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Προβλήµατα 
στο µουσείο 
Περαντινού

» ΣΕΛ. 13

Συµβούλιο της Επικρατείας

∆ίκαια πρώτοι 
οι µικροί του 
ΑΟΠ
Με σκορ 3-0 κέρδισε η οµάδα Κ-16 του 
ΑΟ Πάρου στον αγώνα - µπαράζ που 
έγινε το προηγούµενο Σάββατο, στο 
δηµοτικό γήπεδο Νάξου µε τον Παν-
θηραϊκό, για την πρώτη θέση της βαθ-
µολογίας στον τρίτο όµιλο του πρωτα-
θλήµατος Κυκλάδων.

» ΣΕΛ. 15

∆ήµος Πάρου
Επανασύνδεση 
ηλεκτρικού 
ρεύµατος

» ΣΕΛ. 13

Εν αναµονή θετικής 
απόφασης
Εκδικάστηκαν την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 οι δύο αιτήσεις πολιτών κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και του 
υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

» ΣΕΛ. 8-9
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∆ράσεις και 
αντιδράσεις για τα 
αδέσποτα ζώα…

Από τον δήµο Πάρου δηµοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου σχετικά 
µε τις δράσεις της δηµοτικής αρχής τα έτη 2020, 2021 και 2022 
για τα αδέσποτα. Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

«Για τον ∆ήµο µας η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 
προτεραιότητα.

Από το περιβάλλον του νησιού, που αποτελείται από το πράσι-
νο και τον αέρα της, συνηθίζουµε να µην εξαιρούµε και τα ζώα, 
κυρίως τα αδέσποτα (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως η προστασία 
των ζώων αφορά µόνο σε αυτά).

Φροντίζουµε γι’ αυτό να τηρούµε πιστά τις νοµοθετικές διατά-
ξεις για την ευζωία και προστασία τους, ως µέγιστο δείγµα του 
πολιτισµού µας. 

Υπενθυµίζουµε εξάλλου ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύ-
λοι & γάτες) προστατεύονται από τον Νόµο (ΦΕΚ.15/2-2-12) και 
οι δράστες κακοποίησής τους (δηλητηριάσεις, κ.λπ.) τιµωρούνται 
µε µη εξαγοράσιµη ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή (άρθρο 
17). Η προσπάθεια µας για την ευζωία των αδέσποτων και την 
οµαλή συνύπαρξή τους µε τον άνθρωπο είναι επίµονη, και ευελ-
πιστούµε πως σε συνεργασία και µε τους αρµόδιους Συλλόγους 
εθελοντών θα είµαστε σε θέση να προσφέρουµε ακόµα καλύτερες 
υπηρεσίες στους µικρούς µας φίλους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Πάρου, ιδιαίτερα ευαισθητοποιη-
µένος σε θέµατα που αφορούν στην προστασία των ζώων, αλλά 
και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια, έχει προχωρήσει τα τελευ-
ταία χρόνια σε µια σειρά από σηµαντικές δράσεις προκειµένου 
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα των αδέσποτων 
ζώων.

Συγκεκριµένα:
1) Με την από 21/10/2020 έως 30/3/2021 σύµβαση ύψους 

19.981,63 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, πραγµατοποιήθηκαν 
276 κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα, που αφορού-
σαν τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, τον εµβολιασµό, την 
ηλεκτρονική σήµανση, την παρακολούθηση και εν γένει την ια-
τροφαρµακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πάρου, 
σύµφωνα µε το Ν.4039/2/2/2012. 

2) Παράλληλα, τον ∆εκέµβριο του 2021 υπογράφηκε σύµβα-
ση ύψους 9.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε δύο ανα-
δόχους για διάστηµα 5 µηνών που αφορούσαν τον κτηνιατρικό 
έλεγχο, τη στείρωση, τον εµβολιασµό, την ηλεκτρονική σήµαν-
ση, την παρακολούθηση και εν γένει την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πάρου σύµφωνα µε το 
Ν.4039/2/2/2012.

3) Για το 2022, βρισκόµαστε στη φάση ανάληψης της δαπάνης 
για την παροχή Υπηρεσιών µε το ίδιο αντικείµενο ποσού ύψους 
27.699,99 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για διάρκεια ενός έτους.

4) Το 2020 πραγµατοποιήθηκε επίσης η προµήθεια των παρα-
κάτω υλικών:

1 20 Κουτιά µεταφοράς γατιών µεσαίου µεγέθους 390,00 €
2 16 Κλουβιά µεταφοράς σκύλων µεγάλου µεγέθους 2.960,00 €
3 20 Κλουβιά µεταφοράς σκύλων µεσαίου µεγέθους 2.580,00 €
4 24 Κλουβιά µεταφοράς µικρόσωµων σκύλων 576,00 €
5 30 Σκυλόσπιτα µεγάλου µεγέθους 3.570,00 €
6 60 ποτίστρες ζώων 1.680,00 €
7 85 Ταΐστρες σκύλων µεταλλικές χωρητικότητας 10 Κιλών 

2.040,00 €
8 15 Ντουλάπια αλουµινίου 2100,00 €
9 Ξυλεία για στέγαστρα ζώων1346,60 €
10 Ξύλινη αποθήκη για τη φύλαξη ζωοτροφών & συναφών ει-

δών 2.672,34 €
Σύνολο 19.914,94 ευρώ
Τελικό ποσό δαπάνης µε ΦΠΑ (24%) 24.694,53 ευρώ

** Μεγάλο µέρος των ταϊστρών και ποτιστρών έχουν ήδη τοπο-
θετηθεί στους οικισµούς.

5) Tο 2021 έγινε προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα 3.000 
ευρώ, τα οποία κατανεµήθηκαν στις ταΐστρες.

6) To 2021 έγινε προµήθεια και τοποθέτηση 20 κιβώτιων “ΝΟ 
ΚΑΚΑ” - To “ΝΟ ΚΑΚΑ” είναι εύχρηστο σύστηµα µιας χρήσης 
από χαρτί (ανακυκλώσιµο, ανακυκλωµένο και φιλικό στο περι-
βάλλον), που συναρµολογείτε σε φτυάρι για την αποκοµιδή των 
περιττωµάτων ζώων.

7) Για το 2022 έχουν προϋπολογισθεί δαπάνες ύψους 67.000,00 
€ που αφορούν σε αδέσποτα:

• Προµήθεια ζωοτροφών 2022 ποσού 10.000,00 ευρώ
• Παροχή Υπηρεσιών για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων ποσού 

50.000,00 ευρώ που αφορούν στο 2022 και 2023
• Προµήθεια αναλωσίµων συστήµατος περισυλλογής ακαθαρ-

σιών ζώων συντροφιάς 6.000,00€ 
• Προµήθεια συστήµατος περισυλλογής ακαθαρσιών ζώων συ-

ντροφιάς 1.000,00 ευρώ 
Ακόµη, ο ∆ήµος Πάρου έχει καταθέσει πρόταση χρηµατοδότη-

σης στο πρόγραµµα «ΑΡΓΟΣ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟ-
ΦΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ποσού 294.299,99€, η οποία και 
περιλαµβάνει 3 υποέργα:

• Προµήθεια οχήµατος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς

• Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού περισυλλογής αδέσποτων
• Παροχή Υπηρεσιών για τη διαχείριση αδέσποτων ∆ήµου Πά-

ρου
Τέλος, επιδιώκεται συστηµατικά η καλλιέργεια συνείδησης του 

υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινό-
µενο της εγκατάλειψης ζώων καθώς και η προώθηση της υιοθε-
σίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την 
ασφάλεια µιας οικογένειας».

Αντίδραση Φ.Ε.Π.

Η πρόεδρος του συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πά-
ρου», ∆έσποινα Καλογεροπούλου, έστειλε –ως απάντηση- 
την παρακάτω επιστολή:

«Ενδιαφέρον έχουν οι αδιάκοπες προσπάθειες του ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΡΟΥ να πείσει τους πολίτες - ψηφοφόρους του νησιού ότι εί-
ναι ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα που αφορούν στην προστα-
σία των ζώων και κυρίως των αδέσποτων... Το ∆ηµαρχείο ξοδεύει 
πολύ µελάνι, αλλά τα στοιχεία που παραθέτουµε το διαψεύδουν.

Καταρχήν ο ∆ήµος Πάρου αγνοεί ότι ο Νόµος για την «ευζωία 
των ζώων συντροφιάς» έχει αλλάξει! Είναι ο Ν4830/21 και όχι ο 
Ν3940/12 που επαναλαµβάνει µε στόµφο στις ανακοινώσεις του.

Ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος για τα αδέσποτα, σύµφωνα µε το 
Νόµο. Οφείλει να διατηρεί ενεργή σύµβαση µε κτηνιατρεία για 
την περίθαλψή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όµως τα 
ποσά που διαθέτει επαρκούν µόνο για 4-6 µήνες τους έτους λόγω 
του µεγάλου αριθµού περιστατικών που καλούµαστε να διαχει-
ριστούµε.

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• Καφέ Λάζος (εφορία)
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• 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

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• 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 ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Μέλος:

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

φιλοζωία
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Όταν εξαντλείται το ποσό των συµβάσεων µε τα Κτηνια-
τρεία, οι Σύλλογοι επωµιζόµαστε όλο το κόστος των στειρώσεων / περίθαλψης 
γιατί δεν αφήνουµε τα ζώα στο έλεος της αναλγησίας του ∆ήµου. 

Περί Προγραµµάτων ∆ιαχείρισης Αδέσποτων 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του ∆ήµου βαίνει µειούµενο σε πα-

ροχές, αντίθετα σε ανοδική πορεία βαίνουν οι υποσχέσεις και τα µεγάλα λόγια!
- Μελέτη 32/2020 (Αύγουστος 2020) διατέθηκαν 20.000 ευρώ µε το ΦΠΑ
-Μελέτη 12/2021 (Απρίλιος 2021) διατέθηκαν 10.500 ευρώ µε το ΦΠΑ
-Μελέτη 53/2021-22) (Νοέµβριος 2021) διατέθηκαν 9.500 ευρώ µε το ΦΠΑ. 

Το πρόγραµµα έληξε ήδη για το 2022.
Περί Προγράµµατος σίτισης αδέσποτων γατών – ταΐστρες 
- Νοέµβριος 2020 αγορά 85 ταΐστρες + 60 (!) ποτίστρες (µερικά ζώα δεν θα 

πίνουν νερό προφανώς) 
- ∆εκέµβριος 2020 οι φιλοζωικές παραδώσαµε λίστα µε 78 σηµεία σίτισης 

αδέσποτων γατών.
- ∆εκέµβριος 2021 ένα χρόνο µετά, τοποθετήθηκαν ελάχιστες ταΐστρες/ πο-

τίστρες χωρίς τη συνεργασία των φιλοζωικών για το σωστό σηµείο ή τρόπο 
τοποθέτησης.

-2021 προµήθεια τροφών για αδέσποτες γάτες 3.000 ευρώ ενώ απαιτούνται 
1700- 1900 ευρώ/µήνα για 78 σηµεία 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: οι ελάχιστες από τις 85 ταΐστρες γέµισαν µε τροφή άπαξ 
κατά την τοποθέτησή τους. Τώρα χάσκουν άδειες. Οι υπόλοιπες σκουριάζουν 
στις αποθήκες. Οι εθελοντές εξακολουθούν να ταΐζουν τις αδέσποτες γάτες.

Περί εξοπλισµού και προµηθειών 
- Νοέµβριος 2020. Με αρ. απόφασης 872 και Θέµα: «προµήθεια εξοπλισµοί & 

υλικών για τα αδέσποτα ζώα» ο ∆ήµος αγόρασε µε απ’ ευθείας ανάθεση ύψους 
19.711 ευρώ, 20 κλουβιά γατών, 60 σκύλων, 30 σκυλόσπιτα, 15 ντουλάπια 
αλουµίνιου! κλπ. Τα πλήρη στοιχεία στη ∆ιαυγεια https://diavgeia.gov.gr/Α∆Α: 
ΨΠΦΕΩΞΓ-Γ31

- Σεπτέµβριος 2021 παραδόθηκαν στους ΦΕΠ 12 κλουβιά (3 γάτας - 9 σκύ-
λων). Τα υπόλοιπα κλουβιά, σκυλόσπιτα, ντουλάπια βρίσκονται ακόµη στις 
αποθήκες του ∆ήµου ή αγνοείται η τύχη τους.

Περί «ΝΟ-ΚΑΚΑ» 

Σπαταλήθηκαν 7.000 ευρώ για 20 κουτιά µε πτυσσόµενα χαρτονάκια “NO 
KAKA” για την αποκοµιδή των περιττωµάτων ζώων. ∆ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Α∆ΕΣ-
ΠΟΤΑ. Τα αδέσποτα δεν έχουν τη δυνατότητα να µαζεύουν τις ακαθαρσίες τους.

Περί φιλοζωικής συνείδησης
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ: «επιδιώκεται συστηµατικά η καλλιέργεια συνείδησης του 

υπεύθυνου ιδιοκτήτη ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο της εγκατάλειψης 
µπλα, µπλα»

ΠΩΣ επιδιώκει και προωθεί όλα αυτά ο ∆ήµος. ΠΟΤΕ δεν είδαµε µια εκστρα-
τεία, αφίσα, ανακοίνωση, εκδήλωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο λόγος λοιπόν που η κατάσταση στην Πάρο έχει βελτιωθεί 
και δεν έχουµε τουλάχιστον αδέσποτα σκυλιά µόνιµα στους δρόµους δεν οφεί-
λεται σε δράσεις του ∆ήµου αλλά στους φιλοζωικούς συλλόγους.

Οι Φ.Ε.Π ιδρύσαµε πριν 5 χρόνια Κτηνιατρείο στη Νάουσα. Ένα πρωτοπορι-
ακό, µοναδικό έργο, το πρώτο Κτηνιατρείο Φιλοζωικής στην Ελλάδα, µε καµία 
συµµετοχή του ∆ΗΜΟΥ ή άλλου δηµόσιου φορέα

- Το πλήρως εξοπλισµένο κτηνιατρείο µας έχει ευτυχώς τη στήριξη των πο-
λιτών που µας εµπιστεύονται την περίθαλψη των ζώων τους. 

- Στειρώσαµε και τοποθετήσαµε microchip ∆ΩΡΕΑΝ σε 87 δεσποζόµενα σκυ-
λιά ανέργων. Επιτελούµε όχι µόνο φιλοζωικό αλλά και κοινωνικό έργο.

- Με δυσβάσταχτο κόστος το Κτηνιατρείο ΦΕΠ στειρώνει, περιθάλπει, νοση-
λεύει αδέσποτα. ∆υστυχώς οι περισσότεροι πολίτες απαιτούν και πιστεύουν 
ότι είναι υποχρέωσή µας να φροντίσουµε ΟΛΑ τα αδέσποτα επειδή είµαστε 
Φιλοζωική. Όµως αυτή είναι υποχρέωση του ∆ήµου Πάρου και εκεί θα πρέπει 
να απευθύνονται.

Κάναµε το όραµα πραγµατικότητα. Αλλά αντί ο ∆ήµος να είναι περή-
φανος γι αυτό το έργο στο νησί, ο ∆ήµαρχος ΠΟΤΕ δεν πάτησε το πόδι 
του στο Κτηνιατρείο να δει πως και ποιοί αγωνίζονται για τα αδέσποτα 
στην Πάρο..

Υ.Γ.: Ο δήµος αναµένοντας την παραπάνω απάντησή µας και φοβούµενος 
τις επιπτώσεις έσπευσε να εξαγγείλει νέο συµπληρωµατικό πρόγραµµα για το 
2022 για τα αδέσποτα. Οι πιέσεις και τα µέχρι τώρα δηµοσιεύµατα µας είχαν 
αποτέλεσµα. Τα υπόλοιπα περί των άλλων δράσεων για τα αδέσποτα ισχύουν 
µέχρι κεραίας».
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7 χρόνια επιτυχιών

Ωδείο 
«Μυθωδία»

Το ωδείο της Μαρουλίας Κοντού στην Πάρο, γρά-
φει επί 7 χρόνια τον δικό του και καθόλα πετυχη-
µένο «µύθο» στα µουσικά δρώµενα του νησιού. 

Με φανερή συγκίνηση αλλά και περηφάνια, κα-
θώς ο αριθµός 7 δεν παραπέµπει µονάχα στις µέρες 
της δηµιουργίας και των θαυµάτων αλλά και στις 
νότες του µουσικού πενταγράµµου, η ιδρύτρια και 
διευθύντρια του «Μυθωδία» παρουσιάζει τα έργα 
και τις δράσεις του ωδείου, ενός ονείρου που όπως 
παραδέχτηκε στη «Φωνή της Πάρου», πολλοί ήταν 
αυτοί που την προέτρεπαν να το «ξανασκεφτεί». 

Το ωδείο «Μυθωδία» στα επτά χρόνια λειτουρ-
γίας του έχει κερδίσει βραβεία σε πανελλήνιο και 
διεθνές επίπεδο, έχει διοργανώσει πλήθος µαθη-
τικών συναυλιών, σεµινάρια µε εξέχοντες µουσι-
κούς, έχει συνεργαστεί µε σηµαντικούς συνθέτες, 
µαέστρους καθώς και µε µουσικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού, µε µια απαράµιλλη ορµή ακόµα κι εν 
µέσω πανδηµίας.

Στο χώρο συναυλιών του ωδείου, το καλοκαί-
ρι του 2021, φιλοξένησε τον παγκοσµίου φήµης 
πιανίστα Niκolay Lugansky. Χρονιά που η χορω-
δία του ωδείου έλαβε µέρος στον παγκόσµιο δια-
δικτυακό διαγωνισµό χορωδιών «The world Peace 
Choral Festival» αποσπώντας το αργυρό βραβείο, 
εποχή που τα περισσότερα ωδεία της χώρας δε λει-
τούργησαν καν.

Τον Απρίλιο του 2018 η χορωδία του ωδείου 
βραβεύτηκε µε πρώτο βραβείο και χρυσό µετάλ-
λιο στον πανελλήνιο διαγωνισµό χορωδιών της 
Χ.Ο.Ν. στον Πειραιά και λίγο αργότερα έκανε την 
πρώτη της εµφάνιση στη δισκογραφία τραγου-

δώντας στον δίσκο, «Μισοφέγγαρο Κυδώνι», σε 
ποίηση ∆ηµήτρη Λέντζου και µουσική Γιώργου 
Καγιαλίκου.

Επίσης, το 2018 το ωδείο «Μυθωδία» συνδιορ-
γάνωσε το 1ο φεστιβάλ χορωδιών Πάρου, σε συ-
νεργασία µε την ΟΥΝΕΣΚΟ και µε συµµετοχή χο-
ρωδιών απ’ όλη την Ελλάδα. Ακόµα, το καλοκαίρι 
του ίδιου έτους και το 2020 διοργάνωσε σεµινάριο 
σε συνεργασία µε το ωδείο από την Ελβετία «Art d 
essences», µε συµµετοχή του κορυφαίου τσελίστα 
∆ηµήτρη Γούζιου.

Για 5 συνεχόµενα έτη σε συνεργασία µε την εφο-
ρία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το ωδείο της Μαρου-
λίας Κοντού πραγµατοποιεί συναυλίες στο αρχαιο-
λογικό µουσείο Πάρου και στο κάστρο Αντιπάρου, 
για την «Πανσέληνο του Αυγούστου», σε συνερ-
γασία µε τοπικούς παράγοντες και πάντα υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισµού.

Αναγνωρισµένοι τίτλοι σπουδών 

Πολλοί σπουδαστές του ωδείου «Μυθωδία» 
έχουν κερδίσει σηµαντικές διακρίσεις σε πανελ-
λήνιους διαγωνισµούς χορωδίας και πιάνου αλλά 
και αναγνωρισµένους από το κράτος τίτλους 
σπουδών. 

«Μαθήτριά µου έλαβε υποτροφία από το κρατικό 
ωδείο Θεσσαλονίκης για όλα τα χρόνια σπουδών 
της εκεί, ενώ, άλλη πέρασε σε µουσικό πανεπιστή-
µιο της Ολλανδίας» αναφέρει µε καµάρι η κ. Κο-
ντού.

Αξίζει να αναφέρουµε ότι σπουδαστές του 
ωδείου έλαβαν µέρος στο διεθνές project «Art 
Unites Us All», µαζί µε επαγγελµατίες µουσικούς 
και σπουδαστές από τα καλύτερα πανεπιστήµια 
του κόσµου όπως: The Juilliard school, Harvard 
university, RNCM – Royal northern college of 
music, Bath spa university και το ωδείο Αθηνών. 
Η τιµητική αυτή πρόσκληση έγινε από την συνθέ-
τρια, Domina Monriel, η οποία έγραψε τη µουσική 
και οργάνωσε όλο το project διαδικτυακά.

«Πάντα ονειρευόµουν» παραδέχεται η Ιδρύτρια 
του ωδείου «Μυθωδία» «να δώσω στα παιδιά της 
Πάρου όσα εγώ στερήθηκα, λόγω εποχής και λι-
γοστών τότε δυνατοτήτων του νησιού. Μετά από 
23 χρόνια διδασκαλίας και εµπειρίας γνωρίζω την 
αξία της µουσικής παιδείας, λόγος για τον οποίο 

εισήγαγα το µάθηµα του πρώιµου σταδίου της 
µουσικοκινητικής αγωγής το οποίο έχω αναλάβει 
εγώπροσωπικά για βρέφη από 16 µηνών µέχρι 3 
ετών µαζί µε τη µαµά ή τον µπαµπά τους».

Όπως εξηγεί η κ.Κοντού, µέσω αυτών των µα-
θηµάτων δίνεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ανά-
πτυξης των πρώτων δεξιοτήτων των παιδιών, 
ώστε µετά τα 3 έτη να συνεχίσουν µόνα τους να 
καλλιεργούν τη φωνή τους και να δοκιµάσουν 
όλα τα µουσικά όργανα µιας ορχήστρας ώστε να 
βρουν αυτό που τους ταιριάζει απόλυτα, µέσω παι-
χνιδιών και άλλων διαδραστικών δραστηριοτήτων 
που περιλαµβάνονται στο στάδιο της µουσικοκινη-
τικής αγωγής.

Στόχοι του ωδείου είναι η µουσική εκπαίδευση 
βασισµένη στην αγάπη, το µεράκι,τις γνώσεις και 
το όραµα, η γενικότερη καλλιτεχνική προσφορά 
στην κοινωνία της Πάρου, η πραγµατοποίηση 
σεµιναρίων και οι ανταλλαγές µε µουσικούς και 
σπουδαστές µουσικής από διαφορετικά µέρη της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο ωδείο «Μυθωδία» λειτουργούν τµήµατα 
• Κλασσικής µουσικής: πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλά-
ουτο, φωνητική, υποχρεωτικά & ανώτερα θεωρη-
τικά.
• Μοντέρνας µουσικής: κρουστά, ντραµς ηλεκτρι-
κή-ακουστική κιθάρα, ηλεκτρικό µπάσο, τραγούδι.
• Παραδοσιακής µουσικής.
• Τµήµατα µαθητικής ορχήστρας. 
• Τµήµατα µουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.
• Τµήµατα χορωδίας για παιδιά και ενήλικες.
• Μουσικοκινητική αγωγή για βρέφη 18 µηνών 
έως παιδιά 7 ετών.
• Καλοκαιρινό τµήµα εκµάθησης µέσω τέχνης για 
παιδιά από 4-10 χρονών.

Συνέντευξη µε όλες τις δράσεις και 
το προσωπικό όραµα της ιδρύτριας του 
ωδείου «Μυθωδία», στην ηλεκτρονική 

έκδοση της εφηµερίδας Φωνή της Πάρου 
www.fonitisparou.gr)
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Μικροφράγµατα 
στον 
Καβουροπόταµο 

Σε τόπους όπου το νερό ήταν σπάνιο αγαθό, οι 
κοινότητες εφάρµοζαν ποικίλες πρακτικές για να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της λειψυδρίας. Μία 
από τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης του 
νερού που χάνεται στο χρόνο είναι τα µικρής κλί-
µακας φράγµατα ανάσχεσης κατά µήκος των κοι-
τών ρεµάτων περιοδικής ροής.

Με στόχο την επιστηµονική τεκµηρίωση των 
πολλαπλών λειτουργιών των µικροφραγµάτων, 
το WWF Ελλάς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη 
Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), το Ινστιτούτο 
Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), η 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πάρου (∆ΕΥΑΠ) και ο ∆ήµος Πάρου υλοποιούν το 
έργο «Λίθινοι αναβαθµοί: Μια πράσινη υποδοµή 
για την αντιµετώπιση της έλλειψης νερού σε µι-
κρά άνυδρα νησιά» 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, το 
«Μπουλούκι» και το Φεστιβάλ Πάρου διορ-
γανώνουν από κοινού ένα βιωµατικό εργα-
στήριο κατασκευής µικρών φραγµάτων στον 
Καβουροπόταµο της Πάρου, ένα ρέµα περιο-
δικής ροής στα νοτιοανατολικά του νησιού 
διάρκειας τεσσάρων ηµερών 1-4 Ιουνίου 

2022. Θα περιλαµβάνει εργασίες κατασκευής ξε-
ρολιθικών αναβαθµών στον Καβουροπόταµο κα-
θώς και παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και ξε-
ναγήσεις στο νησί. Με τη συµµετοχή 15 φοιτητών 
και νέων επαγγελµατιών από τους κλάδους των 
εφαρµοσµένων τεχνών, της µηχανικής και των 
κατασκευών, της πολιτιστικής διαχείρισης, των 
επιστηµών του περιβάλλοντος και άλλων σχετιζό-
µενων κλάδων. Οι εργασίες πεδίου θα πραγµατο-
ποιηθούν υπό την καθοδήγηση τριών έµπειρων 
µαστόρων-εκπαιδευτών από την Πάρο.

Το βιωµατικό εργαστήριο θα ολοκληρωθεί το 
Σάββατο 4 Ιουνίου στις 20:00, στο Ανοικτό Θε-
ατράκι του Λυκείου Πάρου όπου θα παρουσιαστεί 
συνολικά το έργο καθώς και τα αποτελέσµατα του 
βιωµατικού εργαστηρίου. Στη συνέχεια θα ακο-
λουθήσει ανοικτή συζήτηση για την αντιµετώπιση 
της λειψυδρίας και γιορτή λήξης του εργαστηρίου. 

Το βιωµατικό εργαστήρι είναι ενταγµένο στην 
πράξη “Πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων για την 
ενδυνάµωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας 
της Πάρου µε το φυσικό και ανθρωπογενές περι-
βάλλον” ενταγµένη στο Τοπικό Πρόγραµµα CLLD-
LEADER/Οµάδα Τοπικής ∆ράσης «Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»/ Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύ-
ει στις αγροτικές περιοχές/Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων/Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020/ Με τη συγ-
χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

∆ιοργάνωση: «Μπουλούκι» – Φεστιβάλ Πάρου
Σε συνεργασία: ∆ήµος Πάρου – ∆ΕΥΑ ΠΑΡΟΥ – 

WWF Ελλάς – MedINA – ΙΝΣΠΕΕ

Στα πάνω του 
ο Μάιος

Ξεπέρασε το 2019 η κίνηση στον λιµένα Πάρου 
ο φετινός Μάιος, καθώς στο νησί µας αποβιβά-
στηκαν 46.495 επιβάτες, έναντι 43.516 τον Μάιο 
του 2019.

Η φετινή κίνηση υπολείπεται των τελευταίων 
ετών µόνο από τον Μάιο 2018, που είχαµε την 
αποβίβαση 48.805 επιβατών. Ένα άλλο στοιχείο 
που πρέπει όµως να µας προβληµατίσει είναι ότι 
κατά τον φετινό Μάιο είχαµε ρεκόρ των τελευταί-
ων ετών στα ΙΧ αυτοκίνητα και στα φορτηγά, κα-
θώς στο νησί µας «κατέβηκαν» από τα πλοία 4.476 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και 1.216 φορτηγά. 
Με λίγα λόγια η επιβάρυνση του οδικού δικτύου 
µεγαλώνει ακόµα περισσότερο στους δρόµους, 
που θυµίζουµε ότι όταν κατασκευάστηκαν είχαν 
ως προορισµό να εξυπηρετήσουν πολύ λιγότερα 
τροχοφόρα…

Τέλος, τον Μάιο του 2022 στον λιµένα Πάρου 
είχαµε τον κατάπλου 12 δεξαµενοπλοίων και 4 
κρουαζιερόπλοιων, τα οποία αποβίβασαν 1045 
επιβάτες.
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Από την αγένεια 
στο bullying
Γράφει η Ειρήνη Γιαννάτου, 

Παιδίατρος, «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

Το bullying στα σχολεία είναι η κορυφή ενός πα-
γόβουνου που το δηµιουργούν και το θρέφουν 
χρόνιες παθογένειες του κοινωνικού µας συστή-
µατος. Εµπλεκόµενα µέλη είναι η οικογένεια, το 
εκπαιδευτικό σύστηµα και οι εκπαιδευτικοί, το 
κράτος και οι ποικίλοι επιστηµονικοί φορείς που 
ο καθένας από το δικό του µέρος ευθύνης, από 
επιλογή, αδράνεια ή άγνοια, δηµιουργούν θύµατα 
και θύτες. 

Αυτά µε µια πολύ απλοϊκή σκέψη θα τα βάζαµε 
όλοι στο τραπέζι και θα είχαµε να πούµε πολλά. 
ΑΝ όµως η δουλειά και η συζήτηση δεν γινόταν 
όταν τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία ∆ηµοτικού και 
Γυµνασίου ΑΛΛΑ στην προσχολική ηλικία; Ξέρου-
µε όλοι καλά ότι τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του 
παιδιού είναι πολύ σηµαντικά στη διαµόρφωση 
στοιχείων του χαρακτήρα τους. Εκεί πρέπει να ρί-
ξουµε το βάρος της πρόληψης ώστε να σώσουµε το 

µέλλον τους, σηµειώνω τρία βασικά σηµεία:
1) Η καθοδήγηση και η εκπαίδευση των γονέων 

ώστε να αναθρέψουν παιδιά αυτόνοµα, ηθικά µε 
επιθυµίες και σεβασµό δείχνοντας τους τον τρόπο 
και την τέχνη των ανθρώπινων σχέσεων.

2) Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι δάσκα-
λοι και οι καθηγητές είναι οι άνθρωποι που έρχο-
νται κοντά στα παιδιά τις περισσότερες ώρες της 
ηµέρας και µόνο αυτοί έχουν το προνόµιο και τη 
δυνατότητα να βλέπουν τα παιδιά πως συµπεριφέ-
ρονται στον δικό τους (σχολικό) κόσµο. 

3) Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), που 
έχει καταντήσει στο παραπαίδι του συστήµατος 
υγείας. Η ΠΦΥ, µέσα από την προληπτική ιατρική 
οφείλει να φροντίζει και να συµβουλεύει τις οικο-
γένειες είτε µέσω του οικογενειακού ιατρού είτε 
µέσω των πρωτοβάθµιων δοµών ψυχικής υγείας.

Μέσα από την καθηµερινότητά µου στο ιατρείο 
και τη συζήτηση µε τους γονείς γίνοµαι κοινωνός 
περιστατικών σχολικού εκφοβισµού, αγενών συ-
µπεριφορών µεταξύ παιδιών, λεκτικής κακοποίη-
σης, προσβολών από παιδί σε παιδί και πολλών 
άλλων που θα µπορούσαν να µπουν κάτω από την 
οµπρέλα του bullying. Είναι αυτά που επίσης κα-
θηµερινά φθάνουν στα γραφεία των διευθυντών 
των σχολείων και τα διαχειρίζονται ενδοσχολικά 
µε την αρχή «µια στο καρφί και µια στο πέταλο». 
Φυσικά δεν είναι όλα σηµαντικά περιστατικά για 
κοινοποίηση αλλά είναι πολύ σηµαντικά για τα 
παιδιά που πέφτουν θύµατα και για τις οικογένει-
ες τους. Η µικρο-προσβολή, η µικρο-αγένεια και το 
χοντρο-αστειάκι όταν γίνονται κατά συρροή είναι 
σηµαντικά και για το παιδί που το δέχεται και για 
το παιδί που το κάνει, και για το παιδί που νιώθει 
αδικηµένο, στενοχωριέται και δεν ξέρει πως να 
αντιδράσει και για το παιδί που παίρνει ευχαρί-
στηση µειώνοντας τον συµµαθητή του.

Η ανατροφή των παιδιών είναι ότι πιο 
σπουδαίο θα µπορούσε να απασχολήσει µια 
κοινωνία, µέσα από τη συνεχή ενηµέρωση 
για τα παιδιά βελτιώνουµε την σκέψη µας και 
τον τρόπο που και εµείς οι ίδιοι αντιδρούµε, 
τα λάθη που έχουµε κάνει και πως θα ήταν 
τα πράγµατα και στη δική µας ζωή αν είχαµε 
τη στερνή σκέψη πρώτη!

άποψη
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Με αυτές ζητείται η ακύρωση για την τροποποί-
ηση των περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολι-
µένα Πάρου µε την επέκταση του διαδρόµου απο/
προσγειώσεων και της επέκτασης του δαπέδου 
στάθµευσης αεροσκαφών, οριστικοποίησης του 
σχεδιασµού κτιριακών εγκαταστάσεων, και αλλα-
γών στην επεξεργασία και διάθεσης των λυµάτων. 
Ακόµα, ζητείται η ακύρωση ανάγκης για τη βελτί-
ωση των υποδοµών κλπ.

Στη υπόθεση παρενέβησαν εκτός από τα δύο 
υπουργεία, ο δήµος Πάρου, η εταιρεία «Ενερ-
γειακός Κόµβος ΑΕ» και η Ένωση ξενοδόχων 
Πάρου Αντιπάρου.

Σύµφωνα µε την πληροφόρηση της «Φωνής της 
Πάρου», υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία 
της υπόθεσης και όλοι αναµένουν το θετικό 
αποτέλεσµα για να ξεκινήσουν τα έργα, ώστε το 
αεροδρόµιο του νησιού µας να καταστεί αξιοπρε-
πές και να καλύπτει τις ανάγκες των χιλιάδων επι-
σκεπτών που το επισκέπτονται, καθώς και τις ανά-
γκες του µόνιµου πληθυσµού. Σηµειώνουµε ότι 
το έργο είναι ζωτικής σηµασίας για το νησί, 

όχι µόνο διότι επιτέλους η Πάρος θα γίνει ένας 
ισότιµος τόπος µε τους ανταγωνιστές της, ως ένας 
από τους κορυφαίους παγκόσµια προορισµούς για 
παραθερισµό, αλλά και γιατί οι κάτοικοι της θα 
µπορούν και οι ίδιοι να έχουν καλύτερο επίπεδο 
συγκοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο. Σύµφωνα 
ακόµα µε µελέτες οικονοµικοτεχνικού χαρακτήρα 
η επέκταση του αεροδροµίου θα αλλάξει –προς τα 
πάνω- και τους οικονοµικούς συσχετισµούς της 
τοπικής κοινωνίας.

Η Πάρος, που συνεισφέρει πολλά εκατοµ-
µύρια ευρώ στον οικονοµικό δηµόσιο κορβα-
νά µέσω του τουρισµού, έχει κάθε δικαίωµα 
να απαιτεί την ολοκλήρωση των υποδοµών 
του νέου της αεροδροµίου.

Το ιστορικό

Οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν µε 
Κ.Υ.Α. στις 23/9/2002. Στη συνέχεια είχαµε τρεις 
αποφάσεις παράτασης και τροποποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων και συγκεκριµένα στις 

3/7/2013, στις 12/12/2014 και στις 29/3/2016. 

Έχει γίνει διαβούλευση; 

Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία των κρατι-
κών αρχών σε ό,τι αφορά τη Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων) για την επέκταση του 
διαδρόµου από 1400 σε 1799 µ. κι αν έχει γίνει 
διαβούλευση είναι γνωστό ότι η ΜΠΕ-Ε∆-2018 
διαβιβάστηκε προς δηµοσιοποίηση και γνωµο-
δοτήσεις στις 25.9.2018 και δηµοσιοποιήθη-
κε προς το ενδιαφερόµενο κοινό µε δηµοσίευση 
ανακοίνωσης στην ηµερήσια εφηµερίδα των 
Κυκλάδων «Κοινή Γνώµη» στις 22.10.2018 
και στην εφηµερίδα «Φωνή της Πάρου» στις 
13/11/2020 και 29/1/2021. Η διαβούλευση επί 
της ΜΠΕ διήρκεσε περίπου 8 µήνες. Αµέσως µετά 
την έκδοσή της, η πρώτη προσβαλλόµενη πράξη 
δηµοσιοποιήθηκε µε ανάρτησή της τόσο στη ∆ι-
αύγεια όσο στον ειδικό ιστότοπο aepo.ypeka.gr

Το µήκος του διαδρόµου και η αλλαγή 
κατηγορίας

Βάσει των πληροφοριών της εφηµερίδας µας η 
αναφορά σε 1.800 µ. εισήχθη για λόγους αντιπρο-
σωπευτικότερης απόδοσης της τάξης µεγέθους της 
επέκτασης και όχι προκειµένου να αλλάξει κατη-
γορία ο διάδροµος, κάτι που άλλωστε δε ζητήθηκε.

Όπως προκύπτει αναµφίβολα, το µήκος διαδρό-
µου του έργου που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά 
µε την πρώτη προσβαλλόµενη πράξη είναι 1.799 
µ. και η κατηγορία διαδρόµου δεν αλλάζει.

Αυτό που επιτυγχάνεται ουσιαστικά είναι η αύ-
ξηση της ασφάλειας µε την οποία εξυπηρετούνται 
οι πτήσεις, καθώς και η αύξηση του βαθµού πλη-
ρότητας των εξυπηρετούµενων αεροσκαφών, µε 

Συµβούλιο της Επικρατείας

Εν αναµονή θετικής 
απόφασης

Εκδικάστηκαν την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 οι δύο αιτήσεις πολιτών κατά του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
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έµµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της κατά κεφαλήν 
εκποµπής αέριων ρύπων και αερίων του θερµο-
κηπίου.

Σύµφωνα ακόµα µε την πληροφόρηση που έχου-
µε για τη σκοπιµότητα του έργου, από δεδοµένα 
της ΕΛΣΤΑΤ και της ΥΠΑ προκύπτει ότι η κύρια 
σύνδεση της Πάρου µε την ηπειρωτική χώρα και 
το εξωτερικό είναι η ακτοπλοϊκή, µέσω της οποίας 
το 2018 διακινήθηκαν 1.218.803 επιβάτες, ενώ 
η αεροπορική σύνδεση εξυπηρέτησε το ίδιο έτος 
204.619 επιβάτες, δηλαδή περίπου το 1/6. Έτσι, 
η βελτίωση των δυνατοτήτων ενός αεροδροµίου, 
περιλαµβανόµενης της αύξησης της χωρητικότη-
τάς του, δεν συνεπάγεται αιτιωδώς την αύξηση της 
αεροπορικής κίνησης.

Στην περίπτωση της Πάρου, τα στοιχεία δείχνουν 
αυξανόµενη ελκυστικότητα του νησιού, εποµένως 
η αύξηση του αριθµού επισκεπτών του νησιού 
είναι αναµενόµενη, είτε µε µικρής είτε µε µεγα-
λύτερης δυναµικότητας αεροδρόµιο. Το βασικό 
εποµένως ερώτηµα είναι εάν αυτός ο αυξη-
µένος ρυθµός επισκεπτών, κατά το µέρος που 
θα επιλέξει να διακινηθεί αεροπορικώς, θα 
εξυπηρετηθεί µε ασφάλεια ή όχι.

Μέσω Μυκόνου ή Σαντορίνης;

Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις των πολιτών και τις 
άλλες λύσεις που υποστηρίζουν (π.χ. αεροπορική 
σύνδεση µέσω Μυκόνου κλπ), τα αντεπιχειρήµα-
τα είναι πολλά. Κι αυτό διότι δεν πρόκειται για 
νέο έργο (αεροδρόµιο), αλλά για υφιστάµενο έργο 
όπου εξετάζεται η υλοποίηση ή µη επεκτάσεων, 
των οποίων η θέση και το µέγεθος υπαγορεύονται 
από την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση.

Τέτοιες λύσεις, π.χ. αεροπορική µετακίνηση από 
κάποια ευρωπαϊκή ή ηπειρωτική ελληνική πόλη 
ως το αεροδρόµιο της Μυκόνου, της Σαντορίνης ή 
της Νάξου και κατόπιν ακτοπλοϊκή µετακίνηση ως 
την Πάρο, και αντιστρόφως για την επιστροφή, θα 
επιβάρυναν πολλαπλώς το περιβάλλον, διότι 
αυξάνεται η διανυόµενη απόσταση και παρεµ-
βάλλεται µετακίνηση µε πλοίο που χαρακτηρίζεται 
από σηµαντικές εκποµπές αέριων ρύπων και αερί-
ων του θερµοκηπίου.

Περί επιπτώσεων…

Στο αίτηµα ακύρωσης του έργου από τους 22 
και 24 πολίτες υποστηρίζεται ότι θα υπάρχουν επι-
πτώσεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, νερού 
κλπ.

Σε αυτά τα επιχειρήµατα βάσει των πληροφορι-
ών που έχει η εφηµερίδα µας η διαχείριση υγρών 
και στερεών αποβλήτων, κατανάλωσης νερού και 
ενέργειας κ.ά., η ένταση και η ακτίνα επιρροής 
ενός αερολιµενικού έργου είναι ακόµη ηπιότερη. 
∆εν είναι γνωστή, πουθενά στη βιβλιογραφία ή σε 
άλλες ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, περίπτωση αεροδροµίου 
κλίµακας ανάλογης µε αυτό της Πάρου που 
να έχει προκαλέσει άµεσες ή έµµεσες περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις σε ακτίνα δεκάδων 
χιλιοµέτρων, όπως αυτές που χωρίζουν τα αερο-
δρόµια Πάρου, Νάξου (24 km), Μυκόνου (50 km) 
και Θήρας (76 km). ∆εν υπάρχει εποµένως, µηχα-
νισµός που θα µπορούσε να προκαλέσει αλληλεπί-
δραση, συνεργιστικού ή αθροιστικού χαρακτήρα, 
µεταξύ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
αεροδροµίων Πάρου, Νάξου, Θήρας και Μυκόνου.

Περαιτέρω, η επέκταση της κτιριακής υποδοµής 

του αεροσταθµού, αφ’ εαυτής ως κτιριακό έργο 
12.117 m2 (8.449 m2 κύριοι χώροι εξυπηρέτη-
σης επιβατών και 3.509 m2 δευτερεύοντες χώ-
ροι υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως υπόγεια, 
αποθήκες, διαβάσεις, ηµιυπαίθριοι χώροι κ.ά.), δε 
συνοδεύεται από αξιοσηµείωτες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και δεν προκαλεί ουσιώδη µετα-
βολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αερολιµένα.

Οι παρεµβάσεις

Για την παρέµβαση στο Σ.τΕ. που έκαναν ο 
«Ενεργειακός Κόµβος ΑΕ» και η Ένωση Ξενοδό-
χων Πάρου Αντιπάρου, στην οποία υποστήριξαν 
ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας 
ως προς τις προσβαλλόµενες πράξει και αυτές έγι-
ναν έπειτα από 21 και 13 µήνες, η πεποίθησή µας 
είναι ότι µε αυτά τα δεδοµένα, πρέπει να απορρι-
φθεί η αίτηση ακυρώσεως ως εκπρόθεσµη.

Όσοι έχουν διαβάσει τις αιτήσεις ακυρώσεως 
των έργων συµφωνούν ότι δεν εγείρεται αυτοτε-
λής λόγος ακύρωσης 

Περί συγκοινωνιακής µελέτης

Σε ό,τι αφορά την ένταση των 22 και 24 πολι-
τών ότι δεν εκπονήθηκε συγκοινωνιακή µελέτη, οι 
πληροφορίες µας υποστηρίζουν ότι το µήκος του 
διαδρόµου είναι 1799 µ. µε αποτέλεσµα ο αερολι-
µένας να εξακολουθεί να εντάσσεται στην κατηγο-
ρία 3. Εποµένως δε στοιχειοθετείται µεγαλύτερη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού, η δε αύ-
ξηση του µήκους του διαδρόµου ήταν επιβε-
βληµένη για λόγους ασφάλειας των προσγει-
ώσεων και απογειώσεων των αεροσκαφών, 
τα δε σχεδιαζόµενα πρόσθετα έργα κρίθηκαν επι-
τακτικά για λόγους αναβάθµισης της αισθητικής 
και λειτουργικότητας του αερολιµένα.

Ακόµα, δοθέντος ότι οι προσβαλλόµενες πρά-
ξεις αφορούν τη λειτουργία υφιστάµενου αε-
ρολιµένα, δεν ήταν δυνατόν, κατά τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας, να εξεταστούν εναλλακτικές 

λύσεις (π.χ. η µηδενική λύση) ως προς τη χωρο-
θέτηση του αεροδροµίου ή τη δυνατότητα χρήσης 
αεροδροµίων άλλων νησιών. Οι δε διαφοροποιή-
σεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν 
είναι ουσιώδεις.

∆ήλωση Κωβαίου

Ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για την 
εκδίκαση της υπόθεσης την 1η Ιουνίου στο Σ.τΕ. 
έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Εκδικάστηκε σήµερα η αίτηση ακύρωσης ενώ-
πιον του ΣτΕ, που κατατέθηκε από είκοσι δύο (22) 
άτοµα, σχετικά µε την επέκταση του νέου αεροδρο-
µίου Πάρου.

Στον δήµο κινητοποιηθήκαµε άµεσα προκειµένου 
να ευαισθητοποιήσουµε από την πρώτη στιγµή τον 
κόσµο αλλά και τους ευρύτερους αρµόδιους φο-
ρείς για το διακύβευµα σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. 
Παράλληλα, το δηµοτικό συµβούλιο του νησιού, σε 
πνεύµα ενότητας και συναίνεσης όλων των πα-
ρατάξεων, καταδίκασε την αίτηση ακύρωσης που 
στρέφεται κατά της βούλησης του παριανού λαού, 
και εξουσιοδότησε τον δήµο για τη διαχείριση και 
αντιµετώπιση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε καταστρώσει µια ολο-
κληρωµένη και µακροπρόθεσµη νοµική στρατηγική 
µε τη νοµική οµάδα που χειρίζεται το θέµα. Είµαστε 
αποφασισµένοι να συνεχίσουµε αταλάντευτα την 
προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος 
της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο αγώνας µας είναι πολύπλευρος και πολυεπί-
πεδος, και εκφράζει τους πόθους και τα οράµατα 
τόσων γενεών της Πάρου, που αγωνίστηκαν γι’ 
αυτό το έργο. Είµαι αισιόδοξος ότι θα έχουµε ένα 
αποτέλεσµα θετικό».

Τέλος, µετά απ’ όλα αυτά είµαστε αισιόδοξοι ότι 
θα έχουµε µία θετική απόφαση από το Σ.τΕ. ώστε 
να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, για το οποίο η µε-
γάλη πλειοψηφία των παριανών -εδώ και πολλά 
χρόνια- το περιµένουν.

πρώτο θέµα
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«Σας οµιλεί ο… 
φάρος!»

Υπάρχει ένας αστικός µύθος που κυκλοφορεί 

χρόνια στο διαδίκτυο και έχει ένα διάλογο 

-µέσω ραδιοεπικοινωνίας- µεταξύ ενός κυβερ-

νήτη αµερικανικού αεροπλανοφόρου (υποτίθε-

ται) και ενός λιµενοφύλακα.

Σύµφωνα µε τον αστικό µύθο (που πολλοί 
ισχυρίζονται ότι οι αµερικάνοι είναι αυτοί που 
τον λένε «αστικό µύθο»…), υπήρξε ένας διάλο-
γος µεταξύ του πολεµικού σκάφους και κανα-
δών λιµενοφυλάκων, στα ανοικτά των ακτών 
της Νέας Γης. Οι καναδοί στην επικοινωνία µε 
το πλοίο αρχικά είπαν: «Παρακαλούµε, αλλάξτε 
την πορεία σας κατά 15 µοίρες νότια, για ν’ απο-
φύγετε σύγκρουση». Από το πλοίο απάντησαν: 
«Συνιστούµε να αλλάξτε εσείς την πορεία σας 15 
µοίρες βόρεια, για να αποφύγετε σύγκρουση...». 
Οι καναδοί ήταν αρνητικοί στην αλλαγή πορεί-
ας, συνέστησαν το αντίθετο, και έτσι, από τους 
αµερικάνους ακούστηκε: «Σας οµιλεί ο κυβερ-
νήτης αµερικανικού πολεµικού σκάφους. Επα-
ναλαµβάνω αλλάξτε αµέσως την πορεία σας».
Τελικά µετά από δυο τρεις ακόµα παρόµοιες 
ανταλλαγές µηνυµάτων από τη ραδιοσυχνότη-
τα από τους αµερικάνους ακούστηκε: «Είµαστε 
το αεροπλανοφόρο «USS LINCOLN» το δεύτερο 
µεγαλύτερο σκάφος του αµερικανικού στόλου 

Ατλαντικού! Συνοδευόµαστε από τρία αντιτορπι-
λικά, τρία καταδροµικά και µεγάλο αριθµό πλοί-
ων συνοδείας! Σας διατάζω να αλλάξτε την πο-
ρεία σας, αλλιώς θα ληφθούν εναντίον σας µέτρα 
για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του σκάφους».
Τότε, ήρθε από την καναδική συχνότητα η εξής 
απάντηση: «Σας υποδεικνύουµε να αλλάξετε την 
πορεία σας 15 µοίρες νότια. Σας οµιλεί... ο φά-
ρος! Kάντε ό,τι νοµίζετε!».

Η παραπάνω ιστορία –που για ευνόητους λό-
γους δε θα µάθουµε ποτέ αν είναι αλήθεια ή 
αστικός µύθος- έρχεται να κουµπώσει γάντι σε 
ορισµένα συµβάντα στο νησί µας το τελευταίο 
διάστηµα. Αφορµή είναι οι συνάξεις περί περι-
βαλλοντικών ζητηµάτων. Όλες, µα όλες σχεδόν 
οι συζητήσεις, είναι χωρίς το ονοµατεπώνυµο 
του «δράκου». 

Λες και η σηµερινή κατάσταση της Πάρου έγι-
νε χθες και προήλθε από παρθενογένεση. ∆η-
λαδή, ό,τι άσχηµο περιβαλλοντικό θέµα υπάρ-
χει στο νησί σήµερα, γι’ αυτό δε φταίει κανείς! 
Προφανώς το µπάζωµα των ρεµάτων, η τσι-
µεντοποίηση των πάντων, τα τριώροφα κτίρια 
και ο αποκλεισµός των παραλιών έγιναν από 
µόνα τους! Ορισµένοι µάλιστα εξ αυτών που 
λαµβάνουν τον λόγο παραλίγο στο παρελθόν 
να σκάψουν και µέσα στη θάλασσα ή από θέ-
σεις ευθύνης έκαναν «γαργάρα» πολεοδοµικές 
παραβάσεις. Όλες οι συναντήσεις καταλήγουν 
για προσφορά εθελοντικής δράσης. ∆ηλαδή, να 
υποκαταστήσει ο πολίτης τις κρατικές δοµές! 
Να γίνει αστυνοµικός, να γίνει λιµενικός, να γί-
νει εισαγγελέας. Μάλιστα! Και πόσο είπαµε ότι 
αµείβονται τα golden boys της ∆ΕΗ;

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Οι 
«προνοµιούχοι» 
της πολιτικής

Η οικογενειοκρατία και ο νεποτισµός απο-
τελούν δυστυχώς ένα από τα ισχυρότερα 
συµπτώµατα της γενικότερης νόσου του πο-
λιτικού µας συστήµατος και πολλές φορές 
συνδέθηκαν µε το φαινόµενο της ανάπτυξης 
της διαφθοράς στην πολιτική.

Στην κεντρική πολιτική σκηνή κυριαρ-
χούν για χρόνια τα λεγόµενα «πολιτικά τζά-
κια», ενώ αρκετές φορές προσπάθησαν να 
παρεισφρήσουν και στον χώρο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Το «όπλο» των υποψηφίων 
που προέρχονται από αυτά είναι συνήθως το 
γνωστό όνοµα του πατρός, µητρός ή κάποιο 
έργο που µπορεί να έχουν αφήσει και για κά-
ποιους «αδιευκρίνιστους λόγους», ο ψηφοφό-
ρος πρέπει να πιστέψει πως ο επίγονος του 
είναι ικανός συνεχιστής…

Το κριτήριο δεν είναι η ικανότητα αλλά η 
αναγνωσιµότητα, ελέω οικογενείας. Μικρή 
αξία έχει σε αυτές τις περιπτώσεις η προ-
σωπικότητα, γιατί στην οικογενειοκρατία οι 
«επίγονοι» περιµένουν να λάβουν τα σκή-
πτρα των αξιωµάτων σχεδόν νοµοτελειακά. 
κληρονοµικό δικαίωµα. Οι ψηφοφόροι και ο 
κοµµατικός µηχανισµός που κληρονοµούν 
µέχρι και σήµερα αποδεικνύονται κατά κανό-
να αρκετά για την εκλογή σε κάποιο αξίωµα, 
ενώ η εύκολη πρόσβαση στα ΜΜΕ, που επί-
σης κληροδοτείται, λειτουργεί προς την ίδια 
κατεύθυνση.

Τα πράγµατα όµως σήµερα, σε κάποια ση-
µεία, έχουν αλλάξει. Ο ψηφοφόρος δεν θέλει 
πια κλειστά κλαµπ να παίρνουν αποφάσεις 
για τη ζωή του, ούτε φυτώρια « γόνων» και 
«επιγόνων. Γιατί ο ψηφοφόρος σήµερα έχει 
πια την ωριµότητα, ώστε να κρίνει τον ταγό 
του, όχι από τις γνωριµίες, τις υποσχέσεις και 
το όνοµα, αλλά από το όραµα, τις γνώσεις και 
τις ικανότητες. Αδιαφορεί ο πολίτης, για την 
ιστορία κάθε πολιτικού τζακιού και την συνε-
χή κοινοβουλευτική παρουσία του. Το προνο-
µιακό αυτό εφαλτήριο, η προίκα µε χιλιάδες 
ονόµατα ψηφοφόρων, που έχουν αποκτηθεί 
χάριν των γνωστών πελατειακών σχέσεων 
εξασφαλίζουν µια θέση στους «τυχερούς» στη 
Βουλή και στην αυτοδιοίκηση. Μια ανέξοδη 
καριέρα στην πολιτική.

Οι «προνοµιούχοι» της πολιτικής θα συνε-
χίσουν να αυξάνονται και να πληθύνονται, 
«να ζουν και να βασιλεύουν» σε πείσµα των 
νέων καιρών;

Επίσκεψη 
Συρµαλένιου

Στις 29-30/5/2022 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, Ν. Συρµαλένιος, επισκέφτηκε την Πάρο και 
την Αντίπαρο.

Την Κυριακή, συνοδευόµενος από τη συντονί-
στρια της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Πάρου – Αντιπάρου 
Μαριαλένα Παναγάκη, συµµετείχε και κατέθεσε 
στεφάνι στην εκδήλωση µνήµης στη Μάρπησσα 
προς τιµήν του παριανού ήρωα Νίκου Στέλα. Στον 
σύντοµο χαιρετισµό του, ανέδειξε τον ηρωισµό της 
πράξης του Ν. Στέλα που µαζί µε δεκάδες χιλιάδες 
έλληνες πατριώτες πάλεψαν για τα ιδανικά της 
ελευθερίας.

Το απόγευµα της Κυριακής συµµετείχε σε συζή-
τηση στην αίθουσα του «Αρχίλοχου», µε θέµα τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα της Πάρου και τον κίν-
δυνο καταστροφής από την ανεξέλεγκτη ανάπτυ-
ξη. Τόνισε ότι, τόσο η Πάρος, που είναι ένα από τα 
πιο ανεπτυγµένα τουριστικά νησιά των Κυκλάδων, 
όσο και τα υπόλοιπα νησιά δοκιµάζουν τα όρια και 
τις αντοχές της ανάπτυξης, αφού τόσο η ανεξέλε-
γκτη και αυθαίρετη δόµηση, όσο και οι ελλιπείς 
υποδοµές, δηµιουργούν συνθήκες ανεπίστρεπτης 
περιβαλλοντικής καταστροφής. Στη συνέχεια πα-
ρευρέθηκε στη συνάντηση γνωριµίας των νέων 
µελών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. στην ταβέρνα «Αποστό-
λης» στην Παροικιά, όπου συζητήθηκαν ζητήµα-
τα οργάνωσης και λειτουργίας µπροστά και στην 
επερχόµενη εκλογική αναµέτρηση.

Τη ∆ευτέρα το πρωί ο κ. Συρµαλένιος συνοδευ-
όµενος από το δηµοτικό σύµβουλο και µέλος του 
συντονιστικού της Ο.Μ. Πάρου – Αντιπάρου, Χάρη 
Γκιουρτζίδη, επισκέφθηκε την Αντίπαρο όπου µί-
λησε µε κατοίκους και φίλους του κόµµατος.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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Η κότα έκανε το 
αυγό… και το 
αυγό το κέρδος

Κάθε ιδεολογία, κάθε πολιτική θεωρία «σέρνει» 
µαζί της ένα επιστηµονικό-φιλοσοφικό υπόβα-
θρο και λογικά στοιχεία που όµως όλα εκκινούν 
από ορισµένα «αξιώµατα».

Τα βασικότερα αποδέχονται ή ότι ο άνθρωπος 
είναι από τη φύση του καλός, όπως στο κοινωνικό 
συµβόλαιο του Ρουσσώ ή αντιθέτως ότι είναι από 
τη φύση του εγωιστής, πλεονέκτης κλπ και ως εκ 
τούτου χρειάζεται ένα κράτος «Λεβιάθαν» όπως 
αναφέρει ο Χοµπς για να θέτει κανόνες, νόµους 
και όρια.

Στην πρώτη περίπτωση ο πολιτισµός και η ιδιο-
κτησία τον αποµακρύνουν από τη καλή του φύση, 
στη δεύτερη η δηµιουργία µίας εξουσίας ανώτε-
ρης και ο περιορισµός της ελευθερίας, προστατεύ-
ουν τον έναν από τον άλλο. Εµφανίζεται σφήνα 

κι ο Κροπότκιν που αναρωτιέται µήπως η ζωή 
και όλη η ιστορία των ανθρώπων µας διδάσκουν 
ότι έτσι (δηλαδή αν οι άνθρωποι καθοδηγούνταν 
αποκλειστικά από σκέψεις προσωπικού οφέλους) 
δε θα ήταν εφικτή καµία κοινωνική ζωή. Ίσως η 
πλησιέστερη στην αλήθεια εκδοχή είναι ότι ο άν-
θρωπος είναι και τα δύο, δηλαδή και «καλός» και 
«κακός». Είµαστε αναλόγως των συνθηκών και 
άγγελοι και τέρατα.

Σήµερα έχει επικρατήσει παγκοσµίως, σχεδόν 
ολοκληρωτικά, η φιλελεύθερη συνταγµατική δη-
µοκρατία ακολουθώντας τα χνάρια του Χοµπς, το 
σηµερινό αστικό κράτος. Λόγω των συνταγµάτων, 
ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάστηκαν από την 
αµερικάνικη και τη γαλλική επανάσταση έχουµε 
µία δηµοκρατία µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
και κυρίως µε προστασία των µειονοτήτων. Έτσι 
οι κοµµατικοί σχηµατισµοί έχοντας πολλές και 
διαφορετικές απόψεις, επιδιώκουν είτε να βελτι-
ώσουν την παρούσα κατάσταση, είτε να την αλ-
λάξουν.

Οι οικονοµικά φιλελεύθεροι αφαιρώντας τα 
εµπόδια, ώστε το «κεφάλαιο» να κινηθεί αυτόνο-
µα και να παραγάγει πλούτο και θέσεις εργασίας. 
Οι σοσιαλδηµοκράτες ισχυροποιώντας το κοινω-
νικό κράτος και αναθέτοντας τους βασικούς το-
µείς (υγεία – παιδεία – ασφάλεια κλπ) στο κράτος 
και τους υπόλοιπους ελεύθερους αλλά ελεγχόµε-
νους από ανεξάρτητες αρχές. Οι σοσιαλιστές-δη-

µοκράτες, αποδεχόµενοι να δράσουν µέσα στον 
καπιταλισµό, προσπαθούν µε ειρηνικό τρόπο να 
περάσουν σταδιακά στον σοσιαλισµό. Οι κουµου-
νιστές θεωρούν ότι µόνο µε επαναστάσεις και ρή-
ξεις µετασχηµατίζονται οι κοινωνίες που έχουν 
έντονα ταξικά χαρακτηριστικά και απάνθρωπες 
ανισότητες. Και τέλος οι αναρχικοί, στη ροµαντι-
κή τους εκδοχή ζητούν επιστροφή στη φύση και 
στις αυτόνοµες, αυτοοργανωµένες µικρές κοινω-
νίες. Ουσιαστικά οι µόνοι που ζητούν κατάργηση 
του κράτους λέγοντας ότι η ανθρωπότητα «έζησε» 
πολύ περισσότερο καιρό χωρίς αυτό. Όλοι έχουν 
επιχειρήµατα…

Ο διάλογος πάντα είναι δηµιουργικός όταν 
λείπει το µίσος και ο φανατισµός και όταν 
τα αυτιά είναι ανοιχτά. Στο κάτω – κάτω οι άν-
θρωποι θα κληθούν το οποιοδήποτε σύστηµα να 
εφαρµόσουν, να βελτιώσουν, να αλλάξουν. Αυτά 
θεωρητικά… πολλές φορές όµως η πραγµατικότη-
τα απέχει… Το συµφέρον ήταν και είναι η κινητή-
ριος δύναµη των εξελίξεων. Πιο συµφέρον όµως;

Στην πορεία της ανθρωπότητας (τους τελευταί-
ους αιώνες) επιβάλλεται πάντα το συµφέρον της 
οµάδας που τείνει µία συγκεκριµένη στιγµή να 
κυριαρχήσει οικονοµικά. Στην ορµή της πάνω, 
δεν την σταµατά τίποτα. Πώς µπορεί να αλλάξει 
αυτό ώστε να ωφελούνται όλοι; Ποιό άραγε είναι 
το «συµφέρον» όλων σε µια εποχή που η τεχνολο-
γία καλπάζει;

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 
Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 
κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 

και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 
ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 
βιογραφικών στο Fax : 22840 – 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 
– 41252, 41764.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 
για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης - Λογιστικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 
κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 
εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 
γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 
επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 
οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 
θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία σε 
Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 
Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 
Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 
ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 
εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 
sadepar@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 
από Super Market στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: broth531@outlook.comΤηλ.
επικοινωνίας: 6943279227

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-
ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-
γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 
263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 
Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 
στο τηλ. 22840 30012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, για τα 
παρακάτω πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, 
ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6931 728 111

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 
εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-
σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ζητείται από 
πολυτελές συγκρότηµα ενοικιαζό-
µενων κατοικιών στον ∆ρυό Πάρου, 
για τους έξι καλοκαιρινούς µήνες, 
για τη διαχείριση των κρατήσεων 
και την εξυπηρέτηση πελατών, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραµονής. Σε 
κάθε περίπτωση θα συντονίζει τα κα-
τάλληλα συνεργεία καθαρισµού και 
συνεργεία συντήρησης. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός. Παρέχεται διαµονή. 
Τηλ. επικοινωνίας 6947 819 393 από 
09.00 έως 15.00. Email: dladikos@
jotis.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6971 
624 526

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 
τη στελέχωση του γραφείου της στο 
λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 
οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 
µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 
χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 
(γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών 
θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 
επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-
φικών: antiparoscars@gmail.com ή 
επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-
στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 
28083 και βιογραφικά στο info@
climartparos.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑ-
ΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση 
µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνή-
στε στο email: piscinesparos@gmail.
com και στο τηλ. 22840 28788.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στη 
Πάρο, για το κατάστηµα λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 22765.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
πλήρη ή µερική απασχόληση, σε λο-
γιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. 
Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών 
MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: p.deltafi n@
gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 
λογιστικό γραφείο CHRISTOFOROS 
ACCOUNTING στην Παροικιά της 
Πάρου, για µόνιµη εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Προσόντα: Άριστη 
γνώση χρήσης Η/Υ, οργανωτικότητα, 
µεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλι-
κών. θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία 

και η γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Τηλ: 22840 21838 Κιν: 6972 264509 
Email: info@christoforos.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά, για τα πόστα 
απογευµατινής reception και βοηθού 
συντηρητή. Απαραίτητη η γνώση 
αγγλικών για το πόστο της reception. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-
ΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5* 
Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για 
άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2284023205 και στο mail: 
info@parosagnanti.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6979 547 578

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6946 000 036

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for sale, 2 bedrooms and 
garage, wonderful sea view, sale directly by the owner, no agency fees, 
immediately available. See video on facebook for detailed property informations 
including all specifi cations and the sales price: https://tinyurl.com/Agkairia, 
mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται οικία µε 2 υπνοδωµάτια 
και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη 
χωρίς αµοιβές πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο στο facebook 
για λεπτοµερείς πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
προδιαγραφών και της τιµής πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, mail: kai.
kleinschmidt@me.com

Προαγγελίες γάµου
 Ο Ρούσσης Σπυρίδων του Ευαγγέλου και της 

Σταυρούλας το γένος Κούφη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Ραγκούση 
Βικτωρία του Εµµανουήλ και της Μιχαηλίας το 
γένος Παρούση, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 27 Αυ-
γούστου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην 
Αγκαιριά Πάρου.

Ο Σαµπαζιώτης Γεώργιος του Αθανασίου και 
της Αγγελικής το γένος ∆εληγιάννη, που γεννή-
θηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και κατοικεί 
στην Πάρο και η Τζανή Νικολέτα του Ευαγγέλου 
και της Μαρίας το γένος Ντούσκου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα πα-
ντρευτούν στις 20 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Άννης στην Πάρο.

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

Information Officer

iliakis@Leptosestates.gr

ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
ζητούνται από το ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 
Πάρου, µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας. Για 
πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 
6987 888 774 ή στείλτε mail 
στο: operations@poseidon-
paros.gr

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από το 
κατάστηµα ΗΥDORA στη Νάουσα 
της Πάρου. Μισθός: 1.100€-
1.300€ και σπίτι. Βιογραφικά στο 
HR@INTLHR.COM  και τηλ. 6943 
489940 κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από το κατά-
στηµα ΗΥDORA της Αντιπάρου. 
Μισθός: 1.100€-1.300€ και σπί-
τι. Βιογραφικά στο HR@INTLHR.
COM  και τηλ. 6943 489940 κα 
ΡΟΥΣΣΑΚΗ
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Προβλήµατα 
στο µουσείο 
Περαντινού

Το µουσείο γλυπτικής, «Νίκος Περαντινός», 
εγκαινιάστηκε στις 2 Αυγούστου 2009 στη Μάρ-
πησσα. Το µουσείο είναι αφιερωµένο στο έργο 
του Περαντινού, που ήταν απόφοιτος της Σχολής 
Καλών Τεχνών και συνέχισε τις σπουδές του στο 
Παρίσι. 

Το 1941 διορίστηκε µόνιµος γλύπτης του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου όπου εκτέλεσε σηµαντικές 
αποκαταστάσεις αρχαίων γλυπτών. Υπήρξε δά-
σκαλος της απλότητας και της κλασικής φόρµας. 
Το 1964 γυρίζοντας από το Παρίσι ίδρυσε το ερ-
γαστήρι µαρµαρογλυπτικής στην Αγία Άννα της 
Παροικιάς, για να συνεχίσει την παράδοση στην 
Πάρο. Η Ακαδηµία Αθηνών στις 23 Μαρτίου 1991 
του απένειµε το Αριστείο Καλών Τεχνών στον το-
µέα της γλυπτικής. 

Το µουσείο

Μετά τον θάνατο του (20 Ιουλίου 1991) δηµο-
σιεύτηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 
Φύλλου 1045) η ίδρυση του µουσείου γλυπτικής 
«Ν. Περαντινός».

Το µουσείο -µικρότερο στην αρχή- λειτούργησε 
αµέσως µετά τον θάνατο του σε µια µικρή αίθουσα. 
Το 2009 το µουσείο επεκτάθηκε µε τη βοήθεια του 
δήµου Πάρου και του υπουργείου Πολιτισµού. Σή-
µερα, φιλοξενεί τα έργα του Περαντινού στις πέντε 
µεγάλες αίθουσες του.

Με απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αιγαίου, στις 4/5/2011, καταργήθηκε το Νοµικό 
Πρόσωπο «Μουσείο Γλυπτικής Κοινότητας Μάρ-
πησσας, Νικόλαος Περαντινός» και η περιουσία 
του περιήλθε αυτοδίκαια στον δήµο Πάρου. Η 
απόφαση δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βέρνησης και δεν προκλήθηκε δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισµού του δήµου Πάρου.

Τα σηµερινά προβλήµατα

Στις 24/2/2021 η έφορος του µουσείου, «Νικό-
λαος Περαντινός», Κατερίνα Ραγκούση, έστειλε 
έγγραφο µε κοινοποίηση στην κοινότητα Μάρ-
πησσας και στην τεχνική υπηρεσία του δήµου 
Πάρου, µε θέµα: «Ανάγκες µουσείου γλυπτικής Ν. 
Περαντινός», όπου παραθέτει τα υφιστάµενα λει-
τουργικά και κτηριακά προβλήµατα του µουσείου. 
Σύµφωνα µε το έγγραφο της κ. Ραγκούση στο µου-
σείο χρειάζονται τα κάτωθι:

- Η πρόσληψη υπαλλήλου Ι∆ΟΧ 4µηνης 
απασχόλησης για τους µήνες από Ιούλιο έως 
Οκτώβριο 2021.

- Η τοποθέτηση τουλάχιστον δύο κλιµατι-
στικών σωµάτων για την παροχή

κατάλληλων συνθηκών κατά τους θερινούς 
µήνες όπου υπάρχει µεγάλη επισκεψιµότητα στο 
µουσείο

- Άµεση ανάγκη επαναλειτουργίας του συ-
ναγερµού και τοποθέτηση καµερών παρακο-
λούθησης

- Αναβάθµιση και συντήρηση του Η/Υ, του 
εκτυπωτή και του DVD που υπάρχουν εντός του 
µουσείου αλλά και γενικώς όλων των ηλεκτρονι-
κών του συσκευών

- Τα κουφώµατα του κτηρίου χρειάζονται 
άµεση ενίσχυση ή επισκευή και τέλος

- Βάψιµο του κτηρίου εξωτερικά.
Το θέµα συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Κ∆Ε-

ΠΑΠ. Οµόφωνα το ∆Σ της Κ∆ΕΠΑΠ αποφάσισε 
το έγγραφο της κ. Κ. Ραγκούση να σταλεί στην τε-
χνική υπηρεσία του δήµου Πάρου, του οποίου άλ-
λωστε αποτελεί περιουσιακό στοιχείο το εν λόγω 
ακίνητο, και να παρακαλέσουν προκειµένου να 
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Σήµερα (Ιούνιος 
2022), το µόνο που έχει αλλάξει είναι ότι το κτί-
ριο έχει βαφτεί εξωτερικά, αλλά έχουν εµφανιστεί 
πάλι κάποια σηµεία φουσκώµατος και υγρασίας.

Η σκληρή αλήθεια

Το µουσείο είναι ένας επισκέψιµος χώρος πολιτι-
σµού για όλη την Πάρο. Όµως η «σκληρή αλήθεια» 
είναι ότι:

1. Το κτίριο έχει να συντηρηθεί από τότε που 
χτίστηκε…

2. Στον χώρο δεν υπάρχει υπάλληλος καθαριό-
τητας.

3. Υπάλληλος θα προσληφθεί και πάλι µε δίµηνη 
σύµβαση.

4. Σχεδόν όλα τα κουφώµατα του κτιρίου έχουν 
πρόβληµα.

5. Ο κλιµατισµός δε δουλεύει και η θερµοκρα-
σία τους θερινούς µήνες εντός του κτιρίου είναι 
σε επίπεδο θερµοπληξίας… Απλά επί προεδρίας 
Θ. Μαρινόπουλου στην Κ∆ΕΠΑΠ τοποθετήθηκαν 
δύο αφυγραντήρες. 

6. Ο συναγερµός (βασικότατο στοιχείο για κάθε 
µουσείο), δε λειτουργεί!

7. Οι παλιοί υπολογιστές (15ετίας) είναι εκτός 
λειτουργίας, γιατί δεν υπάρχει ιντερνέτ. 

8. ∆εν υπάρχει κανένα ενηµερωτικό φυλλάδιο 
για τους επισκέπτες από τότε που λειτούργησε το 
µουσείο. Απλά, διανέµονται ενηµερωτικές φωτο-
τυπίες στους επισκέπτες.

Τέλος και το κτίριο - εργαστήριο γλυπτικής στην 
Αγία Άννα, έχει ανάλογα προβλήµατα συντήρησης.

∆ήµος Πάρου

Επανασύνδεση 
ηλεκτρικού 
ρεύµατος

Σύµφωνα µε ανακοίνωση από τον δήµο Πάρου 
όσοι κάτοικοι του νησιού έχουν αποσυνδεδεµένη 
παροχή ρεύµατος µέχρι 30/6/2022, µπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το εφάπαξ ειδι-
κό βοήθηµα για την επανασύνδεσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο τµήµα Άσκησης 
Κοινωνικής Μέριµνας στο δηµαρχείο. Τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά είναι:

1. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
(Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των 
µελών του νοικοκυριού

2. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των 
µελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η 
υποχρέωση υποβολής της

3. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου 
εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαί-
ου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του 
τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών 
του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρία από 

ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του πε-
ριλαµβάνει και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω

7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατι-
κού νοσοκοµείου, µε την οποία πιστοποιείται η 
ανάγκη κατ’ οίκον. χρήσης συσκευής µηχανικής 
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόµου 
ή ατόµων που περιλαµβάνονται στη σύνθεση του 
νοικοκυριού

8. Αντίγραφο λογαριασµού κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας

Για κλείσιµο ραντεβού και πληροφορίες οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να καλούν στο 22843-60155 
(Λουκία Μαλαµατένιου). Επίσης, για πληροφορίες 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν και στον 
αριθµό 15902 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας.

Σηµειώνουµε ότι η παροχή ρεύµατος πρέπει να 
παραµένει αποσυνδεδεµένη µέχρι την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας ελέγχου της αίτησης και έκδο-
σης εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
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Φεστιβάλ µε 
ποιότητα στο 
Πάρκο

∆ηµοσιοποιήθηκε το αρχικό πρόγραµµα για το 
φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου, για τη φετινή θε-
ρινή σεζόν.

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει στις 22 Ιου-
νίου 2022 µε λαϊκή βραδιά αφιέρωµα στην 
µνήµη του πρ. δήµαρχου, Χρήστου Βλαχο-
γιάννη, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Αστέριου Ρήγα. Θα τραγουδήσουν οι Μανώλης 
Ραγκούσης και ο Θοδωρής Κρητικός.

Στις 29/6 θα έχουµε χορευτική βραδιά µε την 
ετήσια καλοκαιρινή παράσταση της ερασιτεχνικής 
σχολής χορού, «CENTRAL SCHOOL OF BALLET).

Στις 8 Ιουλίου, θα έχουµε συναυλία (jazz 
concert), µε τους Franco Ambrosetti και Γιάννη 
Παπαδόπουλο. 

Στις 11 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η θεατρική 
παράσταση «Περσέας και Ανδροµέδα», από 
τον θίασο της Κάρµεν Ρουγγέρη. Πρόκειται για µία 
παράσταση όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν τη µυθο-
λογία µας µέσα από το θέατρο, σε κείµενο – σκη-
νοθεσία της Κάρµεν Ρουγγέρη, µε τους ηθοποι-
ούς: Χάρη Αγγέλου, Κατερίνα Γεωργάκη, Ηλέκτρα 

Θεολόγη, Έλενα Μιχαλάκη, Γιώργο Μπανταδάκη, 
Γιάννη Νικολάου και Νεκτάριο Φαρµάκη.

Στις 13 Ιουλίου, έχουµε συναυλία µε τη Σόνια 
Θεοδωρίδου. Μαζί της θα είναι στο πιάνο η Κα-
τερίνα Λιάτα, στο βιολί ο Αλέξανδρος Χαλάψης, 
στο τσέλο ο Αλέξανδρος Χαραλάµπους, στο κόντρα 
µπάσο ο Κώστας Σαρδέλης, στην κιθάρα και µα-
ντολίνο ο Μιχάλης Σουρβίνος, στα κρουστά ο Νί-
κος Νταρίλας, στο ακορντεόν ο Βασίλης Μαντού-
δης και στο λαούτο η Χριστίνα Τηλιγάδα.

Στις 25 Ιουλίου υπάρχει µία συναυλία µε τη 
Σαββίνα Γιαννάτου. Πρόκειται για µία παραγωγή 
της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής. Εκτός από τη σπουδαία ερµηνεύτρια Σα-
βίνα Γιαννάτου, θα βρίσκεται επί σκηνής το γυναι-
κείο φωνητικό σύνολο chόrεs, η Νάνσυ Κλαµπά-
τσα στην αρχαία λύρα, η Μαρία ∆ελαπόρτα στο 
κανονάκι, η Ειρήνη Ζούτσου στο σαντούρι και η 
Σοφία Κατσιούρη στο βιολοντσέλο

Την 1η Αυγούστου στο πάρκο Πάρου θα πα-
ρουσιαστεί κουιντέτο εγχόρδων. από το Beskid 
της Σιλεσίας. Πρόκειται για µουσική της κεντρι-
κής / ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, 
σε σύγχρονη µορφή σε απόλυτη όµως επαφή µε 
την παράδοση και το συναίσθηµα. Οι µουσικοί 
είναι οι Jan Kaczmarzyk στη βιόλα, ο Krzysztof 
Lasoń στο βιολί, ο Robert Waszut στο κοντραµπά-
σο, ο Stanisław Lasoń στο τσέλο και ο Zbigniew 
Michałek στο βιολί.

Στις 3 Αυγούστου, συναυλία υπό τον τίτλο: 
«Opera under the stars», µε σοπράνο τις Στέλλα 

Μάρκου και Ευδοκία Μωυσίδου και τους τενόρους 
∆ηµήτρη Σιγαλό και Γιάννη Φίλια. Στο πιάνο θα 
είναι η Μαρουλία Κοντού και ο Βασίλης Πανταζό-
πουλος. Ακόµα, θα έχουµε στη σκηνή την παιδική 
χορωδία του ωδείου «Μυθωδία», υπό τη διεύθυν-
ση της Μαρουλίας Κοντού.

Στις 8 Αυγούστου θα παρουσιαστεί η τραγω-
δία «Προµηθέας ∆εσµώτης» του Αισχύλου, από 
το θέατρο «Πορεία», σε σκηνοθεσία του Άρη Μπι-
νιάρη.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Γεωργαλής, 
Κατερίνα ∆ηµάτη, ∆αυίδ Μαλτέζε, Γρηγορία Με-
θενίτη, Νάνσυ Μπούκλη, Άρης Μπινιάρης, Ιωάν-
νης Παπαζήσης, Γιάννης Στάνκογλου και Αλέκος 
Συσσοβίτης.

Στις 17 Αυγούστου, θα παρουσιαστεί η θεατρι-
κή παράσταση «Η γυναίκα της Ζακύνθου», 
του ∆ιονυσίου Σολωµού, σε σκηνοθεσία του ∆ή-
µου Αβδελιώτη. Θα ερµηνεύσει η Κατερίνα Γκα-
τζόγια, ενώ στη «φωνή» του Σολωµού, θα είναι ο 
∆ήµος Αβδελιώδης.

Στα 19 Αυγούστου έχουµε συναυλία µε την 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη, υπό τον τίτλο: «Kαι µεί-
ναµε άνθρωποι». Μαζί της θα είναι οι µουσικοί 
Θωµάς Κοντογεώργης: πιάνο, Παντελής Ντζιά-
λας: κιθάρες, Πέτρος Βαρθακούρης: µπάσο, Τάκης 
Βασιλείου: drums/κρουστά και Σοφία Ευκλείδου: 
τσέλο.

Τέλος, στις 29 Αυγούστου έχουµε συναυλία
µε την Κλεονίκη ∆εµίρη. Στο πιάνο θα βρίσκεται ο 
Γιώργος Τσοκάνης.

στον Καβουροπόταµο της Πάρου

Μικροφράγµατα

1 - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - 4ήµερο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ενταγµένο στην πράξη:
‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’ 

του τοπικού προγράµµατος CLLD-LEADER

και σχεδιασµένο στο πλαίσιο του έργου:
«ΛΙΘΙΝΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ: ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΥ∆ΡΑ ΝΗΣΙΑ»

που υλοποιείται από το WWF Ελλάς, το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον 

Άνθρωπο MedINA, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών 
Ερευνών Ελλάδας ΙΝΣΠΕΕ, το ∆ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ και 
την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Πάρου ∆ΕΥΑΠ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, στις 20.00 στο 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του εργαστηρίου και ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας  
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∆ιάκριση για το γυµνάσιο 
Πάρου

Το γυµνάσιο Πάρου µετείχε στον 2ο µαθητικό διαγωνισµό που διοργάνωσε 
το δίκτυο αειφόρων νήσων «∆ΑΦΝΗ», µε στόχο να µπουν τα σχολεία να 
σχεδιάσουν χρήσιµα έργα για το νησί τους.

Ο διαγωνισµός οργανώθηκε µε την υποστήριξη του κέντρου επιστηµών πα-
ρατήρησης της γης και δορυφορικής τηλεπισκόπησης «BEYOND» του εθνι-
κού αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέσα από τον διαγωνισµό δίνεται η δυνατότητα 
στους µαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης των 
έργων, ενώ παράλληλα η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να αφουγκραστεί τις 
προτάσεις και τα όνειρα των µαθητών για µία βιώσιµη ανάπτυξη.

Στον διαγωνισµό από την Πάρο συµµετείχαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί και 
µαθητές: Εκπαιδευτικοί, Μαλακασιώτου Μαρία, Γραµµατικάκης Κων/ νος, 
Μαρκαντώνη Αγγελική. Μαθητές/τριες, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Γερο-
χρήστος Νικόλαος, Κοντός Κων/νος, Μπάλιου Παρασκευή, Πατέλης Αλέξαν-
δρος, Πετροπούλου Ιακωβίνα, Πιλάτου Χριστίνα, Ρούσσου Θεοδώρα.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής του γυµνασίου Πάρου οι υπεύθυνοι εκπαιδευ-
τικοί που ανέλαβαν τον συντονισµό της δράσης, σχηµάτισαν τις οµάδες µαθη-
τών/τριών, που αποτελούνταν από 8 µαθητές και µαθήτριες της Γ’ Γυµνασίου. 
Σε συνεργασία µε τον δήµο Πάρου για την κατανόηση των αναγκών και των 
προβληµάτων του νησιού και αφού ενηµερώθηκαν για σχετικές δράσεις του 
επέλεξαν τον τοµέα παρέµβασης και προετοίµασαν την πρότασή τους µε την 
υποστήριξη του δικτύου «∆ΑΦΝΗ». Η πρόταση κατατέθηκε προς αξιολόγηση 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού.

Το περιεχόµενο της πρότασης βασίζεται στην προσπάθεια να κατασκευ-
αστεί ένα κιόσκι στην πλ. «Μ. Μαυρογένους». Στόχος της οµάδας είναι η κα-
τασκευή του να είναι οικολογική, µε βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά. Για τον 
λόγο αυτό προτάθηκε η δηµιουργία να γίνει από ανακυκλωµένα πλαστικά 
(µπουκάλια ή φελλούς µπουκαλιών). Στο κιόσκι θα δίνονται πληροφορίες 
στους τουρίστες για την ανακύκλωση και θα µοιράζονται αναµνηστικά του 
νησιού, φτιαγµένα από ανακυκλωµένα πλαστικά. Παράλληλα, θα υπάρχει µία 
γιγαντοοθόνη που τους καλοκαιρινούς µήνες θα παρουσιάζονται σχετικά βί-

ντεο για την ανακύκλωση, τα οποία θα έχουν δηµιουργηθεί από τους µαθητές 
του γυµνασίου και τον δήµο. Έτσι, το κιόσκι θα λειτουργεί ως ορόσηµο για το 
νησί προβάλλοντας τη στρατηγική του δήµου για την ανακύκλωση και µετα-
φέροντας την ιδέα της ανακύκλωσης στη χώρα και του νησιού µας και στο 
εξωτερικό. Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό µαθητές και δηµοτική αρχή έχουν τη 
δυνατότητα να συνεργαστούν, αποδεικνύοντας την εξωστρέφεια του γυµνα-
σίου, ενώ, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελµατίες να συµβάλουν 
στην υλοποίηση του έργου.

Ως αναµενόµενα οφέλη της πρότασης θεωρούνται τα εξής: Αποµάκρυνση 
πλαστικών από το νησί. Προστασία περιβάλλοντος. Καλλιέργεια οικολογικής 
συνείδησης. Γνωριµία τουριστών µε ανακύκλωση. Πώληση αναµνηστικών.

Κατά συνέπεια η πρόταση αποτελεί µία καινοτόµα πρόταση, καθώς θα δώσει 
τη δυνατότητα στους πολίτες να µυηθούν στην ανακύκλωση και να ενισχύ-
σουν την οικολογική τους συνείδηση. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στους 
τουρίστες να προµηθευτούν αναµνηστικά από ανακυκλώσιµα πλαστικά, τα 
οποία θα τοποθετηθούν σε σακούλες, που θα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά 
για το νησί της Πάρου, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό τη χρήση πλαστικής 
σακούλας. Τέλος, σηµαντική θεωρείται η ενίσχυση του εθελοντικού πνεύµα-
τος των µαθητών του Γυµνασίου, µέσα από τη διάθεσή τους να ενηµερώνουν 
τους τουρίστες για τις δράσεις του δήµου και τη σηµασία της ανακύκλωσης. 

αθλητισµός-νεολαία

∆ίκαια πρώτοι οι 
µικροί του ΑΟΠ

Με σκορ 3-0 κέρδισε η οµάδα Κ-16 του ΑΟ Πά-
ρου στον αγώνα - µπαράζ που έγινε το προηγού-
µενο Σάββατο, στο δηµοτικό γήπεδο Νάξου µε τον 
Πανθηραϊκό, για την πρώτη θέση της βαθµολογίας 
στον τρίτο όµιλο του πρωταθλήµατος Κυκλάδων.

Οι παριανοί ήταν καλύτεροι απέναντι στην αξι-
όµαχη οµάδα της Σαντορίνης και κέρδισαν δίκαια 
όχι µόνο την πρώτη θέση στον όµιλο αλλά και το 
εισιτήριο της συµµετοχής τους στο fi nal-4 της δι-
οργάνωσης.

Η οµάδα της Παροικιάς, που αγωνίστηκε για ένα 
ακόµα αγώνα µε κόκκινο-µπλε (!) φανέλες, προη-
γήθηκε µε σουτ του ∆αφερέρα στο 15ο λεπτό. Ο 
∆αφερέρας ήταν ο σκόρερ και του δεύτερου τέρ-
µατος για τον ΑΟΠ στο 54ο λεπτό, ενώ το τελικό 
3-0 έγινε έπειτα από µακρινό σουτ του Μαραγκου-
δάκη. 

Συνθέσεις
ΑΟ Πάρου: Νικολάου, Μαραγκουδάκης, Κρί-

σπης, Αποστολόπουλος (Ζέλα), Κουρµούκης, Μπί-
µπα (Α. Πούλιος), ∆αφερέρας (Γκέγκα), Φ. Πούλιος, 
Αλιφιέρης (Αδάµ), Μουρλάς, Ρούσσος (Παντελαί-
ος)

Πανθηραϊκός: Παπαϊωάννου (Φρεγκιάι), Μο-
σχάτος (Τσάνο), Ζαρογιαννόπουλος, Ε. Κράσι, Σέ-

χου, ∆ιονυσόπουλος, Φύτρος (Λέσι), Παπαβασι-
λείου, Λ. Κράσι (Καρτίµπελης), Βενιέρης (Μέµα), 
Ζαµπέλης (Χαϊνταράι ).

Αποτελέσµατα - Βαθµολογίες

Μπαράζ ανόδου στην Γ’ εθνική
Ατρόµητος Χίου – Ελλάς Σύρου 1-2
Άρης Πετρούπολης – Αετός Λέσβου 4-1
Βαθύ Σάµου – Ιάλυσος 0-1
Βαθµολογία
1. Άρης Πετρούπολης 13 (Άνοδος Γ’ Εθνική)
2. Ιάλυσος Ρόδου 11 (Άνοδος Γ’ Εθνική)
3. Μαρκό 9
---------------------------------------
3. Ελλάς Σύρου 8
5. Αετός Λουτρών Λέσβου 6
6. Ατρόµητος Χίου 3
7. Βαθύ-Πανσαµιακός 0

Επόµενη αγωνιστική (τελευταία):
Ιάλυσος- Άρης Πετρούπολης 
Αετός Λουτρών - Γ.Σ. Μαρκό
Πανσαµιακός - Ατρόµητος Αγ. Γεωργίου Χίου

Κ-16, 3ος Όµ. (µπαράζ για 1η θέση)
ΑΟ Πάρου – Πανσιφναϊκός 3-0
Βαθµολογία (τελική)
1. ΑΟ Πάρου 18
2. Πανθηραϊκός 18
3. ΠΑΣ Νάξου 11
4. Πανναξιακός 7
5. ΑΣ Σαντορίνης 4

Κ-16 (Β’ Όµ.)
Πανσιφναϊκός – Φιλώτι 3-0 (α.α.)
Βαθµολογία (τελική)
1. ΑΠΣ Κύθνου 22
2. Παµµηλιακός 16
3. Πανσιφναϊκός 13
4. Φιλώτι 4
5. Νηρέας 2

Κ-14 (Β’ Όµ.)
Πανσιφναϊκός – Φιλώτι 3-0 (α.α.)
Βαθµολογία (τελική)
1. ΑΟ Πάρου 22
2. Παµµηλιακός 19
3. Νηρέας 12
4. Πανσιφναϊκός 3
5. Φιλώτι 3




