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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη 
Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποι-
είο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρα-

τήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρ-

νος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλα-

στείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica 

cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 449

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Παράνομη – 
παράλογη η 
εγκατάσταση 
Α.Π.Ε.

Το ΣτΕ πάγωσε τα έργα ανάπτυξης οκτώ αιολικών 
πάρκων σε περιοχή NATURA 2000 του Καφηρέα στην 
Εύβοια. Κρίθηκε ότι δεν ταιριάζει η προστασία του πε-
ριβάλλοντος με αιολικά πάρκα βιομηχανικής ισχύος.

Η Πάρος είναι ως γνωστόν ένας τόπος θεσμοθετη-
μένης περιβαλλοντικής προστασίας με πλήθος περιο-
χών και ακτών χαρακτηριζόμενων είτε ως NATURA 
2000, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και του νόμου 
3937/2011, είτε ως νησιώτικοι υγρότοποι σύμφωνα 
με το ΠΔ 229/2012. Ολόκληρη δε η Πάρος έχει 
κηρυχθεί τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας (ΦΕΚ 
1455/Β/9-12-1975).

Η Πάρος φιλοξενεί σπάνια είδη πανίδας και χλωρί-
δας. Από τα μοναδικά μνημεία της φύσης είναι ο γνω-
στός βιότοπος των σπάνιων πεταλούδων. Στο νησί 
φιλοξενείται και ένα από τα πιο οργανωμένα και πο-
λυτελή νοσηλευτήρια άγριων πτηνών και ζώων στην 
Ευρώπη, η «Αλκυόνη».

Σ’ αυτό το περιβάλλον ως γνωστόν επιχειρείται να 
εγκατασταθούν αιολικά πάρκα με 22 κατ’ αρχάς ανε-
μογεννήτριες ύψους πυλώνα 114 μέτρων, διαμέτρου 
περιστροφής πτερυγίων 71 μέτρων, συνολικού ύψους 
με ένα πτερύγιο κάθετο 149,5 μέτρων! Για σύγκρι-
ση: υψόμετρα Λευκών 250 μ. Κώστου 160 μ. Μάρ-
πησσας  40 μ. Τα προς εγκατάσταση αιολικά πάρκα 
θα ευρίσκονται πολύ κοντά σε οικισμούς όταν στις 
περισσότερες χώρες απαγορεύεται η εγκατάστασή 
τους πλησιέστερα από δύο χιλιόμετρα για την απο-
φυγή επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από το 
σύνδρομο  WTS, όπως το αποκαλούν διεθνώς (WIND 
TURBINE SYNDROME). Αντιλαμβάνεστε τι θέαμα θα 
παρουσιάζουν αυτές οι ανεμογεννήτριες τοποθετημέ-
νες  στις χαμηλές πλαγιές του νησιού! Εάν αυτό δεν εί-
ναι πλήγμα για τους γύρω  παραδοσιακούς οικισμούς 
της Πάρου, τότε τι είναι; 

Οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στη ξηρά εξα-
φανίζουν τις φωλιές όλων των ειδών της πανίδας 
που έτυχαν να ευρίσκονται εκεί, ιδιαίτερα δε επικίν-
δυνη για το  περιβάλλον θεωρείται και η εξαφάνιση 
των μελισσιών! Η εγκατάσταση στο νησί αιολικών 
πάρκων με τον αριθμό, το μέγεθος και την ισχύ των 
αναφερόμενων γεννητριών είναι παράνομη γιατί 
σύμφωνα με το νόμο 3937/2011 απαγορεύε-
ται η τοποθέτηση ιδιαίτερα οχλουσών βιομη-
χανικών εγκαταστάσεων σε περιοχές προστα-
σίας της φύσης. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης 
εκμεταλλεύονται την αφιλόξενη βόρεια θάλασσα για 
να εγκαταστήσουν εκεί και να διασυνδέσουν δεκάδες 
δίκτυα αιολικών πάρκων, μέχρι και 30 χλμ μακριά από 
τις ακτές τους (Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, 
κ.α.), αποφεύγοντας τη στεριά.

Η κυριώτερη αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον 
των αιολικών πάρκων είναι η θνησιμότητα των που-
λιών λόγω πτώσεώς των επί των πτερυγίων των ανε-
μογεννητριών. Στην Αμερική απαγορεύεται η εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών σε περιοχές όπου διέρχονται 
ή συγκεντρώνονται πουλιά, σε διαδρόμους μετανά-

στευσής τους καθώς και σε υψώματα όπου χαμηλή 
νέφωση μπορεί να καλύψει τους πυλώνες. 

Για την περίπτωση της Πάρου είναι γνωστό ότι το 
νησί αποτελεί ένα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κατα-
φύγιο και σταθμό μετανάστευσης σπάνιας ορνιθοπα-
νίδας  της ανατολικής Μεσογείου. Με βάση τα φυσι-
κά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του νησιού έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες μορφές τουρισμού. Περιπατη-
τές, φυσιολάτρες ημεδαποί και αλλοδαποί περιηγού-
νται, τις σηματοδοτημένες διαδρομές, τα αρχαία και 
βυζαντινά μονοπάτια, τα διάσπαρτα αρχαιολογικά και 
εκκλησιαστικά μνημεία  και τις χαμηλές βουνοκορ-
φές της Πάρου. Ποδηλάτες και ιππηλάτες όλων των 
ηλικιών απολαμβάνουν τις πεδινές αλλά και τις βου-
νήσιες διαδρομές του νησιού. Αυτός ο πολύμορφος 
τουρισμός υπάρχει και ευδοκιμεί ενισχύεται μάλιστα 
χρόνο με τον χρόνο λόγω της νησιώτικης παραδοσι-
ακής τοπιοδομής, των ενεργών  οικοσυστημάτων, της 
θαλασσινής αύρας και της ανεμπόδιστης θέας προς 
κάθε κατεύθυνση. Είναι βέβαιο ότι θα αποτελούσε κα-
ταστροφή για τον τουρισμό  η «εμφύτευση δάσους» 
πανύψηλων ανεμογεννητριών. Ο θαλάσσιος και παρά-
κτιος τουρισμός της Πάρου εξ άλλου αποτελεί έναν 
από τους θησαυρούς της Ελλάδας.  Έρευνα οικονομο-
λόγων Αμερικάνικου πανεπιστημίου (North Carolina) 
αναφέρει ότι  τα  αιολικά πάρκα κοντά σε παραλίες 
έχουν αρνητική επίδραση στον παράκτιο τουρισμό. Οι 
τουρίστες είναι απρόθυμοι να μένουν σε περιοχές με 
θέα ανεμογεννήτριες. 

Κατόπιν όλων αυτών η απόφαση του Παριανού 
λαού να μην επιτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών στο νησί είναι απόλυτα ορθή και στηρίζεται σε 
σοβαρά επιχειρήματα και μάλιστα νομικά, πρέπει δε 
να υποστηριχθεί από την πολιτεία με ανάκληση κάθε 
σχετικής άδειας.

Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος
Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Msc

Εκλογές στον 
Π.Σ. Αγκαιριάς

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν 
–στην αίθουσά του- οι εκλογές του μορφωτικού πολι-
τιστικού συλλόγου Αγκαιριάς.

Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα παρακάτω:
Γραμμένοι: 107 
Ψήφισαν: 92
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 89
Άκυρα: 3
Λευκά: 0
Έλαβαν:
1. Σκιαδάς Αντώνης 60 ψήφους 
2. Κουταλίδης Ανδρέας 59 
3. Στουγιάννου Γιώργος 58 
4. Σκιαδά Ευαγγελία 57 
5. Παντελαίος Ιάκωβος 56 
6. Σκιαδάς Αλέξανδρος 52 
7. Σπανός Δημήτρης 48 
8. Ραγκούση Μαρίνα 46 
9. Σμιρνόβα Λυδία 46
-----------------------------------------
10. Χανιώτη Μαρουσώ 42 
11. Ιωάννου Λουκάς 40 
12. Μαδεμτζίδου Έφη 36 
13. Παντελαίου Αντωνία 32
Ελεγκτική επιτροπή
1. Ραγκούσης Γιώργος 65 
2. Χανιώτη Μαρία 64 
3. Παντελαίου Γεωργία 59.
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Ο Δ. Πολιτόπουλος  
στην Πάρο

 Ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 
Δημήτρης Πολιτόπουλος (Ε.Ο.Αν.) τη Δευτέρα 19 Μαρτί-
ου 2018 θα παραβρεθεί, ως εισηγητής, στη τακτική μονο-
θεμάτικη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
έπειτα από πρόσκληση του δημάρχου, Μ. Κωβαίου.

Θα ενημερώσει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρι-
ση των αποβλήτων σύμφωνα με το Ν.4496/17. 

Επίσης, ο κ. Πολιτόπουλος θα παραβρεθεί την ίδια ημέ-
ρα και σε σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Αντιπάρου.

 Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε στην αρμόδια αντιδήμαρχο, Δώρα Σαρρή-Παπα-
κυρίλλου και μας έκανε  την παρακάτω δήλωση, για αυτό το γεγονός: «Καλούμε τους  
συμπολίτες μας και τους επιχειρηματίες, να παρευρεθούν στη τακτική μονοθεμάτικη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για να ενημερωθούν από τον πλέων αρμόδιο 
παράγοντα για τον νέο νόμο σχετικά με την ανακύκλωση.

Ο νέος αυτός νόμος προβλέπει ότι οι δήμοι της χώρας από απλοί συλλέκτες θα γίνουν 
διαχειριστές των απορριμμάτων τους και θα είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά σε 4 ρεύματα.

Η νέα διαδικασία προβλέπεται να έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την ανακύ-
κλωση και τη καθαριότητα στο νησί μας αλλά και οικονομικό όφελος το οποίο θα προέρχε-
ται από τη διάθεση και πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και από την είσπραξη πόρων 
από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τη συλλογή και μεταφορά 
τους. Για τους νησιωτικούς δήμους προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση εφόσον επιτυγ-
χάνουν σταθερή αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Ενώ, θα υπάρχει επιπλέον μπόνους 
στους δήμους που αυξάνουν ετησίως τα ποσοστά ανακύκλωσης ή διοικητικά πρόστιμα για 
όσους υστερούν από τη σχεδιασμένη απόδοση.

Τέλος, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν νέο κανονισμό καθαριότητας, ο οποίος 
θα είναι προσαρμοσμένος στις διατάξεις του νέου νόμου και τροποποίηση των υπαρχό-
ντων συμβάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Λόγω της σπουδαιότητας της συνε-
δρίασης, η παρουσία σας είναι απαραίτητη και θα μας βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές 
αποφάσεις για την ανακύκλωση, για το μέλλον της Πάρου και των παιδιών μας.

 Γιατί μπορούμε όλοι να ανακυκλώνουμε και να κερδίζουμε».
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Προσέχουμε τη Νάουσα!
Με ανακοίνωση της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, γίνεται αναφορά στην προ-

στασία του φυσικού κάλλους του χωριού.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής του ιδι-

αίτερου φυσικού κάλλους της Νάουσας που είχαμε την τύχη να προστατεύεται με 
νόμους από το 1975, είναι κοινός στόχος όλων μας.  Το χωριό μας είναι και πρέπει 
να παραμείνει παραδοσιακό, γι’ αυτό υπενθυμίζουμε:

1. Δεν τοποθετούμε φωτεινές επιγραφές, αφίσες κλπ. Δεν τοποθετούμε κάθε-
τες επιγραφές-πινακίδες. Πρέπει να είναι γραμμένες Ελληνικά και σε περίπτωση 
εγγραφής κειμένου σε ξένη γλώσσα, το μέγεθος των γραμμάτων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της πινακίδας και του ύψους των Ελληνικών 
γραμμάτων. Η επιφάνειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,50 εκατοστά του μέ-
τρου (μέγιστη διάσταση 1,20 Χ 0,40). Ο φωτισμός τους γίνεται με απλά διακριτικά 
φωτιστικά στοιχεία. 

2. Απαγορεύονται οι είσοδοι των καταστημάτων που είναι αμιγώς κατασκευα-
σμένοι από τζάμι.

3. Βάφουμε τις όψεις των κτηρίων με λευκό χρώμα και δεν ζωγραφίζουμε τους 
τοίχους.

4. Δεν τοποθετούμε εξωτερικές προθήκες, βιτρίνες κλπ που προεξέχουν περισ-
σότερο από οκτώ εκατοστά στου μέτρου σε κοινόχρηστο χώρο.

5. Δεν τοποθετούμε μόνιμα καθίσματα, τραπέζια, ντουλάπια κλπ σε κοινόχρη-
στους χώρους.

6. Δεν τοποθετούμε γλάστρες, διαχωριστικά, διακοσμητικά, αντιανεμικά από 
οποιοδήποτε υλικό στους κοινόχρηστους χώρους.

7. Οι πέργκολες δεν εφάπτονται του κτηρίου των καταστημάτων και διατηρούν 
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου.

8. Δεν επεμβαίνουμε στους κοινόχρηστους χώρους με επίστρωση, βάψιμο κλπ. 
9. Δεν κάνουμε οικοδομικές εργασίες από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την  

Κυριακή του Θωμά και από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. 
10. Δεν τοποθετούμε ηλιακούς θερμοσίφωνες σε εμφανή σημεία της οικοδομής.
11. Δεν τοποθετούμε λυόμενους οικίσκους, τροχόσπιτα κλπ.
12. Δεν τοποθετούμε ομπρέλες στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
13. Τα κουφώματα να είναι ξύλινα.
14. Απαγορεύεται η είσοδος όλων των τροχοφόρων στον παραδοσιακό οικισμό 

Νάουσας.
15. Διατηρούμε την καθαριότητα που πραγματοποιείται με μεγάλη δαπάνη και 

κόπο».
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Νέα παρέμβαση για 
το αεροδρόμιο

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς έστειλε στις 2 Μαρτίου 2018 
επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, 
σχετικά με την ολοκλήρωση  του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές έρευνες και οι κρατήσεις, η προσέλευση 

επισκεπτών στην Πάρο για την τουριστική περίοδο του 2018 προβλέπεται εξαιρε-
τικά μεγάλη.

Πέρυσι οι υποδομές μας δοκιμάστηκαν ξεπερνώντας τα όρια τους, αλλά ταυτό-
χρονα έδειξαν που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για αναβάθμιση. Το κυκλο-
φοριακό εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα της Πάρου και ιδιαίτερα της 
Παροικίας. Σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις για αύξηση του αριθμού πτήσεων 
στο νέο αεροδρόμιο, προβλέπεται ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

Η δημοτική αρχή μετά από διαβουλεύσεις και συνελεύσεις πολιτών και συλλό-
γων, έχει ξεκινήσει διαδικασίες βελτίωσης της κατάστασης με αναβάθμιση λιμενι-
κών εγκαταστάσεων, νέα πλακόστρωση πεζοδρομίων, ελεγχόμενη στάθμευση και 
διαγράμμιση χώρων σταθμεύσεως στην Παροικία, έναρξη διαδικασιών για ολο-
κληρωμένη μελέτη του κυκλοφοριακού από συγκοινωνιολόγους κτλ. 

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάςς χαιρετίζει αυτές τις ενέργειες, 
θεωρεί όμως ότι ένας τομέας έχει μείνει δραματικά πίσω από τις εξελίξεις ο οποίος 
είναι η πρώτη και τελευταία εντύπωση για πολλούς επισκέπτες μας: Οι αίθουσες 
αναμονής, αφίξεων και αναχωρήσεων καθώς και οι χώροι στάθμευσης του νέου 
αερολιμένα.

 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην Πάρο στις 26 Απριλίου 2016 αλλά 
και κατά την τελετή των εγκαινίων του στις 29 Ιουλίου 2016 τόσο εσείς όσο και ο 
κ. πρωθυπουργός είχατε υποσχεθεί την άμεση δρομολόγηση της 2ης φάσης εργα-
σιών για τον διπλασιασμό της ωφέλιμης επιφάνειας των εγκαταστάσεων σε 1500 
τετραγωνικά μέτρα για την κάλυψη της επιβατικής κίνησης σε βάθος τετραετίας. 
Σύμφωνα με το ΣΠΕΜ 2014-2025, έχει ήδη ανατεθεί η μελέτη για κτιριακά έργα 
7500 τ.μ., η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη (τελειώνει 7/2018) και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα είναι από 9/2018 έως 12/2020. 

Ο σύλλογος μας θέλει να επισημάνει τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου 
όχι μόνο για τους αυταπόδεικτους πρακτικούς λόγους της εύρυθμης λειτουργίας 
του αερολιμένα αλλά και για την διατήρηση του καλού ονόματος της Πάρου σαν 
πολύτιμο brand name διακοπών. 

Οι αερολιμένες Ηρακλείου, Σαντορίνης, Ρόδου και Χανίων συγκαταλέγονται στα 
χειρότερα αεροδρόμια παγκοσμίως, όχι χωρίς επιπτώσεις. Ο «δικός» μας διάγει 
«περίοδο χάριτος» λόγω νεότητας, αλλά αυτό μπορεί πανεύκολα να ανατραπεί αν 
οι υποδομές δεν αναβαθμιστούν σύντομα και χωρίς καθυστερήσεις. 

Ήδη η δυσάρεστη εμπειρία, όχι του ταξιδιού, αλλά της κατάστασης του αερολιμέ-
να, ιδίως τις περιόδους αιχμής, επισημαίνεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας 
εφιστούμε την προσοχή λοιπόν για την απρόσκοπτη εξέλιξη και αν είναι δυνατόν 
την επίσπευση των διαδικασιών που έχουν παράπλευρες αλλά και άμεσες επιπτώ-
σεις σε όλους του Παριανούς.

Επιπροσθέτως, καλούμε τη διευθέτηση του προβλήματος της αστυνομικής πα-
ρουσίας ή καλύτερα απουσίας, για την φύλαξη του αερολιμένος. Η αύξηση του 
αριθμού πτήσεων σε συνδυασμό με την μόνιμη υποστελέχωση της αστυνομικής 
δύναμης στην Πάρο έχει ήδη δείξει σημάδια παραμέλησης καθηκόντων λόγω 
πραγματικής αδυναμίας. Η «προγραμματισμένη» ελλιπής αστυνόμευση έχει ολέ-
θριες επιπτώσεις ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής, με την αναπόφευκτη παραβατι-
κότητα να δρα ανεξέλεγκτα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Από την πλευρά μας θα υποστηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας κάθε ενέργεια 
που με νηφαλιότητα και προγραμματισμό γίνεται για το καλό του τόπου μας».

Αφαλάτωση

Στις 2 Μαρτίου 2018 στο δημαρχείο Πάρου υπογράφηκε η σύμ-
βαση μεταξύ της δημοτικής αρχής και εταιρείας, για την εκτέλεση 
του έργου: «Κατασκευή συνοδών έργων για τη Λειτουργία 
Μονάδων Αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς», 
που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και είναι ύψους 401.891,06 
ευρώ.

Το παραπάνω έργο είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά από το δελτίο 
τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την περασμένη εβδομάδα.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου σημειώνεται: «[…] 
Ο Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχουν εξασφαλίσει όλες τις 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την αποπεράτωση του έργου, το 
οποίο φιλοδοξεί να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης της ευρείας 
περιοχής από τη Παροικιά έως το αεροδρόμιο Πάρου. Ενώ στο 
μέλλον και μετά την ολοκλήρωση όλων των εν εξελίξει έργων 
της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή, θα δύναται να τροφοδοτήσει τον οι-
κισμό της Παροικιάς και της Αλυκής σε ενδεχόμενο πρόβλημα».

Τεχνικά έργα
Από την αρμόδια αντιδήμαρχο Πάρου, Δώρα Σαρ-

ρή, έγιναν οι παρακάτω δηλώσεις για έργα που γί-
νονται στο νησί μας:

«Βασική μας προτεραιότητα ως Δημοτική Αρχή, 
και πρωτίστως δέσμευση του Δημάρχου Πάρου 
Μάρκου Κωβαίου, είναι η ποιοτική ανταπόκριση μας 
στην καθημερινότητα των δημοτών μας με στοχευ-
μένες παρεμβάσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό 
σύνολο. Παράλληλα όμως οφείλουμε να είμαστε 
αρωγοί στις προσπάθειες και δραστηριότητες των 
επιχειρηματιών για ανάπτυξη, αναβαθμίζοντας τις 
τουριστικές περιοχές και αναδεικνύοντας το κάλ-
λος και την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητάς μας. 

Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με τις Κοι-
νότητες Νάουσας και Λευκών εκτελούνται, μεταξύ 
άλλων, δύο σημαντικά τεχνικά έργα με ιδίους πό-
ρους και το εργατικό προσωπικό του Δήμου Πάρου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, όπου τα έργα 
βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, συντελείται ένα μεγά-
λο έργο αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 
της περιοχής, που θα αλλάξει την εικόνα του παραδοσιακού οικισμού. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 
επεμβάσεις όπως την αφαίρεση και ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης στα σοκάκια του οικι-
σμού με χονδρόπλακες χωρικού τύπου, την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου της ΔΕΥΑΠ 
και τη τοποθέτηση νέου, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Παράλληλα σκεπάστηκαν και σφραγίστηκαν οι 
παλιοί βόθροι που είχαν επιτραπεί σε εστίες μόλυνσης. Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς 
εκτός από την ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού, θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των 
κατοίκων, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των επισκεπτών και θα συμβάλει ουσιαστικά στη λειτουρ-
γικότητα του χώρου.

Στην Τοπική Κοινότητα Λευκών, ολοκληρώνονται οι εργασίες αντικατάστασης του πλακόστρωτου 
και ανάπλασης του κεντρικού δρόμου «Ράμνος», σήμα κατατεθέν της περιοχής, ο οποίος είχε υπο-
στεί ζημιές λόγω της πολυετούς χρήσης και είχε υποχωρήσει σε πολλά σημεία του, από τη συνεχή 
διέλευση των οχημάτων .

Συγκεκριμένα, η παλαιά πλακόστρωση αφαιρέθηκε στο σύνολό της και τοποθετήθηκαν χονδρό-
πλακες χωρικού τύπου, το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ αντικαταστάθηκε, ενώ έγινε στο σημείο υπογειοποίηση 
του δικτύου ηλεκτροδότησης από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, δημιουργώντας έτσι τις κατάλ-
ληλες υποδομές για την ασφαλή ηλεκτροδότηση και επαρκή φωταγώγηση του δρόμου. Στόχος μας 
είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές αλλά παράλληλα να διευκολύνουμε την ασφαλή κί-
νηση, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς ο «Ράμνος» αποτελεί την 
κύρια πρόσβαση για το παραδοσιακό οικισμό και τις παρακείμενες κατοικίες.

Την εποπτεία των έργων και στις δύο περιπτώσεις είχαν οι μηχανικοί και τα υπηρεσιακά στελέχη 
του δήμου».
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Εκκλησιαστικές 
λειτουργικές 
απορίες (Συνέχεια)

Συνεχίζω το σημείωμά μου για τη γυναίκα στο ψαλ-
τήρι, το οποίο μοίρασα στα δύο για να μην κάνω κατά-
χρηση χώρου της αγαπητής μας «Φωνής».

Γιατί απορρίπτονται οι γνώμες Ιεραρχών, Αρχιεπι-
σκόπων του αναστήματος Ιακώβου Βορείου και Νο-
τίου Αμερικής ή του Χριστοδούλου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος; Γιατί παραβλέπεται ότι σε όλους τους εκτός 
Ελλάδας ναούς ψάλλουν μικτές χορωδίες όπως και 
σε όλες τις Σλαβικές χώρες; Γιατί επίσης αγνοούνται οι 
θέσεις μεγάλων αναστημάτων, ιεροψαλτών, μουσουρ-
γών, καθηγητών, της βυζαντινής μουσικής, χοραρχών, 
όπως των Ι. Σακελλαρίδου, Σ. Περιστέρη, Π. Μανέα, 
Σ. Καψάσκη, Γ. Τσατσαρώνη και πολλών άλλων; Αιτιο-
λογία επίσης του «αφορισμού» είναι ο σκανδαλισμός. 
Και βέβαια υπάρχει. Ζει και βασιλεύει μέσα στον Ναό. 
Όμως τι σκανδαλίζει περισσότερο; Η ευσεβής γυναίκα 
με τη σωστή ένδυση που μαζί με τους άρρενες ψάλτες 
υμνεί τον Κύριό μας ή η κοπελιά με το καυτό σορτ; 
Το δεσποινίδιο με την σούπερ-μίνι φούστα; Ή ακόμη 
η κυρία με την πλουμιστή ένδυση και τον μπούστο σε 
δημόσια θέα; 

Έχουμε ήδη χωρίσει τους ναούς σε δύο χώρους. 
Ένα για τους άνδρες, τον ανδρωνίτη, κι ένα για τις γυ-
ναίκες, τον γυναικωνίτη. Ανεπιτυχώς. Ποιο θα είναι το 
επόμενο βήμα; Να χωρίσουμε τους ναούς σε ναούς 
αρρένων και σε ναούς θηλέων; Σε άλλους να εκκλησι-
άζονται οι άνδρες και σε άλλους οι γυναίκες; 

Μετά τα όσα προεκτέθησαν γεννάται το ερώτημα: 
Γιατί πρέπει να συμπορευτούμε με τον εμφανή μισογυ-
νισμό του Πρ. Σιράχ για τον οποίο ο Γ. Μητσόπουλος 
(2006), στο βιβλίο του Ανθολόγιο Αγίας Γραφής και 
Εκκλησιαστικής Υμνολογίας, γράφει ότι «καταφέρεται 
πολύ κατά των γυναικών σε βαθμό μάλιστα που είναι 
απαράδεκτος, που σοκάρει για τις σημερινές αντιλή-
ψεις». Γιατί να μη σκεφτούμε τι ήταν η γυναίκα (Res) 
πριν τον Χριστό και πού την ανέβασε ο ίδιος ο Χρι-
στός; Γιατί να μην αναπαυθούμε ψυχικά μελετώντας 
στο βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, το 
κεφάλαιο «Εγκώμιον Εναρέτου Γυναικός» (31, 10-31); 
Να τη δούμε από την οπτική γωνία όπως την βλέπει 
και ο μακαριστός κυοφορούμενος Παριανός άγιος, ο 
Αυγουστίνος Καντιώτης, σε ομιλία του με την ευκαι-
ρία της Κυριακής των Μυροφόρων (όπως αναδημο-
σιεύτηκε την Κυριακή των Μυροφόρων, το 2013, σε 
εκκλησιαστικό έντυπο που κυκλοφόρησε στην Πάρο) 
εξυμνώντας και υπεραίροντας τις αρετές της; Να δια-
βάσουμε αυτά που γράφει ο Κυρός Χριστόδουλος 
Παρασκευαΐδης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, για τη γυναίκα στο αναλόγιο, στο βιβλίο του 
Μουσικολογικά Ανάλεκτα και στο κεφάλαιο «Ιεροψαλ-
τικά Προβλήματα» (σελ. 119-122). Να διαλογιστούμε 
τα του Παύλου: «Εν τη Εκκλησία πάντα προς οικο-
δομήν γινέσθω» και «τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα 
πάντως τινας σώσω, πάσιν εμαυτόν εδούλωσα, ίνα 
τους πλείονας κερδίσω». Ας μη σταθούμε στο: «Διά 
γυναικός ερρύη τα φαύλα» του Θεόφιλου, αλλά ας 
προχωρήσουμε και στην ανεπανάληπτη αποστομω-
τική απάντηση της Κασσιανής, ότι και «Διά γυναικός 
πηγάζει τα κρείττω».

Τελειώνοντας, επειδή από όλα τα πλάσματα του 
Θεού «...ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτώ, επέβαλεν 
ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε και έλαβε 
μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ’ 
αυτής και ωκοδόμησεν, Κύριος ο Θεός, την πλευράν 
ην έλαβεν από τον Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυ-
τήν προς τον Αδάμ» (Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις). 

Και με άλλα λόγια: Αν ο Θεός δεν ήθελε τη γυναί-
κα, γιατί την έπλασε και με τον τρόπο που την έπλα-
σε;  

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αισθητική  
αρχαιολογικών  
χώρων

Σε δημοσίευμα-επιστολή  της εφημερίδας «Καθη-
μερινή» (Αύγουστος 1947) του αρχιτέκτονα, Κώστα 
Μπίρη, βλέπουμε πόσο διαχρονική και επίκαιρη είναι 
σήμερα η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων. 

Το δημοσίευμα έγραφε: «[…] Οι αρχαιολόγοι με τους 
συμπαραστάτες τους πολιτικούς μηχανικούς και δα-
σολόγους, είναι πολύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο μας 
αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Οι αρχαι-
ολογικοί χώροι είναι τοπία που απέδωσε η ιστορική 
εξέλιξη, στολισμένα με τα απομεινάρια της αρχαίας 
ζωής. Αποτελούν από μόνοι τους έργα αυτόνομα και 
κάθε σύγχρονη προσθήκη που τους προσάπτουμε ση-
μαίνει λειτουργική και αισθητική καταστροφή».

Επισήμαινε πόσο λεπτός είναι ο αισθητικός τους 
χαρακτήρας και πόσο προσοχή χρειάζεται στη με-
ταχείρισή τους καθώς και συναίσθηση ευθύνης. Οι 
αρχαιολογικοί χώροι συνήθως αντιμετωπίζονται ως 
υπολείμματα μιας άλλης εποχής που περιέπεσαν σε 
αχρησία, και αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη της 
πόλης, υποτιμώντας την πολιτισμική τους διάσταση. Η 
διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, 
αποτελεί σήμερα το μεγάλο στοίχημα για την διατήρη-
ση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι αρχαιολογικοί χώροι «κοστίζουν» σε Γη, σε μια 
εποχή αλματώδους εμπορευματοποίησης των ακινή-
των, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσχερής η 
διατήρηση και ανάδειξή τους. Οι χώροι αυτοί όμως 
πρέπει να θεωρούνται ενεργοί τόποι της πόλης, όχι 
μόνο για επίσκεψη, αλλά ως ζωντανοί χώροι αναφο-
ράς στην συλλογική μνήμη των κατοίκων και στην κα-
θημερινή τους ζωή. Έτσι, το παρελθόν διεκδικεί τον 
χώρο της πόλης όχι επειδή είναι παρελθόν της, αλλά 
επειδή είναι ενεργό με σημερινούς όρους και οι χώ-
ροι αυτοί δεν πρέπει να διατηρούνται ως «μουσειακά» 
αντικείμενα, αλλά ως ενεργά κείμενα στην καθημερινή 
ζωή της πόλης. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όταν είστε 
σε ένα σημείο με θέα προς ένα αρχαίο ιερό, αισθάνε-
στε να εκπέμπει έναν μαγνητισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί 
η δύναμη που εκπέμπουν τα ιερά οφείλεται στις γνώ-
σεις των αρχαίων Ελλήνων για την κατασκευή τους. 
Όπως ήταν τα Ασκληπιεία αφιερωμένα στον θεό της 
ιατρικής, Ασκληπιό. Πίστευαν δε στις θεραπευτικές ιδι-
ότητες του ναού αυτού. 

Στο νησί μας, το Ασκληπιείο, βρίσκεται στον λόφο 
της Αγίας Άννας με καταπληκτική θέα προς το Αιγαίο. 
Εδώ βρίσκονται τόσο τα ερείπια του υπαίθριου λα-
τρευτικού ιερού ναού που είναι γνωστό ως Ασκληπιείο 
όσο και τα ίχνη του Πύθιου του ναού που ήταν αφι-
ερωμένος στον Πύθιο Απόλλωνα. Ο αρχαιολογικός 
αυτός χώρος «κοστίζει» φαίνεται για το νησί μας τόσο, 
που αξίζει να μένει κλειστός – μη επισκέψιμος. 

Ο σύλλογος φίλων του παραδοσιακού οικι-
σμού Παροικίας λέει ναι στην συντήρηση και ανά-
δειξη των αρχαιολογικών χώρων και συμβάλλει στην 
προσπάθεια λειτουργίας των ως επισκέψιμοι χώροι, 
που με σωστή ανάδειξη θα δώσουν όχι μόνο τα της 
συντήρησής των, αλλά και θέσεις εργασίας μεγαλώνο-
ντας φυσικά και την τουριστική περίοδο προς όφελος 
του τόπου.

 Παναγιώτης Δημόπουλος

Νέο ΔΣ  
γονέων

Το νέο διοικητικό συμβούλιο γονέων και κηδεμόνων 
λυκείου Παροικιάς, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουρμούκης Ιωάννης
Αν/πρόεδρος: Καπούτσος Γεώργιος
Γεν. γραμματέας: Φωκιανού Ευανθία
Ταμίας: Λουκή Μαρία
Ειδ. γραμματέας: Ιορδάνη Ελευθερία
Μέλη: Ραγκούση Αικατερίνη, Σπανού Μαργαρίτα.

Ομιλία
Το «ελεύθερο βήμα» του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος», διοργανώνει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 
2018 στις 8 το βράδυ ομιλία – συζήτηση με θέμα: 
«Η στρατηγική για την δημιουργία μιας βιώσιμης και 
ανθρώπινης πόλης. Μιας πόλης στην οποία θα χαίρο-
νται να ζουν κάτοικοι και επισκέπτες».

Ομιλητής θα είναι ο στρατηγικός αναλυτής, Νίκος 
Λυγερός και θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση.

Εκπαιδευτικές 
συναντήσεις

Ο σύλλογος διδασκόντων του Επαγγελματικού Λυ-
κείου Πάρου έχει προγραμματίσει ενημερώσεις για 
τους κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ γυμνασίου και 
της Α’ γενικού λυκείου. 

Οι ενημερώσεις αφορούν τις δυνατότητες και τις 
επιλογές που παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο Πά-
ρου (τομείς - ειδικότητες - πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση), μετά από τις τελευταίες αλλαγές του 
θεσμικού πλαισίου. Η ενημέρωση είναι ανοικτή για 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Το πρόγραμμα των ενημερώσεων είναι το παρακά-
τω:

Γυμνάσιο Νάουσας: 14 Μαρτίου και ώρα 18:30
Γυμνάσιο Αρχιλόχου: 19 Μαρτίου και ώρα 18:30
Γυμνάσιο Πάρου: 21 Μαρτίου και ώρα 18:30
Γυμνάσιο Αντιπάρου: 26 Μαρτίου και ώρα 18:30.

Συνεστίαση  
ΚΚΕ στην Πάρο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνεστίαση που 
διοργάνωσε η 
Κ.Ο.Β. (Κομματική 
Οργάνωση Βά-
σης) του ΚΚΕ στη 
Πάρο, προς τιμή 
των 100 χρόνων, 
το προηγούμενο 
Σάββατο 3/3/2018 
στο «Καλλιτεχνικό 
Καφενείο», στον 
Πρόδρομο. 

Παρευρέθηκαν 
τα μέλη και τα στε-
λέχη του κόμματος 
στο νησί, φίλοι και 
οπαδοί από την 
Πάρο και την Αντίπαρο. 

Στην εκδήλωση μεταφέρθηκε χαιρετισμός της Τοπι-
κής Επιτροπής των Νότιων Κυκλάδων του ΚΚΕ για τα 
100χρονα του κόμματος και τις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις.
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STHB

... η σωστή επιλογή 
για την εξοικονόμιση
ενέργειας!

Η εταιρεία µας

αναλαµβάνει τις

εργασίες σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις

του προγράµµατος

«Εξοικονοµώ

κατ’ οίκον ΙΙ».

» Αντικατάσταση κουφωµάτων

µε αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών

» Θερµοµόνωση στο κέλυφος

του κτιρίου (πρόσοψη-τοίχους-στέγης)

»  Συστήµατα σκίασης

ΠΑΡΟΣ Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 | e-mail: info-jm@vs-windows-doors.gr 
www.vs-windows-doors.grΤυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο

µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

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

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

Γεύσεις του τόπου µας, αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Άδειες για αμπέλια
Από τη διεύθυνση αγρο-

τικής οικονομίας της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε 
η υποβολή ηλεκτρονικών 
αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας νέας φύτευσης οι-
νοποιήσιμων αμπελώνων.         

Οι ενδιαφερόμενοι, 
μπορούν έως 27 Μαρτί-
ου 2018, να υποβάλλουν 
αιτήσεις στην ιστοσελίδα  
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στον τομέα ψηφιακές υπηρεσίες (http://e-services.minagric.gr)

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι διαθέ-
τουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτού-
μενης προς χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα αγροτεμάχια για χορήγηση 
άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α 
μίσθωσης για περίοδο μίσθωσης άνω των 8 ετών. 

Οι άδειες νέας φύτευσης θα χορηγηθούν βάσει κριτηρίων προτεραιότητας 
με τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση 
β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος 
γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς 
δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης 

των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και
ε) προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. 
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της 

ηλεκτρονικής αίτησης .
Τέλος, για πια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής στη 
Σύρο (τηλ 22810 98833) καθώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των 
περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ομιλία στο Άσπρο Χωριό
Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», με αφορμή την γιορτή της γυναίκας 

διοργανώνει ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Παθήσεις μαστού και θυρεοειδούς».
Κεντρικός ομιλητής θα είναι γενικός χειρουργός από το Άσπρο Χωριό, Δρ. Γρηγόρης Π. 

Κυριάκου.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην πολιτιστική αίθουσα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο 

Άσπρο Χωριό, την Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί, αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία της Γ’ Κυριακής των Νηστειών. Στη συνέχεια ο γιατρός θα απαντήσει σε 
ερωτήσεις, θα συζητήσει με τους παρευρισκόμενους, και θα πραγματοποιήσει δωρεάν κλι-
νική εξέταση σε όσες από τις κυρίες το επιθυμούν. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Τέλος το «Aqua Jewel»
Το πλοίο –που όλοι αγαπήσαμε στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια- «Aqua Jewel» (κόσμημα 

νερού), σταματάει τα δρομολόγιά του στις Κυκλάδες, αφού ναυλώθηκε από αλλοδαπή εται-
ρεία και θα κάνει πλέον δρομολόγια στις Πορτογαλικές Αζόρες. Πρόκειται για μία συστάδα 
εννέα νησιών στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό και είναι το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης.

Το «Aqua Jewel» θα ξεκινήσει τα δρομολόγιά του στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό από τον 
Μάιο του 2018 με τα χρώματα της ναυτιλιακής εταιρείας «Atlantico Line». 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πλοίο που θα το αντικαταστήσει στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια 
δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό ακόμα.

Εκδρομή του «Υρία»
Ο Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία» Λευκών διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή από την Τρίτη 24 Απριλίου 

έως και την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 σε τέσσερις νομούς της Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα για την πενθήμερη εκδρομή στη Μακεδονία περιλαμβάνει ξενοδοχείο, 

πρωινό, δυο γεύματα και το πούλμαν, ενώ οι εκδρομείς θα επισκεφθούν τις παρακάτω 
περιοχές: Βέροια (διαμονή), Βεργίνα (διαμονή), Παναγία Σουμελά, Νυμφαίο, Έδεσσα, Καϊμα-
κτσαλάν, Θεσσαλονίκη, κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 
στα τηλ.: 6949 197 612 και 6932 852 126.
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Τα πάντα για το  
«Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον»

Δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 2 Μαρτίου η προκήρυξη για το νέο 
πρόγραμμα «Εξοικονόμω κατ’ Οίκον ΙΙ». 

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό 
τομέα, η μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου και η επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την 
μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που 
διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμο-
ποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συ-
γκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 
επτά κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το 
εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκα-
θαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της 
προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου 
μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου. Κάθε 
φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πλη-
ροί τα κριτήρια , συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνει 
στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος 
(exoikonomisi.ypen.gr) την αίτηση επιλέγοντας εάν επιθυμεί χορήγηση δανείου κα-
θώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επίσης απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθε-
ωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους 
και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του 
ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). 

Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου. Οι δυνητικά 
Ωφελούμενοι (ή οι σύμβουλοι του έργου) αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του 
Προγράμματος στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν προκύ-
ψει από το ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το αντίστοιχο 
κόστος αυτών καθώς και λοιπά δικαιολογητικά. Διενεργείται αυτόματος έλεγχος 
των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος και 
εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητα αυτών γίνεται η υπαγωγή των αιτήσεων στο 
Πρόγραμμα.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε 
Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της 
ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της 
διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμε-
νους τα κίνητρα του Προγράμματος. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών 
επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, 
καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και 
επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του 
Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

Τα «ψιλά» γράμματα
Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να 

ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης υπαγωγής.

Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των 
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Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023. Η επιλεξιμότητα των δα-
πανών του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπε-
ται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν 
οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε 
πολυκατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η 
καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την 
ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, 
στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει 
συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω 
πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια 
πολυκατοικία.

Σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή για μια κατοικία στο Πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ’Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και το έργο είναι 
ολοκληρωμένο, στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν μπορεί να υποβληθεί αί-
τηση για την εν λόγω κατοικία στο παρόν Πρόγραμμα. Επιτρέπεται η υπο-
βολή αίτησης σε κατοικία που έχει γίνει υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, μόνο εάν αυτή αποτελεί μέ-
ρος αίτησης που αφορά σε 
πολυκατοικία, και όχι για 
τις παρεμβάσεις που υλο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
ανωτέρω προγράμματος. Ο 
έλεγχος για την τήρηση των 
ανωτέρω αφορά το σύνολο 
των αιτήσεων που θα υπο-
βληθούν στο πρόγραμμα και 
πραγματοποιείται από το 
Δικαιούχο πριν την έκδοση 
της οικείας απόφασης υπα-
γωγής.

Αντικατάσταση Κου-
φωμάτων

Βάσει των απαιτήσε-
ων του Προγράμματος για 
ενεργειακή αναβάθμιση, η 
παρέμβαση αφορά κατά 
βάση σε αντικατάσταση 
υφιστάμενων κουφωμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αποξήλωσης τους και των 
εργασιών που απαιτούνται 
για την τελική διαμόρφωση 
του δομικού στοιχείου) με 
θερμομονωτικά/ θερμο-δι-
ακοπτόμενα κουφώματα με 
διπλούς υαλοπίνακες. 

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενερ-
γειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε 
μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρί-
ου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται 
αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά 
συστήματα σκίασης (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σκίαστρα, τέντες).

Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες εί-
ναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε 
αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη 
στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στον φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή 
επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο 
(π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με 
ελαφρά πετάσματα. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές 
(και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για τα λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης 
(σκίαστρα, τέντες).

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρ-

μανσης
με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/

υγραερίου/βιομάζας/αντλίας Θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση / αντικατάστα-
ση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολο 
του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατά-
σταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή 
πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, εν-
δοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του 
συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντι-
στάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών 
φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, 
κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών 
θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατά-
σταση αντλίας θερμότητας.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Α.Π.Ε.
Στην κατηγορία αυτή εί-

ναι επιλέξιμη η τοποθέτηση 
αντλίας θερμότητας, ηλια-
κού συστήματος για την πα-
ροχή ζεστού νερού χρήσης 
ή/και υποβοήθηση του κυρί-
ως συστήματος θέρμανσης 
(συλλέκτης, δοχείο αποθή-
κευσης νερού, βάση στήρι-
ξης, σωληνώσεις, κλπ).

Ηλεκτρονική Υποβολή 
Αίτησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότη-
σης υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά από τους 
υποψηφίους και υποχρεω-
τικά μέσω του πληροφορι-
ακού συστήματος της επί-
σημης διαδικτυακής πύλης 
του Προγράμματος https://
exoikonomisi.ypen.gr. Ως 
ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής των αιτήσεων ορίζεται η 
8/3/2018.

Η αίτηση αφορά στην υλο-
ποίηση παρεμβάσεων για 
την ενεργειακή αναβάθμιση 
της οικίας του υποψηφίου, 
που έχουν προταθεί από τον 
ενεργειακό επιθεωρητή, και 
επέχει θέση υπεύθυνης δή-

λωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογι-
σμού ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Δεν υφίσταται δυνατότητα για 
υποβολή αίτησης (χορήγηση σχετικού πρωτοκόλλου υποβολής) εάν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης ή/και στο Ταμείο «Εξοικονομώ 
II». Ποσά που θα προκύψουν από τυχόν μη υλοποίηση ή μερική υλοποίηση μέρους 
των αιτήσεων, με τις οποίες είχαν δεσμευτεί οι πόροι, θα διατεθούν σε αιτήσεις που 
έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα με βάση τη χρονική σειρά ολο-
κλήρωσης καταχώρισης. Για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτήσεων ο Δικαιούχος 
αποδεσμεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχετικά ποσά.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα 
τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την 
οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτο-
κόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμε-
σης Ενίσχυσης καθώς και το ποσό του δανείου από το Ταμείο «Εξοικονομώ II» και 
ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Το ποσό παραμένει 
δεσμευμένο μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω αριθ-
μού πρωτοκόλλου. Εντός αυτού του διαστήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
τυχόν διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει 
να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου

Τέλος, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση 
φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορί-
ζονται επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.
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Ιατρός Γεώργιος 
Ι. Μεταξάς  
(1853-1929) 

Ο Γεώργιος Ι. Μεταξάς γεννήθηκε στην Πάρο 
και ήταν γιος του εφημέριου της Εκατονταπυ-
λιανής. Αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα 
στο νησί πήγε στη συνέχεια  στην Αθήνα, όπου 
σπούδασε ιατρός και μουσικός. Λόγω του 
ήθους και του υψηλού πατριωτικού φρονήμα-
τος που τον κατείχε, ο Στέφανος Δραγούμης 
(εκ των κυρίων οργανωτών του Μακεδονικού 
αγώνα), τον μύησε στην «Εθνική Εταιρεία» και 
τον έστειλε στην Κοζάνη, για να εξυψώσει το 
εθνικό φρόνημα των κατοίκων, και να στηρίξει 
τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. 

Ο Γ. Μεταξάς ίδρυσε τον μουσικό σύλλογο 
«Πανδώρα», μέσα από τον οποίο πρόβαλε τη 
μουσική και πνευματική παιδεία και καλλιέρ-
γησε πατριωτικά και εθνικά μηνύματα αφυ-
πνίζοντας την εθνική συνείδηση των νέων της 
Κοζάνης, με τον πόθο της λευτεριάς. 

Το 1881 παντρεύτηκε τη Χιονία Κατσικά, με 
την οποία απόκτησε είκοσι παιδιά. Επί χρόνια 
ο Μεταξάς περιόδευε στα χωριά της δυτικής 
Μακεδονίας με το πρόσχημα των ιατρικών 
επισκέψεων. Στην πραγματικότητα όμως συ-
γκροτούσε επιτροπές από έμπιστους πολίτες, 
προετοιμάζοντας τους για τον αγώνα κατά 
των κατακτητών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
συνεργάστηκε στενά με το Παύλο Μελά στην 
Κοζάνη και τη Σιάτιστα. Μετά την περάτωση 
της αποστολής του στη δυτική Μακεδονία, το 
προξενείο τον έστειλε στην ανατολική Μακε-
δονία, για να συνεχίσει εκεί το ιερό έργο της 
αναπτέρωσης του εθνικού φρονήματος.

Αναμφισβήτητα, ο Γεώργιος Ι. Μεταξάς, ήταν 
ένας εκ των πρωτοπόρων για την προετοιμα-
σία του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) και 
ανάλωσε τη ζωή του για την ελευθερία και την 
Ελλάδα, ενώ ευτύχισε να δει τη Μακεδονία 
ελεύθερη, αφήνοντας τον κόσμο το 1929. 

πηγές: (Παριανά τεύχη 52, 54, 56)
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Παριανών 

Μακεδονομάχων», έως την οδό «Αγίας Βαρ-
βάρας».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Τα έθιμα της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής

Όλες οι Κυριακές του Τριωδίου έχουν μία συγκεκριμένη ονο-
μασία, γεμάτη νοήματα και μηνύματα.

Κυριακή της Ορθοδοξίας
Η Α’ Κυριακή των νηστειών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

Γιορτάζουμε την αναστύλωση των αγίων και ιερών εικόνων από 
την αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Θεοδώρα το 843 μ.Χ. 

Παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
εορτάζει λαμπρά η εκκλησία μας την ανάμνηση εκείνου του θρι-
άμβου της Ορθοδοξίας και στο τέλος της λειτουργίας ακολουθεί 
λαμπρή λιτανεία όλων των εικόνων. Στην Ελλάδα από Βασιλείας 
του Γεωργίου του Α’ καθιερώθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
να προσέρχεται ο Βασιλεύς στη Μητρόπολη Αθηνών και να δια-
βάσει το «Σύμβολο της Πίστεως». Το αυτοκρατορικό αυτό έθιμο 
συνεχίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κα-
θώς και σε άλλες εκκλησίες πόλεων, από τους εκάστοτε δημάρ-
χους. Κάποτε γινόταν και στην Πάρο αυτό, δηλαδή, να διαβάζει 
ο άρχοντας του τόπου το «Σύμβολο της Πίστεως», όπως και η 
περιφορά των εικόνων γινόταν σε όλη την πόλη ή μέρος αυτής.                               

Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος (717 – 741 
μ.Χ.) αποφάσισε την απαγόρευση προσκύνησης των ιερών ει-
κόνων, πιστεύονταν πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ει-
δωλολατρία. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντι-
μαχόμενες ομάδες, τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, 
με φοβερές διώξεις. Μεγάλες Πατερικές μορφές ανάλαβαν να 
υπερασπίσουν την ορθόδοξη πίστη.

Το 727 μ.Χ. ναυτικές δυνάμεις των Κυκλάδων συμφώνησαν 
με τις ναυτικές δυνάμεις του Θέματος των Ελλαδικών και επα-
ναστάτησαν εναντίον του Λέοντος Γ’ του Ισαύρου. Αρχηγός του 
στόλου ήταν ο Τουρμάρχης (ειδικός αξιωματικός με απευθείας 
επαφή με την Κωνσταντινούπολη για την άμυνα του Βυζαντίου), 
του Θέματος της Ελλάδος, Αγαλλιανός και αρχηγός του στό-
λου των Κυκλάδων, ο Επίσκοπος Πάρου, Στέφανος, ο οποίος 
είχε συμμετάσχει και στη Στ’ εν Τρούλλω Κωνσταντινουπόλεως 
Οικουμενική Σύνοδο. Στα 787 μ.Χ. συγκλήθηκε η Ζ’ Οικουμενι-
κή Σύνοδος, η οποία αποφάσισε την αναστύλωση των εικόνων 
καταδικάζοντας την Εικονομαχία.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
Η Γ’ Κυριακή των νηστειών, είναι η Κυριακή της Σταυροπρο-

σκυνήσεως. Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Τίμιο και Ζω-
οποιό Σταυρό, το σύμβολο της πίστης μας. Ημέρα που οι πιστοί 
παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν την πορεία τους, την νηστεία, 
που θα τους οδηγήσει στην Ανάσταση του Κυρίου. Στον Όρθρο 
αυτής της μέρας, ο Σταυρός περιφέρεται σε μια σεμνή πομπή 
στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδο-
μάδα οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του 
Σταυρού. Στην Πάρο μετά από τη δοξολογία και στο «Άγιος ο 
Θεός», ο ιερέας ξεκινάει από το Ιερό φέροντας επί της κεφαλής 
δίσκο με βιολέτες στη μέση του οποίου βρίσκεται ο σταυρός, 
τον οποίο περιφέρει εντός του ναού τρεις φορές και αφότου 
τελειώσει το τελετουργικό μοιράζονται οι βιολέτες ως ευλογία 
στους πιστούς. Τις βιολέτες, όπως και όλα τα λουλούδια που 
παίρνουμε από την εκκλησία, τα βάζουμε στο εικονοστάσι μας 
να ξεραθούν. Τα χρησιμοποιούμε για ξεμάτιασμα μιας και είναι 
αγιασμένα κι ευλογημένα.

Την παραμονή της εορτής, ενορίτες και ενορίτισσες συλλέ-
γουν από τους κήπους τους βιολέτες για να τις φέρουν στην 
εκκλησία για την ημέρα αυτή, που λαϊκά λέγεται και «Κυριακή 
της Βιολετής». 

Πηγές: 1. Αρχείο Μαούνη Α. Χριστόδουλου, 2. Διαδίκτυο, 3. 
Χρονολογικό Πανόραμα της ιστορίας της Πάρου, του Ν. Αλιπρά-
ντη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ποιός νοιάζεται…
Γύρω μας συμβαίνουν διάφορα πράγματα που 

έχουν να κάνουν με το τουριστικό μας προϊόν, που 
είναι ουσιαστικά το «λάδι» της οικονομίας σε όλα 
τα επαγγέλματα στο νησί μας. Βασικά, αυτό που 
απασχολεί τους πολλούς, είναι μάλλον οι τιμοκα-
τάλογοι της νέας σαιζόν…

Κάποιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι για 
να υπάρχει κάθε χρόνο κίνηση θα πρέπει πρώτα 
απ’ όλα να παρουσιάζουμε  σαν νησί μία σωστή 
εικόνα και θα πρέπει (ξέρετε…), να μένουν ευχα-
ριστημένοι και οι επισκέπτες μας. Ίσως κάποιοι 
ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι κανείς δεν είναι 
υποχρεωμένος να έρθει στην Πάρο και ο προο-
ρισμός διακοπών κρίνεται από τις λεπτομέρειες. 

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικιάς είναι 
οξυμμένο και πέρσι είδαμε τραγελαφικές κατα-
στάσεις. Αν κάποιος π.χ. σκέπτεται στον Αμπελά 
«τι με νοιάζει εμένα τι συμβαίνει στην Παροικιά, 
εμείς εδώ είμαστε καλά», τότε είναι εκτός θέμα-
τος και μάλλον τα δωματιάκια που έχει και ενοικι-
άζει τα απόκτησε κληρονομικά... Αν λοιπόν, φέτος, 
έχουμε μία αύξηση επισκεπτών κατά 20% τότε τι 
θα γίνει στον περιφερειακό Παροικιάς; Πέρσι οι 
οδηγοί ταξί και λεωφορείων έλεγαν ότι υπήρχε 
περίπτωση και μιας ώρας για να διανύσουν αυτόν 
τον δρόμο, από/προς το λιμάνι.

Ομολογώ ότι με ευχάριστη έκπληξη είχα δει 
πέρσι στο τέλος της τουριστικής σαιζόν να υπάρ-
χουν συζητήσεις επί συζητήσεων για το θέμα και 
το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Να οι κυκλοφο-
ριακές μελέτες, να οι διαβουλεύσεις, να το ένα, να 
το άλλο. Τελικά, φθάσαμε μέσα Μαρτίου –ετοι-
μαζόμαστε για Μ. Εβδομάδα- και… μηδέν εις το 
πηλίκο.

Πάμε στην υπόθεση του νέου αεροδρομίου 
Πάρου. Τίποτα, καμία εξέλιξη και εδώ. Στην εφη-
μερίδα μας στο φ. της προηγούμενης εβδομάδας 
γράψαμε για τα νέα δρομολόγια, για τα boeing 
737 που θα έρθουν, κλπ. Αν στήσει ένας συμπο-
λίτης μας αυτί, ειδικά όταν φεύγουν οι τουρίστες 
μας από το αεροδρόμιο και ακούσει τα σχόλια που 
γίνονται, θα καταλάβει πόσο μεγάλο ρόλο παίζει 
η τελευταία εικόνα. Ειλικρινά υποστηρίζω ότι 
όποιος έχει ζήσει την ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο, τότε κατανοεί, ότι η υπόθεση 
θα γυρίσει εναντίον μας πάρα πολύ γρήγορα… Και 
όποιος κατανόησε, κατανόησε.

Υπάρχουν δεκάδες πράγματα που θα μπορού-
σαμε να γράψουμε για να καταλάβουμε ότι τελικά 
δεν έχουμε κανένα σοβαρό προγραμματισμό. Όλοι 
έχουμε ιδέες, όλοι έχουμε άποψη, αλλά ό,τι λέμε 
ισχύει για τους άλλους και όχι για εμάς. 

Και έτσι, για την ιστορία και μόνο, μιας και τα 
«ρίχνουμε» όλοι στις Αρχές για τα προβλήματα 
που υπάρχουν, θα ρωτήσω τους επαγγελματίες 
εστιάτορες τι έχουν πάρει είδηση από τον «οργα-
σμό» που υπάρχει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για 
τη γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019. 
Όχι τίποτα άλλο, αλλά το φαγητό είναι το μόνο 
πράγμα που κανείς στις διακοπές δεν κάνει έκ-
πτωση γεύσης…



www.fonitisparou.gr

Εκδήλωση στη 
Νάουσα

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα, μετά από πρόσκληση 
της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, τα μέλη της ΕΟΔ 
Κυκλάδων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συ-
νοπτικά τη δράση της ομάδας από την ίδρυσή της ως 
σήμερα.

Στη συνέχεια πιστοποιημένα μέλη της ΕΟΔ παρου-
σίασαν την τεχνική καρδιοαναπνευστικής αναζωογό-
νησης με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, τη 
θέση ασφαλείας (ανάνηψης) και τρόπους αντιμετώπι-
σης πνιγμονής.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΟΔ μεταξύ άλλων ση-
μειώνεται: «[…] Η προσέλευση των πολιτών δυστυ-
χώς ήταν πολύ μικρή αλλά όσοι από τους παριστάμε-
νους το ζήτησαν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
ενεργά στη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ (…)».
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Με  
Μπαρμπαρίγου 
στη Νέα Υόρκη

Στον ναό της γα-
στρονομίας των 
ΗΠΑ, το «James 
Beard Foundation», 
στη Νέα Υόρκη, η 
περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, γαστρονο-
μική περιφέρεια της 
Ευρώπης 2019, πα-
ρουσιάζει για δεύ-
τερη συνεχόμενη 
χρονιά τα μυστικά 
της γαστρονομικής 
παράδοσης του Ν. 
Αιγαίου, την Τρίτη 
13 Μαρτίου 2018. 

Επικεφαλής της 
ομάδας είναι η πρέ-
σβης της γαστρονο-
μικής περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019, 
βραβευμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία  
μαζί  με ταλαντούχες αμερικανίδες σεφ, μέλη του φη-
μισμένου club των ΗΠΑ, Les Dames d’  Escoffier, θα 
ξετυλίξουν τα μυστικά της αιγαιακής γαστρονομίας 
στο πιο απαιτητικό κοινό της Νέας Υόρκης. Δημοσι-
ογράφοι γεύσης και γαστρονομικού τουρισμού, food 
και beverage opinion leaders και bloggers γαστρονο-
μίας θα παραστούν στη συνέντευξη Τύπου όπου θα 
παρουσιαστούν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ως 
μοναδικοί γαστρονομικοί προορισμοί και θα γευθούν 
τις ξεχωριστές δημιουργίες των σεφ. Το μενού θα 
περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά πιάτα της αιγαιακής 
κουζίνας, με πρωταγωνιστές τα θαλασσινά αλλά και 
τα όσπρια, το λάδι και τα τοπικά βότανα. Τα πιάτα θα 
συνοδεύουν επιλεγμένες ετικέτες κρασιών του Ν. Αι-
γαίου. 

Στο πλευρό της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου θα βρίσκε-
ται και ο 20χρονος Σπύρος Κουγιός, μέλος της λέσχης 
αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, που εκ-
προσώπησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον δια-
γωνισμό «European Young Chef Award 2017».

Τέλος, η περιφέρεια Ν. Αιγαίου,  γαστρονομική περι-
φέρεια της Ευρώπης 2019, συνεχίζει τις δράσεις εξω-
στρέφειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Taste the 
seasons» με στόχο την ανάδειξη των νησιών της ως 
διεθνείς γαστρονομικούς προορισμούς.

Ρεκόρ στη γραμμή  
Πούντα-Αντίπαρος

Τρομακτική αύξηση παρατηρήθηκε κατά τον μήνα 
Φεβρουάριο 2018 στην κίνηση επιβατών και αυτοκι-
νήτων, μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα, από Πούντα προς Αντίπαρο, τον Φε-
βρουάριο 2018, πέρασαν 5317 επιβάτες, 928 αυτοκί-
νητα ιδιωτικής χρήσης και 294 φορτηγά.

Για να κατανοήσουμε τη μεγάλη άνοδο του Φεβρου-
αρίου 2018 σημειώνουμε ότι κατά την τελευταία δε-
καετία οι μεγαλύτεροι αριθμοί επιβατών ήταν 3717 
το 2017 και 3089 το 2012. Ομοίως τα Ι.Χ. αυτοκίνητα 
ήταν 792 το 2017 και 760 το 2012.

Ακόμα, ο αριθμός κατάπλου των φέρι μπόουτ (πα-
ντόφλες) κατά το φετινό Φεβρουάριο ήταν 546 και 
η μόνη χρονιά που είχαμε περισσότερα δρομολόγια 
ήταν 569 το 2014.

Εκπαιδευτικοί
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών περιφερειακής ενότη-

τας Πάρου-Αντιπάρου πραγματοποίησε συγκέντρωση 
στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στις 2/3/2018 
προκειμένου να ζητήσει άμεσους μαζικούς μονίμους 
διορισμούς των αναπληρωτών.

Σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων 
σημειώνουν: «[…] Εδώ και 5,10,15 χρόνια περιφερό-
μαστε στην Ελλάδα σα βαλίτσες χωρίς ίσα εργασιακά 
δικαιώματα με τους μόνιμους (…)».

Ιατρεία
Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το ωράριο λει-

τουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας.
Ιατρείο Μάρπησσας (08.30 -14.00)
15/3 Τρακοσάρη Παρί
19/3 Από 08:30-11:00 στα Μάρμαρα και από ώρα 

11.30-14.00 στον Πρόδρομο. Μυριώτης Δημήτρης
20/3 Μυριώτης Δημήτρης
21/3 Μυριώτης Δημήτρης
22/3 Κραβαρίτη Έφη
22/3 Από 08:30-11:00 στα Μάρμαρα και από ώρα 

11.30-14.00 στον Πρόδρομο. Μυριώτης Δημήτρης
27/3 Από 08.30 έως 11.00 Κώστος και από 11.30 

έως 13.00 στις Λεύκες. Μανιός Κων/νος
29/3 Μανιός Κων/νος
30/3 Τρακοσάρη Παρί
Ιατρείο Νάουσας
12/3 Ρούσσου Αικ.
13/3 Ρούσσου Αικ.
16/3 Ρούσσου Αικ.
20/3 Ρούσσου Αικ.
23/3 Βαριάς Δημήτρης
26/3 Ρούσσου Αικ.
27/3 Ρούσσου Αικ.
28/3 Τρακοσάρη Παρί
29/3 Ξυδά Νεκταρία
Ιατρείο Αγκαιριάς
13/3 Κραβαρίτη Έφη
21/3 Βαριάς Δημήτρης
27/3 Κραβαρίτη Έφη
28/3 Βαριάς Δημήτρης.

Λαμπάδες – 
ενίσχυση

Με όμορφα στολίδια αλλά και με πολύ κέφι και με-
ράκι ο Οίκος Ευγηρίας, «Παναγία Εκατονταπυλιανή», 
κατασκεύασε πασχαλινές λαμπάδες που θα ενθουσιά-
σουν μικρούς και μεγάλους.

Οι λαμπάδες διατίθενται προς πώληση στο εκκλησι-
αστικό εκθετήριο του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγί-
ας Εκατονταπυλιανής» και στις κατά τόπους ενορίες. 
Τα έσοδα θα διατεθούν στο έργο της μονάδας φρο-
ντίδας ηλικιωμένων, που είναι η προάσπιση και η δια-
σφάλιση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας. 

Για τους παραπάνω λόγους η ένωση συλλόγων γο-
νέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου δημοσιοποίησε 
σχετική ανακοίνωση, η οποία καταλήγει: «[…] Αυτό 
που χρειάζονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι αγά-
πη, ζεστασιά και φροντίδα. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτοί οι 
άνθρωποι μας μεγάλωσαν και στάθηκαν δίπλα μας, 
θυσιάζοντας κομμάτι από τη δική τους ζωή».

Οι μαμάδες 
του Αιγαίου 
ξέρουν!

Η δράση «Aegean 
mamas know best», στο 
πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Taste the Seasons» 
της γαστρονομικής Πε-
ριφέρειας της Ευρώπης 
για το 2019, πραγματο-
ποιήθηκε σε αίθουσα της 
Ρόδου από την Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, το ΚΕΚ 
Γεννηματάς και τη λέσχη 
αρχιμαγείρων Κυκλάδων 
και Δωδεκανήσου, ενώ 
πρόκειται να συνεχιστεί 
και στα υπόλοιπα νησιά 
μας.

Κουλούρια, χοιρινό 
λουκούμι, φρέσκα ζυμα-
ρικά και μελεκούνια, ήταν λίγες από τις συνταγές που 
δημιούργησαν οι σεφ της λέσχης αρχιμαγείρων, παρέα 
με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, εξηγώντας μάλιστα 
βήμα-βήμα στις παραβρισκόμενες μαμάδες τον τρόπο 
παρασκευής τους. 

Η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων που χρη-
σιμοποιούνται και ο αγνός τρόπος παραγωγής των 
παραδοσιακών συνταγών βρέθηκαν ξανά στο προσκή-
νιο, θυμίζοντας στις γιαγιάδες την αυθεντική, παραδο-
σιακή τεχνοτροπία, αλλά παράλληλα ενημερώνοντας 
τις νέες μαμάδες για αυτήν.

Σεμινάριο
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης Πάρου Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», διοργανώνει επι-
μορφωτικό σεμινάριο για τη διαχείριση του πένθους και 
της απώλειας.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο συνδιοργανώνεται με την 
ΕΛΜΕ Πάρου στο «Σπίτι του Δασκάλου» και σε δύο εκ-
δοχές. 

- Την Παρασκευή 16 Μαρτίου, στις 19.00, θα έχει τίτ-
λο: «Η διαχείριση του πένθους και της απώλειας» και θα 
είναι ανοιχτό προς όλο το κοινό, με σειρά προτεραιότη-
τας σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

- Το Σάββατο 17 Μαρτίου, ώρα 18.00, θα έχει τίτλο: «Η 
διαχείριση του πένθους μέσα στημ τάξη» και θα απευθύ-
νεται στους εκπαιδευτικούς. Πάλι θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετο-
χή μέχρι τις 10 Μαρτίου στο τηλέφωνο 6947 161 558.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπί-
τια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 στρέµµατα 
και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. 
∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί σαν 
συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπίτι, 
156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., µε οικία 
100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., εντός πα-
ραδοσιακού οικισµού, µε συντελεστή 
δόµησης 0,5 (δυνατότητα επιπλέον 
δόµησης 700 τ.µ.). Τηλ. 210 8955513 – 
6943 486 319

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΡΕ-
ΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται – ενοικιάζεται 
στην Παροικιά, µε καλές αποδόσεις. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6940 858 402

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστηµα 45 
τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, στον 
κεντρικό δρόµο, απέναντι από το 
∆ηµοτικό πάρκινγκ, 50 µ. από την 
παραλία, µε εξωτερικό χώρο 150 
τ.µ και µονόχωρη γκαρσονιέρα στον 
επάνω όροφο. Τηλ. 6945 855 167, 210 
4183828

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο nikos@typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
στην Αλυκή για τις ειδικότητες: Μάγει-
ρας Β’, βοηθός κουζίνας και λάντζα. 
Επίσης σερβιτόρος µε απαραίτητη 
γνώση αγγλικών. Επιθυµητή δεύτερη 
ξένη γλώσσα. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε όλες τις θέσεις. Αποστολή 
βιογραφικών στο: restauteam@gmail.
com, τηλ. 6972 297 557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστηµα 
φωτιστικών στην Παροικιά. Απαραί-
τητη η γνώση ηλεκτρολογικού υλικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22577 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 364 045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 
για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 
Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 
6972 005 505

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητοπωλείο 
στην Παροικιά. Ειδικότητες: ψήστες, 
τυλιχτές, σερβιτόροι, κουζίνα, λάντζα 

και Delivery. Εργασία για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητα, προϋπηρεσία, χαµόγελο. 
Τηλ. 6977 476 608, 6970 651 470

ΨΗΣΤΗΣ – ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από 
εστιατόριο στην Παροικιά. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6932 606 443

Η εταιρεία διανοµής τροφίµων, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, ζητάει να προ-
σλάβει άτοµα για µόνιµη εργασία, των 
παρακάτω ειδικοτήτων: α) ΚΟΠΕΛΑ 
– ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, µε άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών και γνώσεις 
λογιστικής – οικονοµικών, β) Ο∆ΗΓΟ 
µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας ηλικίας από 
25 – 40 ετών και γ) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ. 
Τηλ. 6944 109 845

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ 
ζητούνται από εστιατόριο στο ∆ρυό 
της Πάρου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
Τηλ.22840 28031, 6986 061 726, 6980 
324 146 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
5* πλησίον της Παροικιάς, για τις 
εξής θέσεις: Σερβιτόρος, Βοηθός 
σερβιτόρου, Καµαριέρες, Μπάρµαν. 
Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες 
εργασίες και ένα ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών. Τηλέφωνο: 22840 24176

ΚΑΜΕΡΙΕΡΕΣ (3) ζητούνται για 3 
βίλλες, η 1η 50 τ.µ, η 2η 80 τ.µ και η 
3η 100 τ.µ. µε διαφορετικό ωράριο η 
κάθε καµαριέρα, πλησίον Παροικι-
άς. Συνθήκες εργασίας άριστες και 
εξαιρετικό πακέτο αποδοχών. Τηλ. 
6977 006 080 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενοδο-
χείο Lefkes village στις Λεύκες Πάρου, 
µε προϋπηρεσία για τουλάχιστον 
4µηνη απασχόληση στις παρακάτω 
θέσεις: 1) Ρεσεψιονίστ και 2) Υπεύθυ-
νο/η σέρβις. Αποστολή βιογραφικών 
στο lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 
210-7293351

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδο-
χείο στο Λογαρά Πάρου από Μάιο 
- Σεπτέµβριο. Μισθός + ΙΚΑ. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Προηγούµενη 
εµπειρία επιθυµητή. Tηλ. επικοινωνίας: 
6932 761 768.

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
εργασία σε ζαχαροπλαστείο – καφέ 
στην Παροικιά, ηλικίας έως 40 ετών, 
µε γνώση παρασκευής καφέ. Απα-
ραίτητη η γνώση αγγλικών. Μόνιµη 
εργασία, πλήρης απασχόληση. Τηλ. 
6947 306 867

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτισµέ-
νο ζητείται για ξενοδοχείο στη Σάντα 
Μαρία Πάρου, για τις θέσεις: Pool 

Bar, καθαρισµού και λάντζας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6937 107 870

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για κατάστηµα κινητής 
τηλεφωνίας στην Πάρο ζητείται, µε 
εµπειρία στις πωλήσεις και γνώσεις 
στην κινητή τηλεφωνία και στη χρήση 
νέων τεχνολογιών. Πλήρες ωράριο ερ-
γασίας για όλο το χρόνο. Αποστείλατε 
βιογραφικό στο e- mail: nisis.info@
gmail.com, Τηλ. 6936 906 626

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη σεζόν σε 
εστιατόριο-ταβέρνα στην Αλυκή της 
Πάρου, για τις ειδικότητες:  Σερβιτόροι, 
βοηθοί σερβιτόροι ηλικίας 18-35, 
µε προϋπηρεσία, γνώση αγγλικών 
ή και παραπάνω ξένων γλωσσών, 
βοηθός ψήστη-τηγάνια, λάντζα και 
βοηθοί κουζίνας (σαλάτες-πάσο). 
∆ίνεται διαµονή. Πληροφορίες στα 
τηλ: 6936 454 514 ή 6947 684 861 
και email: sotenskan@gmail.com ή 
athinakarathanasi87@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 
κατάστηµα οπτικών στη Νάουσα της 
Πάρου, για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Απαιτείται 
γνώση ξένων γλωσσών. Mail επικοι-
νωνίας: centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 
210 9373322, Fax: 210 9373323

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για το GOLDEN 
BEACH SHOP στη Χρυσή Ακτή, από το 
Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο. Ηλικία από 
20 έως 40 ετών, µε άπταιστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Προηγούµενη 
εµπειρία επιθυµητή. Τηλ. επικοινωνίας: 
6934 257 283, 6944 423 010, shop@
goldenbeach.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί: ΚΟΠΕΛΑ 
ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR Απογευµατινή ή 
πρωινή βάρδια. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση Αγγλικών (επιθυµητά Γαλλικά 
και άλλες ξένες γλώσσες), προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά µε πρόσφατη 
φωτογραφία cv@minois-village.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί: ΚΑΜΑ-
ΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Παρακαλούµε τηλεφωνείτε µόνο 
∆ευτέρα - Παρασκευή 18.00 - 21.00 
τηλ. 6945 191585 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στη Νάουσα Πάρου. 

Μισθός, ασφάλιση, διαµονή. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6976 156 084

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 
πρατήριο υγρών καυσίµων έως 32 
ετών. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 409 246

ΑΤΟΜΟ ζητείται µε εµπειρία στην 
κουζίνα για Café - Snack Βar στο ∆ρυό 
Πάρου για εξάµηνη εργασία. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6938 509 781

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
στη Νάουσα Πάρου για την καλοκαιρι-
νή σεζόν για τις θέσεις: Σερβιτόρου-ας, 
ψήστη, λαντζέρη-ας. Άδεια εργασίας 
απαραίτητη. Τηλ. 6944 815 804

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ – ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ 
µε σχετική εµπειρία ζητείται από το 
καφέ Καλυψώ στη Νάουσα Πάρου για 
πρωινή βάρδια. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 444 151

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ζητούνται από Γραφείο Ενοικιάσεων 
Οχηµάτων στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση (Απρίλιο έως Οκτώβριο), 
µε αντικείµενο κρατήσεις, παρα-
δόσεις -παραλαβές οχηµάτων και 

εξυπηρέτηση πελατείας. Απαιτούµενα 

προσόντα: Άριστη γνώση Αγγλικών, 

ενώ θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα γνώση 

Γαλλικών ή Ιταλικών, άριστη γνώση 

χειρισµού Η/Υ, ∆ίπλωµα αυτοκινήτου 

απαραίτητο. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

είναι εργατικοί, συνεργάσιµοι και µε 

οµαδικό πνεύµα. Προσφέρονται καλές 

αποδοχές, µπόνους παραγωγικότητας 

σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6932 476 

948 ή αποστείλετε email το βιογραφικό 

σας στο info@bcsparos.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, από 

150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος χρόνος 

µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 412 685

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN PICK UP 

πωλείται, σε καλή κατάσταση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6972 758 226

ΣΚΑΠΤΙΚΟ LOMBARDINI πωλείται, 3 

ετών πλήρες, µε τροχούς. Επικοινωνία 

στο τηλέφωνο: 22840 91624, ώρες: 

13:00 – 17:00.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 2/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικεί-
ου Πάρου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε 
η αναγνώριση (διατάσσονται οι σχετικές δημοσιεύ-
σεις και η εγγραφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων) 
του αποτελούμενου από 44 άρθρα καταστατικού του 
εδρεύοντος στην Πάρο Κυκλάδων αθλητικού σωμα-
τείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Σάντα 
Μαρία Καταδύσεις» και σε σύντμηση «ΑΣ Σάντα Μα-
ρία», και του οποίου σκοπός, μη κερδοσκοπικός, είναι 
η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών 
και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών 
του, η σωματική διάπλαση (body building) και η δημι-
ουργία ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων δια της χρη-
σιμοποιήσεως της γυμναστικής, της αγωνιστικής και 
λοιπών ασκήσεων σε συνδυασμό προς την εφαρμο-
γή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων. 

Πάρος, 28 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Γεώργιος Χ. Παπατσώρης
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Παγκόσμια Μέρα της 
Γυναίκας

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου και μέσα 
απ’ αυτήν αντλούμε διδάγματα από την αιματηρή αναμέτρησή τους με την εργοδο-
σία, την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές στη Ν. Υόρκη το 1857. Για την παγκό-
σμια ημέρα της γυναίκας είχαμε τα παρακάτω μηνύματα από φορείς της Πάρου:

Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου
«Η 8η Μαρτίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που πάλεψαν, 

και συνεχίζουν να παλεύουν για μια αξιοπρεπή ζωή, για κοινωνική χειραφέτηση, 
ισότητα, ελευθερία. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μας παρέχει, 
λοιπόν, την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τις ευθύ-
νες μας, ατομικές και συλλογικές προκειμένου να 
γίνουν θετικά βήματα ως προς την πλήρη αξιοποί-
ηση της Γυναίκας σε όλα τα επίπεδα.

Είναι γεγονός ότι η θέση της Γυναίκας είναι αι-
σθητά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν σε 
παγκόσμια κλίμακα. Ως Ελληνική κοινωνία όμως 
υστερούμε και δεν βοηθάμε τις γυναίκες να εκ-
προσωπούνται επαρκώς, όχι μόνο στην πολιτική 
ζωή του τόπου, αλλά και σε όλες τις μορφές και 
τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Θα πρέπει όλοι 
να συμβάλουμε έτσι ώστε να καλυφθεί το πολύ 
σημαντικό έλλειμμα που έχουμε στην ισόρροπη 
εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, της μεγαλύτερης 
δυνατότητάς της για συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο θα συμβάλει στη βελτίωση των κοινωνι-
κών δομών τόσο σε ποιότητα όσο και σε ουσία.

Σε κάθε περίπτωση, η ημέρα της γυναίκας είναι μία ημέρα υπενθύμισης του πο-
λυδιάστατου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η σύγχρονη γυναίκα. Η Ημέρα 
της Γυναίκας είναι «χειραφέτηση των γυναικών – χειραφέτηση της ανθρωπότη-
τας». Προσβλέποντας σε μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι θα μπο-
ρεί να κάνει ελεύθερα κι απρόσκοπτα τις επιλογές του, να συμμετέχει στην ενεργό 
πολιτική δράση, να έχει πρόσβαση σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, να έχει ίση 
μεταχείριση στους εργασιακούς χώρους, να μην υφίσταται καμίας μορφής κακο-
ποίησης και συλλήβδην να ζει σε κοινωνίες χωρίς βία και διακρίσεις, παραμένει 
επίκαιρο αλλά ταυτόχρονα και ζητούμενο αλλά και προτεραιότητα μιας σύγχρονης 
ευδημοκρατούμενης πολιτείας.

Η σκέψη μας είναι στραμμένη στον αγώνα της Ελληνίδας γυναίκας, της γυναίκας 
της διπλανής πόρτας που σηκώνει το βάρος του πολλαπλού της ρόλου και δίνει 
καθημερινά τον αγώνα της μέσα από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες. 

Θα πρέπει να προσβλέπουμε και παράλληλα να αγωνιζόμαστε σε μια σύγχρονη 
κοινωνική πολιτική, που δεν θα δομείται μόνο στη βελτίωση του θεσμικού πλαισί-
ου αλλά και στην καλυτέρευση των όρων ζωής μέσα από τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ευκολότερη πρόσβαση της γυναίκας σε αυτές. Ίσες ευκαιρίες στη 
μόρφωση, την εργασία, την πολιτική συμμετοχή, την ζωή. Η ισότητα μεταξύ γυναι-
κών και ανδρών και η γυναικεία χειραφέτηση αποτελεί μία από τις πρωταρχικές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κατοχυρωθεί νομικά μέσα από διάφορες 
Συνθήκες.

Τιμούμε λοιπόν την 8η Μάρτη, ως ημέρα μνήμης αγώνων και κατακτήσεων των 
γυναικών και ως αφετηρία νέων στόχων σε, πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επί-
πεδο για την ουσιαστική κατοχύρωση της Ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής

Η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.  ΝΔ Πάρου Αντιπάρου
& Υπεύθυνη Γυναικών ΝΟΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου».

Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ
«Στις 8 Μάρτη 1857 οι εργάτριες στα ραφτάδικα και την κλωστοϋφαντουργία 

της Νέας Υόρκης διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, 10ωρη εργασία, 
ίση αμοιβή με τους άντρες συναδέλφους τους. Ο αγώνας τους βάφτηκε στο αίμα 
από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτή τη μεγαλειώδη απεργία και εξέγερ-
ση, που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στιγμές του εργατικού κινήματος, 
βρίσκεται το πραγματικό περιεχόμενο της παγκόσμιας ημέρας της εργα-
ζόμενης γυναίκας όπως αυτή καθιερώθηκε το 1910, με απόφαση της Β’ 
Διεθνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη.

Στον ενάμιση και πλέον αιώνα που πέρασε από τότε, οι γυναίκες πήραν μέρος σε 
πλήθος σκληρών ταξικών αγώνων, σε επαναστάσεις. Είχαν νίκες, αλλά και ήττες. 
Όμως, δεν έσβησε η φλόγα του αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και κατα-
πίεση, πολέμους, προσφυγιά, μετανάστευση, φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, πορ-

νεία, εργοδοτική και κρατική βία σε βάρος της εργαζόμενης γυναίκας, του παιδιού.
Η φετινή 8η Μάρτη βρίσκει τις γυναίκες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας 

να ματώνουν από τα αντεργατικά μέτρα. Η επίθεση της ΕΕ, της συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, των μονοπωλιακών ομίλων για να πληρώσει ο λαός την κρίση 
τους και τώρα την ανάκαμψή τους, συνεχίζεται. Οι εργαζόμενες βιώνουν την ανα-
σφάλεια, το φόβο της απόλυσης, της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Οι στοιχειώδεις 
παροχές για την μητρότητα αντιμετωπίζονται από τους κεφαλαιοκράτες ως κόστος, 
όπως απέδειξε και η πρόσφατη, κατάπτυστη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου, που δικαιώνει την ισπανική εταιρεία για την απόλυση εγκύου εργαζόμενης.

Τo ΚΚΕ απευθύνεται στις γυναίκες της εργατικής τάξης, του λαού, κρατώντας 
άσβεστη, εδώ και 100 χρόνια, την ελπίδα, την προοπτική του αγώνα για μια κοινω-
νία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στη σοσιαλιστική - κομμουνι-
στική κοινωνία, για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, εξασφαλίζονται σε όλες και όλους: 
Μόνιμη και σταθερή εργασία, με βάση το αντικείμενο ειδίκευσης, με συ-
νεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής και γενική μείωση του 
εργάσιμου χρόνου. Ειδικά μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού 

και της μητρότητας.
Το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης, 

της τεχνολογίας, των μέσων παραγωγής, αντικει-
μενικά θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Εμπόδιο 
σε αυτήν τη δυνατότητα δεν αποτελούν κυρίως οι 
δήθεν «κακές» ή «λαθεμένες» πολιτικές επιλογές 
κάποιων κομμάτων που βρίσκονται στην κυβέρνη-
ση, αλλά παραμένει ο πυρήνας της ανάπτυξης με 
κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος.

Το ΚΚΕ, στον έναν αιώνα ζωής και δράσης του, 
απευθύνεται στις εργαζόμενες και άνεργες γυναί-
κες στην πόλη και στην ύπαιθρο με εμπιστοσύνη 
στη δύναμη της εργατικής, λαϊκής πάλης για να 
απαλλαγούμε από την ανασφάλεια, το άγχος, τη 
ζωή με υποχρεώσεις και χωρίς δικαιώματα. Από 
τη δική τους θέληση και δράση, από τη συμμετοχή 
τους σήμερα στο εργατικό, λαϊκό κίνημα εξαρτάται 
πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο σημερινός αρ-
νητικός συσχετισμός δυνάμεων. 

Η αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια από το σμπαράλιασμα της οικογενειακής και 
προσωπική ζωής, δεν αρκεί για να δοθεί λύση στα σημερινά αδιέξοδα.

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα συμπόρευσης στις γυναίκες που βιώνουν τα σημερι-
νά αδιέξοδα, να μην παραδοθούν στην ηττοπάθεια, στη μοιρολατρία, στο συμβιβα-
σμό, στη συνήθεια. Τις καλεί να απορρίψουν τους μηχανισμούς χειραγώγησης του 
συστήματος και  να έρθουν σε επαφή με όσα έχει δημιουργήσει η κομμουνιστική 
σκέψη. Να γνωρίσουν τις επαναστατικές θέσεις του ΚΚΕ για την απελευθέρωση 
της γυναίκας από κάθε κοινωνική καταπίεση και εκμετάλλευση, για την ισοτιμία 
και τη χειραφέτησή της στην κομμουνιστική κοινωνία. Τα επιτεύγματα και τα 
επαναστατικά μέτρα για τη γυναίκα από το πρώτο εργατικό κράτος μετά 
την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση το 1917 στη Ρωσία, ακόμα 
και οι αδυναμίες και τα λάθη, αποτελούν πείρα, γνώση, πηγή ωριμότητας, 
έμπνευσης και διδαγμάτων.

Το ΚΚΕ βεβαιώνει τις γυναίκες ότι σήμερα, στηριγμένο στην εκατοντάχρονη ιστο-
ρική διαδρομή του και στο σύγχρονο Πρόγραμμά του, είναι περισσότερο έμπειρο, 
ώριμο, θεωρητικά και πολιτικά εξοπλισμένο για αλλεπάλληλες καθημερινές μάχες 
για την προετοιμασία της εργατικής τάξης, των λαϊκών δυνάμεων γι’ αυτόν το 
σκοπό.

Η αντεπαναστατική υποχώρηση του εργατικού κινήματος δεν αναιρεί 
ότι η κοινωνική εξέλιξη προχωρά με άλματα, με κοινωνικές – πολιτικές 
συγκρούσεις, με επαναστάσεις. Οι δυσκολίες, τα πισωγυρίσματα μόνο 
προσωρινά εμποδίζουν, μα δεν σταματούν την κοινωνική πρόοδο από το 
«βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας», από την ταξική, εκ-
μεταλλευτική στην σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία».

Αντιδήμαρχος Πάρου, Δ. Σαρρή
«Η 8η Μαρτίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που έδωσαν, 

και συνεχίζουν να δίνουν μικρούς και μεγάλους αγώνες, για κοινωνική δικαιοσύνη, 
δίκαιη μεταχείριση και ισότιμη συμμετοχή στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι.

Η 8η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης και απολογισμού των κατακτήσεων των γυ-
ναικών, αλλά και μία  ημέρα αισιοδοξίας και προοπτικής, μία ημέρα που θέτουν 
νέες διεκδικήσεις και γεννούν νεόκτιστες ελπίδες.

Κυρίως όμως, η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι μια υπενθύμιση και μια 
ανταμοιβή, για όλα όσα σημαίνει να είσαι γυναίκα και τα όσα προσφέρουν οι γυ-
ναίκες στην  ύπαρξη και τη καθημερινότητα της ζωής μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου!
Χρόνια πολλά στη μάνα, τη κόρη, τη σύζυγο, την αδερφή, τη φίλη. Τη γυναίκα της 

διπλανής πόρτας, την εργαζόμενη, τη γυναίκα που δίνει καθημερινά τον αγώνα της 
επιβίωσης με αξιοπρέπεια αλλά και τη γυναίκα που πρωτοστατεί και διακρίνεται σε 
κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής,

Χρόνια πολλά στη Ζωή, την Ελπίδα, την Ευτυχία, τη Χαρά, την Αγάπη, 
την Ειρήνη

Όλες γένους θηλυκού και Όλες μοναδικές».



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 10 Μαρτίου 201814 | Αθλητισμός | Πολιτισμός

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Μπάσκετ

Για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήμα-
τος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλά-
δων, οι Παριανές και Αντιπαριώτικες ομάδες είχαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

Πρ. Ανδρών
Φανάρια – ΑΟΠ 66-53
Πρ. Παίδων
Πανναξιακός – ΑΟΠ 36-49
Πλοηγός – Μαρπησσαϊκός 46-53
Πρ. Κορασίδων
ΑΟΠ – Φανάρια 38-34

Στους 4 η ΕΠΣ 
Κυκλάδων

Μεγάλη πρόκριση πέτυχαν στο γήπεδο της Βάρης 
Αθηνών οι νέοι ποδοσφαιριστές της ΕΠΣ Κυκλάδων 
με 3-0 επί της ΕΠΣ Ξάνθης και πέρασαν στα ημιτελικά 
του πρωταθλήματος προεπιλογής των εθνικών ομά-
δων της χώρας μας.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων προηγήθηκε 1-0 στο 6ο λεπτό με 
πέναλτι του Λιέα, μετά την ανατροπή του Σαρρή.

Στο 23ο λεπτό οι Κυκλάδες διπλασίασαν τα τέρματά 
τους πάλι με πέναλτι του Λιέα, έπειτα από ανατροπή 
του Παντελαίου. Το τρίτο γκολ για την ομάδα μας πέ-
τυχε και πάλι ο Λιέας στο 69ο λεπτό.

Η ομάδα Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με 
τους: Ψύλλια, Δάρα, Χατζηλαζαρίδη, Ντανι Κλεντιαν, 
Μαργαρίτη, Ξαγοράρη (79ο Κοιλιακούδη), Γρυλάκη, 
Σαρρή (63ο Καλογερά), Λιέα (90ο Ζουγανέλη), Λέκκα 
(87ο Βαμβακούση), Παντελαίο.

Προβλημάτισε, αλλά νίκησε
Ο ΑΟ Πάρου φάνηκε για δεύτερο σερί παιχνίδι του 

κουρασμένος από τη φρενήρη κούρσα που κάνει στην 
κορυφή του Β’ Ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων, αλλά πα-
ρόλα αυτά νίκησε στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς με 
1-0, τον τυπικά γηπεδούχο Αστέρα Μαρμάρων, το πε-
ρασμένο Σάββατο 3 Μαρτίου.

Με αυτή τη νίκη του ο ΑΟΠ επί του Αστέρα Μαρμά-
ρων, βρίσκεται και μαθηματικά στα play off του 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων, για την 
άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Η ομάδα της Παροικιάς κέρδισε με γκολ του Αρκου-
λή στο 41ο λεπτό. Σημειώνεται ότι ο Αρκουλής απο-
βλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 85ο λεπτό.
Οι πρωταγωνιστές

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Σούλη, Στ. Mπε-
λούκης, Παρζάλης, Κλουβάς, Νταής, (Πατρίκου) Ρού-

πας,(Μόσχος Αντιπαριώτης) Μάτσος, Α. Μπελούκης 
(Κρητικός) Μοστράτος, Αλιπράντης

ΑΟΠ: Χαριστός, Καντιώτης, Μπαρδάνης, Σγουράρι 
(Αλ. Ρούσσος 85), Παπαθεοδώρου, Γαβαλάς, Αρκου-
λής, Κληρονόμος, (Τσόκα), Γιαννούλης, Τριανταφυλλι-
δης, Γκιουρτζίδης.

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τον κ. Ε. Ρούσ-
σο και την κ. Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Β’ Όμιλος
Αστέρας Μαρμάρων – ΑΟΠ 0-1
Παμμηλιακός – Κύθνος 5-0

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 34
2. Παμμηλιακός 27
3. Σέριφος 21
-----------------------------
4. Μαρπησσαϊκός 19
5. Πανσιφναϊκός 10
6. Νηρέας 6
7. Αστέρας Μαρμάρων 6
8. ΑΠΣ Κύθνος 3
Σημ.: Ο Πανσιφναϊκός έχει τρεις λιγότερους αγώ-

νες. Σέριφος και Μαρπησσαϊκός, έχουν δύο αγώνες 
λιγότερους. Παμμηλιακός, Νηρέας και Κύθνος, έχουν 
έναν αγώνα λιγότερο.

Γ’ Όμιλος

Ίος – Καρτεράδος 3-1
Λάβα – Πανναξιακός 2-2

Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 35
2. Πανναξιακός 32
3. Λάβα 18
-------------------------------
4. Φιλώτι 18
5. Αστέρας Τραγαίας 14
6. Ίος 12
7. Καρτεράδο; 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4
Σημ.: Η Λάβα έχει -2 βαθμούς. Λάβα, Φιλώτι, Αστέ-

ρας Τραγαίας και Ίος έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Κ-14 (Γ’ Όμιλος)
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 1-0

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 16
2. Παμμηλιακός 15
3. Νηρέας 14
4. Μαρπησσαϊκός 10
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Απομένει για την ολοκλήρωση των αγώνων 

του Ομίλου ένας αγώνας, μεταξύ Παμμηλιακού και 
Νηρέα στο δημοτικό στάδιο Μήλου.

Κ-12 (Β’ Όμιλος)
ΑΟΠ 1 – Μαρπησσαϊκός 7-0
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 3-1

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 1 22
2. Παμμηλιακός 18
3. Μαρπησσαϊκός 9
4. Νηρέας 6
5. ΑΟΠ 2 0
Σημ.: ΑΟΠ 1 και ΑΟΠ 2 έχουν ολοκληρώσει τις 

αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον Όμιλο. Οι υπόλοι-
πες ομάδες έχουν δύο αγώνες λιγότερους.

Θέατρο στη 
Νάουσα

Η θεατρική ομάδα Νάουσας-σκηνή ενηλίκων, θα 
παρουσιάσει την παράσταση: «Ο πύργος του Φραν-
κεστάιν», του Μάρτιν Ντάουνινγκ, στις 10, 11, 17, 18, 
24 και 25 Μαρτίου, στις 21:00 στην αίθουσά της στη 
Νάουσα.

Η παράσταση έκανε τεράστια επιτυχία στο Broadway 
της Νέας Υόρκης και η πρωτοτυπία της εστιάζεται 
στην εμπνευσμένη κωμικά γραφή του συγγραφέα, ο 
οποίος κατάφερε να ενώσει διάσημα πλάσματα της 
μυθοπλασίας και όχι μόνο.

Πινγκ πονγκ

Την Κυριακή 4 Μαρτίου έληξαν με μεγάλη επιτυχία 
οι αγώνες πινγκ πονγκ που διοργάνωσε ο πολιτιστικός 
σύλλογος Αγκαιριάς, για τις κατηγορίες παίδων, εφή-
βων και ενηλίκων. 

Συμμετείχαν 36 αθλητές από την Πάρο και την Αντί-
παρο και έγιναν συνολικά 68 παιχνίδια σε τρεις μέρες.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
Κατηγορία παίδων-εφήβων:
1. Σκιαδάς Νίκος 2. Καρποδίνης Γιάννης 3. Πατρίκης 

Στέλιος
Κατηγορία ενηλίκων:
1. J.B. Jean- Baptiste Leullier 2. Σκιαδάς Γιώργος 3. 

Ξαφόπουλος Γιώργος
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο πρό-

εδρος της ΚΔΕΠΑΠ Αθανάσιος Μαρινόπουλος, ο πρό-
εδρος της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς. Κων/νος 
Πούλιος και η δημοτική σύμβουλος, Μαρία Χανιώτη. 
Τέλος, χορηγός των επάθλων ήταν η ΚΔΕΠΑΠ.
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Καράβες του Ναϊάς
Την περασμένη Κυριακή 2/3/18 με πρωτοβουλία του νεοσύστατου Ναυτικού 

Ομίλου ΝΑΪΑΣ ολοκληρώθηκε στην αίθουσα του αγκυροβολίου Νάουσας η κα-
τασκευή μικρών πλεούμενων από το εργαστήριο Καράβας, παρουσία πολλών 
συμπολιτών μας και των αρχών του τόπου. 

Οι Καράβες είναι παιδικό παιχνίδι στο νησί μας από τη δεκαετία του 1930 με 
υλικό έναν τενεκέ, τη φαντασία και τη ναυτοσύνη των Ναουσαίων.

Με πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου και με τη συμμετοχή πολλών νέων, 
επανέρχεται ως μία λαϊκή παράδοση του τόπου μας.

Τα ομοιώματα σκαφών, μετά την κατασκευή τους, ρίχνονται στη θάλασσα ολο-
κληρώνοντας έτσι την διαδικασία και οι «καπετάνιοι» τους τα αρμενίζουν!
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πιάσε το στόχο!
διαφήµισε την επιχείρησή σου στο δούναι+λαβείν,

όχι σε έναν οδηγό ΣΑΝ το δούναι+λαβείν!
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