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Νίκος Κατσιγιάννης
ορθοπαιδικός-χειρουργός

• επείγοντα - χρόνια περιστατικά
• αρθροπλαστική γόνατος - ισχίου
• ιατρείο οστεοπόρωσης
• αθλητικές κακώσεις
• βιολογικές θεραπείες

Παροικιά, εντός διαγνωστικού εργαστηρίου «Ιατρόνησος» 
 Τ. 22840 24055 δέχεται καθηµερινά µε ραντεβού | Κ. 697 5854137 για επείγοντα περιστατικά

www.katsigiannis-orthopedics.gr
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του Νοτίου 
Αιγαίου
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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 450

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

Απάντηση στην 
κ. Χασάπη

Διάβασα, καθυστερημένα, λόγω απουσίας μου από 
την Πάρο, το άρθρο της «Φωνής» μας, με τον τίτλο: 
«Η άλλη άποψη στο άρθρο του Μ. Ι. Χανιώτη». Νομίζω 
ότι ο τίτλος δεν είναι απόλυτα ακριβής αφού οι θέσεις 
που διατυπώνω, όπως θα φανεί πιο κάτω, δε διαφέ-
ρουν από τις θέσεις της κ. Χασάπη.

Ασυγχώρητη άγνοια θα ήταν, μετά από τη μακρότα-
τη – εγγίζω τα ογδόντα έτη – διακονία μου στην εκ-
κλησία, να μη γνωρίζω τη λέξη «αφορισμός» την οποία 
χρησιμοποιώ με την έννοια που της δίνει η Ελληνική 
Γραμματεία, της απομάκρυνσης, του αποχωρισμού. 
Δεν εννοώ το επιτίμιο, την τιμωρία που επιβάλλει η 
Εκκλησία σε παρεκτρεπόμενα μέλη της. Ας κολασθώ 
λοιπόν με την αιτιολογία ότι η λέξη γράφτηκε «ελα-
φρά τη χειρί».

Γνωρίζω βέβαια ότι άλλες έννοιες των ιερών κανό-
νων αφορούν στην εκκλησιαστική τάξη, και άλλες στη 
δογματική. Στην εκκλησιαστική τάξη υπάρχει ελαστι-
κότητα στη λειτουργία τους. Άλλωστε είναι γνωστό και 
το «ούτως έδοξε τω Προϊσταμένω». Θεωρώ σκόπιμο 
να αναφέρω, γιατί πιθανόν να μην το έχουν προσέξει 
οι εκκλησιαζόμενοι, ορισμένες μεταβολές οφειλόμενες 
σ’ αυτήν την ελαστικότητα στις διάφορες ακολουθί-
ες. Της Μ. Τεσσαρακοστής κυρίως όπου αναστρέφο-
νται οι ώρες τελέσεως κυρίων ακολουθιών, όπως του 
εσπερινού που αντί να τελείται την εσπέρα, τελείται 
το πρωί. Τη Μ. Εβδομάδα, η ακολουθία του Όρθρου 
τελείται την εσπέρα, ενώ η ακολουθία του εσπερινού 
το πρωί. Υπενθυμίζω τους εσπερινούς: Πεντηκοστής, 
παραμονών των Χριστουγέννων και Θεοφανείων, αν 
συμπέσουν Κυριακή ή Δευτέρα. Δυσάρεστο όμως είναι 
ότι γίνεται από τους υπεύθυνους κατάχρηση της ελα-
στικότητας αυτής.

Σωστή η παρατήρηση της κ. Χασάπη ότι δεν πρέπει 
να επικαλούμαστε πότε τον ένα και πότε τον άλλο Πα-
τέρα. Όμως «εγώ γαρ παρρησία έγραψα» τα ονόματα 
των Αγίων Πατέρων που επικαλούμαι: Βασίλειος ο Μέ-
γας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αμβρόσιος Μεδιολάνων, 
Εφραίμ ο Σύρος, Αυξέντιος, Ιερώνυμος, κ.ά. Αντίθετα, 
οι θιασώτες της απαγόρευσης αυτής αορίστως ανα-
φέρουν: «Οι Άγιοι Πατέρες...». Ο Θεόδωρος Γιάγκος, 
καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας στο ΑΠΘ, στον επίλογο του πονήματός του 
με τίτλο: «Η Γυναίκα στη Δημόσια Λατρεία του Θεού» 
γράφει: «Δεν υπάρχει απαγόρευση στους αποστολι-
κούς και πατερικούς κανόνες για την ψαλμωδία από 
τις γυναίκες». Γιατί δεν προσφεύγουν στον μέγιστο 
κανονολόγο της εκκλησίας, τον Άγιο Θεόδωρο Βαλ-
σαμώνα προκειμένου να φωτιστούν σχετικά με την 
ερμηνεία που δίνει στο «ου λαλείν;».

Μου είναι αδύνατο να κατανοήσω την πείσμο-
να ζηλωτική εμμονή τους στην απαγόρευση από το 
ψάλσιμο των γυναικών. Τις δέχονται να προσφέρουν 
υπηρετική εργασία στον ναό (σκούπισμα, σφουγγάρι-
σμα, ξεσκόνισμα, διευθέτηση) και τις καλούν και από 
τον άμβωνα και τα βημόθυρα για τον σκοπό αυτό. Τις 
διορίζουν σε επιτροπές της ενορίας. Τις διορίζουν εκ-
κλησιαστικούς επιτρόπους. Τις απαγορεύουν όμως να 
υμνούν τον Χριστό μας δίπλα στον πατέρα, το σύζυγό, 
το γιό, τον αδελφό τους.

Κλείνοντας, εκφράζω τις εκ καρδίας μου ευχαριστίες 
στην κ. Χασάπη που δαπάνησε από το χρόνο της σχο-
λής της, χρόνο ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, οικογενεια-
κής μέριμνας, μελέτης και φυσικά κατ’ οίκον εργασίας, 
εκπαιδευτικός γαρ, για να ασχοληθεί με τη μετριότητά 
μου.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Επίσκεψη στο 
γηροκομείο

Την Τρίτη 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Πάρου, στην οποία 
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου 
Λευκών Κώστου και του γυμνασίου Παροικιάς, καθώς 
και μαθητές των 
αντίστοιχων σχολεί-
ων.

Η επίσκεψη έγι-
νε στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του 
σχολείου για δεύτε-
ρη χρονιά στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμ-
μα «Νοιάζομαι και 
Δρω». Συντονίστρια 
του προγράμματος 
στις Κυκλάδες εί-
ναι η κ. Μαρκέλλα 
Παραμυθιώτου, δι-
ευθύντρια περιφε-
ρειακής ενότητας 
Κυκλάδων. 

Με την επίσκεψη αυτή ολοκληρώθηκε μια σειρά 
δράσεων (ενημέρωση με προβολή παρουσίασης, επα-
φή, συζήτηση με ηλικιωμένους που κατοικούν στον 
Κώστο και αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν, δημιουργία και προσφορά έργων στο γηρο-
κομείο). Οι δράσεις αποσκοπούσαν στην ανάδειξη των 
αξιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της ενερ-
γού πολιτειότητας που πραγματεύεται το πρόγραμμα 

«Νοιάζομαι και Δρω».
Τα παιδιά των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του Δ.Σ. Λευ-

κών-Κώστου τραγούδησαν, συστήθηκαν με θεατρικό 
τρόπο, γνωρίστηκαν και κουβέντιασαν με τους ηλικι-
ωμένους που διαμένουν εκεί. Επίσης, ήρθαν σε επαφή 
με την εθελοντική ομάδα που προσφέρει σημαντικό 
έργο στο γηροκομείο Πάρου. Οι μαθητές έφτιαξαν  
ομαδικές εργασίες για να γεμίσει για να γεμίσει με τα 
έργα τους, χρώμα κι ελπίδα η αίθουσα εκδηλώσεων 
του γηροκομείου. Οι γονείς ετοίμασαν τα κεράσματα. 

Με την παρουσία 
τους γέμισαν χαρά 
τους ηλικιωμένους 
που διαβιούν εκεί. 

Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν ο 
Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Παρο-
ναξίας, κ. Καλλίνικος 
ο έπαρχος Πάρου, 
Κώστας Μπιζάς, οι 
οποίοι και απεύθυ-
ναν χαιρετισμό, εθε-
λοντές και  γονείς 
των μαθητών. 

Τέλος, σε ενημε-
ρωτικό δημοσίευ-
μα του δημοτικού 

σχολείου Κώστου Λευκών σημειώνεται: «[…] 
Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό σύλλογο ΜΕΑΣ ΥΡΙΑ 
ΛΕΥΚΩΝ που κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης, την 
Κατερίνα Παναγάκη που έγραψε το κείμενο της πα-
ρουσίασης, την κ. Τσούμα που δίδαξε τα τραγούδια, 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη βοήθεια. 
Ευχαριστούμε τους μαθητές του σχολείου μας για την 
σοβαρότητα, την αγάπη και  την εξαιρετική τους πα-
ρουσία».
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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

Εγκύκλιος για τα ζώα 
συντροφιάς

Από τον δήμο Πάρου εκδόθηκε εγκύκλιος για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων.

Με την παρούσα εγκύκλιο, ο δήμος Πάρου, επιθυμεί να υπενθυμίσει σε όλους 
τους κατοίκους του νησιού που έχουν ζώα ότι:

- Απαγορεύεται να αφήνουν τα ζώα τους να γυρί-
ζουν ελεύθερα/αδέσποτα.

- Απαγορεύεται να τα εγκαταλείπουν επειδή τα βα-
ρέθηκαν, έφυγαν ή δεν μπορούν να τα φροντίζουν 
άλλο.

- Απαγορεύεται  να πετάνε τα νεογέννητα κουτάβια 
και γατιά σαν άψυχα απορρίμματα.

- Απαγορεύεται να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με 
αλυσίδα ή σχοινί ή να τα αφήνουν σε μπαλκόνια και 
αυλές μόνα τους.

- Οφείλουν να ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ τα ζώα τους εφόσον 
δεν έχουν σε ποιόν να διαθέσουν στη συνέχεια τα 
νεογέννητα.

- Οφείλουν να προσφέρουν στα ζώα τους άνετο 
και ασφαλή χώρο διαβίωσης, προστατευμένο από το 
κρύο, τη βροχή αλλά και από τη ζέστη το καλοκαίρι.

- Οφείλουν να τα «τσιπάρουν» (ηλεκτρονική σήμαν-
ση) για να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία τους και να 
διατηρούν οπωσδήποτε γι αυτά βιβλιάριο υγείας.

- Οφείλουν να φροντίζουν για την καλή τους υγεία, να τα φροντίζουν και να τα 
αγαπούν, διαθέτοντας πάντα επαρκή τροφή και νερό στον χώρο που αυτά  ζουν.

- Αυτοί οι οποίοι ταΐζουν γάτες σε διάφορες γειτονιές του νησιού, θα πρέπει να 
τις ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ, σε συνεργασία με τις Φιλοζωϊκές Οργανώσεις, για να μην πολλα-
πλασιάζονται περαιτέρω.

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΤΟΥΡΩΜΑ στα παραγωγικά ζώα (π.χ. μοσχάρια, αγελά-
δες, πρόβατα, κατσίκια). Αυτά, πρέπει να ζουν και να βόσκουν σε περιφραγμένους 
χώρους ή υπό επιτήρηση, ενώ οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τους εξασφαλίζουν 
ασφαλή και υγιή διαβίωση, προστατεύοντάς τα από το κρύο και τη ζέστη και διαθέ-

τοντάς τους πάντα καθαρό νερό και τροφή.
Σημειώνεται επίσης, ότι με την παρέμβαση της Αστυνομίας, κάτοικοι της Πάρου 

που παραπέμθηκαν στον Εισαγγελέα Σύρου με την κατηγορία της κακοποίησης 
ζώων, υπέστησαν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώ-
σεις  (φυλάκιση και χρηματικά πρόστιμα.

Οι διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο είναι:
- Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης (μικροτσιπ) και καταγραφής του ζώου συ-

ντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου. 300 ευρώ
- Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου ή της κτηνιατρικής εξέτα-

σης του ζώου, μη εφαρμογή κανόνων προστασίας και 
καλής μεταχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβα-
σμός της ύπαρξής του. 500 ευρώ

- Εγκατάλειψη του ζώου και αποφυγή στείρωσης 
εφόσον δεν επιθυμεί ο κηδεμόνας τη διατήρηση των 
νεογέννητων ζώων. 300 ευρώ

- Απουσία αντιλυσσικού εμβολιασμού, μη τοποθέ-
τηση της μεταλλικής κονκάρδας εμβολιασμού ή πα-
ράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από 
τα περιττώματα ζώου. 100 ευρώ

- Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφα-
λή περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύ-
λο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξό-
δου. 300 ευρώ.

- Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρί-
ου υγείας του σκύλου, ή ενημερωμένου σε κάθε αλ-
λαγή ιδιοκτήτη ή του κυνηγετικού σκύλου σε οποια-
δήποτε μετακίνηση του ζώου. 300 ευρώ

- Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μετα-
χείριση ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, 

ή πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτι-
κοακουστικού υλικού ή φωτογραφικού στα οποία απεικονίζεται πράξη βίας εναντίον 
ζώου. 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό ξεχωριστά

- Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς 
χωρίς άδεια. 3.000 ευρώ

- Εκτροφή περισσότερων από δύο θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής ή θηλυκών 
σκύλων με περισσότερους από δύο τοκετούς ανά έτος χωρίς άδεια εκτροφής. 1.000 
ευρώ για το πρώτο ζώο με προσαύξηση κατά 10% για κάθε επόμενο

- Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα. 300 ευρώ
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Πλωτά  
ασθενοφόρα

Την αγορά τριών πλωτών ασθενοφόρων, και δέκα οχη-
μάτων τύπου pick up ανακοίνωσαν ο υπουργός Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής 
και ο υφυπουργός, Νεκτάριος Σαντορινιός, στη διάρκεια 
εκδήλωσης στη Ρόδο, στις 8 Μαρτίου 2018.

Τα τρία πλωτά ασθενοφόρα θα αναπτυχθούν σε Νάξο, 
Λέρο και Ρόδο θα καλύπτουν και τα γειτονικά νησιά και 
θα μεταφέρουν κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη ιατρικής 
περίθαλψης, ακόμα και σε περιπτώσεις που πρόκειται 
για βαριά περιστατικά υγείας. 

Τα οχήματα θα αναπτυχθούν κυρίως σε νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου με στόχο να φτάνουν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες σε κάθε απόκρημνη περιοχή όπου αποβιβάζονται 
μετανάστες.

Ο κ. Π. Κουρουμπλής, μετά τη συνάντηση δήλωσε: 
«Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με την 
Κύπρο. Το πρόγραμμα αυτό καλείται να υλοποιήσει την 
εξασφάλιση νέων μέσων, όπως τα τρία πλωτά ασθενο-
φόρα και τα δέκα ειδικά αυτοκίνητα, με τα οποία ενι-
σχύουμε και διευκολύνουμε την διακομιδή, ασθενών 
και αδυνάτων προσφύγων μέσω θαλάσσης. Είναι ένας 
εξοπλισμός που θα αποκτήσει η Ακτοφυλακή μας, και 
που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του 
τομέα αυτών των υπηρεσιών. Ο κόσμος έχει ακούσει 
πολλές φορές διακηρύξεις και εξαγγελίες. Εμείς θα κά-
νουμε τα αδύνατα δυνατά μετά από αυτή τη συνάντηση 
που έχουμε σήμερα με Κυπρίους εκπροσώπους, σε ένα 
μήνα να προχωρήσει η προκήρυξη και μέχρι τέλους του 
χρόνου δεσμευόμαστε ότι αυτά τα μέσα θα έχουν τεθεί 
σε υπηρεσία».

Με τη σειρά του ο κ. Νεκτ. Σαντορινιός δήλωσε μετα-
ξύ άλλων: «[…] Μέσα στο 2018, τρία πλωτά ασθενοφό-
ρα θα δοθούν για την κάλυψη την αντιμετώπιση των 
δύσκολων περιστατικών που χρειάζονται διακομιδή, 
πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με ανθρώπους 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, δι-
ασώστες και γιατρούς του ΕΚΑΒ. Η προσπάθειά μας 
έγκειται στο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα μεταφο-
ράς των ασθενών αλλά και στην ενίσχυση του στόλου 
των πλωτών μέσων, που συνολικά διαθέτουμε, ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι νησιώτες μας.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες του υπουργείου δεν εί-
ναι οι μόνες που γίνονται πράξη. Στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής μιας συνολικής πολιτικής για τη νησιωτικότητα 
και ιδιαίτερα για την αναβάθμιση των δομών Υγείας των 
νησιών, τώρα πια, έχουμε δώσει το δικαίωμα σε οπλί-
τες γιατρούς να κάνουν το αγροτικό τους, καλύπτοντας 
θέσεις σε ακριτικά νησιά. Έχουμε προσλάβει, για πρώ-
τη φορά μετά από πολλά χρόνια, μόνιμους υπαλλήλους 
στις δομές υγείας των νησιών. Έχουμε ήδη, και θα συ-
νεχίσουμε, να προμηθεύουμε τις νησιωτικές δομές με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που παρουσιάζονται.

Τέλος, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, το 2018 θα 
είναι το έτος για την πιλοτική εφαρμογή του μεταφορι-
κού ισοδύναμου για τα νησιά. Με βάση την πολύ καλή 
και εμπεριστατωμένη μελέτη του πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, δουλεύουμε συνεχώς για την ολοκλήρωση του μέ-
τρου. Σκοπό έχουμε να γίνει το μεταφορικό ισοδύναμο 
αντικείμενο διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και 
σύντομα να εφαρμοστεί ώστε να ενισχυθούν τα νησιά 
μας».
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Ε.Φ.Ε.Τ.
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγω-

γή εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, 
στις 14-15 Απριλίου στο γραφείο Πάρου, ως 
εξής:

Σάββατο 14 Απριλίου 09:00-14:00 και
Κυριακή 15 Απριλίου 09:00-14:00
Εισηγητής: Ιωάννης Κακός. Διάρκεια: 10 ώρες
Υπενθυμίζεται ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική 

σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, Υπουρ-
γική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομική 
Διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012).

Αφορά: Εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων 
που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθη-
κεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις 
όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, 
κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σου-
περ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α. 
Αξία συμμετοχής: 100 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμ-
βάνεται το τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ.) 

Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 
όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετά-
σχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη 
συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Υποβάλλετε ηλετρονικά την αίτηση, καθώς θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας 
υποβολής. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την 
υπεύθυνη του Γραφείου Πάρου, Κωνσταντίνα 
Μαύρη στο τηλέφωνο 22840 23031.

Τέλος, το επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί τους επιχει-
ρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με 
την επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν 
παρατηρηθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώ-
νουν σεμινάρια χωρίς την έγκριση του Ε.Φ.Ε.Τ. ή υπό-
σχονται ότι θα διοργανώσουν σεμινάρια χωρίς αυτά 
να υλοποιούνται. 

Περπατήματα 
Οι «Περπατητές» 

Πάρου, την Κυρια-
κή, 18/3/2018 θα 
βρεθούν στα υψί-
πεδα μεταξύ Προ-
δρόμου και Λευκών.

Πρόκειται για μία 
σχετικά μέτριας 
δυσκολίας κυκλική 
διαδρομή, μήκους 
10 χλμ, διάρκειας 
4 ωρών, με υψο-
μετρική διαφορά 
περίπου τα 250 μ. 
σε μονοπάτια, χωματόδρομους και κακοτράχαλες πε-
τρώδεις γιδόστρατες.

Οι «Περπατητές», θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί 
από την πλ. Προδρόμου (ταβέρνα Τσιτσάνη) και μέσω 
του βυζαντινού δρόμου θα ανηφορίσουν προς τις «ρά-
χες» της Αγ. Κυριακής με την υπέροχη θέα του στενού 
της Παροναξίας. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουν προς 
το Αυκλάκι και θα επιστρέψουν στον Πρόδρομο.

Όπως σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση οι πε-
ζοπόροι του νησιού μας: «Απαραίτητος εξοπλισμός 
πεζοπορικά μποτάκια και σακίδιο πλάτης με νερό 
και πρόχειρο φαγητό. Άτομα κάτω των 16 ετών δε-
κτά μόνο με συνοδό.. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει 
κλαδευτήρι και σακούλα απορριμμάτων. Καθώς περ-
πατάμε μπορούμε να κάνουμε μικρή συντήρηση των 
μονοπατιών και να μαζεύουμε πλαστικά αντικείμενα 
που βρωμίζουν τον τόπο μας».

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες: Ντάνος Τσα-
ντιράκης τηλ. 22840-21804 και 694 837 2181,  Μο-
σχούλα Σκιαδά τηλ. 6970 978 259.

Η Λαϊκή  
Συσπείρωση 
για το  
«ενδιαφέρον» 
των ΗΠΑ

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου 
δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για 
το έντονο ενδιαφέρον επιχειρηματικών ομίλων των 
Η.Π.Α. στις Κυκλάδες.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Γη και ύδωρ» προσφέρουν κυβερνητικά επιτε-

λεία και τοπικοί άρχοντες στους Αμερικανούς Αξι-
ωματούχους, που αλωνίζουν την Ελλάδα σαν να 
είναι σπίτι τους. 

Μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη στη 
Σύρο, που αξίωσε να περάσει το Νεώριο σε χώρα 
μέλος του ΝΑΤΟ, λόγω της γεωστρατηγικής ση-
μασίας του Ναυπηγείου για τα σχέδια των ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ, σειρά είχε η Ναυτική Ακόλουθος της Αμε-
ρικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, κ. Rose E.Rice, 
προκειμένου να διαπιστώσει ότι και το λιμάνι προ-
σφέρεται προς αξιοποίηση για τις ανάγκες του πο-
λεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, με ό,τι συνέπειες εκ-
πορεύονται από αυτού του είδους την αξιοποίηση!

Οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 
μετά τη συνάντηση με τη Ναυτική Ακόλουθο του 
Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα κ. 
Rose E.Rice, στόχο είχαν να πείσουν τους νησιώ-
τες ότι έχουν όφελος να ταυτιστούν με τις επιδι-
ώξεις των Αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων 
και να θεωρήσουν τους ιμπεριαλιστές και τις ορ-
γανώσεις τους δικούς τους σωτήρες.

Σωτήρες δεν είναι ούτε οι επενδυτές, ούτε ο 
στόλος που τους συνοδεύει για να προστατέψει 
τα συμφέροντά τους, μακελεύοντας λαούς και 
χώρες, ούτε βέβαια και οι κυβερνήσεις που τους 
παρέχουν κάθε είδους διευκολύνσεων και παρο-
χών, ενώ αντιμετωπίζουν με ρόπαλα και χημικά  
εργαζόμενους και συνταξιούχους όταν διεκδικούν. 
Σωτήρας είναι ο ίδιος ο λαός που κάνει κουμάντο 
στη χώρα του. Και είναι και ο μόνος που μπορεί να 
τους στείλει στα δικά τους σπίτια».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Μέσα σ’ ένα γενικό περιβάλλον εμπορευματοποίησης του πολιτισμού, με έντονα 
πολλές φορές τα χαρακτηριστικά υποκουλτούρας, οι πρωτοβουλίες ανθρώπων, σαν 
και αυτήν που επικοινωνούμε, με όραμα την ανάδειξη τόσο των σύγχρονων όψεων 
του πολιτισμού, όσο και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, φαντάζει σαν όαση και 
αξίζει την ενθάρρυνση και την υποστήριξη όλων μας.

Το όραμα, η φιλοσοφία, οι στόχοι, η αρχή της συλλογικότητας πιστεύουμε ότι 
μπορούν να θέσουν τα θεμέλια μιας διαφορετικής προσέγγισης στα θέματα του πο-
λιτισμού, μακριά από πολιτιστικά υποπροϊόντα, αλλά και από ελιτίστικες αντιλήψεις. 

Σ’ όλα τα τι, πώς, γιατί και πότε, απαντούν οι άνθρωποι που ήδη δουλεύουν για 
αυτό το εγχείρημα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ μέσα από το ακόλουθο κείμενο. Η 
πλαισίωση και υποστήριξη με κάθε τρόπο αυτής της προσπάθειας δε βοηθά μόνο 
στα πρακτικά-λειτουργικά, αλλά ενθαρρύνει ουσιαστικά την ανθρώπινη επικοινωνία, 
που άλλωστε είναι ένα από τα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

«Το Φεστιβάλ της Πάρου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά φέτος στην Παροικιά στις 
13, 14 και 15 Ιουλίου. Με επίκεντρο τον παλιό οικισµό της πρωτεύουσας του νησιού 
µια σειρά πολιτιστικών δράσεων θα πραγµατοποιηθούν µε σκοπό την ανάδειξη του 
πολύπλευρου πολιτισµού του τόπου και των ανθρώπων του. Η πρωτοβουλία αυτή 
φιλοδοξεί να τοποθετήσει την πόλη της Παροικιάς στον πλούσιο πολιτιστικό χάρτη του 
νησιού και των Κυκλάδων αλλά και να αποτελέσει ένα σηµείο προβολής της Πάρου 
πέρα από τα γεωγραφικά όρια της χώρας.  

Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Πάρο όσο και στα γειτονικά νησιά παρατηρείται µια 
αύξηση των κάθε είδους πολιτιστικών φεστιβάλ, τα οποία αποτελούν κατά κανόνα 
συλλογικές πρωτοβουλίες κατοίκων ενός τόπου. Αυτές οι διοργανώσεις συχνά βασί-
ζονται στην ανάγκη για πολιτιστική δράση αλλά ταυτόχρονα είναι δηλωτικές της επι-
θυµίας των απλών ανθρώπων να µιλήσουν για τον τόπο τους και να αναπαραστήσουν 
µέσα από µια ποικιλία εκδηλώσεων την τοπική τους ταυτότητα και τις ιδιαιτερότητες 
που αυτή κουβαλά. Έτσι και η οµάδα του Φεστιβάλ Πάρου έχει θέσει ως βασικό σκοπό 
την προσέλκυση και την ενεργή εµπλοκή της ίδιας της τοπικής κοινότητας στην δια-
µόρφωση του προγράµµατος του και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. 

Η Πάρος µε τη σειρά της έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένα ανθηρό πεδίο πο-
λιτιστικής δραστηριότητας. Φεστιβάλ µικρά και µεγάλα, συναυλίες, εκθέσεις, διαλέξεις, 

προβολές διεξάγονται τόσο το καλοκαίρι που το νησί προσελκύει πλήθος επισκεπτών 
από όλο τον κόσµο, όσο και το χειµώνα που οι κάτοικοι του παραδίδονται 
σε µια πιο ήρεµη καθηµερινότητα. Από το ιδιαίτερα πετυχηµένο 
Φεστιβάλ «∆ιαδροµές της Μάρπησσας» που διαµορφώνει κάθε 
χρόνο την Μάρπησσα σε ένα ανοιχτό µου- σείο µέσα από 

ένα συνεκτικό πρόγραµµα δράσεων, το νεότερο «Φεστιβάλ των Κουρσάρων», το οποίο 
ξαναδιαβάζει και αναδιατυπώνει µε νέους όρους το έθιµο της αναπαράστασης της 
κουρσάρικης επιδροµής στη Νάουσα µέχρι τα πρόσφατα «Καπετανέικα» αλλά και µια 
ποικιλία άλλων δράσεων χαρτογραφούν το νησί ως τόπο σηµαντικής πολιτιστικής δρα-
στηριότητας. Η Παροικιά φιλοξενεί κι αυτή πολλές µεµονωµένες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο το Φεστιβάλ της Πάρου έρχεται να συγκεντρώσει, 
να καταγράψει και να αξιοποιήσει το πολιτιστικό απόθεµα της Παροικιάς. 

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραµµα συµµετοχικών δράσεων η Παροικιά νοηµατοδο-
τείται από τους ίδιους τους κατοίκους της. Οι µνήµες, οι αναµνήσεις, οι ιστορίες και τα 
πολλαπλά νοήµατα που φέρει ο τόπος θα παρουσιαστούν µέσα από τη σήµανση και το 
εποπτικό υλικό που θα κοσµούν την Παροικιά κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Μουσι-
κές εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα αποσκο-
πούν να αναδείξουν την αθέατη πλευρά του νησιού. Κάποια εµβληµατικά κτήρια  του 
οικισµού -ιδιωτικά και δηµόσια- θα παραµείνουν για τρεις µέρες ανοιχτά και επισκέψι-
µα για το κοινό. Με αυτήν την σπάνια ευκαιρία, οι επισκέπτες θα µπορέσουν να δουν 
µε ποιους τρόπους οι ατοµικές ή οικογενειακές ιστορίες των ντόπιων διαπλέκονται 
µε την επίσηµη ιστορία και τα µεγάλα γεγονότα της. Επισκέψιµα θα είναι επιπλέον και 
πολλά από τα πολυάριθµα εκκλησάκια του οικισµού. Οι εκκλησίες αυτές -κτητορικές 
ή µη- αποτελούν σηµεία αναφοράς για την περιήγηση στον οικισµό και εµπλέκονται 
ποικιλοτρόπως µε τη ζωή και την καθηµερινότητα των ντόπιων. Η ιστορία τους δε, 
ταυτίζεται µε την ιστορία της Παροικιάς. 

Το πλούσιο αυτό πεδίο διάδρασης τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών µε το 
παρελθόν και το παρόν του τόπου διαµορφώνεται µέσα από τη µουσική, την αρχιτε-
κτονική, το φυσικό περιβάλλον, την λογοτεχνία, τις τέχνες, τη διατροφή τις κάθε λογής 
θρησκευτικές και άλλες παραδόσεις -την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονοµιά του 
νησιού. Για τη διαχείριση της κληρονοµιάς αυτής µέσα από το Φεστιβάλ σηµαντική 
είναι η συµβολή των ανθρώπων που προσφέρονται να ανοίξουν τα σπίτια τους, να µας 
παραχωρήσουν κτήρια, υποδοµές, εξοπλισµό, υπηρεσίες κάθε είδους, αλλά και οικονο-
µική ενίσχυση. Η τόσο θετική ανταπόκριση της κοινότητας δείχνει ήδη ότι το Φεστιβάλ 
της Πάρου αποτελεί µια ανάγκη του τόπου και γεννά προσδοκίες για τη µακροηµέρευ-
ση του. Σηµαντική και απαραίτητη είναι όµως και η συµµετοχή των κατοίκων µε κάθε 
τρόπο στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ. 

*Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ της Πάρου θα ανακοινωθεί µέχρι το τέλος του Μα-
ΐου. Για τα νέα µπορείτε να ενηµερώνεστε από το http://www.festivalparos.gr/ και 
από τη σελίδα του Φεστιβάλ στο facebook: Paros Festival. Επικοινωνία: contact@
festivalparos.gr»

Το φεστιβάλ 
της Πάρου
Μια γιορτή πολιτισµού για τον 
τόπο και τους ανθρώπους του

από όλο τον κόσµο, όσο και το χειµώνα που οι κάτοικοι του παραδίδονται 
σε µια πιο ήρεµη καθηµερινότητα. Από το ιδιαίτερα πετυχηµένο 
Φεστιβάλ «∆ιαδροµές της Μάρπησσας» που διαµορφώνει κάθε 
χρόνο την Μάρπησσα σε ένα ανοιχτό µου- σείο µέσα από 

*Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ της Πάρου θα ανακοινωθεί µέχρι το τέλος του Μα-
ΐου. Για τα νέα µπορείτε να ενηµερώνεστε από το http://www.festivalparos.gr/ και 
από τη σελίδα του Φεστιβάλ στο facebook: Paros Festival. Επικοινωνία: contact@
festivalparos.gr»
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Κήποι… και 
αισθητική

Ο καθένας μας σήμερα εστιάζει στο να έχει σπίτι του 
έναν χώρο ανάπαυσης και ευχάριστο, ώστε μετά την 
κούραση της καθημερινής του εργασίας, να απολαμ-
βάνει κάποιες ώρες όπως ακριβώς τις θέλει. 

Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον 
κήπο του. Η λειτουργικότητα και η αισθητική, είναι δυο 
σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να βασίζεται όλη 
η μελέτη της διαμόρφωσης ενός εξωτερικού χώρου. 

Ο κήπος είναι ένας χώρος πολυμορφικός που λει-
τουργεί ως προέκταση του εσωτερικού διάκοσμοι 
μιας κατοικίας, γι’ αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμ-
φωνα με τις βασικές αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές 
γραμμές, που κυριαρχούν στον πυρήνα του σπιτιού 
μας. Τα φυτά, τα έπιπλα, οι κατασκευές, ο φωτισμός, 
είναι τα κυρίαρχα θέματα που χρήζουν ανάδειξης, για 
να μετατραπεί ο κήπος μας σε χώρο χαλάρωσης και 
ξεκούρασης. Ο ιδανικά σχεδιασμένος μοντέρνος κή-
πος είναι ένας minimal, άκρως λειτουργικός χώρος 
όπου τα φυτά, το υγρό στοιχείο και τα υπόλοιπα υλικά 
συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα όμορφο 
και όχι φλύαρο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με εκτιμητές ακινήτων, η διαμόρφωση 
του εξωτερικού χώρου αυξάνει την αξία του ακινήτου 
κατά 20%. Από τους αρχαίους χρόνους, η αισθητική 
υπερίσχυε της λειτουργικότητας του τοπίου. Η κύρια 
έννοια του κήπου στην αντίληψη των ανθρώπων, ερ-
μηνεύεται ως χώρος ανάπαυσης και αναψυχής. Κάθε 
μορφή κήπου στην ιστορία της ανθρωπότητας, απο-
τελεί μια ανάκλαση της σχέσης φύσης – ανθρώπου. 
Συνεπώς κάθε ιδανικός κήπος, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εκφράζει την εικόνα του ιδανικού κόσμου του ανθρώ-
που που τον δημιούργησε.

Ο γιγαντισμός των πόλεων, η αυξημένη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, η ηχορύπανση και γενικά οι συνθήκες 
διαβίωσης του σημερινού ανθρώπου, έκαναν τους αρ-
χιτέκτονες να φέρουν τη φύση στις πόλεις, έχοντας 
ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες κήπων οι οποίες περιγράφονται 
σε βιβλιογραφία, όμως ένας κήπος πρέπει να έχει πολ-
λαπλές χρήσεις και που είναι και το συνηθέστερο. 

Μπορεί να αποτελεί: 1. Σημείο συνάντησης 2. Χώρο 
χαλάρωσης 3. Παιδική χαρά 4. Να έχει χώρο για ψή-
σιμο 5. Παρτέρια με λαχανικά 6. Παρτέρια με αρω-
ματικά 7. Να είναι μινιμαλιστικός, αλλά και εξοχικός 
ταυτόχρονα.

Ο αρχιτέκτονας τοπίου παίρνει τα δεδομένα για τη 
δημιουργία του κήπου από το περιβάλλον, την τοπο-
γραφία, την υπάρχουσα αρχιτεκτονική των γύρω κτη-
ρίων και γενικά την χρηστική αξία του. Ο κήπος που 
έχει σχεδιαστεί σωστά και σε αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον, ικανοποιεί πάντοτε όλες τις αισθήσεις των 
επισκεπτών του. Οι πέντε αισθήσεις είναι οι βιολογικές 
λειτουργίες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τον κό-
σμο που μας περιβάλλει.

Ξεκινάμε λοιπόν με μικρά βήματα, διαμορφώνοντας 
τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας ως προέκταση 
του εσωτερικού, με αυτές τις προδιαγραφές, για ένα 
αποτέλεσμα που αξίζει ο καθένας μας  να απολαύσει.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Η επανάσταση 
των εθελοντών

Μια φορά και έναν καιρό, σ’ ένα νησί κάπου στο Αι-
γαίο, οι εθελοντές των διαφόρων συλλόγων αποφά-
σισαν να κατέβουν σε απεργία. Ο λόγος: Η αδιαφορία 
των πολιτών να ενισχύσουν τις πολιτιστικές δράσεις 
τους. 

Ο δήμος, από την πλευρά του, τους έδινε ψίχουλα  
για ορισμένες εκδηλώσεις-πανηγύρια όπου εμφανιζό-
ταν και ως συνδιοργανωτής. Οι εθελοντές ζητούσαν 
από τους συμπολίτες τους να τους ενισχύσουν οικο-
νομικά για δράσεις που αφορούσαν  τον αθλητισμό, 
την επιμόρφωση, τις τέχνες, το περιβάλλον, καθώς τα 
έσοδά τους ήταν πενιχρά και αναγκαζόντουσαν να ει-
σπράττουν χρήματα από τα μέλη των ομάδων τους για 
να καλύψουν τα έξοδά τους.

Εντύπωση έκανε το γεγονός ότι ενώ οι κάτοικοι του 
νησιού ήταν υπερήφανοι για τις ομάδες ποδοσφαίρου, 
τις χορωδίες, τις θεατρικές ομάδες και τα χορευτικά 
συγκροτήματα που έφεραν και το όνομα του χωριού 
τους, αδιαφορούσαν να συνεισφέρουν για τη συντή-
ρησή τους. Επιπλέον, δεν παρέλειπαν να έχουν και 
απαιτήσεις και πολλές φορές να ασκούν και αρνητική 
κριτική. Έτσι λοιπόν οι εθελοντές αποφάσισαν να κα-
τεβάσουν τα ρολά. Ήρθε το καλοκαίρι και δεν πραγ-
ματοποιήθηκε καμία εκδήλωση και δε λειτούργησαν 
τα διάφορα τμήματα των συλλόγων. Ο δήμος προ-
σπάθησε σε συνεργασία με τις κοινότητες να καλύψει 
το κενό, αλλά  τίποτα δε γινόταν χωρίς τη συμμετοχή 
των εθελοντών. Οι επισκέπτες διαμαρτυρήθηκαν διό-
τι δεν υπήρχαν πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, 
πράγμα που ανησύχησε το 90% του νησιού που εί-
χαν συμφέρον από τους τουρίστες. Συστάθηκαν επι-
τροπές για να μεταπείσουν τους εθελοντές, οι οποίοι 
όμως ήταν αμετακίνητοι στο ξεκάθαρο αίτημα τους: 
«Χρειαζόμαστε χορηγίες από τους επαγγελματίες που 
δόξα τω Θεώ δεν επηρεάστηκαν από την κρίση. Επί-
σης, οι κάτοικοι του νησιού οφείλουν να καταβάλουν 
μια ελάχιστη εισφορά τον χρόνο για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν αξιοπρεπώς όλες οι ομάδες δράσης. 
Είναι άδικο όλοι να επωφελούνται από τις προσπά-
θειες των εθελοντών χωρίς να συνεισφέρουν». Οι επι-
χειρηματίες άρχισαν να το συζητούν ενώ οι κάτοικοι 
επέμεναν να μην πληρώνουν τίποτα.

Έτσι. πέρασαν μήνες χωρίς να γίνει καμία πολιτιστική 
δράση ή εκδήλωση. 

Τότε οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι η αποχή των 
εθελοντών θα είχε αντίκτυπο όχι μόνο στον τουρισμό 
αλλά και στα παιδιά τους, καθώς η μόνη τους απα-
σχόληση τώρα  ήταν τα φροντιστήρια, η τηλεόραση 
και τα κινητά. Ο δήμος κι αυτός θορυβήθηκε γιατί με 
τις επερχόμενες εκλογές έχανε το πλεονέκτημα της 
βιτρίνας των εκδηλώσεων. Έτσι δεσμεύτηκε να χρημα-
τοδοτήσει τις δράσεις των εθελοντών. Από την πλευρά 
τους οι κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων διέ-
θεταν θερινή κατοικία, συμφώνησαν να συνεισφέρουν 
50 ευρώ τον χρόνο για να εξασφαλίσουν στα παιδιά 
τους και σε αυτούς τους ίδιους προγράμματα πολιτι-
σμού. Έτσι και έγινε. Τα 3000 νοικοκυριά του νησιού 
που δεν ανήκαν στην κατηγορία των οικονομικά αδύ-
ναμων, συγκέντρωσαν το ποσό των 150 000 ευρώ, τα 
οποία μοιράστηκαν αναλογικά στους συλλόγους. Δυο 
κάτοικοι μάλιστα φιλοτιμήθηκαν και χάρισαν από ένα 
οικόπεδο για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου. Οι 
επαγγελματίες με τη σειρά τους χρηματοδότησαν και 
αυτοί τις εκδηλώσεις για τη διασκέδαση των τουρι-
στών, ενώ ο δήμος εξασφάλισε ετήσιο κονδύλι για τις 
πολιτιστικές δράσεις των εθελοντών και έτσι επήλθε 
τάξη στο θέμα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύ-
τερα.

Κι απ’ τα δικά μας.

Δημήτρης Καλανδράνης

Αναστάσιος 
Δημ.  
Καλλίερος 

Γεννήθηκε στην Παροικιά στις 24 Μαρτίου 
1805 ο διδάσκαλος και μουσικός, γιος του αγω-
νιστή του 1821 Δημητρίου Αναστ. Καλλίερου και 
πατέρας του μεγάλου παιδαγωγού της Πάρου, 
Παναγιώτη Καλλίερου.

 Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στην Ευ-
αγγελίστρια, στο Μοναστηράκι, στη συνοικία 
Θολάκια, που λειτουργούσε τότε ως σχολείο. 
Παράλληλα εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον του για 
τη βυζαντινή μουσική και η ενασχόληση του ως 
ψάλτης. Παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών με την 
Αναστασουλιό Πρωτοπαππά, με την οποία απέ-
κτησε επτά παιδιά, τα οποία από διάφορες αιτίες 
πέθαναν. Δίδαξε στη Τήνο και στη Πάρο, μέχρι 
τη δολοφονία του Καποδίστρια, όπου διώκεται 
με τις αναταραχές των Επτανησίων, οι οποίοι 
διορίζουν άλλον. Μετατρέπει το σπίτι του ως 
σχολείο με την προτροπή του Μιχαήλ Κρίσπη. 
Ακολουθούν περιπετειώδης μεταθέσεις του ως 
δημοδιδάσκαλος, στη Μήλο, Πάρο, Ύδρα, μέχρι 
την προσωρινή παραίτηση του και στη συνέχεια 
ξανα-διορίζεται σε Παροικιά, Νάουσα Πάρου, 
Άνω Σύρος. Το 1858 πεθαίνει στη Σύρο η γυ-
ναίκα του και ξαναπαντρεύεται στον Δραγουλά 
της Πάρου την Ασπασία Κούτρα, με την οποία 
θα αποκτήσει πέντε παιδιά, (Δημήτριος, Πανα-
γιώτης, Γεώργιος, Ανεζώ, Μαρουσώ).  Πέθανε 
το 1885 στη Πάρο.

Ως μουσικός ασχολήθηκε με τη βυζαντινή 
υμνωδία και συνέθεσε: 1) Τετράτομο έργο βυ-
ζαντινής μουσικής, 2) Άτακτα βυζαντινά άσμα-
τα, 3) Ανθολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, 
4) Τα της Πανδώρας Τραγώδια, 5) Αρμονία, 6) 
Τα ένδεκα εωθινά, 7) Καταβασίαι, 8) Οκτασέλιδο 
χειρόγραφο, 9) Εξασέλιδο χειρόγραφο, 10) Σπα-
ράγματα μουσικών χειρογράφων.

 
(πηγές: α) «Χρονολογικό Πανόραμα της 

Ιστορίας της Πάρου» του Νίκου Χρ. Αλιπράντη, 
β) «Της Πάρου οι Καλλίεροι», της Κυριακής Ρα-
γκούση-Κοντογιώργου).

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Παναγιώτη Αν. 
Καλλιέρου», έως το ρέμα «Κορμός».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

Ενωμένοι 
προχωρούμε…

Από την πρόεδρο της δημοτικής τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Πάρου 
Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τις 
εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα υπ’αριθμό έγγραφα 346/22-02-2018 και 
411/02-03-2018 του Γραμματέα Οργανωτικού Ν.Δ. Στέλιου Κονταδάκη, πρόκειται 
να διεξαχθούν Εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών της 
ΔΗΜ.Τ.Ε. την Κυριακή 13 Μαΐου 2018.

Σας καλούμε να προβείτε σε εγγραφή, έκδοση κάρτας μέλους ή ανανέωση εγ-
γραφής ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους http://nd.gr/ (my.nd.gr) ή κα-
λώντας στο τηλέφωνο 210 9444222 καθημερινά πλην Σαββατοκύριακου από τις 
8:00 – 21:00

Και γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μη-
τρώνυμο, Διεύθυνση αποστολής της κάρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απαραιτήτως το Α.Φ.Μ. ή τον Αριθμό της Αστυνο-
μικής σας Ταυτότητας (πληρώνετε με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της από-
δειξης πληρωμής).

Σας κάνουμε γνωστό ότι:
1. Για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής για το έτος 2018 είναι 12 ευρώ.
2. Δίδεται η δυνατότητα στα μέλη της παράταξής μας να προπληρώσουν την 

ετήσια συνδρομή τους για τα έτη 2018 και 2019 στο ποσό των 11 ευρώ (ανά έτος) 
αντί για το ποσό των 12 ευρώ (ανά έτος), δηλαδή 22 ευρώ.

3. Δίδεται η δυνατότητα στα μέλη της παράταξής μας να προπληρώσουν την 
ετήσια συνδρομή τους για τα έτη 2018, 2019 και 2020 στο ποσό των 10 ευρώ 
(ανά έτος) αντί για το ποσό των 12 ευρώ (ανά έτος), δηλαδή 30 ευρώ.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι για να έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαί-
ωμα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι (να ψηφίσετε ή να είστε υποψήφιοι) μπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση για την κάρτα μέλους 

α) έως τις 10.04.2018, εφόσον εξοφλήσετε το ποσό της οικονομικής συνδρο-
μής με αντικαταβολή, δηλαδή με την παραλαβή της κάρτας, ή

β) έως τις 04.05.2018, εφόσον εξοφλήσετε το ποσό της οικονομικής συνδρο-
μής ηλεκτρονικά, με την υποβολή της αίτησής σας.

Για όσους από τους φίλους ή τα μέλη μας που 
επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την 
συνδρομή τους αλλά αντιμετωπίζουν δυστοκία 
στην ηλεκτρονική εγγραφή ή ανανέωση μπο-
ρούμε να παράσχουμε βοήθεια (Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6978 516 935, Ιφιγένεια Χατζηγε-
ωργίου).

Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημο-
κράτες,

Η εποχή που διανύουμε είναι κομβική τόσο για την 
πατρίδα όσο και για την παράταξή μας. Ο καθένας από εμάς καθημερινά, έρχε-
ται αντιμέτωπος άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο με τις καταστροφικές 
συνέπειες των επιλογών της διακυβέρνησης των ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.-ΑΝΕΛ. Παρατηρούμε 
καθημερινά την κοινωνική και οικονομική αφαίμαξη της χώρας μας και την αποδι-
οργάνωση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Το πιο λυπηρό από όλα όμως είναι ότι οι άν-
θρωποι γύρω μας χάνουν την πίστη τους στην 
πολιτική, την πεποίθηση δηλαδή ότι μπορούν 
και είναι στο χέρι τους να αλλάξουν την χώρα 
στην οποία ζουν. Αφήνονται και γίνονται έρμαια 
ενός κατά τα’ άλλα κρατικοδίαιτου αριστερί-
στικου εγχειρήματος που τείνει να καταπατή-
σει κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ελευθέριας. 
Η αδιαφορία μας όμως γίνεται η δύναμή τους· 
ζώντας ουσιαστικά περιχαρακωμένοι ανάμε-
σα στα προβλήματα της καθημερινότητας με-
τουσιώνουμε το πρόβλημα σε μία κατ’ ανάγκη 
αποδεκτή πραγματικότητα. Η μεγάλη συμμετο-
χή στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλο-
γών θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα νίκης.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι κι 
όλες στις διαδικασίες των Εσωκομματι-
κών εκλογών της 13ης Μαΐου 2018.

Η παρουσία σας είναι η δύναμη μας!
Όλοι μαζί από την αρχή, προχωρούμε 

ενωμένοι!».
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Εντυπωσιακή προβολή  
του Νοτίου Αιγαίου

Από τη Νέα Υόρκη στη Μόσχα και από τις Βρυξέλλες στο Βερολίνο, με πλήθος 
δράσεων και πρωτοβουλιών, μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Περιφερειακή Αρχή 
προβάλλει και προωθεί διεθνώς τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών 
της, στους τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας, του αθλητισμού, του πολιτι-
σμού, παράλληλα με την προώθηση λύσεων στα τοπικά ζητήματα 

Ο τρόπος λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μιας Περιφέρειας που 
παρά τη σημαντική υποστελέχωσή της και τα εγγενή διοικητικά προβλήματα του 
θεσμού, ανεβάζει καθημερινά τον πήχη, εργάζεται εντατικά σε όλα τα «μέτωπα» και 
τα πεδία δράσης και αρμοδιότητάς της, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει και βρίσκεται 
παντού, από τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση έως την τοπική γιορτή, αναδείχτηκε 
την τελευταία εβδομάδα, μέσα από ένα πυκνό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσε-
ων, εκτός και εντός συνόρων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου βρισκόταν ταυτοχρόνως στη Νέα Υόρκη και στη Μόσχα, 
όπου πρόβαλλε και προωθούσε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών 
της στους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας.

Στη Μόσχα, ειδικότερα, άνοιξε τις πύλες της η 21η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
MITT, με την Περιφέρεια να συμμετέχει με 9 νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, 
διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τη ρωσική αγορά. Σημειώνεται ακόμα, ότι η 
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλεί-
ου, συμμετείχε στη συνάντηση διασύνδεσης μεταξύ των Περιφερειών της Ρωσίας 
και της Ελλάδας με θέμα: «Τόσο διαφορετική Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στις 
24 και 25 Ιανουαρίου 2018 στη Μόσχα, παρουσιάζοντας το τουριστικό πλούτου 
του Νοτίου Αιγαίου. Η συνάντηση έθεσε τις βάσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων, τον 
σχεδιασμό και την ανταλλαγή απόψεων, καθώς επίσης και τον αναλυτικό προγραμ-
ματισμό των επακόλουθων συνεργειών των Περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπον-

δίας και των αντίστοιχων Περιφερειών της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του έτους 
τουρισμού.

Στη Νέα Υόρκη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, -Γαστρονομική Περιφέρεια της 
Ευρώπης 2019-, για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρουσίασε στο φημισμένο «James 
Beard Foundation», τη γαστρονομία των νησιών της και πρόβαλε τις Κυκλάδες και 
τα Δωδεκάνησα ως διεθνείς γαστρονομικούς προορισμούς. Επικεφαλής της ομά-
δας ήταν η πρέσβης της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο 
Αιγαίο 2019, βραβευμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία μαζί με τις 
Αμερικανίδες σεφ, μέλη του φημισμένου club των ΗΠΑ, «Les Dames d’ Escoffier», 
ξετύλιξαν τα μυστικά της αιγαιακής γαστρονομίας στο πιο απαιτητικό κοινό της 
Νέας Υόρκης. Μαζί τους και ο 20χρονος, Σπύρος Κουγιός, μέλος της λέσχης αρχι-
μαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου στον διαγωνισμό European Young Chef Award 2017,

Ακόμα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε η 52η Διεθνής Έκθεση 
Τουρισμού (ΙΤΒ) του Βερολίνου, η διεθνώς σημαντικότερη έκθεση τουρισμού, 
που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολόκληρης της δι-
εθνούς τουριστικής βιομηχανίας και στην οποία συμμετέχουν περί τους 10.000 εκ-
θέτες από περισσότερες από 180 χώρες του κόσμου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
συμμετείχε με 22 νησιά στο περίπτερό της και με τον περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζη-
μάρκο, επικεφαλής της αποστολής και την σντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μαριέτα 
Παπαβασιλείου, να επιβεβαιώνουν τις εξαιρετικά θετικές προοπτικές για την επερ-
χόμενη τουριστική σαιζόν στο Νότιο Αιγαίο, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο 
της εντυπωσιακής και αισθητικά άψογης εικόνας που παρουσίασε η Περιφέρεια 
και έκανε για μια ακόμη φορά τη διαφορά, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στο 
περίπτερό της. 

Επίσης, στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε την περασμένη 
Τετάρτη 7 Μαρτίου, στην ειδική εκδήλωση για την 70η επέτειο της Ενσωμάτωσης 
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της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, την οποία οργάνωσε ο ευρωβουλευτής  Στέλιος Κούλογλου, σε συνεργασία με 
τον βουλευτή Δωδεκανήσου, Δημήτρη Γάκη. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπρο-
σώπησε ο αντιπεριφερειάρχης, Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο οποίος ήταν μεταξύ των 
ομιλητών.

Ο «στόχος» Νέα Υόρκη
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Νότιο Αιγαίο βρέθηκε στον «ναό» της γαστρονομίας 

στις ΗΠΑ, James Beard Foundation.
Τo «James Beard Foundation», με έδρα τη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε προς τιμήν 

του Αμερικανού James Beard, μιας από τις επιδραστικότερες μορφές της εγχώριας 
γαστρονομικής σκηνής. Κάθε χρόνο, διοργανώνει τα «James Beard Awards», την 
πιο σημαντική εκδήλωση γαστρονομικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιείται στην 
Αμερική. 

Η διοργάνωση αυτή, θεωρείται κορυφαία για την διαφήμιση και προβολή των 
νησιών του Νοτίου Αιγαίου, στις ΗΠΑ, καθώς, δημοσιογράφοι γεύσης και γαστρο-
νομικού τουρισμού, food & beverage opinion leaders και bloggers γαστρονομίας 
παρεθρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν οι Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα ως μοναδικοί γαστρονομικοί προορισμοί και γεύτηκαν όλοι τις ξεχω-
ριστές δημιουργίες των σεφ. Το μενού περιλάμβανε αντιπροσωπευτικά πιάτα της 
αιγαιακής κουζίνας, με πρωταγωνιστές τα θαλασσινά αλλά και τα όσπρια, 
το λάδι και τα τοπικά  βότανα. Τα πιάτα συνόδευσαν επιλεγμένες ετικέτες 
κρασιών του Νοτίου Αιγαίου. 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά με την παρου-
σίαση στη Νέα Υόρκη της γαστρονομίας του Νοτίου Αιγαίου:

«Χρόνο με τον χρόνο, το Νότιο Αιγαίο εδραιώνει τη θέση του στον παγκόσμιο 
χάρτη της γαστρονομίας και στέκεται πλέον ισάξια δίπλα στους μεγαλύτερους γα-
στρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης. Είμαστε η πρώτη περιοχή της Ελ-
λάδας, που περνά αυτή την πολύ μεγάλη πόρτα, του οργανισμού James 
Beard Foundation και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτό αποτελεί και 
την επιβράβευση της εξαιρετικής  δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι συνεργάτες 
μας. Τα προϊόντα και οι γεύσεις των νησιών  μας, όπου κι αν έχουν παρουσιαστεί 
μέχρι σήμερα, εντυπωσιάζουν τους πάντες και αποδεικνύουν σε κάθε αφορμή ότι 
το Νότιο Αιγαίο επάξια υπηρετεί το θεσμό της Γαστρονομικής Περιφέρειας της 
Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια ο γαστρονομικός τουρισμός αυξάνεται αλ-
ματωδώς σε παγκόσμια κλίμακα. Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν 
τον τόπο των διακοπών τους με κριτήριο την γαστρονομία του. Τους ενδιαφέρει 
ο τουρισμός εμπειρίας και η γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου είναι αυτό ακριβώς: 

εμπειρία. Παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις και πάνω σε αυτόν τον στρατηγικό 
στόχο εργαζόμαστε συστηματικά. Επενδύσουμε σταθερά στην εξωστρέφεια που 
είναι το «κλειδί» της επιτυχίας μας».

Γαστρονομία
Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η γαστρονομία Κυκλάδων και Δωδεκανή-

σου με την ανακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γαστρονομική Περιφέρεια 
Ευρώπης για το 2019.

Αυτό σημαίνει ότι έως και το 2019 θα υλοποιηθούν δράσεις που οι πέντε βασικοί 
στόχοι είναι:

- Η ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε γαστρονομικό τουριστικό προ-
ορισμό διεθνώς

- Η ανάδειξη της «αιγαιακής διατροφής» και η αύξηση των πιστοποιημένων τοπι-
κών προϊόντων

- Η χρήση των τοπικών προϊόντων σε όλη την τουριστική αλυσίδα
- Η εκπαίδευση του καταναλωτή να αναζητά, να αγοράζει και να καταναλώνει 

τοπικά προϊόντα
- Η παροχή κινήτρων στους νέους να επιστρέψουν στη γη και να καλλιεργούν με 

τις παραδοσιακές μεθόδους
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δράσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Μερικές από 

αυτές: Εκπαίδευση αγροτών / παραγωγών στην προώθηση των προϊόντων τους, 
εκπαίδευση της νέας γενιάς στα σχολεία για τις τοπικές καλλιέργειες (πρόγραμμα 
«κηπουροί του Αιγαίου»), εκπαίδευση οικογένειας να μαγειρεύει με τοπικά προϊόντα. 
Ακόμα, μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ένα σχέδιο, που χαρακτηρίστηκε μεγαλεπίβολο και προβλέπεται να ολοκληρω-
θεί το 2019 ονομάζεται «digital agenda»: θα δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε 
σε «πραγματικό χρόνο» τοπικά προϊόντα από οποιοδήποτε μέρος και να τα έχουμε 
κοντά μας σε μερικές ημέρες. Προβλέπονται, ακόμα, ταξίδια στο εξωτερικό για τη 
διάδοση της τοπικής κουζίνας και την προσέλκυση επισκεπτών. Με το πρόγραμμα 
για τους επισκέπτες «be a local», ο ξένος βλέπει πώς δημιουργούνται βήμα-βήμα οι 
παραδοσιακές συνταγές του τόπου. Μια άλλη σημαντική δράση, αφορά τη δημιουρ-
γία τράπεζας σπόρων, με σκοπό τη διατήρηση των παλαιών σπόρων του Ν. Αιγαίου. 
Ακόμα, η ανάδειξη της «αιγαιακής διατροφής» και των υπερτροφών (superfoods) 
που κρύβονται μέσα στα εκατοντάδες βότανα των νησιών μας.  

Να σημειωθεί, ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη κατοχυρώσει 
10 από τα 108 προϊόντα ΠΟΠ πανελλαδικά, ενώ διαθέτει το 1/4 των 
αυτόφυτων βοτάνων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.
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Εθνική επέτειος  
25ης Μαρτίου 1821  

(Μέρος 1ο)
Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, οι Έλλη-

νες ήταν σχεδόν έτοιμοι για τη ριψοκίνδυνη εξόρμηση 
τους. Είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία εξέχοντα μέλη, 
που είχαν μάθει στα σχολεία που διδάσκονταν, γιατί 
πρέπει να αποκτήσουν την εθνική τους ελευθερία. Εί-
χαν προετοιμαστεί για τον αγώνα «υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος», καθοδηγημένοι από τους διδασκάλους του 
Γένους, τους ιερείς, τους μοναχούς και άλλους παρά-
γοντες.

Στο προσκλητήριο αυτό, δεν έμεινε αμέτοχη η Πά-
ρος. Υπήρξε μια ζωντανή παρουσία στον αγώνα του 
1821. Εκτός της προσφοράς της Μαντώς Μαυρογέ-
νους, πρόσφερε η Εκατονταπυλιανή μπαρούτι και βό-
λια, πρόσφερε ο κλήρος, οι άρχοντες και όσοι μπορού-
σαν να συνδράμουν ή να πολεμήσουν, κινούμενοι από 
πατριωτικά αισθήματα.   Η Πάρος την εποχή εκείνη 
δεν διέθετε δικά της πλοία για πολεμικούς σκοπούς, 
επομένως δικαιολογείται η τροπή των Παριανών προς 
τη ξηρά, αντ’ αυτού όμως πρόσφεραν χρήματα για 
κατασκευή πυρπολικών πλοίων και στρατολόγηση νη-
σιωτών, που μετείχαν ως το 1825. Ακολούθησαν απο-
στολές χρημάτων, πολεμοφοδίων, κρασιού και άλλων 
αναγκαίων αγαθών για να στηρίξουν τους αγωνιζόμε-
νους Έλληνες. 

Πριν πάρουν τα όπλα οι Παριανοί αγωνιστές, είχαν 
προηγηθεί και πολλοί άλλοι Παριανοί, που με την πέν-
να, τον λόγο, τη διδασκαλία ή τον πλούτο τους, προ-
σέφεραν υπηρεσίες στην προετοιμασία για την απο-
τίναξη του ζυγού. Μέσα σ’ αυτούς οι διδάσκαλοι του 
Γένους, ο Άγιος Αθανάσιος Τούλιος ο Πάριος, ο Όσιος 
Κύριλλος Παπαδόπουλος, ο Ανανίας ο Αντιπάριος, οι 
Μητροπολίτες Νεόφυτος Μαυρομμάτης Αντιπάριος, 
Κυζίκου Ιωακείμ, Δράμας Γεράσιμος, Δράμας Γερμα-
νός Ρούσσος, Τήνου και Άνδρου, Μελέτιος, Αμασείας 
Ιωάσαφ, Νύσσης Νεόφυτος Μαλαξός, κ.α. Στρατιω-
τικοί, πολιτικοί, διπλωμάτες, Φιλικοί, όπως Νικόλαος 
Μαυρογένης ηγεμόνας της Βλαχίας, Μαντώ Μαυρο-
γένους, Αλέξανδρος Μαύρος, Σπυρίδωνας Βιάζης, 
Φραγκίσκος Κρίσπης-Μαύρος, Τζαννέτος Μαυρογέ-
νης, κ.α.

Όπως είναι γνωστό δεν υπήρξε ταυτόχρονη εξέγερ-
ση των Ελλήνων κατά του δυνάστη (10 Απριλίου τα 
Ψαρά, 17 Απριλίου η Ύδρα, κ.α.).

Έτσι λοιπόν στις 24 Απριλίου 1821 ο Παναγιώτης 
Δ. Δημητρακόπουλος πρόκριτος, Φιλικός, κηρύσσει 

την Επανάσταση στην Πάρο. Είχε μυήσει στη Φιλική 
Εταιρεία συμπολίτες μας όπως τους: Μάρκο Μάτσα 
Μαυρογένη, Ανδρέα Ψαράκη, Αλέξανδρο Μπαρότζη, 
Βασίλειο Καμπάνη, Γ. Τελέντα, Ιωάννη Βαλσαμή, Ιω-
άννη Κορτιάνο, Γεώργιο Ιωάννου Βιτζαρά, Παναγιώ-
τη Βαφιόπουλο. Στις 14 Αυγούστου 1821 μεταβαί-
νει στην Πελοπόννησο με 150 εθελοντές Παριανούς 
αγωνιστές.

Στις 3 Μαΐου 1821 αναχωρούν για την Ύδρα, υπό 
την οδηγία του Νικόλαου Μαλατέστα, οι: Σπυρίδων 
Πανάς, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παπαδό-
πουλος, Μανώλης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Αρκάς, 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάρκος Μοστράτος, 
Αντώνιος Καντιώτης, Περούλης Παντελαίος, Παντελά-
κης Ραγκούσης, Ιωάννης Αλιπράντης.  

Ο Ανδρέας Ψαράκης που ήταν πρόξενος της Ρωσίας 
στην Πάρο, υπηρέτησε ως αξιωματικός 6ης τάξεως. 
Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Αγώνα αναχώρησε 
από την Πάρο με τον γιό του Νικόλαο και μαζί με72 
Παρίους στρατιώτες, κατευθυνόμενος προς Πελο-
πόννησο, για να μετάσχουν στους απελευθερωτικούς 
αγώνες.

Στις 20 Αυγούστου 1825 αναχωρούν από την Πα-
ροικιά για το Ναύπλιο οι: παπα-Δημήτριος Σκιαδάς, 
Γεώργιος Μπενέτου Σκιαδάς, Αντώνιος Συμεών Δελ-
λαγραμμάτης, Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόδικος, Εμμα-
νουήλ Γ. Χριστιανόπουλος. 

Ο Σπύρος Παριανός πεθαίνει ηρωικά στη μάχη του 
Γαλατσίου Μολδαβίας στις 21 Φεβρουαρίου 1821. Εί-
ναι ο πρώτος νεκρός του Αγώνα. 

Ο Ιωάννης Λέφας, έπεσε στο πεδίο της μάχης κατά 
μαρτυρία του Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Ο Παναγιώτης Δανιήλ, έλαβε μέρος σε διάφορες 
μάχες ως υπαξιωματικός και έπεσε μαχόμενος.   

Ο Στέφανος Μαυρογένης, τον οποίο κομμάτιασαν με 
τσεκούρι οι Τούρκοι το 1821 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Απόστολος Μαυρογένης, ήταν στρατιωτικός για-
τρός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Ο Γρηγόριος Σάλλας, χιλίαρχος από την Παροικία, 
αρχηγός της εκστρατείας του Ολύμπου και αρχιστρά-
τηγος της Μακεδονίας, όπου το 1822 αναζωπύρωσε 
την Επανάσταση. Είχε διατελέσει υπασπιστής του Δημ. 
Υψηλάντη, συμμετέχοντας στην Τρίπολη, στην Κόριν-
θο, στο Άργος κ.α. Φονεύθηκε στο Λεωνίδιο το 1827.  

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο.

Πηγές: α) «Οι Παριανοί Αγωνιστές του 1821» Ηλί-
ας Ι. Κωνσταντίνου-Νίκος Χρ. Αλιπράντης, β) «Χρονο-
λογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου», του Νίκου 
Χρ. Αλιπράντη.

παριανές
μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Διακομιδές  
ασθενών

Η είδηση για αγορά πλωτών ασθενοφόρων από 
το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
είναι από τις πλέον ελπιδοφόρες για τον τομέα υγεί-
ας στα νησιά μας.

Τα σκάφη, που θα αγοραστούν έως τα τέλη της 
φετινής χρονιάς σύμφωνα με τις δηλώσεις των κκ. 
Κουρουμπλή και Σαντορινιού, θα έχουν ως βάση τα 
Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Η αφορά των πλωτών ασθενοφόρων θα έπρε-
πε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά απ’ ότι 
φαίνεται αυτό δεν γινόταν για άλλους λόγους, τους 
οποίους τους έχουμε γράψει στο παρελθόν με «πλά-
γιο» τρόπο στην εφημερίδα μας… Εκατομμύρια ευρώ 
και δραχμών έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια από 
την πολιτεία για τις διακομιδές. Τόσα πολλά εκα-
τομμύρια, όπου θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο 
να έχει εγκαταστήσει και από ένα σύγχρονο πλωτό 
ασθενοφόρο σε κάθε νησί των θαλασσών μας.

Προφανώς και η στελέχωση με ναυτικό πλήρωμα 
των παραπάνω σκαφών και η ετοιμότητα που πρέπει 
να έχουν σε όλο το εικοσιτετράωρο αυτά, θα πρέπει 
να ήταν ένας «σκόπελος» για να ληφθεί η απόφαση. 
Φυσικά και η δαπάνη χρημάτων για τη λειτουργία 
τους δεν πρέπει να μπει σε ζυγαριά, αφού ομιλούμε 
για το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο.

Οι διακομιδές ασθενών με πτητικά ή θαλάσσια 
μέσα είναι η ορθότερη λύση σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Εννοείται ότι για τη λειτουργία των δια-
κομιδών χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και 
κάτι μου λέει ότι σύντομα και στη χώρα μας θα 
δημιουργηθούν ανάλογες ειδικότητες στις ιατρικές 
σχολές. Φυσικά όλα αυτά μπαίνουν κάτω από το μι-
κροσκόπιο των οικονομικών ζητημάτων και ας μην 
ξεχνούμε ότι επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου 
διαφημίστηκε πολύ και με εμφατικό τρόπο η τηλεϊα-
τρική. Η τηλεϊατρική σε απομακρυσμένες νησιωτικές 
περιοχές δε δούλεψε ποτέ, λόγω έλλειψης ειδικευ-
μένου προσωπικού. Δεν είναι βέβαια το μόνο που δε 
δούλεψε ειδικά εκεί (απομακρυσμένες νησιωτικές 
περιοχές), που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Μαζί με 
αυτά δε δούλεψαν και πετάχτηκαν ατελείωτα εκα-
τομμύρια ανά την Ελλάδα για Κέντρα Υγείας. Στο 
νοτιότερο νησί της Ευρώπης (Γαύδος), κτίστηκε Κ.Υ. 
το οποίο δούλεψε μερικές μέρες προ και μετά των 
εγκαινίων του. Σε χωριά της πανέμορφης Αργιθέ-
ας υπάρχουν Κ.Υ. που άνοιξαν τις πύλες τους για 
μία και μοναδική ημέρα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια 
εγκαινίων –την προεκλογική περίοδο του 2000- από 
τον τότε πρωθυπουργό, Κ. Σημίτη… Το πόσα εκατομ-
μύρια άλλωστε πετάχτηκαν την περίοδο κυβερνήσε-
ως της χώρας από τον «άβρεχτο» πολιτικά Κ. Σημίτη, 
είναι κάτι που δε θα το μάθουμε ποτέ.

Επειδή, είμαι πεπεισμένος ότι καλύτερη υγεία στα 
νησιά και στις ορεινές περιοχές είναι η γρήγορη δι-
ακομιδή του ασθενή και όχι το κτίσιμο κτιρίων – νο-
σοκομείων κατ’ επίφαση, θέλω να πιστεύω ότι το 
2019 τα κρατικά πλωτά ασθενοφόρα θα είναι μία 
πραγματικότητα και όχι σαν τις μεγαλοστομίες Ση-
μίτη…
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Ζητούν άμεση  
συνεδρίαση

Οι εμπλεκόμενοι φορείς με την εκπαίδευση στην Πάρο (Ένωση λειτουργών μέ-
σης εκπαίδευσης Πάρου – Αντιπάρου, Σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης Πάρου-Αντιπάρου Π. Καλλίερος, Ένωση συλλόγων γονέων-κηδεμόνων 
δήμου Πάρου, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενιαίου λυκείου Πάρου), ζητούν 
σύγκληση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, με επιστολή που έστειλαν στον δή-
μαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Β. Ρούσσο και 
στις δημοτικές παρατάξεις.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με καταγγελίες της αντιπολίτευσης η δημοτική επιτρο-
πή παιδείας δεν έχει συνεδριάσει εδώ και τρία χρόνια!

Η επιστολή των φορέων έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένας εκτεταμένος διάλογος 

σχετικά με τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας του Δήμου Πάρου ζητάμε να 
συγκαλέσετε σε συνεδρίαση τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πάρου με 
διευρυμένη σύνθεση.

Στη συζήτηση πρέπει να προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Σωματεία Εκπαιδευτικών, Μαθητικές Κοινότητες, Διευθυντές Σχολι-
κών Μονάδων, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων) αλλά και εκπρόσωποι όλων των 
δημοτικών παρατάξεων.

Η συνεδρίαση πρέπει να περιλαμβάνει δύο θεματικές:
1) Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης τους σε σχέση με τις άμεσες λειτουργι-

κές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
2) Προγραμματισμός παρεμβάσεων για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων 

στέγασης αλλά και την κάλυψη των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα συμπεράσματα της συζήτησης αυτής θα πρέπει να 

προωθηθούν στην συνέχεια για περαιτέρω επεξεργασία και λήψη αποφάσεων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για την ικανοποίηση του αιτήματος μας καθώς και για την ύπαρξη 
ενός εύλογου χρονικού διαστήματος μεταξύ της πρόσκλησης και της διεξαγωγής 
της συζήτησης για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της. Επίσης θα θέλαμε 
να ληφθεί μέριμνα ώστε η ημέρα και ώρα της συνεδρίασης να διευκολύνει την 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων».

Αναβάθμιση παιδικών  
χαρών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε στις 13/3 την απόφαση 
ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμή-
θεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Χαρών των Δήμων 
της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος 
ΙΙ».

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτά-
σεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχα-
γωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η  Μαΐου 
2018.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
- Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλι-

σμού των παιδικών χαρών.
- Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των 

παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
- Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρ-

κούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κά-

τωθι κριτηρίων:
 α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (περίπτωση Αντιπάρου), 

χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.
β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους (περίπτωση Πάρου):
β1) Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο με  ποσό ίσο με τον μόνιμο 

πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κα-
τοίκων.

β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000 
ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχι-
στον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Συνεργασία
Στο Κ.Η.Φ.Η. «Η ΑΓΑΠΗ» έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2017 ομάδα νοη-

τικής ενδυνάμωσης με συντονίστρια την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, Αρα-
μπατζή Αθηνά.

Η συνάντηση πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρα 11:00 στο χώρο του 
Κ.Η.Φ.Η. και περιλαμβάνει ασκήσεις προσοχής, μνήμης και γλώσσας με στόχο την 
ενίσχυση των νοητικών και εκτελεστικών λειτουργιών. Πριν την ένταξη στην ομάδα 
υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των νοητικών λειτουργιών  με τεστ μνήμης.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22843 60115 (Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέρι-
μνας), 22840 51624 (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου) & 2284051181 (Κ.Η.Φ.Η.).

Βράβευση
 Ο δήμος Πάρου βραβεύει τη Δευτέρα, 19/3/2018 και ώρα 12.30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, δύο συμπολίτες μας.
Πρόκειται για τον κ. Πατέλη Κωνσταντίνου, Υ.Α.Λ.Ε. του κοινοτικού προγράμματος  

«ISPS» και τον κ. Λαζανά Κωνσταντίνο, πλωτάρχη - εκπαιδευτή Ο.Υ.Κ., για την προ-
σφορά τους στην ασφάλεια και τον τουρισμό.

Αγοράζουμε  
πασχαλινές λαμπάδες 
για την ενίσχυση  
του Εκκλησιαστικού  
γηροκομείου Πάρου

Οι λαμπάδες διατίθενται προς πώληση 
στο εκκλησιαστικό εκθετήριο του Ιερού 
Προσκυνήματος Παναγίας Εκαντοταπυ-
λιανής, στις κατά τόπους ενορίες και στο 
τηλέφωνο 693 9481 636.

Τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες 
του γηροκομείου.

Αυτό που χρειάζονται οι μεγάλοι άν-
θρωποι είναι αγάπη και φροντίδα και 
αυτό προσπαθούμε.

Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί μας μεγάλω-
σαν και στάθηκαν δίπλα μας θυσιάζο-
ντας κομμάτι από την δική τους ζωή.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τους 
χαρίσουμε ότι καλύτερο.
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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) 

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

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

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

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 

εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 

6944 900 855

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζη-

τείται για ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα 

στην Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 697 

229 7557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται από 

φαρµακείο στην Παροικιά, εµφανίσιµη 

έως 37 ετών, χαµογελαστή, µε γνώ-

σεις στην πώληση των καλλυντικών, 

Η/Υ και αγγλικών, για µόνιµη εργασία. 

Τηλ. 6937 090 161, ώρες επικοινωνί-

ας: 10:00 π.µ.-13:00 µ.µ.

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, από 

150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος χρόνος 

µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 412 685

ΣΚΑΠΤΙΚΟ LOMBARDINI πωλείται, 3 

ετών πλήρες, µε τροχούς. Επικοινωνία 

στο τηλέφωνο: 22840 91624, ώρες: 

13:00 – 17:00.

ΚΟΥΚΕΤΕΣ (3) πωλούνται µε τα 

στρώµατά τους, από σουηδικό ξύλο, µε 

αποθηκευτικό χώρο στο κάτω µέρος, 

σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6936 783 760

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

Ευχαριστήριο
νηπιαγωγείου 
Προδρόμου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΞΠΑ ΠΑΡΟΥ 
για την δωρεάν παραχώρηση ενός παραθύρου προς 
αντικατάσταση άλλου, στο Νηπιαγωγείο Προδρόμου 
Πάρου. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει πώς η συγκεκριμέ-
νη εταιρεία είναι πάντα κοντά στα σχολεία και στους 
μικρούς μαθητές και προσφέρει σημαντικά στο έργο 
μας.



www.fonitisparou.gr

Β. Ρούσσος:
Αφανείς εργάτες οι 
πρόεδροι των τοπικών 
συμβουλίων

Συμπληρώνοντας ένα χρόνο θητείας στη θέση του προέδρου του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου, ο κ. Βατίστας Ρούσσος παραχώρησε στη «Φ.τΠ.» την παρακάτω 
συνέντευξη: 

Συμπληρώσατε ένα έτος από την 
εκλογή σας στη θέση του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου. Πως βιώσατε 
αυτή την αλλαγή;

Β. Ρ.: «Η εκλογή μου στη θέση του προέ-
δρου του δημοτικού συμβουλίου, στις 5/3/17, 
σηματοδότησε για εμένα πολλές αλλαγές και 
συνοδεύτηκε από μικτά αντικρουόμενα συ-
ναισθήματα, καθώς σήμανε ταυτόχρονα την 
αποχώρηση μου από τη θέση του προέδρου 
της ΔΕΥΑΠ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Πάρου). 

Στην επιχείρηση αυτή ξεκίνησα ως νεοε-
κλεγμένος δημοτικός σύμβουλος το 2014 
και στην ανάκαμψη της δόθηκα ολοκληρωτι-
κά. Το γεγονός αυτό πιστεύω αναγνωρίστηκε 
τόσο από τους κατοίκους του νησιού και τους 
συνεργάτες μου, όσο και από τους εργαζομέ-
νους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσεων 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. Η κοι-
νή μας προσπάθεια, θέληση και εργατικότητα 
έφερε απτά αποτελέσματα και ένας σημαντι-
κός αριθμός έργων και παρεμβάσεων αναφορικά με την ύδρευση και αποχέτευση 
στην Πάρο, μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης. 

Η αποχώρηση λοιπόν από τη ΔΕΥΑΠ μόνο συναισθήματα λύπης θα μπορούσε να 
μου φέρει και η απόφαση να αποχωρήσω σε μία τόσο δημιουργική περίοδο ήταν 
πολύ επίπονη».

Η επιλογή της παράταξης και στη συνέχεια η απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, τι σημαίνει για εσάς; 

Β. Ρ.: «Με τίμησε η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι και ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, εκλέγοντάς με σε μια τόσο σημαντική και 
απαιτητική θέση για την λειτουργία του δήμου και με γέμισε χαρά. Παράλληλα 
ήταν και μία πρόκληση για έναν νέο άνθρωπο σαν και μένα, καθώς τον θεσμό αυτό 
έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία εκλεκτοί πολιτικοί της τοπικής 
κοινωνίας, και οφείλω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων όσοι με τίμησαν με 
την επιλογή τους. 

Το δημοτικό συμβούλιο
Πως αντιλαμβάνεστε τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβου-

λίου;
Β. Ρ.: «Αναλαμβάνοντας τα νέα μου καθήκοντα δεσμεύτηκα να υπηρετήσω το 

θεσμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον, προτάσσο-
ντας την αντικειμενικότητα στη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού 
συμβουλίου, την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και την ίση αντιπροσώ-
πευση των δημοτικών παρατάξεων.

Επιπλέον, στο συλλογικό όργανο του δημοτικού συμβούλιο λαμβάνονται αποφά-
σεις που διαμορφώνουν τη πορεία του τόπου μας. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει 
τη κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των δημοτικών συμβουλίων, την πλήρη και 
εκτενή ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα, την ευθύνη της κα-
λής διεξαγωγής τους αλλά και την πληρότητα των αποφάσεων του».

Η εκλογή σας έφερε αλλαγές στη λειτουργία του δημοτικού συμβου-
λίου;

Β.Ρ.: «Από την πρώτη κιόλας πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου τοποθετήθη-
καν εισηγητές στα θέματα, με κριτήριο την αρμοδιότητα του κάθε ενός. Επιπλέον 
δείχνοντας εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μου, τους δόθηκε η δυνατότητα να 
φροντίζουν για την ωρίμανση των θεμάτων τους ώστε όλα να κινούνται σε γρηγο-
ρότερους ρυθμούς.

Ένα ακόμη, κομβικό σημείο για την καλή λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου 
είναι η καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου, τον κινητήριο μοχλό σε όλη 
τη διαδικασία, καθώς οι εισηγήσεις τους είναι αυτές που βοηθούν τα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Δείχνοντας απόλυ-
τη κατανόηση στις πολλές υποχρεώσεις που έχουν επιφορτιστεί λίγοι άνθρωποι, 
υπάρχει μία συνεχής επαφή μαζί τους, ώστε να καταφέρνουμε να ανταποκρινόμα-
στε εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις μας. 

Μεγάλη παράληψη θα ήταν αν δεν αναφερόμουν και στους προέδρους των δη-
μοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τα τοπικά συμβούλια. Είναι οι αφανείς εργάτες 
της διπλανής πόρτας, που εργάζονται καθημερινά με πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη 
για τον τόπο τους. Επειδή στο παρελθόν έχουν υπάρξει παράπονα και αντιδράσεις 
σε ότι αφορά την έγκριση των θεμάτων των τοπικών συμβουλίων από το δημοτικό 
συμβούλιο και συμμεριζόμενος απόλυτα τον κόπο και την αγωνίας τους, δρομολο-
γώ συναντήσεις με τον κάθε ένα ξεχωριστά για να μπουν προτεραιότητες και να 
δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τις χρονοβόρες διαδικασίες που χρειάζε-
ται μία απόφαση της κάθε κοινότητας μέχρι να φτάσει (αν πρέπει να φτάσει) στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Με τη γόνιμη και ενεργή συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση των θεμάτων, έχου-
με καταφέρει να συνεργαζόμαστε άριστα στα πλαίσια της λειτουργίας των συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και να παράγουμε έργο που να είναι προς 
όφελος του τόπου μας».

Πιστεύετε στη συνεργασία με την 
αντιπολίτευση στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας των συνεδριάσεων των δημοτικών 
συμβουλίων;

Β.Ρ.: «Για την εύρυθμη, αποδοτική και 
αποτελεσματική λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου και σε συνδυασμό με την υπο-
στελέχωση του δήμου μας σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό χρειάζεται καθημερινή και ουσιαστική 
δουλειά, αλλά φυσικά και καλή πρόθεση και 
διάθεση συνεννόησης, κατανόησης και συ-
νεργασίας από όλους.

Αυτό προαπαιτεί ενίσχυση της ελεύθερης 
έκφρασης των σκέψεων, αντίληψη σεβασμού 
των αντίθετων απόψεων και αντιρρήσεων, 
πάνω σε ένα ειλικρινή  εποικοδομητικό διάλο-
γο. Ως εκλεγμένοι και εκλεκτοί του Παριανού 
Λαού είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρι-
θούμε στις προσδοκίες του και να πετύχουμε 
ανεξάρτητα από πολιτικές και παραταξιακές 
πεποιθήσεις. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι όλοι 

οι συμμετέχοντες στο παρόν δημοτικό συμβούλιο έχουν ως προτεραιότητα τους 
την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού και επιθυμούν την βελτίωση των υποδο-
μών μας για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών και 
επισκεπτών μας».

Το μέλλον
Ποια είναι τα σχέδιά και οι στόχοι σας για το μέλλον;
Β.Ρ.: «Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας 

μου, στοχεύω στη περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού συμβου-
λίου. Μέσα στα μελλοντικά μου σχέδια περιλαμβάνονται η πλήρη μηχανογράφηση 
του γραφείου δημοτικού συμβουλίου και η οργάνωσή του με σύγχρονο εξελιγμένο 
τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των 
δημοτικών συμβούλων και των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει να λειτουργούμε αρχείο καταγραφής εισερ-
χομένων εγγράφων μέσα στο συγκεκριμένο γραφείο. Ενώ, σκοπός είναι να μπορεί 
να αναζητήσει και να προμηθευτεί εγγράφως και σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
κυρωμένα αντίγραφα πρακτικών και αποφάσεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμ-
φέρον. Επίσης, ως θερμός οπαδός του διαλόγου και της διαφάνειας και σε πνεύμα 
συνεργασίας με ειλικρινή σεβασμό προς όλες τις παρατάξεις, σκοπός μου είναι 
και ελπίζω να το επιτρέψουν οι συνθήκες, η θέσπιση ενός πρότυπου κανονισμού 
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο 
η εύρυθμη λειτουργία του και να αναδειχθεί ο κοινωνικός πολιτισμός».

Κλείνοντας αυτή την πρώτη μας συνέντευξη, είναι κάτι που θα θέλατε 
να προσθέσετε;

Β.Ρ.: «Δράττομαι της ευκαιρίας και μέσα από αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να 
τους ευχαριστήσω όλους. Την παράταξη μου και φυσικά τον δήμαρχο Μ. Κωβαίο, 
που με επέλεξαν, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας που έδειξαν εμπι-
στοσύνη στο πρόσωπό μου, σύσσωμη την αντιπολίτευση για την άριστη συνερ-
γασία της στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, τις υπηρεσίες 
του δήμου για τη συνεισφορά τους στην ωρίμανση των θεμάτων, και κυρίως τους 
απλούς ενεργούς πολίτες που σε κάθε συνεδρίαση μας τιμούν με τη παρουσία τους 
και τη συμμετοχή τους.

Σε ένα τόσο δυναμικό και νευραλγικό διοικητικό όργανο όπως αυτό του δημο-
τικού συμβουλίου είναι αναμενόμενο να υπάρχουν στιγμές εντάσεων και διαξιφι-
σμών, όμως η εμπειρία μου μέχρι σήμερα μου έχει δείξει ότι  υπάρχει η θέληση, 
η ικανότητα, η γνώση και κυρίως η διάθεση να βρεθούν λύσεις και να παρθούν 
αποφάσεις προς όφελος των πολιτών και του τόπου μας.

Επικεντρωμένοι στη συνεργασία και τη συναίνεση και με σεβασμό στη διαφορε-
τικότητα των απόψεων μας μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Ήττα εκτός 
προγράμματος

Ήττα και μάλιστα βαριά (4-1) από την Κύθνο, στο 
γήπεδο της Σερίφου, δέχθηκε ο Μαρπησσαϊκός, που 
βρίσκεται στο κυνήγι της τρίτης προνομιούχου θέσης 
για τους αγώνες μπαράζ, 

Η ομάδα της Μάρπησσας που παρουσιάστηκε στον 
αγώνα «κλειδί» της περασμένης εβδομάδας με ελλεί-
ψεις, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της 
Κύθνου, η οποία έκανε μόλις τη δεύτερη νίκη της στο 
πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Κύθνου προηγήθηκε στο 37ο λεπτό με 
τον Μπιζικούκη και γενικά στο πρώτο ημίχρονο είχε 
καλύτερη απόδοση. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρπησ-
σαϊκός προσπάθησε να ισορροπήσει τον αγώνα, αλλά 
ο ΑΠΣ Κύθνου ήταν αυτός που πέτυχε τέρμα με τον 
Δανιήλ, στο 55ο λεπτό. Από εκεί και πέρα είχαμε ου-
σιαστικά μία αγωνιστική κατάρρευση του Μαρπησσα-
ϊκού και η Κύθνος κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ 
με τον Ηλιού. Ο Μαρπησσαϊκός πέτυχε το γκολ της 
τιμής στο 89ο λεπτό με τον Κορρέ, αλλά η Κύθνος με 
πέναλτι του Ψαρρά στις καθυστερήσεις, διεύρυνε ακό-
μη περισσότερο το σκορ, με το εμφατικό 4-1.

Οι πρωταγωνιστές
Κύθνος: Γκριελάς, Λεβαντής, Βιτάλης (Φ. Λαρε-

ντζάκης), Φιλιππαίος, Τσιρδίμος, Ψαρράς, Γονιδάκης 
(Ν. Λαρεντζάκης), Δανιήλ (Γαρδεράκης), Ηλιού, Μπιζι-
κούκης, Ο. Γονίδης (Ν. Γονίδης).

Μαρπησσαϊκός: Γ. Τζανακόπουλος, Κιοσέ (Ζου-

μής), Παπαδόπουλος, Ι. Γεμελιάρης (Μανιώτης), Ν. 
Γεμελιάρης, Κορρές, Δ. Κρητικός, Ε. Κρητικός, Βράπι, 
Εσάι, Κ. Τζανακόπουλος (85 Αποστολόπουλος)

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Ε. Ρούσ-
σο και Αντωνάκη.

Συλλυπητήρια Νηρέα
Από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας» δημοσιοποιήθηκε στις 

8/3/2018 η παρακάτω ανακοίνωση:
«Η είδηση του χαμού του φίλου και πρώην ποδο-

σφαιριστή της ομάδας μας, Αντώνη Μπουρή, συγκλό-
νισε τόσο την τοπική κοινωνία της Νάουσας όσο και 
την οικογένεια του ΑΜΕΣ Νηρέα. Τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, οι αθλητές και οι προπονητές 
του Συλλόγου μας, εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στη σύζυγο του και τους οικείους 
του».

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Ημιτελικός κυπέλλου ΕΠΣΚ
Θύελλα Καμαρίου – Άνω Μερά 1-0

Β’ Όμιλος ΕΠΣΚ
Κύθνος – Μαρπησσαϊκός 4-1
Παμμηλιακός – Σέριφος 3-0

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 34
2. Παμμηλιακός 30
3. Σέριφος 24
------------------------------
4. Μαρπησσαϊκός 19
5. Πανσιφναϊκός 7
6. Νηρέας 6
7. Αστέρας Μαρμάρων 6

8. Κύθνος 6
Σημ.: Ο Πανσιφναϊκός έχει -3 βαθμούς. Μαρπησσα-

ϊκός και Νηρέας έχουν έναν αγώνα λιγότερο. 

Γ’ Όμιλος
ΠΑΣ Νάξου Ίος 1-3
Φιλώτι – Λάβα 2-2

Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 35
2. Πανναξιακός 32
3. Λάβα 19
------------------------------
4. Φιλώτι 19
5. Ίος 15
6. Αστέρας Τραγαίας 14
7. Καρτεράδος 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4
Σημ.: Η Λάβα έχει -2 βαθμούς. Ο ΠΑΣ Νάξου έχει 

ολοκληρώσει τους αγώνες πρωταθλήματος και ο 
Αστέρας Τραγαίας έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Αγώνες παλαιμάχων
Βετεράνοι Πάρου Αντιπάρου – Βετεράνοι Σύρου 3-0

Κ-12 Β’ Όμιλος
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 10-4

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 1 22
2. Παμμηλιακός 16
4. Μαρπησσαϊκός 9
5. Νηρέας 6
6. ΑΟΠ 2 0
Σημ.: Παμμηλιακός και Μαρπησσαϊκός έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο και ο Νηρέας δύο αγώνες λιγότερους.

Πρωτάθλημα 
σκάκι

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μαθητικό πρωτάθλη-
μα σκάκι Πάρου - Αντιπάρου 2018, με συνδιοργάνωση 
της ΚΔΕΠΑΠ, του συλλόγου «Πλοηγός Αντιπάρου» και 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Το πρωτά-
θλημα διεξήχθη υπό την επίβλεψη του διεθνούς μαιτρ, 
Παναγιώτη Φρεντζά, ο οποίος ήταν και ο διευθυντής 
των αγώνων.

Πρωταθλητές αναδείχτηκαν με ισοβάθμια σε όλα τα 
κριτήρια, οι Φαρούπος Χρυσόστομος και Φαρούπος 
Ανδρέας, με δεύτερο τον Κοντό Ιωάννη και τρίτο τον 
Αθανασίου Φραγκούλη.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 
Μαρτίου 2018 στην Παροικοά (αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλο-
χος), με ελβετικό σύστημα 6 γύρων και 50 συμμετοχές.

Οι διακριθέντες ανά κατηγορία:
Γενική Κατάταξη
1. Φαρούπος Χρυσόστομος (5,5) Αντίπαρος
1. Φαρούπος Ανδρέας (5,5) Αντίπαρος
2. Κοντός Ιωάννης (5) Παροικιά
3. Αθανασίου Φραγκούλης (5) Αντίπαρος
Νηπιαγωγεία - Α’ δημοτικού
1. Δόλλας Μιλτιάδης (3,5) Νάουσα
2. Χορέβα Χρύσα (1) Νάουσα
2. Αρκουλής Σταύρος (1) Νάουσα

Β’ δημοτικού
1. Καλάργυρος Αντώνης (2,5) Αντίπαρος
2. Αναγνωστόπουλος Στυλιανός (1) Νά-

ουσα

Γ’ δημοτικού
1. Καλτσούνης Νικόλαος (3) Αγκαιριά
2. Γκολέμα Ηλιάνα (2) Αντίπαρος
3. Κουγιούφας Νικόλαος (2) Αγκαιριά

Δ’ δημοτικού
1. Ζουμής Μιχαήλ (4) Κώστος
2. Μαρινάτος Στέφανος (3,5) Αντίπαρος
3. Σαγκριώτης Ζαννής (3,5) Νάουσα

Ε’ δημοτικού

1. Σπιτέρης Χρήστος (4,5) Παροικιά
2. Μανωλικη Ειρήνη (3) Αντίπαρος
3. Αθανασιου Ευάγγελος (3) Αντίπαρος

ΣΤ’ δημοτικού
1. Τριαντάφυλλος Άγγελος (4) Αντίπαρος
2. Τριιπολιτσιώτης Χρήστος (3,5) Νάουσα
2. Δαβερώνας Ματθαίος (3,5) Νάουσα
3. Γκολέμας Βασίλης (2,5) Αντίπαρος

Α’ γυμνασίου
1. Κοντός Ιωάννης (5) Παροικιά
2. Αθανασίου Φραγκούλης (5) Αντίπαρος
3. Βιώνης Χρήστος (4,5) Παροικιά

Β’ γυμνασίου
1. Φαρούπος Ανδρέας (5,5) Αντίπαρος
2. Πατρίκης Στυλιανός (4) Παροικιά
3. Καλαργυρου Φραντζέσκα (3,5) Αντίπαρος

Γ’ γυμνασίου
1. Φαρούπος Χρυσόστομος (5,5) Αντίπαρος
2. Αθανασίου Χριστόφορος (4) Αντίπαρος

Τάξεις λυκείου
1. Παναρίτης Ιωάννης (4,5) Νάουσα
2. Ραγκούση Μαρία (4) Αντίπαρος
3. Φαρούπου Άντζελα (3,5) Αντίπαρος
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου «Πλο-

ηγός» Αντιπάρου, σημειώνεται: «Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ, στους κ. Μαρινόπουλο Αθανάσιο (πρόεδρο 
ΚΔΕΠΑΠ), κ. Μητρογιάννη Σπυρίδων (πρόεδρο Π.Σ. 
«Αρχίλοχος») και κ. Ρούσσο Θεοδόσιο (διαιτητή αγώ-
νων), καθώς επίσης και στους χορηγούς των αγώνων 
(…), για την πολύτιμη συμβολή τους».
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Σε ψυχρή εφεδρεία ο Α.Σ.Π. Πάρου
Από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 στις 14:45 η Πάρος τροφοδοτείται με ηλε-

κτρική ενέργεια μέσω των υποβρυχίων καλωδίων από το ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυ-
ψηλής Τάσης) Λαυρίου. Τα υποβρύχια καλώδια από το Λαύριο και μέσω Σύρου, 
φέρνουν στη συνέχεια το ηλεκτρικό ρεύμα στο νησί μας.

Ο Α.Σ.Π. Πάρου, που από το 1973 τροφοδοτούσε την Πάρο, την Αντίπαρο, τη 
Νάξο την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και πιο πρόσφατα την Ίο, τη 
Σύκινο και τη Φολέγανδρο, μπήκε πλέον σε ψυχρή εφεδρεία. 

Γι’ αυτό το γεγονός και μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ερ-
γαζόμενοι της ηλεκτρικής εταιρείας στο νησί μας έγραψαν στο διαδίκτυο: «Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν στον 
Α.Σ.Π. Πάρου, προσπαθώντας απρόσκοπτα όλα αυτά τα χρόνια να στέλνουν 
ρεύμα στα νησιά. Μια άλλη εποχή αρχίζει για την περιοχή, χωρίς τις οχλήσεις 
του εργοστάσιου και με τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης που ελπίζουμε να 
ολοκληρωθεί σύντομα,  προβλέπεται να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα δίκτυα προς 
Νάξο. Τότε η περιοχή θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα είναι που 
πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε ενωμένοι στο μεγάλο θέμα των  
ανεμογεννητριών, γιατί ο δρόμος για την εγκατάσταση τους είναι ανοι-
κτός, οι προϋποθέσεις πλέον είναι υπαρκτές…».
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