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■ Striptiz 1
Τον Δεκέμβριο του 2007 μέσω του «Fileleutheros» 

(τότε ήταν η μοναδική ηλεκτρονική σελίδα στο δια-
δίκτυο με αποκλειστικά Παριανές ειδήσεις), ήμουν 
ο πρώτος που είχα «ανεβάσει» την είδηση για το 
«σκάνδαλο» που είχε ξεσπάσει με το λιμενικό ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου. Το «μυστικό» το είχα μάθει λίγες 
μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν εις εκ των κατηγο-
ρουμένων στη δίκη -και αθώων πλέον με τη βούλα 
του δικαστηρίου-, με είχε πάρει τηλέφωνο λίγο πριν 
τα μεσάνυχτα, και είχα πάει για να συναντηθώ μαζί 
του σ’ ένα γραφείο στην Παλιά Αγορά Παροικιάς. Θυ-
μάμαι μάλιστα, ότι μπροστά στη βιασύνη για να μάθω 
τη «βόμβα» είδηση, είχα πάει στη συνάντηση όπως-
όπως, φορώντας φόρμα του Ιωνικού και σαγιονάρες 
στα πόδια. Πάλι καλά που δε με είδε κανένας εκείνο 
το βράδυ, γιατί θα πίστευε ότι είχαν έρθει οι Αποκριές.

■ Striptiz 2
Την επόμενη μέρα (21/12/2017), και ενώ όλος ο 

κόσμος μπαινόβγαινε στον «Fileleutheros» για να δια-
βάσει την είδηση, ο τότε δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
δημοσιοποιούσε ανακοίνωση, ενώ με είχε ενημερώσει 
και τηλεφωνικά, παρά του ότι είχαμε να μιλήσουμε επί 
μήνες (συνήθως με τον Βλαχογιάννη ένα χρόνο μιλά-
με και ένα χρόνο είμαστε μαλωμένοι…). Η ανακοίνωση 
έγραφε: «Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, 
με πρωτοβουλία του, και μετά από συνεννόηση με τον 
πρώην Δήμαρχο κ. Γιάννη Ραγκούση, διαβίβασε στην 
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, την αναφορά-κα-
ταγγελία που σχετίζεται με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-
Αντιπάρου προκειμένου να τη διερευνήσει. Την υπόθεση 
πλέον χειρίζεται η αρμόδια Αντιεισαγγελέας».

■ Striptiz 3
Το τι ακολούθησε (με την ουσιαστικά επιβεβαίωση 

της είδησης από τον «F»), δεν περιγράφεται, αφού όλη 
η αντιπολίτευση έγραφε το μακρύ και το κοντό της… 
ενώ στα πηγαδάκια έλεγαν για εμπλοκή και του Χρ. 
Βλαχογιάννη, καθώς και του Γ. Ραγκούση. Για όποιον 
έχει μιλήσει πολιτικά έστω και μια ώρα με τον Βλα-
χογιάννη, καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή ότι τον 
Χρήστο τον διακρίνει μία εντιμότητα, που πολλές φο-
ρές λόγω της ντόμπρας στάσης του στην αντιμετώ-
πιση πολιτικών καταστάσεων θυμίζει Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών! Για τον Γ. Ραηκούση, θα σας τα πω στο τέλος.

■ Striptiz 4
Ο Χρήστος κατηγορήθηκε στη συνέχεια, διότι, ενώ 

είχε ξεσπάσει η ιστορία με το λιμενικό ταμείο, εκείνος 
έφυγε και πήγε στο χωριό του! Στις 9/1/2008 στη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου είχε γί-
νει ο κακός χαμός. Είχαν μπλέξει και οι δικηγόροι, και 
οι τρεις τότε εμπλεκόμενοι ως κατηγορούμενοι στην 
υπόθεση είχαν χαράξει διαφορετική ρότα. Εις εκ των 
κατηγορουμένων που είχε δημοσιοποιήσει μία επιστο-
λή του είχε υποστηρίξει ότι ήταν «πνευματικό προϊόν 
του Γ. Ραγκούση». Οι διάλογοι που ακολούθησαν στην 
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, καλύτερα να ξε-
χαστούν από όλους… Αφήνω στην άκρη ότι η πλειο-
ψηφία (Ενότητα για το Μέλλον) είχε κατηγορηθεί ότι 
βιάστηκε… να στείλει την υπόθεση στην εισαγγελία. 
Φανταστείτε δηλαδή, να μην την είχε στείλει και να 
διενεργούσαν Ε.Δ.Ε. τι θα γινόταν…

■ Striptiz 5
Το θέμα στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει πανελ-

λήνια διάσταση, καθώς η αντιπολίτευση του δήμου 
Πάρου διακινούσε στοιχεία προς κάθε κατεύθυνση, 
ενώ διάφοροι δημοσιογράφοι που εργάζονταν σε δε-
ξιές εφημερίδες και παραπολιτικά blog των Αθηνών, 
στόχευαν τον Γ. Ραγκούση, ως «εγκέφαλο» της όλης 
υπόθεσης. Το μεγαλύτερο blog εκείνης της εποχής 
στην Αθήνα, αναδημοσίευε μάλιστα τα παρακάτω: «[…] 
Η υπόθεση πλαστογραφίας στην Πάρο έχει πολλαπλές 
πολιτικές παραμέτρους και είναι εξαιρετικής φύσης υπό-
θεση, που συγκλονίζει την Πάρο. Άραγε τι πιστεύει για 
τις πλαστογραφίες του «διορισμένου» βουλευτή Επικρα-
τείας Πασόκ, ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου ή τα υπο-
στηρικτικά τους ΜΜΕ;». 

■ Striptiz 6
Η δε «θρυλική» ΚουΠεΠε, που ήταν ο συνδυασμός 

της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο 
Πάρου, έγραφε μεταξύ άλλων στις 10/1/2008 σε ανα-
κοίνωση: «[…] πως ο έντιμος και εργατικός υπάλληλος 
όπως διαβεβαίωσε και ο δήμαρχος κ Βλαχογιάννης Χ. 
γίνεται «αποδιοπομπαίος» όταν καταγγέλλει για πρακτι-

κές που αγγίζουν τα όρια του εκβιασμού και παραπλανη-
τικές ενέργειες του πρώην δήμαρχου και των πολιτικών 
προϊσταμένων του; Ενώ αποδείχτηκε με τον πλέον πα-
νηγυρικό τρόπο ότι ο «δήμος πρότυπο» δεν ήταν παρά 
ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα της εποχής Ραγκούση 
η πλειοψηφία παριστάνει την άσχετη και αναμάρτητη».

■ Striptiz 7
Από το πανηγύρι των ανακοινώσεων δεν είχε τότε 

και η τοπική ΝΔ που μεταξύ άλλων έγραφε σε ανα-
κοίνωσή της: «[…] Διασπάθιση δημοσίου χρήματος, κα-
τασπατάληση πόρων και κακοδιαχείριση (…) Κατά το 
επίμαχο χρονικό διάστημα (2003-2006), δημαρχούντος 
του εκλεκτού του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέ-
ου, η Πάρος πορευόταν στο δρόμο της διαφάνειας μέσα 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου 
με… πλαστογραφίες και ανύπαρκτες αποφάσεις!».

■ Striptiz 8
Η καλυτερότερη πάντως ανακοίνωση εκείνη την 

εποχή ήταν του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ (που βεβαίως τότε, 
ούτε στο μυαλό τους υπήρχε η πιθανότητα ότι μετά 
από λίγα χρόνια θα ήταν το κόμμα τους κυβέρνηση). 
Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου έγραφε στις αρχές του 
2008 –μεταξύ άλλων- σε ανακοίνωσή του: «[…] Σ’ αυ-
τόν τον τόπο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ευθιξία… Κανένας 
δεν παραιτείται, αλλά μένει γαντζωμένος στην καρέκλα 
του, όσο και αν έχει εκτεθεί ... Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καλεί τους Πα-
ριανούς Πολίτες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, 
να αποκαλύψουν τις μεθοδεύσεις για το κουκούλωμα, 
και να αγωνιστούν για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ». 
Ποιος να τους το έλεγε λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη 
υπόθεση δε θα δικαζόταν επί «κακών» κυβερνήσεων 
ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ και «μιλημένους» δικαστικούς, αλλά επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργού Σταύρου Κοντονή!

■ Striptiz 9
Η όλη ιστορία κρίθηκε δικαστικά την Πέμπτη 

11/5/2017 στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αι-
γαίου. Η απόφαση γνωστή. Αθώοι όλοι. Για τα πλεί-
στα όσα γράφτηκαν εκείνη την εποχή, δηλαδή, από 
την αποκάλυψη ενός σκανδάλου μέχρι τη διερεύνηση 
ο δρόμος είναι μακρύς και αυτό δεν μπόρεσαν να το 
κατανοήσουν ορισμένοι. Η μάζα μπορεί πάντα να θέλει 
αίμα και να «πληρώσουν οι ένοχοι», αλλά έτσι το τεκ-
μήριο αθωότητας πάει περίπατο. Δεν είναι λοιπόν τα 
πάντα για την ικανοποίηση της κοινής γνώμης, η οποία 
ιστορικά έχει αποδείξει ότι στρέφει το βλέμμα εκεί που 
της υποδεικνύεται… Τέλος, πολλοί ήθελαν πολύ τις κα-
ταδίκες των κατηγορούμενων, ώστε να «αποδείξουν» 
ότι και ο Γ. Ραγκούσης δεν είναι «καθαρός», αλλά απο-
τελεί άλλον ένα βουλευτή του Γ. Παπανδρέου, που 
εμπλέκεται σε σκάνδαλο. Προφανώς είχαν ξεχάσει τον 
λόγο που ο Γ. Ραγκούσης αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ 
την εποχή του Μπένι…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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«Ενότητα»: «Δεν 
είμαστε όλοι ίδιοι»

Η δημοτική παράταξη «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότη-
τα για το μέλλον», με ανακοίνωση που υπογράφει ο επικε-
φαλής της, Χρήστος Βλαχογιάννης, αναφέρεται στη δικαστική 

υπόθεση για το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, που εκδικάστηκε στις 11/5/17.
Η ανακοίνωση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης δήμου Πάρου, έχει ως 

εξής:
«Την Πέμπτη 11/5/2017 το Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων Αιγαίου, εκδίκασε την 

πολύκροτη υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και αποφάσισε 
ομόφωνα την αθώωση των κατηγορουμένων (το αδίκημα του πλημμελήματος για τον 
υπάλληλο του Δήμου έχει ήδη παραγραφεί).

Με την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση της αθωωτικής απόφασης μπήκε ορι-
στικό τέλος σε ένα θέμα που απασχόλησε για μια περίπου 10ετία την τοπική και ευρύτε-
ρη κοινωνία, ταλαιπώρησε συγκεκριμένους ανθρώπους δημιούργησε σοβαρά προβλή-
ματα στην λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και γενικότερα του Δήμου, στο 
σύνολό του.

Η απόφαση αυτή αναμφίβολα, αποτελεί ταυτόχρονα ηχηρή και αναντίρρητη απάντηση 
σε όλους εκείνους που από την πρώτη στιγμή και μέχρι χθες μιλούσαν για «καραμπινάτο» 
σκάνδαλο.

Αποτελεί, απάντηση σε όλους όσοι, κάθε λίγο και λιγάκι, έριχναν λάσπη στον ανεμιστή-
ρα και με περισσή ευκολία κατασυκοφαντούσαν πρόσωπα των οποίων η εντιμότητα ήταν 
γνωστή και μη αμφισβητήσιμη στην συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του νησιού. 

Αποτελεί ηχηρή και αναντίρρητη απάντηση σε εκείνους που με αφορμή αυτό το γε-
γονός έσπευσαν να αδράξουν την ευκαιρία για να αμαυρώσουν και να μηδενίσουν το 
τεράστιο και πρωτόγνωρο έργο που πέτυχε η παράταξή μας.

Αλλά, και σε κείνους, που απεργάστηκαν σχέδια πολιτικής εξόντωσης του πρώην  Δη-
μάρχου Γιάννη Ραγκούση, αυτού που κατάφερε να διακριθεί και να εξέλθει των στενών 
ορίων του νησιού, να υπηρετήσει υψηλόβαθμες θέσεις με αποτέλεσμα να ωφεληθεί η 
Πάρος τα μέγιστα.

Και το σπουδαιότερο, η απόφαση αυτή αποκατέστησε την τιμή και την υπόληψη 
των τριών κατηγορουμένων καθώς και όλων των εμπλεκομένων και τους παρέδωσε 
στην κοινωνία «καθαρούς».

Η υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πέρασε πλέον στην τοπική ιστορία, δεν 

πρέπει όμως να περάσει στην σφαίρα της λήθης. Επιβάλλεται, να είναι για πάντα εδώ 
και να δείχνει το δρόμο που θα βαδίζουν όσοι ασκούν δημόσια διοίκηση και διαχειρίζο-
νται δημόσιο χρήμα. Το «µηδενική ανοχή», «διαφάνεια παντού», «κουκούλωµα 
πουθενά», δεν επιτρέπεται να είναι συνθήματα κενά περιεχομένου, είναι απαραίτητο να 
συνδέονται με τις δέουσες πράξεις γιατί έτσι μόνο οι πολίτες θα βλέπουν με αξιοπιστία 
τους θεσμούς και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν.

Εμείς αυτό το δρόμο ακολουθήσαμε και πετύχαμε με τη χτεσινή απόφαση ο Στρατής 
ο Παυλάκης, ο Κώστας ο Σκανδάλης και ο Δημήτρης ο Αντωνόπουλος με καθαρό το 
μέτωπο να μπορούν να κοιτούν τις Παριανές και τους Παριανούς στα μάτια και χωρίς να 
έχουν πάνω τους  ίχνος σκιάς ενοχής.

Για όλους εμάς που αγωνιστήκαμε  από το 2003 μέχρι το 2014 για μια καλύτερη Πάρο 
η υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση του ότι 
«∆ΕΝ είµαστε όλοι ίδιοι».

Χρήστος Βλαχογιάννης, 
Επικεφαλής της παράταξης, Ενιαία Κίνηση Πολιτών,  Ενότητα για το μέλλον».
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Μείωση ΦΠΑ στα 
αγροτικά

Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, η συμφωνία με τους δανειστές, με τη ρύθμιση να τίθεται σε εφαρμογή από 
1ης Ιουλίου 2017.

Αυτό ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Μαΐου σε βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ο 
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η μείωση αφορά τα λιπάσματα, το πολλαπλαστικό υλικό, τα φυτοπροστατευτικά, 
τις ζωοτροφές κ.α. εφόδια που συμπεριλαμβάνονται και ανεβάζουν το κόστος παρα-
γωγής. Στο δημοσιονομικό σκέλος της συμφωνίας, σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, 
ο κατώτατος συντελεστής φόρου για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους θα 
μειωθεί, στο πλαίσιο των θετικών «αντίμετρων», στο 20%. 

Όπως τόνισε ο ίδιος, αυτό ισοδυναμεί με έμμεση μικρή αύξηση του αφορολόγη-
του από τα συμφωνηθέντα 5.686 ευρώ στα 6.250 ευρώ.

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
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Πρόταση για  
αναβάθμιση  
υπηρεσιών στο λιμάνι 
Παροικιάς

O δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, Σταύρος Καραχάλιος, μας προσκαλούν -στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης / διαβούλευσης κατά την παρούσα φάση εκπόνησης του επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού του «Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμέ-
να Πάρου» -σε συνάντηση με θέμα:

 
«Η χρήση πλωτών κατασκευών (τύπου «floating linkspan») ως συ-

μπληρωματικών στοιχείων σε υφιστάμενες χερσαίες λιμενικές εγκατα-
στάσεις - Προτάσεις σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
στον Λιμένα Πάρου».

 Οι προτάσεις αφορούν συνδυασμένες υπηρεσίες προς πλοία, οχήματα και επιβά-
τες με έμφαση στις λειτουργικές ανάγκες της ακτοπλοΐας, της κρουαζιέρας και του 
θαλάσσιου τουρισμού (σκαφών αναψυχής).

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Πάρου / αίθουσα δημοτικού 
συμβουλίου, με εισήγηση τον κ. Γεώργιο Καράβολο, πρόεδρο - διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας «SEAMARK MARINE», την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, 
ώρα 19:00.

 
Η πρόταση

Προτάσεις Επέκτασης του Λιμένα Παροικίας με χρήση Πλωτών Μέσων (τύπου 
«Floating Linkspan»)

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι μέρος της αρχαίας πόλης της Παρου βρίσκεται στοn βυθό του 

σημερινού λιμένα. Η ανάδειξή του θα ήταν αξιόλογο έργο πολιτιστικής και τουριστι-
κής σημασίας. Πέραν όμως αυτού, είναι και λόγος για τον οποίο το σημερινό λιμάνι 
δεν μπορεί να επεκταθεί με τη συμβατική μέθοδο των εκβαθύνσεων και επιχωμα-
τώσεων.  

Η προτεινόμενη μέθοδος επεκτάσεως στηρίζεται στη χρήση πλωτών ναυπηγημά-
των μεγάλου εκτοπίσματος γνωστών διεθνώς ως «floating linkspans». Η μέθοδος 
είναι  θεσμοθετημένη με έγκριση Νηογνωμόνων (Lloyds, BV, κλπ) και έχει εφαρμο-
στεί με επιτυχία σε πάνω από 125 λιμενικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο (πλην 
Ελλάδος) τα τελευταία 42 χρόνια.  

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί
Ο σχεδιασμός της κατασκευής και πρόσδεσης τους γίνεται με τη χρήση των δυ-

σμενέστερων ωκεανογραφικών στοιχειών 200ετιας στη θέση στην οποία εγκαθί-
στανται με αντίστοιχη πιστοποίηση των διεθνών Νηογνωμόνων και των Ελληνικών 
φορέων πιστοποίησης.   

Η πρόσδεση τους γίνεται με ειδικό σύστημα κινητών βραχιόνων (quick fit arms) 
που κλειδώνουν σε δέστρες πακτωμένες στη στεριά και περιλαμβάνουν σύστημα 
προσκρουστήρων και μηχανισμό απορρόφησης όλων των δυνάμεων του κυματι-

σμού, του αέρα και της κινητικής ενέργειας των πλοίων που παραβάλουν.   
Οι βραχίονες (quick fit arms) προβλέπεται να υποκαταστήσουν επίσης πλήρως τη 

χρήση πασάλων στήριξης ή αγκυρών (ρεμέντζων), ώστε να μην υπάρξει  οποιαδή-
ποτε επέμβαση στον βυθό που θα ήταν απαγορευτικό από την αρχαιολογία.  Ταυτό-
χρονα οι βραχίονες είναι αποσπώμενοι επιτρέποντας τη ρυμούλκηση των πλωτών 
όταν απαιτηθεί σε άλλη τοποθεσία.  

Το κατάστρωμα των πλωτών ναυπηγημάτων μπορεί να είναι από άσφαλτο, ξύλο, 
ή σκυρόδεμα και να αποτελεί ενιαία συνέχεια του καταστρώματος της χερσαίας 
ζώνης, όπου απαιτείται, με χρήση ειδικών αρμών ζεύξεως και γεφυρώσεις. Το με-
γάλο εκτόπισμα τους υποστηρίζει τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων επάνω 
τους και άλλων κατασκευών, όπως φυσούσες επιβατών κλπ., χωρίς την αίσθηση ότι 
περπατάς πάνω στη θάλασσα.  

Οι προδιαγραφές και η πιστοποίηση τους (special features notation) επιτρέπει 
τον δεξαμενισμό των πλωτών linkspans για συντήρηση ανά 25ετια ή και 50ετια, 
ώστε να είναι αδιάκοπη η λειτουργία του λιμένα.  

Τέλος, η ναυπήγηση τους γίνεται σε ναυπηγεία και έτσι σε αντίθεση με τα συμβα-
τικά δομικά έργα,  δεν παρακωλύεται η κανονική λειτουργία του λιμανιού και της 
παραλιακής ζώνης καθόσον χρόνο διαρκεί η κατασκευή τους. Ρυμουλκούνται στην 
τελική θέση τους όπου γίνεται η συναρμολόγηση και η πρόσδεση τους. Το μόνο 
δομικό έργο που συνήθως απαιτείται είναι η πάκτωση των δεστρών πρόσδεσης.   

Τι προβλέπει η πρόταση
α. Την απελευθέρωση του παραλιακού δρόμου από τα αυτοκίνητα που αναμένουν 

τα οχηματαγωγά και τη διοχέτευση τους κατ’ ευθείαν από την περιφερειακή οδό σε 
πλωτό διάδρομο αυτοκινήτων τεσσάρων λωρίδων αναμονής και μίας λωρίδας 
ταχείας προσπέλασης, συνολικής δυναμικότητας 100 αυτοκινήτων, σε συνδυα-
σμό με χωροθέτηση προσθέτου χώρου στη σημερινή αποβάθρα.  

β. Τη δημιουργία πλωτής αποβάθρας παραβολής (πλαγιοδέτησης) κρουα-
ζιερόπλοιων 150m ή και 180m στην επέκταση του σημερινού κυματοθραύστη 
στο Βιντζι.    Δημιουργία διαδρόμου οχημάτων διπλής κατεύθυνσης για την πρόσβα-
ση στο κρουαζιερόπλοιο θα γίνει με διαπλάτυνση του κυματοθραύστη με τη χρήση 
πλωτών linkspan προσδεμένων με βραχίονες στο χερσαίο τμήμα και ανακατασκευή 
του οδοστρώματος το οποίο θα επεκτείνεται και στο πλωτό τμήμα με χρήση αρμών 
διαστολής. 

γ. Τη δημιουργία θέσης παραβολής 2 μικρότερων επιβατικών πλοίων 60m, 
κρουαζιέρας ή mega-yachts δίπλα στη σημερινή κύρια αποβάθρα. 

δ. Τη δημιουργία 2 επιβατικών τερμιναλ πάνω στο πλωτό τμήμα για τους 
επιβάτες των οχηματαγωγών και τους επιβάτες κρουαζιέρας, 540m2 και 145m2 
αντίστοιχα.  Τα κτίρια θα είναι κλιματιζόμενα από κρύσταλλο και μέταλλο με εξω-
τερικό αρχιτεκτονικό περίβλημα που θα παραπέμπει στην Παριανή παράδοση. Το 
ένα τουλάχιστον από αυτά προβλέπεται να έχει γυάλινο πάτωμα για τη θέαση των 
αρχαιολογικών ευρημάτων του βυθού που θα αναδειχθούν. Η δυνατότητα μουσει-
ακού εκθετηρίου και άλλων πολιτιστικών χρήσεων θα αποτελέσει αντικείμενο της 
περαιτέρω αναλυτικής μελέτης του έργου.  

ε. Τέλος, στη λεκάνη ανάμεσα στις νέες πλωτές λιμενικές εγκαταστάσεις προβλέ-
πεται η δημιουργία πλωτής μαρίνας δυναμικότητας 30 περίπου σκαφών με 
όλες τις σύγχρονες ευκολίες.  

Την πρόταση προκαταρκτικού σχεδιασμού και τη τεχνολογική μέθοδο θα παρουσι-
άσει ο κ. Γ. Καράβολος CEO της Seamark Marine ειδικός σε θέματα 

ship-to-shore facilities που εκπροσωπεί τους διεθνείς Σκανδιναβικούς ομίλους 
Trelleborg και τον γνωστό στη ναυτιλία όμιλο MacGREGOR που έχει σχεδιάσει και 
κατασκευάσει παρόμοια πλωτά συστήματα σε πολυάριθμες λιμενικές εγκαταστά-
σεις ανά τον κόσμο τα τελευταία 42 χρόνια.
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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

Άγονες ακτοπλοϊκές 
γραμμές

Με αφορμή το πλήθος ερωτημάτων που δέχεται το επιμελητήριο Κυκλάδων σχε-
τικά με τις εξελίξεις στο ακτοπλοϊκό και κυρίως με την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί στις άγονες γραμμές, έγινε σχετική ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα, το επιμελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει να συμμετέχει σε μια 
σειρά από ενέργειες, με πιο πρόσφατη τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για 
την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στο υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, 
αλλά και το σχεδιασμό των δρομολογίων μετά την 1/11/2017. Για την πρώτη αυτή 
συνάντηση, έχει ήδη ανακοινωθεί το περιεχόμενό της, που συνίσταται κυρίως στον 
συντονισμό και στη μεθοδολογία γύρω από τη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας.

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν από το επιμελητήριο ήταν η επαναφορά στο προ-
ηγούμενο καθεστώς, όπως επανειλημμένα έχει ζητηθεί από το φορέα στις μέχρι σή-
μερα επαφές και επικοινωνίες. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του επιμε-
λητηρίου, Γιάννης Ρούσσος πραγματοποίησε σύντομες συναντήσεις, με τον υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό, με αρμόδια στελέχη για 
τις άγονες γραμμές και εκπρόσωπο της εταιρείας «HELLENIC SEAWAYS», με στόχο 
την επίσπευση των διαδικασιών για την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πάρο: 15-05-2017 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ / 524    
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 29-05-2017 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 – 12:00 Π.Μ. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΣ ME ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕ-
ΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (PARKING) 
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ.

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
(Γ)ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Υ.Π.Α ΤΗΛ. 210 8916194,

(ΟΔΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡ/ΝΑ ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ.22840 90502, 90501,90505.

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΚΩΝ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου
Από το ΚΤΕΛ Πάρου ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια έως και τις 26/5/2017 από 

και προς το αεροδρόμιο Πάρου.
Από Παροικιά: ΔΕΥΤΕΡΑ: 07.15, 10.15, 13.30, 17.10, ΤΡΙΤΗ: 10.15, 13.30, 

17.10, ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.15, 11.35, 13.30, 17.10, ΠΕΜΠΤΗ: 10.15, 13.30, 17.10, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.15, 10.15, 13.30, 17.10, ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15, 10.15, 17.10, ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ: 10.15, 12.10, 17.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο: ΔΕΥΤΕΡΑ: 10.30, 13.45, 17.25, ΤΡΙΤΗ: 10.30, 
13.45, 17.25, ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.30, 11.50, 13.45, 17.25, ΠΕΜΠΤΗ: 10.30, 13.45, 
17.25, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10.30, 13.45, 17.25, ΣΑΒΒΑΤΟ: 10.30, 17.25, ΚΥΡΙΑΚΗ: 
10.30, 12.25, 17.25.

Οι επιστροφές για Πούντα και Παροικιά γίνονται 15 λεπτά μετά την άφιξη του 
αεροπλάνου, εκτός των 15.10.

Τέλος, το Σάββατο 20/5 δε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο των 07.50 από 
αεροδρόμιο προς Πούντα-Παροικιά.

Δρομολόγια  
Αντιπάρου – Πούντας

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριοποιείται στη γραμμή Αντίπαρος – 
Πούντα και αντίστροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια έως 31/5/2017.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 

– 12:15 – 12:45 - 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 
- 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 - 21:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 

– 12:30 – 13:00 - 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 
- 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 - 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30.

Ενηµέρωση

Ο ιατρός παθολόγος
κ. Πάντος Τριαντάφυλλος δέχεται 

καθηµερινά 8:00-13:00
στο νέο του ιατρείο στην Παροικιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com

w w w . i a t r o n i s o s . g r

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center
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Λειτουργία  
Κέντρου  
Κοινότητας

Από 2/5/2017 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας του δήμου Πάρου.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμο-
θετήθηκε με τον ν. 4368 και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως πράξη ενταγμένης 
στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνι-
κής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 
Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο». Οι ειδικότητες που υποστηρίζουν 
τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας είναι μία Κοι-
νωνική Λειτουργός και ένας Ψυχολόγος.

Βασικές αρχές λειτουργίας
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά τρεις κεντρικούς άξονες:
- Υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη των πολιτών
- Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
- Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική 
ένταξη των ωφελουμένων

Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει 
ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του δήμου μας, 
μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπη-
ρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων 
καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που διαβιούν στην πε-

ριοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά 
προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν 
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι 
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστα Εγγυημέ-
νο Εισόδημα», ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες πληθυσμού.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν:
- Άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) 
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή 

απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ.
- Άστεγοι
- Μακροχρόνια άνεργοι
- Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
- Ανήλικοι παραβάτες
- Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
- Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
- Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρη-

σκευτικές ιδιαιτερότητες
- Παλιννοστούντες
- Μετανάστες
- Πρόσφυγες
- Αιτούντες άσυλο

Ωράριο Λειτουργίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η 

αντιδήμαρχος Πάρου, Θεοδώρα Σαρρή, το Κέ-
ντρο Κοινότητας θα στεγαστεί προσωρινά στη 
Νάουσα δίπλα στο κτήριο που φιλοξενεί το 
Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Κυκλάδων για 
τα Α.Μ.Ε.Α.Ι., που βρίσκεται στη θέση Βαλεντή 
της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, θα λει-
τουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέ-
ντε ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρα-
σκευή επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα 
08:00 – 16:00. 

Το προσωρινό τηλέφωνο και φαξ του Κέντρου είναι 
το 22840 51624 και τα mail επικοινωνίας είναι για 
την κοινωνική λειτουργό μας το afrantzeskaki@paros.
gr και για τον ψυχολόγο μας το istamatis@paros.gr 
Επίσης, κάθε Τρίτη το Κέντρο Κοινότητας θα 
εξυπηρετεί τους κατοίκους της Αντιπάρου τις 
ίδιες ώρες και θα στεγάζεται στο κτήριο του 
πρώην ΚΕΠ Αντιπάρου.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020"

 

Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Πάρου

http://www.paros.gr/

Παραλιακή 
ζώνη  
Παροικιάς

 Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του δημάρχου Πάρου, Μάρκου Ι. Κωβαίου 
με επαγγελματίες της Παροικιάς, στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου 
Πάρου: «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε η 
ανάγκη να υπάρξουν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, έτσι ώστε να επιβαρυνθούν όσο γίνεται 
λιγότερο οι δημότες και να κινηθούν με ασφάλεια οι 
επισκέπτες της πόλης, ιδιαίτερα εν όψει της θερινής 
περιόδου.

Συζητήθηκαν οι προκείμενες κυκλοφοριακές αλ-
λαγές, ο χρόνος απαγόρευσης της διέλευσης των 

οχημάτων κατά μήκος 
της παραλιακής ζώνης, 
οι επιτρεπόμενοι χώ-
ροι στάθμευσης και τα 
μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης στάθ-
μευσης. Παράλληλα, οι 
επαγγελματίες ενημε-
ρώθηκαν για τις αλλα-
γές σχετικά με την παραχώρηση χώρου προς χρήση 
(τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) στην παραλιακή 
ζώνη της Παροικιάς.  

Ο Δήμαρχος απηύθυνε κάλεσμα σε επαγγελματίες, 
ξενοδόχους, συλλόγους, πολίτες για μια συλλογική 
προσπάθεια ευπρεπισμού, καθαριότητας και αισθητι-
κής αναβάθμισης της πόλης της Παροικιάς και ειδικό-
τερα της παραλιακής περιοχής.

«Είναι υπόθεση όλων μας και του καθενός ξεχωρι-
στά να πράξουμε το καθήκον μας και να βοηθήσουμε 
τις υπηρεσίες του Δήμου να διατηρήσουν τη Παροι-
κιά και όλη την Πάρο σε υψηλά επίπεδα καθαριότητας 
και ευπρέπειας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου».

Συνδυασμός 
νέου και  
παλιού,  
μεγάλο βήμα!

Πολύ συχνά ακούμε τις φράσεις: «Τόπο στα νιάτα» 
ή «Να ασχοληθούν οι νέοι με τα κοινά» ή «Εμείς οι 
μεγάλοι (σε ηλικία) έχει έρθει η ώρα να αποσυρθού-
με και να μπει νέο αίμα, με φρέσκιες ιδέες και αέρα 
ανανέωσης, σε ψηφοδέλτια κομμάτων, παρατάξεων, 
συλλόγων και άλλων φορέων».

Ειδικά στη σημερινή εποχή, που η κρίση έχει επηρε-
άσει όλους τους τομείς της

καθημερινής μας ζωής, πολλοί – αν όχι όλοι – έχουν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους στους νέους ανθρώπους.

Στα λόγια όμως, όλα καλά ακούγονται. Τι γίνεται 
στην πράξη; Είναι άραγε έτοιμες οι

μεγαλύτερες γενεές, που παροτρύνουν τις νεότε-
ρες να βγουν μπροστά, να παραδώσουν σκυτάλη; Τη 
θέλουν πραγματικά αυτή την αλλαγή ή όλα αυτά λέ-
γονται, απλά για να ειπωθούν; Και αλήθεια, τι γίνεται 
όταν τελικά βρίσκονται νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν 
με τα κοινά και διαρκώς πέφτουν πάνω στα παλιά και 
πάρα πολλά χρόνια εγκατεστημένα καθεστώτα;

Όταν προσπαθούν για να φέρουν σημαντικές αλλα-
γές που θεωρούν ότι θετικές συνέπειες θα έχουν στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι και αντιδρούν όσοι πιστεύουν ότι 
είναι

αναντικατάστατοι, στηριζόμενοι πάντα στο πελατει-
ακό σύστημα, που είναι κι ένας από τους λόγους, που 
έφερε την χώρα μας σε αυτό το χάλι;

Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δηλώνουν 
ανοιχτά και χωρίς να έχουν καν την αίσθηση της σο-
βαρότητας των λόγων τους, ότι θα εκλέγονται πάντα 
στην ίδια θέση, λες και τους ανήκει ή την κληρονόμη-
σαν από κάπου;

Όταν έχεις να κάνεις με εκείνους, που παρόλο που 
βλέπουν ότι οι ομάδες των νεότερων μπορεί τελικά 
και να τα καταφέρνουν, να έχουν άποψη και να την εκ-
φράζουν (μάλλον κι αυτό ενοχλεί!), επικοινωνώντας με 
τον κόσμο και κάνοντας πράξη τις ιδέες τους, δρώντας 
συλλογικά, αλλά και πάλι να ενοχλούνται, προσπαθώ-
ντας να μειώσουν όλους όσοι έχουν διαφορετική αντί-
ληψη των πραγμάτων και ίσως και πιο καθαρή;

Είναι σημαντικό δείγμα αυτογνωσίας και αξιοπρέ-
πειας, να ξέρει κανείς πότε έχει έρθει η ώρα να απο-
συρθεί και να αφήσει πεδίο ελεύθερο για αυτόν που 
έρχεται πίσω του… μένοντας στο παρασκήνιο, δίνο-
ντας απλόχερα την εμπειρία του και όχι καραδοκώ-
ντας για το λάθος – που σίγουρα θα κάνει ο νέος- και 
αντιδρώντας σε καθετί διαφορετικό, αλλά πραγματικά 
ωφέλιμο για την πρόοδο και την εξέλιξη των ανθρω-
πίνων σχέσεων και της ομαδικής σύμπνοιας.

Μακάρι να μπορούσε να συνδυαστεί η εμπειρία και 
η γνώση των γηραιότερων με 
την

ορμή, την όρεξη για δουλειά 
και τη νέα γνώση των νεότε-
ρων, βάζοντας στην άκρη εγω-
ισμούς και σκοπιμότητες, που 
μόνο εντάσεις και πισωγυρί-
σματα μπορούν να φέρουν.

 
Αγγελική Γ. 

Παυλάκη - Ρούσσου
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Ενημερωτική  
ημερίδα της 
«ALPHA BANK»

Η «Alpha Bank», προσηλωμένη στη διαρκή και 
έμπρακτη στήριξη των Μικρών Επιχειρήσεων, πραγ-
ματοποίησε τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 ενημερωτική 
ημερίδα στην Πάρο, με θέμα: «Ελληνική Επιχειρηματι-
κότητα: Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική».  

Η εν λόγω ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς 
ανάλογων ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιχειρη-
ματικών συναντήσεων που διοργανώνει η Τράπεζα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω στήρι-
ξη και ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών με Μικρές 
Επιχειρήσεις, καθώς οι εκπρόσωποί τους έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν υπεύθυνα από τα αρμόδια 
στελέχη της Τράπεζας και να ανταλλάξουν απόψεις 
μαζί τους για όλα τα επίκαιρα θέματα. Στην ημερίδα 
ομιλητές ήταν η διευθύντρια της Διευθύνσεως Κατα-
στημάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, Μαρία Παπαγε-
ωργίου και ο διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής 
Μικρών Επιχειρήσεων, Σπυρίδων Ρεντετάκος.       

Η θεματολογία επικεντρώθηκε στις προκλήσεις αλλά 
και στις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρουσιάζο-
νται στην αγορά Μικρών Επιχειρήσεων. Παράλληλα τα 
στελέχη της «Alpha Bank» αναφέρθηκαν εκτενώς στις 
βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που συμβάλλουν 

στην υγιή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Στο πλαίσιο της ημερίδας 
επισημάνθηκε ότι ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη της ελληνικής οικονομίας και παρουσιάσθηκε 
η πρωτοβουλία της Τραπέζης για τη στήριξη των του-
ριστικών επιχειρήσεων μέσω του εξειδικευμένου προ-
γράμματος «Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα». Το 
εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την κάλυψη του 
συνολικού φάσματος των αναγκών των τουριστικών 
επιχειρήσεων, επιβραβεύοντας παράλληλα τη συνερ-
γασία τους με την Τράπεζα μέσω της παροχής σημα-
ντικών προνομίων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ημερίδας, τα στελέχη της 
«Alpha Bank» πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις 
με επιχειρηματίες, με τους οποίους αντάλλαξαν από-
ψεις και συζήτησαν προοπτικές περαιτέρω συνεργα-
σίας. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς 
υπήρξε μεγάλη προσέλευση επιχειρηματιών, οι οποίοι 
επέδειξαν ιδιαίτερα ζωηρό ενδιαφέρον για όλα τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν.          

Μικρές ειδήσεις
- Σύλληψη (2) ημεδαπών για οικοδομικές ερ-

γασίες στη Πάρο  
Στις 12-05-2017 το μεσημέρι συνελήφθησαν στη 

Πάρο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου δυο ημεδαποί ηλικίας 34 και 36 ετών, γιατί 
εκτελούσαν παράνομες οικοδομικές εργασίες.

- Διάσωση επιβάτη από πτώση στη θάλασσα 
εντός λιμένα Παροικιάς

Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες (15/5/2017) , το 
Λιμεναρχείου Πάρου για περιστατικό πτώσης ατόμου 
στη θάλασσα, στον λιμένα Παροικιάς Πάρου. 

Άμεσα προσωπικό της οικείας Λιμενικής Αρχής με-
τέβησαν στο σημείο και στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έπεσε 
στη θάλασσα με αποτέλεσμα την επιτυχή διάσωση 
72χρονης αλλοδαπής από τη θάλασσα, η οποία με-
ταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παροχή 
πρώτων βοηθειών.

Η Οδύσσεια 
μιας 
γερόντισσας 

Μία ιστορία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η 
Παριανή ιστοσελίδα «Fileleleutheros.net» και αναδη-
μοσιεύτηκε από πολλά ΜΜΕ των Αθηνών, δείχνει ότι 
η νοοτροπία στο ελληνικό δημόσιο δεν αλλάζει, ενώ 
στον τομέα υγείας –τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις 
σε νοσοκομεία και Κ.Υ.- δαπανώνται χιλιάδες ευρώ, 
χωρίς καμία σκέψη.

Ο «fileleutheros.net» έγραφε στις 10/5 ότι «[…] Σύμ-
φωνα με δελτίο τύπου στις 27/4/2017 του υπουρ-
γείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, αρχηγείο 
λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής (Νο 
0427279) πραγματοποιήθηκε διακομιδή ασθενή 91 
χρονών την προηγούμενη ημέρα, από Πάρο για Σύρο.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 10/5/2017, ο 
παραπάνω φορέας δημοσιοποίησε δελτίο τύπου (Νο 
05100320), με το οποίο πληροφορούσε για διακομι-
δή ασθενή 93 ετών, τις πρωινές ώρες, από Πάρο για 
Σύρο. Και τα δύο αναφερόμενα περιστατικά –παρά το 
λάθος στην ηλικία- αφορούν το ίδιο πρόσωπο. Πρό-
κειται για μία κυρία μεγάλης ηλικίας.

Τι συνέβη
Η κυρία (Μ.Τ.) μεταφέρθηκε αρχικά από την Πάρο 

για Σύρο, λόγω κατάγματος ισχίου. Εκεί, υποβλήθηκε 
σε χειρουργική επέμβαση. Το βράδυ της 9ης/5/2017 
στις 10.45 περίπου, επέστρεψε στην Πάρο, με το 
πλοίο της γραμμής. Κατά την άφιξή της την περίμενε 
ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στην οικία της.

Η γηραιά κυρία είχε ρινικό καθετήρα και όλοι συνει-
δητοποίησαν ότι δεν ήταν δυνατόν να πάει σ’ αυτήν 
την κατάσταση στην οικία της. Όπως είπε ο συνοδός 
της η κυρία δεν είχε καλό οξυγόνο και εμφάνιζε τα-

χυκαρδία και γι’ αυτό του συνέστησαν να μεταφερθεί 
στο Κ.Υ. Πάρου. Έφυγε δηλαδή από ένα νοσοκομείο 
και μεταφέρθηκε σε ένα Κ.Υ. με τα γνωστά προβλή-
ματα υποστελέχωσης κλπ, και φυσικά καμία σύγκριση 
από άποψης περίθαλψης στις δύο μονάδες υγείας. 

Όταν κατέφθασε στο Κ.Υ. έγινε φανερό από τον 
εφημερεύοντα γιατρό ότι υπήρχε πρόβλημα. Τελικά, 
η κυρία μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο Σύρου 
γύρω στις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα, λόγω πιθανής 
πνευμονικής εμβολής. Η κρισιμότητα της κατάστασής 
της ήταν τόσο σοβαρή, ώστε κρίθηκε απαραίτητο να 
τη συνοδεύσουν δύο αγροτικοί ιατροί!

Το διά ταύτα

1. Μία κυρία μεγάλης ηλικίας μπαινόβγαινε σε 
πλοία και καΐκια, με προβληματική υγεία.

2. Το ελληνικό δημόσιο επιβαρύνθηκε με 7000 
ευρώ περίπου, για τις δύο διακομιδές με τα καΐκια.

3. Το υποστελεχωμένο Κ.Υ. Πάρου αναγκάστηκε να 
στείλει δύο γιατρούς για συνοδεία, προφανώς στε-
ρώντας τους από τη βραδινή βάρδια.  

Πλέον, περιμένουμε μία απάντηση για να μάθουμε 
τον λόγο που το νοσοκομείο Σύρου έδωσε εξιτήριο 
στην ασθενή, ενώ όπως αποδείχθηκε υπήρχε πρό-
βλημα υγείας».

Πέντε  
«γαλάζιες  
σημαίες» για 
την Πάρο

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Δι-
εθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα 
μας, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών. 

Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 
2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 
25% των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελ-
λάδα αναδείχθηκε φέτος, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλ-
κιδικής. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.574 
ακτές, 662 μαρίνες και 50 σκάφη αειφόρου τουρισμού 
σε όλο τον κόσμο.

Πάρος – Κυκλάδες
Σε ό,τι αφορά την Πάρο, το νησί μας κέρδισε 5 «γα-

λάζιες σημαίες» και πιο συγκεκριμένα για τις ακτές 
στον Λογαρά, Τσερδάκια, Πούντα. Μάρπησσα/Χρυσή 
Ακτή και Λιβάδια.

Από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Θήρα κέρδισε 6 
«γαλάζιες σημαίες», η Ίος τρεις, η Μήλος μία, η Σίφνος 
2, η Νάξος τρεις, η Σύρος 6, η Μύκονος μία, η Τήνος 
μία, η Άνδρος τέσσερις και η Κέα τρεις. 

Τις περισσότερες «γαλάζιες σημαίες» κέρδισε ο Νο-
μός Χαλκιδικής (71), δεύτερος ήταν ο Νομός Λασιθίου 
(42) και τρίτος ο Νομός Κυκλάδων (35).

Σε ό,τι αφορά τους δήμους της χώρας μας πρώτος 
ήταν ο δήμος Αγ. Νικολάου Λασιθίου με 27 «γαλάζιες 
σημαίες», δεύτερος ο δήμος Ρόδου με 25 και τρίτος ο 
δήμος Κασσάνδρας Χαλκιδικής με 21. Ακολούθησαν 
οι δήμοι Ζακύνθου, Μ. Προποντίδας (Χαλκιδική), Αρι-
στοτέλη (Χαλκιδική), Σιθωνίας (Χαλκιδική), Κεφαλλο-
νιάς, Χερσονήσου Ηρακλείου και Βόλου.

Η Περιφέρεια με τις περισσότερες βραβευμένες 
ακτές και μαρίνες ήταν πρώτη της Κρήτης, δεύτερη 
της κεντρικής Μακεδονίας και τρίτη του Νοτίου Αιγαί-
ου.
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Λόγω ΕΣΠΑ και Περιφέρειας 
τα έργα στα νησιά μας

Αξιοσημείωτες επιδόσεις καταγράφει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στον τομέα της 
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των 
πρώτων Περιφερειών πανελλαδικά, με θεαματικά αποτελέσματα που αφορούν 
τόσο το ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, που βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη.

Την εικόνα των θετικών αποτελεσμάτων για το Ν. Αιγαίο, παρουσίασε με στοιχεία 
ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, σε ειδική εκδήλωση στη μεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου, στο πλαίσιο της νέας σημαντικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που φέρει τον τίτλο «Η Ευρώπη στην Περιφέρειά μου». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, όσον αφορά το 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και στο πλαίσιο των πόρων που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ, εντάχθη-
καν συνολικά 156 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού 236 εκ. ευρώ. Με το κλείσιμο 
του Προγράμματος τα έργα που τελικά χρηματοδοτήθηκαν από αυτό ανήλθαν σε 
59 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους σε 91,3 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 97 
ολοκληρώθηκαν με εθνικούς πόρους. 

Παρουσίαση Προγράμματος
Με βάση την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στους τομείς Πολιτικής Συνοχής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας την περίοδο 2014-2020 και οικονομικά και πλη-
θυσμιακά κριτήρια, στο Νότιο Αιγαίο κατανέμονται 168,2 εκ. ευρώ

Η στρατηγική για την επόμενη δεκαετία που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και είναι γνωστή ως «Ευρώπη 2020», περιλαμβάνει και την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση». Μια πρωτοβουλία που αφορά στη διαδικα-
σία αναγνώρισης και εντοπισμού ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων 
περιοχών ή τμημάτων της αγοράς, στη συμμετοχή των σχετικών δημόσιων και ιδιω-
τικών φορέων και στην ανάπτυξη ενός οράματος για το μέλλον.

Για την εκπόνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης πραγματοποιήθηκε δι-
αβούλευση με επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς (επιχειρηματικές ενώσεις και 

επιμελητήρια, συνεταιρισμούς) με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου καθώς 
και συναντήσεις σε νησιά της Περιφέρειας στις οποίες έγινε διαβούλευση και κατα-
γραφή προτάσεων από τους κύριους παραγωγικούς φορείς του τουρισμού και της 
αγροδιατροφής και την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας.

Στόχος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυ-
φαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική 
βιομηχανία) παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μίας στρατηγικής βιώσιμης ανά-
πτυξης και δραστηριοτήτων βασισμένων στη γνώση και την καινοτομία.

- Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιερ-
γειών αποτελούν αδιάρρηκτο συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής.

- Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επι-
χειρήσεων

- Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών 
πράσινων τεχνολογιών για τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών 
δραστηριοτήτων πάνω στη φύση η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο 
και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας.

Καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι η ανάπτυξη του αν-
θρώπινου

δυναμικού σε όλα τα επίπεδα και η καλλιέργεια των αναγκαίων δεξιοτήτων και 
γνώσεων.

Διάρθρωση Προγράμματος
Το ΠΕΠ περιλαμβάνει 7 Άξονες Προτεραιότητας:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (22,4 εκ. €)
Περιλαμβάνονται υποδομές και ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομί-

ας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
(ίδρυση νέων και επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων).
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2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (33,5 εκ. €)
Περιλαμβάνονται έργα και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια 

και κατοικίες, προστασίας από περιβαλλοντικούς κινδύνους, προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος, διαχείρισης νερού, δράσεις αστικής ανάπτυξης, έργα προστασί-
ας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ.

3. Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €)
Περιλαμβάνονται έργα υποδομής μεταφορών, υποδομές και εξοπλισμός υγείας 

και πρόνοιας, καθώς και υποδομές εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης.
4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 

Δυναμικού (43 εκ. €)
Περιλαμβάνονται προγράμματα για την προώθηση στην απασχόληση και κατάρ-

τιση ανέργων και εργαζομένων, στήριξη επιχειρηματικότητας, κτλ., καθώς επίσης 
και δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση και την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, για τη βελτίωση της απασχόλησης, για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και 
ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υγείας, προγράμματα πρόσβασης ευπαθών ομά-
δων σε υπηρεσίες υγείας, προγράμματα προαγωγής υγείας κτλ.

5. Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €)
Ο Άξονας αυτός έχει προβλεφθεί για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση έργων 

βασικών υποδομών στα μικρά νησιά της Περιφέρειας (με πληθυσμό έως 3.000 κα-
τοίκους). Περιλαμβάνει έργα μεταφορών, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος και πολι-
τισμού.

6. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €)
7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)
Μέσω των Αξόνων αυτών θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την υποστήριξη της 

υλοποίησης του Προγράμματος.

Αντίπαρος
Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκαν τρία έργα της Αντιπάρου, με συνολικό προϋ-

πολογισμό 7 εκ. €.
1. Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντιπάρου (5,26 εκ. €)
2. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» και υποδομές 

διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Αντιπάρου (877 χιλ. €)
3. Αφαλάτωση Αντιπάρου (835 χιλ. €)

ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 προγραμματίζονται τα παρακάτω 

έργα:
1. Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού (240 χιλ.€)
2. Υποδομές μεταφόρτωσης (ΣΜΑ – ΣΜΑΥ – 320 χιλ. €)) 
3. Πράσινα σημεία (52 χιλ.€) 

Πάρος
Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα της Πάρου με συνολικό 

προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων συνολι-

κής επιφάνειας 1.165,90 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει αγωνιστικό χώρο 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών 
προδιαγραφών και κερκίδες. 

- Διαμόρφωση - επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για τη 
στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου (400 χιλ. €)

- Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δη-
μαρχείου Πάρου (367 χιλ. €). 

- Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ν. Πάρου (968 χιλ. €). 
- Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου (500 χιλ. €) 
- Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

- υποδομών & προμήθεια ια-
τροτεχνολογικού - ξενοδοχει-
ακού εξοπλισμού των περιφε-
ρειακών ιατρείων Νάουσας και 
Μάρπησσας Πάρου (287 χιλ. €)

- «Δράσεις Βελτίωσης των 
παρεχομένων κοινωνικών 
υπηρεσιών - Κέντρα Ημερήσι-
ας Φροντίδας Ηλικιωμένων», 
«ΚΗΦΗ Νάουσα Πάρου «Η 
ΑΓΑΠΗ», με   συνολικό προϋ-
πολογισμό 98.300,00€.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περι-
βάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 

1. Προμήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία συστή-
ματος τηλεελέγχου τηλεχειρι-
σμού και ελέγχου διαρροών 
του δικτύου ύδρευσης Πάρου 
(2,8 εκ. €) 

2. Προμήθεια και εγκατάστα-
ση αυτόνομων φωτοσυστημά-
των σύγχρονης τεχνολογίας 
σε στάσεις αστικής συγκοινω-
νίας στο Δήμο Πάρου (44 χιλ. €)

3. Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου (350 χιλ. €)
4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Καντηνελιές – Σαρακήνικο» στη 

Νάουσα Πάρου (368 χιλ. €).
5. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Χωριουδάκι-Λάκκοι» Δ. Πάρου 

(1,12 εκ. €)

ΕΣΠΑ 2014-2020
1. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου 

(1,54 εκ. €). (Μεταφερόμενο από το πρόγραμμα 2007-2013),
2. «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά 

Δήμου Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.669.193,55 ευρώ και 
«Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πά-
ρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 705.645,17 ευρώ.

3. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου, προϋπολογισμού δημόσιας δα-
πάνης 112.320 ευρώ.

4. Κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Νάουσας «Η ΑΓΑΠΗ» (98.300 
ευρώ).

Τέλος, προγραμματίζονται τα παρακάτω έργα:
1. 2ο Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου (4 εκ. ευρώ)
Δημοπρατήθηκε η μελέτη του έργου στις 17-6-2015 και είναι σε στάδιο αξιολό-

γησης προσφορών (στάδιο έγκρισης 1ου Πρακτικού, αναμένεται το άνοιγμα των 
τεχνικών προσφορών). Δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του έργου που αφορά τη 
μελέτη.

2. Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου (1 εκ ευρώ).
Έχει ανατεθεί προς υλοποίηση στην «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η μελέτη έχει ανατεθεί 

από την Ε.Ο. Α.Ε. αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή εκκρεμεί η έγκριση κατά 
παρέκκλιση όρων δόμησης.

3. Έργα ολοκλήρωσης νέου αεροδρομίου Πάρου (10 εκ €). Το έργο θα ολοκλη-
ρωθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες για τα κτιριακά 5.00 τ.μ. με φορέα υλο-
ποίησης την ΥΠΑ.

4. Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού (600 χιλ.€)
Προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον μίας μονάδας κομποστο-

ποίησης που θα χωροθετηθεί σε κατάλληλο χώρο που θα επιλέξει ο Δήμος. 
5. Πράσινα σημεία (52 χιλ.€) 
Προβλέπεται η ανάπτυξη τουλάχιστον ενός Πράσινου Σημείου, σε χώρο που θα 

επιλέξει ο δήμος και στον οποίο θα μπορεί να λαμβάνει χώρα η συλλογή υλικών 
όπως Ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα), ΑΗΗΕ, Αδρανών οικιακής προέλευσης, μι-
κρές ποσότητες επικινδύνων οικιακών αποβλήτων και πράσινων. 
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Όραμα, όνειρο 
ή ουτοπία….

Το μοντέλο ανάπτυξης κάθε τόπου, το διαλέγουν 
πρώτα οι τοπικοί άρχοντες και το στηρίζουν οι πολί-
τες. Η κατάσταση σήμερα στη χώρα δείχνει ότι, όποιο 
μοντέλο ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί βάζοντας σε 
νάρκη τον πρωτογενή τομέα, έχει αποτύχει. Αυτό είναι 
οφθαλμοφανές από τις επιπτώσεις της κρίσης (ανερ-
γία, χρέη, δυσκολία επιβίωσης κ.α.).

Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, τη δασοπονία και την αλιεία. Πρόκειται 
για κλάδους δυναμικούς με σημαντική παραγωγική 
ικανότητα. Μπορούν να απασχολήσουν εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
διαθέτοντας ευέλικτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και όφελος στο 
κοινωνικό σύνολο. Οι τομείς αυτοί είναι η ραχοκοκα-
λιά της πραγματικής οικονομίας. Η απομάκρυνση των 
κατοίκων από τον πρωτογενή τομέα, υποσκάπτει την 
αυτοδυναμία της χώρας, προκαλεί πολλά προβλήματα 
στο περιβάλλον, ενώ μικροσυμφέροντα και ενέργειες 
εκτός κλίμακας στρέφονται και εναντίον της περιβαλ-
λοντικής ισορροπίας (π.χ. ανεμογεννήτριες, ξενοδο-
χεία τέρατα, κλπ). Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας  είναι εμφανή (κλίμα, περιβάλλον, γεωγραφική 
θέση, ποιότητα προϊόντων). Μπορούμε να αλλάξουμε 
τη σημερινή κατάσταση και να προβάλουμε μια άλλη 
εικόνα των προϊόντων μας διεθνώς. Το μέλι, το κρασί, 
το κρέας, τα τυριά, τα δημητριακά, τα φρούτα, όλα μας 
τα προϊόντα είναι αρίστης ποιότητας και παίρνουν εύ-
κολα ονομασία Π.Ο.Π. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι 
νέους παραγωγούς, σύγχρονους τρόπους συσκευασί-
ας και σύστημα υποβοήθησης εξαγωγών. 

Το βασικότερο όμως είναι η ενημέρωση και στρο-
φή των νέων μας προς αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.                                                                                                          
Μήπως το αγροκήπιο (τόσα χρόνια ανενεργό) γίνει ο 
πυλώνας ενημέρωσης και ξεσηκώσει τον Παριανό πο-
λίτη προς αυτή την κατεύθυνση; Μήπως περάσει μη-
νύματα όπως: «διατηρείστε τη γη σας, φυτέψτε, καλ-
λιεργείστε, μην ξεπουλάτε τα κτήματά σας, εμποδίστε 
να γίνουμε μια απέραντη ξενοδοχειακή μονάδα, προς 
όφελος τρίτων». Γιατί, το νέο μοντέλο ανάπτυξης, που 
έρχεται στον τόπο μας, είναι τα ξενοδοχεία τέρατα, 
που θα κόψουν κορυφογραμμές για να στήσουν μι-
κρές πολιτείες ξένων συμφερόντων. Μήπως πρέπει να 
προστατέψουμε τα υπάρχοντα μικρής κλίμακας παρα-
δοσιακά ξενοδοχεία, που είναι ήδη αρκετά;

Αν δεν προλάβουμε να βάλουμε φρένο σε αυ-
τού του τύπου το παρωχημένο μοντέλο ανάπτυξης, 
θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα είμαστε ξένοι στον 
τόπο μας.             Αυτό θέλουμε; Μήπως οι Αρ-
χές, πρέπει να δουν σοβαρά την επαναλειτουργία 
του αγροκηπίου, ως «Βιωματικό Πάρκο», που 
θα περάσει μηνύματα στις μικρές ηλικίες και θα 
σηκώσει τους μεγαλύτερους από τον καναπέ, κά-
νοντάς τους ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες;                                                                                                                             
Η επιτροπή αισθητικής της δημοτικής κοινότη-
τας Πάρου πιστεύει πως είναι προς όφελος της Πα-
ριανής κοινωνίας. Συνεπώς, στηρίζει την πρόταση λει-
τουργίας του αγροκηπίου ως «Βιωματικού Πάρκου», 
που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ. του δήμου προς ψήφιση, 
από την Ο.ΠΑ.Σ., τον σύλλογο Παρίων: «η Εκατοντα-
πυλιανή» και τον σύλλογο παραδοσιακού οικισμού 
Παροικιάς.       

Παναγιώτης Δημόπουλος

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Και οι 
πολίτες;

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μία 
συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημο-
τικού συμβουλίου Πάρου, μεταξύ του κ. δημάρχου 
και επαγγελματιών του παραλιακού δρόμου Παροι-
κιάς.

Δε θα μείνω στο γεγονός ότι αυτή η συνάντηση 
έγινε σχεδόν στα κλεφτά, καθώς σχεδόν κανείς δεν 
ειδοποιήθηκε, ενώ σύμφωνα με τη φωτογραφία 
που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν ήταν παρόντες 
ούτε επαγγελματίες που θα μπορούσαν να μετρη-
θούν στα δάχτυλα των δύο χεριών.

Το πιο «χαρούμενο» απ’ όλα ήταν ότι στη συνά-
ντηση τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις 
κυκλοφοριακές αλλαγές, ο χρόνος απαγόρευσης 
της διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της παρα-
λιακής ζώνης, οι επιτρεπόμενοι χώροι στάθμευσης 
και τα μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης στάθ-
μευσης. Μάλιστα. Το παραπάνω λοιπόν συζητήθηκε 
με τους επαγγελματίες καφεστιάτορες. Στο δημο-
τικό συμβούλιο αυτό το θέμα, δεν έχει συζητηθεί 
ακόμα! Ξανά-μάλιστα. Προφανώς συζητήθηκαν και 
τα θέματα των τραπεζοκαθισμάτων φαντάζομαι. Ως 
γνωστό στην Πάρο, ο κάθε επαγγελματίας που ενοι-
κιάζει ένα χώρο 50 τ.μ. έχει δικαίωμα ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων σε όλο το πεζοδρόμιο μπρο-
στά του, έχει δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμά-
των στο απέναντι πεζοδρόμιο της παραλίας, καθώς 
εκεί μπορεί να βάλει και τις ομπρέλες του όπως και 
διαχωριστικά στον πεζόδρομο, έχει δικαίωμα να 
κλείσει τον δρόμο μπροστά από το πεζοδρόμιο της 
παραλίας για να μην παρκάρει κανείς και εκείνος να 
έχει άνετη πρόσβαση, έχει δικαίωμα να κλείνει και 
το πεζοδρόμιο έξω από το μαγαζί του με καρέκλες 
και ταμπέλες στον δρόμο, κλπ. Από τη στιγμή που 
ενοικίασε 50 τ.μ. έχει κάθε δικαίωμα σε ό,τι φαίνεται 
μπροστά του, ενίοτε και παραδίπλα. Όπως ενημε-
ρωθήκαμε τώρα με τη συνάντηση στο δημαρχείο, 
έχει δικαίωμα και στη ρύθμιση του κυκλοφοριακού 
στην παραλία Παροικιάς. Ξανά-ξανά, ξανα-μάλιστα.

Εγώ πάλι, που δεν ενοικιάζω επαγγελματικό χώρο 
30-40 τ.μ. στην παραλιακή οδό Παροικιάς, πληρώ-
νω σε κάθε λογαριασμό νταβατζιλίδικα χρήματα 
υπέρ δήμου Πάρου, που μόνο λίγα δεν είναι σας 
πληροφορώ (δείτε αναλυτικά λογαριασμό π.χ. της 
ΔΕΗ). Εγώ λοιπόν, έχω κάποιο δικαίωμα να μπορώ 
να περπατώ ελεύθερα στην παραλία της Παροικιάς 
ή όχι;

Από την άλλη, μπορώ μπροστά από το σπίτι που 
μένω να κλείσω τον δρόμο και να μην μπορεί να 
παρκάρει κανείς απ’ έξω, ή όχι; Μπορώ να βάλω 
όσα τραπεζοκαθίσματα θέλω μπροστά στον δρόμο 
του σπιτιού που μένω, ώστε να έρχονται οι φίλοι 
μου τώρα το καλοκαίρι και να καθόμαστε, ή όχι;

Ο δήμος Πάρου –και καλά κάνει- πρέπει να δι-
ευκολύνει τους επαγγελματίες του παραλιακού 
δρόμου. Συμπολίτες μας είναι, χρήματα πληρώνουν, 
υπαλλήλους απασχολούν. Όλα τα κατανοούμε και 
για τα περισσότερα κάνουμε τα στραβά μάτια. Δε 
θα πρέπει όμως να σκεφτούν οι αρμόδιοι ότι πρέπει 
να βρεθεί μία χρυσή τομή και να έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης και οι πολίτες το καλοκαίρι στην παρα-
λιακή οδό Παροικιάς.

Άγιος
Κωνσταντίνος

Στη συνοικία Κάστρο, στην κορυφή της αρχαί-

ας ακρόπολης της Πάρου, πάνω σε θεμέλια αρ-

χαϊκού ναού και στο δυτικό τμήμα του Ενετικού 

κάστρου, βρίσκεται κτισμένο από τον 17ο αιώνα 

το παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Λαμπρό δείγμα νησιώτικης εκκλησιαστικής αρ-

χιτεκτονικής που ξεχωρίζει αφού έχει κτισθεί στο 

υψηλότερο μέρος της πόλης και αποτελεί ένα 

από τα πιο ενδιαφέροντα και αξιόλογα μνημεία 

της, βλέποντας προς τον κόλπο της Παροικίας με 

το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.

Ο Αγ. Κωνσταντίνος είναι ένα μονόκλιτο τρου-

λαίο παρεκκλήσιο με κύρια χαρακτηριστικά του, 

τον οκτάπλευρο τρούλο του και το μονότοξο κτι-

στό καμπαναριό, που υψώνεται πάνω σε οκτώ 

βαθμίδες. Η κύρια είσοδος του ναού έχει πλού-

σια γλυπτική διακόσμηση, η οποία διαμορφώνε-

ται με ρυθμικά συμπλεκόμενους φυλλοφόρους 

βλαστούς, που καλύπτουν ολόκληρη την επιφά-

νεια των δύο παραστάδων και του υπέρθυρου 

που στηρίζεται πάνω σ’ αυτές. 

Περίτεχνος είναι ο μαρμάρινος φεγγίτης και ο 

σταυρός από πλακίδια, ενώ στο εσωτερικό του 

ναού σε εντυπωσιάζει το επιχρυσωμένο ξυλό-

γλυπτο τέμπλο με τις εικόνες κριτικής τέχνης. 

Νότια του ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο του Ευ-

αγγελισμού της Θεοτόκου, που επικοινωνεί από 

τον μεσότοιχο του. Ο «Κονταράτος», είναι πιθα-

νόν να είναι ο κτήτορας του ναού, γνωρίζοντας 

μόνο το επώνυμο, σύμφωνα με τον Αναστάσιο 

Ορλάνδο.    

(πηγές «Παρεκκλήσια και Εξωκλήσια της Πά-

ρου»).

Η οδός ξεκινάει από το παρεκκλήσιο του «Αγ. 

Κωνσταντίνου» και την οδό «Αθηνάς», έως το 

παρεκκλήσιο του «Αγ. Στυλιανού» και την οδό 

«Αριστίωνος». 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
µεζονέτα 107 τ.µ., µε εσωτερική 
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 ανα-
καινισµένο 115 τ.µ., ανταλλάσσεται 
µε κτήµα οικοδοµήσιµο µε θέα στην 
Πάρο, κατά προτίµηση στη νότια 

πλευρά της. Τηλ. 6932 899 999

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται µονο-
κατοικία 105 τ.µ., σε 4 καταπράσινα 
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

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.200 τ.µ πωλείται 
επί του κεντρικού δρόµου Παροικιάς 
– Νάουσας, θέση Καµάρες και 8.500 
τ.µ µε παλιά κτίσµατα και θέα προς 
Νάουσα. Τηλ. 22840 21622, 6948 
463 779

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε ενοικίαση, καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών 
από και προς λιµάνι και αεροδρόµιο, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών 
µε ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 
6942 798 728 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ στο 
δρόµο προς αεροδρόµιο, ενοικιά-
ζεται οικόπεδο 550 τ.µ. µε κτίσµα 
55 τ.µ, πηγάδι και δέντρα (πρώην 
Lemon Tree). Τηλ. 22840 21622, 
6948 463 779

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπειρία 
και γνώσεις ξένων γλωσσών & ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΑ 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

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

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ εσωτερική 
ζητείται για όλο το χρόνο, περιοχή 
Πίσω Λιβάδι.
Τηλ. επικοινωνίας:  6945 275 152

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από κατάστηµα 
Coff ee to go στην Παροικιά, µόνιµο 
ή για τη σεζόν. Πληροφορίες στο 
τηλ. 22840 28281. Αποστολή βιο-

γραφικών στο:  paros7@gmail.com

ΑΤΟΜΟ για λάντζα ζητείται από 
κεντρικό καφέ στην Παροικιά για 
τη σεζόν. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 
334 848

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται από την εταιρεία DPS. 
Πληροφορίες στα τηλ. 22840 21906, 
6937 411 195 και βιογραφικά στο: 
info@dps.com.gr 

Ο∆ΗΓΟΣ  Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ ζητείται. 
Επιθυµητή σχετική προϋπηρεσία 
και γνώση του οδικού δικτύου της 
Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 
545, 22840 45076

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται ως 
εσωτερική για φροντίδα ηλικιωµέ-
νων και να γνωρίζει από µαγειρική, 
στην Παροικία της Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 5780457, 210 
5737516. Κιν. 6932 426 568 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για τη σεζόν από ξενοδοχείο 
4* στην Αλυκή. Τηλ επικοινωνίας: 
6947 325 919

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στο Πίσω Λιβάδι για κουζίνα – 
λάντζα και για σέρβις. (σερβιτόρος 
– σερβιτόρα). Τηλ. 6944 511 304

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη σεζόν 
από εστιατόριο στην Παροικιά, µε 
τις εξής ειδικότητες: Μπουφετζού, 
Μάγειρας, Σερβιτόροι. Τηλ. 690 916 
0765

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

ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ζητείται από 
εταιρεία στην Πάρο, µε εµπειρία 
στην συντήρηση πισίνας για εργασία 
µε ασφάλεια και µισθό. Προϋπόθεση 
άδεια µοτοσυκλέτας. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6942 826 399

ΤΕΧΝΗΤΡΙΕΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – 
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ, ζητούνται για εργασία 

σε κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 27806, 6945 
900 278

ΑΤΟΜΑ νεαρής ηλικίας ζητούνται 
από Bar - Restaurant στην Παροικιά 
για µπαρ και σέρβις. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6986 921 919

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από επιχείρη-
ση εστίασης στην Παροικιά για τις 
παρακάτω θέσεις: 
α) Άτοµα για κουζίνα και λάντζα 
µε προϋπηρεσία, (δεν παρέχεται 
διαµονή), β) Τυλιχτές-ριες και 
ψήστες που να γνωρίζουν από 
πέρασµα κεµπάµπ – καλαµάκια, µε 
προϋπηρεσία και χαµογελαστοί γ) 
Σερβιτόροι-ες, απαραίτητη προϋπη-
ρεσία και χαµογελαστοί και δ) Άτοµα 
DELIVERY, µε γνώση της περιοχής 
της Παροικιάς, προϋπηρεσία, 
εµφάνιση και χαµόγελο. Εργασία για 
όλες τις θέσεις, σεζόν ή και για όλο 
το χρόνο. Τηλ. 6977 476 608, 6970 
651 470

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε 
επιχείρηση παγωτά – κρεπερί, µε 
γνώσεις καφέ και µπουφέ. Τηλ. 6938 
533 714

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 8ωρη 
ή 4ωρη απασχόληση, απαραίτητη 
προϋπόθεση, άδεια οδήγησης 
για µηχανάκι. Τηλ. 6947 561 776 
Αγγελική

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργα-
σία στο ξενοδοχείο MR & MRS 
WHITE στην Νάουσα Πάρου, των 

κάτωθι ειδικοτήτων: Μπάρµαν, 
µπαρίστα, σέρβις, οδηγό, βοηθό 
σούσι, καµαριέρες. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 22840 55207 email: info@
mrandmrswhitehotel.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία απογεµατινές 
ώρες, (µετά τις 4 µ.µ.) µε δίπλωµα 
οδήγησης, για καθαριότητα, κουζίνα, 
εστιατόρια κλπ. Τηλ. 6996 763 860

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ζητούνται 
για αγορά. Τηλ. 6938 526 013

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

YAMAHA εξωλέµβια µηχανή, και-
νούρια, 8HP και βάρκα για TENDER 
πωλούνται. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
308 245

ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE 80HP 
πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 
6976 463 151

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ GOLF 1600 κυβικά, 
µοντέλο του 2000 πωλείται, ατρα-
κάριστο, προστατευµένο σε γκαράζ, 
καινούρια λάστιχα και σέρβις. Τηλ. 
6934 692 431

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

όλοι ταξιδεύουν για Πάρο
µε το aboutparos.gr εσύ;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας



www.fonitisparou.gr Αντίπαρος | 13

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Δωρεά στην Αντίπαρο
Ο πολιτιστικός σύλ-

λογος «Αντίπαρος εν 
πλω», στο πλαίσιο του 
κοινωνικού του έργου, 
συνέβαλε ώστε να κα-
λυφθούν οι ανάγκες 
του δημοτικού σχολεί-
ου σε ασπροπίνακες. 

Πιο συγκεκριμένα, 
την Τετάρτη 10 Μαΐ-
ου τοποθετήθηκαν σε 
τέσσερις αίθουσες του 
δημοτικού σχολείου 
πίνακες μαρκαδόρου 
με συνολικό κόστος 
560 ευρώ. 

Η δωρεά πραγμα-
τοποιήθηκε από χρηματική προσφορά του πολιτιστικού συλλόγου «Αντίπαρος Εν 
Πλω», της ιατρικής ομάδας «Διγενής Ακρίτας», καθώς και ποσού που συγκεντρώθη-
κε από τους κατοίκους σε κουτί δωρεάς κατά τη διάρκεια επίσκεψης των γιατρών 
στο νησί.

Άμισθος σύμβουλος 
δημάρχου,  
στην Αντίπαρο

Από τον δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστ. Φαρούπο, έγινε γνωστό με σχετική ανακοί-
νωση ο ορισμός άμισθου συμβούλου του.

Ο ορισμός προέκυψε από την ανάγκη για την επικουρία του δημάρχου σε θέ-
ματα πολιτισμού και από το γεγονός ότι από τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 
3852/2010 δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, 
δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

Έτσι, ο κ. Φαρούπος ανέθεσε στον κ. Δημήτρη Μάτσα του Γεωργίου, επίτιμο έφο-
ρο αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθήκοντα άμισθου 
ειδικού σύμβουλου του δήμου, σε ζητήματα που αφορούν τον υλικό και άυλο πολι-
τισμό της Αντιπάρου, από την προϊστορία ως τις μέρες μας.

Το έργο αυτό θα επιτελείται επιστημονικά και αντικειμενικά επί θεμάτων που προ-
κρίνει ο δήμος σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή υπάλ-
ληλο του δήμου Αντιπάρου.

Το παράπονο  
του Αντιπαριώτη  
συνεταιριστή

Η «Φωνή της Πάρου» έλαβε επιστολή από τον κ. Ιωάννη Καλάργυρου του Αντω-
νίου, σχετικά με τα συμβάντα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου. Η επιστολή, η 
οποία έχει σταλεί και προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, έχει ως εξής:

«Το παράπονο ενός συνεταιριστή.
Γεννήθηκα το 1956 από γονείς αγρότες στην Αντίπαρο. Δούλεψα σαν αγρότης 

από πολύ μικρός, δίπλα στον πατέρα μου τον «ΑΝΤΩΝΑΡΟ» όπως τον έλεγαν οι 
χωριανοί, στα χωράφια και στα ζώα και συνέχισα να δουλεύω όσο μου το επέτρεπε 
η υγεία μου. Δίπλα μας είχαμε πάντα τον συνεταιρισμό που στήριζε με τη δράση του 
τους αγρότες του νησιού μας. Από κει παίρναμε τα απαραίτητα εφόδια (λιπάσματα, 
ζωοτροφές κλπ), είχαμε την απαραίτητη ενημέρωση και βοήθεια στα καθημερινά 
μας προβλήματα, λύναμε προβλήματα συγκέντρωσης και διάθεσης της παραγωγής 
μας, τακτοποιούσαμε τις επιδοτήσεις και οργανώναμε την εφαρμογή των προγραμ-
μάτων του υπουργείου Γεωργίας με τους γεωπόνους και τους κτηνίατρους.

Το 1982 εκλέγομαι για πρώτη φορά στο Δ.Σ. του συνεταιρισμού και από το 1986 
μέχρι το 2006 εκλέγομαι συνεχώς πρόεδρος του. Εκλέγομαι επίσης, αντιπρόσωπος 
του συνεταιρισμού στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, συμμετέχω στις 
γενικές συνελεύσεις της και εκλέγομαι πολλές φορές στο Διοικητικό της Συμβούλιο 
και για 6 χρόνια είμαι αντιπρόεδρος.

Το 2006, για λόγους υγείας, στις εκλογές του Νοεμβρίου δε θέτω υποψηφιότητα 
και παραδίδω στον νέο πρόεδρο κύριο Τριαντάφυλλο Κώστα τη σφραγίδα του συ-
νεταιρισμού, τα θεωρημένα βιβλία του Δ.Σ., της Γενικής Συνέλευσης, του Μητρώου 
Μελών κ.λ.π. καθώς και δύο βιβλιάρια καταθέσεων στο όνομα του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Αντιπάρου με 17.500 ευρώ περίπου στην ΑΤΕ.

Το 2007 από όσο γνωρίζω τα λεφτά αυτά σηκώθηκαν και ξοδεύτηκαν σε εκδρο-
μές. Οι λογαριασμοί αυτοί καταργήθηκαν και ανοίχτηκαν προσωπικοί λογαριασμοί 
στην Εθνική Τράπεζα, στο όνομα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Το 2012 η τότε διοίκηση της Ε.Α.Σ. Πάρου σε τρεις συνελεύσεις του συνεταιρι-
σμού μας ενημέρωσε για το Ν.4015 /2011 που υποχρέωνε τις ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών να μετατραπούν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς απορροφώντας όσα 
μέλη τους συνεταιρισμούς αποφάσιζαν να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο συνεταιρισμό. 
Όσοι συνεταιρισμοί αποφάσιζαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έπρεπε να προ-
σαρμόσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με το νόμο αυτό και να γραφτούν στο 
μητρώο του υπουργείου.

Τότε ο πρόεδρος και η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν στις Γ.Σ. του συν/σμού 

της Αντιπάρου αποφάσισαν να μην συγχωνευθεί ο συνεταιρισμός της Αντιπάρου με 
τους άλλους 9 συνεταιρισμούς της Πάρου και την Ένωση, αλλά να κρατήσει αυτό-
νομη πορεία.

Από τότε όμως μέχρι και τις 19-4-2017 καμία ενέργεια δεν έγινε από την μεριά 
του προέδρου για να γραφτεί ο συνεταιρισμός στο Μητρώο και να γίνει βιώσιμος, 
αλλά τον άφησε στην τύχη του, δεν κάλεσε ποτέ το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση. 
Δεν προχώρησε σε εκλογές ούτε το 2012 ούτε το 2015 όπως προέβλεπε το κατα-
στατικό του, με αποτέλεσμα ο συνεταιρισμός να μην έχει νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση 
όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Ν.4384/16-4-2016 έδωσε μία ακόμα ευκαιρία στον «Πρόεδρο» να αποφασίσει 
για την τύχη του Συνεταιρισμού μας στο διάστημα ενός χρόνου (μέχρι 25/4/2017) 
δίνοντας του δύο επιλογές: Να συγχωνευθεί με ένα συνεταιρισμό που λειτουργεί 
νόμιμα και είναι γραμμένος στο Μητρώο, ή να αποφασίσει την λύση και την εκκαθά-
ριση του με νόμιμες διαδικασίες.

Ο «Πρόεδρος» όμως συνεχίζει να μην ασχολείται με την τύχη του συνεταιρισμού 
του μέχρι που η εφημερίδα «Φωνή της Πάρου» κάνει πρωτοσέλιδο το θέμα.

Και ώ του θαύματος το ανύπαρκτο για χρόνια Δ.Σ. καλεί σε Γενική Συνέλευση τα 
μέλη του Α.Σ. Αντιπάρου χωρίς να υπάρχει θέμα ημερήσιας διάταξης στις 19-4-
2017.

Και όχι μόνο, αυτό το ανύπαρκτο Δ.Σ. χωρίς συνεδρίαση έχει προσλάβει νομικό 
σύμβουλο και παράγοντα τεχνοκράτη όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του χωρίς κα-
νένα από τα «μέλη» του να γνωρίζει την απόφαση αυτή και το ύψος της αμοιβής 
του συμβούλου.

Η συνέλευση δεν έχει απαρτία και βγαίνει νέα πρόσκληση για επαναληπτική συ-
νέλευση στις 26-4-2017, όμως με θέμα αυτή τη φορά τη λύση του συνεταιρισμού.

Στη συνέλευση αυτή ο πρόεδρος είναι ουσιαστικά απών ενώ προεδρεύει και κάνει 
κουμάντο με το έτσι θέλω ο νεοδιορισμένος σύμβουλος που ενώ στην αρχή δηλώ-
νει οικονομολόγος, σε ερώτηση μου για τις γνώσεις του δηλώνει τεχνοκράτης.

Εισηγείται μια απόφαση για λύση και εκκαθάριση του συνεταιρισμού και μεταβί-
βαση των ακινήτων του στον Δήμο Αντιπάρου την οποία η συνέλευση εγκρίνει με 
αδιευκρίνιστη απαρτία, αλλά το χαρτί που υπογράφουν οι παρόντες είναι λευκό.

Δεν ενημέρωσαν για το πόσα χρήματα έχει ο συν/σμός σήμερα μετά από 10 χρό-
νια γνωρίζοντας ότι τα 3 ακίνητα του συνεταιρισμού είναι συνεχώς μισθωμένα και 
με υψηλά μισθώματα (πάνω από 10.000 ευρώ το χρόνο).

Διορίζονται εκκαθαριστές οι οποίοι από όσο γνωρίζω δεν αποδέχθηκαν τον διο-
ρισμό τους.

Φαίνεται ότι ή κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι ή το κράτος και οι αρχές δεν λειτουρ-
γούν σωστά.

Λυπάμαι πραγματικά γιατί ο Αγροτικός Συν/σμός Αντιπάρου που ιδρύθηκε το 1927 
και θα μπορούσε να προσφέρει και σήμερα στους αγρότες και σε ολόκληρο το νησί.

Με τιμή
Καλάργυρος Ιωάννης του Αντωνίου».



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Επίσκεψη στον 
ΒΙΟ.ΚΑ.

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 η Β’ τάξη του γυμνασίου 
Πάρου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων 
της χημείας, βιολογίας και τεχνολογίας, επισκέφτηκε 
τον βιολογικό καθαρισμό της Παροικίας. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη 
φαινόμενα και διαδικασίες που πραγματεύονται στα 
παραπάνω μαθήματα, βελτιώνοντας σημαντικά με αυ-
τόν τον τρόπο τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε δελτίο τύπου του γυμνασίου Πάρου εκφράζο-
νται οι ευχαριστίες στην υπεύθυνη του ΒΙΟ.ΚΑ.. Μαρία 
Μαύρη, για την περιήγηση στις εγκαταστάσεις και την 
ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας 
και τη σημασία της για το φυσικό περιβάλλον της Πά-
ρου.
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Σάρωσαν τα 
ΑΟΠάκια!

Με επιτυχία διεξήχθησαν το Σάββατο 13 Μαΐου 
2017 στο δημοτικό στάδιο Πάρου οι διασυλλογικοί 
αγώνες παμπαίδων-παγκορασίδων Β’ και αναπτυξια-
κοί αγώνες στίβου.

Το επίπεδο ήταν υψηλό για τις ηλικίες, με πολύ κα-
λές επιδόσεις από τους αθλητές και των τριών νησιών, 
γεγονός που δείχνει και στις μικρές κατηγορίες την 
καλή δουλειά που γίνεται σε όλα τα σωματεία των 
Κυκλάδων και στις μικρές κατηγορίες! Τα «μικρά» του 
Α.Ο. Πάρου τα πήγαν περίφημα!

Πιο συγκεκριμένα: 
Στις παγκορασίδες και Παμπαίδες Β’:
Η Σελιμάι Ήρα κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια. Στα 

αγωνίσματα του μήκους (4.52), στα 60 μ. (8.42) και 
στη σφαιροβολία (8.36), που τις χάρισαν και το 4ο 
χρυσό στο τρίαθλο.

Ο Πετρόπουλος Λυκούργος με 2 ασημένια με-
τάλλια ήταν 2ος στα 1.000 μ. (3.43) και 2ος στο τρία-
θλο με 1000 μέτρα.

Ο Κωνσταντίνος Ακάλεστος 2 ασημένια μετάλ-
λια, ένα στα 60 μέτρα με χρόνο 8.90 (8.89 ο πρώτος 
σε άλλη σειρά!) και δεύτερος στο τρίαθλο με 60 μ.

Στους αναπτυξιακούς αγώνες της κατηγορίας Πα-
μπαίδων-Παγκορασίδων Μίνι τα «μικρά» μας τα πήγαν 
εξαιρετικά!

1ος στο μπαλάκι ο Γιάννης Σαρρής.
1η στο άλμα εις μήκος η Εμμανουέλα Βλάκα.
1η 2η και 3η θέση στα 50 μ. ο Δημήτρης Μπαρ-

μπαρής, ο Μιχάλης Σκιαδάς και ο Γρηγόρης 
Καρπάθιος.

2η θέση στα 50 μέτρων η Μαρία Σιφναίου και 
στο ίδιο αγώνισμα 3η η μικρότερή μας αθλήτρια Ελέ-
νη Μαυρομάτη (η μικρότερη αθλήτρια του συλλό-
γου μας!!)

1η, 2η και 3η στο μπαλάκι αντίστοιχα η Φαίδρα 
Γκίνη, η Λιρίκα Νίνκα και η Μιχαέλλα Μελανί-
τη.

3ος ο Λευτέρης Σκαραμαγκάς στο μπαλάκι
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλα τα αγωνίσματα έγιναν 

καλές επιδόσεις για την ηλικία των παιδιών και οι μι-
κροί αθλητές αφήνουν υποσχέσεις για την συνεχόμενη 
άνοδο του κλασικού αθλητισμού στις Κυκλάδες, που 
φαίνεται ήδη στις μεγαλύτερες κατηγορίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές όλων των 
σωματείων για τις επιδόσεις και τις διακρίσεις τους 
και που αγωνίστηκαν με ήθος και έδειξαν για μια 
ακόμα φορά ότι ο στίβος στις Κυκλάδες μας ενώνει! 
Συγχαρητήρια στους προπονητές των παιδιών και ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία ώστε 
να φέρουμε εις πέρας και αυτούς τους αγώνες με επι-
τυχία!

Τέλος, όπως αναφέρει η σελίδα του ΑΟΠ για τον 
κλασικό αθλητισμό: «Μπορεί οι αγώνες στις Κυκλάδες 
να τελείωσαν... εμείς όμως συνεχίζουμε προπονήσεις, 
γιατί έχουμε μπροστά μας το πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα ΠΠ-ΠΚ Α’ τον Ιούλιο στη Χαλκίδα, αλλά επίσης 
στον στίβο οι αθλητές συνεχίζουν κανονικά τις προ-
πονήσεις τους (με ένα διάλειμμα το καλοκαίρι) ανα-
πτύσσοντας βασικές ικανότητες και την τεχνική τους. 
Γιατί στον κλασικό αθλητισμό οι επιδόσεις και οι επι-
τυχίες έρχονται μέσα από την συστηματική προπόνη-
ση! Ραντεβού λοιπόν… στο γήπεδο».

Άτυχος ο  
Μαρπησσαϊκός

Άτυχοι οι μικροί Μαρπησσαίοι έχασαν την ευκαιρία 
να διεκδικήσουν το τρόπαιο στο final 4 στην κατηγο-
ρία Κ-12 της ΕΠΣ Κυκλάδων, καθώς έχασαν στον ημι-
τελικό από τον ουσιαστικό γηπεδούχο Αίαντα Σύρου, 
στο γήπεδο της Ερμούπολης.

Η ατυχία για τον Μαρπησσαϊκό ήταν μεγάλη, αφού 
ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και στα πέναλτι η Πα-
ριανή ομάδα έχασε 3-1.

Οι Συριανοί άνοιξαν το σκορ με τον Κάτρη με πέναλ-
τι στο 1ο λεπτό, ο Μαρπησσαϊκός ισοφάρισε σε 1-1 με 
τον Βιλαντώνη, αλλά ο Αίας Σύρου πήρε ξανά κεφάλι 
στο σκορ στο 21ο λεπτό, με τον Φρέρη. Η ομάδα μας 
ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2 με πέναλτι του Βιλαντώνη 
στο 39ο λεπτό. Τελικά, ο Μαρπησσαϊκός, όπως γράψα-
με και παραπάνω, αποκλείστηκε στα πέναλτι με σκορ 
3-1.

Η ομάδα Κ-12 του Μαρπησσαϊκού αγωνίστηκε με 
βασικούς παίκτες και αλλαγές τους: Σπανό, Άγουρο, 
Βιλαντώνη, Π. Αποστολόπουλο, Κρητικό, Ζουμή, Γεμε-
λιάρη, Θαλασσινό, Κοντό, Τζιώτη, Ν. Αποστολόπουλο, 
Κ. Παντελαίο, Σπανογιάννη, Ε. Παντελαίο και Δαγδε-
λένη.

Στον άλλο ημιτελικό η Μύκονος έχασε από τον ΠΑΣ 
Νάξου με 3-0, ενώ στον τελικό οι Ναξιώτες πήραν το 
πρωτάθλημα Κυκλάδων νικώντας του Συριανούς με 
4-1.

Ευχαριστίες
Από τον Μαρπησσαϊκό δημοσιοποιήθηκε το παρα-

κάτω δελτίο τύπου για τις ποδοσφαιρικές αναμετρή-
σεις στη Σύρο:

«Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ευχαριστεί την ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ για τη φιλο-
ξενία που είχε η ομάδα μας (στο final four K 12) στη 
Σύρο, το διήμερο 13-14/5/17».

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα Νάουσας, συνεχίζει την παρου-

σίαση της θεατρικής παράστασης: «Ποιος ανακάλυψε 
την Αμερική…).

Σύμφωνα με τους συντελεστές της παράστασης «[…] 
ένα παράθυρο ζωής ανοίγει και εμφανίζονται δύο γυ-
ναίκες ενώ αναδύεται το άρωμα όλων των χρόνων 
που πέρασαν. Δύο γυναίκες, με πορείες που ακολου-
θούν πότε παράλληλη τροχιά, πότε απομακρύνονται 
και πότε πλησιάζουν πάλι. Μια διαρκής πάλη ζωής 
προς κάθε κατεύθυνση, στο εσωτερικό του κάθε χα-
ρακτήρα αλλά και προς τα έξω, με τα πρέπει και τα 
θέλω. Τελικά ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του να χαί-
ρεται… ή μήπως όχι;».

Το έργο παρουσιάζεται το Σάββατο 20 και Κυ-
ριακή 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα 
της θεατρικής ομάδας στη Νάουσα.

Του άνεμου 
και της  
αρμύρας

Το βραβείο γα-
στρονομικής λογο-
τεχνίας απέσπασε 
από τη διεθνή ακα-
δημία γαστρονομί-
ας, το βιβλίο «Του 
άνεμου και της αρ-
μύρας», του δικτύου 
Aegean Cuisine. 

Πρόκειται για μια έκδοση του επιμελητηρίου Κυκλά-
δων, στα ελληνικά και αγγλικά, που αποτυπώνει σε 
300 σελίδες τα προϊόντα, το μαγειρικό πλούτο και τη 
γαστρονομική κουλτούρα καθενός από τα 24 κυκλα-
δονήσια.

Η συγκεκριμένη διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, καθώς προέρχεται από ένα διεθνώς καταξιωμένο 
φορέα ενισχύοντας την πορεία του βιβλίου εκτός των 
συνόρων της Ελλάδας και, κατ’ επέκταση, την προώ-
θηση των κυκλαδίτικων προϊόντων και την ανάπτυξη 
του γαστρονομικού τουρισμού στην περιοχή. Το βιβλίο 
«Του άνεμου και της αρμύρας» απευθύνεται σε όλους 
και όχι μονάχα σε μια μικρή μερίδα ειδικά ενδιαφερό-
μενων. Διαβάζοντάς το κανείς είναι σα να μεταφέρεται 
στο κάθε νησί, να πατά στη γη του, να μυρίζει στον 
αέρα όλα τα αρώματα, να γνωρίζει τα προϊόντα του 
τόπου, να νιώθει την ιστορία του, τους ανθρώπους και 
τις μαγειρικές τους.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη διάκριση για το δίκτυο 
Aegean Cuisine και το επιμελητήριο Κυκλάδων, ο πρό-
εδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Ρούσσος, ευχαριστεί 
όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους 
συγγραφείς Νανά Δαρειώτη, Θάλεια Τσιχλάκη και Αν-
δρέα Ν. Ανδρουλιδάκη, καθώς και τον Ηλία Μαμαλά-
κη, το Δημήτρη Ρουσουνέλο και το Γιώργο Χατζηγιαν-
νάκη για την πολύτιμη συμβολή τους.

Στην Πάρο, το βιβλίο διατίθεται από το τουριστικό 
γραφείο «Perantinos travel» στο Π. Λιβάδι, στο βιβλι-
οπωλείο «Παρία Λέξις» στη Νάουσα και το βιβλιοπω-
λείο «Αναγέννηση» στην Παροικιά.
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Προσφορά ζωής
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μεταμόσχευση μυελού των οστών και η ση-

μασία της εθελοντικής προσφοράς», διοργανώθηκε από τον δήμο Πάρου και την 
υποστήριξη του συλλόγου «Όραμα ελπίδας - Τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού 
των οστών», καθώς και άλλων φορέων του νησιού μας στις 13 και 14/5/2107 
σε Παροικιά και Νάουσα.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι προσκεκλημένοι, δότης στις αλλογενείς μεταμοσχεύ-
σεις μπορεί να είναι ένα απόλυτα ή μερικά ιστοσυμβατό μέλος της οικογένειας ή 
ένα μη συγγενικό άτομο. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Στέλιος Γραφάκος, παιδίατρος-αιματολόγος & 
δ/ντης Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών Νοσ. Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», ενώ παράλληλα γινόταν λήψη δειγμάτων από την εκπρόσωπο της Τρά-
πεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών του συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», 
Παναγιώτα Καραφυλλίδου.

Για το 70% των ασθενών δεν μπορεί να βρεθεί δότης στο οικογενειακό περι-
βάλλον. Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι διεθνώς περισσότεροι από 13.000.000 
εθελοντές δότες. Στη χώρα μας ο αριθμός των εθελοντών δοτών είναι περίπου 
15.000, αριθμός ανεπαρκής για την ανεύρεση κατάλληλου δότη για Έλληνες 
ασθενείς. Ο αριθμός των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού είναι μικρός και 
πρέπει να γίνουν συστηματικές προσπάθειες από όλους τους φορείς για να δη-
μιουργηθεί μία τράπεζα με τουλάχιστον 60.000 εθελοντές δότες. Επίσης, πρέπει 
να αυξηθεί ο αριθμός των μονάδων ομφαλικού αίματος, ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες των ασθενών μας.  

Τέλος, 100 Έλληνες ασθενείς, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, θα μπο-
ρούσαν να σώζονται κάθε χρόνο από μία μεταμόσχευση μυελού των οστών.
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