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Χρόνια Πολλά &
Καλές γιορτές!

Κοντά σας πάλι
16/1/15

Τ. Φαρούπος: 

«Αναλάβαμε (δεν παραλάβαμε)
ένα Δήμο διαλυμένο»

Χριστουγεννιάτικο 
μήνυμα του Μητρο-

πολίτη κ. Καλλινίκου
Το μοναδικό γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, το 

οποίο για μια ακόμη φορά η ανθρωπότητα ετοιμάζε-
ται να εορτάσει, αλλά και η υποδοχή της νέας χρονιάς 
2015, μου δίνουν την ευλογημένη δυνατότητα και την 
μεγάλη χαρά, να επικοινωνώ με τους αγαπητούς και 
πολυπληθείς αναγνώστες του έγκριτου εντύπου σας, 
προκειμένου να εκφράσω τις εόρτιες πατρικές ευχές 
μου.

» σελ. 3

Χαμός με τα Τοπικά!
Το θέμα της κακής λειτουργίας των τοπικών συμ-

βουλίων δήμου Πάρου, ήρθε προς συζήτηση σε προ 
ημερήσιας διάταξης θέμα, στο δημοτικό συμβούλιο.

» σελ. 11

Μία νίκη, μία ήττα…
Οι Παριανές ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα 

της ΕΣΚ Κυκλάδων, γνώρισαν μία νίκη και μία ήττα 
στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

» σελ. 15

Νέο αεροδρόμιο Πάρου

Να ανατρέψουμε την αρνητική απόφαση
Αγανάκτηση και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων για την απόρριψη της 

συμπληρωματικής σύμβασης της κατασκευής της απαραίτητης κτιριακής υποδομής, ώστε να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο της Πάρου.

Αεροδρόμιο
Πάρου
» σελ. 4

» σελ. 8-9
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

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

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

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 325
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Σιμιτζόπουλος
Λοιπόν, η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι από-

δειξη του πόσο μπροστά είμαστε στην Πάρο και πόσο 
πίσω, όλοι οι άλλοι. Την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, 
σκάει μύτη στο λιμάνι της Παροικιάς, η τορπιλάκατος 
«Σιμιτζόπουλος». Η τορπιλάκατος είναι γνωστή σε όλο 
το Αιγαίο, καθώς είναι σχεδόν σε μόνιμη περιπολία. 
Τα ναυτάκια σ’ αυτό το πλοίο δεν είναι «μοδίστρες», 
όπως τους λέγαμε εμείς των ειδικών δυνάμεων, που 
ως γνωστό τους υπηρέτησα στα σύνορα Εθνικής 
Οδού Αθηνών – Λαρίσης, με Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Λαρίσης… με την «πολεμική» ειδικότητα του γραφέα 
1ου γραφείου! Τέτοιες δόξες εις τα Ελληνικά στρατά! 
Σημειωτέον ότι στη μία και μοναδική πορεία των 80 
χλμ που δεν μπόρεσα να λουφάρω, το έπαιξα τελικά 
βοηθός καψιμιτζή και την έκανα πάνω σε στάγερ! 

■ Σιμιτζόπουλος 2
Η τορπιλάκατος λοιπόν, μήκους 63 μέτρων που έχει 

αυτονομία για πάνω από 1000 ναυτικά μίλια, ήρθε να 
φουλάρει νερό στην Παροικιά. Ρίχνουν κάτω τη μάνικα 
τα ναυτάκια και περιμένουν τη σύνδεση… Και περιμέ-
νουν… Και τι τους πάμε εμείς; Ένα λάστιχο ποτίσματος 
για να συνδεθούν και να φουλάρουν… Αυτά… Είδαν 
και αποείδαν στην τορπιλάκατο και κατά τα μεσάνυχτα 
την έκαναν! Θα ακούνε «Πάρο» και θα τρέχουν με τα 
όσα παλαβά είδαν στο λιμάνι μας.

■ Καρέκλα;
Ο χαμός έγινε με τις μετακινήσεις υπαλλήλων από 

τη ΔΕΥΑΠ στο δήμο. Τώρα οι μετακινούμενοι υπάλλη-
λοι δεν έχουν καρέκλα να καθίσουν στην Αγία Άννα! 

Ερώτηση

■ Κακία
Χριστούγεννα στο σπίτι της Ναταλίας Γερμανού: «Να 

τα πούμε;». 
–«Σου είπα τελειώσαμε. Φύγε!».

■ Βρυξέλλες
Όταν ήμουν στην εφηβεία μου το σύνθημα που δο-

νούσε το ποδοσφαιρόφιλο κοινό, ήταν: «Βρυξέλλες-
Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες!». Ήταν η εποχή που 
στο ΟΑΚΑ απλωνόταν το πανό «Βαζελομανία» και όλα 
τα βαζελάκια φωνάζαμε το ιστορικό: «Βρυξέλλες-
Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες», για την ομαδάρα 
του Γιάτσεκ Γκμοχ, που πήγαινε «τραίνο», για τον τελι-
κό στο κύπελλο πρωταθλητριών. Στον τελικό δεν πή-
γαμε ποτέ, ελέω Λίβερπουλ, που μας απέκλεισε στον 
ημιτελικό. Η τριφυλλάρα τότε είχε παίκτες (κρατάτε 
την αναπνοή σας) όπως το μεγάλο Σαραβάκο, το Ρό-
τσα, στα ντουζένια του, το Ζάετς (δίχως πολλά-πολλά 
για όποιον τον είχε δει), το συγχωρεμένο Γιαννάκη Κυ-
ράστα κλπ. Η βαζελομανία της εποχής είχε εξαπλωθεί 
και ο Παναθηναϊκός, τότε, είχε κόψει 1,2 εκ. εισιτήρια 
στους αγώνες του ΟΑΚΑ. Που να σκεφθώ όμως ότι οι 
Βρυξέλλες που με είχαν συνεπάρει στην εφηβεία μου, 
θα με απασχολούσαν και πάλι…

■ Βρυξέλλες 2
Ο δήμαρχος κ. Κωβαίος, επισκέφθηκε το Ευρωκοι-

νοβούλιο από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου. Το ωραίο 
είναι πως πήγε στις Βρυξέλλες, με πρόσκληση του 
Ευρωβουλευτή (Τ)ΣΥΡΥΖΑ, κ. Μ. Γλέζου! Ε, ο τελευ-
ταίος θέλει να κατέβει και υποψήφιος βουλευτής στις 
Κυκλάδες και τέλος πάντων όλα τα καταλαβαίνουμε, 
μεγάλα παιδιά είμαστε. Μου έχει γεννηθεί όμως μία 
απορία από το δελτίο τύπου του δήμου, που για την 
επίσκεψη του δημάρχου μας γράφει: «Την Τρίτη 9 
Δεκεμβρίου 2014 ο Δήμαρχος παρακολούθησε την 
συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς 
(GUE) σχετικά με την Διατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)». Μάρκο μου, στο 
έχω ξαναγράψει. Θα σε χαλάσουν αυτές οι παρέες! 
Και όπως βλέπεις αφήνω ασχολίαστη την τελευταία 
παράγραφο του δελτίου τύπου του δήμου, που γρά-
φει: «Τέλος, ο κ. Μ. Ι. Κωβαίος ενημερώθηκε εκτενώς 
για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 
Έλληνα εκπρόσωπό του».

■ Μηνύματα
Χριστουγεννιάτικα μηνύματα από πολιτικές οργανώ-

σεις, πολιτικούς κλπ. Σόρρυ παιδιά, αλλά όσοι διαβά-
σετε το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ. Καλλινίκου, θα «ανακαλύψετε», ότι μι-

λάει πολύ πιο πολιτικά και σαφώς πιο σοβαρά από 
πολλούς άλλους… Σας παραθέτω μία πρόταση από το 
μήνυμά του: «Πώς να μιλήσεις σήμερα για την Θεία 
αγάπη, όταν ο άνθρωπος εγκλωβισμένος στον ατο-
μισμό του έχασε ακόμα και την αίσθησή της; Πώς να 
προσκαλέσεις το σύγχρονο άνθρωπο να παραστεί ως 
ταπεινός προσκυνητής ενώπιον του Θείου Βρέφους, 
όταν καθημερινά προσκυνά τα φθαρτά είδωλα του 
σύγχρονου κόσμου;». 

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, σε 

ανακοίνωσή της τονίζει για το «άνοιγμα» του κόμμα-
τος: «[…] Στο πνεύμα αυτό, αποφάσισε ομόφωνα ότι, 
όσον αφορά στο ζήτημα της διεύρυνσης του κόμμα-
τος και της επιλογής αντιπροσώπων για την κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση των Κυκλάδων, δεν δέχε-
ται πρόσωπα φθαρμένα, αναξιόπιστα, πρόσωπα που 
έχουν υπηρετήσει, από οποιαδήποτε θέση με απο-
φασιστική αρμοδιότητα τις μνημονιακές πολιτικές, 
σε κάθε στάδιο της εισαγωγής και εφαρμογής τους 
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Πρόσωπα που 
έχουν εμπλακεί, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οικονομικά 
σκάνδαλα, πρόσωπα διαπλεκόμενα με το κατεστημέ-
νο, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο». Άντε να 
μην το «χοντρύνω» τώρα εγώ, μιας και πάμε φουλ για 
εκλογές… Μόνο που η σύζυγος του Καίσαρα δε φτάνει 
να είναι τίμια, αλλά και να το δείχνει.

■ Β. Φαρούπος
Προς κ. Β. Φαρούπο, δημοτικό σύμβουλο Αντιπάρου, 

ενταύθα: Αγαπητέ κύριε. Αν δεν κάνω λάθος εσείς εί-
σαστε με το συνδυασμό του κ. Γ. Λεβεντάκη και δεν 
μπορέσατε να εκλεγείτε. Δημοτικός σύμβουλος γίνατε 
όταν παραιτήθηκε από τη θέση ο κ. Λεβεντάκης. Οι ψή-
φοι οι οποίοι λάβατε ως υποψήφιος, ήταν από πολίτες 
που σας ψήφισαν διότι είσαστε με το συγκεκριμένο 
συνδυασμό. Η σημερινή διαφοροποίησή σας (που έχε-
τε κάθε δικαίωμα να κάνετε) από το συνδυασμό της 
αντιπολίτευσης πόσο ηθική είναι από τη στιγμή που 
κρατάτε τη θέση του δημοτικού συμβούλου. Σας υπεν-
θυμίζω ότι όταν διαφώνησε ο κ. Ευρ. Ακάλεστος, με το 
συνδυασμό που είχε εκλεγεί (Πάρος-ΑΞΙΑ), παραιτή-
θηκε και από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.

■ Δώρα
Η στήλη μας στο τελευταίο φύλλο του 2014 σας 

δίνει ιδέες για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα, που θα 
εκτιμούσαν ιδιαίτερα οι παρακάτω: Μ. Κωβαίος: 
Λεξικό με υπογραμμισμένη τη λέξη ποσόστωση. Χρ. 
Βλαχογιάννης: Πίνακα με φωτογραφίες των έργων 
του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου. Μ. Ισιγώ-
νης: Δίσκο του Β. Παπακωνσταντίνου, με το τραγούδι: 
«άσε με να κάνω λάθος, μην μου λες πως ειν’ ντροπή. 
Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή». 
Κ. Ροκονίδας: Ένα πλήρες ψηφοδέλτιο της Λαϊκής 
Συσπείρωσης. Κ. Μπιζάς: Ένα ημερολόγιο του 2019. 
π. Στυλιανός Μπιζάς: Πείτε του και είναι… αρκετό: 
«άντε και το πρωτάθλημα φέτος». 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

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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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Νάουσα, Πάρος
Τ. 22840 28567

info@escparos.gr
www.escparos.gr

Φέτος

για ξεχωριστά
δώρα

πάµε στο...

Χριστουγεννιάτικο
μήνυμα
του Μητροπολίτη
κ. Καλλινίκου

«Το μοναδικό γεγονός της Γεννήσεως του Χρι-
στού, το οποίο για μια ακόμη φορά η ανθρωπότητα 
ετοιμάζεται να εορτάσει, αλλά και η υποδοχή της 
νέας χρονιάς 2015, μου δίνουν την ευλογημένη δυ-
νατότητα και την μεγάλη χαρά, να επικοινωνώ με 
τους αγαπητούς και πολυπληθείς αναγνώστες του 
έγκριτου εντύπου σας, προκειμένου να εκφράσω τις 
εόρτιες πατρικές ευχές μου.

Κάθε χρόνο τις ημέρες αυτές ως Επίσκοπος της 
Εκκλησίας, αισθάνομαι βαθειά την ανάγκη να με-
ταφέρω στις καρδιές των ανθρώπων, το βαθύτερο 
νόημα της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Χρι-
στού. Είναι γεγονός ότι η ενανθρώπηση του Κυρίου 
μας, αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα που συνετελέ-
σθη ανά τους αιώνες επί της γης. Και όπως είναι 
γνωστό, τα θαύματα δεν απευθύνονται στη λογική 
των ανθρώπων, αλλά στην αγαθή προαίρεση της 
καρδιάς τους. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία, 
μας προετοιμάζει πνευματικά μέσω της νηστείας που προηγείται της εορτής, ώστε 
έχοντας καθαρίσει τις καρδιές μας «από παντός ρύπου», να μπορέσουμε να κατανο-
ήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού και να 
ζήσουμε το γεγονός της σωτηρίας που απορρέει από αυτό.

Στη σημερινή όμως πραγματικότητα, δεν είναι μόνο η αδυναμία της ανθρώπινης 
λογικής που εμποδίζει τον άνθρωπο να διεισδύσει στο βάθος της Θείας αγάπης. 
Αυτό που αποτελεί σήμερα το κυριότερο εμπόδιο στη βίωση του θαύματος των 

Χριστουγέννων, είναι ο ίδιος ο τρόπος της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, που 
τον έκανε να χάσει κάθε επαφή με το μυστήριο και το θαύμα. Πώς να μιλήσεις 
σήμερα για την Θεία αγάπη, όταν ο άνθρωπος εγκλωβισμένος στον ατομισμό του 
έχασε ακόμα και την αίσθησή της; Πώς να προσκαλέσεις το σύγχρονο άνθρωπο να 
παραστεί ως ταπεινός προσκυνητής ενώπιον του Θείου Βρέφους, όταν καθημερινά 
προσκυνά τα φθαρτά είδωλα του σύγχρονου κόσμου;

Παρά ταύτα, αυτός ο αυτονομημένος από το Θείο θέλημα άνθρωπος, αυτός ο 
φθαρτός κόσμος με την απανθρωπιά και την αλαζονεία που τον διακρίνει, έγινε το 
αντικείμενο του πόθου του Θεού, ο οποίος για μια ακόμη χρονιά έρχεται να γεννη-
θεί, αναζητώντας τόπο στο κατάλυμα της καρδιάς του καθενός. Το μόνο που χρειά-
ζεται είναι να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού και να κάνουμε 
πράξη το μήνυμα της αγάπης που μας μεταφέρει η εορτή των Χριστουγέννων, όχι 

όμως ευκαιριακά και με ημερομηνία λήξεως, αλλά 
συνεχώς και αδιαλείπτως.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούμενη η Ιερά Μη-
τρόπολη Παροναξίας, αγωνίζεται με τις λιγοστές της 
δυνάμεις της αλλά με πολλή πίστη, να μεταφέρει όχι 
μόνο την περίοδο των εορτών αλλά κάθε στιγμή του 
χρόνου, αυτό το ελπιδοφόρο αγαπητικό μήνυμα των 
Χριστουγέννων. Με την ταπεινή αλλά ειλικρινή μας 
φιλανθρωπική μας δραστηριότητα, προσπαθούμε 
καθημερινά να ανακουφίζουμε, όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο, τις υλικές αλλά και πνευματικές ανάγκες 
των συνανθρώπων μας στα τρία ευλογημένα νησιά 
της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας Νάξο, Πάρο 
και Αντίπαρο.

Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς, 
τα φετινά Χριστούγεννα να αποτελέσουν για όλους 
την αφετηρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα, που θα 
μας φέρει πιο κοντά στο Θεό αλλά και μεταξύ μας. 

Ο Χριστός μας που ανατέλλει ως Ήλιος της Δικαιοσύνης να φωτίσει με το φως της 
ελπίδας τη ζωή όλων, διαλύοντας το σκοτάδι της απόγνωσης και του άγχους που 
κυριαρχεί. Το δε νέο έτος 2015 να είναι ευλογημένο κατά πάντα και να σημάνει την 
έξοδό μας από την δεινή κρίση που μας ταλαιπωρεί.

Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2014
†Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».
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Νέο αεροδρόμιο Πάρου
Να ανατρέψουμε την 
αρνητική απόφαση

Αγανάκτηση και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημόσιων Συμβάσεων για την απόρριψη της συμπληρωματικής σύμβασης της 
κατασκευής της απαραίτητης κτιριακής υποδομής, ώστε να λειτουργήσει το νέο 
αεροδρόμιο της Πάρου.

Όπως είναι γνωστό, ο διάδρομος θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος Γενάρη και με 
βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
κ. Χρυσοχοΐδη, το νέο αεροδρόμιο θα ήταν έτοιμο να λειτουργήσει με ασφάλεια, τον 
Μάρτη του 2015. Η αρνητική αυτή απόφαση δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην 
Παριανή και Αντιπαριώτικη κοινωνία, γιατί όλοι περιμέναμε τη λειτουργία του νέου 
αεροδρόμιο μέσα στο 2015 για να δώσει νέα πνοή ανάπτυξης της οικονομίας των 
νησιών μας. Η καταστροφική αυτή απόφαση επιβάλει, όπως τονίζει στη δήλωσή του 
ο έπαρχος Πάρου κ. Μπιζάς: «οι κάτοικοι και οι θεσμικοί φορείς των νησιών μας θα 
πρέπει να κινηθούμε με ομόνοια, ομοψυχία και ν’ αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε την 
σημερινή αρνητική εξέλιξη».

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος, σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες από την 
στιγμή που πληροφορήθηκε την αρνητική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής προ-
σπαθεί να αλλάξει αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Αντιπάρου κ. Φαρούπος δήλωσε: «Ειδικά για την Αντίπαρο, η απο-
γοήτευση είναι μεγαλύτερη, καθώς η προοπτική λειτουργίας του Νέου Αεροδρομίου 
αποτελεί μία ευκαιρία να ξεφύγουμε από την περιθωριοποίηση και την «άγονη» κατη-
γοριοποίηση την οποία βιώνουμε ακόμα και σήμερα».

Σε δήλωσή του ο κ. Βλαχογιάννης δήλωσε: «Τώρα, οι λύσεις είναι δύο: α) υποβολή 
αίτησης θεραπείας με πολύ καλή τεκμηρίωση, που και κατά τη γνώμη μου έχει ελάχι-
στες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης και β) το ταχύτερο δυνατό να προκηρυχθεί νέος 
διαγωνισμός για τις πρόχειρες κατασκευές, λύση που θεωρώ πιο ενδεδειγμένη».

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο κ. Κ. Ροκονίδας επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου και υπογραμμίζει: «Οι κάτοικοι της Πάρου, οι φορείς του νησιού 
για μια ακόμα φορά πρέπει με όρους κινήματος να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Την 
ολοκλήρωση ενός απαραίτητου, από το μακρινό παρελθόν έργου που κάποιοι με τις 
πολιτικές»μαγκιές» του τακτικισμού το έχουν θέση σε αμφισβήτησή μέχρι την ολοκλή-
ρωση του...».

Με τις πρώτες αντιδράσεις είναι φανερό ότι οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες 
-όπως έκαναν και στο παρελθόν- θα κινητοποιηθούν για να ανατρέψουν αυτή την 
αρνητική απόφαση και θα διεκδικήσουν να έχουν γρήγορα ένα νέο και σύγχρονο και 
ασφαλές αεροδρόμιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
Μ. Κωβαίος
«Με θλίψη και αγωνία πληροφορηθήκαμε ότι η συμπληρωματική σύμβαση που θα 

επέτρεπε την κατασκευή κτηριακής υποδομής για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου 
Πάρου, δεν κατάφερε να εγκριθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
για λόγους που δεν είμαστε σε θέση σήμερα να γνωρίζουμε. Η εξέλιξη αυτή που δι-
έψευσε τις προσδοκίες μας για τη λειτουργία ενός ασφαλούς αεροδρομίου, που συ-
νάμα θα προσέφερε τη δυνατότητα ανάπτυξης στην Πάρο σε καταλυτικό βαθμό, είναι 
πραγματικά απογοητευτική, αφού με βάση τις υπουργικές εξαγγελίες και την πολιτική 
βούληση που προέκυπτε από αυτές, η Παριανή κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος 
της Πάρου εύλογα προσδοκούσαν τα οφέλη του νέου αεροδρομίου. Άλλωστε όλοι 
γνωρίζουμε ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2015 θα είναι έτοιμο το πεδίο ελιγμών του 
νέου αεροδρομίου. Καταλήγουμε δηλαδή στο αποτέλεσμα το μεν δημόσιο να έχει κα-
ταβάλει ποσά που ξεπερνούν τα είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ σε απαλλοτριώσεις 
και κατασκευή του πεδίου ελιγμών αλλά αεροδρόμιο να μην υπάρχει και πλέον να μην 
είναι ορατό το πότε θα έχουμε ένα λειτουργικό αεροδρόμιο. 

Είναι πράγματι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος των δυσάρεστων συνεπειών αφού 
η Πάρος είχε ήδη αρχίσει να ζει στους ρυθμούς του νέου αεροδρομίου που θα άνοιγε 
σοβαρότατες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης στο νησί, που σήμερα εξυπηρετείται 
αεροπορικά με πτήσεις που έχουν δυνατότητες, καιρού επιτρέποντος, να εξυπηρετούν 

50-60 άτομα ημερησίως.
Το θέμα είναι μείζον και έτσι πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί από όλους. Πρέπει να ενεργο-

ποιηθούμε άμεσα ώστε η Πάρος να μη χάσει την ευκαιρία. Πρέπει το νέο αεροδρόμιο 
να λειτουργήσει από το 2015. Το έχει ανάγκη η Πάρος, το έχει ανάγκη η χώρα. Καλού-
με κάθε υπεύθυνο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία. 
Πρέπει ν’ αποδείξουμε ότι θέλουμε και μπορούμε».

Κ. Μπιζάς
«Θεωρούμε όλοι οι Παριανοί και Αντιπαριώτες ως ύψιστης σημασίας και άμεσης 

προτεραιότητας την ολοκλήρωση των εργασιών στο Νέο Αεροδρόμιο, τόσο για την 
Πάρο & Αντίπαρο, όσο και για τα κοντινά Κυκλαδονήσια. 

Χωρίς αμφιβολία το νέο Αεροδρόμιο Πάρου θα αποτελέσει πυλώνα αναβάθμισης 
του τουριστικού προϊόντος στα νησιά μας. Οι επισκέπτες δε θα σπαταλούν χρόνο και 
χρήμα για να μας επισκεφτούν. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα νησιά μας δεν υστερούν σε 
κανένα τομέα: πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά, φυσικότητα τοπίου, υποδομές, 
υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ. Είναι κρίμα να μην τους δώσουμε την ώθηση να ξεπεράσουν 
τα γεωγραφικά τους όρια, να γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο, με τους πολυάριθμους 
επισκέπτες που ευελπιστούμε να προσέρχονται σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
με το νέο Αεροδρόμιο. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
την άμεση κατασκευή των προσωρινών υποδομών του Νέου Αεροδρομίου Πάρου, έτσι 
ώστε να τεθεί σε λειτουργία και να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες επισκέπτες μας.

Οι κάτοικοι και οι θεσμικοί φορείς των νησιών μας θα πρέπει να κινηθούμε με ομό-
νοια, ομοψυχία και ν’ αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε την σημερινή αρνητική εξέλι-
ξη».

Αναστ. Φαρούπος
«Σχετικά με την απόρριψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων της συ-

μπληρωματικής σύμβασης για τις προσωρινές κτιριακές υποδομές του Νέου Αεροδρο-
μίου Πάρου, δηλώνουμε την απογοήτευση και έκπληξή μας για αυτή τη δυσάρεστη 
εξέλιξη. Παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις και την πολιτική βούληση 
που φαινόταν να διευκολύνει τη λειτουργία του Νέου Αεροδρομίου ενόψει του νέου 
έτους, η τελευταία δυσάρεστη εξέλιξη αφενός αφήνει ερωτηματικά για τους λόγους 
-και τις ευθύνες- που οδήγησαν στην απόρριψη, αφετέρου αφήνει έκθετη ολόκληρη 
την τοπική κοινωνία των δύο νησιών, που είχε αρχίσει να πιστεύει σε μία σπουδαία 
επιχειρηματική προοπτική στο πεδίο κυρίως του τουρισμού, αλλά και σε βελτίωση της 
καθημερινότητάς μας στον τομέα των μετακινήσεων και της επικοινωνίας. 

Ειδικά για την Αντίπαρο, η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη, καθώς η προοπτική λει-
τουργίας του Νέου Αεροδρομίου αποτελεί μία ευκαιρία να ξεφύγουμε από την περι-
θωριοποίηση και την «άγονη» κατηγοριοποίηση την οποία βιώνουμε ακόμα και σήμερα. 
Καλούμε την τοπική κοινωνία, τους θεσμικούς εκπροσώπους, τους δημότες και τους 
πολυάριθμους φίλους και λάτρεις του νησιού σε κινητοποίηση και συνεργασία με τον 
αντίστοιχο πληθυσμό της Πάρου για άμεση επίλυση του προβλήματος που δημιουρ-
γήθηκε, με παρεμβάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, τοπικές συνελεύσεις και οργάνωση 
κινητοποιήσεων, και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για να διασφαλίσουμε αυτά που θεω-
ρούσαμε και θεωρούμε δικαιωματικά αυτονόητα».

Χρ. Βλαχογιάννης
«Η εμπλοκή που υπήρξε στην εξέλιξη του αεροδρομίου, είναι προφανές ότι μας λυ-

πεί όλους. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν ήταν μη προβλέψιμη. Εγώ προσωπικά είχα 
καταθέσει τον προβληματισμό μου για την επέκταση της σύμβασης, αφού τα κτίρια δεν 
συμπεριλαμβάνονταν σ’ αυτή τη φάση του έργου.

Η απάντηση που μου δόθηκε ήταν ότι η νομική υπηρεσία σε συνεργασία με την τε-
χνική, θα βρει τρόπο για να λύσει το ζήτημα. Συμπέρασμα: Απ’ ότι φαίνεται δείχνουν 
σπουδή μόνο για τα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνουν εις βάρος των πολιτών. 
Δε δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Τώρα, οι λύσεις είναι δύο: α) υποβολή αίτησης θεραπείας με πολύ καλή τεκμηρίω-
ση, που και κατά τη γνώμη μου έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης και β) 
το ταχύτερο δυνατό να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τις πρόχειρες κατασκευές, 
λύση που θεωρώ πιο ενδεδειγμένη. Κλείνοντας θεωρώ ότι και ο πλέον αισιόδοξος δεν 
μπορεί να πιστεύει ότι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο της Πάρου».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Πριν από 2 περίπου μήνες ο Υπουργός Μεταφορών Μ. Χρυσοχοΐδης σε επίσκεψη 

του στο νησί μας, δεσμεύτηκε για την άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου με την 
κατασκευή έστω προσωρινών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η επιλογή του τρόπου εκτέλεσης αυτού του 
έργου, δημιουργεί προϋποθέσεις ακύρωσης του. Το νέο αεροδρόμιο δεν είναι δώρο 
κανενός προς τους παριανούς και τις παριανές, όπως κατά καιρούς διάφοροι επιχείρη-
σαν να το εμφανίσουν. Είναι απαίτηση εικοσαετίας και πλέον των κατοίκων των νησιών 
μας, που ικανοποιεί συγκοινωνιακές ανάγκες με ασφάλεια χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. Το δικαίωμα μας αυτό σήμερα και πάλι αμφισβητείται και η λύση φαίνεται να 
αναζητιέται στις πόρτες  νέων «πολιτικών σωτήρων» αυτού του τόπου. Οι κάτοικοι 
τις Πάρου, οι φορείς του νησιού για μια ακόμα φορά πρέπει με όρους κινήματος να 
διεκδικήσουν το αυτονόητο: Την ολοκλήρωση ενός απαραίτητου από το μακρινό πα-
ρελθόν έργου, που κάποιοι με τις πολιτικές «μαγκιές» του τακτικισμού το έχουν θέση 
σε αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση του. Η Δημοτική Αρχή από την άλλη δεν θα 
έπρεπε να παρακολουθεί τις εξελίξεις, επενδύοντας σε αυτές επικοινωνιακά, αλλά να 
τις καθορίζει. Οφείλει να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθούν οι 
υπουργικές δεσμεύσεις».



Ας ακολουθήσουµε το πνεύµα
των Χριστουγέννων,

δίνοντας αγάπη,
χαρίζοντας το καλύτερο χαµόγελό µας,

προσµένοντας το 2015
µε την ευχή για καλύτερες µέρες,

χωρίς βία, γεµάτες υγεία,
αγάπη & ειρήνη για όλους!

σχεδιασµός | εκτύπωση | internet | επιγραφές

Θα παραµείνουµε κλειστά 19/12/14-12/1/15
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Νέο ΔΣ εργα-
ζομένων Ο.Τ.Α. 

Στις 10/12/2014, το νέο ΔΣ των εργαζομένων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση Πάρου-Αντιπάρου, συνήλθε σε 
συνεδρίαση και με ομόφωνη απόφαση εκλέχτηκαν:

Πρόεδρος: Γιώργος Ανδρεάδης
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ραγκούσης
Γραμματέας: Ιωάννης Μωραϊτίδης
Ταμίας: Ηλίας Μαούνης
Μέλος: Κατερίνα Βαζαίου
Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε:

1. Όλα τα μέλη του ΔΣ να περάσουν από όλες τις 
θέσεις του ΔΣ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5 μήνες θα υπάρ-
χει νέα κατανομή αρμοδιοτήτων στα 5 μέλη, έτσι, ώστε 
όλοι να περάσουν από όλες τις θέσεις.

2. Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το δήμαρχο, με 
καθορισμό ατζέντας, που θα αποφασιστεί σε επόμενο 
ΔΣ.

3. Στην εν λόγω συνάντηση να ζητήσουν δέσμευση 
από το δήμαρχο, ότι ύστερα από την έγκριση του προϋ-
πολογισμού από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
να δοθεί στους εργαζόμενους άμεσα η τρίτη και τελευ-
ταία δόση των 176 ευρώ, της πενταετίας 2002-2007.

4. Σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις της εφορίας, σε συ-
νεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο, θα διερευνηθεί αν 
υπάρχει λάθος, ώστε να αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

Στο γκρεμό 
τα σκυλιά…

Το βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο του Άη Γιάννη 
Καλυβίτη (Ραντεβουδιάρη), της Παροικιάς, αποφάσισε 
η δημοτική κοινότητα Παροικιάς, να ορίσει ως παρα-
λία που θα επιτρέπεται το μπάνιο για τα δεσποζόμενα 
ζώρα. 

Σημειώνουμε ότι το υπουργείο ναυτιλίας στη σχετι-
κή του ανακοίνωση υποστήριζε ότι πρέπει να βρεθούν 
παραλίες για το λούσιμο των ζώων και όχι απόμεροι 
γκρεμοί… Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του οι 
ΦΕΠ (Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου) «[…] Προφανώς, 
μόνο πετώντας τα σκυλιά από το γκρεμό μπορούν να 
βρεθούν στη θάλασσα και να καταφέρουν να κολυ-
μπήσουν».

Ο φιλοζωικός σύλλογος επισημαίνει ακόμα στην 
ανακοίνωσή του:

«Όπως είναι γνωστό μετά από μακροχρόνια δια-
βούλευση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περι-
βαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) με το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, λήφθηκε απόφαση να καθο-
ριστούν θαλάσσιες περιοχές για το λούσιμο δεσπο-
ζόμενων σκύλων και συμφωνήθηκε με τον ίδιο τον 
υπουργό Βαρβιτσιώτη:

α) Να μην είναι πολυσύχναστες παραλίες όπως αυ-
τές ορίζονται στο ΠΔ 23/2000

β) Να υπάρχει ισομερής χωροταξική κατανομή, σε 
μια αναλογία για 1 pet friendly ανά 3-4 παραλίες.

Ο Δήμος Πάρου δεν ολοκλήρωσε ακόμη την επιλο-
γή παραλιών και αναμένει από τα δημοτικά διαμερί-
σματα προτάσεις. Το Δημοτικό Διαμέρισμα Παροικίας 
Πάρου (στην αρμοδιότητα του οποίου είναι μια τερά-
στια περιοχή πολλών χιλιομέτρων ακτογραμμής από 
τον Άγιο Φωκά μέχρι την Αγία Ειρήνη) επέλεξε αντί 
γα παραλία το βράχο (!) του Αϊ Γιάννη του ραντεβου-
διάρη. Όχι μόνο αψήφησε το κριτήριο της χωροταξι-
κής κατανομής αλλά όρισε ως παραλία τα βράχια…

Βέβαια ορισμένοι Δήμοι της χώρας φαίνεται να 
έχουν εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις για το ποιες 
παραλίες ορίζουν αυτοί ως pet friendly, χωρίς ωστό-
σο να έχουν ληφθεί υπόψη τα δύο βασικά σημεία της 
συμφωνίας. Με την γνωστή αντιφιλοζωική κουλτού-
ρα που διακρίνει τους περισσότερους, έσπευσαν να 
εξορίσουν τους κηδεμόνες σκύλων στις πιο απόμα-
κρες παραλίες.

Σαφέστατα οι αποφάσεις τους δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από προτάσεις και έχει ήδη ενημερωθεί το 
Υπουργείο όπως θα ενημερωθεί άμεσα και γι’ αυτήν 
την πρόταση του Δημοτικού Διαμερίσματος Παροικι-
άς του Δήμου Πάρου».

Άδειες 
οδήγησης

Η δ/νση μεταφορών και επικοινωνίας Κυκλάδων, με 
επείγουσα ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι στις 18 Ια-
νουαρίου 2015, λήγει η ισχύς των εντύπων αδειών 
οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στην δι-
εύθυνση μεταφορών ή στα τμήματα μεταφορών των 
νησιών της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να αντικα-
ταστήσουν την παλιά άδεια.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της δ/νσης μεταφορών 

και επικοινωνίας Κυκλάδων, κ. Νικόλαος Μαραγκός: 
«Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, όσοι οδηγούν 
με έντυπο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου που έχει 
εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο. Η 
αντικατάσταση του εντύπου της άδειας οδήγησης μο-
τοποδηλάτου μπορεί να γίνει και μετά τις 18.1.2015 
χωρίς ο κάτοχος να χάσει το κεκτημένο του δικαίω-
μα».

Επίσης, σημειώνουμε ότι οι κάτοχοι άδειας οδήγη-
σης μοτοποδηλάτου (ΑΜ – της τροχαίας) δεν υποχρε-
ούνται να προβούν στην παραπάνω αντικατάσταση, 
εφόσον κατέχουν άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α1 
ή Α2 ή Α. Τέλος, όλα τα διπλώματα αδειών οδήγησης 
αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας που έχουν εκδοθεί από 
τις υπηρεσίες μεταφορών, παλαιότερων τύπων, είναι 
σε ισχύ και δεν χρειάζονται άμεσα αλλαγή.

Διαγωνισμός 
βιτρίνας

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, για τις γιορτινές μέρες αποφάσισε να διοργανώ-
σει για τα εμπορικά καταστήματα, διαγωνισμό για τον 
καλύτερο στολισμό χριστουγεννιάτικης βιτρίνας.   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ιδέας, καλούνται 
τα καταστήματα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής, για να πά-
ρουν μέρος στο διαγωνισμό «Η πιο καλαίσθητη βιτρί-
να». Μετά την αξιολόγηση που θα γίνει από πενταμε-
λή επιτροπή, για τις τρεις καλύτερες βιτρίνες που θα 

ξεχωρίσουν, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την ημέρα 
της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και 
θα βραβευτούν με τα εξής δώρα: α) ένα τριήμερο τα-
ξίδι για 2 άτομα στο Πήλιο, β) ένα ασύρματο τηλέφω-
νο και γ) ένα κινητό τηλέφωνο.

Η πενταμελής επιτροπή που έχει οριστεί από το σύλ-
λογο είναι οι εξής επαγγελματίες: Σκανδάλης Γιώργος, 
Κεφάλας Φραγκίσκος, Νιφλής Σταύρος, Βαβανού Εμ-
μανουέλα, Μπάλιος Σπύρος. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα μέλη του ΕΣ 
Πάρου-Αντιπάρου, να είναι ταμειακώς εντάξει για το 
έτος 2014 έναντι του συλλόγου.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση κοπής 
πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει στα γραφεία 
του συλλόγου, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 στις 
11πμ.
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ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχετε κόκκινα δάνεια και οι τράπεζες σας πιέζουν;
Το πρόβληµά σας γίνεται δικό µας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά ζητήματα

και αναλαμβάνει υπεύθυνα και έμπειρα τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών σας.

Προσφέρουμε λύσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες.

Υψηλά ποσοστά κουρέματος χρεών
Προστασία πρώτης κατοικίας

Η διοίκηση, η διεύθυνση
και το προσωπικό της ∆ΕΥΑ Πάρου
σας εύχονται χρόνια πολλά
και ευτυχισµένο το 2015.

Βιβλία-βοηθήματα για 
τους μαθητές

Η τριαντάχρονη παρουσία του μαθηματικού, Κώστα Ροκονίδα, στη φροντιστηρι-
ακή εκπαίδευση των νησιών μας είναι γνωστή. Εκατοντάδες μαθητές, πολλοί από 
τους οποίους αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό του τόπου μας, έχουν περάσει 
«από τα χέρια του». 

Πολλές φορές στο παρελθόν η πολύχρονη διδακτική του εμπειρία, βρήκε έκφρα-

ση μέσα από συγγραφική δραστη-
ριότητα σχολικών βοηθημάτων με 
αυτοεκδόσεις, καλύπτοντας έτσι 
τις ανάγκες της φροντιστηριακής 
του μονάδας. 

Χαρακτηριστικά δείγματα της 
συγγραφικής του δουλειάς είναι η 
επί σειρά ετών συνεργασία με την 
«Ελευθεροτυπία» με τη δημοσίευ-
ση θεμάτων για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις  και οι σειρές «βιβλιομα-
θήματα» και «βιβλιοτετράδια» του 
εκδοτικού ομίλου Η. Μανιατέα για 
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και 
του Λυκείου.

Τώρα διαπιστώνουμε ότι με 
αφορμή το «νέο Λύκειο» και τις 
νέες εξεταστικές απαιτήσεις μια 
νέα σειρά βοηθημάτων του ιδίου, 
από τις εκδόσεις «γνώση», βρίσκο-
νται στα ράφια των Παριανών βι-
βλιοπωλείων.

Πρόκειται για την Γεωμετρία και 
την Άλγεβρα Α’ Λυκείου, που περι-
λαμβάνει όλα τα θέματα της τρά-
πεζας του Υπουργείου με υποδειγ-
ματικές λύσεις όπως και προτεινόμενα θέματα Α’ & Γ’ με τις λύσεις τους, ώστε οι 
μαθητές θα κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις των εξετάσεων. 

Μια άλλη έκδοση είναι ο οδηγός μελέτης για την επανάληψη των Μαθηματικών Γ’ 
Λυκείου θετικής & τεχν/κής κατεύθυνσης, που αποτελεί εργαλείο για την επανάλη-
ψη κατά κεφάλαιο ή όλη την ύλη, αλλά και την επανάληψη της τελευταίας στιγμής 
πριν από τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο ίδιος ο Κ. Ροκονίδας η προσπά-
θεια αυτή θα συνεχιστεί και για τις άλλες τάξεις του Λυκείου.
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Τ. Φαρούπος: 

«Αναλάβαμε (δεν παραλάβαμε) ένα Δήμο διαλυμένο»

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ο νέος δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Τάσος Φαρού-
πος, προχώρησε στην πρώτη ενημέρωση των πολιτών του νησιού, με αφορμή τη 
συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών στο τιμόνι της δημοτικής αρχής.

Ο κ. Φαρούπος, ξάφνιασε τους ακροατές, όταν ξεκινώντας την ομιλία του μπήκε 
αμέσως στην ουσία του θέματος λέγοντας ότι παράδοση και παραλαβή του Δήμου, 
δεν έγινε ποτέ!

Σοκ με τις αποκαλύψεις

Ο κ. Φαρούπος αποκάλυψε ότι αυτό που παρέλαβε ήταν σακούλες σκου-
πιδιών γεμάτες με έγγραφα (ακόμα και επίσημα έγγραφα και μελέτες).

Τα περισσότερα δε έγγραφα ήταν περασμένα στον καταστροφέα. Ακόμα, 
ο δήμαρχος Αντιπάρου είπε: «Δεν υπήρχε αρχείο με τις δικαστικές υποθέσεις 
σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε τις ημερομηνίες που 
έχουν ορισθεί οι δικάσιμες, καθώς και τα στοιχεία των υποθέσεων. Φάκελοι με 
τα στοιχεία δεν υπήρχαν και όπου αυτοί υπήρχαν ήταν ελλιπείς. Ήδη, δύο δίκες, 
έχουν ευτυχώς αναβληθεί».

Συνεχίζοντας ο κ. Φαρούπος, είπε στους συγκεντρωμένους: «Στις 28 Σεπτεμβρίου 
μάθαμε ότι δύο βασικά στελέχη -απαραίτητα για την λειτουργία του Δήμου- θα 
αποχωρήσουν με υπογραφές του πρώην δημάρχου, λίγες μόλις μέρες πριν αποχω-
ρήσει» (28 Αυγούστου). Από τότε αρχίσαμε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψου-
με το κενό. Ο μηχανικός (Τσολάκης) και η οικονομική διαχειρίστρια (Φαρούπου) 
αποχώρησαν με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί σε στοιχει-
ώδεις υπηρεσίες και στις πλέον στοιχειώδεις λειτουργίες. Επιπρόσθετα, δεν είχε 
προβλεφθεί η κάλυψη κενών θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ούτε από εκεί κάποια λύση στον ορίζοντα. Παρόλα αυτά και μετά από  
προσωπική προσπάθεια, τρία ταξίδια, και επισκέψεις στα υπουργεία εσωτερικών 
και διοικητικής μεταρρύθμισης, καταφέραμε να μας εγκριθούν –κατ’ εξαίρεση- δύο 
προσλήψεις, για να καλύψουν τις θέσεις των υπαλλήλων που αποχώρησαν, από 
τους επιλαχόντες του ΑΣΕΠ του 1999. Ελπίζω να καλυφθούν σύντομα».

Ζητούν τα λεφτά τους!

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, υπάρχουν πάρα 
πολλές εκκρεμότητες, κυρίως οικονομικής φύσεως, που αφορούν απαιτήσεις προ-
μηθευτών.

Οι περισσότερες εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν είχαν τηρηθεί 
οι νόμιμες διαδικασίες (υπογραφές συμβάσεων, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής, 
προσφορές και λοιπά). 

Μιλώντας ο κ. Φαρούπος είπε: «[…] Όλοι γνωρίζουν ότι το δημόσιο δε λειτουργεί 
όπως ο ιδιώτης, οποίος πρώτα παραγγέλνει και μετά πληρώνει. Οι διαδικασίες στο 
δημόσιο είναι πολλές και χρονοβόρες. Καθημερινά δεχόμαστε πολλά τηλέφω-
να από ανθρώπους που φέρονται ως προμηθευτές του Δήμου στην προη-
γούμενη θητεία, οι οποίοι διεκδικούν χρήματα και θέλουν να πληρωθούν. 
Κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσουμε να  πληρώσουμε τουλάχιστον αυτούς 
που όντως έχουν δουλέψει για το Δήμο. Αναζητούμε νομότυπες λύσεις με τη συ-
ναίνεση όλων των αιρετών, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και όφειλαν όλοι ή οι 
περισσότεροι, να έχουν πληρωθεί από καιρό.  

Για τριάμισι χρόνια και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του υπουργείου 
δεν έχει εφαρμοστεί το διπλογραφικό σύστημα και δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια 
προς την κατεύθυνση αυτή, με αποτέλεσμα να μην έχουν υποβληθεί οικονο-
μικά στοιχεία στο υπουργείο οικονομικών και στο παρατηρητήριο. 

Στην ουσία ο Δήμος δεν υπάρχει για τα υπουργεία. Κάθε τόσο μας στέλ-
νουν  επιστολές οι οποίες γράφουν ότι αν δεν εφαρμοστεί άμεσα η υλοποίηση 
του διπλογραφικού συστήματος και δεν υποβληθούν ισολογισμοί και οικονομικά  
στοιχεία θα διακόψουν την τακτική επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει οικονομική κατάρ-
ρευση για το Δήμο. Επιπλέον, δεν έχει συνταχθεί απογραφή, με αποτέλεσμα ο Δή-
μος να μη γνωρίζει την περιουσία του, τι έχει στην κατοχή του, ποια είναι τα πάγια, 
τα οχήματα, τα εργαλεία, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, και -το σπουδαιότερο- τι 
ακίνητα έχει στην κατοχή του».

Οφειλές

Ο κ. Φαρούπος, στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στα ανείσπρακτα τέλη 
και τις οφειλές.



www.fonitisparou.gr

Είπε, ότι λογαριασμοί ύδρευσης είχαν να εκ-
δοθούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 με 
τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. Όπως είπε: 
«[…] το βασικότερο είναι ότι λόγω της ανταπο-
δοτικότητας που υπάρχει στους λογαριασμούς 
αυτούς, δεν μπορεί να κλείσει ο προϋπολογι-
σμός. Τα έσοδα από την ύδρευση και την καθα-
ριότητα είναι ανταποδοτικά. Φανταστείτε τώρα, 
με 2400 ευρώ που έχουμε εισπράξει το 2014, 
πόσα μπορούσαμε να ξοδεύουμε... Δεν μπορού-
με να πληρώσουμε την ΔΕΗ για την κατανάλω-
ση του ρεύματος από τις πομόνες στον Κάμπο 
και τον Άγ. Γεώργιο. Τέλη παρεπιδημούντων και 
τέλη χρήσης πεζοδρομίου είχαν να εισπραχθούν 
τρία χρόνια, με αποτέλεσμα την επιβολή προ-
στίμων και προσαυξήσεων. Ακόμη και τώρα 
υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν έχουν 
πληρώσει ποτέ!».

 Τα έργα
Για τα έργα υπό δημοπράτηση υπήρχαν καθυ-

στερήσεις και ελλιπείς φάκελοι, με αποτέλεσμα 
να μην έχει εγκριθεί ακόμη καμιά οριστική μελέτη, 
είπε ο κ. Φαρούπος.

Ακόμα, όπως συμπλήρωσε «[…] δεν είχαν ληφθεί 
οι εγκρίσεις από αρχαιολογία, δεν είχαν εγκριθεί 
περιβαλλοντολογικές εγκρίσεις κλπ. Με αγώνα 
δρόμου μόλις αναλάβαμε και με πολύ κόπο κατα-
φέραμε και πήραμε τις πρώτες εγκρίσεις. Όμως, 
δε σας κρύβω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο 
εύκολα, και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της απέ-
νταξης».

Ο κ. Φαρούπος στη συνέχεια ανέφερε διάφο-
ρα πρόστιμα στην Αντίπαρο, από την ευρωπαϊκή 
ένωση για τη μη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, για τον 
οποίο υπάρχει μελέτη από το ΕΣΠΑ, από το 2008, 
αλλά έχει μείνει στα συρτάρια... Ακόμα, ανέφερε 
πρόστιμα και απλήρωτα τέλη.

Αποθήκες

Ο δήμαρχος Αντιπάρου ανέφερε ότι τα οχήματα 
και οι αποθήκες είναι σε άθλια κατάσταση. 

Ο κ. Φαρούπος είπε: «Σχεδόν όλα τα οχήματα 
έχουν σοβαρά προβλήματα και τα περισσότερα 
δεν λειτουργούν ή είναι επικίνδυνα. Οι αποθήκες 
βρώμικες και εγκαταλειμμένες, γεμάτες με άχρη-
στα αντικείμενα, κυρίως χριστουγεννιάτικα και 
στολίδια, με αποτέλεσμα τα ήδη βεβαρημένα οχή-
ματα να βρίσκονται έξω απ’ αυτές και να σκουριά-
ζουν. Ήδη έχουμε καθαρίσει το χώρο και βάλαμε 
μέσα τρία οχήματα για να μη σκουριάζουν πλέον. 
Αναλάβαμε (και δεν λέω παραλάβαμε) ένα 
Δήμο διαλυμένο. Σχεδόν το απόλυτο χάος. 
Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε κανένας συντονισμός 
λειτουργίας ψηφισμένος. Δεν υπήρχε κανονισμός 
λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, κανονισμός  
καθαριότητας, βοσκοτόπων, νεκροταφείου. Από-
λυτο χάος και ακυβερνησία».

Τι κάναμε

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Φαρού-
πος είπε: «Πρώτο μας μέλημα ήταν η  σύνταξη 
του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμ-
ματος, για να μπορεί ο Δήμος να κάνεις πληρω-
μές. Χωρίς την έγκαιρη έγκριση του προϋπολο-
γισμού  δεν μπορεί να γίνει καμιά πληρωμή. 

Φέτος για πρώτη φορά θεσπίστηκαν  αυστηρά 
κριτήρια για τη σύνταξη του, με  αποτέλεσμα να 
είναι η διαδικασία σύνταξης πολύ δύσκολη. Τα 
καταφέραμε όμως με την  βοήθεια των υπαλλή-
λων, κυρίως της Κυρ. Φαρούπου, που υπερέβαλ-
λε εαυτόν. Φανταστείτε ότι μεγάλοι δήμοι ακόμη 
δεν έχουν υποβάλλει τεχνικό πρόγραμμα.

Όπως τόνισα, έγινε προσπάθεια για αναπλή-
ρωση τουλάχιστον του προσωπικού που αποχώ-
ρησε. Πήραμε αρχικά την προφορική δέσμευση 
από τα αρμόδια υπουργεία και πριν από λίγες 
ημέρες και την γραπτή έγκριση από το  υπουρ-
γείο εσωτερικών και το υπουργείο διοικητικής 
μεταρρύθμισης, για δύο άτομα από τους επι-
λαχόντες του ΑΣΕΠ (αρχιτέκτονα μηχανικό και 
λογιστή). Συντάξαμε και ψηφίζουμε κανονισμό 
λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου και βοσκοτό-
πων και έχουμε  έτοιμο για δημόσια διαβούλευ-
ση τους δύο βασικότερους που αφορούν το σύ-
νολο των δημοτών, τον κανονισμό καθαριότητας 
και ύδρευσης. Στηρίξαμε με τις πράξεις και την 
συμπεριφορά μας το προσωπικό του Δήμου, το 
οποίο η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε απα-
ξιώσει και θεσει στο περιθώριο με τα ανάλογα 
αποτελέσματα. Τηρήσαμε τις διαδικασίες όσο 
αφορά τις προμήθειες με άμεσο αποτέλεσμα, 
πρώτον την εξοικονόμηση και δεύτερον την όσο 
δυνατόν γρηγορότερη και -το βασικότερο- τη σί-
γουρη πληρωμή των προμηθευτών. Μοιράσαμε 
ουσιαστικές αρμοδιότητες στους συμβούλους με 
αποτέλεσμα πολλαπλά  οφέλη, τόσο για το Δήμο 
και τους υπαλλήλους, όσο και για τους δημότες.

Λειτουργήσαμε και χρησιμοποιήσαμε ψηφιακές 
τεχνολογίες (facebook και  ιστοσελίδα) για να 
δημοσιοποιήσουμε όλες τις πράξεις του Δήμου, 
έτσι ώστε να γίνουν γνωστές σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους. Εκδώσαμε ανακοινώσεις για όλα 
τα τρέχοντα ζητήματα. Σταδιακά θα αναρτήσουμε 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζε-

ται να γνωρίζουν οι πολίτες για τις περισσότερες 
συναλλαγές τους. Ξεκινήσαμε με τα δικαιολογητι-
κά για τις ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων και θα συ-
νεχίσουμε με όλα τα δικαιολογητικά (νέα σύνδεση 
ύδρευσης, πολιτικού γάμου, άδειες καταστημάτων 
κλπ. Ανοίξαμε τον Δήμο τους στους πολίτες. Ήδη 
γνωρίζετε ότι κάθε μέρα, κάθε πολίτης, χωρίς ρα-
ντεβού, μπορεί να έρθει και να δει το Δήμαρχο και 
τον Αντιδήμαρχο σε ένα Δήμο που και αισθητικά δε 
θυμίζει τίποτα από το παρελθόν».

Τέλος, ο κ. Φαρούπος έκανε αναφορά στις εργα-
σίες που έχουν γίνει στην αποθήκη, οχήματα, στις 
σημάνσεις οδών, στις λακκούβες δρόμων, στο δί-
κτυο ύδρευσης, σε καθαρισμό αγωγών κ.α.
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Απάντηση Θ. 
Μαρινόπουλου

Απαντώντας στην επιστολή που δημοσιεύσαμε στο 
περασμένο φ. της εφημερίδας μας από την τέως πρό-
εδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, ο νυν πρόεδρος, κ. 
Αθ. Μαρινόπουλος, μας έστειλε την παρακάτω επιστο-
λή:

«Κύριε Μπελέγρη
Όταν διάβασα την επιστολή της κ. Κάγκανη στην εφη-

μερίδα σκέφτηκα να απαντήσω εκτενώς και πιο έντονα. 
Επηρεασμένος όμως από το κλίμα των ημερών θα είμαι 
όσο μπορώ πιο ήπιος. Και εξηγούμαι:

Η προκήρυξη του διαγωνισμού 10/10/2014 είναι 
πράξη «περίεργη» επιβεβαιώνεται δε από το γεγονός ότι 
σε επικοινωνία μου με το υπουργείο για να ρωτήσω αν 
ο διαγωνισμός είναι νόμιμος η όχι έμειναν κατάπληκτοι, 
γιατί δεν τους είχε τύχει στο μεσοδιάστημα να γίνονται 
παρόμοιες ενέργειες. Επιβεβαιώνεται επίσης και από την 
απόφαση μέλους του προηγουμένου διοικητικού συμ-
βουλίου της  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. να ψηφίσει  και εκείνος την 
ακύρωση του διαγωνισμού.

Όσο για την 15/7/2014 ήμουν παρών, αλλά δε συμ-
μετείχα στη συζήτηση, ούτε συναίνεσα, ούτε ήξερα την 

νομοθεσία εκείνη 
τη στιγμή για να 
πάρω θέση. Εδώ 
δηλαδή υπάρχει 
«ανακρίβεια» από 
μέρους της. Ευτυ-
χώς υπάρχουν τα 
πρακτικά της συνε-
δρίασης.

Την κ. Κάγκανη 
την προσκάλεσα 
εγώ ο ίδιος προ-
φορικά να παρευ-
ρεθεί στη συνεδρί-
αση για να πει την 
άποψη της. Επειδή 
όμως τα γραπτά 
μένουν, κανονικά 
έπρεπε να την είχα προσκαλέσει γραπτώς.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα δημοσιεύσε-
τε την απάντηση μου για να έχουν οι αναγνώστες σας 
και τις δύο απόψεις και να βγάλουν τα συμπεράσματα 
τους.

Υ.Γ. Αν θυμάμαι καλά και εσείς είχατε επικρίνει την κ. 
Κάγκανη που έκανε συμβούλια με θέματα οικονομικής 
φύσεως μέχρι τον Οκτώβριο».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο πιγκουίνος 
της Νάουσας…

Διάβασα με προβληματισμό την επιστολή που 
έστειλε μία μητέρα σχετικά με τη Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή στο δημοτικό σχολείο Νάουσας. Δε θα 
μπω στην ουσία της επιστολής, αλλά θα μείνω στην 
απαξίωση που αντιμετωπίζονται όλοι όσοι θέλουν 
να υπερασπιστούν θρησκευτικές αξίες και έθιμα.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα θέματα θρησκείας 
αντιμετωπίζονται από μεγάλη μερίδα της κοινωνί-
ας με απαξίωση, όπως γνωρίζω ότι η ενασχόληση 
όλων όσοι θέλουν να έχουν την οποιαδήποτε προ-
σέγγιση με το Θείο, θεωρείται «ντεμοντέ».

Επίσης, γνωρίζω ότι φιλοσοφικά ρεύματα εξ 
Ανατολής, με αναπόδεικτα στοιχεία ως προς τη 
σοβαρότητά τους, αντιμετωπίζονται από μία με-
ρίδα της κοινωνίας με θαυμασμό! Σε προσωπικό 
επίπεδο έχω μεγάλη απέχθεια με τους θρησκόλη-
πτους, τους Ορθόδοξους «οργανωσιακούς», τους 
«νταβατζήδες» της Ορθοδοξίας (μέρος αυτών συ-
χνάζει στην Ιερά Σύνοδο…) και τους «μουτζαχεντίν» 
κάποιων μητροπόλεων. Απεναντίας τρέφω μεγάλη 
αγάπη για ταπεινούς ιερομονάχους και μοναχούς, 
καθώς και μοναστήρια που έδωσαν ό,τι το καλύ-
τερο είχαν τις εποχές των διωγμών (Βαυαρική κα-
τοχή, Οθωμανική κατοχή, Φράγκικη κατοχή, Γερμα-
νική κατοχή). Αν κάποιος σκύψει στην ιστορία θα 
διαπιστώσει ότι στην εποχή της Τουρκοκρατίας ή 
του Βασιλέα Όθωνος, αυτή η χώρα και οι παραδώ-
σεις –που είναι βασικό συστατικό για τη συνέχιση 
του «κρίκου» ενός έθνους- διεσώθη χάρη ταπεινών 
μοναχών και ιερομονάχων, από τους «κολλυβάδες» 
πατέρες του Αγ. Όρους, του πατροκοσμά Αιτωλού, 
του Φλαμιάτου, του «παπουλάκου» από την Αχαΐα 
κλπ. Φυσικά την ίδια εποχή είχαμε και φαινόμενα 
από «ορθόδοξους» κληρικούς που δε διέφεραν σε 
τίποτα από τους δυνάστες μας… Αφήνω δε στην 
άκρη τους αιώνιους «Φαναριώτες» του Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως που μια ζωή ήταν με 
την πάρτι τους (το αυτό συνεχίζεται και σήμερα…).

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ξένα δόγματα, αι-
ρέσεις κ.α. ήρθαν σε τούτον τον τόπο –και κάποια 
ρίζωσαν- τις παραπάνω εποχές. Εκμεταλλεύτηκαν 
δηλαδή, τους «Πήλιους Γούσηδες» της εποχής. 
Κύρια όμως εκμεταλλεύτηκαν τη χαλαρότητα που 
αντιμετωπίζονταν σε εκείνη την εποχή θέματα που 
είχαν να κάνουν με τα ήθη και έθιμα.

Η επιστολή για το δημοτικό σχολείο Νάουσας, 
αυτό που μου αφήνει δεν είναι φυσικά αν κινδυ-
νεύουν τα ήθη και έθιμα από μία «Αμερικανιά» με 
το πιγκουϊνάκι! 

Με προβληματίζει η απλοϊκή απάντηση που δό-
θηκε στη μητέρα, ότι δηλαδή, είναι «η άποψή της». 
Δε θεωρώ ότι είναι η σωστή απάντηση. Θεωρώ 
ότι είναι απάντηση ρουτίνας. Ένας εκπαιδευτικός 
οφείλει να εκπαιδεύει. Να εξηγήσει δηλαδή γιατί 
στα παιδιά πρέπει να απευθυνόμαστε μέσω δικών 
τους «ειδώλων» και μέσω πραγμάτων που κατανο-
ούν λόγω ηλικίας πιο εύκολα. Τόσο απλά είναι τα 
πράγματα. Σε ό,τι αφορά φυσικά τη μη διδασκα-
λία των Θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο της 
Νάουσας -που θυμίζω είναι μάθημα (ακόμα) στα 
σχολεία-, αυτό είναι θέμα της εκπαιδευτικής αρχής 
και όχι δικό μας…

Ερωτήματα 
για το Δημ. 
Σχολείο 
Νάουσας

Με αφορμή την πρόσκληση που μου έφεραν τα 
παιδιά μου στο σπίτι για τη Χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή του σχολείου τους, επιτρέψτε μου να μοιραστώ τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου, ως μητέρα 
τριών παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο της 
Νάουσας.

Η πρόσκληση, μαύρου χρώματος και σχήματος πι-
γκουίνου, είναι κατά λέξη η εξής: «Ράγκι, Πιγκουινάκι. 
Στη γιορτή μου σας καλώ, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρί-
ου στις 6.30 στο χώρο του σχολείου». Αισθάνομαι 
προσβεβλημένη ως Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη, 
όταν στην υποτιθέμενη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
σχολείου των παιδιών μου, με προσκαλεί ένας... πι-
γκουίνος! Και όταν διαμαρτυρήθηκα στον διευθυντή 
του σχολείου, η απάντησή του ήταν ότι την απόφαση 
για την πρόσκληση αυτή την έλαβε ο σύλλογος των 
διδασκόντων κι ότι αν εγώ την θεωρώ προσβλητική, 
αυτή είναι απλά η «άποψή μου!». Ρωτώ λοιπόν:

1.Ποιόν προσβάλει ο Χριστός τόσο πολύ ώστε να 
μην αναφέρεται ούτε το όνομά Του στη γιορτή της 
γεννήσεώς Του;

2.Ποιόν εκπαιδευτικό στόχο θα πετύχει μια γιορτή 
πιγκουίνων με χαζά αμερικανόφερτα «τραλαλά», αντί 
μιας ωραίας παραδοσιακής παιδικής Χριστουγεννιά-
τικης γιορτής με κεντρικό θέμα την ενανθρώπιση του 
Θεού Λόγου;

3.Γιατί (εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια που φοιτούν 
τα παιδιά μου στο Δημοτικό Σχολείο της Νάουσας) 
γίνεται συστηματική προσπάθεια να απαλειφθεί 
κάθε τι Χριστιανικό και Ορθόδοξο;

4.Γιατί κατεβαίνουν από τις αίθουσες οι εικόνες του 
Χριστού και της Παναγίας, όταν είναι συνταγματικό δι-
καίωμα των Ελλήνων Ορθοδόξων μαθητών να υπάρ-
χουν τα θρησκευτικά τους σύμβολα ανηρτημένα στις 
αίθουσες διδασκαλίας;

5.Γιατί δεν τηρείται από τους δασκάλους του σχολεί-
ου μας -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- το πρόγραμμα 
διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών;

6.Γιατί επιτρέπεται να υπάρχουν στο προαύλιο του 
σχολείου αφίσες που προπαγανδίζουν την νεοταξική, 
άφυλη, άχρωμη, αντεθνική agenda (one race-human);

Στο άρθρο 16, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας 
διαβάζουμε: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή 
του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 
και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυ-
νους πολίτες».

Άλλαξαν λοιπόν οι στόχοι της παιδείας στα 
σχολεία μας; Τώρα τα παιδιά μας δεν θα έχουν πια 
εθνική και θρησκευτική συνείδηση; Θα διαπλαστούν 
σε ανελεύθερους και ανεύθυνους... πιγκουίνους;

Δωροθέα Αλιφιέρη

Παιδικές χαρές
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής, εξω-

ραϊσμού και αποκατάστασης φθορών στις παιδικές 
χαρές Παροικιάς και Νάουσας. Το έργο χρηματοδο-
τήθηκε από χρήματα που ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα 
2014. Επίσης, έγινε προμήθεια υλικών για την αποκα-
τάσταση και συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών 
χαρών του νησιού.

Συγκεκριμένα, στην παιδική χαρά Παροικιάς, τοπο-
θετήθηκαν καινούργια πιστοποιημένα όργανα τηρώ-
ντας τις προβλεπόμενες μεταξύ τους αποστάσεις, πι-

στοποιημένο δάπεδο ασφαλείας, βρύση, δύο ξύλινες 
θύρες εισόδου και πινακίδα για την παροχή πληροφο-
ριών σχετικά με το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίας. 

Στην παιδική χαρά Νάουσας, πραγματοποιήθηκε 
αντικατάσταση των παλιών οργάνων, συντήρηση του 
υφισταμένου εξοπλισμού, συμπλήρωση του δαπέδου 
ασφαλείας, περίφραξη του χώρου και τοποθέτηση 
πινακίδας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίας. Πλέον, ο δή-
μος Πάρου, θα διαθέτει δυο πιστοποιημένες παιδικές 
χαρές εντός του 2014 και θα ακολουθήσει η ανακα-
τασκευή για την πιστοποίηση δύο τουλάχιστον ακόμη 
εντός του 2015.
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Γιορτές 
στην Παροικιά

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περα-
σμένο Σάββατο 13/12/2104 η εκδήλωση του εμπο-
ροεπαγγελματικού συλλόγου στον παραδοσιακό οι-
κισμό Παροικιάς, καθώς και οι τριήμερες εκδηλώσεις 
από την ΚΔΕΠΑΠ, τη Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς, 
σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, ιδιώτες, σχολές 
κλπ.

Σ’ αυτές τις εκδηλώσεις βοήθησαν τα μέγιστα για 
την πραγματοποίησή τους ο σύλλογος φίλων παρα-
δοσιακού οικισμού Παροικιάς, ο σύλλογος γυναικών 
«Αρηίς», η σχολή μουσικής Δήμου Πάρου, η σχολή 
κλασικού μπαλέτου, οι μαθητές 1ου και 2ου δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, η «Ευζωία», ο DJ Λατσός, η σχο-
λή κλασικού μπαλέτου, η κ. Αγ. Βαξεβανίδου, το «σπίτι 
του δασκάλου», εμπορικά καταστήματα και ευγενικοί 
χορηγοί, που η ΚΔΕΠΑΠ ευχαρίστησε ονομαστικά σε 
σχετικό δελτίο τύπου.

Οι εκδηλώσεις που μάζεψαν πολύ κόσμο και έδω-
σαν έναν άλλο τόνο στην παλαιά αγορά Παροικιάς, 
απέδειξαν πως πρέπει να επαναληφθούν και ότι δεν 
έχουν να ζηλέψουν τίποτα από παρόμοιες εκδηλώσεις 
που γίνονται στις μεγαλουπόλεις.

Χαμός με 
τα Τοπικά!

Το θέμα της κακής λειτουργίας των τοπικών συμ-
βουλίων δήμου Πάρου, ήρθε προς συζήτηση σε προ 
ημερήσιας διάταξης θέμα, στο δημοτικό συμβούλιο.

Το θέμα έθεσε ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος ανέ-
φερε τις επιστολές τοπικών συμβούλων που έχουν δη-
μοσιευτεί τον τελευταίο καιρό και κάνουν αναφορά σε 
παρατυπίες και αυθαίρετες αποφάσεις.

Κύρια το θέμα αφορούσε ενστάσεις για τον τρόπο 
λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων σε Αρχίλοχο και 
Μάρπησσα, αλλά επίσης και τις λίγες συνεδριάσεις 
που έχουν γίνει στις Λεύκες. Στη συνεδρίαση ήταν πα-
ρόν και ο τοπικός σύμβουλος Αρχιλόχου, κ. Γ. Ρούσσος, 
ο οποίος είπε ότι στο Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ενώ η Ημερήσια Διάταξη 
των θεμάτων δίνεται το πρωί και συνεδριάζουν το ίδιο 
μεσημέρι! Ακόμα, κατήγγειλε αυταρχισμό του προ-
έδρου στον Αρχίλοχο. Παρόμοια θέματα έθιξε και ο 
κ. Αλ. Γκόκας της ΚΕΠ-ΟΣΑ, τόσο για την Κοινότητα 
Μάρπησσας, όσο και Αρχιλόχου.

Από την πλευρά του ο κ. Κωβαίος, πήρε αποστάσεις 
από τα συμβάντα και είπε πως καταρχήν ο ρόλος τους 
είναι συμβουλευτικός, αλλά δεν πρέπει να κάνουν κάτι 
λιγότερο απ’ ό,τι αναφέρεται για τη λειτουργία τους 
στο νόμο «Καλλικράτης». Ακόμα, ο κ. Κωβαίος συμ-
φώνησε με τον τοπικό σύμβουλο, κ. Γ. Ρούσσο, σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο που γίνονται οι συνεδριάσεις και τις 
ώρες επίδοσης της ημερήσιας διάταξης για τις συνε-
δριάσεις. Επίσης, είπε ότι υπάρχει θέμα με τη συμπερι-
φορά του προέδρου (Στρ. Χριστόφορος) και δεν είναι 
δυνατόν να λέει: «είμαι πρόεδρος, δεν απαντώ!». 
Ο κ. Κωβαίος συνέστησε την προσοχή στους τοπικούς 
συμβούλους και είπε: «Πρέπει να τηρούνται οι νό-
μοι, διότι αλλιώς, υπάρχουν και κυρώσεις».

Απαντώντας ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης είπε πως δεν 
πρέπει να φθάσουμε σε καταγγελίες στην Περιφέρεια, 
αλλά να βρεθεί τρόπος καλύτερης λειτουργίας των 
τοπικών κοινοτήτων.

Ευχές

Ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «Αμπε-
λάς» Πάρου, σ’ ένα εορταστικό αντάμωμα εύχεται:

«Να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα ν’ ανταμώνουμε 
και να ξεφαντώνουμε...».

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ & ΧΑΡΑ!

 «GREEK 
TOURISM 
EXPO»

Ο δήμος Πάρου συμμετείχε στην 1η διεθνή έκθεση 
τουρισμού «GREEK TOURISM EXPO», που πραγμα-
τοποιήθηκε από 5 έως 7 Δεκεμβρίου, στο εκθεσιακό 
κέντρο «Metropolitan Expo», στην Αθήνα. Στην έκθεση 
συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εκθέτες, hosted 
buyers από 25 χώρες και διάφοροι επισκέπτες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική. Κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές 
με επαγγελματίες τουρισμού και δημοσιογράφους, 
των οποίων τα στοιχεία -όπως κάθε φορά- θα προ-
ωθηθούν στους επαγγελματίες του νησιού προς αξι-
οποίηση Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πάρουν 
μια «γεύση» από τα Παριανά προϊόντα και να «ταξι-
δεύσουν» για λίγο στο νησί μας μέσω του ενημερωτι-
κού υλικού. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου: «[…] 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πάρο, έδειξε ο κ. Πα-
ναγιώτης Αγνιάδης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος έλαβε 
ενημερωτικό υλικό για το νησί.Παρατηρήθηκε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, την παράδοση και 
την ιστορία της Πάρου, ένα νησί το οποίο ενδείκνυται 
σχεδόν για όλες τις μορφές τουρισμού. Το Δήμο Πά-
ρου εκπροσώπησαν ο κ. Μανώλης Μαλαματένιος και 
η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη».

Τέλος, στην ανακοίνωση του δήμου Πάρου, εκφρά-
ζονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ευγενικούς χο-
ρηγούς του για τα παραδοσιακά προϊόντα, σούμα και 
κρασί, που προσέφεραν.

Συνάντηση 
με Βελέντζειο

Με πρωτοβουλία του εμποροεπαγγελματικού συλ-
λόγου Πάρου-Αντιπάρου, πραγματοποιήθηκε στις 4 
Δεκεμβρίου 2014 συνάντηση με τα μέλη της διοικού-
σας επιτροπής του Βελεντζείου Ιδρύματος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του συλ-
λόγου σχετικά με τις δράσεις του Βελεντζείου Ιδρύμα-
τος έως σήμερα και ειδικότερα η ανάλυση των λόγων 
για τους οποίους έχουν ανασταλεί οι πτήσεις αεροδι-
ακομιδών με το ασθενοφόρο αεροσκάφος ιδιοκτησίας 
του. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν 
γίνει, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και η προοπτική 
επαναλειτουργίας του. 

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του Ε.Σ. Πάρου-
Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπράντης, ενημέρωσε για τα παρα-
πάνω και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου, σε έκτακτη 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 
2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να στηρίξει 
και να σταθεί στο πλευρό του Ιδρύματος για να ξανα-
πετάξει το ασθενοφόρο αεροσκάφος και να συνεχίσει 
να προσφέρει τις σημαντικές υπηρεσίες του, που τόσο 
έχουν ανάγκη όλοι οι κάτοικοι των νησιών μας.

Υδατοδρόμιο 
Πάρου

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
στις 8 Δεκεμβρίου 2014, αποφασίστηκε η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, να προβεί στην υπογραφή Προγραμ-
ματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου, για το έργο: «Μελέτη, κατασκευή 
και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων» στο 
νησί της Πάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Έπαρχου Πάρου, κ. 
Κώστα Μπιζά: «[…] η ίδρυση και λειτουργία των υδα-
τοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή 
προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού 
που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυ-
ξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυ-
σης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές 
μας κοινωνίες.

Επιπλέον η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται 
ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απο-
μόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επι-
κράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, 
δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν 
πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών και φορτίων. Το 
έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον προ-
ϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα 
καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρει-
ας.

Για τη χωροθέτηση του έργου θα προηγηθεί δια-
βούλευση και συμφωνία με το Δημοτικό Συμβούλιο 
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

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

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, πω-
λείται διαµέρισµα 107 τ.µ. 
σε τριώροφη οικοδοµή και 
σε κεντρικό σηµείο, έτος κα-
τασκευής 2005, σε προσιτή 
τιµή. Τηλ. 2284022891

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, 
γκαρσονιέρα, 120€, επιπλω-
µένα ή µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642   

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ενοικιάζεται 
οικία µε σαλόνι, κουζίνα, 
τρεις κρεβατοκάµαρες, τρία 
µπάνια, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, ηλιακό θερµοσί-
φωνα και πάρκινγκ. Επίσης, 
δυο δυάρια και γκαρσονιέρα. 
Τηλ.: 6932447962 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται 
τριάρι διαµέρισµα, επι-
πλωµένο ή µη, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, µε 
βεράντες. 100 µέτρα από θά-
λασσα, µε θέα θάλασσα. Τηλ.: 
2284023779, 6973366992 

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ ενοικιάζε-
ται, επιπλωµένη γκαρσονιέρα 
45 τ.µ. 1ου ορόφου,   1 υ/δ, 
κατασκευή ’00, A/C, µπάνιο, 
πλυντήριο ρούχων σε άριστη 
κατάσταση, ανακαίνιση ’09, 
τιµή 200,00 €. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6949/306161

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοι-
κιάζεται, επιπλωµένο studio 
για όλο το χρόνο. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6989871269 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται πα-
ραδοσιακή κατοικία 68 τ.µ. 
εντός οικισµού, 3 όροφοι, 
τζάκια και µπαλκόνι µε θέα. 
Τηλ : 6949197612

ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ, ενοι-
κιάζεται νεόδµητο, πλήρως 
ανεξάρτητο, επιπλωµένο και 
µε ηλεκτρικά είδη εξοπλισµέ-
νο διαµέρισµα, 45 τ.µ., 1Υ/∆, 
κουζίνα, καθιστικό και πατά-
ρι 15 τ.µ. Μεγάλος υπαίθριος 
χώρος  κατάλληλος για κα-
τοικίδια.  Τιµή : 240,00€. Τηλ: 
6946500509/6978474871

ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ, ενοι-
κιάζεται νεόδµητο, πλήρως 
ανεξάρτητο, ηµιεπιπλωµένο  
διαµέρισµα, 63 τ.µ., 2Υ/∆, κου-
ζίνα και καθιστικό. Μεγάλος 
υπαίθριος χώρος  κατάλ-
ληλος για κατοικίδια. Τηλ: 
6946500509/6978474871

ΛΕΥΚΕΣ, κεντρική πλα-
τεία, ενοικιάζεται χώρος 
60 τµ, για κατάστηµα. Τηλ.: 
6971988275

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΚΤΗΜΑ για ενοικία-
ση ζητήται, µε µικρή 
κατοικία, νερό και ηλεκτρικό, 
σε αγροτική περιοχή µακριά 
από κατοικίες, έκτασης άνω 
των 4 στρεµµάτων. Προ-
τιµάται περιοχή µε εύκολη 
πρόσβαση. Τηλ. επικοινωνίας 
6977-402801

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ζητώ προς ενοικίαση ή αγο-
ρά, εκτός σχεδίου, πλησίον 
ασφάλτου, µέχρι δύο στρέµ-
µατα, µε νερό και ρεύµα, έως 
10 χλµ. από Παροικία Πάρου. 
∆εκτοί και µεσίτες. Τηλ.: 
6977577891 (κος Γιάννης)

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΚΥΡΙΑ, 40 χρονών, ψάχνει 
εργασία, για καθαρισµούς, 
φύλαξη ηλικιωµένων ή ο-
ποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6997494123

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 
παραδίδονται. Επίσης, ανα-
λαµβάνουµε µεταφράσεις 
της ίδιας γλώσσας. Περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλ. 
6945182875

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΙ-
ΟΥ παραδίδονται, στο 
λαούτο και στην κιθάρα. Τηλ : 
6932782166 Σταύρος Μπαρ-
περάκης

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία, για 
φύλαξη ηλικιωµένων ατό-
µων ή καθαρισµό σπιτιών, 
γραφείων, καταστηµάτων 
και ιατρείων. Πληροφορίες 
στο τηλ.6936917779 (κα. Κα-
τερίνα)

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ ζατάει ερ-
γασία, για φύλαξη παιδιών ή 
καθαρισµό σπιτιών.
Τηλ 2284021430, 
6957178992
ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητήται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-
φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-
γραφικά σας στο foni@
typoparos.gr. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ζητήται για γραµµατειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητο πτυ-
χίο ΤΕΙ, άριστη γνώση Η/Υ και 
πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax. 22840 22011

2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητού-
νται για ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. 
6976156084

ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
µε βασικές γνώσεις συ-
ντήρησης και καθαρισµού 
πισίνας. Προϋπόθεση δί-
πλωµα µηχανής. Μισθός 
- Ένσηµα. Επικοινωνία :  κος. 
Μανώλης. Τηλ : 6942826399

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ζητείται, έµπειρος για 
συνεργείο. Απαραίτητη γνώ-
ση αγγλικών και Η/Υ, για 
µόνιµη και σταθερή εργασία, 
30-45 ετών. Βιογραφικό κα-
τόπιν συνεννοήσεως.  Τηλ: 
6932494953

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έως 
30 δωµατίων, ζητείται για 
ενοικίαση µακράς περιόδου. 
Παρακαλώ στείλτε µου την 
πρόταση σας στο paros@
grecokosmos.pl

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΡΕΒΥΘΑ∆Α 
στον φούρνο, έτοιµη κατόπιν 
παραγγελίας, τιµή 20,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284042428 

ΨΥΓΕΙΟ – ΒΙΤΡΙΝΑ 
«ΚΟΥΡΤΙΝΑ», πωλείται, 
1,80 ύψος Χ 1,50 µήκος. Τιµή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6932115943 

Α Π Ο Κ Ω ∆ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Τ Ε Σ 
DIGEA MPEG-4, (δέ-

κτες ψηφιακού σήµατος), 
πωλούνται σε τιµές χον-
δρικής. Ειδικές τιµές και 
δυνατότητα εγκατάστασης  
σε ξενοδοχεία και επαγγελ-
µατίες. Τηλ.: 6936936921, 
e-mail:sotirisxristoulas@
yahoo.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
µάρκας POLO, 999 κυβικά, 
χρώµατος µπλε, 130.000 
χλµ. Τιµή: 1.600 €. Τηλ: 
6949197613

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΙ-
∆ΕΡΩΣΤΡΑ STIROPLUS 
(ελαφρώς µεταχειρισµένη).
Τιµή : 100€. Τηλ. πληροφ.: 
6949197612

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ χρωµά-
των και εργαλείων λόγω 
συνταξιοδότησης, από το 
χρωµατοπωλείο του κ. Σκια-
δά Νικόλαου, απέναντι από 
τη ∆ΕΗ της Πάρου. Ανοιχτά 
πρωϊ – απόγευµα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΕΪΛΕΡ, ελα-
φρώς µεταχειρισµένο. Τιµή : 
480€. Τηλ: 6973496446
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

1,5 χλµ. Παροικιάς - Ναούσης, Παροικιά
Τηλ: 22840 21419  www.parousiasi.gr

Η Μίνα Πυλοστόµου-Μπαρµπαρή
σας προσκαλεί να διαλέξετε χριστουγεννιάτικα

είδη που οµορφαίνουν τη ζωή µας!

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 13.00-19.00
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 9.00-13.30

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 13.00-19.00
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 9.00-13.30

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 13.00-19.00
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 9.00-13.30

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 13.00-19.00
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 9.00-13.30
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Η Αντίπαρος στην «GREEK 
TOURISM EXPO»

Ο δήμος Αντιπάρου, συμμετείχε στην 1η διεθνή έκθεση τουρι-
σμού, «GREEK TOURISM EXPO», που διεξήχθη 5-7 Δεκεμβρίου, 
στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo», στην Αθήνα.

Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εκθέτες (δή-
μοι και οργανισμοί - επιχειρήσεις), καθώς και hosted buyers από 
25 χώρες. Η προσέλευση των επισκεπτών από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό ήταν ικανοποιητική, με ιδιαίτερη αύξηση την τρίτη 
μέρα της έκθεσης.

Ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε με μια βραχύχρονη προετοι-
μασία, ωστόσο η παρουσία του στο χώρο των εκθετών ήταν 
αξιοπρεπής, επαγγελματική και κατά γενική ομολογία επιτυ-
χημένη. Προβλήθηκαν τοπικά προϊόντα, ενώ διανεμήθηκε ένα 
φυλλάδιο 36 σελίδων που ετοιμάστηκε ειδικά για την εκδήλω-
ση και κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς και λοιπό ενημερωτικό 
υλικό. Ακόμα, ετοιμάστηκαν ειδικά εορταστικά πακέτα δώρου 
για πράκτορες και φορείς με τοπικά προϊόντα από προσφορές.

Την τρίτη ημέρα υπήρχε και διαγωνισμός για τους επισκέπτες, 
καθώς και από τους διαδικτυακούς επισκέπτες της αναβαθ-
μισμένης ιστοσελίδας του δήμου. Το Δήμο εκπροσώπησαν τα 
μέλη της νεοσύστατης Τουριστικής Επιτροπής: Αρτ. Τριαντά-
φυλλος, Ιω. Τριαντάφυλλος, Σπ. Τσιμπίδης, Μάγδα Κριτσαντώ-
νη, Νίκ. Φοινινής, και Β. Γερμανόπουλος.

Σε ανακοίνωσή της η τουριστική επιτροπή σημειώνει: «Ευχα-
ριστούμε θερμά για την πολύωρη και ουσιαστική παρουσία τους 
στην έκθεση τους Σταυρινίδη Ιλιάδα, Ιωάννη Παντελάκη, και Ιωάν-
νη Γεμελιάρη, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη γραφίστρια 
και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Κοντούλη, για την ταχεία 
και άρτια αισθητικά επιμέλεια του εκθεσιακού φυλλαδίου. Τέλος, 
ευχαριστούμε θερμά τους πολυάριθμους τοπικούς χορηγούς για 
τις υπηρεσίες και παροχές τους που έκαναν το διαγωνισμό που 
διεξαγόταν όλη την τρίτη μέρα. Αποκομίζοντας τα θετικά και αρνη-
τικά της έκθεσης, για μας ήταν μια καλή αρχή να εργαστούμε για 
το νέο μοντέλο προβολής και ανάπτυξης του νησιού μας».
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Εκτός 
ο Φαρούπος

Ο δημοτικός σύμβουλος Αντιπάρου, κ. Βασίλειος 
Φαρούπος, που εξελέγη με το συνδυασμό του κ. Γ. 
Λεβεντάκη, με επιστολή που έστειλε προς το δημοτικό 
συμβούλιο, δήλωσε την ανεξαρτητοποίηση του. Η επι-
στολή του κ. Β. Φαρούπου, έχει ως εξής: 

«Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιώ την ανε-
ξαρτητοποίηση μου από την παράταξη στην οποία 
πρόσκειμαι και την παραμονή μου στο δημοτικό συμ-
βούλιο ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη Λεβεντάκη 
για την συμμετοχή μου στην παράταξή του, τονίζο-
ντας ότι τα Έργα Υποδομής που έκανε στο νησί της 
Αντιπάρου θα πρέπει να είναι παράδειγμα για οποια-
δήποτε Δημοτική Αρχή.

Η ανεξαρτητοποίησή μου έγκειται στην διαφωνία 
μου σχετικά με την αντιπολιτευτική γραμμή της παρά-
ταξης και διαφοροποίησής μου από αυτήν».

Απεβίωσε 
ο Αγαπητός 
Κατρής

Απεβίωσε στις 15 Δεκεμβρίου, ο Αγαπητός Κατρής 
και ετάφη στην Παροικιά την επόμενη μέρα.

Ο Αγαπητός Κατρής ήταν μία από τις ζωντανές ιστο-
ρίες του νησιού μας και λίγοι εκ των νεωτέρων γνωρί-
ζουν πως είχε μία ζωή «πλούσια» σε περιπέτειες, σαν 
αυτές που βλέπουμε σε ταινίες.

Ο Αγαπητός Κατρής είχε καταδικαστεί σε ισόβια τον 
Ιούνιο του 1943 από στρατοδικείο, κατά τη διάρκεια 
της Γερμανικής και Ιταλικής κατοχής, για τη συμμετοχή 
του στην Εθνική Αντίσταση. Συμμετείχε στα γεγονότα 
της μυστικής βάσης της Αντιπάρου και μαζί με τους 
Βενιζέλο Ραγκούση, Παναγιώτη Κουτσουράκη και Πο-
λυχρόνη Μουρλά, οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης της Γερμανίας. 

Ο Αγαπητός Κατρής δε μίλησε ποτέ δημόσια για τα 
χρόνια που πέρασε στη φυλακή του Νταχάου και πέ-
ρασε το υπόλοιπο της ζωής του δίχως ποτέ να θε-
λήσει να «εξαργυρώσει» τους αγώνες του κατά του 
κατακτητή της πατρίδας μας. Ο θάνατός του γέμισε 
θλίψη τους Παριανούς, ενώ το δημοτικό συμβούλιο 
Πάρου αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί δωρεάν τάφος, 
ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους αγώνες που πρό-
σφερε στην πατρίδα μας. Η Φ.τΠ. απευθύνει ολόθερμα 
συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τα εορταστικά 
δρομολόγια

Η κοινοπραξία φέρυ μποτ που εκτελεί τα δρομολό-
για Αντίπαρος – Πούντα - Αντίπαρος, ανακοίνωσε τα 
δρομολόγια από 24 Δεκεμβρίου 2014 έως 31 Μαρ-
τίου 2015. Ακόμα, ανακοίνωσε τα δρομολόγια για τις 
γιορτινές μέρες.

Από 24-12-2014 έως 31-03-2015
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ 07:00 – 07:45 – 08:15 

– 09:15 – 10:15 - 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 
– 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 - 22:15 – 
23:15 

ΠΟΥΝΤΑ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 07:15 – 08:00 – 08:30 
– 09:30 – 10:30 - 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 - 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 22:30 – 
23:30.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΝΕΟΥ 
ΕΤΟΥΣ

α.) Στις 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 καθώς και στις 
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Από ΑΝΤΙΠΑΡΟ για Πούντα 10:15 – 12:15 – 
15:15 – 18:15 

Από ΠΟΥΝΤΑ για Αντίπαρο 10:30 – 12:30 – 
15:30 – 18:30 

β) Στις 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
Από ΑΝΤΙΠΑΡΟ για Πούντα 09:15 – 10:15 – 

12:15 – 14:15 – 16:15 – 18:15 - 20:15 – 22:15 
Από ΠΟΥΝΤΑ για Αντίπαρο
09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 - 

20:30 – 22:30 
γ) Στις 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Από ΑΝΤΙΠΑΡΟ για Πούντα 09:15 – 10:15 – 

12:15 – 14:15 – 16:15 – 18:15 - 20:15 – 22:15 – 
23:15

Από ΠΟΥΝΤΑ για Αντίπαρο 09:30 – 10:30 – 
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 - 20:30 – 22:30 – 
23:30 

δ) Στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 τα δρομολόγια 
θα έχουν όπως καθημερινά με τη διαφορά ότι το τε-
λευταίο δρομολόγιο από Αντίπαρο, θα είναι στις 22:15 
και από Πούντα 22:30.

Οστεοαρθρίτιδα
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μια χρόνια και εξελι-

κτική νόσος των αρθρώσεων, η οποία εμφανίζεται σε 
ασθενείς μέσης και μεγάλης ηλικίας. Συνώνυμοι όροι 
που χρησιμοποιούνται είναι η εκφυλιστική αρθρίτιδα, η 
αρθροπάθεια και η παραμορφωτική αρθρίτιδα. 

Η βλάβη αφορά κυρίως στον αρθρικό χόνδρο (το 
επιφανειακό στρώμα της άρθρωσης όπου γίνεται η 
κίνηση και ολίσθηση ανάμεσα στα δύο οστά), συμμε-
τέχουν όμως και τα άλλα στοιχεία μιας άρθρωσης, δη-
λαδή ο αρθρικός υμένας, το υποχόνδριο οστό (δηλαδή 
το οστό ακριβώς κάτω από τον χόνδρο) και τα πέριξ 
μαλακά μόρια. Τα κύρια χαρακτηριστικά της (ΟΑ) είναι 
η καταστροφή και εκφύλιση του χόνδρου, η φλεγμο-
νώδης πάχυνση του υμένα, η σκλήρυνση του υποχόν-
δριου οστού, η ανάπτυξη οστεοφύτων, η διαταραχή 
της επαλληλίας και τη ανατομικής σχέσης των αρθρι-
κών επιφανειών, ο πόνος και ο περιορισμός που φθά-
νει μέχρι την κατάργηση των κινήσεων της άρθρωσης.

Η (ΟΑ) ταξινομείται σε πρωτοπαθή, αγνώστου αιτι-
ολογίας και δευτεροπαθή, όπου υπάρχει γνωστή και 
συγκεκριμένη αιτία, όπως π.χ. τραυματισμός, φλεγμο-
νή, ενδοκρινής ή  μεταβολική. Αφορά κυρίως αρθρώ-
σεις που υπόκεινται σε χρόνια καταπόνηση, όπως το 
γόνατο και το ισχίο και λιγότερο τον ώμο και τις αρ-
θρώσεις των δακτύλων του χεριού. Η (ΟΑ) σήμερα με 
την αύξηση του μέσου όρου ζωής αποτελεί ένα από τα 
δυσεπίλυτα προβλήματα παθολογίας του ερειστικού 
συστήματος που απασχολεί μεγάλο αριθμό συναν-
θρώπων μας. Η πληθώρα των γνωστών και άγνωστων 
αιτιών που την προκαλούν, αλλά και η πολυπλοκότητα 
και αλληλοεπίδραση των παθογενετικών μηχανισμών 
κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την αντιμετώπιση, η οποία 
εξακολουθεί να είναι κυρίως συμπτωματική παρά αι-
τιολογική. Βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνι-
σης (ΟΑ) είναι η ηλικία (> 50 ετών), το γυναικείο φύλο, 
η γενετική προδιάθεση, η φυλή (εμφανίζεται σπανιό-
τερα σε Αφρο-Αμερικανούς σε σχέση με λευκούς και 
ισπανόφωνους), η παχυσαρκία, το τραύμα, η επαγγελ-
ματική καταπόνηση  και η μυϊκή αδυναμία. Παθοφυσι-
ολογικά  η αρχική βλάβη αφορά τον αρθρικό χόνδρο, 
του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό αυξάνεται ενώ 
αυτή των πρωτεογλυκανών ελαττώνεται. Η αλλοίωση 
αυτή του χόνδρου οδηγεί σε διάβρωση και σε μια δια-
δοχική διαταραχή του υποχόνδριου οστού, του αρθρι-
κού θυλάκου και του αρθρικού υμένα σε προχωρημέ-
νο στάδιο. Αντιδραστική παραγωγή νέου οστού στην 
περιφέρεια της άρθρωσης (οστεόφυτα) χωρίς δομική 
ισοδυναμία είναι χαρακτηριστική.

Η έναρξη είναι βραδεία και περιλαμβάνει ελαφρύ 

πόνο μετά από κόπωση που ελαττώνεται με την ανά-
παυση. Σταδιακά ο πόνος γίνεται εντονότερος, εμφα-
νίζεται και κατά την ανάπαυση και τις νυκτερινές ώρες. 
Εκτός από τον πόνο σταδιακά εγκαθίσταται δυσκαμ-
ψία (μετά από περιόδους αδράνειας), οίδημα των μα-
λακών μορίων, συνεχής και προοδευτική παραμόρφω-
ση της άρθρωσης, μυϊκή ατροφία, τοπική ευαισθησία, 
τριγμός, αστάθεια και απώλεια λειτουργικότητας. Κύ-
ρια αίτια πόνου είναι η ίνωση του αρθρικού θυλάκου , 
η μυϊκή κόπωση και η αυξημένη οστική πίεση.

Απεικονιστικά αρκούν οι ακτινογραφίες της άρθρω-
σης (προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη), ιδιαίτερα σε 
φόρτιση όταν αφορά τα κάτω άκρα. Επιπλέον λήψεις 
βοηθούν στην εντόπιση. Κύρια ακτινολογικά χαρακτη-
ριστικά είναι η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, 
η παρουσία οστεοφύτων, η σκλήρυνση του υποχόν-
δριου οστού  και η παρουσία υποχόνδριων κύστεων. 
Όσον αφορά τη θεραπεία της (ΟΑ), αυτή εξαρτάται 
από το στάδιο της νόσου. Στα αρχικά στάδια όπου 
υπάρχει διαλείπων πόνος χωρίς σημαντικό περιορισμό 
της κίνησης επιλέγεται η συντηρητική αντιμετώπιση, η 
οποία συνίσταται σε:

1. Κοινά παυσίπονα (π.χ. παρακεταμόλη )
2. Απώλεια βάρους και τροποποίηση της καθημερι-

νής δραστηριότητας
3. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (με προσοχή)
4. Ισχυρά αναλγητικά (οπιοειδή)
5. Πρόγραμμα ασκήσεων και Φυσικοθεραπεία
6. Χρήση ναρθήκων / κηδεμόνων αποφόρτισης
7. Ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδούς
8. Ενδαρθρική έγχυση ιξωδοελαστικού π.χ. υαλου-

ρονικού
Όταν η (ΟΑ) έχει προχωρήσει, η καταστροφή του 

χόνδρου είναι μεγάλη και τα συμπτώματα είναι έντονα 
και συνεχή, ώστε να επηρεάζουν την καθημερινότητα 
του ασθενούς, συνιστάται η χειρουργική αντιμετώπιση. 
Αυτή μπορεί να είναι:

1. Αρθροσκοπικός καθαρισμός (όταν υπάρχει μηνι-
σκική βλάβη σε ηλικία μη προχωρημένη)

2. Υψηλή οστεοτομία κνήμης (σε νέους ασθενείς με 
μονοδιαμερισματική ΟΑ γόνατος, όπου πάσχει μόνο 
ένα τμήμα της άρθρωσης)

3. Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος ( σε 
μονοδιαμερισματική ΟΑ)

4. Ολική αρθροπλαστική (σε προχωρημένη ΟΑ  και 
αφορά γόνατο, ισχίο, ώμο, αγκώνα, καρπό και ποδο-
κνημική). Αντικατάσταση δηλαδή όλης της άρθρωσης 
από μεταλλικά εμφυτεύματα συγκεκριμένων κραμά-
των και πολυαιθυλενίου.

Κωνσταντίνος Αναγνώστου
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συνεργάτης πολυϊατρείου «διάγνωση»
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Δράσεις του ΝΟΠ
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προετοιμασίας της αγωνιστικής ομάδας στην 

κατηγορία σκαφών 420, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της νέας 
αγωνιστικής περιόδου του 2015, οι αθλητές του ΝΟΠ, Πατέλης Νικόλας και Δαφε-
ρέρας Γιώργος, εκπροσώπησαν το νησί μας στον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα «Imperia 
Winder Regatta 2014», στην πόλη Imperia της Ιταλίας στις 5-7 Δεκεμβρίου.

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν κατατάσσοντας του αθλητές στην 17η θέση, στις 63 
συνολικά συμμετοχές και στην 2η θέση, ανάμεσα στις Ελληνικές συμμετοχές. Σε 
σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ επισημαίνει: «[…] Είμαστε αισιόδοξοι ότι στη νέα αγωνι-
στική χρονιά  οι αθλητές μας θα φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».

Αγώνες Optimist
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, συμμετείχε στο «6ο Κύπελλο Ερυθρού Σταυρού 2014» 

που διοργανώθηκε από τον Ι.Ο. Πειραιά 6-7/12/2014 στο Φαληρικό Δέλτα, με έξι 
αθλητές του.

Οι αθλητές πραγματοποίησαν μόλις δύο ιστιοδρομίες λόγω μειωμένης έντασης 
του αέρα. Είχαν όμως την ευκαιρία να βρεθούν με άλλους αθλητές από την Αθήνα 
και τον Πειραιά και να νοιώσουν μέλη στην μεγάλη οικογένεια της ιστιοπλοΐας. Στις 
διαφορετικές της Πάρου καιρικές συνθήκες είχαν την ευκαιρία στις δύο μόλις κούρ-
σες σε τρεις διαφορετικούς στόλους να σταθούν επάξια.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Optimist:
Μαλατέστα Πωλίνα, 38η θέση σε σύνολο 101 αθλητών
Optimist 11χρονων αγοριών:
Μπρούσης Βίκτωρ, 20η θέση σε σύνολο 117 αθλητών
Ανδρεάδης Γρηγόρης, 21η θέση

Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος, 28η θέση
Optimist 11χρονων κοριτσιών:
Καλακώνα Μαρίνα, 34η θέση σε σύνολο 44 αθλητών
Δαφερέρα Θεοφανία, 38η θέση.

Μία νίκη, μία ήττα…
Οι Παριανές ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, γνώρι-

σαν μία νίκη και μία ήττα στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, ο ΑΟΠ 
κέρδισε 4-0 στην Παροικιά, τη Σέριφο, ενώ ο Νηρέας έχασε 2-0 στη Μήλο, από το 
Παμμηλιακό.

ΑΟΠ-Σέριφος 4-0
Ανώτερος ο ΑΟΠ κέρδισε με το εντυπωσιακό 4-0 τον ΑΟ Σερίφου. Στον αγωνιστι-

κό χώρο οι Παροικιώτες ήταν σαφώς ανώτεροι και δεν άφησαν σε κανένα σημείο 
του παιχνιδιού τους Σερφιώτες, να σκεφθούν ότι θα έπαιρναν κάτι θετικό.

Ο ΑΟΠ κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, αλλά ήταν κακός επιθετι-
κά στο πρώτο ημίχρονο. Στο 16ο λεπτό είχε δοκάρι με φάουλ του Κληρονόμου. Το 
σκορ άνοιξε στο 30ο λεπτό με το Ρούσσο, που σε ψαλίδι του Σένκα, παρενέβη με 
κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Παροικιώτικη ομάδα παρουσιάστηκε επιθετικά μεταμορφωμένη προς το καλύ-
τερο στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω κυρίως της εισόδου εμπειρότερων ποδοσφαιρι-
στών της. Το 2-0 έγινε στο 67ο λεπτό, όταν ο Αρκουλής με σουτ δυναμίτη έξω από 
τη μεγάλη περιοχή (και αφού ξέφυγε από τους αμυντικούς που τον επιτηρούσαν), 
έστειλε την μπάλα στο «Γ» της εστίας της Σερίφου. Ήταν ένα γκολ με τη σφραγίδα 
του ποδοσφαιριστή «σημαία» του ΑΟΠ. Το 3-0 πέτυχε ο Καράι στο 70ο λεπτό με 
ωραίο σουτ από τα πλάγια της περιοχής των φιλοξενουμένων. Το τελικό 4-0 έγραψε 
ο νεαρός Σκιαδάς, με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα διαβήτη του Αρκουλή.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Μανέκα, Κρουσταλλάκης, Τσαντουλής, Πετρό-

πουλος, Δαφερέρας, Γαβαλάς (Βαρριάς), Σκιαδάς, Κληρονόμος, Ρούσσος, Σένκα 
(Αρκουλής), Πρίφτης (Καράι).

Σέριφος: (πρ. Μ. Παλαιός), Ζαχαρίας, Μ. Λιβάνιος, Δ. Ρώτας, Ν. Ρεβίνθης, Γε-
ροντάρης, Βαλσαμάκης, Κ. Ρεβίνθης (Κοτσέτας), Ράμπιας (Μουστάκας), Γ. Λιβάνιος, 
Ρώτας (Μονοβάσιος), Παρίσης.

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Βασάλο και Ρούσσος.

Μήλος-Νηρέας 2-0
Δεν μπόρεσε τελικά ο Νηρέας να πάρει κάτι θετικό στη Μήλο, παρά την καλή από-

δοση που είχε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με ευκαιρίες, που δε μετουσίωσε σε γκολ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ένα καταστροφικό δεκάλεπτο (60ο-70ο), έφερε ουσιαστικά 

την ήττα για την Παριανή ομάδα. Δήμιος του Νηρέα ήταν ο νεοαποκτηθείς Βούλγα-
ρος επιθετικός της Μήλου, Ντερμεντζίεφ, που πέτυχε δυο γκολ στην αρχή και στο 
τέλος του κακού δεκαλέπτου για την ομάδα μας.

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: (πρ. Γκούτζας) Μήτσι, Κυρίτσης, Άχμετ, Πάντος, Στεφανή, Κα-

ραπετσάνης, Μαυρογιάννης (Καλέσης), Τσιριγωτάκης (Καμακάρης), Ντερμεντζίεφ 
(Μαθιουδάκης), Σάντα, Μάνη.

Νηρέας: (πρ. Μιχ. Παπαδάκης): Βεντουρής, Χατζία, Μπαρμπαρήγος, Σκεπαρνιάς, 

Τριπολιτσιώτης (Τσιγώνιας), Τασιόπουλος (Ζουμής), Μετάι, Κορτιάνος, Φραγκογού-
λας, Χασάνι (Τσενάι), Κασκούτης.

Διαιτητής: Μαθιουδάκης, με βοηθούς τους κ.κ. Κουλακιώτη και Ρουκή.

Πρωταθλήματα Υποδομών
Για τα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ Κυκλάδων, οι Παριανές ομάδες είχαν 

τα εξής αποτελέσματα:
Πρ. Νέων: Μαρπησσαϊκός-Πανναξιακός 2-8
Πρ. Παίδων: ΑΟΠ-Νηρέας 3-1

Βαθμολογίες
Β’ όμιλος ΕΠΣΚ
1. Παμμηλιακός     18
2. ΑΟΠ                   10
3. Αίας Σύρου        10
4. Σίφνος                 4
5. Νηρέας               2
6. Σέριφος              1

Β’ όμιλος Νέων
1. ΑΟΠ                   9
2. Πανναξιακός      9
3. Νηρέας               8
4. Αναγέννηση       4
5. ΠΑΣ Νάξου       4
6. Μαρπησσαϊκός   0

Β’ Όμιλος Παίδων
1. ΠΑΣ Νάξου        15
2. Πανναξιακός       10
3. ΑΟΠ                    10
4. Νηρέας                 6
5. Μαρπησσαϊκός     3
6. Φιλώτι                   0

Βόλεϊ
Για το πρωτάθλημα βόλεϊ Κυκλάδων, η ομάδα κορασίδων του Νηρέα, γνώρισε την 

ήττα με 3-0 από την αντίστοιχη ομάδα του Πανναξιακού, στο κλειστό γυμναστήριο 
Νάξου.

Μπάσκετ
Μία νίκη και μία ήττα ήταν ο απολογισμός του ΑΟΠ σε δύο αγώνες που έδωσε το 

περασμένο Σαββατοκύριακο.
Συγκεκριμένα, η αντρική ομάδα έχασε από τα Φανάρια, στη Νάξο, με 85-53, ενώ 

η ομάδα νέων, νίκησε την αντίστοιχη ομάδα του Πανναξιακού, στο ανοιχτό γήπεδο 
του ΕΠΑΛ Πάρου, με 47-41. Η νίκη της εφηβικής ομάδας του ΑΟΠ τη φέρνει πολύ 
κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της.
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Ο καινούριος χρόνος ας είναι ελπιδοφόρος,
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για όλους! Χρόνια Πολλά!


