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Συνέντευξη Ντ. Κατσωνοπούλου
Νέοι δρόμοι εξωστρέφειας για την προβολή της Πάρου

Οι απλές καταχωρήσεις είναι δωρεάν
και τις ελέγχουµε!
Εσείς πως θα βοηθήσετε;
· Ελέγξτε την καταχώρησή σας
· Ενηµερώστε µας για αλλαγές & διορθώσεις
· Εµείς δωρεάν θα καταχωρήσουµε 
  τα στοιχεία σας

Τηλ. 22840 28025 | Fax. 22840 53055 | E. info@smileweb.gr

Η νέα έκδοση ετοιµάζεται!
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■ Τα περίεργα
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το 

φαινόμενο (επιλεκτικά) της διαρροής εγγράφων από 
δήμους προς «φιλικά» ιστολόγια και ηλεκτρονικές σε-
λίδες. Το θέμα φυσικά δεν είναι η «διαρροή», καθώς 
αυτό γίνονταν, γίνεται και θα γίνεται από τις εκάστοτε 
εξουσίες σε όλη την υδρόγειο σφαίρα (για να ξέρουμε 
τι λέμε δηλαδή). Άλλωστε, η κάθε εξουσία κρίνει τον 
τρόπο που θα προβάλλει ένα γεγονός ή μία σκέψη της 
και από πού έχει συμφέρον να το παρουσιάσει αυτό. 
Μεγάλα παιδιά είσαστε, παραπολιτική στήλη διαβάζε-
τε, άρα κατανοείτε τι προσπαθούμε να εξηγήσουμε. 

■ Επικοινωνιακά
Ας πούμε τώρα ότι είσαστε ο Τσίπρας (λέμε τώρα). 

Πού θα προτιμούσατε να έχετε μία συνέντευξή σας; 
Στην «Αυγή» ή στον «Ελεύθερο Τύπο». Στον «Ελεύθε-
ρο Τύπο» φυσικά, αφού μέσω αυτής της εφημερίδας 
θα προωθούσατε τη σκέψη σας σ’ ένα άλλο πολιτικό 
κοινό, έξω από το δικό σας. Το ίδιο, αν είσαστε Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Τα πάντα θα δίνατε για μία συ-
νέντευξή σας -πρωτοσέλιδο- στην «Εφημερίδα των 
Συντακτών». Τι να το κάνετε αν η συνέντευξή σας δη-
μοσιευόταν στον «Ελεύθερο Τύπο». Δηλαδή, ο πού-
ρος Νεοδημοκράτης σε τι προβληματισμό θα έμπαινε; 
Αυτά γνωστά και ευκολονόητα. Στις «δικές» μας εφη-
μερίδες δίνουμε υλικό για προβολή έργου, ώστε να 
κάνουμε πολιτικό «μασάζ» στο δικό μας κοινό για να 
έχει επιχειρήματα και στις «απέναντι» εφημερίδες δί-
νουμε «αποκλειστικά» θέματα για να τα έχουμε καλά, 
και να αφήνουμε διαύλους επικοινωνίας, κλπ. Η πολι-
τική επικοινωνία δεν είναι κανένα φοβερό και τρομερό 
πράγμα. Έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, που 
αν τους ακολουθήσεις μόνο πολιτικό όφελος έχεις.

■ Τρικ
Μία άλλη ιδιαίτερη ιστορία στην πολιτική επικοι-

νωνία είναι αυτή της μέτρησης πολιτικής αντίδρασης. 
Στην Ελλάδα, μετρ αυτής της τακτικής, ήταν ο Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης. Ο τότε πρωθυπουργός –σφή-
να κυβέρνηση στα χρόνια θύελλας της παντοκρατορί-
ας ΠΑΣΟΚ-, όταν ήθελε να δει την πολιτική αντίδραση 
για ένα νομοσχέδιο που ετοίμαζε έδινε «αποκλειστική» 
είδηση σε κάποια εφημερίδα. (Αδιάφορο εδώ αν ήταν 
«φιλική» ή αντιπολιτευόμενη). Στη συνέχεια, ο Μητσο-
τάκαρος, μετρούσε τις αντιδράσεις και ανάλογα έφερ-
νε το νομοσχέδιο στη βουλή ή δεν το παρουσίαζε ποτέ. 
Μόνο που καμιά φορά με αυτήν την τακτική την πατάς 
κιόλας. Έτσι, όταν διέρρευσε στο «Έθνος» τη φήμη ότι 
θα αποκεφαλίσει τον Σαμαρά, με το λεγόμενο «Μακε-
δονικό» ζήτημα και μέτρησε αντιδράσεις, πίστεψε ότι 
η κυβέρνησή του θα έμενε αλώβητη. Δεν είχε υπολογί-
σει όμως τους Σαμαρικούς βουλευτές, που έριξαν στη 
συνέχεια την κυβέρνηση.

■ «Εσωτερικά»
Το πιο δύσκολο σε κάθε εξουσία είναι η διαχείριση 

των εσωτερικών της ζητημάτων, ειδικά όταν οι συνερ-
γάτες σου είναι είτε ερασιτέχνες, είτε έχουν ταχθεί εξ 
αρχής με κάποια ομάδα της παράταξής σου. Εδώ τα 

πράγματα θέλουν λεπτούς χειρισμούς, απόλυτη εμπι-
στοσύνη και κυρίως «στεγανοποίηση», κοινώς «σκα-
σμό», με όλους όσοι συνεργάζεται στενά ο επικεφαλής 
της παράταξης. Έτσι, σκάβεις τον λάκκο των εσωτε-
ρικών σου αντιπάλων και τους στέλνεις αδιάβαστους 
με τα δημοσιεύματα. Καλά δημοσιεύματα θεωρούνται 
εκείνα τα οποία συνοδεύονται από αποδεικτικό υλικό. 
Κοινώς ντοκουμέντα, δηλαδή έγγραφα. Έτσι, ο στο-
χοποιημένος «συνάδελφός» σου στην παράταξη δεν 
ξέρει από πού του ήρθε το κατακέφαλο! Βλέπει μόνο 
αστράκια να σχηματίζονται πάνω από την κουρούπα 
του.

■ «Εσωτερικά» 2
Το πρόβλημα με το εσωτερικό «κάρφωμα» είναι 

ότι δεν είναι μόνο πλεονέκτημα του επικεφαλής της 
παράταξης. Και αυτό διότι πρόσβαση στα έγγραφα 
έχουν και τα παρακάτω στελέχη από τον επικεφαλής 
και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες σύμβουλοι του. Οι επι-
κεφαλής των παρατάξεων προσλαμβάνουν επαγγελ-
ματίες συμβούλους ουσιαστικά για να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους εκεί που διακρίνουν κάποιο κενό. Δεν 
έχεις π.χ. πολιτικούς μηχανικούς και τους έχεις ανά-
γκη, ε τότε προσλαμβάνεις μηχανικό, αρχιτέκτονα κλπ. 
Η πρόσληψη επαγγελματία συμβούλου έχει κάποιους 
κανόνες. Δηλαδή, προσλαμβάνεις κάποιον μόνο αν 
γνωρίζεις βαθιά μέσα σου ότι στον τομέα που θα τον 
χρησιμοποιήσεις είναι καλύτερος από εσένα. Επίσης, η 
πρόσληψη επαγγελματία συμβούλου πρέπει να γίνεται 
αξιοκρατικά. Ρουσφέτια κάνεις αλλού και όχι για τις 
συγκεκριμένες θέσεις. Αυτά τα δύο αναφερόμενα πιο 
πάνω είναι κανόνας απαράβατος. Δεν προσλαμβάνεις 
π.χ. έναν επαγγελματία μηχανολόγο ως σύμβουλο και 
μετά του λες ότι θα ασχολείται όλη την ημέρα για να 
σου γράφει σχόλια στο face book και σε blog. Την 
έκατσες τη βάρκα μεγάλε! 

■ Τα «μαχαιρώματα»
Όσοι λοιπόν επαγγελματίες σύμβουλοί σου είναι 

«επαγγελματίες» μόνο κατά την αμοιβή τους και όχι 
συνειδητοποιημένοι για την εργασία τους, αυτό σημαί-
νει μεγάλο πρόβλημα για τον επικεφαλής. Και αυτό 
διότι με τον ερασιτεχνισμό που επιδεικνύουν γίνονται 
επικίνδυνοι για όλη την παράταξη. Ιδιαίτερα όταν ο 
«επαγγελματίας» σύμβουλός σου ταχθεί υπέρ μίας 
ομάδας μέσα στον σχηματισμό και τα κάνει «πλακά-
κια». Εκεί, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Ο πιο συχνός 
κίνδυνος είναι να στραφεί εναντίον έμπιστου ατόμου 
του επικεφαλής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν την 
πατάει μόνο ο δικός σου έμπιστος άνθρωπος, αλλά 
και ολόκληρη η παράταξή σου. Έτσι, δίνει έγγραφα 
σε ΜΜΕ και τους αποδομεί. Ο δικός σου άνθρωπος 
γίνεται βορά στις ορέξεις των αντιπάλων σου. Τόσο 
απλά. Άντε μετά να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας 
ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν είσαι επικεφαλής, εσύ είσαι 
ο υπεύθυνος για να ξεκαθαρίσεις το θέμα. Και όταν το 
θέμα που έχει δημιουργηθεί δεν είναι πιστολιά στον 
αέρα, αλλά κατ’ επανάληψη, τότε το γνωμικό: «το δις 
εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», ταιριάζει γάντι στην 
περίπτωση.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Πρόταση για πλωτά 
στο λιμάνι

Την Παρασκευή 19/5/2017 πραγμα-
τοποιήθηκε ενημέρωση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου για τη χρήση πλωτών κατα-
σκευών (τύπου «fl oating linkspan») ως 
συμπληρωματικών στοιχείων σε υφιστά-
μενες χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις.

 Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επι-
χειρησιακού σχεδιασμού για το master 
plan) λιμένα Παροικιάς, παρουσιάστηκαν 
εναλλακτικές προτάσεις και η δυνατότη-
τα  χρήσης πλωτών λιμενικών στοιχείων 
(ναυπηγημάτων) για τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης του λιμένα προς πλοία, 
οχήματα και επιβάτες, με έμφαση στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο κ. Γεώργιος Καράβολος, πρόεδρος της εταιρείας «SEAMARK MARINE», παρουσίασε την 
τεχνολογική μέθοδο των πλωτών λιμενικών στοιχείων και τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της 
εφαρμογής τους στον λιμένα της Παροικιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή του παραλιακού 
μετώπου Αγίου Νικολάου και περιμετρικά-εξωτερικά της προβλήτας Βίντζι. Η προμελέτη με την 
συνολική πρόταση προβλέπει συνδυαστικά τη δημιουργία πλωτού διαδρόμου εξυπηρέτησης 
104 οχημάτων, πλωτή αποβάθρα παραβολής κρουαζιερόπλοιων μήκους μέχρι 150μ., θέσεις 
παραβολής επιβατικών πλοίων ή mega-yacht μήκους ως 60μ. δίπλα στην υπάρχουσα κύρια 
προβλήτα, δύο κτήρια για τις ανάγκες του λιμένα  ή πολιτιστικές χρήσεις, αγκυροβόλιο σκαφών 
αναψυχής δυναμικότητας 30 σκαφών ή περισσότερων, ανάλογα τις διαστάσεις τους.

ΣΔύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «[…] Η πρόταση αποτελεί σημαντική καινοτομία 
στη συνήθη πρακτική των λιμενικών εγκαταστάσεων στον ελληνικό χώρο και είναι δυνατό 
να υλοποιηθεί τμηματικά, σε διαφορετικές φάσεις, με απλή συναρμολόγηση (προσθήκη) των 
επόμενων στις προηγούμενες, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό του 
έργου. Ο Δήμος Πάρου πρωτοπορεί, καινοτομεί  και σχεδιάζει έργα με προοπτική 70ετίας 
που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα του Κεντρικού Λιμένα Παροικίας, θα εκτινάξουν την 
ποιότητα της Πάρου ως τουριστικού προορισμού και θα αξιοποιήσουν τις δημιουργικές και 
παραγωγικές δυνατότητες του τόπου».

Συμβασιούχοι
Η δημοτική αρχή και το 

δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου, στηρίζουν τα δίκαια αι-
τήματα των συμβασιούχων 
στη καθαριότητα.

Την Τρίτη 23/5/2017 οι 
συμβασιούχοι του δήμου 
Πάρου έκαναν κινητοποίη-
ση στο λιμάνι και έξω από 
το ΚΕΠ Παροικιάς, στην 
οποία παρευρέθηκε ο δή-
μαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος 
και εκπρόσωποι του συλλό-
γου εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου.

Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την απόφαση της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την ανανέωση των 
συμβάσεών τους και την πληρωμή τους για δουλειά που έχουν ήδη προ-
σφέρει μέχρι σήμερα.

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής σημειώνεται: «[…] Ο Δή-
μαρχος Πάρου και το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζουμε πλήρως τα δί-
καια αιτήματα των εργαζομένων συμβασιούχων, απαιτούμε την άμεση 
καταβολή των δεδουλευμένων τους που δεν έχουν τύχει της έγκρισης 
των αρμοδίων επιτρόπων του ελεγκτικού συνεδρίου και ζητάμε την πα-
ρέμβαση της κυβέρνησης και την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας 
για τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την επιστρο-
φή τους στην εργασία».

Τρακτέρ
Αναβλήθηκαν οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύ-

που Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού που ήταν προγραμματισμένες να πραγ-
ματοποιηθούν στις 19/5/2017 λόγω της απεργίας των πλοίων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 στο γραφείο του τμήματος αγροτικής οικονομίας Πάρου.

προσφορές φωτιά!

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ

8,50

ΠΙΤΑ ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 2,00

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1,10

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΝΙ ΠΑΪ∆ΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 20,0014,00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
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Στη μνήμη 
Στέλλα

Διαβάζοντας σχόλιο για τις γιορτές που θα γίνουν 
για την επέτειο του θανάτου του, στη «Φωνή της 
Πάρου», στο φύλλο της 6/5/2017, κάτι περίεργοι 
θόρυβοι ακούγονταν στο κινητό μου και τελικά κά-
ποιος μου μίλαγε.

«- Ο Νικόλας είμαι ο ήρωας σας.
- Πες μου λεβέντη μου ό,τι θέλεις του είπα και θα το 

μεταφέρω στον κ. Μπελέγρη να το γράψει.
- Καταρχάς ξεκινώ με τα γεγονότα, σύλληψη, βα-

σανιστήρια και θάνατος. Εγώ δεν σκέφτηκα ούτε μια 
στιγμή να μιλήσω. Αυτοί οι Ούννοι με βασάνιζαν συ-
νέχεια όπως δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ τίπο-
τα. Έρχεται κάποια στιγμή ο διοικητής της χωροφυλα-
κής που τον κατάλαβα πως ήταν Γερμανικός σκύλος 
και μου λέει: Νικόλα μιλά μου να ξαλαφρώσεις. Εγώ 
τίποτα. Μετά είδα Καλογέρους να συνομιλούν μαζί 
τους λέγοντας: Προς θεού μην κάνετε αυτό που έχετε 
κατά νου. Δηλαδή, μα μην εκτελέσουν την «ταρίφα» 
των 120 για Αξιωματικό νεκρό. Φυσικά το πέτυχαν, 
εγώ ήμουνα ένας εύκολος στόχος και την άλλη μέρα 
ταξίδεψα για εδώ που είμαι. Τώρα το κεφάλαιο «Τιμή 
στον Μάρτυρα» όπως γράφει στο άγαλμά μου. 

Κατά καιρούς όπως έχουν πει, είμαι ο λεβέντης από 
τα Δαμάλια. Το είπαν υποτίθεται μορφωμένοι άνθρω-
ποι πάμπολες φορές από το 1944. Και παιδί από τα 
Δαμάλια με προσφώνησαν. Δεν ήθελαν να το πάρω 
πάνω μου επειδή ήμουνα Λευκιανός ήδη, αλλά δεν 
είχα την τύχη να είμαι από γενιά σπουδαία, και έτσι 
ούτε μια πλακέτα δεν μου τοποθέτησαν στο Ηρώο 
στις Λευκές, αλλά ούτε οι συγγενείς μου, αδέλφια, 
ανίψια, ανιψιές, στάθηκαν στο ύψος της περίστασης. 
Ούτε τώρα δε τους πειράζει που στο άγαλμά μου δε 
γράφει την αλήθεια.

Απ’ τους δειλούς και δωσίλογους πατριώτες μου 
δεν περίμενε κανείς να γράψουν από ποιους κρεμά-
στηκα, γιατί ήταν γλύφτες της πανούργας Φρειδερί-
κης, που με κάτι προικοδοτήσεις και κάτι στολές κτι-
στών μαραγκών και πιθανόν και τυροκομείων, έλυναν 
και έδεναν με τη βασιλική πρόνοια. Και τώρα βλέπετε 
να γράφεται στο άγαλμα μου ότι «απαγχονίστηκα από 
τους κατακτητές».

Δηλαδή από ποιους; Εσείς κυρία Αντωνοπούλου 
σήμερα το βλέπετε και το θεωρείτε σωστό;

Εορτές και αγώνες προς τιμή μου από τη Δημοτική 
Κοινότητα Μάρπησσας και την ΚΔΕΠΑΠ κάθε χρόνο 
Σε ποιον; Σε μένα που φοβάστε ή ντρέπεστε να γρά-
ψετε ότι γλύτωσα τόσους πολλούς για να μην γίνει 
η Πάρος Καλαβρυτα; Και γιατί να μου περιφέρετε τη 
φωτογραφία μου; 

Σίγουρα το κάνετε για ένα ακόμα σόου, που δεν με 
χαροποιεί. Το μόνο που θέλω είναι να διορθώσετε την 
υποκρισία των ενεργούμενων του αυλάρχη του Λεβί-
δη, του αδελφού του νομάρχη και των σώγαμπρων 
της Παροικιάς και των φίλων τους που ήταν φίδια και 
βραβευτήκαν κιόλας με τον σταυρό του πρίγκιπα Νι-
κολάου αν δεν το ξέρετε, για τις εθνικές πράξεις τους.

- Εντάξει φίλε Νίκο εμένα μου ’λαχε να  ακούσω τα 
παράπονά σου και σου υπόσχομαι σαν Λευκιανός να 
τα μεταφέρω στην κ. Αντωνοπούλου και τον κ. Μα-
ρινόπουλο που διακρίνονται για την ευθυκρισία και 
τη δικαιοσύνη τους. Να διορθώσουν την αδικία εις 
βάρος σου. 

Επειδή όμως με τις γιορτές μπορεί να έλθει κανένα 
τηλεοπτικό κανάλι, είστε έτοιμοι να απαντήστε γιατί 
δε το διορθώνετε 56 χρόνια τώρα αυτό το ατόπημα 
του παρακράτους της Φρειδερίκης; Τον Ήρωά σας 
τον απαγχόνισαν οι Ναζήδες το 1944 και σεις φέρε-
στε τόσο άπρεπα και συμφεροντολογικά.

Η απαίτησή του είναι: «Γράψτε ποιοι με σκότωσαν». 
Αλήθεια δεν του αξίζει; Αν είχε μιλήσει; Ίδωμεν...

Σταμάτης Αρκάς-Σιταράς

Περί ελέγχου 
εν γένει

Ο «έλεγχος» είναι η λέξη που αναφέρεται το λι-
γότερο στη ζωή των Ελλήνων. Είναι ένα είδος εν 
ανεπάρκεια. 

Τον έλεγχο θα τον βρούμε στα καλάθια των 
αχρήστων των περισσότερων Υπουργείων, Οργανι-
σμών, ΟΤΑ αλλά και σε αρκετές επιχειρήσεις. Στην 
Ελλάδα οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται μετά από 
καταγγελίες και για την επιβολή προστίμων, ενώ θα 
έπρεπε να γίνονται για προληπτικούς λόγους για 
να διαπιστωθεί αν όλα είναι σύμφωνα με τους νό-
μους, τις  οδηγίες, τους στόχους, τις προδιαγραφές.

Ο έλεγχος βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία, 
την  ασφάλεια, την τάξη, τη βελτίωση, την εξέλιξη 
μιας χώρας, ενός Δήμου, μιας επιχείρησης. Αποδί-
δει δικαιοσύνη και ικανοποιεί τους ευσυνείδητους 
και νομοταγείς πολίτες. Για να είναι ένας έλεγχος 
αποτελεσματικός και αποδεκτός, πρέπει προηγου-
μένως να υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες και κανό-
νες διατυπωμένοι με σαφήνεια και η εφαρμογή του 
να γίνεται χωρίς διακρίσεις. Οι διακρίσεις και τα 
«στραβά μάτια» είναι η ενδημική ασθένεια 
των Ελλήνων.

Ο πρώτος που έκανε έλεγχο στις παραβάσεις 
των ανθρώπων ήταν ο Θεός. Είπε στην Εύα και 
στον Αδάμ να μη φάνε τον απαγορευμένο καρπό 
και εκείνοι παράκουσαν και τους έδιωξε από τον 
Παράδεισο. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός όταν έδιω-
ξε τους εμπόρους από τον Ναό με το μαστίγιο.

Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Θεός και ο 
Χριστός με τον διευθυντή μιας κρατικής υπηρεσίας, 
τον Νομάρχη ή τον Δήμαρχο. Ο διευθυντής είναι 
διορισμένος και φοβάται μην χάσει την καρέκλα, ο 
Νομάρχης και ο Δήμαρχος χρειάζονται τους ψηφο-
φόρους για την επανεκλογή τους. Ούτε κουβέντα 
λοιπόν για ελέγχους, μαστίγιο και ποινές, αν οι ανή-
λικοι συχνάζουν σε μπαρ, δεν κόβονται αποδείξεις, 
δεν φοράμε κράνος κ.α.

Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για τις παραβά-
σεις στις παραλίες στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε 
πολλά νησιά, μεταξύ αυτών και οι Κυκλάδες. Ο κό-
σμος το φέρνει από δω το φέρνει από κει, άλλοι το 
λένε κομψά άλλοι άκομψα, όμως όλοι καταλήγουν 
σε ένα κοινό συμπέρασμα: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, τελεία και παύ-
λα.

Η μόνιμη δικαιολογία των διοικούντων στη χώρα 
μας είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και αρκετό προ-
σωπικό. Να το παραδεχτώ. Όμως, στην εποχή των 
παχιών αγελάδων, περίσσευαν και χρήματα και 
προσωπικό, και τότε πάλι δεν γινόντουσαν έλεγχοι, 
πράγμα που αποδεικνύει ότι εμείς σαν ράτσα το 
έχουμε μέσα μας να αποφεύγουμε τους ελέγχους. 
Μήπως έτσι δεν την πάθαμε με την κρίση με τα 
ανεξέλεγκτα δάνεια και τις σπατάλες; Γιατί όμως 
συμβαίνει αυτό; Απλούστατα γιατί δημιουργούν  
υποχρεώσεις και ευθύνες και δε συμφέρει να γίνο-
νται έλεγχοι για προσωπικούς και άλλους λόγους. 
Πολλές φορές οι ιθύνοντες δεν έχουν ιδέα από 
διοίκηση και ανέχονται ή επιδιώκουν τις συγκεχυ-
μένες καταστάσεις για να μην μπορεί να ασκηθεί 
σωστός έλεγχος, φοβούμενοι μήπως αποκαλυφθεί 
η ανικανότητά τους ή η βαρεμάρα τους.

Ένας ξένος διευθυντής έλεγε στους υφιστάμε-
νούς του όταν παραπονιόντουσαν ότι δεν είχαν 
χρόνο να κάνουν ελέγχους: «Πώς συμβαίνει όταν 
απουσιάζετε λόγω ασθένειας ή άδειας, η εργασία 
σας να περιμένει ή να διεκπεραιώνεται από τους 
συναδέλφους σας; Λοιπόν σας δίνω τρεις μέρες 
άδεια να διενεργήσετε τους ελέγχους που πρέπει. 
No comment».

Φίλοι μου, οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την 
εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας. Χρειάζεται θέ-
ληση, πρακτικό μυαλό και επιμονή.

Δημήτρης Καλανδράνης

Αντιδράσεις για 
τα νήπια

Τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευ-
σης για το σύνολο των νηπίων 4-6 ετών, η οποία θα ανακοι-
νωθεί τον επόμενο μήνα, προαναγγέλλει ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου.

«Η ένταξη του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στη δομή της 
υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί σημαντι-
κό στοιχείο του συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα 
παρουσιάσουμε τέλη Ιουνίου», αναφέρει σε συνέντευξή του 
στα «Νέα» και προσθέτει: «στόχος μας είναι όχι μόνο να διευ-
ρυνθεί και να γενικευθεί η διετής υποχρεωτική φοίτηση των 
νηπίων Α’ και Β’ ηλικίας στην προσχολική αγωγή, αλλά και να 
εφαρμόσουμε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, εισάγο-
ντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους».

Οι αντιδράσεις
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 

Πάρου, για την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών προνηπιακής 
ηλικίας στα νηπιαγωγεία, δημοσιοποίησε στις 22/5/2017 το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων τάσσεται κατά 
της μονομερής και προκλητικής απόφασης της κυβέρνησης 
να επιβάλλει υποχρεωτική ένταξη των παιδιών από τεσσάρων 
ετών στα Νηπιαγωγεία.

Η υλοποίηση της θα σημάνει το τέλος της λειτουργίας των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, θα οδηγήσει σε απόγνωση χι-
λιάδες γονείς που τώρα μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά 
τους σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, «σπρώχνο-
ντας» τους ταυτόχρονα στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
σε μία  περίοδο που η κοινωνία είναι εξαθλιωμένη από τα συ-
νεχή μνημόνια.

Πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα των παιδιών να είναι 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και ΟΧΙ «μαθητές» από τα τέσσερα 
(4) χρόνια τους».

Ο Κυκλαδικός σύλλογος συμβασιούχων εργαζο-
μένων Ο.Τ.Α. στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων υποστηρίζει:

«Ταφόπλακα βάζει ο υπουργός παιδείας, κ. Κώστας Γαβρό-
γλου, στη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
μών των δήμων μετά την εξαγγελία της υποχρεωτικής ένταξης 
των παιδιών -ηλικίας τεσσάρων ετών- στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση (...). 

Εμείς οι εργαζόμενοι στις δομές αυτές, γνωρίζοντας καλύτε-
ρα από τον κάθε επιτελικό υπάλληλο του υπουργείου τις ανά-
γκες των παιδιών άλλα και τον τρόπο λειτουργίας των μονά-
δων αυτών, θεωρούμε σε κάθε περίπτωση το μέτρο: 

α) ανεφάρμοστο, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές 
που θα φιλοξενήσουν τα παιδιά αυτά, αλλά και τα περισσότε-
ρα από τα υπάρχοντα νηπιαγωγεία σε όλη την Ελληνική επι-
κράτεια -όπως και στο νησί μας- βρίσκονται σε ακατάλληλα 
μισθωμένα κτήρια, τα οποία δεν  μπορούν να αντικατασταθούν 
από την μία στιγμή στην άλλη  

β) αντιπαιδαγωγικό, γιατί δεν είναι δυνατό να παραμείνουν 
τα παιδιά αυτής της ηλικίας για ένα ολόκληρο οχτάωρο σε 
έναν χώρο χωρίς τις κατάλληλες υποδομές (κουζίνα, χώρους 
χαλάρωσης κ,α.)

γ) αντιλαϊκό, γιατί δεν εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς 
για τους μήνες που τα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης κλείνουν (Ιούνιο - Ιούλιο). Μάλιστα, το πιο πιθανό είναι να 
απευθυνθούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς με ατομική 
τους οικονομική επιβάρυνση, αναγκάζοντας παράλληλα τα νή-
πια να αλλάξουν περιβάλλον με δυσμενείς γι’ αυτά συνέπειες.

Τέλος, με την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα προστεθούν 
στον μακρύ κατάλογο της ανεργίας άλλοι 1300 περίπου συνά-
δελφοι καταδικάζοντας τους στην εξαθλίωση (...)».
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Η «Κιβωτός» έρχεται 
στην Πάρο!

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι έτοιμη να αποπλεύσει και πάλι για τα νησιά Πάρο 
και Αντίπαρο, σε ένα καλοκαίρι που θα είναι ξεχωριστό για τις Νεανικές Συντροφιές 
του Ι. Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Το «μικρό καράβι της αγάπης», ναυλωμένο με την αγάπη όλων, θα συναντήσει για 
δεύτερη φορά, την «Κιβωτό του Κόσμου» και για μία εβδομάδα θα πλέουν πλάι πλάι 
σε ένα γαλήνιο ταξίδι αγάπης. Από τις 19 Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017, στα 
όμορφα νησιά μας, θα φιλοξενηθούν 55 παιδιά μαζί με τους παιδαγωγούς τους, από 
την «Κιβωτό του Κόσμου».

Μαζί θα βρίσκονται και τα παιδιά της χορωδίας «Κιβωτός του Κόσμου» με τη 
μαέστρο τους, τα οποία θα λαμπρύνουν με τη συμμετοχή τους τη γιορτή λήξης 
των Νεανικών Συντροφιών Παναγίας Εκατονταπυλιανής, την Κυριακή 25 Ιουνίου το 
βράδυ, στο προαύλιο του Ιερού Προσκυνήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση από το Ι.Π. Εκατονταπυλιανής, σημειώνεται: «[…]  Ήδη, με 
τν δική σας αγάπη και προσφορά, έχουμε εξασφαλίσει τη διαμονή των παιδιών 
στο ξενοδοχείο «ΑΙΓΑΙΟΝ» και στα «Bizas Accommodation», τη μεταφορά τους με 
τα πλοία της Hellenic Seaways, γεύματα για κάποιες ημέρες, και είμαστε σίγουροι 
ότι με την προσφορά όλων, θα εξασφαλίσουμε και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε και 
τη φετινή χρονιά, τα παιδιά να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα νησιά 
μας. Κάθε προσφορά είναι δεκτή όπως και κάθε πρότασή σας συζητήσιμη, ώστε να 
εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα των παιδιών αυτές τις ημέρες.

Μέσα από αυτό το ταξίδι, τις λίγες έστω αυτές ημέρες, μπορούμε να πούμε και 
πάλι ότι σε αυτό το νησί, όσο και να μη θέλουμε να το παραδεχθούμε, η αγάπη 
περισσεύει και το αποδεικνύουμε κάθε φορά ακόμα και τη δύσκολη αυτή εποχή. 
Είναι αυτές οι στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος για άλλη μία φορά 
που ζεις σε αυτό τον τόπο».

Ποια είναι η «Κιβωτός»
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού
Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα 

παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, 
που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντί-
δα με αβέβαιο μέλλον.   

Η Κιβωτός καλύπτει εξ ολοκλήρου και φροντίζει τα απροστάτευτα παιδιά. Σε συ-
νεργασία με Εισαγγελίες Ανηλίκων, φορείς προστασίας και υπηρεσίες για τα δικαι-
ώματα των παιδιών, αναλαμβάνει το μεγάλωμα των ανηλίκων στα τέσσερα μέχρι 
σήμερα, σπίτια φιλοξενίας. Πρόκειται για παιδιά από βρεφική ηλικία μέχρι την ενη-
λικίωση τους, τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση και πολύ άσχημες 
συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά ζουν σε μεγάλα σπίτια με παιδαγωγούς –φροντιστές 
για την καθημερινότητα τους και είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μη θυμίζοντας σε 
τίποτα την ιδρυματικού τύπου φροντίδα.

Η Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα από τον εικοσιεξάχρονο 
ιερέα, Αντώνιο Παπανικολάου, με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά, την ανιδιο-
τελή προσφορά και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας φωλιάς στοργής και 
φροντίδας για το παιδί, το νέο και το γονιό που βρίσκονται σε ανάγκη και διαβιούν 
στις χαραμάδες της κοινωνίας, σε μια «άλλη» Αθήνα, στην περιοχή της Ακαδημίας 
Πλάτωνος.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι μια μεγάλη οικογένεια. Μέλη αυτής της οικογένει-
ας είναι τα παιδιά, οι γονείς, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, οι συμπαραστάτες. Είναι 
μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης, φροντίδας και στοργής που μεγαλουργεί στην Αθήνα, 
στον Πειραιά, στην Πωγωνιανή της Ηπείρου και στη Χίο.

Τα παιδιά είναι 400 μέχρι στιγμής, στη πλειονότητα τους Ελληνόπουλα, αλλά και 
από άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού του Κό-
σμου μακριά από την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές 
που μαστίζουν καθημερινά την κοινωνία μας.

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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Εκδήλωση 
στην Αντίπαρο

Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του δήμου Τρικ-
καίων με τον δήμο Αντιπάρου, ο σύλλογος «ΤΡΙΚΚΗ» 
διοργανώνει φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην 
Αντίπαρο στις 4 Ιουνίου 2017. 

Για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ, ο δήμος 
Αντιπάρου θα παραχωρήσει τον αύλιο χώρου του σχο-
λείου την Κυριακή 4 Ιουνίου. Θα διαθέσει επίσης τα 
καθίσματα και την εξέδρα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν δωρεάν είσοδο στο 
σπήλαιο και στο μουσείο της Αντιπάρου. Στο φεστιβάλ 
θα συμμετέχουν εννέα πολιτιστικοί σύλλογοι από διά-
φορα μέρη της Ελλάδας με συνολικό αριθμό χορευ-
τών 240 και θα βρίσκονται στην Αντίπαρο για τρεις 
ημέρες (3-4-5 Ιουνίου 2017). 

Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάπτυξη και προώθη-
ση του πολιτιστικού. τουρισμού στην Αντίπαρο.

«Rock Steady»

Από 3 έως 10 Ιουνίου 2017 και ώρες 19:00-22:00 
στην οικία Δημητρακόπουλου, στην Παροικιά, πραγμα-
τοποιείται η καλλιτεχνική έκθεση «Rock Steady».

Η ομάδα αναστύλωσης του Δεσποτικού διοργανώ-
νει την πρώτη καλλιτεχνική της έκθεση στο νησί της 
Πάρου.

Οι μαρμαροτεχνίτες του προγράμματος αναστύ-
λωσης, Χρήστος Μπληγιάννος, Γιώργος Παλαμάρης, 
Ηλιάς Σιψάς και Βαγγέλης Χατζής, απόφοιτοι της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, και η αρχαιολόγος 
Ναταλία Βέλλη εκθέτουν την προσωπική καλλιτεχνική 
τους δουλειά, που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, 
γλυπτά και εγκαταστάσεις.

Παραλιακή 
οδός Παροικιάς

Από τον αναγνώστη μας κ. Χρήστο Μπατσούρη 
λάβαμε την παρακάτω επιστολή για τα προβλήματα 
στον παραλιακό δρόμο Παροικιάς.

Η επιστολή του κ. Μπατσούρη, έχει ως εξής:
«Αυτό το αίσχος στην παραλιακή ζώνη με τα αυ-

τοκίνητα, με τα τραπεζοκαθίσματα όπως τον βολεύει 
τον καθένα, με τα μηχανάκια με τον εκκωφαντικό θό-
ρυβο, με τα delivery μηχανάκια που δεν υπολογίζουν 
νόμους απαγορευτικά κ.λ.π.  

Έλεος θέλουμε την Παροικία έτσι; Μήπως θέλου-
με να στέλνουμε τον κόσμο αλλού; Υπάρχουν τοπικοί 
σύμβουλοι και τι κάνουν για αυτό; Έχουν δικαιώματα 
οι πολίτες  και οι επισκέπτες αυτής της πόλης;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 
Χρήστος Μπατσούρης».

Σεμινάριο στο 
Κ.Υ. Πάρου

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε 
στο χώρο του Κέντρου Υγείας Πάρου εκπαιδευτικό σε-
μινάριο για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσω-
πικό, με θέμα: «Εκτίμηση και διαχείριση αυτοκτονικού 
ασθενή». 

Το σεμινάριο οργανώθηκε από την Κινητή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, σε συνεργασία 
με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πάρου, Τζανί-
δη Γιώργο, γενικό ιατρό και τον πρόεδρο του Κέντρου 
Υγείας, Λάβδα Σπυρίδωνα. 

Ομιλητές ήταν η κ. Παντελίδου Στέλλα, κλινική ψυ-
χολόγος, επιστημονική υπεύθυνη της Κινητής Μονά-
δας και ο κ. Γκίκας Ακίνδυνος, ψυχίατρος της Κινητής 
Μονάδας. 

Τονίστηκε, ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στην πρόληψη των αυτοκτονιών, καθώς και 
στην οργάνωση αποτελεσματικού τρόπου παρέμβα-
σης για παροχή βοήθειας σε άτομα που αντιμετωπί-
ζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και αυξημένο κίνδυ-
νο για διάπραξη απόπειρας αυτοκτονίας.  

Αναβολή στο 
Σ.τΕ.

Αναβολή της δικάσιμης για τις ανεμογεννήτριες 
-στο Συμβούλιο της Επικρατείας- είχαμε σύμφωνα 
με έγγραφη ενημέρωση από τον ορισμένο δικηγόρο, 
Γεώργιο Ξανθούλη, για τη συζήτηση των αιτήσεων 
ακύρωσης των δήμων και των φορέων των τεσσάρων 
νησιών (Άνδρος, Πάρος, Νάξος και Τήνος).

Η δίκη ήταν για τις 24/5/2017 και αναβλήθηκε για 
άγνωστη μέχρι στιγμής δικάσιμο. Κατόπιν τούτου, η 
πρόταση του δημάρχου Πάρου, Μάρκου Κωβαίου, για 
κοινή συνέντευξη τύπου της Επιτροπής της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων για τις ανεμογεννήτριες και 
συμβολική κατάληψη της εισόδου του υπουργείου 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, θα συζητηθεί εκ νέου, 
όταν ορισθεί η νέα ημερομηνία εκδίκασης των σχετι-
κών αιτήσεων ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας και μετά από απόφαση της δημοτικής επιτροπής 
αγώνα για τις ανεμογεννήτριες.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου σημειώνε-
ται: «[…] Παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις και τον 
αγώνα μας και εκφράζοντας το αίσθημα των τοπικών 
κοινωνιών δε θα αφήσουμε να καταστραφούν τα νη-
σιά μας και να μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες 
εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο όνομα της κερ-
δοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».

City challenge

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Κ.Ε.Δ.Ε. – 
CITY CHALLENGE crowdhackathon #smartcity –
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου-, 
που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 12-14 Μαΐου στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος - Ίδρυμα Μεί-
ζονος Ελληνισμού, από την Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος), υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
και με την υποστήριξη της Crowdpolicy. 

Στην εκδήλωση που αποτελούσε τον 1ο Μαραθώνιο 
Ανάπτυξης Εφαρμογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
City Challenge Crowdhackathon Smartcity, ο δή-
μος Πάρου συμμετείχε με δική του πρόταση με τίτλο: 
«Ηλεκτρονική Διαχείριση δημοσίων χώρων στάθμευ-
σης Δήμου Πάρου & θέσεων ελλιμενισμού στο κατα-
φύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας Πάρου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Πάρου: 
«[…] Την πρόταση/ιδέα του Δήμου Πάρου υλοποίησε 
η ομάδα ερευνητών προγραμματιστών PARΚGURU 
που κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να αναπτύξει μία 
καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης των 
δημοσίων χώρων στάθμευσης με τεράστιο όγκο δε-
δομένων και δύο (2) mobile app για τη διαχείρισή 
τους. Η εφαρμογή τους απέσπασε το βραβείο καινο-
τομίας (6ο στη σειρά) & 1000 ευρώ από τους 38 
τελικούς συμμετέχοντες, σε ένα σύνολο 57 ομάδων. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον COO της 
PARKGURU, κ. Ράμφο Ιωάννη αλλά και όλους τους 
προγραμματιστές που εργάστηκαν όλο το 3ήμερο για 
να υλοποιήσουν την εφαρμογή και να δώσουν λύση 
στο πρόβλημα διαχείρισης της στάθμευσης και ελλι-
μενισμού στον Δήμο Πάρου. Επιπλέον, δεσμευόμαστε 
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, να καλέσουμε την ομάδα 
της PARKGURU στην Πάρο για να παρουσιάσει την 
εφαρμογή, με σκοπό την ανάπτυξη της ιδέας τους ως 
ένα πλήρες τεχνολογικό εργαλείο έτοιμο για χρήση 
από το Δήμο. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι την πρόταση/ιδέα 
του Δήμου Πάρου επέλεξε να αναπτύξει και μία ακό-
μα ομάδα νεαρών προγραμματιστών με το όνομα 
SPACE PARK που δημιούργησαν αντίστοιχη εφαρμο-
γή και απέσπασαν βραβείο υποτροφίας! 

Τέλος, ο Δήμος Πάρου θα ήθελε να ευχαριστήσει 
τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Γεώργιο Πατούλη, τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
της Κ.Ε.Δ.Ε. κο Γιάννη Τσιάμη και κυρίως τον ιδρυ-
τή της Crowdpolicy κ. Καραμανώλη Γιώργο για την 
πολύτιμη βοήθειά τους στη συμμετοχή, δικτύωση και 
εύρεση λύσης προγραμματισμού για την ιδέα/πρότα-
σή του.

Ο Δήμος Πάρου εισέρχεται στην νέα τεχνολογική 
εποχή με οδηγό την καινοτομία στην τοπική αυτοδιοί-
κηση, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υποδο-
μών και εν τέλει την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων».



www.fonitisparou.gr

Μύλος!

Ολοκληρώνονται τα έργα επισκευής του παραδοσι-
ακού μύλου στο λιμάνι της Παροικιάς από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου.

Η εικόνα που αντικρίζουν οι επισκέπτες του νησιού 
μας κατά την άφιξη τους στο λιμάνι Παροικιάς, τους 
προδιαθέτει για πολύ καλές παραδοσιακές νησιώτικες 
διακοπές. Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Λι-
μενικού Ταμείου, Σταύρο Καραχάλιο.
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Καρτέλες ενημέρωσης 
πελατών

Από τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, 
δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις καρτέλες ενημέρωσης 
πελατών:

«Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, βάση του ισχύοντος πλαισίου 
(άρθρο 50 ν. 4403/2016), έχουν την υποχρέωση ανάρτησης της «Καρτέλας 
Ενημέρωσης Πελάτη» σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αυτή ως άνω νομοθεσία, την καρτέλα αυτή, οι επιχειρήσεις 
την παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του 
κλάδου που ανήκουν, δηλαδή την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 
Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), σε ότι αφορά τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες και επαύλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθυνθείτε στην Συνομοσπονδία 
Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος στο 210 6422418».

Νέο Δ.Σ. 
στα ταξί

Νέο διοικητικό συμβούλιο 
εκλέχτηκε στο σύλλογο ιδιο-
κτητών ταξί Πάρου, στις εκλο-
γές που πραγματοποιήθηκαν 
το Σάββατο 13/05/17.

Τα αποτελέσματα των εκλο-
γών είχαν ως εξής:

Δαφερέρα Αικατερίνη 15
Μπαφίτης Αντώνης 14
Καρούσος Πέτρος 13
Πετρόπουλος Γιώργος 12
Καρούσος Νικόλαος 8 
------------------------------  
Πετρόπουλος Ιωάννης 7
Χανιώτης Μιχαήλ 7
Βαβανού Αργυρώ 6
Βαβανός Γεώργιος 6

Το νέο ΔΣ του συλλόγου ιδι-
οκτητών ταξί Πάρου σχηματί-
στηκε ως εξής:
Πρόεδρος
Μπαφίτης Αντώνιος 
Αντιπρόεδρος
Καρούσος Πέτρος 
Γραμματέας
Δαφερέρα Αικατερίνη
Ταμίας
Πετρόπουλος Γεώργιος
Μέλος
Καρούσος Νικόλαος

Γρήγορο internet
Γρήγορο internet στην Πάρο με σημαντικά οφέλη για τους κατοί-

κους και τις επιχειρήσεις θα απολαμβάνει σύντομα η Πάρος, ακόμα 
και στους πιο απομακρυσμένους οικισμούς της. 

Σε ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου Πάρου, σημειώνεται: «Ο 
Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, η οποία διέ-
γνωσε από νωρίς την ανάγκη για καλύτερα δίκτυα στην περιοχή 
και χορήγησε τις απαιτούμενες άδειες, ξεκίνησε το έργο αναβάθ-
μισης του δικτύου με οπτικές ίνες.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα έχουν τοποθετηθεί 35 
νέες καμπίνες, που θα προσφέρουν πολύ γρήγορο Internet VDSL 
έως 100Mps σε 5.300 νοικοκυριά και επιχειρήσεις του νησιού, 
μεταξύ άλλων στην Παροικιά, την Πούντα και την Αγκαιριά. Τα 

Δίκτυα Νέας Γενιάς είναι πολύ σημαντικά για τη τοπική κοινωνία, 
καθώς έχουν κομβικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
καθώς μεγάλα αρχεία «κατεβαίνουν» και «αποστέλλονται» εξαι-
ρετικά γρήγορα, ενώ ο χρήστης μπορεί να κάνει πολλές εργασίες 
ταυτόχρονα, και με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές online.

Επιπροσθέτως, με αυτές τις ταχύτητες internet παρέχεται η δυ-
νατότητα αξιόπιστων και οικονομικών υπηρεσιών που βελτιώνουν 
την καθημερινότητα των πολιτών και καλύπτουν τις ανάγκες για 
εκπαίδευση, επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα.

Το έργο αναβάθμισης του δικτύου εντάσσεσαι στο επενδυτικό 
πλάνο ύψους €1,5 δισ. για την τετραετία 2017-2020, που υλο-
ποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ ανά τη χώρα, για την ανάπτυξη Δικτύων Νέας 
Γενιάς σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίνοντας έμφαση στην 
εξάπλωση του δικτύου οπτικών ινών».

Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 26 Μαΐου 20178 | Πρώτο θέμα

Συνέντευξη Ντ. Κατσωνοπούλου
Νέοι δρόμοι εξωστρέφειας για την προβολή της Πάρου

Η «Φωνή της Πάρου» φιλοξενεί μία ενδιαφέρουσα και εφ’ όλης της ύλης συνέ-
ντευξη με τη γνωστή αρχαιολόγο, πρόεδρο του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου 
και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) και πρόεδρο των Επιτροπών Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς και Αδελφοποιήσεων του δήμου Πάρου, Ντόρας Κατσωνοπούλου, με πολλά 
και σημαντικά νέα. 

Η κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου στη συνέντευξή της μας απαντά για τα θέματα: 
1. Νέο συνέδριο του ΙΑΠΚ τον Ιούλιο στην Πάρο
2. Σε εξέλιξη η έκδοση του τόμου πρακτικών του 4ου συνεδρίου για την Πάρο και 

τις αποικίες της
3. Συνεργασία με το αρχαιολογικό μουσείο Stari Grad σε νέες μελέτες για την 

Πάρο και την αποικία της Φάρο
4. Επίσκεψη της προέδρου και μελών του ΙΑΠΚ στο Πάριον το 2017
5. Μελλοντική συνεργασία του ΙΑΠΚ στις ανασκαφές στο Πάριον.

Η Πάρος
Φ.τΠ.: κ. Κατσωνοπούλου, δραστηριοποιείστε στην Πάρο για περισσό-

τερο από δύο δεκαετίες. Πώς και πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για 
το νησί μας;

Ν.Κ.: «Ήδη από την περίοδο που βρισκόμουν στο πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ 
για διδακτορικές σπουδές στην αρχαιολογία, από όπου και αποφοίτησα Δρ κλα-
σικής αρχαιολογίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο ιδιαίτερος συνδετικός 
κρίκος με την Πάρο για μένα, πέραν της εξειδίκευσής μου στην αρχαιολογία, υπήρ-
ξε μια σπουδαία προσωπικότητα της αρχαίας Πάρου, ο γλύπτης και αρχιτέκτο-
νας Σκόπας του 4ου αιώνα π.Χ., τη ζωή και το έργο του οποίου μελετώ σε βάθος. 
Επιστρέφοντας από την Αμερική, ξεκίνησε αμέσως και η έμπρακτη ενασχόλησή 
μου με την Πάρο και την προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς, με πολλούς 
τρόπους. Από την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και διαλέξεων για την Πάρο, τις 
δημοσιεύσεις μελετών μου για την αρχαιολογία της Πάρου σε διεθνή περιοδικά και 

πρακτικά διεθνών συνεδρίων, μέχρι την επιμέλεια των εκδόσεων της τρίτομης σει-
ράς του ΙΑΠΚ (Παρία Λίθος, Αρχίλοχος, Σκόπας), βιβλιοπαρουσιάσεις εδώ και στο 
εξωτερικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, και βέβαια με καθοριστικό 
ρόλο στην ίδρυση του ΙΑΠΚ».

Παριανή κεραμική
Φ.τΠ.: Είναι γνωστό το μακρόχρονο έργο σας ως προέδρου του ΙΑΠΚ 

που αποτελεί παρακαταθήκη για την Πάρο. Τι νεότερο έχουμε από το 
Ινστιτούτο;  

Ν.Κ.: «Θα έλεγα, πολλά νεότερα, σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ας αρ-
χίσουμε από το διήμερο διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιήσουμε στις 8-9 
Ιουλίου 2017 στην Παροικιά, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Ινστιτούτο αρχαιο-
λογίας του πανεπιστημίου Rennes της Γαλλίας, στο οποίο συμμετέχουν σε τοπικό 
επίπεδο ο «Αρχίλοχος» και η ΚΔΕΠΑ Πάρου. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην 
κεραμική παραγωγή της Πάρου και των Κυκλάδων σε μια ιδιαιτέρως σημαντική 
εποχή ακμής για την Πάρο, στα γεωμετρικά-αρχαϊκά χρόνια (8ος - 6ος  αι. π.Χ.). 
Συνάδελφοι Έλληνες και ξένοι θα παρουσιάσουν τα νεότερα στοιχεία που έχουν 
προκύψει για την παραγωγή, χρήση, και κυκλοφορία της παριανής κεραμικής από 
τις ανασκαφές σε άλλες θέσεις στο Αιγαίο αλλά και τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή, 
την Κάτω Ιταλία και Σικελία».

Φ.τΠ.: Το συνέδριο είναι δηλαδή το επόμενο της τακτικής σειράς συ-
νεδρίων του Ινστιτούτου;

Ν.Κ.: «Όχι, αυτό είναι ένα ενδιάμεσο συνέδριο τύπου εργαστηρίου, με πιο εξει-
δικευμένο αντικείμενο και με τη συμμετοχή ειδικών προσκεκλημένων ομιλητών. Τα 
τακτικά συνέδρια της σειράς που έχουμε ονομάσει Paros και έχουν γίνει γνωστά 
με αυτή την ονομασία διεθνώς, είναι ευρύτερης θεματολογίας αναφορικά με την 
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αρχαιολογία και ιστορία της Πάρου. Το επό-
μενο συνέδριο της σειράς, δηλαδή το 5ου, θα 
πραγματοποιηθεί πιθανότατα το 2019».

Φ.τΠ.: Ποιο θα είναι το θέμα αυτού 
του συνεδρίου;

Ν.Κ.: «Δεν μπορώ ακόμη να ανακοινώ-
σω το θέμα. Έχω σκεφθεί ασφαλώς πιθανά 
θέματα που αφορούν σε σημαντικές πτυχές 
της διαχρονικής ιστορίας της Πάρου, αλλά η 
τελική επιλογή θα γίνει αργότερα, οπότε και 
θα μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό. Εξάλ-
λου, πριν την πραγματοποίηση του 5ου συνε-
δρίου, έχω πολλή δουλειά μπροστά μου με 
την επιμέλεια της έκδοσης του τόμου πρα-
κτικών του 4ου συνεδρίου που πραγματοποι-
ήθηκε τον Ιούνιο 2015 και ήταν αφιερωμένο 
σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το νησί: 
την Πάρο και τις αποικίες της στον αρχαίο 
κόσμο».

Η διεθνής προβολή
Φ.τΠ.: Στο συνέδριο εκείνο είχατε 

προσκαλέσει στην Πάρο αρχαιολόγους 
που εργάζονται σε αρχαιολογικές ανα-
σκαφές των αποικιών, στη Θάσο, την 
Κροατία και το Πάριον. Υπάρχει κά-
ποια νεότερη εξέλιξη σχετικά με αυτές 
τις περιοχές;

Ν.Κ.: «Κατ’ αρχάς, όπως θα θυμάστε, ήδη 
στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου 
μας το 2015, εγκαινιάστηκε η περαιτέρω 
συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της 
αδελφοποίησης, μεταξύ Πάρου και Φάρου 
(σημερινό Stari Grad) στην Κροατία. Στην 
Πάρο τότε, έγιναν από τους δημάρχους Πά-
ρου και Stari Grad τα εγκαίνια αναμνηστικής 
μαρμάρινης στήλης που κατασκεύασε ο Δη-
μήτρης Σκαραμαγκάς και στην οποία χάρα-
ξε τα κείμενα σε ελληνικά και κροατικά που 
γράψαμε με τον Κροάτη συνάδελφο Branko 
Kirigin. Η δεύτερη ίδια στήλη εγκαινιάστη-
κε τον Σεπτέμβριο 2016 στο Stari Grad και 
πάλι από τους δύο δημάρχους, οπότε και 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αδελφοποί-
ησης μεταξύ των δύο δήμων. Είχε προηγηθεί 
παρουσίαση της Πάρου και της αποικίας της 
Φάρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη 
συμμετοχή των δύο δήμων και επιστημονικές 
ομιλίες (από εμένα και τον συνάδελφο Γιάν-
νο Κουράγιο) για την Πάρο και από Κροάτες 
αρχαιολόγους για την Φάρο. Η συνεργασία 
με τους Κροάτες συναδέλφους ωστόσο συ-
νεχίζεται τόσο στο πλαίσιο της δημοσίευσης 
επιστημονικών ανακοινώσεων για την Πάρο 
που παρουσιάσαμε στο διεθνές συνέδριο 
στην Κροατία -τον Σεπτέμβριο 2016- όσο 
και νέας επιστημονικής μελέτης που είναι σε 
εξέλιξη για την Πάρο και τη Φάρο».

Φ.τΠ.: Σημαντικό αυτό που μας λέτε 
για την προβολή της Πάρου εκτός των 
συνόρων της.

Ν.Κ.: «Ακριβώς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον μας ήδη στρέφεται και προς 
μια άλλη ιδιαιτέρως σημαντική αποικία της Πάρου στην Προποντίδα που φέρει 
και το όνομα της μητρόπολης, το Πάριον, και είναι η πρώτη αποικία που ίδρυσε η 
Πάρος το 709 π.Χ., σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές».

Φ.τΠ.: Ποιες είναι οι προοπτικές στην περίπτωση αυτή;
Ν.Κ.: «Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ανασκαφών στο Πάριον 

από τους Τούρκους συναδέλφους αρχαιολόγους στο συνέδριό μας το 2015 στην 
Πάρο, και την ευγενική πρόσκληση που μου έκαναν για περαιτέρω συνεργασία 
σε επίπεδο κοινών δημοσιεύσεων αλλά και συμμετοχής στο πρόγραμμα ανασκα-
φών, το ΙΑΠΚ αγκάλιασε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Μάλιστα, στην πιο 
πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ -και αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση που γίνεται- 
αποφασίστηκε η επίσκεψή μας στο Πάριον που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην 
τρέχουσα ανασκαφική περίοδο του 2017. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να παρευ-
ρεθούμε στις ανασκαφές, να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο και να συζητήσουμε τη 
μελλοντική μας συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η προοπτική είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου και ταυτόχρονα ανοίγει νέους 

δρόμους εξωστρέφειας και περαιτέρω προ-
βολής της Πάρου εκτός Ελλάδος».

Αρχαία Ελίκη
Φ.τΠ.: κ. Κατσωνοπούλου, σε μια 

αναζήτηση που κάναμε στο διαδίκτυο, 
βρήκαμε πολύ μεγάλο αριθμό αναφο-
ρών στο όνομά σας σχετικά με το αρ-
χαιολογικό έργο σας στην αρχαία Ελί-
κη στην Αχαΐα. Θα θέλατε να μας πείτε 
κάτι για το έργο αυτό;

Ν.Κ.: «Το ερευνητικό έργο στην αρχαία 
Ελίκη είναι για μένα αυτό που ονομάζουμε 
«όραμα και έργο ζωής». Πρόκειται για την 
έρευνα ανεύρεσης και ανάδειξης της πιο ση-
μαντικής αρχαίας πόλης της Αχαΐας, αφού η 
Ελίκη υπήρξε η πρωτεύουσά της. Επειδή, η 
πόλη καταστράφηκε από ένα σεισμικό φαι-
νόμενο και πλημμύρα της θάλασσας εντυ-
πωσιακών διαστάσεων, που υπήρξε το μο-
ντέλο για την περιγραφή της καταστροφής 
της Ατλαντίδας από τον φιλόσοφο Πλάτωνα, 
πιστευόταν ότι είχε βυθιστεί στον Κορινθια-
κό κόλπο. Οι πρωτοποριακές έρευνες της 
επιστημονικής μας ομάδας μετά από χρόνια 
κοπιώδους διεπιστημονικού έργου, απέδει-
ξαν ότι η αρχαία πόλη βρίσκεται σήμερα 
θαμμένη στην ξηρά σε βάθος μεταξύ 2 και 
4 μ., περίπου 7 χλμ. ανατολικά του Αιγίου 
στην Αχαΐα. Τα ευρήματα που έχουν έρθει 
στο φως μέχρι σήμερα με τις ανασκαφές 
μας, που θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 
εξαιρετικά δύσκολες όχι μόνο λόγω του με-
γάλου βάθους αλλά και λόγω ροής υπόγει-
ων υδάτων σε κάποιες από αυτές, αποδει-
κνύουν τη σπουδαιότητα της αρχαίας πόλης 
της Ελίκης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας 
της από την ίδρυσή της στη 2η χιλιετία π.Χ. 
μέχρι τουλάχιστον τον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ.».

Ασκληπιείο Πάρου
Φ.τΠ.: Είναι εντυπωσιακό το έργο 

σας εκεί. Πως καταφέρνετε να ασχο-
λείστε τόσο συχνά και με την Πάρο;

Ν.Κ.: «Η Πάρος, αν και δεν κατάγομαι 
από το νησί, είναι η δεύτερη μεγάλη αγάπη 
μετά την Ελίκη, που είναι και τόπος καταγω-
γής μου. Πρόκειται για δυο τόπους μεγάλου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος και αξίας για 
μένα, ο καθένας με τα δικά του ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά, που αξίζει να αναδειχθούν 
προς όφελος και της επιστήμης αλλά και 
των τοπικών κοινωνιών. Δεν είναι βέβαια 
εύκολο ένα τέτοιο εγχείρημα καθώς οι απαι-
τήσεις και στις δύο περιπτώσεις είναι με-
γάλες και τα προβλήματα πολλά αλλά όταν 
έχεις όραμα, κάνεις και τις αναγκαίες θυσίες 
για να το πετύχεις».

Φ.τΠ.: Στην Πάρο έχετε αναλάβει και 
μια επιπλέον δραστηριότητα μέσα από 

τη θέση σας ως προέδρου των Επιτροπών Ανάδειξης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς και Αδελφοποιήσεων του δήμου Πάρου. Πως προχωράει αυτή 
η δραστηριότητα;

Ν.Κ.: «Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα στην Πάρο στον τομέα ανάδειξης της 
πολιτιστικής της κληρονομιάς, θέματα που χρονίζουν άλυτα. Έχουμε βάλει λοιπόν 
κάποιες προτεραιότητες και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε στα-
διακά να λυθούν οι εκκρεμότητες και να υπάρξει μια αλλαγή σ’ αυτό τον τομέα 
που έχει τόση ανάγκη ο τόπος. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ως συνήθως στη 
χώρα μας, και χρειάζεται μεγάλη επιμονή και υπομονή. Όμως μπορώ να πω ότι η 
συλλογική προσπάθειά μας αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Με συντονισμένες ενέρ-
γειες, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Κυκλάδων και τον προϊστάμενό της, και με τη 
θετική ανταπόκριση του δήμου Πάρου στις εισηγήσεις μας, ένας ιδιαίτερος και 
σημαντικός χώρος της αρχαίας Πάρου, το Ασκληπιείο, που παρέμενε κλειστό τα 
τελευταία χρόνια, θα ανοίξει σύντομα για να υποδεχθεί τους επισκέπτες. Στη συνέ-
χεια, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε, πάντα στο πνεύμα της συνεργασίας, και 
στον ευπρεπισμό άλλων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Παροικιάς, ώστε 
μέσα από τη σωστή ανάδειξη και προβολή τους να αποτελέσουν πραγματικούς 
πρεσβευτές του νησιού διεθνώς».
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«Κουίζ»
Ποιο δρομάκι είναι αυτό που οι ιδιοκτήτες ή οι 

ενοικιαστές των καταστημάτων και οι γείτονες έχουν 
μεριμνήσει για την καθαριότητα του «στενού» διατη-
ρώντας το πάντα ασπρισμένο και ευπρεπισμένο στη 
λεπτομέρεια και όχι μόνο; 

Ποιο δρομάκι είναι αυτό που περιποιούνται τις βου-
καμβίλιες, το αγιόκλημα, το γιασεμί, το χωνάκι και τα 
άλλα αναρριχώμενα φυτά για να προσφέρουν τον 
ίσκιο τους όταν ξεκουράζεται ο επισκέπτης στα πε-
ζούλια; 

Ποιο δρομάκι είναι αυτό που δεν κλείνουν το δρόμο 
με εξωτερικές βιτρίνες πάνω από το επιτρεπτό όριο 
και δεν κάνουν κατάληψη του δρόμου με περιττά και 
ακαλαίσθητα σταντ; Ποιο δρομάκι είναι αυτό που περ-
νάς και ξαναπερνάς χωρίς να βαρυγκωμάς γιατί δεν 
πέφτεις πάνω στις πραμάτειες; Ποιο δρομάκι είναι 
αυτό που δεν έχουν πινακίδες τεραστίων διαστάσεων 
που να αλλοιώνουν την πρόσοψη του κτιρίου; Ποιο 
δρομάκι είναι αυτό που έχουν μεριμνήσει πριν από το 
Δήμο, τοποθετώντας αμμοδοχείο για τα αποτσίγαρα 
και κάδο για τα μικροαπορρίμματα των περαστικών 
και ας μην είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, που για 
τέτοιου είδους καταστήματα το ζητάει ο Κανονισμός 
Καθαριότητας;  

Ποιο δρομάκι είναι αυτό που έχουν σκεφτεί τα ζώα 
συντροφιάς, να σταθμεύουν στο σωστό σημείο και να 
ξεδιψάσουν με μια γουλιά νερό; 

Ποιο δρομάκι είναι αυτό που έχουν τις εκκλησίες 
ανοικτές και με το φως των κεριών στο εσωτερικό 
τους δίνουν μια ξεχωριστή νότα κατάνυξης; Ποιο δρο-
μάκι είναι αυτό που είναι τόσο κεντρικό; Ποιο δρομάκι 
είναι αυτό που ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει  για την 
υπογειοποίηση των καλωδίων και την απομάκρυνση 
των στύλων της ΔΕΗ;    Ένα δρομάκι της Παροικιάς 
προς μίμηση! Φυσικά υπάρχουν και παρατυπίες, που 
μπορούν να διορθωθούν, με την ευαισθητοποίηση των 
ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών. Ας προσπαθήσουμε 
λοιπόν όλοι μαζί, να γίνουμε άξιοι μιμητές και να δια-
τηρήσουμε αυτό που μας αντιπροσωπεύει, έναν οικι-
σμό που λάμπει! 

Ας ανατρέξουμε στον Οδυσσέα Ελύτη: «Σ’ αυτές τις 
κάτασπρες αυλές όπου φυσά ο νοτιάς/ σφυρίζοντας 
σε θολωτές καμάρες… ».

Λύση: κάντε ένα περίπατο στη Παρκιά και θα το 
βρείτε.       

Χριστόδουλος Μαούνης

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Στο έλεος 
του Θεού…

Την περασμένη Κυριακή 21/5/2017 αεροσκάφος 
της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ατύχημα στο αερο-
δρόμιο της Σαντορίνης. 

Πιο συγκεκριμένα, το αεροσκάφος C-27J της Πο-
λεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας απογείωσης από το αεροδρόμιο Σαντορίνης 
βρήκε με το δεξιό του ακροπτερύγιο και την έλικα 
στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελα-
φρές υλικές ζημιές. Τα αίτια του ατυχήματος απο-
δόθηκαν στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην 
περιοχή.

Ας έρθουμε τώρα και στο αίτιο της «επίσκεψης» 
του C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκά-
φος λοιπόν βρισκόταν στη Σαντορίνη προκειμένου 
να κάνει τη διακομιδή ασθενή από το Κυκλαδίτικο 
νησί. Ναι στη Σαντορίνη! Στη Σαντορίνη που μετά 
βαΐων και κλάδων εγκαινιάστηκε προ καιρού το νέο 
Νοσοκομείο που θα έλυνε όλα τα προβλήματα! Ας 
φωνάζει το συντεχνιακό σωματείο των γιατρών ότι 
τα εγκαίνια του Νοσοκομείου δεν άλλαξαν τίποτα, 
παρά μόνο ότι το Κ.Υ. Σαντορίνης μεταφέρθηκε σε 
μεγαλύτερο χώρο. Κατά τους κυβερνώντες το Νο-
σοκομείο Σαντορίνης εγκαινιάστηκε και προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου!

Από την άλλη, επίσης, μετά βαΐων και κλάδων 
εγκαινιάστηκε προ καιρού η βάση ελικοπτέρων 
του ΕΚΑΒ στη Σύρο! Τώρα, γιατί όλες οι διακομι-
δές ασθενών από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια προς 
Σύρο γίνονται ακόμα με τα ψαροκάικα, δεν γνωρί-
ζω. Πάντως, το ΕΚΑΒ με έδρα τη Σύρο, δε φαίνεται 
να υπηρετεί τον σκοπό που πιστεύαμε εν τω ενθου-
σιασμώ της αρχικής ειδήσεως. 

Θα μου πείτε τώρα, εν τη αρχή του θέρους μου 
ήρθε και εμένα να αρθρογραφήσω κατά της κυβερ-
νήσεως. Όχι βέβαια. Έτσι και αλλιώς, έχω πολλά 
περισσότερα ράμματα για τη γούνα των προηγού-
μενων κυβερνήσεων που μας είχαν ταράξει στις 
ψευτιές και στο κοσμοθεωρία της ευρωλαγνείας. 
Τέλος πάντων, τίποτα δεν άλλαξε. Απλά άλλαξε ο 
Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.

Η ουσία παραμένει μία. Ο νησιώτης με κάθε 
κυβέρνηση βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος του 
Θεού. Δεν μπορούν να κατανοήσουν οι καρεκλο-
κένταυροι των Αθηνών τι σημαίνει να έχεις γύρω 
γύρω θάλασσα. Το κράτος των Αθηνών θυμάται 
τους νησιώτες μόνο μέσω φορολογικών μέτρων, 
και μέσω της οικονομικής τους εξόντωσης με τον 
ΦΠΑ. Τότε, μας θυμούνται. Όπως θα μας ξανα-
θυμηθούν στα μέσα του καλοκαιριού για να συλ-
λάβουν τους «εγκληματίες» καταστηματάρχες, αν 
δεν έχουν κόψει καμία απόδειξη για τον παγωμένο 
φραπέ! Αυτό είναι το ελληνικό κράτος των Αθηνών. 
Το ότι τα νησιά μας είναι «ζωντανά» οφείλεται στο 
ότι έχουν πάνω τους κατοίκους. Και οι κάτοικοι αυ-
τοί το μόνο που ζητούν, είναι να έχουν τις ίδιες απο-
λαβές στην υγεία που έχουν και οι κάτοικοι άλλων 
περιοχών.

Το θέμα του τομέα υγείας έχει ατονήσει στην 
Πάρο, δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει κάτι 
ουσιαστικό τα τελευταία χρόνια. Όσο για τις δια-
κομιδές ασθενών συνεχίζουν όπως και πριν πολλά 
πολλά χρόνια. Με τις ψαρόβαρκες!

Οι εθελοντές 
είναι δύναμη 
ελπίδας

Κατ’ αρχάς, θέλω 
να ευχαριστήσω προ-
σωπικά άλλα και ως 
εκπρόσωπος της Δη-
μοτικής Αρχής όλους 
όσοι συντελέσαν για 
να πραγματοποιηθεί 
αυτό το ενημερωτικό 
διήμερο εκδηλώσεων 
στην Πάρο, με θέμα: 
«Μεταμόσχευση Μυε-
λού των Οστών και η 
σημασία της Εθελοντι-
κής Προσφοράς».

Η εκδήλωση αυτή 
ήταν ένα ανοιχτό κά-

λεσμα συμμετοχής στους πολίτες της Πάρου που έγινε 
για πρώτη φορά στο νησί μας και είχε ως στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους, και την αύξηση 
του συνολικού αριθμού των δοτών μυελού των οστών, 
που αποτελούν ελπίδα ζωής για όλους τους ασθενείς  
που νοσούν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματι-
κά και γενετικά νοσήματα, όπως είναι η λευχαιμία, η 
απλαστική αναιμία, η μεσογειακή αναιμία, η δρεπανο-
κυτταρική αναιμία, τα λεμφώματα κ.α. και χρειάζονται 
μεταμόσχευση.

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και ένας ακόμα με-
γαλύτερος αριθμός συνανθρώπων μας πεθαίνει καθη-
μερινά, την ίδια στιγμή που η εξέλιξη της επιστήμης 
δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, να προσφέρουμε 
κάτι από τον εαυτό μας και να χαρίσουμε ζωή. Γι’ αυτό 
και η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών αποτελεί 
μια μεγάλη δύναμη ελπίδας, μία ύψιστη πράξη εθε-
λοντισμού και προσφοράς ενός ανθρώπου προς τον 
συνάνθρωπό του. 

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής που πηγάζει από 
τον άνθρωπο που επιθυμεί να συμβάλλει ανιδιοτελώς 
στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου, αναπτύσσο-
ντας στους κόλπους του την έννοια της αλληλεγγύης, 
του αλτρουισμού, της κοινωνικής συμμετοχής και δι-
καιοσύνης. Τα χαρούμενα πρόσωπα, τα «ευχαριστώ» 
και το συναίσθημα να προσφέρεις ως εθελοντής είναι 
και ο πιο σπουδαίος λόγος για να συμμετέχει κάποιος 
σε μία τέτοια διαδικασία.  

Ο Δήμος Πάρου με υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευ-
θύνης θα συνεχίσει την εκστρατεία ενημέρωσης των 
πολιτών του και θα συμβάλει με κάθε μέσο στη προ-
σπάθεια του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για να αυ-
ξηθούν οι πιθανότητες ίασης των συνανθρώπων μας 
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες του αίματος και 
η μοναδική ελπίδα για τη θεραπεία τους είναι η μετα-
μόσχευση μυελού των οστών. Επόμενος σταθμός στην 
προσπάθεια αυτή αισιοδοξούμε να είναι η δυνατότη-
τα συγκέντρωσης δειγμάτων μυελού των οστών και 
η εγγραφή εθελοντών παράλληλα με τις εθελοντικές 
αιμοδοσίες που διενεργούνται κατά διαστήματα στο 
νησί της Πάρου.  

Στον αγώνα αυτό, σας θέλουμε δίπλα μας, αρωγούς 
και συμπαραστάτες μας για να διεκδικήσουμε όλοι 
μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Δώρα Σαρρή Παπακυρίλου
Αντιδήμαρχος Πάρου
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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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) 

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

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

ΚΤΗΜΑ ζητείται προς ενοικίαση, 
έκτασης 10 στρεµµάτων περίπου, 
κατά προτίµηση ποτιστικό. Τηλ. 
επικοινωνίας:  6985 991 667, κ. 
ΚΩΣΤΑΣ

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ κοντά στο ∆ηµαρχείο, 
ενοικιάζεται δωµάτιο για ένα άτοµο, 
µε ατοµικό µπάνιο και µικρή κουζι-
νούλα. Τηλ. 6945 069 970

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

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

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

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

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

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

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται. Τηλέφωνο και 
ώρες επικοινωνίας: 6975 949 933, 
από 9 – 11 π.µ.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται για 
εστιατόριο στην Αλυκή µε γνώση 
αγγλικών και προϋπηρεσία και 
ΚΟΠΕΛΑ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
για µπουφέ και σαλάτες. Τηλ. 6978 
370 698

ΚΟΠΕΛΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
άνω των 35 ετών, από τουριστικό 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Τηλ. 
6945 259 620

ΑΤΟΜΟ έµπειρο ζητείται µε γνώσεις 
καφέ – πρωινού, για κεντρικό 
καφέ – εστιατόριο στην Παροικιά. 
Παρέχεται ικανοποιητικός µισθός και 
διαµονή. Τηλ. 6932 334 848

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΠΕΛΑ για 
υποδοχή-ρεσεψιόν ζητείται από 

ξενοδοχείο στην περιοχή Λιβάδια 
Παροικιάς, από 1/7 έως 31/8, 
απογευµατινή βάρδια. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών. Τηλ. 6945 069 970

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενο-
δοχείο στη Παροικία για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία 2 χρόνια σε ξενοδοχείο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6994 841 
802.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από επιχεί-
ρηση εστίασης στη Νάουσα για τις 
θέσεις:
1) Ψήστες, 2)Τυλιχτές, 3) Σερβιτόροι, 
4) Λαντζιέρηδες
Η προϋπηρεσία λαµβάνεται υπ’ όψιν. 
Άνδρες και γυναίκες από 20 ετών.
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 504 763

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 

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

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

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
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Πυροπροστασία
Ο δήμος Πάρου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού μας με κοινή ανακοί-

νωσή του ενημέρωσαν τους πολίτες και συγχρόνως τους συμβουλεύουν για τις 
πυρκαγιές.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της θερινής περιόδου και της επικείμενης αύξησης της 
θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη o δήμος Πάρου έχει την 
μέριμνα και το έλεγχο για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους 
ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώ-
ρων, που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα 
όρια τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση αδιαφορίας και μετά από τις σχετικές συστάσεις, θα επιβάλλεται  
πρόστιμο 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, θα βεβαιώνεται εις 
βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλε-
ται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα .

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου ευελπιστεί στην άμεση ανταπόκριση των πο-
λιτών για την αποφυγή τυχόν συμβάντων που μπορεί να προκαλέσουν δημόσιο κίν-
δυνο. Επίσης, στην ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι τα φυτικά υπολείμματα 
που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των οικοπέδων, οι πολίτες είναι υποχρεωμέ-
νοι να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα στο ΧΥΤΑ Πάρου, όπου πραγματοποιείται 
θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων για επαναχρησιμοποίησή τους από τους πο-
λίτες ή διάθεσή τους σε επιτρεπτούς αποδέκτες.

Σε περίπτωση φωτιάς ειδοποιούμε την πυροσβεστική στο τηλέφωνο: 
22840 25199.

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς
- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών 

μηνών.
- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους 

που υπάρχουν ξερά χόρτα.
- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά 

(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
- Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και 

απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελό-
νες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κ.λπ.

- Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους 
και την κατάσταση των κλαδιών τους.

- Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και 

τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων 
από το σπίτι σας.

- Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του 
ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον τρία μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για 
λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απο-
μακρύνετε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση 
τουλάχιστον 10 μέτρων.

- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοί-
χους του κτίσματος.

- Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας 
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

- Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, 
μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν 
στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι σας.
- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
- Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντή-

ρηση τους.
- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε 

να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 

ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 

199) ή στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου (στον αριθμό κλήσης 2284025199) και 
δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την 
πυρκαγιά.

- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος 

και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους 
μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμπο-
δίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων 
μέσα και έξω από το κτίσμα.

- Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παρά-
θυρα του κτίσματος.

- Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβε-
στικών οχημάτων.

- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει 
κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του 
κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του 
κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος 
του.

- Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερι-
κά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
- Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι 

πλήρως εξασφαλισμένη.
- Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλι-

κά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε 
καπνούς και φλόγες.

- Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
- Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες 

με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κο-

ντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
- Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της 

πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμε-

σα εφεδρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
- Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση 

που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό 

κτιστό σπίτι.
- Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις δια-

δρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις 

μικροεστίες που παραμένουν.
- Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμε-

τρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και 
αναζωπυρώσεις.
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Αναστολή  
Πανκυκλαδικού  
πρωταθλήματος

Με τον τίτλο: «Κατά κανόνα ότι αρχίζει άσχημα γίνεται συν τω χρόνω χειρότερα…», 
οι κ.κ. Κάμπαξης Δημήτρης, Μαράκης Πέτρος, Παπαδάκης Μιχάλης, της διοργανώ-
τριας αρχής του Πανκυκλαδικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ανακοίνωσαν την 
αναστολή του για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον.

Στην ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή σημειώνει:
«Αγαπητοί φίλοι, από τη στιγμή που δεν έγινε απευθείας η ανάθεση μετά το περ-

σινό 11ο Πανκυκλαδικό της Πάρου οι δυσκολίες άρχισαν δειλά-δειλά να εμφανί-
ζονται. 

Ο πήχης ανέβηκε κατά πολύ και οι έντονες προσπάθειές μας να διεξαχθεί στην 
Νάξο το 12ο δεν ευοδώθηκαν, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας καταλυ-
μάτων. Τα χρονικά περιθώρια στένευαν και μια σκέψη μας να διεξαχθεί σε μικρότερη 
έκταση για πρώτη φορά στην Κύθνο δεν προχώρησε για τον ίδιο λόγο. Αλλά πά-
ντοτε λειτουργούσε εκείνη η εσωτερική αντίρροπη δύναμη που μας έκανε να (υπο)
μένουμε και να πιστεύουμε ότι, με κάποιον τρόπο, θα το γυρίσουμε και το Τουρνουά 
θα διεξαχθεί κανονικά φέτος. 

Η ύστατη προσπάθεια, το εδώ και τώρα, ήταν εκ νέου η Πάρος αλλά η πίεση του 
χρόνου ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως πολύ σωστά μας επισήμαναν τα Πα-
ριανά σωματεία -που έχουν αγκαλιάσει έμπρακτα τον θεσμό- το Πανκυκλαδικό θα 
είχε τα χαρακτηριστικά έλλειψης σοβαρότητας οργάνωσης λόγω του ότι ο χρόνος 
δεν επαρκούσε για να γίνει κάτι καλό όπως όλοι μας έχουμε συνηθίσει. 

Έτσι για πρώτη φορά μετά από 11 συνεχόμενα έτη το Πανκυκλαδικό Τουρνουά 
Ακαδημιών Ποδοσφαίρου δεν θα διεξαχθεί. Κάνοντας την αυτοκριτική μας, η μη 
διεξαγωγή του φετινού τουρνουά παρομοιάζεται ως την κλασική περίπτωση του 
μαθητή που όλη τη χρονιά δεν άνοιξε βιβλίο. Και το τελευταίο βράδυ πριν την εξέ-
ταση, ξενυχτά για να καλύψει το κενό, ίσα-ίσα να πιάσει τη βάση και να περάσει την 
τάξη. Οι ευθύνες όλες βαραίνουν εμάς ως διοργανώτρια αρχή, μιας και το εγχείρη-
μα να διεξαχθεί κανονικά και φέτος δεν στέφθηκε από επιτυχία. Το δίλημμά μας το 
τελευταίο 15νθήμερο ήταν: ή γεια σας και καλή επιτυχία ή (μόνον) η επιβίωση του 
(να γίνει απλά για να γίνει). 

Μία παράταση, ως το αμέσως επόμενο. Το δόγμα «Κάνε κάτι, ας είναι και μια τρύ-
πα στο νερό, για να φανεί πως κάτι έκανες» προσπορίζει όφελος, απ’ το να φαίνεται 
πως δεν κάναμε τίποτα αλλά δεν είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Διοργανώτρια 
Αρχή. 

Ας είμαστε, συνεπώς, πρακτικοί παρά συναισθηματικοί. Βγάλαμε μια νορμάλ, μέ-
σες-άκρες δίκαιη, απόφαση. Τελεία. Τα υπόλοιπα ευελπιστούμε του χρόνου, στο 
γρασίδι πλέον.

Υ.Γ. 1: Από την πλευρά μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά 
μας τον Α.Π.Σ. Κύθνου, τα τρία Παριανά σωματεία: Μαρπησσαϊκό, Α.Ο. Πάρου και 
Νηρέα, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς για την άμεση ανταπόκριση 
που επέδειξαν στο κάλεσμά μας, τον Στέλιο Μπόνη (πρόεδρο αθλητικής επιτροπής 
Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου) για την επιμονή του, τον Δήμο Πάρου για τη στήριξή του, τον 
Γιάννη Τσολάκη (πρώην πρόεδρο του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Νάξου) για το έμπρακτο

ενδιαφέρον του και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που στηρίζει επί χρόνια τον 
θεσμό.

Υ.Γ. 2: Αν κάτι έχει κάνει το Πανκυκλαδικό ως θεσμό υπέροχο και συναρπαστικό 
είναι ότι ανταμώνουν και αγωνίζονται οι απλησίαστοι-αποκομμένοι των Κυκλάδων 
μας. Και πιο προσιτό και διδακτικό ως τουρνουά ότι παίζουν ακόμα και οι… δεύτερες 
και οι τρίτες ταχύτητες. Δεν είναι όραμα άξιο για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνω-
ση των Κυκλάδων, δεν είναι προοπτική που εμπνέει, κάθε χρόνο να κοιτάμε πως θα 
πηγαίνει η στάμνα στη βρύση και να μη σπάζει ποτέ. Κάποτε θα σπάσει…».
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Εκλογές στον 
Μαρπησσαϊκό

Ο Μαρπησσαϊκός ενημερώνει τα μέλη του ότι 
στις 11/6/2017 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για 
το νέο Δ.Σ. του συλλόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού: 
«[…] Παρακαλούνται όσα μέλη επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν ως υποψήφιοι στην εκλογική διαδικα-
σία να δηλώσουν συμμετοχή στον Γραμματέα του 
Συλλόγου κ. Μαμαση Πρόδρομο έως τη Πέμπτη 
8/6/2017 στα τηλέφωνα 22840 43336 & 69811 
15035.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του συλ-
λόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Μάρπησσας. Οι ακρι-
βείς ώρες θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση 
μας».

Συγχαρητήρια  
για αθλητικές 
δράσεις

Από το γραφείο αθλητισμού δήμου Πάρου δημοσιο-
ποιήθηκε συγχαρητήρια επιστολή για αθλητικές δράσεις 
σωματείων του νησιού μας. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Θέμα: Συγχαρητήρια Επιστολή 
Το Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Πάρου και ο αρμόδι-

ος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Εμμ. Μαλαματένιος, θα 
ήθελαν να συγχαρούν όλους τους αθλητές μεγάλους 
και μικρούς που έλαβαν μέρος στις αθλητικές διοργα-
νώσεις της προηγούμενης εβδομάδας καθώς και σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αθλητικές ενώσεις, 
προπονητές κλπ που εργάστηκαν με πνεύμα συνεργασί-
ας για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στο Δημοτικό Στάδιο Παροικίας που διεξήχθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία οι Διασυλλογικοί Αγώνες Παμπαίδων 
- Παγκορασίδων Β’ και Αναπτυξιακοί Αγώνες στίβου, 
οι μικροί αθλητές του Α.Ο. Πάρου είχαν καταπληκτικές 
επιδόσεις και απέσπασαν διακρίσεις και μετάλλια. Ήταν 
μία γιορτή αθλητισμού, στην οποία όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και ανέ-
δειξαν τις αξίες του αθλητισμού μέσω της προσπάθειας, 
του συναγωνισμού και της υπέρβασης. Η συστηματική 
δουλειά που γίνεται στον κλασσικό αθλητισμό του Α.Ο. 
Πάρου  μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. 

Στη Φιέστα 6Χ6 Μάρπησσας και στη τελετή λήξης του 
πρωταθλήματος 6Χ6 που διοργανώθηκε από τον ΑΜΕΣ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ, έγιναν οι απονομές πρωταθλήματος 
και κυπέλλου 6Χ6. Η διοργάνωση αυτή κατάφερε με 
επιτυχία να δώσει το έναυσμα σε αθλητές κάθε ηλικίας 
να συμμετέχουν και να δουν ότι αθλητισμός είναι στάση 
και τρόπος και πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας και από 
άποψη υγείας, αλλά και από άποψη ψυχολογίας.

Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε όλους που 
προάγεται και αναδεικνύεται τον αθλητισμό στην Πάρο».
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Επίσκεψη μαθητών στο αεροδρόμιο Πάρου
Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 οι  μαθητές των τάξεων  Δ’, Ε’ και Στ’ του δημοτικού 

σχολείου Λευκών – Κώστου, επισκέφθηκαν το νέο αεροδρόμιο Πάρου.
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στον πύργο ελέγχου με τον αερολιμενάρχη κ. Κώστα 

Λεοντίδη, ενώ ακόμα με την πολύτιμη βοήθεια του προσωπικού του αεροδρομίου 
είδαν πως μετρούμε την ηλιοφάνεια, τον μετεωρολογικό κλωβό και το βροχό-
μετρο.

Αυτό όμως που χαροποίησε πιο πολύ απ’ όλα τα παιδιά ήταν με τους πυροσβέ-
στες όταν ανέλαβαν και εκείνα δράση και φυσικά το διασκέδασαν πολύ!
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