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Με ανανεωμένο χώρο και διάθεση σας περιμένουμε, με σπιτικές , παραδοσιακές γεύσεις. 
Και όπως πάντα κάθε Κυριακή μεσημέρι με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο 2284042033. 
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Υπερτουρισμός
Πότε θα συζητήσουμε σοβαρά;

«Έφυγε» από κοντά μας, 
ο κομμουνιστής συμπατριώτης μας, 
ο αγαπημένος μας Θύμιος Μαύρης.

Κ.Ο.Β. Πάρου του Κ.Κ.Ε.
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Ο μονόλογος 
ενός 
«διαφορετικού»
της Ελευθερίας Χανιώτη

Λευτέρης: «Προχθές ήμουν πολύ χάλια, έκλαιγα. 
Νιώθω εγκλωβισμένος, μόνος. Είμαι όλη μέρα κολ-
λημένος στον υπολογιστή, δεν έχω έναν άνθρωπο να 
μιλήσω. Έχω «φάει» απόρριψη από τον έναν, από τον 
άλλον, και καμιά φορά «τρώω» απόρριψη ακόμα και 
από την οικογένειά μου. Να τους λες πως θέλεις να 
μιλήσετε και να σου λένε «θα κοιτάξω πότε έχω ελεύ-
θερο χρόνο και θα σου πω». Ε όχι.  

Οι άνθρωποι έχουν χάσει πλέον την επαφή. Με 
τα παιδιά δε μιλάμε. Πέρα από το τι «ανέβασε» στο 
ιντερνέτ ο ένας κι ο άλλος, δε νοιαζόμαστε για τα 
συναισθήματα, για το τι ακριβώς είναι ο άλλος. Αν 
έχω εγώ φίλους; Καλή ερώτηση. Ίσως ένα δυο άτομα, 
αλλά δε με κάνουν παρέα πλέον γιατί προσπαθούν να 
ενταχθούν στην πιο «famous» νεολαία. Αυτούς δηλα-
δή που έχουν μηχανάκια, που βγαίνουν όλη την ώρα 
και τέτοια. Τα παιδιά σήμερα έχουν πολλές ανασφά-
λειες, και επιλέγουν τα άτομα και τη συμπεριφορά 
που θα τους γεμίσει τα κενά. Από τι στιγμή που δεν 
έχουν κάτι να κερδίσουν από μένα, δε με κάνουν και 
παρέα. Δε βγαίνω από το σπίτι, το καταλαβαίνεις; Και 
πλέον δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο γιατί δε θέλω 
να παρακαλάω. 

Είμαι ο εαυτός μου
Γιατί με λένε διαφορετικό; Γιατί είμαι ο εαυτός μου. 

Και οι άνθρωποι απορρίπτουν συνήθως τους πιο αλη-
θινούς. Είμαι αυτό που είμαι, το αποδέχτηκα, το έκανα 
δικό μου και το αγάπησα. Όποιος μπορεί να με κατα-
λάβει με κατάλαβε. Έχω «φάει» bullying κατά κάποιο 
τρόπο. Και όχι τόσο από παιδιά, όσο από γονείς παι-
διών. Μεγάλοι άνθρωποι, που με ξέρουν από μωρό, 
με βλέπουν στο δρόμο και δε μου μιλάνε. Και λένε 
και στα παιδιά τους να μη με κάνουν παρέα. Και μετά 
τα ίδια τα παιδιά τους έρχονται και μου το λένε. Εί-
ναι δυνατόν τόση κακία για ένα παιδί; Για ποιο λόγο; 
Γιατί να μην αγαπάμε όποιον έχουμε δίπλα μας; Είναι 
ο αδερφός, ο γείτονας, ο συνάνθρωπός σου, γιατί να 
τον απορρίψεις; Μια φορά στο σχολείο, ένα παιδί μου 
είπε πως το παντελόνι που φορούσα είναι «gay». Δεν 
το ξαναέβαλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βιώσει 
πολύ το bullying, και αυτό γιατί δεν το δέχομαι. Όταν 
δείχνεις ότι είσαι δυνατός, δε σου κάνουν τίποτα. Αν 
ξέρουν πως δε θα σε επηρεάσει, δεν υπάρχει λόγος 
να στο κάνουν. Εγώ έμαθα από μικρός να είμαι δυνα-
τός και πλέον δε με νοιάζει τι λένε. Δυστυχώς ζούμε 
σε μια κοινωνία που αναγκαζόμαστε να μεγαλώσουμε 
πριν της ώρας μας. Εγώ το κατάφερα σχετικά εύκο-
λα. Άλλοι κάνουν διάφορα για να ενταχθούν και να 
αποφύγουν το δούλεμα. Σεξ στα 14 και τα 15, χρήση 
ουσιών και άλλα πολλά. 

Τώρα όσον αφορά αυτούς που ασκούν το bullying, 
εγώ πιστεύω πως το κάνουν από απόρριψη ή ζήλεια. 
Και πολλές φορές είναι παιδιά που γίνονται «bullies» 

για να μη ξανανιώσουν το bullying. Είναι πολλά. Κά-
ποιος μπορεί να βλέπει κάτι σε κάποιον και να σκέ-
φτεται «γιατί αυτός κι όχι εγώ». Ακόμα και κάποιοι 
«δημοφιλείς» που το κάνουν, δε νιώθουν καλά με τον 
εαυτό τους. Κάτι τους λείπει. Ίσως οι πραγματικοί φί-
λοι. Κι εγώ θα μπορούσα να κάνω bullying αυτή τη 
στιγμή, αλλά βρίσκω άλλα πράγματα που με κάνουν 
να νιώθω καλά. Αυτό είναι το κόλπο. Μη κοιτάς να 
υποτιμάς τους άλλους, αλλά να είσαι περήφανος για 
σένα. Ασχολήσου με κάτι που είσαι καλός, κι αν δεν 
το ’χεις βρει, ψάξ’ το. Όλοι είμαστε καλοί σε κάτι. 

Κι όμως το bullying υπάρχει
Ένας καθηγητής πάντως μας είπε πως το bullying 

δεν υπάρχει. Και πως χρησιμοποιείται σαν δικαιολο-
γία. Το πραγματικό bullying το τρώνε οι καθηγητές 
από τους μαθητές. Κι όταν κάποια στιγμή μιλήσαμε σε 
κάποιον καθηγητή για ένα παιδί που αρκετές φορές 
γίνεται θύμα, η απάντησή του ήταν πως «ε, εκείνου 
τα θέλει ο κ….του». Στο σχολείο δεν το βλέπουνε το 
bullying. Και τα παιδιά σπάνια θα μιλήσουν στους κα-
θηγητές. Εκείνοι πρέπει να προσεγγίσουν τα παιδιά. 
Αλλά οι περισσότεροι κοιτάζουν να κάνουν απλά τη 
δουλειά τους, να πάρουν το μισθό τους και όλα καλά. 
Είναι κάποιοι καθηγητές που είναι κοντά στα παιδιά, 
κάνουν πλάκα και αστεία την ώρα του μαθήματος, 
αλλά επικρατεί πανικός στην τάξη. Εγώ προσπαθώ να 
βγάλω μόνος μου την ύλη στα περισσότερα μαθήμα-
τα. Πρέπει οι καθηγητές να βάλουν όρια. Και να αλλά-
ξει και το σύστημα. Να υπάρχει μια ώρα δηλαδή που 
θα είναι μόνο για συζήτηση. Και την ώρα του μαθήμα-
τος να μην επικρατεί αυτός ο χαμός. Άσε που ακόμα 
και τα παιδιά που δεν έχουν φίλους, αν οι υπόλοιποι 
έβλεπαν ότι οι καθηγητές τους έχουν «από κοντά», θα 
τους έκαναν παρέα. Γιατί δίνοντας εξουσία στα παι-
διά και προσοχή, αισθάνονται πιο ασφαλή. Τα παιδιά 
θέλουν να είναι κοντά  με τους «ισχυρούς». Και στο 

σχολείο οι πιο ισχυροί είναι οι καθηγητές. 
Το χειρότερο όμως είναι να μην υπάρχει επικοινω-

νία με τους γονείς. Δεν εκφράζονται εύκολα πλέον. 
Και είναι τόσο πιεσμένοι με τις δουλειές, που δε μας 
αφιερώνουν χρόνο. Χρόνος υπάρχει πάντα να αφι-
ερώσεις στο παιδί σου και το ξέρεις. Υπάρχουν ένα 
σωρό δραστηριότητες που μπορούν να φέρουν τους 
γονείς πιο κοντά στα παιδιά. Για κάποιο λόγο νομίζουν 
πως μετά το δημοτικό τα παιδιά μπορούν και πρέπει 
να πάρουν μόνα τους το δρόμο τους. Δεν είναι έτσι. 
Και εκτός αυτού, δεν υπάρχει και κατανόηση. Πώς να 
μιλήσεις όταν ξέρεις πως δε θα σε δεχτούν; Πως θα 
αντιδράσουν υπερβολικά; Πιστεύω πως πολλά παιδιά 
αισθάνονται έτσι. 

Είμαι εντάξει με τον εαυτό μου
Όσο για ’μένα που με λένε διαφορετικό, ακόμα δεν 

ξέρω πως το ’κανα, αλλά κατάφερα να είμαι εντάξει 
με τον εαυτό μου. Πρέπει μόνο να σταματήσω να σκέ-
φτομαι πολύ και να αγχώνομαι. Κάποια στιγμή όλα θα 
βρουν το δρόμο τους. Και ανυπομονώ να τελειώσω 
το σχολείο και να φύγω, γιατί ξέρω πως εδώ δε θα 
είμαι ευτυχισμένος και ελεύθερος. Κάνω υπομονή. 
Ευτυχώς έχω και το τσιγάρο. Καπνίζω δυο χρόνια 
τώρα. Δεν το κάνω για να δείξω κάτι. Ούτε καπνί-
ζω μπροστά σε άλλους. Απλά όταν είμαι μόνος και 
σκέφτομαι την απόρριψη και τη μοναξιά, την οποία 
φοβάμαι, είναι το μόνο που με ηρεμεί…».

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν έχουν πάντα 
ροή ή συνοχή. Και τα λόγια, όταν βγαίνουν σα χείμαρ-
ρος, δεν χωρίζονται σε ασήμαντα ή σημαντικά. Βαρύ-
τητα δίνουμε εμείς που διαβάζουμε ή ακούμε τον άλ-
λον. Κι αν προσπαθήσουμε λίγο, ακούμε περισσότερα 
απ όσα λέει η γλώσσα. Ο Λευτέρης είχε ανάγκη να 
μιλήσει. Και τον άφησα. Κι όπως είπε κι εκείνος, όποιος 
μπορεί να τον καταλάβει, τον κατάλαβε…

Νεολαία

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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, 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: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 522

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
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Περιοδεία στη Νάουσα
Αντιπροσωπεία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» αποτελούμενη από τους δημοτι-

κούς συμβούλους  Κ. Ροκονίδα, Ν. Βολοσυράκη, Μ. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη βρέ-
θηκε την Παρασκευή 24/1 στη Νάουσα. 

Επισκέφθηκε  το γυμνάσιο Νάουσας όπου ενημερώθηκε από τη διευθύντρια του 
σχολείου, Φ. Θεοφίλου και διδάσκοντες για τα προβλήματα του γυμνασίου. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας», του ΝΟ «Ναϊάς» και του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας, στο γραφείο της Κοι-
νότητας. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στη δράση τους οι συγκεκριμένοι σύλλογοι. Η αντιπροσωπεία της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» δήλωσε ότι είναι στο πλάι των συλλόγων και δεσμεύτηκε ότι θα φέρει τα 
προβλήματα που θίχτηκαν στο δημοτικό συμβούλιο διεκδικώντας τη λύση τους.

Πρόστιμο για άσκοπες 
κινητοποιήσεις μέσων

Το Λιμενικό Σώμα ως πολιτειακός φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό της ναυ-
τικής έρευνας και διάσωσης ασκεί υπεύθυνα και επί καθημερινής βάσης τα καθήκο-
ντά του, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα για τα στελέχη του τη διαφύλαξη του 
υπέρτατου θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα.

Με αφορμή την αύξηση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, στα οποία εμπλέκονται άτομα που κάνουν χρήση ταχυπλό-
ων σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής υπό εξαιρετικά 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με σκοπό την διαφύλαξη της ασφά-
λειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα τόσο των ατόμων που θέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή τους όσο και των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και λοιπών Ενόπλων 
Δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσής τους, το Λι-
μενικό με εγκύκλιο επισημαίνει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης (δηλαδή 
υπό κακές καιρικές συνθήκες ταχύπλοα και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής «βγαί-
νουν» στη θάλασσα), θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η Λαϊκή 
Συσπείρωση για 
το γυμνάσιο 
Πάρου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που 
προκλήθηκε στις 20/12/2019 από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, κλιμάκιο της τε-
χνικής υπηρεσίας του δήμου Πάρου αποτελούμενη από την προϊσταμένη Μ. Κούτλα 
και τους Σ. Σιφναίο και Ι. Ταΐρη, επισκέφθηκε την Δευτέρα 20/1/20 το γυμνάσιο Πά-
ρου. Μετά από συνεννόηση στην επίσκεψη παραβρέθηκαν ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, Κ. Ροκονίδας και η πρόεδρος της Κοινότητας Παροικιάς Μ. Αργουδέ-
λη. Παρών ήταν και ο διευθυντής του γυμνασίου, Ι. Δρόσος.

Σε σχετική ανακοίνωσή της για το θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση σημειώνει:
«- Από τα προβλήματα συντηρήσεων-επισκευών, άλλα είναι δρομολογημένα και 

θα ολοκληρωθούν (π.χ. κουφώματα), ενώ άλλα (επισκευή υποστηλωμάτων, δοκών, 
πρεκιών κλπ ) θα αντιμετωπιστούν με μελέτη της Τ.Υ. στα πλαίσια του προϋπολο-
γισμού του 2020. 

- Στην προσπάθεια αναζήτησης χώρου τοποθέτησης τριών προκατασκευασμέ-
νων αιθουσών ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες στεγαστικές ανάγκες του σχο-
λείου, συμφωνήθηκε να μελετηθεί άμεσα από την Τ.Υ. του Δήμου η τοποθέτησή 
τους στον ακάλυπτο-αναξιοποίητο χώρο μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου.  

- Επίσης συμφωνήθηκε η κατασκευή ράμπας και η τοποθέτηση W.C. για της 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. 

Θεωρούμε υποχρέωση μας  να αναγνωρίσουμε στην ΤΥ του Δήμου την άμεση 
ανταπόκριση, την ευελιξία της, τις εύστοχες προτάσεις για την αντιμετώπιση όλων 
των θεμάτων για τα οποία έγινε η επίσκεψη αλλά και για όσα αναδείχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως επίσης για την παρέμβαση στο διάδρομο από το 
2ο Δημοτικό προς τις αίθουσες της «Απανεμιάς», που άμεσα θα αντιμετωπιστεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τοπικές ειδήσεις

Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

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

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 
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Καμινάκι
Στη θαλάσσια περιοχή Καμινάκι της Κοινότητας 

Μάρπησσας και στο πλαίσιο της Α’ φάσης των μελε-
τών για το νέο εμπορικό λιμάνι γίνονται γεωλογικές 
ερευνητικές εργασίες, για την καταγραφή του περι-
βάλλοντος του βυθού καθώς και βυθομετρήσεις.

Τα στοιχεία των ερευνών είναι συμπληρωματικά του 
φακέλου της μελέτης της Α’ φάσης. Υπενθυμίζεται ότι 
για την υλοποίηση αυτού του έργου υποδομής για την 
Πάρο, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μελε-
τών της Α’ φάσης. Ο δήμος Πάρου και το δημοτικό λι-
μενικό Ταμείο, τα τελευταία χρόνια επιχειρούν να επι-
σπεύσουν το έργο αυτό, είκοσι τέσσερα χρόνια (1996) 
μετά την έναρξη της μελέτης του με φορέα το Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Ο τελικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 16.100.000 ευρώ και 
ο προϋπολογισμός της Α’ φάσης στα 7.200.000 ευρώ.

Η θέση Καμινάκι θεωρήθηκε η καταλληλότερη σε 
σχέση με την προσβολή από κυματισμούς, την επίδρα-
ση στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργικότητα, την 

απουσία συγκρουόμενων και αλληλοαναιρούμενων 
δραστηριοτήτων. Η απόφαση του υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, εντάσσει στο ΠΔΕ 2018 και στην 
ΣΑΜ 090 το έργο «Προγραμματικό Σχέδιο (Προκα-
ταρτική Έκθεση) Νέου Λιμένος Πάρου Οριστ. Μελέτη 
Έργων Α’ φάσης και Συναφείς Μελέτες», προϋπολογι-
σμού 1.250.000 ευρώ.

Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης της σημερινής και μελλοντικής εμπορι-
κής κίνησης, που μέχρι σήμερα γίνεται από το λιμένα 
της Παροικιάς και ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως επι-
βατικός, μαζί με άλλες χρήσεις. 

Ως φορέας υλοποίησης προτάθηκε το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών/ΓΓΥ και ειδικότερα ως 
προϊσταμένη αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) 
και ως διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα Μελετών & 
Προγραμματισμού (Δ20/α) αυτής. Σημαντική προϋ-
πόθεση για τη λειτουργία του νέου εμπορικού 
λιμανιού θεωρείτε η μελέτη και ο σχεδιασμός 
των συνοδών έργων, όπως είναι η οδική εξυ-
πηρέτηση της εμπορικής κίνησης.

Συμβαίνει 
στην Πάρο

Κεραυνός στην Αλυκή
Στα μέσα Νοεμβρίου έπεσε κεραυνός σε διώροφη 

κατοικία σε κατοικημένη περιοχή στην Αλυκή. Ευτυ-
χώς οι ένοικοι έλειπαν. Καταστράφηκαν ηλεκτρικές και 
τηλεφωνικές συσκευές και εγκαταστάσεις σε ακτίνα 
300 μέτρων. Τα ερωτήματα  των κατοίκων της περιο-
χής πολλά: «Αν την επόμενη φορά πέσει στο σπίτι μου 
και είμαι μέσα;». «Πρέπει να εγκαταστήσουμε αλεξικέ-
ραυνα στις ταράτσες;». «Μήπως ο Δήμος θα ενδια-
φερθεί μόνο όταν πέσει κεραυνός στο δημαρχείο ή να 
το αφήσουμε στην τύχη και όποιον πάρει ο χάρος;». 

Έλλειψη σεβασμού
Σε μια εκδήλωση σε χωριό του νησιού, όταν διά-

φοροι ομιλητές έπαιρναν τον λόγο, αρκετοί από τους 
παρευρισκόμενους  συζητούσαν μεταξύ τους μεγαλό-
φωνα και έπρεπε να πέσουν αρκετά «σουτ - σουτ» για 
να σταματήσουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά. 

Άναμμα δέντρου/βάρκας /καραβιού
Παλιά, μικροί μεγάλοι γιορτάζαμε όμορφα, σεμνά, 

ήσυχα, χωρίς ταρατατζούμ με λίγη προετοιμασία και 
με έξοδα το πολύ 50 ευρώ. Σήμερα τα ανάμματα εξε-
λίχθηκαν σε θορυβώδη φιέστα με πολλά έξοδα και 
πολλή προετοιμασία. Τα παιδιά, τότε χαιρόντουσαν με 
τη γιορτή όπως και σήμερα. Μόνο που σήμερα φεύ-
γουν με βουή στο κεφάλι από τα μεγάφωνα. Παλιά 
έφευγαν ήρεμα και γαλήνια με τα ακούσματα παιδι-
κών χορωδιών. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει και αν 
τα χρήματα αυτά θα ήταν καλύτερα να επενδύονται 
αλλού.

Κατάληψη πεζοδρομίου
Πάλι έξω από την συμπαθή καφετέρια στη στροφή 

Γκίκα, μερικοί θαμώνες επιμένουν να παρκάρουν πάνω 
και κάτω από το πεζοδρόμιο.

Κόψιμο πίτας
Σε ένα χωριό στα νοτιοδυτικά κόπηκαν οι πρωτο-

χρονιάτικες πίτες τρεις φορές σε τρεις διαδοχικές 
Κυριακές. Με άλλα λόγια οι ίδιοι κάτοικοι άκουσαν 3 
φορές τις ίδιες ψαλμωδίες, άκουσαν 3 φορές τα κά-
λαντα και έφαγαν τρία κομμάτια βασιλόπιτα από τον 
ίδιο φούρνο. Το μόνο που δεν συνέβηκε ήταν να υπάρ-
ξει Τζακ Ποτ 3 φλουριών από το ίδιο άτομο.

Υγεία
Υπάρχει ιατρείο σε χωριό της Πάρου το οποίο μέχρι 

τον Δεκέμβριο δε διέθετε πιεσόμετρο, ωτοσκόπιο και 
καρδιογράφο. Ο δε υπολογιστής «κολλάει» κάθε τόσο. 
Δεν γνωρίζω ποιος έχει την ευθύνη του εξοπλισμού 
των ιατρείων, αλλά είναι δυνατόν το ιατρείο στη Μάρ-
πησσα να είναι ένα στολίδι και αλλού να είναι πάτος; 

ΕΝΦΙΑ στην Πάρο
1.Η κυβέρνηση προχωράει στην αύξηση αντικειμενι-

κών αξιών στην Πάρο. Καλά να πάθουμε γιατί πανη-
γυρίζουμε για τις αυξήσεις επισκεπτών που είναι πλα-
σματικές, αφού δεν έχουν ξεπεράσει τους αριθμούς 
του 2009. Επόμενο είναι να υπάρχει αύξηση όταν 
έχεις προηγουμένως πατώσει.

2. Γιατί οι κυβερνήσεις δε μείωσαν τον ΕΝΦΙΑ όταν 
οι πραγματικές τιμές των ακινήτων είχαν πέσει κατά 
50% και τώρα αυξάνονται επειδή δήθεν ανέβηκαν 
αφού είμαστε κάτω από το επίπεδο του 2009;

3. Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ είναι ληστρικός κα-
θότι δε λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα των κτιρίων, 
κάτι που συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Οι 
κάτοχοι κατοικιών 20-40 ετών πληρώνουν παραπάνω 
ΕΝΦΙΑ μέχρι και 35%. Τα κόμματα να πάρουν θέση 
τώρα όπως και πριν τις εκλογές. 

Πτώσεις από ζεϊμπεκιά
Στο μέλλον τα καταστήματα και οι σύλλογοι που ορ-

γανώνουν διασκεδάσεις στην περίοδο των εορτών θα 
αναρτούν στην είσοδο την παρακάτω πινακίδα:

«Εφιστούμε την προσοχή στους ανώνυμους και 
επώνυμους λάτρεις της ζεϊμπεκιάς ότι χορεύουν με 
δική τους ευθύνη, καθώς σε περίπτωση κατάγματος 
από πτώση δεν υπάρχει τρόπος στο νησί να βγάλουν 
ακτινογραφία».

Δημήτρης Καλανδράνης

Απάντηση Π. 
Κεμπάμπη

Ο αντιδήμαρχος Παροικιάς και δημοτικός σύμβου-
λος της πλειοψηφίας, Παναγιώτης Κεμπάμπης, 
σχετικά με το δελτίο Τύπου της από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Χωρίς ενοχές, χωρίς κινδύνους και χωρίς 
δράκους

Πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους συγγραφείς 
των κειμένων της Λαϊκής Συσπείρωσης. Με τα γρα-
φόμενά τους επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία μου, τα 

λεγόμενά μου, η συμπεριφορά μου στα δημοτικά συμ-
βούλια πιάνει τόπο και για αυτό ενοχλούνται, γιατί πέ-
φτουν οι μάσκες.

Οι ταμπέλες και τα επίθετα που μου δίνουν δεν με 
αγγίζουν καθόλου, απεναντίας με κάνουν να σκέφτο-
μαι ότι καλά τα πάω - παθαίνουν πανικό.

Όσο για τις προσωπικές επιθέσεις κατά της προέ-
δρου Παροικιάς και του επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης δεν καταλαβαίνω από πότε οι ερωτήσεις 
-που δεν μου τις απάντησαν ούτε η «μια» ούτε ο «άλ-
λος», είναι προσωπικές επιθέσεις-.

Όσο για το αν είμαι λαγός; Είμαι! Είμαι λαγός της 
Παροικιάς Πάρου και αν αισθάνεστε θιγμένοι σας 
προκαλώ όπου και όποτε θέλετε να δούμε το βίντεο 
του δημοτικού συμβουλίου της 21/01/2020 και να 
δούμε ποιος πεταγόταν και δημιουργούσε την κατά-
σταση καφενείου για να μην απαντήσει η πρόεδρος 
της κοινότητας Παροικιάς και της ξεφύγουν κουβέ-
ντες.

Και τέλος, μακάρι το δημοτικό συμβούλιο να ήταν 
καφενείο. Στο καφενείο ο καθένας έχει την γνώμη 
του, το λόγο του, δεν κρύβεται πίσω από μια παράτα-
ξη και ότι πει ο επικεφαλής με τα 25 χρόνια εμπειρίας 
του και τη μόνιμη άρνηση».





6 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Η αμπελουργία 
στις Λεύκες

(Μέρος 5ο)
Τα αμπέλια της περιοχής των Λευκών, για να έχουν 

καλή απόδοση ήθελαν ιδιαίτερη περιποίηση και την 
εκτέλεση πολλών και δύσκολων εργασιών. Και οι Λευ-
κιανοί που έτρεφαν χωριστό ενδιαφέρον για τα αμπέ-
λια, όπως δείχνει και η φράση που χρησιμοποιούσαν: 
«σπίτ’ όσο χωρείς κι αμπέλι όσο μπορείς», έκαναν τις 
απαραίτητες εργασίες, όπως και όταν (χρονικά) έπρε-
πε. 

Οι εργασίες άρχιζαν το φθινόπωρο με το ξελάκκι-
σμα (ξελάτσ’σμα), άνοιγμα λάκκων γύρω από τη ρίζα 
του κλήματος για το μάζεμα του νερού της βροχής, 
και ακολουθούσαν: το κόπρισμα (λίπανση με κοπριά 
από περιττώματα ζώων), το πάστρεμα (καθάρισμα 
του κορμού του κλήματος από τα περιττά ή αδύναμα 
κλαδιά), το κλάδεμα (που έπρεπε να γίνεται στο λήγος 
του φεγγαριού, εκτός αν γινόταν τον Ιανουάριο), το 
μάζεμα των κλημάτων (κληματοβεργών, που έπρεπε 
να γίνεται κι αυτό με το λήγος του φεγγαριού, για να 
μη σαπίζουν οι κληματόβεργες), το σκάψιμο (τον Μάρ-
τιο), το τσάπισμα (τον Απρίλιο), το κορφολόγημα, το 
θειάφισμα (δγειάφ’σμα, με δγειάφ’), το τρύγημα (πρώ-
τα στα αμπέλια που βρίσκονταν σε χαμηλές περιοχές, 
όπως Κακού Ποταμού, Πλάκας, και αργότερα σ’ εκείνα  
που βρίσκονταν στις υψηλές, όπως του Σταυρού) και 
τέλος το πάτημα των σταφυλιών.

Όλες οι παραπάνω εργασίες ήταν κουραστικές. Η 
εργασία όμως. που ήταν πιο κουραστική απ’ όλες, ήταν 
το σκάψιμο του αμπελιού. Ζευγάρι (ζεύγος βοδιών με 
άροτρο) στα αμπέλια για να τα οργώσουν (σκάψουν), 
δεν έβαζαν οι Λευκιανοί. Το σκάψιμο έπρεπε  να γίνει 
με την αξίνη (αξίνα, σκαπάνη), ένα σιδερένιο σκαπτικό 
εργαλείο πλατύ και κοφτερό από τη μια μεριά (μπρο-
στινό μέρος), η οποία κατέληγε σε δυο μυτερές άκρες 
σε σχήμα κεφαλαίου μι (Μ), που ήταν από ατσάλι για 
να αντέχει στο σκάψιμο. Στην άλλη μεριά (στο πίσω 
μέρος) είχε συνήθως, μικρή σιδερένια εξοχή που την 
έλεγαν σκουλί (σ’κλί) και χρησίμευε κυρίως, για το κό-

ψιμο θάμνων. Η αξίνη έφερε στρογγυλή τρύπα στην 
οποία εφαρμοζόταν κατάλληλο κυλινδρικό ξύλο (κο-
ντάρι), που το έλεγαν στειλιάρι (στελιάρ’ και στελια-
ράξ’νο) και το χρησιμοποιούσαν ως λαβή. Οι αξίνες 
δεν είχαν όλες το ίδιο μέγεθος, ούτε το ίδιο σχήμα. 
Αυτά ήταν ανάλογα με το είδος της εργασίας για την 
οποία προοριζόταν η αξίνη. Κάθε εργάτης είχε τη δική 
του αξίνη, καμωμένη στα μέτρα του από τους σιδη-
ρουργούς (Γύφτες) του χωριού. Όταν το μπροστινό 
μέρος της αξίνης φαγωνόταν (φθειρόταν) από το πολύ 
σκάψιμο ή έσπαζε λόγω της σκληρότητας του εδά-
φους, ή λόγω χτυπήματος σε πέτρα, την πήγαιναν στον 
σιδηρουργό για «ατσάλωμα» (το έλεγαν και ατσαλω-
σά). Και όταν η φθορά της αξίνης δεν ήταν μεγάλη, 
τότε ο Σιδηρουργός έκανε το λεγόμενο «βάψιμο» (μι-
κρή επισκευή) της αξίνης.

Το σκάψιμο του αμπελιού άρχιζε με την ανατολή και 
τελείωνε με τη δύση του ήλιου. Οι εργάτες ξεκινούσαν 
από τα σπίτια τους νωρίτερα, ανάλογα με την απόστα-
ση που είχαν να διανύσουν, για να φτάσουν στο αμπέλι 
στην ώρα τους. Κάθε εργάτης είχε στον ώμο την αξίνη 
του, το υφαντό δισάκι του, μέσα στο οποίο υπήρχε το 
φαγητό της ημέρας, ένα πήλινο δοχείο (σταμνάκι) με 
νερό, αν στην περιοχή του αμπελιού δεν υπήρχε κοντά 
πηγάδι ή βρυσάκι για νερό, και ένα φλασκάκι με κρασί, 
απαραίτητα, αφού όλοι οι εργάτες έπιναν κρασί και 
μάλιστα μερικοί έπιναν πάνω από μια οκά κρασί την 
ημέρα, και άλλοι έπιναν, πριν ακόμα αρχίσουν το σκά-
ψιμο το πρωί. Καμιά φορά δεν έπαιρναν στο δισάκι 
μεσημεριανό φαγητό, γιατί κάποιο μέλος της οικογέ-
νειάς τους, πήγαινε στο αμπέλι το μεσημέρι μαγειρε-
μένο φαγητό.

Όταν έφταναν οι εργάτες στο αμπέλι εναπόθεταν 
τα συμπράγκαλά (ζ’μπράγκαλα) τους (δισάκι κ.τ.λ.), 
σε κλαδί κάποιου δέντρου (συνήθως υπήρχε συκιά ή 
ελιά). Αν δεν υπήρχε δέντρο στο αμπέλι, τα άφηναν 
στο έδαφος, σε κάποιο σκιερό σημείο στην άκρη του 
τοίχου (ξερολιθιάς), και με τις αξίνες στο χέρι, πή-
γαιναν κοντά στον τοίχο που χώριζε το αμπέλι από 
το διπλανό κτήμα. Σημειώνουμε ότι όλα τα κτήματα 
(αμπέλια, χωράφια κλπ) των Λευκιανών ήταν περιτοι-
χισμένα με ξερολιθιά. Εκεί έπαιρναν θέση ο ένας δίπλα 
στον άλλο και χώριζαν, με νοητές ευθείες παράλληλες 

γραμμές, την έκταση κάθε πεζούλας σε τόσα ισομε-
γέθη τμήματα (λωρίδες, κομμάτια), όσοι ήταν και οι 
εργάτες. Το τμήμα που βρισκόταν στο χαμηλότερο ση-
μείο του εδάφους, πάνω από τον τοίχο της ξερολιθιάς 
που χώριζε την πεζούλα, το έλεγαν «κάτω γύρο», και 
το τμήμα που βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο του 
εδάφους, κοντά στον επάνω τοίχο της πεζούλας, το 
έλεγαν «πάνω γύρο». Τα  υπόλοιπα τμήματα τα έλεγαν 
«μέση».

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

«Έφυγε» από 
κοντά μας, ο 
κομμουνιστής 
συμπατριώτης 
μας, ο 
αγαπημένος 
μας Θύμιος 
Μαύρης

«Έφυγε» σήμερα (5/2/20), από κοντά μας, ο σύντρο-
φος και συμπατριώτης μας, ο αγαπημένος μας Θύμιος 
Μαύρης.

Ο Θύμιος γεννήθηκε στην Πάρο το 1921 και μεγά-
λωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη σχολή Μηχανικών 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Εργάστηκε για λίγο σαν μηχανικός αλλά 
διωγμένος από παντού λόγω «κοινωνικών φρονημά-
των», στράφηκε στο εμπόριο.
• Από μικρός γίνεται μέλος της Ο.Κ.Ν.Ε (ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 
• Στην περίοδο της κατοχής παίρνει μέρος στην Εθνι-

κή Αντίσταση. Μέλος του Ε.Α.Μ., αναδείχνεται σε 
ανώτερο στέλεχος της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργά-

νωσης Νέων (ΕΠΟΝ).
• Το καλοκαίρι του 1945 «τιμήθηκε δεόντως» όπως 

χιλιάδες άλλοι πατριώτες αγωνιστές και κομμουνι-
στές, συλλαμβάνεται για πρώτη φορά και βασανί-
ζεται. 

• Το 1948 ξανά συλλαμβάνεται, βασανίζεται από την 
ασφάλεια και εξορίζεται στη Μακρόνησο, με θητεία 
στο κολαστήριο της λεγόμενης «Γλαροφωλιάς».

• Το 1949 περνάει στρατοδικείο. Προτείνεται σε θά-
νατο αλλά τελικά καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλα-
κή. 

• Λαμβάνει μέρος στην ίδρυση της ΕΔΑ και το 1956 
παίρνει μέρος στο καθοδηγητικό γραφείο Κυκλά-
δων. 

• Με τη χούντα αφού βασανίστηκε απάνθρωπα στέλ-
νεται 3,5 χρόνια εξορία στη Γυάρο, στον Ωρωπό και 
στη Λέρο.

• Πρωτοστατεί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 
• Με τη μεταπολίτευση μπαίνει στο καθοδηγητικό 

γραφείο των Κυκλάδων του Κ.Κ.Ε., όπου βοηθά στην 

ανάπτυξη των οργανώσεων του Κόμματος στις Κυ-
κλάδες και την επίλυση πολλών προβλημάτων του 
νησιού μας. 

• Υποψήφιος βουλευτής του Κόμματος στις Κυκλάδες 
το 1982. 

• Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ιδρυτικό μέλος 
πολλών συλλόγων, στυλοβάτης του προοδευτικού 
κινήματος του νησιού μας μετά την μεταπολίτευση.
Τιμήθηκε για τη δράση του, τους αγώνες του και την 

κοινωνική του προσφορά στο παρελθόν από το Δήμο 
της Αθήνας, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελο-
κήπων, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόε-
δρός του για πολλά χρόνια και τον ΜΕΑΣ Αρχίλοχο 
της Πάρου.

Ο Θύμιος μέλος του Κ.Κ.Ε. μέχρι την τελευταία του 
στιγμή, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ήταν 
παρών σε κάθε κινητοποίηση, κάθε διαδήλωση του 
Κόμματος, των συνταξιούχων, μπροστάρης σε κάθε 
διεκδίκηση της γειτονιάς του, μέχρι να πέσει στο κρε-
βάτι. Ιδεολογικά καταρτισμένος, άνθρωπος ευγενής, 
πάντα πρόθυμος να προσφέρει σε όποιον είχε ανάγκη 
τη βοήθεια του, αγαπητός σε όλους τους παριανούς 
και τους Αμπελοκηπιώτες που τον γνώριζαν. Πάντα 
δρούσε αθόρυβα, με σεμνότητα δίχως το στοιχείο της 
προσωπικής προβολής.

Νιώθουμε τυχεροί που τον γνωρίσαμε, που μας συ-
ντρόφεψε σε μια σειρά αγώνες, που μας διαπαιδαγώ-
γησε με τα λόγια του, μας μετέδωσε τις γνώσεις του 
και διδαχθηκαμε από τη στάση του στη ζωή. 

Θα ζει πάντα στη μνήμη μας και τις καρδιές 
μας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 
7/2 και ώρα 15.30 στον ΙΝ Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

Κομματική Οργάνωση Βάσης του Κ.Κ.Ε.

Απόψεις
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Κοινωνική 
δράση της 
ΔΕΥΑΠ

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, αναγνωρίζοντας την αξία του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου και την προσφορά των εργαζομέ-
νων του στο νησί μας, και θέλοντας έμπρακτα να συμ-
βάλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει, 
αποφάσισε να αναλάβει η ΔΕΥΑΠ την ανακατασκευή 
του πεπαλαιωμένου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, 
αποχέτευσης και θέρμανσης. 

Σε συνέχεια και αντίστοιχης αίτησης της 2ης ΔΥΠΕ 
για παροχή βοήθειας, ανακαινίστηκαν δεκαπέντε λου-
τρά και WC και αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους, 
αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά είδη υγιεινής, εγκα-
ταστάθηκαν νέοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, κυκλοφο-
ρητές θέρμανσης κτλ.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 
την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η συνολική δαπάνη 
καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια. 

Η ΔΕΥΑΠ, μια μη κερδοσκοπική δημοτική επιχείρηση 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα συνεχίζει να στηρίζει με 

κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία και τους φορείς που 
εργάζονται γι’ αυτήν.

Δωρεά
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Γιώργος Πούλιος 

και εκπρόσωποι των εργαζομένων, παρέδωσαν στο 
πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου καινούργιο υλικοτεχνι-
κό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, UPS 
κτλ). 

Η ΔΕΥΑΠ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενίσχυση φορέων 
που προσφέρουν πολύπλευρα στον τόπο μας.

Συνέλευση 
γυναικών 
Κυκλάδων

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου διεξήχθη στο πολιτιστι-
κό κέντρο, «Μελίνα Μερκούρη», στην Αθήνα, η ετησία 
γενική δυνέλευση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναι-
κών «Οι Κόρες των Κυκλάδων». Παράλληλα, έγινε η 
παραδοσιακή κοπή πίτας για το νέο έτος, με τις ευχές 
όλων για υγεία, δημιουργία και  αλληλεγγύη. 

Εκπρόσωποι συλλογών γυναικών από: Αμοργό, 
Αντίπαρο, Κέα, Κύθνο, Μύκονο,  Πάρο, Σίφνο και Τήνο 
υπερψήφισαν ομόφωνα τον απολογισμό πεπραγμέ-
νων και τον οικονομικό απολογισμό 2019. Σύσσωμο 
το σώμα υπερψήφισε επίσης το σχέδιο δράσης 2020.

Έγινε επίσης, ενημέρωση σχετικά με το επικείμενο 
12ο πανκυκλαδικό συνέδριο συλλόγων γυναικών, το 
οποίο θα λάβει χώρα στη Σίφνο το Μάιο. Στόχοι της 
ΟΣΥΓΥ και των συλλόγων της για το 2020 είναι ανά-
μεσα σε άλλα. η βελτίωση της εσωτερικής και εξωτε-
ρικής δικτύωσης, ο σχεδιασμός κοινών δράσεων των 
συλλόγων υπό την αιγίδα της ΟΣΥΓΥ, το πρόγραμμα 
«αναβίωση της υφαντικής τέχνης στις Κυκλάδες», η 
προώθηση της γυναικείας κυκλαδίτικης οικοτεχνίας 
με ενέργειες καταγραφής, δικτύωσης, και επιχειρη-
ματικής ενεργοποίησης, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
ταξιδιών.  

Τέλος, η συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα του συλλό-
γου γυναικών Τήνου ενάντια στην εγκατάσταση Βιο-
μηχανικών Αιολικών Πάρκων στην Τήνο, καθώς και σε 
άλλα νησιά των Κυκλάδων, το οποίο θα σταλεί σε όλα 
τα μέλη της Ομοσπονδίας με σκοπό να προωθηθεί 
στις τοπικές κοινωνίες και στους δήμους.

Ρυθμίσεις 
δημοτικών 
τελών

Το τμήμα Εσόδων του δήμου Πάρου ανακοίνωσε 
ότι με ΦΕΚ δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, σε 
υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνει-
ας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού 
φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθ-
μού, να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 
31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη 
υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και 
εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδα-
φίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 
1η.1.2020.

Για τους παραπάνω λόγους ο δήμος Πάρου καλεί 
όλους τους υπόχρεους να προσέλθουν εντός της ανω-
τέρω προθεσμίας στον δήμο Πάρου για να δηλώσουν 
τα ορθά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους (ηλε-
κτροδοτούμενο κτίριο, μη ηλεκτροδοτούμενο κτίριο, 
οικόπεδο) καθώς και την χρήση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στο τμήμα εσόδων του δήμου Πάρου και 
στα τηλέφωνα: 22843 60123 κ. Σαράντη Καλαπούτη 
(e-mail: s.kalaputis@paros.gr), 22843 60122 κα Ευ-
γενία Τζανακοπούλου

e-mail: e.tzanakopoulou@paros.gr), 22843 60157 
κα Κυριακή Μαυρίδου (e-mail: k.mavridou@paros.gr).

Κλιματική 
αλλαγή

Πολλά τα άρθρα που έχουν γραφτεί, για την κλιματι-
κή αλλαγή. Πολλοί οι τίτλοι που κυκλοφορούν στο δι-
αδίκτυο, όπως: «Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη», 
«Η απάτη του αιώνα», «Το παραμύθι της κλιματικής 
αλλαγής», «Ο πλανήτης καταστρέφεται», «Μεγάλες 
μπίζνες πίσω από το παραμύθι της κλιματικής αλλα-
γής» και πολλά άλλα.

Κάποια εναντιώνονται σε κάποια άλλα, κάποια γρά-
φουν αλήθειες, κάποια εξυπηρετούν συμφέροντα 
μεγάλων εταιρειών, κάποια άλλα πάλι έχουν γρα-
φτεί κατά παραγγελία κάποιων πολυεθνικών. Τι είναι 
αλήθεια, τι είναι ψέματα, μήπως όλοι υπερβάλουν; Ο 
αναγνώστης πολλές φορές μπερδεύεται, τη στιγμή 
που όλα είναι αποτελέσματα ερευνών επιφανών και 
διακεκριμένων επιστημόνων. Τι να πιστέψουμε; Τι να 
απορρίψουμε;

Η λογική λέει ότι η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται κά-
που στη μέση. Ή αν θέλετε δεν καταλήγουμε, απλώς 
κρατάμε κρατούμενα που θα ξεδιπλώνονται όσο κυλά 
η ζωή μας και το κλίμα συνεχίζει να επιβαρύνεται και 
τα όποια συμπεράσματα αφήνονται στου καθενός μας 
τη λογική. Σίγουρα όπου υπάρχει ο παράγων άνθρω-
πος, θα υπάρχει και η «μπίζνα». Και μπίζνες υπάρχουν 
και από τις δύο πλευρές (υποστηρικτές της κλιματικής 

αλλαγής, ή μη). Εν τω μεταξύ, καθόσον εμείς συνεχί-
ζουμε να διαφωνούμε, οι θερμοκρασίες αυξάνονται, 
τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αλλάζουν, 
οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια 
στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Πυρκαγιές κατακαί-
γουν εκτάσεις εκατομμυρίων στρεμμάτων στη Σιβηρία, 
καύσωνας χτυπά χώρες της βόρειας Ευρώπης, που 
δεν ήξεραν τι θα πει ζέστη, πλημμύρες καταστρέφουν 
χώρες του νότου (όπως και η δική μας), αφήνοντας 
νεκρούς και δημιουργώντας απίστευτες καταστροφές. 
Ο περασμένος Ιούλιος καταγράφτηκε ως ο πιο ζεστός 
μήνας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Όταν η Αρκτική έχει φτάσει να σημειώνει ανοιξιά-
τικες θερμοκρασίες (κοντά στους 20 βαθμούς) και η 
Σιβηρία να καίγεται, λόγω αφύσικα υψηλής θερμο-
κρασίας και ξηρασίας, δεν είναι προφανές ότι κάτι δεν 
πάει καλά; Και τα ρεκόρ θα συνεχίζουν να καταρρί-
πτονται, όπως επισημαίνουν πολλοί επιστήμονες. Και 
αν ακόμα η αύξηση της θερμοκρασίας, δεν οφείλεται 
τόσο στην ανθρώπινη δραστηριότητα από αύξηση των 
αερίων του θερμοκηπίου, ως αποτέλεσμα των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, (ή έστω είναι μικρή η 
επιβάρυνση αυτή) υπάρχει κανείς να πιστεύει, ότι η 
κλιματική αλλαγή είναι παραμύθι;

Όσοι ισχυροί αυτού του πλανήτη, εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι επινόηση κά-
ποιων αναξιόπιστων επιστημόνων και με πρωταρχικό 
μέλημα το κέρδος, αρνούνται να αλλάξουν οτιδήποτε 
στον τρόπο που κάνουν μπίζνες, παράγουν, εκμεταλ-
λεύονται τους φυσικούς πόρους και ούτω καθεξής, 
οφείλουν να αντιληφθούν, ότι πολύ σύντομα, το κό-
στος της αντιμετώπισης των συνεπειών της εν εξε-
λίξει καταστροφής, θα είναι πολύ υψηλότερο από το 
κόστος της αναπροσαρμογής, που τώρα προσπαθούν 
να αποφύγουν.

Το ευχάριστο είναι, ότι η Ε.Ε. στο πλαίσιο των πο-
λιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, έχει δεσμευτεί 
να μειώσει μέχρι το 2030, τις εκπομπές αυτές της επι-
κράτειάς της, μέχρι και 40% σε σύγκριση με το 1990.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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Το ψαροχώρι Μπράιτον του 19ου αιώνα μετατράπη-
κε σε θέρετρο μόδας για τους Βρετανούς, συνδέθηκε 
σιδηροδρομικώς με το Λονδίνο και από τους 400 αλι-
είς και τα 60 αλιευτικά σκάφη που είχε τότε, σήμερα 
είναι ένας μητροπολιτικός δήμος με περίπου 460.000 
κατοίκους. Η ανάπτυξή του έγινε δίχως σχεδιασμό και 
σήμερα οι πάντες εκεί ασχολούνται με τις υπηρεσίες 
τουρισμού και την τεχνολογία! Η πόλη -που μόνο πα-
ραδοσιακό θέρετρο δε θυμίζει στον 21ο αιώνα- έχει 
γεμίσει με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, σε σημείο 
που να αποκαλείται «Silicon Beach», ενώ η τράπεζα 
«American Express» σχεδιάζει εκεί την κατασκευή 
γραφείων για να στεγάσει την ευρωπαϊκή έδρα της. 
Ψάρια δε, εισάγουν από άλλες περιοχές, ενώ μπάνιο 
στη θάλασσα κάνουν μόνο αν το επιτρέπουν οι συν-
θήκες και με απόφαση του εκεί λιμεναρχείου, αφού η 
διάβρωση των ακτών έχει κάνει τα νερά επικίνδυνα…

Το ίδιο έγινε και στο Λέικ Ντίστρικτ (Lake District), 
της Μ. Βρετανίας, με τους ντόπιους που αντιδρούσαν 
στην κατασκευή σιδηροδρομικού σταθμού, που θα 
κατέστρεφε την ομορφιά του τοπίου. Σήμερα, το Λέικ 
Ντίστρικτ, που είναι εθνικό πάρκο, δέχεται περίπου 
12 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, κυρίως από 
τους μεγαλύτερες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, 
την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τις 
ΗΠΑ. Όμως πλέον παρατηρήθηκε ο αρνητικός αντί-
κτυπος του τουρισμού με τη διάβρωση του εδάφους, 
που προκαλείται από το περπάτημα των εκατομμυρί-
ων επισκεπτών. Έτσι, δαπανώνται εκατομμύρια λίρες 
για την προστασία των υπερβολικά χρησιμοποιούμε-
νων μονοπατιών, ενώ από το 2006 γίνεται προσπά-
θεια για μείωση των επισκεπτών και έχουν κλείσει δύο 
κέντρα παροχής τουριστικών πληροφοριών.

Η εδώ πραγματικότητα
Προ μηνός περίπου είχαμε μία ολόκληρη συζήτηση 

στο δημοτικό συμβούλιο και με αρκετές εντάσεις κατά 
διαστήματα για το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί 
στην Πάρο, με την έλλειψη μόνιμης στέγης, που πλήτ-
τει κυρίως τους δημόσιους υπαλλήλους και όχι μόνο. 
Αρκετοί υποστήριξαν ότι η έλλειψη μόνιμης κατοικίας 
οφείλεται στο φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης 
και άλλοι ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. 

Την ίδια στιγμή τα σχολεία παρουσίασαν φέτος αύ-
ξηση μαθητών και όλοι συμφωνούν ότι οι σχολικές 
υποδομές που υπάρχουν στο νησί μας δε θα 
επαρκούν εντός λίγων μόνο ετών, λόγω της αύ-
ξησης του πληθυσμού. Αυτά είναι δύο μόνο παραδείγ-
ματα, αφού θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε πολ-
λά άλλα που έχουν παρουσιαστεί ελέω ανεξέλεγκτης 
τουριστικής «ανάπτυξης», από το κυκλοφοριακό, τη 
στάθμευση, την καταστροφή παραλιών, τις εκατοντά-
δες κοπές δένδρων, τα προβλήματα των αγρο-κτηνο-
τρόφων κλπ.

Μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε στην οικονομική 
ζωή των παριανών -συνέπεια αυτής της πορείας- είναι 
και το γεγονός ότι στη δεκαετία του ‘80 η οικονομία 
μας είχε τα χαρακτηριστικά της μικρομεσαίας οικο-
γενειακής επιχείρησης, ενώ σήμερα η τάση είναι οι 

παριανοί να γίνονται άμεσα ή έμμεσα υπάλληλοι των 
μεγαλοεπενδυτών που έχουν ενσκήψει στο νησί μας.

Τα νούμερα
Το 2019 ο λιμένας Πάρου παρουσίασε τη μεγαλύτε-

ρη κίνηση των τελευταίων ετών, αφού το 2019 στο λι-
μάνι της Παροικιάς αποβιβάστηκαν 657.522 επιβάτες.

Επίσης, κατά το 2019 κατήλθαν 61.414 Ι.Χ. 
οχήματα, 9972 φορτηγά, 12085 δίκυκλα και 
475 λεωφορεία και τροχόσπιτα. Κατά το 2019 
είχαμε τον κατάπλου 4590(!) πλοίων. Ακόμα, 
στον λιμένα Παροικιάς κατέπλευσαν 28 πλοία (14 
συμβατικά, 14 ταχύπλοα). Παράλληλα είχαμε 171 
κατάπλους δεξαμενοπλοίων και 330 φορτη-
γών πλοίων, ενώ το νησί μας συνδέθηκε με 40 δια-
φορετικές περιοχές της χώρας μας μέσω των λιμένων 
τους.

Επίσης, στην Πάρο, υποδεχθήκαμε μέσω του νέου 
αεροδρομίου 105.714 επιβάτες, ενώ είχαμε 105 αφί-
ξεις κρουαζιερόπλοιων (73 Παροικιά, 32 Νάουσα), τα 
οποία αποβίβασαν 8.803 επιβάτες. Δηλαδή, το νησί 
μας το 2019 υποδέχθηκε επίσημα βάσει των 
στοιχείων, 771.739 επισκέπτες! Αν σε αυτά τα 
νούμερα προσθέσουμε τις αναχωρήσεις (π.χ. στο αε-
ροδρόμιο είχαμε 105.714 αφίξεις και 114.969 ανα-
χωρήσεις), κατανοούμε τι επικρατεί στους δρόμους 
τις μέρες αιχμής. Άλλωστε όπως γράψαμε παραπάνω 
μόνο από τα πλοία κατήλθαν 61.114 οχήματα ιδιωτι-
κής χρήσης. Αν προσθέσουμε τώρα τον αριθμό των 
ενοικιαζομένων αυτοκινήτων εύλογα θα αναρωτη-

θούμε «σε ποιους δρόμους;».

Τι γράφουν τα ΜΜΕ
Τον Αύγουστο του 2019 στην Αθηναϊκή εφημερίδα 

«Καθημερινή», η αρχισυντάκτης, Γιούλη Επτακοίλη, 
γράφει σε άρθρο της:

«Στις κεντρικές διασταυρώσεις του νησιού, ειδικά 
σε αυτήν που σε βγάζει από το λιμάνι της Παροικι-
άς με προορισμό τη Νάουσα και τις δημοφιλέστερες 
παραλίες, συχνά έπρεπε να περιμένεις μισή ώρα για 
να προχωρήσεις. Το μποτιλιάρισμα ήταν καθημερινό, 
όλες τις ώρες της ημέρας, πρωί - βράδυ.

Αν μάλιστα πετύχαινες τουριστικό λεωφορείο, 
μπλοκαρισμένο σε διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, η 
αναμονή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όσο για την οδή-
γηση στο νησί, ήθελε μάτια δεκατέσσερα, έτσι όπως 
πετάγονταν από στενά, δεξιά κι αριστερά, αυτοκίνητα, 
φορτηγά, αγροτικά, μηχανάκια, οι γνωστές σε όλους 
μας γουρούνες, και μάλιστα σε επαρχιακούς δρόμους 
που λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε την ποιότητά τους 
(…).

Η κατάσταση γίνεται κάθε καλοκαίρι όλο και χει-
ρότερη όσο οι επισκέπτες αυξάνονται, το οδικό δί-
κτυο όχι μόνο δε βελτιώνεται άλλα ούτε συντηρείται 
σωστά, οι δυνάμεις της αστυνομίας στα νησιά δεν 
επαρκούν για ελέγχους και μπλόκα και οι χώροι στάθ-
μευσης είναι ανεπαρκείς. Τα νησιά, ειδικά οι πρώτης 
επιλογής προορισμοί, υποφέρουν στις υποδομές. Ενώ 
οι επιχειρηματίες προχωρούν, μεγαλώνουν και βελ-
τιώνουν τις επιχειρήσεις τους, οι υποδομές, λιμάνια, 
δρόμοι, αεροδρόμια, μένουν πίσω. Για το φαινόμενο 
του υπερτουρισμού σε κάποια μέρη της Ελλάδας, το 
οποίο έχει αναδειχθεί και τονιστεί ιδιαίτερα, δεν φαί-
νεται για την ώρα να έχει προκύψει κάποια στρατηγι-
κή. Είναι αστείο να μιλάμε για τουριστικό προϊόν και 
εμπειρία, όταν οι επισκέπτες ταλαιπωρούνται αλλά 
και κινδυνεύουν.

Μάλλον δεν έχει γίνει σαφές, ή κάποιοι κάνουν ότι 
δεν καταλαβαίνουν, πως δεν υπάρχει πλέον χρόνος 
για συζήτηση αλλά μόνο για δράση, κι αυτή θα προ-
κύψει μέσα από ανάλυση, σχεδιασμό, δεκαετίας –
τουλάχιστον–, και crisis management, καθώς έτσι θα 
αποτραπεί η κατάρρευση τουριστικών περιοχών, που 
πλέον από πολλούς θεωρείται βέβαιη (…)».

Ο υπερτουρισμός πνίγει τις τοπικές 
κοινωνίες

O τουρισμός μπορεί να ανθεί, όμως ο υπερτουρι-
σμός που τον συνοδεύει σβήνει πλέον τα χαμόγελα.

Στη Βαρκελώνη, οι Αρχές προσπαθούν να σταμα-
τήσουν την ανέγερση καινούργιων ξενοδοχείων. Στο 
Παρίσι, το Λούβρο αναγκάστηκε να κλείσει τον Μάιο, 

Πρώτο θέμα

Υπερτουρισμός 
Πότε θα συζητήσουμε 
σοβαρά;
Η πρώτη φορά που ακούστηκε ο προσδιορισμός «υπερ-τουρισμός», όσο 
και να φαίνεται περίεργο ήταν στο μακρινό 1820(!) όταν στην παραδοσιακή 
λουτρόπολη της Αγγλίας, το Μπράιτον, ξέσπασαν άγριες συγκρούσεις μεταξύ 
ψαράδων της περιοχής και της αστυνομίας, καθώς η κυβέρνηση απαγόρευσε 
τη χρήση διχτυών στους αλιείς της περιοχής προκειμένου οι παραθεριστές να 
κάνουν το μπάνιο τους δίχως προβλήματα…
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μετά την απεργία του προσωπικού του, λόγω της 
πρωτοφανούς επιδείνωσης των συνθηκών επισκεψι-
μότητας και εργασίας που προκαλείται από τα ολοένα 
αυξανόμενα πλήθη τουριστών. Στο Άμστερνταμ δρο-
μολογήθηκε η εκστρατεία «Enjoy and Respect» (σ.σ. 
υπευθυνότητα επισκεπτών) και αυξήθηκαν τα πρόστι-
μα για αυτούς που μεθούν ή άλλως ασχημονούν δη-
μοσίως. Στην Ελλάδα, μεγάλο κίνδυνο υπερτουρισμού 
αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα πολλά νησιά αλλά 
για την ώρα η Σαντορίνη ήδη έχει το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση του θέματος
Τρία μοντέλα διαχείρισης προορισμού για τη Σα-

ντορίνη και τη Ρόδο προκρίνει μελέτη για τη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα που έγινε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το 
υπουργείο Τουρισμού και τον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Με δεδομένο το πρόβλημα του υπερτουρισμού στη 
Σαντορίνη, της υπερβολικής δηλαδή επιβάρυνσης των 
υποδομών και της αλλοίωσης του ίδιου του χαρακτή-
ρα του νησιού από τη μαζική παρουσία επισκεπτών, 
κυρίως λόγω της κρουαζιέρας, τόσο αυτή όσο και η 
Ρόδος αποτέλεσαν ειδικές περιπτώσεις για τη μελέτη.

Τα τρία μοντέλα τα οποία εισάγει προς διάλογο η 
κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(ΤΕΑΜ Tourism Consulting και Yellow Railroad) και 
την Ελλάδα (Toposophy), που υλοποίησαν το πρό-
γραμμα, είναι:

- H ανάληψη της συνολικής διαχείρισης του προορι-
σμού από μία υπάρχουσα αρχή (λ.χ. τον δήμο).

- H δημιουργία ενός νέου φορέα που θα συντονίζει 
όλους του υφιστάμενους συναρμόδιους φορείς του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

- Μια συλλογική συμφωνία όλων των εμπλεκομέ-
νων (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, συλλογικοί φορείς, λοιπές επιχειρήσεις που επη-
ρεάζονται από τις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα και 
κάτοικοι και επισκέπτες) για την εφαρμογή των συμ-
φωνηθέντων. 

Στη χώρα μας, φαινόμενα που μπορεί να προσιδι-
άζουν σε αυτό του υπερτουρισμού αντιμετωπίζονται 
προς το παρόν στη Σαντορίνη και σε ορισμένες περιο-
χές της Αθήνας.

Η Σαντορίνη μετατρέπεται σε έναν από τους πλέον 
δημοφιλείς προορισμούς το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα 
ολοένα και περισσότεροι τουρίστες να την επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο. Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης 
προσέλευσης τουριστών, οι κάτοικοι του νησιού 
παραπονέθηκαν για συνωστισμό και συμφό-
ρηση στους δρόμους, ενώ παρουσιάστηκαν 
προβλήματα στις υποδομές, όπως επίσης και 
συνεχής κατασκευή νέων κατοικιών, ξενοδο-
χείων και γενικότερα καταλυμάτων. Σύμφωνα 
με τον πρ. δήμαρχο του νησιού, Νίκο Ζώρζο, το 1971 
υπήρχαν 3.375 κατοικίες και πλέον αυτές έχουν ξεπε-
ράσει τις 13.888. Την ίδια στιγμή, το 2013 οι απαιτή-
σεις για ενέργεια ανέρχονταν σε 32MW, ενώ το 2017 
οι απαιτήσεις ξεπέρασαν τα 48MW.

Η ουσία του ζητήματος
Η κ. Νίκα Μπαλωμένου, επίκουρος καθηγήτρια 

Τουριστικού Σχεδιασμού και επιμελήτρια ερευνητικών 
σπουδών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, πανεπιστή-
μιο του Χάρτφορντσαϊ, σε εκδήλωση της ΤΟ Δυτικής 
Ευρώπης του ΚΚΕ που έγινε στο Λονδίνο, ανέφερε με-
ταξύ άλλων για το θέμα:

«[…] Την τελευταία τετραετία, οι κινητοποιήσεις 
κατοίκων στη Βενετία, στο Ντουμπρόβνικ, στη Βαρ-
κελώνη, στην Ισλανδία, ακόμα και στα νησιά Σκάι 
έχουν αυξηθεί κατά κόρων και λόγω της ταχύτητας 
ανταλλαγής πληροφοριών, εικόνες με ντόπιους να δι-
αδηλώνουν για λιγότερους τουρίστες έχουν διαδοθεί 
ευρέως (…).

Όπως θα περίμενε κανείς, πολλοί συνάδελφοι, προ-
σπαθώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο, ως αιτίες 
βρίσκουν το Airbnb, την τάση των κυβερνήσεων, των 
τοπικών αρχών (σπάνια των οπερέιτορ και άλλων 
μεγάλων παιχτών) να στοχεύουν σε μεγαλύτερους 
αριθμούς τουριστών ανεξάρτητα από τον τύπο του-

ρίστα σε κρουαζιέρα ή «ηθικού» και περιβαλλοντικά 
αφυπνισμένου, για παράδειγμα. Άλλη σημαντική αιτία 
βρίσκουν το ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων 
έχουν γίνει σχετικά προσιτές και μπορούν να ταξιδεύ-
ουν όλοι, το είδος των φτηνών και περιβαλλοντικά 
καταστροφικών φτηνών καυσίμων των κρουαζιερό-
πλοιων, για να κρατήσουν τις τιμές τους χαμηλές (…).

Ας δούμε τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου:
- Καταστροφή φυσικών πόρων και μνημείων
- Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής καθημερι-

νών δραστηριοτήτων των ντόπιων. Το 2016 ο δήμαρ-
χος του Ντουμπρόβνικ ζήτησε από τους κατοίκους να 
μείνουν στα σπίτια τους για να αποφευχθεί ο κίνδυ-
νος ατυχημάτων λόγω του τεράστιου αριθμού του-
ριστών που κατέβαιναν από πολλά κρουαζιερόπλοια 
ταυτόχρονα.

- Αύξηση της τιμής των ενοικίων. Εντυπωσιακό πα-
ράδειγμα αυτό της Βενετίας όπου έχασε το 35% του 
πληθυσμού της μεταξύ του 2001 και 2011, μεταξύ 
άλλων, λόγω των απλησίαστων ενοικίων.

- Ένα σημαντικότατο πρόβλημα είναι η κυριολεκτική 
αποψίλωση των ντόπιων κοινοτήτων, λόγω των αυ-
ξημένων τιμών των ακινήτων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τα ερημωμένα χωριά στα εθνικά πάρκα της Ου-
αλίας και της Αγγλίας, που οι χωροταξικοί κανονισμοί 
είναι τέτοιοι που σχεδόν απαγορεύουν οποιαδήποτε 
είδους οικοδόμηση. Γύρω στο 60% των σπιτιών δεν 
κατοικούνται για περισσότερο από ένα μήνα το χρό-
νο. Υπηρεσίες όπως τράπεζες, γιατροί, ταχυδρομεία 
λειτουργούν μόνο σεζόν. Από την άλλη, οι δουλειές 
είναι κι αυτές σεζόν και πολύ χαμηλά αμοιβόμενες. Οι 
τιμές των σπιτιών, από την άλλη, είναι ψηλότερες από 
πολλές περιοχές του Νότιου Λονδίνου, τρεις φορές 
το κόστος αγοράς σπιτιού στο Μπέρμιγχαμ (…)».

Ερώτηση στη βουλή
Ερώτηση προς το υπουργείο Τουρισμού και άλλα 

συναρμόδια κατέθεσε ο Βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, 
Φίλιππος Φόρτωμας, με θέμα την αναγκαιότητα 
συνδιαμόρφωσης στρατηγικού σχεδίου για την Σα-
ντορίνη.

Θέτοντας το επίκαιρο και φλέγον πρόβλημα της 
Σαντορίνης που εντοπίζεται στην υπερβολικά μεγάλη 
επισκεψιμότητα τουριστών, η οποία ξεπερνά τις δυνα-
τότητες του νησιού και δε μπορεί να υποστηριχθεί από 
τις υπάρχουσες ελλιπείς υποδομές, ο βουλευτής ζητά 
από τα ανώτερα κυβερνητικά όργανα να εκφράσουν 

τις θέσεις και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε 
να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις.

Ποια είναι η αιτία
Υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια. Το νησί μας στηρίζε-

ται στο μεγαλύτερο ποσοστό του στον τουρισμό. Η 
οικονομία μας κινείται γύρω απ’ αυτόν τον κλάδο και 
σχεδόν όλα τα επαγγέλματα εξαρτώνται από την του-
ριστική κίνηση. Αυτό προφανώς πλέον δεν αλλάζει…

Ό,τι και να λέγεται και να υποστηρίζεται, αν γυρί-
σουμε τη σκέψη μας πίσω και δούμε τα χρόνια προ 
τουρισμού, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν χρόνια μετα-
νάστευσης των παριανών και χρόνια που δεν έχουν 
καμία σχέση με τη σημερινή οικονομική κατάσταση. 

Όλα τα παραπάνω δεν αλλάζουν, αλλά πρέπει να 
σκεφτούμε ότι αν αποκλειστικός σκοπός είναι το 
κέρδος μέσω του τουρισμού τα αποτελέσματα 
θα είναι πολύ διαφορετικά. Μερικά παραδείγ-
ματα (από την Αγγλία) περιγράφουμε στην αρχή του 
θέματός μας. Τουριστικά «Ελ Ντοράντο» στη χώρα 
μας υπήρξαν πολλά κατά το παρελθόν. Η περιοχή του 
Σκαραμαγκά στις αρχές του 20ου αιώνα θεωρήθηκε το 
απόλυτο must της αθηναϊκής κοινωνίας. Η ανεξέλε-
γκτη στη συνέχεια πορεία της περιοχής την οδήγησε 
σήμερα να έχει ελάχιστους κατοίκους και καθόλου 
τουρισμό. Τα ίδια σε μικρογραφία θα μπορούσαμε να 
αναλύσουμε για τη Λούτσα, που τη δεκαετία του 1950 
και ’60 όλοι έτρεχαν εκεί, για να αγοράσουν οικόπε-
δο… Σήμερα, είναι λίγο χειρότερα από την Κυψέλη, 
αφού δεν έχει ούτε πλατείες. Τα ίδια και στη Σαλαμίνα, 
τις δεκαετίες του 1960 και ’70. Σήμερα, οι κάτοικοί της 
πηγαίνουν αλλού για να κάνουν μπάνιο…

Γίνεται φανερό ότι η αιτία των προβλημάτων που 
αναφέρονται (συνέπεια του φαινομένου του υπερτου-
ρισμού) είναι το ανεξέλεγκτο κυνήγι του κέρδους μιας 
χούφτας επιχειρηματιών-επενδυτών. Στην προσπάθεια 
της χωρίς ορίου αύξησης του κέρδους δεν υπολογίζε-
ται η καταστροφή του φυσικού νησιωτικού περιβάλ-
λοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμα, δεν 
υπολογίζεται η αλλοίωση της τοπικής οικονομίας και 
τέλος, δεν υπολογίζεται η καταστροφή της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων των νησιών μας.

Στην Πάρο πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά ποια 
ανάπτυξη θέλουμε και τι αντέχουμε σαν κοινωνία και 
σαν νησί. Ούτε αφορισμοί για το θέμα, αλλά ούτε εφη-
συχασμός. Ο υπερτουρισμός καταστρέφει!

Πρώτο θέμα
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Παράλληλο 
σύμπαν…

Στην Πάρο πρέπει να ζούμε όλοι οι κάτοικοί της 
σ’ ένα παράλληλο σύμπαν και απλά με τα υπόλοι-
πα προβλήματα της χώρας το μόνο σημείο που 
έχουμε είναι η κοινή γλώσσα. 

Τι να πεις και τι να ομολογήσεις; Αίφνης έχουμε 
αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και δε μιλά-
με για τα όποια εισιτήρια, αλλά για τα ακριβότερα 
της χώρας σύμφωνα με τις αποστάσεις που πρέπει 
να διανύσουμε ακτοπλοϊκά. Πάντως για την αύξη-
ση της τιμής των εισιτηρίων δεν άνοιξε μύτη! Δεν 
το χοντραίνω άλλο με τα εισιτήρια και τις τιμές 
που έχουν στο νησί μας, γιατί πρέπει να ανοίξω 
νέο άρθρο και να μιλήσω γενικά γι’ αυτό το θέμα. 
Από ταξί έως τοπικά λεωφορεία ή μετακινήσεις 
από τη μία ακτή της Παροικιάς στην άλλη…

Πάμε παρακάτω. Πανηγυρισμοί ξέσπασαν για το 
δερματολογικό ιατρείο που θα λειτουργήσει στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου μέσω της τηλεϊατρικής. Μά-
λιστα, θα έχουμε γιατρό από το τάμπλετ. Αυτή και 
αν είναι επιτυχία. Ούτε στη ξεχασμένη από θεούς 
και ανθρώπους Γαύδο να ζούσαμε! Και μην τρε-
λαίνεστε τώρα για τη συζήτηση που γίνεται για 
τα θέματα του τομέα υγείας στο νησί μας. Αν δεν 
υπήρχε η κακοκαιρία και τα όσα συνέβησαν εκεί-
νες τις μέρες, τίποτα δε θα γινόταν.

Να σας πω όμως και τα καλυτερότερα. Είναι 
γνωστό ότι οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σχολεία 
είναι τα καλύτερα «παρκινγκ» για παιδιά. Αυτό πες 
πάνω κάτω όλοι το γνωρίζουμε. Αυτό που όμως 
δεν γνωρίζουμε είναι η γαϊδουριά (άνευ εισαγωγι-
κών η προηγούμενη λέξη παρακαλώ) ορισμένων. 
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ακόμα και πιο απλή ίωση 
δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί. Δεν μπαίνω στην 
ουσία ότι τα μικρά παιδιά και τα άτομα με αδύνα-
μο ανοσοποιητικό μπορούν να μεταδώσουν τον ιό 
της γρίπης και μετά από την περίοδο που νοσούν, 
αφού η λοίμωξη υποχωρεί σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 

Τις περασμένες εβδομάδες στα σχολεία του 
νησιού μας «θέριζε» η γαστρεντερίτιδα. Σημειώ-
νω ότι η νόσος μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από 
άτομο σε άτομο. Ένα άτομο που πάσχει από ιο-
γενή γαστρεντερίτιδα μεταδίδει τη νόσο από την 
πρώτη στιγμή που θα εμφανίσει συμπτώματα έως 
και τουλάχιστον τρεις ημέρες μετά την ανάρρωση. 
Σε ένα σχολείο του νησιού μας λοιπόν νόσησαν 
από γαστρεντερίτιδα 10 παιδάκια. Να μη σχολιά-
σω βέβαια ότι έχει το παιδί σου γαστρεντερίτιδα 
και δεν το ξέρεις… Το ήξεραν όλοι, αλλά είπαμε, 
το σχολείο είναι παρκινγκ… Οι εκπαιδευτικοί απο-
φάσισαν να τηλεφωνήσουν στους γονείς για να 
τα πάρουν. Σιγά... Οι μισοί δεν πήγαν διότι όπως 
απάντησαν δεν είχαν πού να τα αφήσουν! Τι κά-
θομαι και γράφω τώρα έτσι; ’Νταξ την επόμενη 
εβδομάδα θα γράψω για το πόσο ουάου νησί εί-
μαστε και το πόσο χωρίς εμάς δεν μπορεί να ζήσει 
η υπόλοιπη ανθρωπότητα!

Δ.Μ.Μ.

Απόψεις - Υγεία

Πολιτικός 
Καζαμίας 
2020

Σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομία φαίνεται να είναι 
τόσο εύθραυστη όσο μια σαπουνόφουσκα. Η οικο-
νομική ελίτ θα συνεχίζει να κερδίζει σε βάρος των 
λαϊκών μαζών, που θα στενάζουν κάτω από τις συ-
νεχείς διαπραγματεύσεις, των ισχυρών της παγκο-
σμιοποίησης.

Τα προβλήματα όπως πόλεμοι, μετανάστευση, 
σίτιση, ύδρευση, θα ενταθούν και οι λαοί θα εξα-
κολουθήσουν να βρίσκονται σε αναβρασμό. Τα πά-
ντα θα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Οι έννοιες 
αλληλεγγύη, ισονομία, αδελφοσύνη, το δίκαιο των 
πολλών, θα είναι και πάλι λόγια του αέρα και μια 
αέναη προπαγάνδα με μοναδικό σκοπό το καταλά-
γιασμα, της λαϊκής αγανάκτησης.

Μόνο που με τα λόγια του αέρα, με την προπα-
γάνδα των ισχυρών, δεν γεμίζει το στομάχι, ούτε το 
περιβάλλον σώζεται! Οι λαοί βαρέθηκαν τα λόγια τα 
μεγάλα, τις ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν «μασάνε» πια! 
Οι αντιδράσεις θα πολλαπλασιαστούν. Τα «γιλέκα» 
έγχρωμα και ασπρόμαυρα θα γεμίζουν τις παγκό-
σμιες πλατείες. Αυτά τα ολίγα για την Εσπερία. Στα 
καθ’ ημάς τώρα.

Δυστυχώς πολιτικά exit polls για τη νέα χρόνια δε 
γίνονται. Μόνο αστρολογικά. Αστρολογικές εκτιμή-
σεις με βάσει τις ημερομηνίες και τις ώρες ίδρυσης 
των κομμάτων και τους ωροσκόπου των πολιτι-
κών αρχηγών! Τα διάφορα αστρολογικά φαινόμενα 
όπως έκλειψη ηλίου, σελήνης, ανακοίνωση ονόμα-
τος Προέδρου Δημοκρατίας μπορούν να οδηγήσουν 
σε νέα αρχή του ζωδιακού κύκλου η και σε διπλές 
εκλογές. Τα πάντα εξαρτώνται από το ποτέ θα είναι 
ο ανάδρομος Ερμής στον Ποσειδώνα! Εξειδικευμέ-
νες προβλέψεις για πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, 
εγχώρια και μη, κατά τη γνώμη των περισσότερων 
πολιτικών αναλυτών θα πάνε «άπατες!». Τα πάντα 
ρει, που έλεγε και ο Ηράκλειτος. Προς το παρόν, θα 
πρέπει να αρκεστούμε στους «πρώην» που είδαν 

φως και μπήκαν σε κόμμα εξουσίας για να γίνουν 
«νυν» στα πολιτικά δρώμενα. Μοναδικός κίνδυνος 
όλων αυτών είναι να γίνουν από ανακυκλώσιμοι, 
αναλώσιμοι!

Από το κόμμα που κυβερνά σήμερα θα ακούμε 
καθημερινά τα αφηγήματα, των επενδύσεων, της 
ασφάλειας των πολιτών, της αταλάντευτης προά-
σπισης των Εθνικών μας συμφερόντων και πάντα 
με κατάληξη την ολοκλήρωση της τετραετίας. Αυτό 
ήταν και θα είναι πάντα το δυνατό χαρτί κάθε κυ-
βέρνησης, για να κρατάει ζωηρό το ενδιαφέρον, για 
την υλοποίηση των ξεχασμένων προεκλογικών υπο-
σχέσεων της.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής 
και λοιπών κομμάτων, θα ακούμε συνεχώς για ανέ-
φικτες προεκλογικές υποσχέσεις, για ατασταλίες, 
για διορισμούς ημετέρων, για κυβιστήσεις, και για 
κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Τα ίδια και τα 
ίδια πάντα από τις αντιπολιτεύσεις. Κάθε μέρα η κυ-
βέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή σύμφωνα πάντα με 
τις επιθυμίες της αντιπολίτευσης, για να ξανά βρεθεί 
στην εξουσία. Σαματά με κάθε τρόπο, κάθε μέρα, 
όλο το χρόνο!

Η στήλη εκτός από τις πολιτικές προβλέψεις της 
που διαβάσατε, ήθελε να ευχηθεί στο πολιτικό μας 
σύστημα, με τις ενέργειες του, το νέο χρόνο να πα-
ράξει πολιτική και όχι παραπολιτική! Να σταματήσει 
να σκιαμαχεί με φανταστικούς εχθρούς, ντόπιους 
και ξένους, να πάψει να αντιπαρατίθεται με ρητορι-
κή μίσους, διαίρεσης και με φρασεολογία πόλωσης 
και φαιδρότητας. Η Ελλάδα μας έχει ανάγκη από 
πολιτικούς υψηλού επιπέδου με όραμα και θέληση 
για δημιουργία και όχι από «Δελαπατρίδες!».

Να διαβάσουν το νέο χρόνο με νέα γυαλιά και όχι 
με τα γυαλιά των προηγουμένων χρόνων. Την πολι-
τική ιστορία του τόπου την γράφουν όσοι βγάζουν 
«το φίδι από την τρύπα». Αυτό έχει αποδειχθεί, δι-
αχρονικά!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δερματολογικό 
- Ακτινολογικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου θα λειτουργήσει δερματολογικό ιατρείο μέσω 
τηλεϊατρικής σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προ-
σωπικό της Β’ πανεπιστημιακής κλινικής δερματικών 
και αφροδισίων νόσων του Π.Γ.Ν «Αττικόν».

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
δερματολογικού ιατρείου και ραντεβού, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας 
Πάρου (τηλ. 2284 360000).

Με δύο βάρδιες 
Η βλάβη στο ακτινολογικό μηχάνημα στο Κέντρο 

Υγείας Πάρου αποκαταστάθηκε και μετά τη στελέ-
χωση του με επιπλέον χειριστή, θα λειτουργεί με δύο 
βάρδιες (πρωί και απόγευμα).

Εκλογές
Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τη γενική συ-

νέλευση της 1ης Φεβρουαρίου 2020, το ΔΣ του 

συλλόγου φίλων στήριξης Κέντρου Υγείας Πάρου – 

Αντιπάρου, μας καλεί στην επαναληπτική εκλογοαπο-

λογιστική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 

στις 9 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος».

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου 

που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς πριν τη γενική 

συνέλευση. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό 

των 10 ευρώ. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 

15:00 μ.μ.
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Οδός 
Θεόδωρου 
Σκούφου

 Ο Θεόδωρος Σκούφος, γεννήθηκε στην Παροι-
κιά στις 5 Μαρτίου 1864 από παριανούς γονείς, τον 
Γεώργιο Σκούφο (Σκούφη) και την Χαρίκλεια  Θεοδ. 
Καμπάνη. Ήταν ένας από τους «σοφούς» παρια-
νούς του 20 ου  αιώνα, γεωλόγος, παλαιοντολόγος, 
ορυκτολόγος και πολιτικός. Υπήρξε ένας από τους 
θεμελιωτές των φυσικών επιστημών στη νεότερη 
Ελλάδα. 

Πρωτοπόρος στην επιστήμη της παλαιοντολογί-
ας και πρώτος που δίδαξε στην έδρα της γεωλογί-
ας στο πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1906 έως το 
1938, ενώ είχε αναγορευτεί διδάκτωρ από το 1888. 
Ακόμα, δίδαξε ορυκτολογία και πετρογραφική γεω-

λογία καθώς και ζωολογία. Απολύθηκε από το πα-
νεπιστήμιο το 1917 ως αντιβενιζελικός (επί κυβέρ-
νησης Ελ. Βενιζέλου) και ξανα-διορίστηκε το 1920 
(επί κυβέρνησης Δημ. Ράλλη). Διετέλεσε τρεις φορές 
(1910-1911, 1929-1930 και 1932-1933) κοσμήτο-
ρας της σχολής Θετικών Επιστημών. Το ακαδημαϊκό 
έτος 1916-1917 διετέλεσε πρύτανης του πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Το δημοτικό και ελληνικό σχολείο το τελείωσε 
στην Πάρο και το γυμνάσιο στην Αθήνα. Φοίτησε 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1888 σε ηλικία 
24 ετών, πήρε το δίπλωμα των φυσικών επιστημών. 
Περιόδευσε ακούραστα και ερεύνησε την Πάρο, την 
Αντίπαρο και τα γύρω νησάκια, καταρτίζοντας σιγά 
σιγά την πρώτη λεπτομερειακή γεωλογική, πετρο-
γραφική και παλαιοντολογική μελέτη τους. Το 1903 
πραγματοποίησε παλαιοντολογικές ανασκαφές στη 
Μεγαλόπολη, κατά τις οποίες ανάσκαψε μεγάλο 
αριθμό απολιθωμένων θηλαστικών, όπως ελέφα-
ντες, ρινόκερους, ιπποπόταμους και μαμούθ. Συνέχι-
σε τις σπουδές του στο Μόναχο παρακολουθώντας 
μαθήματα γεωλογίας, ορυκτολογίας, σεισμολογίας 
και παλαιοντολογίας κοντά σε διακεκριμένους κα-
θηγητές. Περιοδεύοντας σ’ όλα σχεδόν τα βουνά της 
Ευρώπης, θα ανακαλύψει σπουδαία ευρήματα στις 
Άλπεις κ.α. Στο τέλος του 19 ου  αιώνα επίστρεψε 
στην Ελλάδα, όπου βρέθηκε και πάλι ως επιμελητής, 
στο γεωλογικό και ορυκτολογικό εργαστήριο του 
πανεπιστημίου και παράλληλα εργάστηκε ως καθη-
γητής φυσιογραφίας στη μέση εκπαίδευση.

Το 1889 δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο για την 

κατώτερη εκπαίδευση, τη «Στοιχειώδη Φυσιογνω-
σία, τομ. Α’, Φυσική Ιστορία» που επαινέθηκε από το 
υπουργείο Παιδείας. Σε ηλικία 42 ετών, παντρεύτη-
κε την Ελένη Παντελοπούλου από την Τρίπολη και 
απέκτησε πέντε παιδιά, τον Γεώργιο, την Χαρίκλεια, 
την Ουρανία, την Αικατερίνη και τον Εμμανουήλ. 
Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο είχε ανα-
γνωρισθεί διεθνώς. Δύο μελέτες του, τυπωμένες 
στα γερμανικά πρόσφεραν καινούργιες θεωρίες και 
προσδιόρισε δύο νέα γένη σαυρών που βρέθηκαν 
για πρώτη φορά και φέρουν από τότε το όνομα του.  

Πολιτεύτηκε και εκλέχτηκε δυο φορές βουλευ-
τής Παροναξίας (1910, 1920), ενώ χρημάτισε και 
υπουργός Παιδείας και προσωρινά Γεωργίας επί Κυ-
βερνήσεως Τριανταφυλλάκου το 1922.

Τα «Κυκλαδικά Νέα» σκέφτηκαν να τιμήσουν τη 
μνήμη του (με πρωτοβουλία του Κ. Ναυπλιώτη) 
εντοιχίζοντας αναμνηστική πλάκα στην πρόσοψη 
του πατρικού σπιτιού του κοντά στην τρίτη βρύση 
του Μαυρογένη. Έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτω-
βρίου 1938.  

Πηγές: α) Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπι-
στήμιον Αθηνών «Εκατονταετηρίς 1837-1937»

β) Ε.Κ.Π.Α.: Θεόδωρος Γ. Σκούφος (1864-1938)
γ) «Παριανά» τευχ. 31, 151
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Ναυάρχου Ιπποκρά-

τους Παπαβασιλείου», έως την οδό «Ανδρέα Σαρρή».  
Χριστόδουλος Μαούνης  

Μέλος της επιτροπής  
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ανεμογεννήτριες

Ο αγώνας δε 
θα σταματήσει!

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου ένωσε την 
φωνή του με τους κατοίκους της Τήνου και των άλλων 
νησιών που αντιδρούν δυναμικά στην εγκατάσταση 
βιομηχανικών ανεμογεννητριών, καταδικάζοντας κάθε 
έργο, δράση και πρωτοβουλία που απειλεί τα νησιά 
με  περιβαλλοντική, τουριστική και οικονομική κατα-
στροφή. 

Στην πρώτη συνεδρίαση για το 2020 που πραγματο-
ποιήθηκε στις 27/1 το περιφερειακό συμβούλιο αφού 
συζήτησε εκτενώς το ζήτημα και τις σοβαρές επιπτώ-
σεις που θα επιφέρει, εξέφρασε  την πλήρη διαφωνία 
του στην εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητρι-
ών, που θα μετατρέψει τα νησιά μας σ’ ένα απέραντο 
βιομηχανικό πάρκο. 

Στην απόφαση που έλαβε αναπτύσσεται μια σειρά 
καίριων επιχειρημάτων, όπως η ανάγκη να διαφυλα-
χθεί η τουριστική οικονομία των νησιών, η οποία συ-
νεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομική ανάταση της 
χώρας, με το υψηλότερο ποσοστό φορολογικών εσό-
δων που προέρχονται από τις εξαιρετικές επιδόσεις 
των νησιών. 

Ειδικότερα, το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου, 
με την απόφασή του:

- Καταδικάζει κάθε έργο-δράση-πρωτοβουλία που 
υπονομεύει το περιβάλλον και υποβαθμίζει την τουρι-
στική οικονομία των νησιών

- Στηρίζει τη δημοσιονομική ανάταση της χώρας 
μέσω της συνεχούς αύξησης των εσόδων που συνει-
σφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό

- Στηρίζει τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας με 

τρόπο καθοριστικό, καθώς συνεισφέρει το υψηλότερο 
ποσοστό φορολογικών εσόδων που προέρχονται από 
τις εξαιρετικές επιδόσεις της τουριστικής οικονομίας 
των νησιών

- Στηρίζει την περιβαλλοντική διάσταση, υποστηρί-
ζοντας τις ΑΠΕ όλων των μορφών 

- Στηρίζει και έμπρακτα υποστηρίζει την ανάγκη για 
στροφή στην  καθαρή ενέργεια, την οποία αντιλαμβά-
νεται σε δύο επίπεδα: το περιβαλλοντικό και το δημο-
σιονομικό.

- Υποστηρίζει την προστασία της ταυτότητας και της 
προσωπικότητας του κάθε νησιού με την λήψη ειδι-
κών μέτρων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του καθενός από αυτά

- Υποστηρίζει τις ΑΠΕ, προτείνοντας την αξιοποίηση 
των εκατοντάδων νησίδων του Ν. Αιγαίου ως τόπους 
εγκατάστασης ΑΠΕ δίνοντας στην χώρα οφέλη με πε-

ριβαλλοντικό, δημοσιονομικό και εθνικό πρόσημο
- Υποστηρίζει τις ΑΠΕ, προτείνοντας την μεταφορά 

των επίγειων ανεμογεννητριών των νησιών στην θά-
λασσα (off shore)

- Ζητά την ΑΜΕΣΗ κατάργηση της υποκριτικής εξαί-
ρεσης από την έγκριση των Αρχιτεκτονικών Επιτρο-
πών των ανεμογεννητριών παραγωγικής ισχύος κάτω 
των 5MW και ζητά την εισαγωγή στη νομοθεσία ρύθ-
μισης που να προβλέπει την υποχρεωτική έγκριση από 
τις αρχιτεκτονικές επιτροπές όλων ανεξαιρέτως των 
σχετικών έργων συμπεριλαμβανομένων των ανεμο-
γεννητριών. 

Δήμος Πάρου
Για τη συνάντηση των δημάρχων Πάρου, Άνδρου, 

Τήνου, Νάξου και μικρών Κυκλάδων, με τον περιφε-
ρειάρχη στη Σύρο, σχετικά με το ζήτημα της εγκατά-
στασης ανεμογεννητριών, ο δήμος του νησιού μας δη-
μοσιοποίησε το παρακάτω κείμενο:

«Εκ μέρους όλης της παριανής κοινωνίας εκφρά-
σαμε την αμέριστη και αυτονόητη συμπαράστασή μας 
στα νησιά που απειλούνται από τη δημιουργία αιολι-
κών πάρκων. 

Καμία ανεμογεννήτρια στην Πάρο. Καμία ανεμο-
γεννήτρια στις Κυκλάδες. Το κυκλαδίτικο τοπίο είναι 
μοναδικής φυσικής και αρχιτεκτονικής ομορφιάς και 
έχουμε όλοι χρέος να το προστατεύσουμε».

Το επαρχείο
Για το ίδιο θέμα ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας 

και έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, δήλω-
σε: «Σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, για το συμφέρον του 
τόπου μας είναι επιτακτική η ενότητα των δυνάμεων 
μας και η συνεργασία με τους δήμους και τους φο-
ρείς των νησιών μας, για να αποτρέψουμε δυσμενείς 
εξελίξεις σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος που 
απειλούν την βιωσιμότητα των νησιών μας».

Στο πλαίσιο της 
αντίθεσης στην 

εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων στην 

Πάρο, την Κυριακή 
16/2 διοργανώνεται 

πεζοπορία από 
το σχολείο των 

Καμαρών, μέχρι τις 4 
ανεμογεννήτριες
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 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)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ διατίθεται για 
εποχιακά εργαζόµενους στην περιοχή 
της Παροικιάς. Email επικοινωνίας: 
antrag72@yahoo.gr, Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6936 501 107

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται κατάστηµα 55 
τ.µ., επί του κεντρικού δρόµου. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6989 771 272

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητεί να γκαρσο-
νιέρα επιπλωµένη για όλο το χρόνο 
στην Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε 
κυρία σε δικό της χώρο για το µοίρα-
σµα των εξόδων. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 293 1627

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 
ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 
Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Η΄ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ζητείται από Τεχνική 
Εταιρεία µε έδρα στην Πάρο,  για 
το τεχνικό τµήµα. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε θέµατα αδειοδότησης 
και διαδικασιών/διεκπεραίωσης 
φακέλων στην πολεοδοµία. Επίσης, 
η γνώση AutoCad, Αγγλικών ή/και 
Γαλλικών, καθώς και εξοικείωση µε 
την πλατφόρµα υποβολής αδειών 
του ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών 
στο emali : cv.constructionparos@
gmail.com

Τα καταστήµατα VILLART HOME στην 
Νάουσα αναζητούν για µόνιµη απα-
σχόληση όλο τον χρόνο: α) ΠΩΛΗΤΗ. 
Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών 
και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ. β) 
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε προϋπηρεσία σε ραφή 
ειδών οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης. Τηλ. επικοινωνίας: 6934 665 
416, βιογραφικά στο cv@villart.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax:  22840 – 41563 
και στο e-mail: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764 

Ξενοδοχεία στην Παροικιά, ζητούν 
για τη σεζόν από Απρίλιο έως τέλος 
Οκτωβρίου, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και άτοµα 
για το ΣΕΡΒΙΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε εµπορικό 
κατάστηµα στη Νάουσα, για την 
περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου. Ηλικία 
22 - 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο: info@whiteinparos.com
Τηλ. Επικοινωνίας : 6936 857 179

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ηλικίας 
έως 45 ετών, ζητείται για κατάστηµα 
επίπλων στην Αγκαιριά της Πάρου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6984 
133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  ζητείται 
σε 4* ξενοδοχείο στην Πάρο από 
Απρίλιο– Οκτώβριο. Απαραίτητα προ-
σόντα: Άριστη γραπτή & προφορική 
γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία σε 
ρεσεψιόν ξενοδοχείου αντίστοιχης 
κατηγορίας, επικοινωνιακοί & πρόθυ-
µοι χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
2η ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση 
Γαλλικών ή Ιταλικών), απόφοιτος/η 
τµήµατος τουριστικής σχολής. 
Παρέχεται: ανταγωνιστικός µισθός 
ανάλογος της εµπειρίας, διαµονή & 
διατροφή (για ενδιαφερόµενους που 
δεν κατοικούν στην Πάρο), πλήρης 
εκπαίδευση πριν το άνοιγµα του ξε-
νοδοχείου. Επίσης ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ για 
την ίδια περίοδο, µε προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο αντίστοιχης κατηγορίας. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
pyrgakihotel.gr και τηλ. επικοινωνίας: 
6972 005 505

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ζητείται, γυναίκα για 6ωρη απασχόλη-
ση, για καθαρισµό ενός σπιτιού 
στην περιοχή του ∆ρυού στην Πάρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών (να µπορούν να 
συνεννοούνται) και η µετακίνηση µε 
δικό τους όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  
698 56 62 106

ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen και ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το κατάστηµα 
χονδρικής Arsenis. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση, από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών. 
Απαραίτητη, η οργανωτικότητα, η 
λήψη πρωτοβουλιών, η συνεργατι-
κότητα, η γνώση βασικών εργαλείων 
διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων 
(Outlook, Gmail, Word/Excel), η καλή 
χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτώς και προφορι-
κώς), η ευγενής και επικοινωνιακή 
προσωπικότητα, καθώς και η κατοχή 
µεταφορικού µέσου. Επιθυµητή η 
όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των 
σχέσεων µε εταιρείες συνεργα-
τών, δηµόσιες υπηρεσίες καθώς 
και τους πελάτες της εταιρείας. 
Αποστολή βιογραφικών το email : 
cv.constructionparos@gmail.com µε 
θέµα : ADM0120

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) ζητείται από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, 
ως υπεύθυνη/ος έργων για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη: -η όρεξη 
για ενσωµάτωση σε µια οµάδα 
ανθρώπων µε διεθνείς εµπειρίες 
και επαφές, σύγχρονες µεθόδους 
µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 
έργων, η προσήλωση στο brandname 
και την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσµατος, το IT literacy, η επι-
θυµία για µάθηση και επαγγελµατική 
εξέλιξη σε ένα σταθερό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Επιθυµητή:  η εµπειρία 
συντονισµού και διαχείρισης όλων 
των διαδικασιών παραγωγής έργων 
(συντονισµός συνεργείων, ζήτηση 
παραγγελιών και σύγκριση προ-
σφορών, σύνταξη προϋπολογισµών, 
πραγµατοποίηση προµετρήσεων/
επιµετρήσεων, έλεγχος εργασιών και 
σύνταξη πιστοποιήσεων, εκπόνηση 
και παρακολούθηση χρονοδιαγραµ-
µάτων, κ.ο.κ.), η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών µε προτίµηση στα 
Γαλλικά ή Γερµανικά. Βιογραφικά στο 
email: cv.constructionparos@gmail.
com µε θέµα : PCM0120

ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΗΣ & ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ζητούνται από το κατάστηµα Αλιπρά-
ντης, πλακάκια - είδη υγιεινής, για 
µόνιµη εργασία . Πληροφορίες στο 
τηλ. 22840 21747

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΠΕΛΑ 
ζητείται για µόνιµη εργασία σε εται-
ρεία στη Μάρπησσα, επικοινωνιακή, 
µε άριστη γνώση αγγλικών και µε 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο 
email: fr.ni@hotmail.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
για εργασία σε ξενοδοχείο στη 
Νάουσα, από Απρίλιο – Οκτώβριο. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, 
προγράµµατος κρατήσεων, ΟΤΑ, 

προϋπηρεσία, γαλλικά επιθυµητά. 
Παρέχονται µισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό-φω-
τογραφία στο e-mail: info@zefi -hotel.
com. Τηλ. 6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
εργασία σε ξενοδοχείο στη Νάουσα, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο. Απαραίτητα: 
εργατικότητα και άδεια παραµονής. 
Παρέχονται µισθός - ασφάλιση, 
διαµονή και διατροφή. Βιογραφι-
κό-φωτογραφία στο e-mail: info@
zefi -hotel.com. Τηλ. 6937 263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται για εργασία σε 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρίλιο 
– Οκτώβριο. Απαραίτητη η γνώση 
παρασκευής καφέδων - ποτών, 
service πελατών αγγλικά. Παρέχονται 
µισθός - ασφάλιση, διαµονή-ηµιδια-
τροφή. Βιογραφικό-φωτογραφία στο 
e-mail: info@zefi -hotel.com. Τηλ. 
6937 263 928

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο, για να καλύψει 
τις θέσεις ρεσεψιόν, καµαριέρας, σερ-
βιτόρου, µπαρ, συντηρητή, λάντζας, 
κηπουρού. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 24116, ώρες 10πµ-5µµ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ζητείται για µόνιµη συνεργασία, από 
επώνυµη εταιρεία ενδυµάτων, για το 
κατάστηµα της Πάρου στο Λιµανάκι 
της Νάουσας. Μας ενδιαφέρουν 
άτοµα µε εµπειρία στην εξυπηρέτηση, 
επικοινωνιακά, µε οµαδικό πνεύµα 
και γνώσεις στο χώρα της µόδας και 
του στυλ. Στείλτε το βιογραφικό σας 
στο info@heel.gr ή επικοινωνήστε 
στο 210/9575384 εσωτ. 1, ώρες: 
10:00-16:00

ΝΕΟΣ/ΝΕΑ κάτοικος Πάρου ζητείται 
για νεόδµητο συγκρότηµα 6 Βιλών 
στην Πάρο, για θέση εργασίας Villa 
Manager, για 7 µήνες (Απρίλιο - 
Οκτώβριο), µε άριστη γνώση της 
αγοράς, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, επικοινωνιακές ικανότητες και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@ciel-paros.
com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 
εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-
ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 
του αντικειµένου και άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό στο email: 
parospharma@yahoo.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΕΣ ζητούνται στην Αντίπαρο 
για 3µηνη απασχόληση, για καθα-
ριότητα και περιποίηση εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Απαραίτητα 
προσόντα: Ευγένεια, σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. Παροχές: ανταγωνιστι-
κές µηνιαίες αποδοχές, διαµονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο vilabro@
gmail.com, Τηλ. επικοινωνίας: 6946 
00 00 36

BUTLER ζητείται µε προϋπηρε-
σία, για 3µηνη απασχόληση στην 
Αντίπαρο. Παροχές: ανταγωνιστικές 
µηνιαίες αποδοχές, διαµονή και δια-
τροφή. Απαραίτητα προσόντα: Άψογη 
γνώση αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο, ικανότητα οµαδικής 
συνεργασίας. Συστατικές επιστολές θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο vilabro@

gmail.com, Τηλ. επικοινωνίας: 6946 
00 00 36 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για υποστή-
ριξη πελατών σε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στο Λογαρά για την σεζόν 
2020 (Μάιο-Οκτώβριο), 6ωρη ή 
πλήρης απασχόληση (10.00-4.00). 
Απαιτούµενα: πολύ καλή γνώση 
αγγλικών ή και 2ης γλώσσας, διάθεση 
για δουλειά, προϋπηρεσία 1 χρόνο 
θα εκτιµηθεί, ιδανικό να µένει κοντά, 
διότι το ωράριο µπορεί να µεταβάλ-
λεται. Πληροφορίες : 6974 008 629. 
Αποστολή cv kleopatrapsarrou@
gmail.com

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ζητούνται  
από πάροχο ενέργειας. Ανάπτυξη 
πελατολογίου σε Πάρο, Νάξο, Αντί-
παρο. Γνώση αγγλικών απαραίτητη, 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις µετράει 
θετικά. Προσφέρουµε το µεγαλύτερο 
πακέτο αποδοχών στο χώρο και 
έξοδα κίνησης. Εξειδικευµένη εκπαί-
δευση στους παρόχους ενέργειας. 
Τηλ. επικ. 6944 789 709 και 6971 
770 390.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενο-
δοχείο LEFKES VILLAGE στις Λεύκες 
Πάρου από Μάιο έως Οκτώβριο για 
τα πόστα: 1.υπεύθυνη σέρβις, 2.Υπεύ-
θυνη πρωινών 3. Καµαριέρα και 4. 
Συντηρητή (από Απρίλιο). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών 
στο lefkesvl@otenet.gr ή στο 22840 
41827

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

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται στην Αντίπαρο. Α-
παιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κου-
ζίνα, άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων, ευχάριστος-
θετικός χαρακτήρας, απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχονται: 
3µηνη απασχόληση, (Ιούνιος-Αύ-
γουστος), απολαβές αναλόγως 
προσόντων, διαµονή-διατροφή, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Βι-
ογραφικά: vilabro@gmail.com, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 00 00 36   

Ο∆ΗΓΟΣ ηλικίας από 25 – 40 ετών µε 
απολυτήριο λυκείου ζητείται από την 
εταιρεία διανοµής τροφίµων, ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, για µόνιµη ή εποχιακή 
εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6938 
915 586

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ και ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ζητούνται. Επικοινωνία 
στο τηλ. 6932 540 211

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο email: 
info@kmadvisors.gr ή στο fax: 22840 
21808. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21915, 28141

ΥΠΑΛΛΗΛΟI ζητούνται από 
εταιρεία Car Hire για εργασία στην 
Πάρο. Για τις θέσεις α) εξυπηρέτησης 
πελατών και β) οδηγού. Απαραίτητα 
προσόντα: επιθυµητή κατοχή πτυχίου, 
κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 
για πάνω από 1 έτος,  επιθυµητή 
εµπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 

τουλάχιστον 1 έτους, πολύ καλή 
γνώση αγγλικών, επιθυµητή δεύτερη 
ξένη γλώσσα, ενθουσιώδης ευγενική 
προσωπικότητα µε ενδιαφέρον 
για τον πελάτη, αποτελεσµατικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα 
ανταπόκρισης σε εργασιακό περι-
βάλλον µε απαιτητικούς ρυθµούς, 
οµαδικό πνεύµα. Αποστολή βιογραφι-
κών: stparos@hertz.gr, επικοινωνία: 
22840 28113

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ γενικών καθηκόντων 
ζητείται από επιχείρηση ενοικιαζόµε-
νων δωµατίων στην Παροικιά, για τη 
σεζόν από Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο. 
Καλή γνώση Αγγλικών υποχρεωτική. 
Email επικοινωνίας: bridgoni@
hotmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 
στην καφετέρια Φλοίσβος στην 
Παροικιά, για τις παρακάτω θέσεις: 
α) Σερβιτόρος/α, β) Λάντζα και γ) 
Μπουφές-Κρύα κουζίνα-Κρέπες. Τηλ. 
για πληροφορίες: 693 2170 113, 693 
7472 111

Το ΙΚΤΕΟ Πάρου, συνεργάτης του 
∆ικτύου Autovision, επιθυµεί να προ-
σλάβει: Ελεγκτή Γραµµής Ελέγχου 
ΚΤΕΟ Ελαφρών & ∆ίκυκλων Οχηµά-
των, Απόφοιτο Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου µε 
ειδικότητα Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών 
Συστηµάτων και Αυτοµατισµού 
Αυτοκινήτου ή Απόφοιτο Ι.Ε.Κ. – 
∆ιπλωµατούχος του Οργανισµού 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) µε ειδικότητα 
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή 
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Απόφοιτο Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Λυκείων Τοµέας 
Μηχανολογικός Τµήµατος Βιοµηχανι-
κών Εγκαταστάσεων & Βιοµηχανικής 
Παραγωγής ή Πτυχιούχο τεχνολόγο 
µηχανικό κατεύθυνσης: Μηχανολό-
γου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, 
Ναυπηγού, Μηχανικού Οχηµάτων. 
Επιπλέον προσόντα: Γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, Κάτοχος 
άδειας οδήγησης Α,Β, εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αποστολή 
βιογραφικών µε email στη διεύθυνση 
kteoparou@autovision.gr. Υπόψη Κου 
Βαβανού. Τηλ. επικοινωνίας: 6941 
411 564.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Πούντα (έναντι 
Αντιπάρου) για τη σεζόν Μάιο-Ο-
κτώβριο. Ικανοποιητικός µισθός, 
ασφάλιση. Προοπτικές µονιµότητας. 
Επιθυµητή η προϋπηρεσία και η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας (µέτριο 
επίπεδο). Συνεργάσιµη, ευχάριστη. 
Πληροφορίες: 6977 657 399, Βιο-
γραφικά στο: kiriaki.remvistudios@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατάστη-
µα ΥΡΙΑ στο Λογαρά της Πάρου. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6944 115 555

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-
νωνία στο email: nekdion@yahoo.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΣΚΑΦΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ πωλεί-
ται λόγω συνταξιοδότησης, ξύλινο, 
µήκους 6,60 µέτρων. Έτος κατασκευ-
ής 2002. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
41864, 6932 743 196

Αγγελίες

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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Δράσεις 
αιμοδοτών

Την Κυριακή, 26/1/2020 πραγματοποιήθηκε στην 
κατάμεστη αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος», η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και η 
γενική συνέλευση – αρχαιρεσίες, από τον σύλλογο 
εθελοντών αιμοδοτών Πάρου –  Αντιπάρου, «Μαρία 
Ναυπλιώτη».

Απολογισμός δράσης
Η πρόεδρος του συλλόγου αιμοδοτών, Μαρουσώ 

Φραγκούλη, μεταξύ άλλων είπε:  
«[…] Η εθελοντική αιμοδοσία σηματοδοτεί ένα από 

τα αγνότερα μα και ιερότερα αισθήματα του ανθρώ-
που. Ειδικά αυτές τις ημέρες, που όλοι ανταλλάσσου-
με ευχές για το νέο έτος, εσείς φίλοι αιμοδότες, τις 
κάνετε πράξεις, προσφέροντας ζωή, χαρά και ελπίδα 
σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη.

Ο σύλλογος μας θεωρεί υποχρέωσή του να εκ-
φράσει τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες του σε 
όλους τους αιμοδότες και ιδιαίτερα στους νέους που 
είναι η συνέχεια και το μέλλον του συλλόγου. Προσ-
δοκία όλων μας είναι η άψογη συνεργασία μας, ώστε 
να ανοιχτεί διάπλατα το μονοπάτι που χάραξε εδώ και 
χρόνια η αείμνηστος πρόεδρος, Μ. Ναυπλιώτη. Σκο-
πός μας είναι να γίνει συνείδηση η τεράστια προσφο-
ρά της εθελοντικής αιμοδοσίας. Εδώ θα πρέπει να το-
νιστεί και θεωρώ πως είναι αναγκαίο να αναφερθούν 
τα στατιστικά στοιχεία του συλλόγου μας. 

- Το 2017 από τους 1055 αιμοδότες που προσήλ-
θαν, αιμοδότησαν 944. Δόθηκαν σε 344 συμπολίτες 
μας 809 φιάλες.

- Το 2018 από τους 1054 αιμοδότες, αιμοδότησαν 
952. Δόθηκαν σε 342 συμπολίτες μας 742 φιάλες.

- Το 2019 από τους 1246 αιμοδότες, αιμοδότησαν 
1078 κι από αυτές δόθηκαν σε 349 άτομα 798 φιά-
λες.

Είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που δεν 
έχουν αυτάρκεια σε αίμα. Γι’ αυτό σας καλώ όλους 
σας να γίνετε συμπαραστάτες, να μας βοηθήσετε 
να προχωρήσουμε σ’ αυτό το έργο προσφοράς, που 
πραγματικά σώζει ζωές. Ας αφιερώσουμε τριάντα 
λεπτά από τον χρόνο μας για να σώσουμε μια ζωή 
και να αποκτήσουμε ως κράτος αυτάρκεια σε αίμα. 
Θεωρώντας πως για να πραγματοποιηθεί ο στόχος 
αυτός, πρέπει να επενδύσουμε στα νιάτα μας, εδώ 
και δυο χρόνια στην αιμοληψία του Δεκεμβρίου γί-
νονται ενημερωτικές παρουσιάσεις από γιατρούς του 
νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου. Γι’ 
αυτό τον λόγο ευχαριστούμε θερμά τους διευθυντές 
και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων των νησιών 
μας. Επίσης, στις εαρινές αιμοληψίες συμμετέχει και 
εκπρόσωπος  από το «Όραμα Ελπίδα», παίρνοντας 
δείγματα για τη δωρεά μυελού των οστών, συμπλη-
ρώνοντας τους 135 εθελοντές δωρητές μυελού των 
οστών. Παρατείναμε τις ημέρες της  χειμερινής αιμο-
ληψίας, φέρνοντας την αιμοδοσία στην πόρτα σας, 
πραγματοποιώντας αιμοληψίες στα Μάρμαρα, στην 
Αγκαιριά και στην Αντίπαρο, με πολύ καλά αποτελέ-
σματα».

Ακόμα, ο σύλλογος αιμοδοτών πρόσφερε στα μέλη 
του, αναμνηστικά μπρελόκ και πάνινες τσάντες, ενώ 
η πρόεδρος ευχαρίστησε φορείς και συμπολίτες μας 
που βοηθούν οικονομικά τον σύλλογο, καθώς και τους 
συμπολίτες μας που προσφέρουν χρήματα στη μνή-
μη αγαπημένων τους προσώπων. Επίσης, ευχαρίστησε 
όλους όσοι βοηθούν στις εαρινές και χειμερινές αιμο-
δοσίες και τους χορηγούς της παραπάνω εκδήλωσης. 

Τέλος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του απερχόμε-
νου διοικητικού συμβουλίου: Τσιγώνια Ζαμπία, Μα-
ούνη Χριστόδουλο, Αλεξόπουλο Ηλία, Μαούνη Φλώ-
ρα, Ντουμανίδου Εύα και Αλιπράντη Στέλιο, για την 
άψογη συνεργασία και ευχήθηκε το νέο συμβούλιο να 
συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο της εθελοντικής αι-
μοδοσίας.

Οικονομικός απολογισμός
Η ειδική γραμματέας του συλλόγου, Εύα Ντουμανί-

δου, παρουσίασε τα έσοδα και τα έξοδα του συλλό-
γου, καθώς και την έκθεση οικονομικού ελέγχου της 
ελεγκτικής επιτροπής, που ενέκρινε την οικονομική 
διαχείριση του και απάλλαξε το απερχόμενο Δ.Σ. από 
κάθε ευθύνη.    

Γενική ενημέρωση
Τα μέλη του συλλόγου είχαν την ευκαιρία να ακού-

σουν σημαντικές πληροφορίες για τον σύλλογο και 
την κάρτα του εθελοντή αιμοδότη, από τον γενικό 
γραμματέα του συλλόγου, Χριστόδουλο Μαούνη, ο 
οποίος είπε:

«[…] Έχουμε μια μοναδικότητα σαν σύλλογος. Είμα-
στε από το 2012 πιστοποιημένος σύλλογος και από 
το 2017 μέσα στους 9 που έχουμε την ειδική πιστο-
ποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.   

Τι κερδίσαμε που είμαστε πιστοποιημένος σύλλο-
γος; Φυσικά τη συνέχεια της λειτουργίας του συλ-
λόγου με την άδεια λειτουργίας του και την νομική 
υπόσταση που χρειάζεται. Αν δεν είχαν γίνει αυτές οι 
ενέργειες θα είχαμε την ανάκληση της άδειας, δηλα-
δή του καταστατικού του συλλόγου. Επίσης, με την 
πιστοποίηση έχουμε το δικαίωμα συμμετοχής σε κρα-
τικές επιχορηγήσεις. Ο σύλλογος μας είναι εγγεγραμ-
μένος:

- στο Εθνικό Μητρώο Φορέων ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

- στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), 
- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ), 
- στο Κέντρο Κοινότητας και 
- στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Ο σύλλογος μας είναι ο φορέας που εξασφαλίζει 

την παροχή υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας τον στόχο της 
αυτάρκειας αίματος. Το αίμα έγινε ΕΜΑ (Εθνικό Μη-
τρώο Αιμοδοτών). Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 
έχουν αναλάβει την έκδοση ταυτοτήτων εθελοντών 
αιμοδοτών, οι οποίες απλοποιούν ακόμα περισσότερο 
τις διαδικασίες. Γι’ αυτό μέχρι να εκδοθεί σε όλους 
η καινούργια κάρτα πρέπει να κάνετε γνωστό στην 
αιμοληψία που προσέρχεστε τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Την κάρτα αιμοδότη μπορούν να την αποκτήσουν 
όσοι αιμοδότησαν από το 2016 και μετά. Πληκτρο-
λογούμε  www.bdr.gr  και ακολουθούμε τα παρακάτω 
βήματα

επιλέγουμε «Επικοινωνία»→ τηλεφωνούμε στο 215 
215 78 65 δίνοντας το ονοματεπώνυμο μας και ζητά-
με να λάβουμε με sms τον 6ψήφιο κωδικό →αριθμός 
κινητού → κωδικός 6ψήφιος → υποβολή → εγγρα-
φή εθελοντή αιμοδότη → αφού γίνει η εγγραφή πίσω 
στην αρχική σελίδα → είσοδος στο πληροφοριακό 
σύστημα → όνομα χρήστη → κωδικός πρόσβασης → 
ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη → υποβολή νέας αίτη-
σης → φωτογραφία → επιλογή σημείου παράδοσης.

Ο γενικός γραμματέας του συλλόγου κλείνοντας 
την παρουσίαση του έκανε γνωστό τον σημαντικότερο 
αριθμό (ο αριθμός 13600), που είναι ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ-
ΤΡΩΟΥ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Μπορείς να δώσεις αίμα σε 
οποιαδήποτε αιμοδοσία νοσοκομείου πανελλαδικά και 
δηλώνοντας αυτόν τον αριθμό. Το αίμα θα καταχω-
ρηθεί στον δικό μας σύλλογο (Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου «Μαρία Ναυπλιώτη»). 
Το παραπάνω νούμερο πρέπει να γίνει γνωστό σε φί-
λους, συγγενείς και σε όποιον γνωρίζουμε ότι είναι 
εθελοντής αιμοδότης. 

Νέο Δ.Σ. 
Το νέο διοικητικό συμβούλιο των αιμοδοτών δια-

μορφώθηκε στις 30/1/2020 ως εξής:
Πρόεδρος: Φραγκούλη Μαρουσώ
Αντιπρόεδρος: Τσιγώνια Ζαμπία
Γενικός γραμματέας: Μαούνης Χριστόδουλος
Ειδικός γραμματέας: Κοντός Ραφαήλ
Ταμίας: Μαούνη Φλώρα
Μέλη: Ντουμανίδου Ευανθία, Καπαρού Ιφιγένεια.
Ελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος: Αλιπράντης Στυλιανός
Μέλη: Φλώκος Ξενοφών, Περιπάνου Ειρήνη. 

Το αίμα
Τι είναι αυτό που δίνει τη ζωή, 
σε κάθε ανθρώπινη μορφή.
Τι είναι αυτό που μέσα σου κυλά, 
και νοιώθεις πόσο σε αγαπά.
 
Τι είναι αυτό που προσφέρεις όταν μπορείς, 
και γίνεσαι δωρητής της ζωής. 
 Τι είναι αυτό που προσφέρεις σε δέκα λεπτά, 
και νοιώθεις αμέριστη χαρά.
 
Σε ομάδες χωρίζεται αυτό, 
δεν κάνει όμως πρωταθλητισμό. 
Είναι πολύτιμο αγαθό, 
αλλά, δε γίνεται νερό.
 
Για το αίμα σας μιλώ, 
με καμάρι θα το πω.
Είμαστε όλοι εθελοντές, 
αίμα δίνουμε όποτε θες.
 
Στον σύλλογο μας αρωγοί, 
όλα τα μέλη είναι μαζί.
Ο Σύλλογος μας, μας φροντίζει, 
και το αίμα μας εξασφαλίζει.
 
Δεν είναι ένας σύλλογος απλός, 
είναι ο Σύλλογος ο Αιμοδοτικός.
 Όποτε μπορείς λοιπόν το αίμα σου να δίνεις, 
γιατί η καρδιά σου χαίρεται μονάχα όταν δίνεις!
 

Χριστόδουλος Μαούνης

Το θέμα της εβδομάδας
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Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Information Ofcer

iliakis@Leptosestates.gr

εως τις 24 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστώ θερμά, όλους τους συμμετέχοντες  στο βαρύτατο πένθος μας, για την 
απώλεια του πολυαγαπημένου μου συζύγου Νικολάου Μιχαηλίδη.

Η σύζυγος
Βέτα Μιχαηλίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 521/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Την από 17-01-2020 αίτηση της Ιωάννας Καλακώνα 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων στην περιοχή τμήματος του οικισμού Δρυός Δ.Κ. Μάρπησσας 
Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Νικολέτας Γεμελιάρη, για την διαδικα-
σία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 
(ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).
Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 269/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Την από 17-01-2020 αίτηση της Ιωάννας Καλακώνα 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή τμήματος του οικισμού Δρυός Δ.Κ. Μάρπησ-
σας Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Θεόδωρου Ζαρμακούπη, για 
την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του 
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).
Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακά ιατρεία
Η λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων στην Πάρο για τον Φεβρουάριο 2020 
με ωράριο λειτουργίας 08:30-14:00 θα έχει ως εξής:
Ιατρείο Νάουσας 
10/2 Νίκος Κωνσταντινίδης, 11/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη, 12/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη, 
13/2 Βερονίκη Αστρακά, 14/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη, 17/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη, 18/2
Γαρυφαλιά Γκύρτη, 19/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη, 21/2 Βερονίκη Αστρακά, 25/2 Βερο-
νίκη Αστρακά, 27/2 Γαρυφαλιά Γκύρτη
Ιατρείο Μάρπησσας 
10/2 Γεωργία Τσατσάνη, 11/2 Ραφαέλα Βούζα, 12/2 Γεωργία Τσατσάνη, 12/2
Από 8.30 έως 11 Κώστος και από 11.30 έως 14.00 Λεύκες. Γεράσιμος Μηλάς, 
13/2 Από 8.30 έως 11 Μάρμαρα και από 11.30 έως 14.00 Πρόδρομος. Νίκος 
Κωνσταντινίδης, 14/2 Νίκος Κωνσταντινίδης, 17/2 Γεωργία Τσατσάνη, 19/2 Γε-
ωργία Τσατσάνη, 20/2 Γεωργία Τσατσάνη, 24/2 Από 8.30 έως 11 Μάρμαρα και 
από 11.30 έως 14.00 Πρόδρομος. Γεωργία Τσατσάνη, 25/2 Γεωργία Τσατσάνη, 
26/2 Γεωργία Τσατσάνη, 27/2 Γεωργία Τσατσάνη, 28/2 Νίκος Κωνσταντινίδης, 
Ιατρείο Αγκαιριάς
11/2 Νίκος Κωνσταντινίδης ,18/2 Νίκος Κωνσταντινίδης, 20/2 Νίκος Κωνσταντι-
νίδης, 25/2 Νίκος Κωνσταντινίδης, 26/2 Νίκος Κωνσταντινίδης.



∆ηµοτικό ωδείο Πάρου
Ο σύλλογος «Υρία» και η κοινότητα Λευκών το Σάββατο 25 και ο σύλλογος 

«Ατλαντίς» στο Άσπρο Χωριό, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, πραγματοποίησαν 
εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε η μικτή χορωδία του δημοτικού ωδείου Πάρου, 
υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Ανδρεάκου. Παρουσιάστηκαν πρωτο-
χρονιάτικα παριανά κάλαντα, τα οποία συνόδευαν στην τσαμπούνα ο κ. Γιάν-
νης Κυδωνιεύς και στο τουμπάκι η κ. Σοφία Κεφάλα. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι δύο από τα παριανά κάλαντα πα-
ρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από χορωδία στην Πάρο μετά από έρευνα 
που πραγματοποίησε η κ. Κωνσταντίνα Ανδρεάκου. Το δεύτερο μέρος περι-
λάμβανε την παρουσίαση του μελοποιημένου ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη 
«Γενάρης του 1904» ως ένα μικρό αφιέρωμα στον πρόσφατο χαμό του μου-
σικού Θ. Μικρούτσικου και τραγούδια για τον Γενάρη και πρωτοχρονιάτικες 
ευχές. Τις χορωδίες πλαισίωσαν με τη φωνή τους οι: Θοδωρής Κρητικός, 
Μανώλης Ραγκούσης και Άννα Χατζηκυριάκου και συνόδεψαν οι μουσικοί: 
Μανώλης Ακάλεστος στα κρουστά, Νίκος Αρκουλής στην κιθάρα, Κωνστα-
ντία Δριβάκου στο μαντολίνο, Νίκος Παπαδάκης στο βιολί και Κωνσταντίνος 
Παπαδάκης στο μπάσο.



Η 21η έκδοση
έχει ξεκινήσει!

Εσύ θα είσαι μέσα;
Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | info@smileweb.gr


