
από το διαδίκτυο. Με λίγα λόγια «ζήσε Μάη μου…». 
Σε δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί να υπάρξει συνεν-
νόηση με τις ιστοσελίδες κρατήσεων, αλλά κάτι τέτοιο 
είναι τουλάχιστον ανεδαφικό, αφού οι περισσότερες 
ανοίγουν και κλείνουν σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν έδρα σε 
εξωτικούς τόπους και κανένα φορολογικό στοιχείο.

Η ένταση με την οποία ασχολείται η παγκόσμια 
τουριστική κοινότητα δείχνει και το μέγεθος του προ-
βλήματος. Δισεκατομμύρια διακινούνται μέσα από τις 
ιστοσελίδες αυτές, που ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις-
φαντάσματα.

Πυροπροστασία
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου 

Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 
16.890.000 ευρώ σε δήμους της χώρας, αποκλειστικά 
για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, με χρέωση 
του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κε-
ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η Πάρος με βάση την υπουργική απόφαση 
για την κατανομή των κονδυλίων θα λάβει 
36.000 ευρώ, ενώ η Αντίπαρος θα 6.900 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το ΥΠΕΣ, μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δήμους, για 
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προληπτικού καθα-
ρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των 

κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και 
για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού 
της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους 
από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών 
και εκτάσεις. Επίσης, συνεχίζει το υπουργείο, μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού 
της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλε-
ων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας 
των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συ-
ντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση, ενισχύεται η 
εθελοντική δράση σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, ενώ 
παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν 
από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και 
την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενί-
σχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα δίχωρη σε όροφο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 51815

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
µεζονέτα 107 τ.µ., µε εσωτερι-
κή σκάλα ως την ταράτσα, θέα 
στον Άγιο Αντώνιο και το Μώλο. 
Σαλόνι, κουζίνα, WC, αποθήκη στο 
κάτω µέρος και επάνω 2 Υ/∆, WC 
και βεράντα. Τηλ. 6972 054 112

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, οροφοδιαµέρισµα 
ανακαινισµένο 115 τ.µ., ανταλλάσ-
σεται µε κτήµα οικοδοµήσιµο µε 
θέα στην Πάρο, κατά προτίµηση 
στη νότια πλευρά της. Τηλ. 6932 
899 999

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
µονοκατοικία 105 τ.µ., σε 4 κατα-
πράσινα στρέµµατα, ιδιωτικό νερό, 
ιδιωτικός δρόµος, καταπληκτική 
θέα. Τηλ. 6942 772 023, 6979 
227 780

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙ-
ΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται 
επαγγελµατικός χώρος, µε 500 
τ.µ.  ισόγειο και 500 τ.µ. υπόγειο. 
∆ιαθέτει µεγάλο χώρο πάρκινγκ. 
Τηλ. 6988 449 419

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ-
Α, αναλαµβάνουµε ενοικίαση, 
καθαριότητα οικιών, µεταφορά 
ενοικιαστών από και προς λιµάνι 
και αεροδρόµιο, παραλαβή και πα-
ράδοση κλειδιών µε ασφάλεια και 
εχεµύθεια σε Πάρο και Αντίπαρο. 
Τηλ. 6977 577 891, 6942 798 728 

ΑΛΥΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 

ή πωλείται µονοκατοικία δυάρι 
µε αυλή, για όλο το χρόνο, διπλά 
στη θάλασσα. House for sale or 
rent for all year, next to the beach 
of Alyki.
Τηλ. 22840 91107 , 6949 168 595

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από 
συγκρότηµα διαµερισµάτων στο 
ΚΑΛΑΜΙ - ΠΑΡΟΥ για την περίοδο 
ΙΟΥΝΙΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τηλ. 6944 
334 228

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ για ενοικίαση ζητείται για 
όλο το χρόνο, στην ευρύτερη περι-
οχή της Νάουσας, από 40 – 60 τ.µ. 
περίπου. Τηλ. 6977 087 720

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
εστιατόριο – beach bar στη Χρυσή 
Ακτή, όλων των ειδικοτήτων: για 
κουζίνα, λάντζα, µπουφέ, µπαρ, 
σερβιτόρες και βοηθοί. Τηλ. 6972 
576 217, 6972 488 423. Ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00 & 
17:00-21:00

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής 
υπηκοότητας, για εποχιακή 
απασχόληση, έως 40 ετών. Πλη-
ροφορίες στο τηλ: 6988 134 777

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
ξενοδοχείο στα Λιβάδια Παροικίας 
για τις εξής θέσεις: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 

για το διάστηµα από 1/6 – 30/9, 
µε προϋπηρεσία, ηλικίας 35 ετών 
περίπου, που να µην καπνίζει και 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ για το 
διάστηµα από 1/7 – 31/8, απο-
γευµατινό ωράριο, προϋπηρεσία, 
απαραίτητα αγγλικά, δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα εκτιµηθεί, που να µην 
καπνίζει. Τηλ. 6945 069 970

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-
αζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. 
Θα προτιµηθεί προϋπηρεσία και 
µεταφορικό µέσον. Τηλ. 6970 
807 188

ΝΕΑΡΗ/ΚΥΡΙΑ ζητείται για καθη-
µερινή φύλαξη 2 µικρών παιδιών 
στην Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 403 279

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπει-
ρία και γνώσεις ξένων γλωσσών 
& ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητούνται από 
εστιατόριο στην Παροικιά. Τηλ. 
6986 941 220

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας από 20 
έως 30 ετών ζητείται, από το 
κατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 
στη Νάουσα. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών. Ανάλογη εµπειρία θα 
εκτιµηθεί. Τηλ. 22840 51908

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΚΟΠΕΛΑ 
για snack bar ζητούνται από 
ξενοδοχείο στην Παροικία. Τηλ. 
επικοινωνίας:  6975 770 203

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συντήρηση 
κατοικιών. Αποστολή βιογραφι-
κών mail@fronteasy.eu

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενο-
δοχείο στην περιοχή του Λογαρά 
από Μάιο - Σεπτέµβριο. Τηλ. 

επικοινωνίας : 6932 761 768

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κεντρικό καφέ 
στη Παροικιά, µε γνώσεις ελα-
φριάς κουζίνας και καφέ. Πρωινή 
βάρδια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Άµεση πρόσληψη. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6932 334 848

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία. Απο-
στολή βιογραφικών στο email: 
taxislogistis@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ζητού-
νται για αγορά. Τηλ. 6938 526 013

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ MIELE ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (HM5316EL) 
πωλείται, µήκος κυλίνδρου 2 m, 
διάµετρος κυλίνδρου 250 mm, µε 
πλάκα σιδερώµατος αλουµινίου, 
ελάχιστα δουλεµένο.
Πληροφορίες στο τηλ: 6932 331 
813

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



www.fonitisparou.gr

Η γιορτή στη Λογγοβάρδα
Πανηγύρισε κ᾽ ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας τὴν ἑορτὴ τῆς Ζω-

οδόχου Πηγῆς, τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸ Πάσχα. Παρὼν ὁ Πάριος Γέ-
ροντας Γρηγόριος, καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὴν συνοδεία του λάμπρυναν τὴν ἑορτὴ μὲ 
τὶς ἁγιορείτικες ψαλμῳδίες τους. Στὰ ἀναλόγια βοήθησαν ἐπίσης οἱ 
πρωτοψάλτες Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτης, Ἰω. Τσόγιας καὶ Βίκτ. Τσόγιας.

Ἀπὸ βραδὺς ἔγινε ἀγρυπνία (ἑσπερινὸς καὶ ὄρθρος) ποὺ τελείωσε 
περίπου κατὰ τὶς 1.30´π.μ., μὲ ἱκανὴ συμμετοχὴ πιστῶν. Τὸ πρωῒ ἔγινε 
ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία καὶ ἀκολούθησε ἡ λιτανεία τῆς εἰκόνος 
τῆς Θεοτόκου Βλαχερνίτισσας ἔξω ἀπὸ τὴν Μονὴ καὶ ὁ καθιερωμένος 
ἁγιασμὸς ἀπὸ τὸν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυ-
σόστομο καὶ τοὺς ἱερεῖς τῆς Μονῆς. Κατόπιν παρετέθη ἡ καθιερωμένη 
τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς προσκυνητές.

Εἴθε ἡ χάρις τῆς Παναγίας μας, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπως εἶπε κα-
τακλείοντας ὁ Γέροντας Χρυσόστομος, νὰ σκεπάσῃ τὴν πατρίδα μας 
ἀπὸ τὸν πόλεμο, νὰ προφυλάξῃ τὸ νησί μας καὶ ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς 
ἐγκαταστάσεως τῶν ἀνεμογεννητριῶν, νὰ δώσῃ εὐφορία στὴ γῆ καὶ 
στὶς οἰκογένειες εἰρήνη.

Φωτογραφίες: Στ. Νιφλής
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Παράταση 
προγράμματος

Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία υποβολής 
προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για 
δράσεις που αφορούν στις λιμενικές υποδομές και στη 
φυσική κληρονομιά των μικρών νησιών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γιώργου Χατζημάρκου, δίνεται παράταση τρίμηνης δι-
άρκειας στην προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους 
οι δυνητικοί δικαιούχοι, προκειμένου να καταθέσουν 
προτάσεις για δράσεις που αφορούν στις λιμενικές 
υποδομές και στην προστασία και ανάδειξη της φυσι-
κής κληρονομιάς, στα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, 
για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλή-
ρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών 
και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των 
μικρών νησιών της Περιφέρειας» και συγχρηματοδο-
τούμενη δημόσια δαπάνη 4.500.000 ευρώ, αφορά με-
ταξύ άλλων και τα νησιά μας Πάρο και Αντίπαρο, 
για την υποβολή προτάσεων έργων: 

- Βελτίωσης και επέκτασης λιμενικών υποδομών, 
όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυμα-
τοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων μεταφορικών μέσων

- Κατασκευής κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, 
όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων 
και βοηθητικών κτιρίων

- Βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, 
όπως αγορά πλοίων

- Δημιουργίας υποδομών υδατοδρομίων
Επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις θα πρέπει να 

αφορούν έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο εγκε-
κριμένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
2014-2025, ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων 
παρατείνεται για ένα τρίμηνο, έως τις 30/06/2017. 
Σημειώνουμε ότι οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα 
τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.
espa.gr. 

Επίσκεψη  
δημοσιογράφου

Από την επιτροπή τουρισμού και ανάπτυξης δήμου 
Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου σχετικά 
με επίσκεψη Ολλανδού δημοσιογράφου στο νησί μας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Στο πλαίσιο 
της προσπάθειας του Δήμου Πάρου για προώθηση, 

ανάδειξη και καθιέρωση του νησιού ως τουριστικό 
προορισμό στις προτιμήσεις των διεθνών αγορών, 
πραγματοποιήθηκε τετραήμερη επίσκεψη γνωριμίας 
στο νησί μας του Ολλανδού δημοσιογράφου κ. Bas 
Wanrooij κατά το διάστημα 27 Απριλίου με 01 Μαΐου 
2017.

Ο  κ Wanrooij είναι ο ιδιοκτήτης του ολλανδικού 
website www.Griekenland.net. Το παραπάνω website 
είναι το κορυφαίο website στην Ολλανδική αγορά 
που προωθεί αποκλειστικά Ελληνικούς Προορισμούς. 
Το Griekenland.net ιδρύθηκε πριν 15 χρόνια και αριθ-
μεί 2.500 μοναδικούς χρήστες καθημερινά, δηλαδή 

πάνω 700.000 μοναδικούς χρήστες ετησίως. Είναι 
το πλέον καθιερωμένο website στην Ολλανδία αφού 
έχει κερδίσει την δεύτερη θέση στο Travvies Travel 
Website Awards (http://www.travvies.com). Τέλος, το 
συγκεκριμένο μέσο διαθέτει και δυνατά social media 
(facebook και Twitter) με 1.700 ενεργούς χρήστες 
που έχουν ταξιδέψει ή θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα (…)».

Τέλος, στην ανακοίνωση η επιτροπή τουρισμού του 
νησιού μας ευχαριστεί ονομαστικά τις επιχειρήσεις για 
τη φιλοξενία του δημοσιογράφου.

Εγώ,  
η «γραφική»  
του χωριού

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έχω να 
γράψω σε εφημερίδα. Ούτε που θυμάμαι πότε ήταν η 
τελευταία φορά (ενδεχομένως δε θέλω να θυμάμαι…).

Υποκινητής, ομολογώ, είναι ο κ. Δημήτρης Μπελέ-
γρης, ο οποίος πριν μερικούς μήνες με πήρε τηλέφωνο 
και, μεταξύ άλλων, μου λέει: «Βρε Θάλεια, θα ήθελα να 
μου γράψεις κάτι για την εφημερίδα». Ξαφνιασμένη, 
τον ερώτησα: «Τι να γράψω Δημήτρη;» και μου απά-
ντησε: «Ό,τι θέλεις». «Ό,τι θέλω;». Και αυτό το ερώ-
τημα με βασάνιζε πολύ καιρό, γιατί πολύ απλά, πολλά 
είναι αυτά που θα ήθελα να γράψω, αλλά... από που να 
αρχίσω και πού να τελειώσω; Για να μη σας κουράζω, 
κάπως έτσι έφτασε η μέρα να το πάρω απόφαση, και 
κοιτώντας την οθόνη του laptop μου, κάτι με «τσίμπη-
σε» και ξεκίνησα να δακτυλογραφώ. (Δημήτρη, μπορεί 
να άργησα, αλλά τον λόγο μου τον κράτησα)!

Πριν από δεκαοκτώ χρόνια περίπου (τι θέλω τώρα 
και «καρφώνομαι» με τις ηλικίες η μεγαλοκοπέλα), 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά άρθρο μου σε τοπική 
εφημερίδα του νησιού μας. «Εμείς οι άνθρωποι των 
Λευκών» ήταν ο τίτλος. Μη φανταστείτε τίποτα συ-
γκλονιστικό, αφού τότε ήμουν μαθήτρια Λυκείου, αλλά 
πιστεύω ότι ήταν αξιοπρεπές για το νεαρό της ηλικίας. 
Επειδή, σίγουρα κανείς δε θα θυμάται σε τι αναφερό-
ταν το εν λόγω κείμενο, θα φρεσκάρω λίγο τη μνήμη 
των αναγνωστών. Ο λόγος που με ώθησε τότε να το 
γράψω -σε μία κόλλα χαρτί τα εσώψυχά μου- ήταν 
για να «στολίσω» κάποιους «μεγαλόκαρδους» συγχω-
ριανούς μου, οι οποίοι δηλητηρίαζαν γάτες στις Λεύ-
κες. Βέβαια, σαν νεάνιδα με ευαισθησίες, οι οποίες 
παραμένουν βαθιά ριζωμένες μέσα μου μέχρι τώρα, 
πληγώθηκα όταν μία από τις παράπλευρες απώλειες 
αυτού του «οργίου φόλας» ήταν μία από τις γατούλες 
μου. Ήθελα να βγάλω το άχτι μου, βρε αδερφέ!

Δυστυχώς, τα χρόνια πέρασαν όμως δεν άλλαξαν 
και πολλά από τότε, όσον αφορά αυτό το «δημοφιλές 
άθλημα», που λέγεται «φόλα». Όχι μόνο στο πανέμορ-
φο χωριό μου, το οποίο παρεμπιπτόντως υπεραγαπώ, 
αλλά σε ολόκληρο το νησί μας (για να μην αναφερθώ 
σε πανελλαδικό επίπεδο). Όπως δεν άλλαξε και η «κα-
τσάδα» της μάνας μου, η οποία όποτε με βλέπει να 
χαϊδεύω αδέσποτα στον δρόμο με αγριοκοιτάζει γε-
μάτη απελπισία. Ούτε μπορώ να ξεχάσω κατά καιρούς 
κάποια λόγια της, όπως: «Πιο πολύ ενδιαφέρεσαι για 
τις γάτες, παρά για τους ανθρώπους», «πιο πολύ αγα-
πάς τα γατιά από εμάς» κλπ. Ατάκες ανεκτίμητης αξίας 
έχω ακούσει κατά καιρούς από το Καλλιτσάκι μου! Και 
αναρωτιόμουν κατά καιρούς, μήπως έχω πρόβλημα 
τελικά και δεν το ξέρω;  

Όχι αγαπητοί μου αναγνώστες. Κάποια (συν)αισθή-
ματα, είτε καλά, είτε κακά δεν είναι δυνατόν να αλλά-
ξουν. Αυτό συνειδητοποίησα όλα αυτά τα χρόνια που 
μεσολάβησαν. Όπως ίδιες παραμένουν και οι αδιανόη-
τες πράξεις μερικών (απ)ανθρώπων, οι οποίοι το μόνο 
που συνεχίζουν και κάνουν είναι να προκαλούν πόνο 

ή θάνατο σε τετράποδα! 
Όπως συνεχίζουν να εί-
ναι κλειστά τα στόματα 
αυτών που γνωρίζουν 
τους φονιάδες και δεν 
τους δακτυλοδείχνουν 
(όσο υπερβολικός και 
αν σας ακούγεται ο 
χαρακτηρισμός «φονιά-
δες»). 

Ξέρω πως κάποιοι με 
θεωρούν τη «γραφική 
του χωριού». Όπως επίσης γνωρίζω ότι και εκείνοι 
που το πιστεύουν αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξουν το 
μικρόψυχο τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλες 
τις ζωντανές ψυχές γύρω τους. Ειλικρινά, δεν ξέρω με 
ποιον να πρωτο-θυμώσω! Με εμένα που γεννήθηκα 
συναισθηματική «γατοζαβιά», με εκείνους που γεννή-
θηκαν ψυχικά ασταθείς και, κατά συνέπεια, φονιάδες 
τετράποδων, ή με εκείνους που αδιαφορούν για τα 
περιστατικά βαρβαρότητας που εκτυλίσσονται δίπλα 
τους και σιωπούν…; Το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι 
βαθύτερο και δεν πρόκειται να εξαλειφθεί παντελώς, 
από την στιγμή που μία μερίδα της κοινωνίας μας εί-
ναι εγκλωβισμένη σε κάποια στερεότυπα. Υπάρχουν 
ακόμα γύρω μας άνθρωποι που θεωρούν προβλημα-
τικούς εκείνους που έχουν αυξημένες ευαισθησίες και 
φυσιολογικούς αυτούς που προκαλούν κακό. Αυτός 
είναι ο σύγχρονος πολιτισμός μας;

Μερικές φορές όταν απογοητεύομαι και απελπίζο-
μαι με όλα αυτά, βλέπω πως υπάρχουν και κάποιοι άλ-
λοι άνθρωποι γύρω μου, οι οποίοι είναι σαν και εμένα! 
Και δεν αναφέρομαι σε εκείνους που θεωρούν τα κα-
τοικίδιά τους διακοσμητικά αντικείμενα ή που τα έχουν 
αλυσοδεμένα στις αυλές τους και όταν τα βαρεθούν 
τα αφήνουν στον δρόμο και στην τύχη τους. Γράφω 
γι’ αυτούς που γελάει και φωτίζει το πρόσωπό τους 
όταν παίρνουν αγκαλιά το ζωάκι τους και το θεωρούν 
μέλος της οικογένειάς τους. Αυτούς που χαϊδεύουν 
ακόμα και εκείνα τα «άτυχα» αδεσποτάκια που συνα-
ντούν στον δρόμο. Η αγκαλιά τους είναι μεγάλη και 
πολλοί από αυτούς προσπαθούν να κάνουν τη διαφο-
ρά σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο, φροντίζοντας 
τα πλάσματα που κάποιοι άλλοι πετάνε χωρίς δεύτερη 
σκέψη στα σκουπίδια. Και φυσικά η ανταπόδοση της 
αγάπης που λαμβάνουν από τους τετράποδους φίλους 
τους είναι αμοιβαία. Αυτούς τους ανθρώπους σέβομαι 
και εκτιμώ βαθιά, γιατί αγαπούν και νοιάζονται πραγ-
ματικά, και ας είναι «γραφικοί» για κάποιους άλλους. 
Είναι ελπιδοφόρο που σύλλογοι φιλόζωων δραστη-
ριοποιούνται δυναμικά στο νησί μας στην προστασία, 
φροντίδα και στείρωση των αδέσποτων. Δίνουν με τον 
δικό τους τρόπο απάντηση στην παράνοια που μας 
περιτριγυρίζει. Το ιδανικό, βέβαια, θα ήταν να υπάρ-
χουν συντονισμένες και οργανωμένες δράσεις από τις 
τοπικές αρχές (όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει). Όλοι, 
κάποια στιγμή, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας!

«Γραφική» είμαι και θα συνεχίσω να είμαι, όπως και 
να χαϊδεύω κάθε γάτα και οποιοδήποτε άλλο τετρά-
ποδο βλέπω στον δρόμο. Οπότε, γλυκιά μου μαμά μην 
περιμένεις να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί πολύ απλά 
δεν μπορώ! (εκτός και αν πονάει η μέση μου και δεν 
μπορώ να σκύψω).

Δελαγραμμάτη Θάλεια



www.fonitisparou.gr

Κλειστό  
Μάρπησσας

Για διοικητική χρήση παραδόθηκε την Τετάρτη 26 
Απριλίου 2017 η καινούργια αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων του δημοτικού 
σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας, στη Μάρπησσα.

Στην παραλαβή παρευρέθησαν και υπέγραψαν αφ’ 
ενός ο εργολάβος του έργου και οι επιβλέποντες μη-
χανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Πάρου και 
αφετέρου ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής 
επιτροπής, Χαράλαμπος Μαλινδρέτος και ο διευθυ-
ντής του σχολείου, Μένιος Χασομέρης. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου από τον δήμο Πά-
ρου: «[…] οι μαθητές, η νεολαία, οι αθλητικοί σύλλογοι 
και όλοι οι κάτοικοι της Πάρου αποκτούν ένα νέο σπί-
τι, έναν εντυπωσιακό χώρο άθλησης, ένα πραγματι-
κό στολίδι για το νησί μας. Το «Κλειστό Γυμναστήριο 
Μάρπησσας», θα μπορεί να λειτουργεί ως προπονητι-
κό κέντρο, για τη διεξαγωγή επίσημων αγώνων, αλλά 
μας δίνεται επίσης η δυνατότητα για τη φιλοξενία και 
διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στα πρότυ-
πα πολλών κλειστών γηπέδων της Ελλάδας και της 
Ευρώπης. Αναμένεται να προωθήσει τον αθλητισμό 
και γενικότερα να αποτελέσει άρμα ανάπτυξης σε 
επίπεδο αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού στον 
Δήμο της Πάρου. Η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου 
κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο αποτελούσε στό-
χο του Δήμου εδώ και πολλά χρόνια και η σημερινή 
εξέλιξη πιστώνεται σε όλους όσους προσπάθησαν για 
την υλοποίησή του.

Αναμένουμε την αποδοχή του έργου από τους Πα-
ριανούς Πολίτες και πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσουν 
όπως του αξίζει τον Νέο Γυμναστήριο υλοποιώντας 
προγράμματα επωφελεία της Νεολαίας μας».

Εκδήλωση
Σήμερα, Σάββατο, 6 Μαΐου 2017, στο κλειστό γυ-

μναστήριο της Μάρπησσας, στις 10 το πρωί, θα πραγ-
ματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση στον εκεί χώρο.

Συγκεκριμένα, το γραφείο αθλητισμού δήμου Πάρου 
και το γραφείο σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνουν γιορτή του 
Hand Ball για τους μαθητές των δημοτικών σχολεί-
ων. Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Κώστας 
Κότσιρας, περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής 
Νοτίου Ελλάδος. 

Πρόκριση 
αθλητών

O Ναυτικός Όμιλος Πάρου έπειτα από την πρόκριση 
των πέντε αθλητών του από το Περιφερειακό πρω-
τάθλημα Νήσων Αιγαίου στην Κω, συμμετείχε στους 
αγώνες πρόκρισης της Εθνικής Ομάδας Οptimist 
που πραγματοποιήθηκαν στις 8-11 Απριλίου από τον 
Ν.Ο. ΣΕΑΝΑΤΚ, με τη συμμετοχή των 120 καλύτερων 
αθλητών από όλη την Ελλάδα στην κατηγορία αυτή.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερες και για πολύ 
«δυνατούς» αθλητές. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον 
όμιλο η παρουσία όλης σχεδόν της αγωνιστικής ομά-
δας στον αγώνα αυτό. Μία θέση στον χρυσό στόλο 
κέρδισε ο Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος μετά από 11 
ιστιοδρομίες και πολύ καλές θέσεις στον αργυρό στό-
λο, οι τέσσερις αθλητές ανάμεσα σε 60 συμμετοχές. 

Τα τελικά αποτελέσματα:
Χρυσός στόλος με 61 συμμετοχές:
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος: 41η θέση
Αργυρός στόλος με 60 συμμετοχές:
Ανδρεάδης Γρηγόρης: 2η θέση
Ραγκούσης Στέφανος: 9η θέση
Δαφερέρα Θεοδώρα: 10η θέση
Καλακώνα Μαρία Ελένη: 22η θέση.

7ος ποδηλατικός 
γύρος Πάρου

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον 7ο ποδηλατικό 
γύρο Πάρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 
2017.

Τον ποδηλατικό γύρο διοργανώνει ο Αθλητικός Πο-
δηλατικός Όμιλος Πάρου, σε συνεργασία με τον δήμο 
Πάρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την 
υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ ΑΜΕΣ «Νηρέας», των τοπι-
κών κοινοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων και της 
ΕΟΔ (Παράρτημα Κυκλάδων).

Το πρόγραμμα
07:30 Έναρξη λειτουργίας γραμματείας λιμάνι Νά-

ουσας, παρουσίες - παραλαβή αριθμών και τεχνικός 
έλεγχος.

09:00 Έναρξη ποδηλατικού γύρου.
Προεκκίνηση: 11 χλμ. (μέχρι τη Παροικιά οι συμ-

μετέχοντες θα πηγαίνουν όλοι μαζί).
Αγωνιστικό μέρος: 50 χλμ. Διαδρομή: Νάουσα 

(αφετηρία) – Παροικιά – Πούντα - Βουτάκος – Αλυκή 
– Αγκαιριά - Άσπρο Χωριό – Δρυός – Λογαράς – Πίσω 
Λιβάδι– Μάρπησσα – Μάρμαρα – Πρόδρομος - Κώ-
στος – Υστέρνι –Νάουσα (τερματισμός).

13:30 Βραβεύσεις νικητών

Γενικές πληροφορίες
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα αντοχής έχουν 

όλοι όσοι είναι ηλικίας 15 ετών και άνω. Ο ποδηλα-
τικός γύρος Πάρου με ποδήλατα δρόμου απευθύ-
νεται σε ποδηλάτες που βρίσκονται σε καλή φυσική 
κατάσταση και δεν έχει το χαρακτήρα ποδηλατοβόλ-
τας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση 
η εγγραφή των ενδιαφερομένων θα γίνεται και μέσω 
ηλεκτρονικής φόρμας έως και 22/5/2017 και μέχρι τις 
24:00. Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση που απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά δεν είναι απαραίτητο να είναι 
υπογεγραμμένη. Συμπληρώνεται τα στοιχεία σας απο-
στολή στο poparou@gmail.com και υπογράφεται τη 
μέρα του αγώνα.

Κατηγορίες
Έφηβοι: 15-18 ετών
Α1: 19-29 ετών
Α2: 30-39 ετών
Α3: 40-49 ετών
Α4: 50-59 ετών
Α5: 60 + ετών
Γυναικών

Έπαθλα – απονομές
Μετά τη λήξη του ποδηλατικού γύρου, θα γίνουν οι 

απονομές σε όλες τις κατηγορίες, όπως προβλέπεται 
από το πρόγραμμα.

• Ο πρώτος κάθε κατηγορίας θα παραλάβει κύ-
πελλο.

• Οι 6 πρώτοι του αγώνα σε κάθε κατηγορία θα 
βραβευθούν (μετάλλια οι 3 πρώτοι και έπαινο οι 
υπόλοιποι 3).

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνη-
στικό δίπλωμα.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ηλε-

κτρονικής φόρμας. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία δη-
λώνονται υποχρεωτικά. Αν υπάρχουν παραλήψεις, η 
συμμετοχή δε γίνεται δεκτή.

• Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής ( www.
poparou.gr) μέχρι και 22/5/2017 ή στη γραμμα-
τεία την ημέρα του αγώνα 07:30 – 08:30.

• Για τη συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα με θε-
ωρημένο από δημόσια υπηρεσία το γνήσιο της 
υπογραφής.

• Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται και για τη συμ-
μετοχή των ενηλίκων. Η υπεύθυνη δήλωση θα 
υπάρχει στο www.poparou.gr και θα παραδίδε-
ται στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα.

• Ως επιβεβαίωση έγκρισης της συμμετοχής σας 
θα ενημερώνεστε από τη λίστα συμμετοχών που 
θα αναρτάται στο www.poparou.gr και στη σελί-
δα μας στο facebook.

Ειδικοί κανονισμοί
• Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, ακόμα και 

στις επίσημες προπονήσεις (π.χ. ζέσταμα ή ανα-
γνώριση διαδρομής πριν και μετά τον αγώνα), 
με το ποδήλατο και τον εξοπλισμό του να βρί-
σκονται σε καλή κατάσταση.

• Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν 
τον Κ.Ο.Κ. (ιδιαίτερα η τήρηση της διπλής δια-
χωριστικής γραμμής).

• Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στον αγώνα 
με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργα-
νωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμε-
να ατυχήματα, φθορές ή απώλεια αγωνιστικού 
υλικού, ενδυμάτων κλπ. εκπρόθεσμος χρόνος 
τέσσερις ώρες.

Αποτελέσματα 
ποδοσφαίρου

Για το πρωτάθλημα ΕΠΣ Κυκλάδων οι Παριανές 
ομάδες την περασμένη αγωνιστική είχαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

Μπαράζ Κ-14 (α’ φάση)
Μύκονος – Μαρπησσαϊκός 1-1 (πεν. 4-2)
Κ-12 (2ος Όμ.)
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 4-4

Μαρπησσαϊκός – Λάβα 3-0 α.α.
Νηρέας – Λάβα 3-0 α.α.
Αστέρας Μαρμάρων – ΑΟΠ 0-7
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 3-1

Βαθμολογία (τελική)
1. ΠΑΣ Νάξου 34
2. Μαρπησσαϊκός 26
3. ΑΟΠ 25
4. Θύελλα Καμαρίου 21
5. Νηρέας 8
6. Αστέρας Μαρμάρων 5
7. Λάβα 0

Αθλητικά | 15
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