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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 359
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Το «Κακό»
Διαβάζω συνέχεια δελτία επί δελτίων τύπου για τις 

κινήσεις που πρέπει να γίνουν για μία άλλη τουριστική 

πολιτική και διάφορες άλλες περισπούδαστες αμπε-

λοφιλοσοφίες. Στα ίδια δελτία τύπου διαβάζω για την 

ενίσχυση του αγροτικού τομέα, για την ανάδειξη του 

πολιτισμού του νησιού μας και την πολιτιστική «ταυ-

τότητα» που πρέπει να αποκτήσει. Μάλιστα. Όλα αυτά 

πολύ ωραία ακούγονται στα αυτιά μας. Το καλυτερό-

τερο όλων είναι ότι όλοι αυτοί που γράφουν τις παρα-

πάνω περισπούδαστες αναλύσεις βάλουν και κατά του 

τουρισμού με τη μορφή που έχει σήμερα…

■ Το «Κακό» 2
Οι Παριανοί του 15Αύγουστου, που απ’ ότι φαίνε-

ται είναι πολλοί περισσότεροι απ’ όλους όσοι νόμιζα, 

ασκούν αυστηρή κριτική και για το δρόμο που έχει πά-

ρει η τουριστική ανάπτυξη της Πάρου. Διαμαρτύρονται 

για τη μουσική (θέλουν «νεκροταφείο» την Παροικιά 

και τη Νάουσα), διαμαρτύρονται για τις ταμπέλες των 

καταστημάτων, διαμαρτύρονται, διαμαρτύρονται, δι-

αμαρτύρονται. Κάθε καλοκαίρι που έρχονται για δια-

κοπές οι Παριανοί του 15Αύγουστου, πετούν και από 

μια-δυο μπαρούφες και ύστερα φεύγουν εις τα Αθή-

νας. 

■ Το «Κακό» 3
Οι Παριανοί του 15Αύγουστου και οι ανησυχούσες 

οικολόγες… δε ζουν βέβαια επί 12 μήνες το χρόνο στην 

Πάρο. Έτσι, από τας Αθήνας κάνουν παρατηρήσεις και 

το καλοκαιράκι μας λένε τις μπούρδες τους. Αυτοί που 

ανησυχούν λοιπόν για τον αγροτικό τομέα, είναι αυτοί 

που πρώτοι-πρώτοι έσπευσαν να πουλήσουν τα χω-

ράφια τους για να γίνουν στη συνέχεια «ενοικιαζόμενα 

δωμάτια». Οι ίδιοι που ανησυχούν για τον πολιτισμό… 

είναι οι ίδιοι που μπάζωσαν τα ρέματα, έχτισαν πάνω 

από αρχαίους κίονες και διακόσμησαν τα σπίτια τους 

με τα αρχαία μάρμαρα που υπήρχαν. 

■ Το «Κακό» 4
Οι ίδιοι, οι μεγαλοφυείς οικολογούντες που θέλουν 

«νεκροταφείο» την Παροικιά και τη Νάουσα, που δε 

θέλουν μουσική μετά τις 11 το βράδυ, που δε θέλουν 

να υπάρχουν διαφημιστικές ταμπέλες στους πεζόδρο-

μους, που δε θέλουν το ένα και το άλλο, είναι οι ίδιοι 

που νοίκιασαν τις αποθήκες τους για μαγαζιά, σε τι-

μές που νομίζει κανείς πως πρόκειται για ακίνητο της 

οδού Ερμού στην Αθήνα. Αφού λοιπόν έλυσαν όλα τα 

δικά τους οικονομικά προβλήματα με τις ενοικιάσεις 

των αποθηκών –που τις ονόμασαν καταστήματα- και 

αφού ξεπούλησαν κάθε σπιθαμή Παριανής Γης, έρχο-

νται τώρα να μας «πουλήσουν» αγάπη για τον τόπο 

τους. Ποιοι; Αυτοί που ήταν οι πρώτοι που την έκαναν 

για άλλες πολιτείες, αυτοί που ήταν οι πρώτοι που ση-

κώθηκαν και έφυγαν από τον τόπο τους. Λίγη σοβα-

ρότητα λοιπόν όταν κάποιοι μέσα στη βαρυχειμωνιά 

κάθονται από τας Αθήνας και γράφουν εκθέσεις ιδεών 

για μια καλύτερη Πάρο, και πως πρέπει να είναι αυτή.

■ Το «Κακό» 5
Όλα τα παραπάνω τα γράφω διότι διάβασα πολλά 

το τελευταίο διάστημα και άκουσα ακόμα περισσότε-

ρα για τους επαγγελματίες που πασχίζουν στον τόπο 

μας. Θεωρούνται όλοι «κακοί» επαγγελματίες και είναι 

οι αποκλειστικοί φταίχτες για όσα δεινά υπάρχουν στο 

νησί. Όσοι έχουν καταστήματα -και ειδικά εστίασης- 

θεωρούνται με το «καλημέρα» ύποπτοι για την κατα-

στροφή του τόπου. Είναι οι φταίχτες για τα πάντα. Το 

ότι αυτοί έδωσαν και δίνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια 

ευρώ στον τόπο, αυτό δε το λογαριάζει κανείς Παρια-

νός του 15Αύγουστου. 

■ Τερματοφύλακας
Και επειδή το παρασοβαρέψαμε το πράγμα παρα-

πάνω να σας πούμε ότι οι φαν του Κωβαίου, με ντο-

κουμέντα πλέον, ομολογούν τις ικανότητές του ως 

τερματοφύλακα! Τες πα. Δέχθηκα μια ήττα στο συγκε-

κριμένο θέμα, αλλά προσεχώς θα αποδείξω ιστορικά 

τις ευθύνες του, γιατί ενώ είχαμε ομαδάρα στην Πάρο, 

δεν προχωρήσαμε σε μεγαλύτερη κατηγορία υπαιτιό-

τητα της αμυντικής γραμμής, και πιο συγκεκριμένα… 

του τερματοφύλακα!

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

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ.: 2284042798 - 42430
κιν.: 6944525554, 6936686867

FAX: 2284042430
email.: g.xristoforos@yahoo.gr

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΝΟΜΟΥ

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Ε∆ΟΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

Μικρές ειδήσεις
- Μετά από 10 επιτυχημένες παραστάσεις ο «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα» του Μπόστ, έκλεισε τον κύκλο στην Πάτμο. Ο πο-
λιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», ευχαρίστησε όλους 
τους ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά και τους συντελεστές, 
που όλοι τους εθελοντικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους 
σε κάθε παράσταση. Επίσης, ευχαρίστησαν την ομοσπονδία 
ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, που και φέτος διοργάνωσε 
με εξαιρετική επιτυχία την 27η συνάντηση στην Πάτμο.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, την Κυρια-
κή 15 Νοεμβρίου 2015, διοργανώνει στην αίθουσά του το 
ετήσιο καθιερωμένο τσάι. Στην εκδήλωση θα υπάρχει «ζω-
ντανή» μουσική με τους: Μανώλη Ραγκούση, Κατερίνα Νίκα, 
Αστέριο Ρήγα και Σπύρο Βασιλειάδη. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» Λευκών, την Κυ-
ριακή 15 Νοεμβρίου 2015, διοργανώνει την ετησία γενική 
του συνέλευση με θέματα: α) οικονομικός απολογισμός, 
β) απολογισμός πεπραγμένων, γ) συζήτηση επί διαφόρων 
θεμάτων που αφορούν το σύλλογο και δ) εκλογές για την 
ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Σε σχετικό μήνυμα 
του συλλόγου σημειώνεται: «Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη του 
συλλόγου στηρίζεται στη συµµετοχή όλων µας, έτσι  ώστε 
να συνεχιστεί η κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του 
στις Λεύκες. Για τον σκοπό αυτόν η παρουσία σας στη γενι-
κή συνέλευση είναι απαραίτητη, λόγω των θεµάτων που θα 
συζητηθούν, δείχνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον για το 
χωριό µας και τον σύλλογο».

- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μαρπησ-
σαίων και Αρχιλοχιτών, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 
2015, θα τελέσει Θεία λειτουργία  μετ’ αρτοκλασίας στον 
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονοίας. Επίσης, 
θα βραβευθούν  οι επιτυχόντες σπουδαστές στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση από τα χωριά Μάρπησσα και Μάρμαρα, στη 
στέγη του συνδέσμου (Χαλκοκονδύλη 37 - 8ος όροφος), και 
θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Αμπέλια
Το επαρχείο Πάρου δημοσιοποίησε ανακοίνωσή 

του σχετικά με τη χορήγηση αδειών για τη φύτευση 
οινοποιήσιμων αμπελιών. 

Η ανακοίνωση του επαρχείου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, οι ενδι-
αφερόµενοι για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος 
για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιµων 
ποικιλιών αµπέλου για το έτος 2016 υποβάλλουν 
τα αιτήµατά τους στο Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας 
Πάρου από 15/11/2015 έως  15/12/2015.

∆ιευκρινίζουµε ότι οι συγκεκριµένες δηλώσεις 

ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορή-
γηση άδειας φύτευσης, καθώς η διαδικασία σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και προτεραι-
ότητας θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης 
Μαρτίου 2016.

Επιπλέον, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγού-
νται από το 2016 και µετά ∆ΕΝ ενισχύονται οικο-
νοµικά µέσω του προγράµµατος αναδιάρθρωσης 
(ενισχύεται µόνο η υποστήλωση).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να προσκοµίσουν 
τα εξής:

1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού, Έτους 2015
2. Φωτοτυπία Συµβολαίου κτήµατος ή ενοικια-

στηρίου (τουλάχιστον 8ετές)
3. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας».

Πεζοπορία
Την Κυριακή 15/11/2015, θα πραγματοποιηθεί 

η πεζοπορία του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, για 
το μήνα Νοέμβριο, στη διαδρομή αρχαία λατομεία 
- Βουνιά - Θαψανά - Μαράθι, (μήκος διαδρομής: 
περίπου 11 χιλιόμετρα, διάρκεια: 3 ώρες, βαθμός 
δυσκολίας: μεσαίος). 

Η αρχική συνάντηση θα γίνει στις 10:15, στο χώρο 
στάθμευσης πριν τα αρχαία λατομεία. Όλα τα αυτο-
κίνητα θα μείνουν στο σημείο αυτό, καθώς η δια-
δρομή είναι κυκλική. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 
10:30 και αρχηγός θα είναι η κ. Μαρία Περαντινού. 
Στο ξεκίνημα της διαδρομής θα πραγματοποιηθεί 
επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά.

Τέλος, όπως σε κάθε παρόμοια εκδήλωση, ο ΧΟΝ 
σημειώνει: «Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτοµα άνω 

των 18 ετών. Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν µαζί 
τους νερό (µπουκάλι 1,5 λίτρου) και µπισκότα ή µπα-
νάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και 
αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να 
έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύµα τρεις ώρες 
πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµε-
τοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο email 268anthe@gmail.com».
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Να μη μας 
αποπροσανατολίσουν

Την ώρα που η συγκυβέρνηση ψηφίζει στη Βουλή τα «προαπαιτούμενα» του 3ου 
μνημονίου, όλος ο επικοινωνιακός κρατικός μηχανισμός ρίχνει «καπνογόνες βόμβες» 
για να χαθεί από τα μάτια μας ο πραγματικός βομβαρδισμός μέτρων που ισοπεδώ-
νει ότι άφησαν όρθιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού συμμετέχει και σύσσωμη η μνημονιακή 
αντιπολίτευση με τους «λεονταρισμούς» και τις «βολικές» αντιπαραθέσεις.

Πρώτο επεισόδιο στο θέατρο αυτό είναι η «βόμβα» του υπουργού κ. Φίλη για 

το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων. Συμπρωταγωνιστής στο επεισόδιο αυτό ο 
δαρμένος βουλευτής της Ν.Δ. κ. Κουμουτσάκος.

Δεύτερο επεισόδιο στην προσπάθεια αυτή είναι οι αποκαλύψεις του τέως 
υπουργού προστασίας του πολίτη κ. Πανούση. Βεβαίως θα υπάρξει και συνέχεια.

Φυσικά, όσο πιο σκληρά μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν, τόσο η προσπάθεια απο-
προσανατολισμού θα εντείνεται. Είναι γνωστή η συνταγή από το παρελθόν. Βλέ-
πουμε τις τελευταίες μέρες όλα τα κανάλια των τηλεοράσεων να αναλώνονται σε 
αποκλειστικές αναλύσεις για τα θέματα αυτά και υποβαθμίζουν την ψήφιση και 
εφαρμογή των βάρβαρων μέτρων που απαιτούν οι τροϊκανοί και υπάκουα εφαρμό-
ζει η «αριστερή» κυβέρνηση.

Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού στοχεύει να μην προσέξουμε ότι η ΔΕΗ 
άρχισε να κόβει το ρεύμα σε φτωχές οικογένειες, σε μακροχρόνια άνεργους, σε 
ηλικιωμένους και σε αρρώστους που δεν μπορούν να πληρώσουν.

Να μην προσέξουμε ότι με την κατάργηση των 100 δόσεων για τα κόκκινα 
δάνεια πολλές επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο και θα πολλαπλασιαστούν οι άνερ-
γοι.

Να μην προσέξουμε ότι ετοιμάζουν χιλιάδες κατασχέσεις στα σπίτια των 
μεροκαματιάρηδων που με των ιδρώτα δεκαετιών αποκτήθηκαν. Πρέπει να μας 
αποπροσανατολίσουν για να μην σκεφτόμαστε την φοροκαταιγίδα που έχουν 
εξαπολύσει. Να μην αντιδράσουμε ούτε για το ΦΠΑ που πληρώνουμε στο φροντι-
στήριο του παιδιού μας. Να ξεχάσουμε τις νέες μειώσεις στις συντάξεις κ.λπ.

Στο χέρι μας είναι όμως όχι μόνο να μην αποπροσανατολίστουμε αλλά και να μην 
επιτρέψουμε να εφαρμοστούν αυτά που προσπαθούν να κρύψουν. Να εμποδίσουμε 
κάθε προσπάθειά να κόψουν το ρεύμα. Να εμποδίσουμε τις κατασχέσεις αναπτύσ-
σοντας ένα τείχος αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας.

N. Ραγκούσης - Λαουτάρης

ΕΣΠΑ
Από τον εμπο-

ροεπαγγελματ ικό 
σύλλογο Πάρου-
Αντιπάρου, δημοσιο-
ποιήθηκαν τέσσερα 
προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Τα προγράμματα έχουν ως ακολούθως:

Α. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης»

Ωφελούμενοι
Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και 

είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 
αίτησης ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί 
πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότη-
τα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Αναγκαιότητα Δράσης
- Η ανεργία των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες 

μονάδες, από το 2008 έως το 1ο τρίμηνο του 2015, (από 6.3% έφθασε στο 19.8%).
- Το ποσοστό ανεργίας (1ο τρίμηνο 2015) των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27
- Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 

το 2012 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) 
απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από 
αυτό που κατέχει (η Ελλάδα κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών 
της ΕΕ στη συγκεκριμένη κατηγορία).

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
- A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ. € 

(35% του Π/Υ)
- Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. € (65% 

του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος 

π/υ) από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρό-

σκληση του Προγράμματος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
- 2.200 πτυχιούχοι
- 500 νέες θέσεις εργασίας
 
Β. Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Ωφελούμενοι
Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης ή
- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους
- A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% 

του Π/Υ)
- Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 72 εκατ. € (60% 

του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος 

π/υ) έως 60.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 
100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Εισοδηματικά κριτήρια και για τις 
δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Αναμενό-
μενα Αποτελέσματα: - 2.500 νέες επιχειρήσεις - 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

 
Γ. Δράση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Ωφελούμενοι Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
- Υλικά / Κατασκευές,
- Εφοδιαστική Αλυσίδα,
- Ενέργεια,
- Περιβάλλον,
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
- Υγεία.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους
- A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% 

του Π/Υ)
- Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 78 εκατ. € (60% 

του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος 

π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 
40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο 
μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. Αναμενόμενα Αποτελέσματα: - 1.600 
- 1.800 επιχειρήσεις. - 1.500 νέες θέσεις εργασίας

 
Δ. Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑ-
ΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ωφελούμενοι Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία 
τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
- A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% 

του Π/Υ)
- Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60% 

του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος 

π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 
40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο 
μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. Αναμενόμενα Αποτελέσματα: - 600-
700 επιχειρήσεις. - 500 νέες θέσεις εργασίας.
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Γ. Μπαρμπαρίγος: «Δεν 
απορρίπτουμε καμία 
πρόταση, αλλά δεν 
επικροτούμε και καμία 
αν προηγουμένως δεν 
έχει κατατεθεί»

Το κτίριο του Ξενώνα της Ναουσάς παραχωρήθηκε στην τότε Κοινότητα από το 
Ελληνικό δημόσιο. Το 1963 με πλειοδοτικό διαγωνισμό πέρασε στην οικογένεια του 
κ. Μαρουλίδη, και λειτούργησε σαν ξενοδοχειακή μονάδα. Αρχές της δεκαετίας του 
’80 το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα και μετά από απόφαση του ΕΟΤ έχριζε επι-
σκευής. Η επισκευή του, που θα έπρεπε από την τότε κοινότητα να πραγματοποιηθεί 
για να συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, δεν έγινε ποτέ. 

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάου-
σας κ. Γ. Μπαρπαρίγο και μας είπε για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής:

Ποιά είναι η θέση του τοπικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα 
και είναι αυτή η θέση ομόφωνη;

Γ.Μ.: «Το τοπικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στις 24 Απριλίου 2015 
ζήτησε την αξιοποίηση του κτιρίου από κάθε ενδιαφερόμενο, αφού προηγουμένως 
έχουν ζητηθεί δημοσίως προτάσεις με εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η απόφαση αυτή 
πάρθηκε με γνώμονα τη δυνατότητα το συμβούλιο αλλά και η τοπική κοινωνία να 
έχει στην διάθεσή της διάφορες προτάσεις και χρονικό περιθώριο για να γνωμοδο-
τήσουν επ’ αυτών. Δεν απορρίπτουμε προτάσεις αλλά δεν επικροτούμε και καμία αν 
προηγουμένως δεν μας έχει κατατεθεί προκειμένου να ενημερώσουμε την κοινωνία 

της Νάουσσας για αυτές».

Η διαδικασία που τηρήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και ο τρόπος ει-
σαγωγής του θέματος σας βρίσκει σύμφωνους;

Γ.Μ.: «Τη διαφωνία μου την εξέφρασα και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Διέ-
κρινα μια βιασύνη και προχειρότητα εκ μέρους του προεδρείου στην εισαγωγή του 
θέματος, αλλά και την προσπάθεια να συζητηθεί μια πρόταση η οποία ουδέποτε είχε 
κατατεθεί στην κοινότητα, αλλά και εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί άλλο ήταν το 
θέμα και όχι η ανάπτυξη της πρότασης.

Επίσης θέλω να τονίσω και τι θεωρώ πολύ σημαντικό: Δηλαδή, ότι παρόλο που 
η Νάουσα έχει στο δημοτικό συμβούλιο τόσους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι 
αγαπούν και ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του χωριού, η εισήγηση του θέματος 
έγινε από έναν -κατά τα λοιπά εξαίρετο- δημοτικό σύμβουλο, της Παροικιάς, ο οποί-
ος παρά την καλή του πιστεύω θέληση, δεν μπορεί να γνωρίζει της ανάγκες και τα 
θέλω της τοπικής κοινωνίας, καλύτερα από τους συναδέλφους του της Νάουσας 
και αυτή η δεοντολογική αρχή πιστεύω ότι πρέπει να τηρείται πάντα στο δημοτικό 
συμβούλιο».

Πιστεύετε δηλαδή ότι υπήρξε κάποια σκοπιμότητα;
Γ.Μ.: «Πιστεύω ότι υπήρξε προχειρότητα και κακή συνεννόηση. Δε μπορώ να κα-

ταλογίσω σκοπιμότητα σε κανέναν, ούτε στον πρόεδρο κ. Σαραντινό, ο οποίος είναι 
Ναουσαίος, αγαπά τη Νάουσα και θα πράξει σύμφωνα με το καλό του χωριού, το 
οποίο όμως καλό, θα το αποφασίσει πρώτα το χωριό. Όταν πάρει της προτάσεις στα 
χέρια του θα έχει να αποφανθεί επί πραγματικών στοιχείων».

 
Προσωπικά η πρόταση της ΠΑΡΚΟ ΑΕ σας βρίσκει σύμφωνο;
Γ.Μ.: «Εάν μου ζητάτε την προσωπική μου άποψη η οποία δεν προδικάζει την 

τελική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, να σας πω το εξής:
Η πρόταση που ανέπτυξε η κ. Παπαζώη στο δημοτικό συμβούλιο, στο πρώτο άκου-

σμα, δείχνει πολύ ενδιαφέρουσα. Αναλύοντας όμως τις λεπτομέρειες γεννά πολλά 
ερωτηματικά τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Ποια είναι αυτά; Το θέμα της χρηματο-
δότησης και του προϋπολογισμού. Τι εννοώ; Η χρηματοδότηση υπό μορφή χορηγίας 
θα αιτηθεί από το χορηγικό ίδρυμα μετά από την παραχώρηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι 
τα χορηγικά αυτά ιδρύματα εξετάζουν πολλές παραμέτρους για την τελική έγκριση 
της χορηγίας. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιη η χρηματοδότηση. Ακόμη και να εγκριθεί, 
αυτό, θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου αρκετά μεγάλο, διότι ο χρόνος έγκρισης με το 
χρόνο μελετών και έκδοσης αδειών θα είναι τέτοιος που κανείς δεν μπορεί να εγγυ-
ηθεί τίποτα. Επίσης, το ποσό το οποίο έχει προϋπολογισθεί περίπου 800.000 ευρώ, 
σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την ανακατασκευή ολόκληρου του κτιρίου. 
Γι’ αυτό πολύ φοβάμαι ότι θα ανακατασκευαστεί μόνο το δυτικό τμήμα που είναι 
για χώρους γραφείων και εντευκτήριο και το υπόλοιπο κτίριο το οποίο είναι και σε 
χειρότερη κατάσταση θα επισκευαστεί όταν εξευρεθούν, αν εξευρεθούν χρήματα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών αρχιτεκτόνων που απευθύνθηκα, το κόστος ανακα-
τασκευής αυτού του κτιρίου αγγίζει τα 3.000-3.500 ευρώ το τετραγωνικό, χωρίς να 
έχει υπολογισθεί το κόστος εξοπλισμού. Δηλαδή, μιλάμε για μια συνολική δαπάνη 
1.800.000-2.000.000 ευρώ, ποσό πολύ μεγάλο για να δοθεί από χορηγία.

Μπαίνω στο πρακτικό μέρος του θέματος και όχι στα επιμέρους της χρήσης, τα 
οποία είναι ανοικτά για συζήτηση».

 Η άποψη σας για ιδιωτική επένδυση, γιατί και αυτό ακούστηκε σαν 
πρόταση, ποιά είναι;

Γ.Μ.: «Όσο αφορά την πρόταση του Πάρκου όπως σας είπα και προηγουμένως 
είναι ενδιαφέρουσα. Όμως παρουσιάζει σοβαρό μειονέκτημα όσον αφορά την σω-
στή εκτίμηση του κόστους επισκευής. Ενώ ένας ιδιώτης που θα ενδιαφερθεί, θα 
μελετήσει το πρόβλημα εξονυχιστικά. Δηλαδή, θα έχει μελετήσει την κατάσταση του 
κτιρίου, θα γνωρίζει το πραγματικό κόστος επισκευής, και τον χρόνο απόσβεσης της 
επένδυσης και θα δεσμευτεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση 
του έργου».

 
Ακούστηκε και μία άποψη που έλεγε, το κτίριο να γκρεμιστεί εντελώς 

και να μείνει ελεύθερος ο χώρος. Τι λέτε γι’ αυτό;
Γ.Μ.: «Εύκολα λες μια τέτοια πρόταση όταν πρόκειται για δημοτική περιουσία, 

αντίθετα ποτέ δεν το προτείνεις εάν πρόκειται για δική σου περιουσία. Ο δήμος δεν 
έχει την σημερινή εποχή την πολυτέλεια να χαρίζει και να γκρεμίζει την περιουσία 
του. Η δημοτική περιουσία πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος των δημοτών και 
του δήμου».

Εσείς ποιες ενέργειες έχετε κάνει μέχρι τώρα για τον Ξενώνα;
Γ.Μ.: «Από τη χρονιά που ανέλαβα πρόεδρος το 2010 και βλέποντας την κατά-

σταση του κτιρίου και τον κίνδυνο που υπήρχε για την κατάρρευση του ενημέρωνα 
συνεχώς με έγγραφά τον Δήμο. Στις 30 Απριλίου το 2012 με το Τ.Υ.53, στις 9 Μαΐου 
2012 με το Τ.Υ.60, στις 18 Μαρτίου 2014 με το Τ.Υ.18, στις 6 Ιουνίου 2015 με το 
Τ.Υ.98 και φυσικά στις 24 Απριλίου που πήραμε την απόφαση - πρόταση προς το 
Δημοτικό συμβούλιο για την προκήρυξη ενδιαφέροντος. Τέλος, απ’ ότι αντιλαμβά-
νεσθε το ενδιαφέρον μου ήταν μεγάλο και έκανα ότι έπρεπε και μπορούσα για να 
αποτραπεί κατάρρευση του. Φυσικά και είμαι αντίθετος στο γκρέμισμα του κτιρίου, 
εφόσον υπάρχει πιθανότητα για να σωθεί».
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Δρόμοι 
Ελευθερίας

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου Αγκαιριάς, διοργανώνει για δέκατη έβδομη 
συνεχή χρονιά -προς τιμήν των αγωνιστών του Πολυ-
τεχνείου- την επετειακή αθλητική εκδήλωση «δρόμοι 
ελευθερίας», την Τρίτη 17-11-2015 στο λιμανάκι της 
Αλυκής, στις 2.30 μ.μ. 

Στόχος των διοργανωτών είναι να εμφυσήσουν και 
να υπενθυμίσουν στα παιδιά το μήνυμα του «ευ αγω-
νίζεσθαι». Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

- Αγώνα δρόμου 700 μέτρων, για μαθητές  Γ’ & Δ’ 
τάξης (αγόρια-κορίτσια).

- Αγώνα δρόμου 1200 μέτρων, για μαθητές Ε’ & ΣΤ 
τάξης (αγόρια -κορίτσια).

«Κόρες Των 
Κυκλάδων»

Η ομοσπονδία συλλόγου γυναικών «Κόρες των Κυ-
κλάδων», μετά την αναβολή του 7ου Πανκυκλαδικού 
συνεδρίου 2015 για την Άνοιξη του 2016, στη Τζια, 
αποφάσισε τελικά η συνάντηση να γίνει στην Αθήνα 
και πιο συγκεκριμένα στα γραφεία της ΟΠΑΣ (Ομο-
σπονδία Παριανών Συλλόγων), στην αίθουσα της Πα-
ριανής Στέγης (οδός Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος).

Έτσι, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, από τις 9 το 
πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ο.ΣΥ.ΓΥ 
και θα ακολουθήσει γενική συνέλευση των μελών της 
Ομοσπονδίας από 12 έως τις τρεις το μεσημέρι.

Στη συνέλευση, οι σύλλογοι θα συμμετάσχουν με 
δύο εκπροσώπους τους, με δικαίωμα ψήφου, ενώ τις 
εργασίες μπορούν να παρακολουθήσουν όσα μέλη και 
φίλοι το επιθυμούν. Για το σκοπό αυτό, παρακαλού-
νται οι σύλλογοι να  φροντίσουν να είναι παρούσες 
και οι δύο απαιτούμενες και ήδη ορισμένες εκπρόσω-
ποί τους. Μόνο όσοι σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει 
από πέρυσι εκλογές, πρέπει να ενημερώσουν εγκαί-
ρως για τα νέα μέλη που, πιθανόν, έχουν ορίσει.

Συζήτηση για 
το αγροκήπιο

Στις 17/10/2015 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», εκδήλωση με 
θέμα ενημέρωση της πρότασης για το «αγροκήπιο της 
Παροικιάς».

Στην εκδήλωση έκαναν χαιρετισμό ο έπαρχος Πά-
ρου, κ. Κώστας Μπιζάς, εκ μέρους του δημάρχου ο 
κ. Μαρινόπουλος Θανάσης, πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, ο 
πρόεδρος του συλλόγου Παρίων «η Εκατονταπυλια-
νή» κ. Νίκος Ζουμής, ενώ παραβρέθηκαν πολλά μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου και των κοινοτήτων και εκ-
πρόσωποι συλλόγων του νησιού.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Σπύρος Μητρογιάννης μέ-
λος του Δ.Σ του Συλλόγου «Αρχίλοχος» παρουσιάζο-
ντας εικόνες από το Αγροκήπιο, αναφέρθηκε συνοπτι-
κά στο πως αυτό λειτούργησε παλιά. Στη συνέχεια η 
εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της πρό-
τασης και οι εισηγήσεις ανάδειξαν:

- Το γενικό σκεπτικό και τη φιλοσοφία της πρότα-
σης, το οποίο ανέπτυξε ο Αντ. Πατέλης, αντιπρόεδρος 
της Ο.ΠΑ.Σ και μέλος του Δ.Σ του συλλόγου Παρίων 
«η Εκατονταπυλιανή» σημειώνοντας, ότι το μοντέλο 
ανάπτυξης που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες 
στα νησιά μας και στην Πάρο είναι ανάγκη να αλλά-
ξει και να στηρίζεται στην αειφορία, την ιστορία, τον 
πολιτισμό, την λαϊκή μας παράδοση ως νησί αλλά και 
ως Έλληνες, του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος 
και των διαχρονικών αξιών που κουβαλά ο Παριανός 
λαός.

- Στη συνέχεια, την πρόταση για το αγροκήπιο την 
ανάπτυξε η Βασιλική Σκαραμαγκά, οικονομολόγος–πε-
ριφερειολόγος, αναδεικνύοντας το σε «βιωματικό πάρ-
κο» με δράσεις που θα έχουν στόχο την προβολή του 
τόπου μας και συγκεκριμένα: Ανάδειξη και προστασία 
της πανίδας και χλωρίδας του τόπου μας. Ευαισθητο-
ποίηση και προστασία σε θέματα του Παριανού περι-
βάλλοντος. Επαφή με την παραδοσιακή και βιολογική 
γεωργία και ορισμένων παραδοσιακών επαγγελμά-
των. Ανάδειξη του ιδιαίτερου λαϊκού μας πολιτισμού. 
Δημιουργία Εκδηλώσεων και Διαδραστικών δράσεων 
οι οποίες θα υποστηρίζουν την βιωματική μάθηση των 
παραπάνω και σύνολο άλλων δραστηριοτήτων που να 
αναδεικνύουν πολιτισμό όπως: σχολείο, παιδική χαρά, 
Λαογραφικό μουσείο, χώρος συνεδριάσεων, εντευκτή-
ριο, παραδοσιακό καφενείο, θεατράκι, μικρός χώρος 
άθλησης κλπ.

- Η παρουσίαση της πρότασης ολοκληρώθηκε με 
την επιστημονική προσέγγιση από τον γεωπόνο Πανα-
γιώτη Παπαδόπουλο, μέλος της ομάδας real farm, με 
το χαρακτηριστικό που είπε: αν καλλιεργείς τη γη είναι 
σαν να τυπώνεις χρήμα. Παρουσίασε τη δυνατότητα 
υλοποίησης της πρότασης και την πιθανή χρηματο-
δότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και ανάλογες πρακτικές σε άλλα μέρη της Ελ-
λάδας.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις παρευ-
ρισκομένων. 

Αλληλεγγύη
Μία σημαντική πρωτοβουλία έλαβαν συμπολίτες 

μας, οι οποίοι συγκεντρώνουν διάφορα είδη για τους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στους τόπους υπο-
δοχής προσφύγων Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται ρούχα, παπούτσια 
(κυρίως παιδικά), παιχνίδια, τρόφιμα (όχι ευπαθή), παι-
δικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και μη συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα. Όλα τα παραπάνω μπορούν οι 
αναγνώστες μας να τα παραδώσουν στα σημεία συ-
γκέντρωσης, για διαχωρισμό των ειδών, που είναι:

- Φαρμακείο Θωμά-Κοντού Ειρήνη (όπισθεν 
Κέντρου Υγείας)

- Κατάστημα Ανδρικής Ένδυσης «ΑΘΗΝΑ» 
(Αγορά).

Όλα τα είδη θα αποσταλούν δωρεάν με τη συνδρομή 
της Γενικής Ταχυδρομικής, στους παρακάτω φορείς: α) 
Σύλλογος «Αγκαλιά», Καλλονή Λέσβου, β) Περιφερει-
ακή Ενότητα Χίου, τμήμα πολιτικής προστασίας και γ) 
Σύλλογος «Αλληλεγγύη», Καρλόβασι Σάμου.

Π.Σ.  
«Αρχίλοχος»

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, 
διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού 
συμβούλιου του συλλόγου «Αρχίλοχος». Τα αποτελέ-
σματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 51
Έγκυρα: 49 
Άκυρα: 2
Έλαβαν:
1. Γεμελιάρης Γιώργος 38
2. Δερμεντζόγλου Ελένη 35
3. Δρακάκη Μαρία 32
4. Μητρογιάννης Σπύρος 31
5. Αργυρός Χάρης 28
6. Κυριαζάνος Γιάννης 28
7. Γκίκα Ραμόνα 27
8. Νίκος Συνόδης 27
9. Φωκιανού Ελένη 22
10. Ρουμπάνος Μιχάλης 15
11. Τσαντιράκης Σταύρος 13
12. Κοροβέσης Χριστόφορος 11

Εξελεγκτική επιτροπή
1. Γεωργούσης Χρήστος 12
2. Σαρρής Νίκος 10
3. Κονταράτου Αργυρώ 9

Συγκέντρωση 
ειδών

Η ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπάρου και το ΔΣ του Συλλό-
γου ΠΕ «Καλλιέρος», συγκεντρώνουν υλικό υποστήρι-
ξης για τους πρόσφυγες. Μετά από επικοινωνία που 
είχαν με τους Γιατρούς του Κόσμου, κρίθηκαν ως απα-
ραίτητα τα παρακάτω είδη:

– Μπιμπερό, είδη προσωπικής υγιεινής (όπως σα-
πούνια, οδοντόβουρτσες, πάνες, ξυριστικά), αδιάβροχα 
για ενήλικες και παιδιά

– γάλα σε σκόνη 1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας
– δερματολογικές κρέμες/αλοιφές βρεφικής προ-

στασίας, ηλεκτρολύτες, φαρμακευτικές καραμέλες για 
το λαιμό για ενήλικες και παιδιά, παυσίπονα

– σκουφιά, γάντια, κάλτσες.
Τα είδη συγκεντρώνονται στο «Σπίτι του Δασκάλου», 

στην Παροικιά και όσοι είναι σε θέση να προσφέρουν 
πρέπει να φέρουν τα είδη την Τρίτη 17/11/2015 από 
τις 19.30 -21.30. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με τις κυρίες: Κ. Ατζίδου 6979 
471428 και Χ. Θεοδωρακέα 6979 237216.

Καθολική ενορία
Από την καθολική αρχιεπισκοπή Νάξου – Τήνου, 

ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015 των 
ενοριών της στην Πάρο (Αγίου Αντωνίου Παροικιάς 
και Αγίου Γεωργίου Νάουσας). Το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 11.00: Θεία λειτουργία 
στην Παροικιά (π. Μανώλης). 17.00 Θεία λειτουργία 
στη Νάουσα (π. Μανώλης).

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 11.00: Θεία λειτουργία 
στην Παροικιά (Εφημέριος π. Γιώργος).

17.00 Θεία λειτουργία στη Νάουσα (Εφημέριος π. 
Γιώργος).

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 19.30: Θεία λειτουργία 
στην Παροικιά (Εφημέριος π. Γιώργος).

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 16.00: Κατήχηση παι-
διών στην Παροικιά (Εφημέριος π. Γιώργος). 18.00 
Θεία λειτουργία στη Νάουσα (Εφημέριος π. Γιώργος).

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό: 22840 
23045. 
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Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

ραντεβού στη Smile :)
στην Αγ. Ελένη στην Παροικιά

τηλ. 22840 28025, info@smileweb.gr

ηµερολόγια τοίχου,
επιτραπέζια ή ατζέντες
για

Αρχαία
Λατομεία 

Από τον αναγνώστη μας, κ. Γ. Χα-
νιώτη, λάβαμε μία επιστολή σχετικά με 
τις δηλώσεις της πρ. δημοτικής συμβού-
λου, κ. Αικ. Πατέλη, σχετικά με την τύχη 
των αρχαίων λατομείων, αλλά και των 
προβληματισμών που έθεσε η ίδια για 
εργασίες που γίνονται στην περιοχή.

Η επιστολή του κ. Γ. Χανιώτη έχει ως 
εξής:

«Κύριε Αρχισυντάκτη
Η παραιτηθείσα δηµοτική σύµβουλος 

µε το συνδυασµό του κ. Μάρκου Κω-
βαίου, κα Κατερίνα Πατέλη, έφερε προ 
µηνών στο δηµοτικό συµβούλιο θέµα 
σχετικά µε τα αρχαία λατοµεία στο Μα-
ράθι, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία 
για τη φθορά που υπάρχει στο συγκε-
κριµένο χώρο, από παρακείµενες εργα-
σίες στην περιοχή.

Η κα Πατέλη είχε κάνει συγκεκριµέ-
νες καταγγελίες για τα όσα έχουν συµ-
βεί εκεί και µάλιστα τα απέδειξε µε έγ-
γραφα υπηρεσιών, που παρέδωσε στον 
κ. Κωβαίο. Το δηµοτικό συµβούλιο είχε 
πει τότε ότι θα ελέγξει τις καταγγελίες 
για τη φθορά που έχει παρουσιαστεί 
στο χώρο των αρχαίων λατοµείων και 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα ξανα-
φέρει το θέµα προς συζήτηση.

Επειδή ως σήµερα η παριανή κοι-
νωνία δεν γνωρίζει κάτι σχετικό µε 
την πορεία της εξέτασης του συγκε-
κριµένου θέµατος και επειδή δεν έχω 
ακούσει από καµία δηµοτική παράταξη 
της αντιπολίτευσης κάποια ερώτηση γι’ 
αυτό, µήπως θα έπρεπε να υπάρχει µία 
ενηµέρωση από τους υπευθύνους του 
νησιού µας για το θέµα;

Σηµειώνω πως ο συγκεκριµένος χώ-
ρος των αρχαίων λατοµείων (που θα 
έπρεπε να ήταν µνηµείο παγκόσµιας 
κληρονοµιάς) έχει έλθει στην πρώτη 
γραµµή δηµοσιότητας τα τελευταία 
χρόνια από όλους σχεδόν τους δηµοτι-
κούς συνδυασµούς, οι οποίοι υπόσχο-
νται πάντα προεκλογικά την τουριστική 
τους εκµετάλλευση µε διαφόρους τρό-
πους. Φαίνεται όµως πως σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα όσα 
κατήγγειλε η κα Πατέλη, δε θα υπάρχει 
τέτοια σκέψη, καθώς τα αρχαία λατο-
µεία θα έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη 
ζηµιά από τις εργασίες που γίνονται σε 
γειτονικό χώρο».

Ζητούν μόνιμη 
οικία…

Ο σύλλογος προστασίας ζώων – Πάρος «PAWS»μ αναζητά 
επειγόντως δωρητές, προκειμένου να αγοράσει Γη, που θα 
χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί νέο καταφύγιο αδέ-
σποτων ζώων.

Σημειώνουμε, ότι σε μια εποχή όπου, δυστυχώς, εγκατα-
λείπονται πάνω από 200 σκυλιά κάθε χρόνο στην 
Πάρο, με τις ζωές τους να κινδυνεύουν, συχνά από αδιαφο-
ρία, τραυματισμό και κακοποίηση, ο PAWS πιστεύει ότι παρα-
μένει απόλυτη προτεραιότητα για το νησί, η κατασκευή ενός 
κατάλληλου καταφυγίου αδέσποτων ζώων, το οποίο θα κα-
τασκευασθεί με βάσει 
τα σύγχρονα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε. Σ’ αυτό θα πε-
ριλαμβάνονται ακόμα 
και κτηνιατρική κλι-
νική, όπου εθελοντές 
κτηνίατροι θα μπο-
ρούν να στειρώνουν 
και να θεραπεύουν τα 
αδέσποτα ζωάκια της 
Πάρου δωρεάν.

Ο σύλλογος 
(PAWS), συνεχίζει τις 
προσπάθειες ώστε να 
πείσει όλους να στει-
ρώσουν τα ζώα τους, 
αφού αυτό αποτελεί 
τον μοναδικό νόμιμο 
και ανθρώπινο τρό-
πο για να αποφευχθούν νέες ανεπιθύμητες γεννήσεις. Όπως 
γράφει όμως ο σύλλογος για τη στείρωση είναι: «[…] Αυτό 
που συνειδητοποιούμε δυστυχώς είναι, ότι η αλλαγή της 
νοοτροπίας θα πάρει πάρα πολύ χρόνο! Γι’ αυτό τον λόγο, 
η φροντίδα και η υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
παραμένει μία ζωτικής σημασίας δραστηριότητα του PAWS. 
Λόγω δε του ιδιαίτερα μεγάλου πληθυσμού άρρωστων και 
ηλικιωμένων γατών στο νησί, χρειάζεται οπωσδήποτε και η 
δημιουργία μιας μικρής αποικίας γατών στο μελλοντικό κα-
ταφύγιο για τις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις».

Ο χώρος
Οι άνθρωποι του φιλοζωικού συλλόγου, ύστερα από εντα-

τική έρευνα, εντόπισαν ήδη το ιδανικό σημείο για να φτιάξουν 
το νέο του καταφύγιο.

Όπως γράφουν: «[…] Βρίσκεται σε µία όµορφη περιοχή του 
νησιού, στο τµήµα µεταξύ Παροικιάς και Νάουσας. Έχει εύ-
κολη πρόσβαση από και προς τον κεντρικό δρόµο και βρί-
σκονται σε µικρή απόσταση όλα τα απαραίτητα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο). Η συνολική επιφά-
νεια του αγροτεµαχίου είναι 6,5 στρέµµατα (6500τ.µ.) και 
βρίσκεται σε αγροτική ζώνη, όπου επιτρέπεται η κατασκευή 
και λειτουργία καταφυγίου, σε αντίθεση µε οποιαδήποτε κα-
τοικηµένη περιοχή όπου θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσου-
µε οικοδοµική άδεια. Η συγκεκριµένη έκταση θα αποτελέσει 
ιδιοκτησία του PAWS και θα το λειτουργεί ο Σύλλογός µας 
ως ιδιωτικό καταφύγιο, στα πλαίσια της Ελληνικής αλλά και 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.
Ύστερα από σχετικό αίτηµα του PAWS, η Πολεοδοµία 

Νάξου ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ στο 
συγκεκριµένο αγροτεµάχιο, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντικό, αφού εξασφαλίζει την θετική περαιτέρω πορεία 
αυτής της πρωτοβουλίας του Συλλόγου µας! Ενώ παράλλη-
λα, ο ∆ήµος Πάρου έχει εκφραστεί θετικά για την λειτουργία 
του καταφυγίου από τον PAWS για 15 χρόνια τουλάχιστον! 
Το τοπογραφικό σχέδιο υπάρχει και η αρχιτέκτων περιµένει 
να ολοκληρωθεί η αγορά του αγροτεµαχίου, προκειµένου να 
προχωρήσει στην οριστική µελέτη του έργου. Με την ολο-
κλήρωση της οποίας, θα υποβληθούν και τα σχετικά αιτήµα-
τα προς τις αρµόδιες αρχές και την Πολεοδοµία Νάξου για 
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.

Παρ’ όλα αυτά, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η αγορά της γης, 
η οποία θα ήταν σκόπιµο να γίνει µέσα στους επόµενους 3 

µήνες, ο PAWS αδυνα-
τεί να αναλάβει οποια-
δήποτε σχετική δράση. 
Η τιµή του αγροτε-
µαχίου είναι 40.000 
ευρώ, ένα πολύ λογι-
κό τίµηµα αν ληφθεί 
υπόψη το µέγεθος 
και η τοποθεσία του. 
Μόλις ο PAWS αποκτή-
σει την κυριότητα του 
αγροτεµαχίου, θα είναι 
σε θέση να υποβάλλει 
αίτηµα για επιχορήγηση 
του έργου από την Ε.Ε. 
µέσω του ΕΣΠΑ (Εθνι-
κό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς). Ενώ πα-
ράλληλα, ο Σύλλογός 
µας θα εξετάσει την δυ-

νατότητα συγχρηµατοδότησης και από άλλους φορείς και 
οργανώσεις φιλανθρωπικού και φιλοζωικού χαρακτήρα, όχι 
µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κάτι που έχει 
ήδη γίνει µε επιτυχία σε άλλες περιοχές της χώρας για την 
κατασκευή και λειτουργία παρόµοιων καταφυγίων.

 Σε αυτά το πλαίσιο, ο PAWS αναζητά επειγόντως δωρεές 
για το συνολικό ποσό των 40.000 ευρώ. Οποιαδήποτε συ-
νεισφορά, είναι ευπρόσδεκτη λόγω του επείγοντος του θέ-
µατος. Ελπίζουµε να καταφέρουµε σύντοµα να αντλήσουµε 
το ποσό αυτό από έναν ή περισσότερους δωρητές, οι οποίοι 
θα ήταν διατεθειµένοι να συµβάλλουν! Εάν υποθέσουµε π.χ. 
ότι θα υπήρχαν δωρεές ποσού 1000 ευρώ από 40 δωρητές, 
θα φτάναµε σύντοµα τον στόχο µας!

∆ωρεές µπορούν να γίνουν είτε στον λογαριασµό του 
PAWS στην Αlpha Bank ή µέσω PayPal- παρακαλούµε ση-
µειώσατε στην δωρεά σας «αφορά Νέο Καταφύγιο». Εµείς, 
αναλαµβάνουµε την δέσµευση να σας ενηµερώνουµε σε τα-
κτά χρονικά διαστήµατα για την πορεία της άντλησης των 
πόρων και την χρήση των ευγενών δωρεών σας.

Alpha Bank Παροικιά, Πάρος ΙΒΑΝ: GR36 0140 6250 
6250 0210 1069 137

PayPal (paws@paws.gr). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 
για την βοήθειά σας να κάνουµε πραγµατικότητα το Νέο Κα-
ταφύγιο αδέσποτων ζώων της Πάρου».

Τέλος, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για να έχουν περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την πρόεδρο 
του συλλόγου, κ. Ρούλα Ελευθεριάδου, στον τηλεφωνικό 
αριθμό: 6975 060 927.
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Αναστ. Φαρούπος:
«Παρουσιάζουμε θετικό  
πρόσημο»

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, έκανε τον απολογισμό του έρ-
γου του, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα που ο συνδυασμός 
του κέρδισε τις εκλογές.

Ο κ. Φαρούπος, στον απολογισμό του πιστώνει τα θετικά σε όλους όσοι βοήθησαν 
αυτόν τον πρώτο χρόνο, αλλά συγχρόνως ρίχνει τα βέλη του για τις παλιές «αμαρ-
τίες» του δήμου Αντιπάρου. Ο απολογισμός του έχει ως εξής:

Ζήτημα δημοκρατίας
«Έχοντας ήδη διανύσει ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Δή-

μαρχος Αντιπάρου στέκομαι απέναντι σε όλους τους δημότες για να καταγράψω τα 
πεπραγμένα μας με αίσθημα ευθύνης και πίστης σε όλα αυτά που πρεσβεύουμε σα 
συνδυασμός από την πρώτη μέρα που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά. Η 
ενασχόληση μας αυτή δεν έγινε από αριβισμό, εξουσιομανία ή από κομματικές επι-
ταγές, αλλά από την επιτακτική ανάγκη να αλλάξει διάνυσμα ετούτο το ευλογημένο 
νησί, επαναπροσδιορίζοντας βασικές αρχές, απαραίτητες για την αειφορία και την 
αξιοβίωτη ανάπτυξη του τόπου.

Όπως και προεκλογικά είχε τονιστεί, με πρώτο μας μέλημα τη διασφάλιση των 
δημοκρατικών διαδικασιών και της ισονομίας και δίχως κομματικές γραμμές ή ρου-
σφετολογικά κριτήρια, προσπαθούμε -εδώ και ένα χρόνο- για μια διακυβέρνηση 
τελείως διαφορετική από ό,τι είχε συνηθίσει το νησί μας. Η πολιτική αλαζονεία και 
διχόνοια, ο παλαιοκομματικός αυταρχισμός και η διακοσμητικού τύπου διοίκηση 
αποτελούν παρελθόν. Ωστόσο, ο νέος Δήμος βρέθηκε πολύ γρήγορα αντιμέτωπος 
με τέτοιες παλαιού τύπου πρακτικές που γιγάντωσαν τα εμπόδια στο έργο του και 
απέβησαν επιβαρυντικές για όλους τους δημότες- μέχρι και σήμερα. Η αποψίλωση 
των υπηρεσιών του Δήμου από το μηχανικό και την υπάλληλο της οικονομικής υπη-
ρεσίας με υπογραφή του πρώην δημάρχου τέσσερις μόλις μέρες πριν τη λήξη της 
θητείας του αποτέλεσε έως σήμερα μια σοβαρότατη τροχοπέδη στις εργασίες και 
τον προγραμματισμό μας. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές με αρμόδια όργανα και 
υπουργούς -που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον- επετεύχθη πρόσφατα η προκήρυξη 
των δυο θέσεων μέσω ΑΣΕΠ. Είναι ευχής έργο να έχει επιλυθεί αυτό το ακανθώδες 
ζήτημα μέχρι το τέλος του έτους, ελπίζω δε να αποτελεί ευχή για όλους μας. Ο πο-
λιτικός φθόνος δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε ένα σαθρό παρελθόν».

Τα έργα
«Πρώτη προτεραιότητα του νέου Δήμου αλλά και -πιστεύω- προτεραιότητα στο 

μυαλό κάθε σκεπτόμενου πολίτη ήταν και είναι η συνέχιση των σημαντικότατων 
έργων της αποχέτευσης, του βιολογικού καθαρισμού και της αφαλάτωσης. Η απρό-
σκοπτη συνέχιση και αποπεράτωση των έργων, που πρωτοξεκίνησαν πριν από εννέα 
χρόνια, και -κυρίως- η προετοιμασία για την παραλαβή των έργων από την ανάδοχο 
εταιρεία (τέτοιες όπως η έγκαιρη -ελλείψει μηχανικού στο Δήμο!- έναρξη των συν-
δέσεων με το δίκτυο, προς όφελος πολιτών και ακόμα περισσότερο των επαγγελμα-
τιών) δικαιώνουν τις προεκλογικές μας θέσεις σχετικά και διαψεύδουν φυσικά τους 
συκοφάντες που έσπερναν καινά δαιμόνια για τα μεγάλα έργα όλα τα προηγούμενα 
έτη. Άξια αναφοράς ασφαλώς αποτελεί και η ένταξη στο HORIZON 2020 του έργου 
με θέμα: «μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα», από την Ερευνητι-
κή Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Πολυ-
τεχνείου Αθηνών, που θα αποφέρει τεχνογνωσία, καλή και τεκμηριωμένη συντήρηση 
του έργου και έσοδα για το Δήμο.

Πρωτεύουσας σημασίας ήταν και η ανάγκη για εξορθολογισμό και «νοικοκύρεμα» 
των εισπραχθέντων τελών του Δήμου (κάποια από τα οποία δεν είχαν ποτέ εισπρα-
χθεί) προκειμένου να εμφανίσει ο Δήμος έσοδα, που θα ενίσχυαν με τη σειρά τους 
τα ανταποδοτικά -υπέρ των δημοτών δηλαδή- τέλη.

Πολύ σημαντικό εγχείρημα αυτού του έτους και μάλιστα ιδιαίτερα κοπιώδες 
και χρονοβόρο ήταν η προσπάθεια ωρίμανσης και υλοποίησης ενός έργου που η 
προηγούμενη δημοτική αρχή είχε «παγώσει». Αναφέρομαι στο έργο «Αποκατάστα-
ση ΧΑΔΑ και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», το οποίο ήταν ενταγμένο 
στο ΕΣΠΑ 2010 – 2013, χωρίς όμως να έχει γίνει καμιά πρόσθετη ενέργεια από 
την προηγούμενη δημοτική αρχή για την ωρίμανση του. Λάβαμε όλες τις αναγκαίες 
εγκρίσεις (από την αρχαιολογία, τη διεύθυνση περιβάλλοντος, κ.ά.) ως το τελικό 
στάδιο δημοπράτησης. Ελλείψει μηχανικού στο Δήμο η δημοπράτηση του υποέργου 
«αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αντιπάρου» είναι εφικτή χάρη στη συνδρομή του Δήμου Νά-
ξου και Μικρών Κυκλάδων. Με αυτή την πρόσφατη ευνοϊκή συνεργασία και εξέλιξη 
αποτρέπεται η καταβολή επαπειλούμενου προστίμου για το Δήμο μας που ανέρχεται 
στο ποσό των 80.000 ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο θα επιβάρυνε τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου και κατ’ επέκταση όλους τους πολίτες».

Οι συνεδριάσεις
«Από την πρώτη ημέρα γίνεται προσπάθεια διαφύλαξης της διαφάνειας, της 

δημοκρατίας και της νομιμότητας, όροι που καταπατήθηκαν κατά την προηγούμε-
νη δημαρχία. Ο Δήμος είναι πλέον προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, τα αιτήματα αιρετών, δημοτών και συλλόγων 

Βιολογικός καθαρισμός
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βρίσκουν ανταπόκριση και δεν στοιβάζονται πλέον σε 
χρόνιες λίστες και κάθε άποψη γίνεται δεκτή για ακρό-
αση και τουλάχιστον σεβαστή. Θεσπίστηκαν κανόνες 
και κανονισμοί, με πρώτο και σημαντικότερο αυτόν του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για πρώτη φορά στα χρονικά του νησιού οι δημο-
τικοί σύμβουλοι ενημερώνονται για τα θέματα κάθε 
συνεδρίασης τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή και λαμ-
βάνουν ηλεκτρονικά όλη τη θεματολογία, το ίδιο και 
όποιος πολίτης το ζητήσει. Στις συνεδριάσεις εφαρμό-
ζεται πλέον κανονισμός και δίνεται ο λόγος σε κάθε 
αιρετό ή πολίτη που θέλει να τοποθετηθεί. Τα ηχητικά 
αρχεία των συνεδριάσεων αναρτώνται αυθημερόν στο 
διαδίκτυο, ενώ άμεσα επόμενος στόχος είναι η ζωντα-
νή (live streaming) αναμετάδοση. Τα τελευταία αποτε-
λούν με τη σειρά τους τη λογική συνέχεια της αναβάθ-
μισης όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου που 
διενεργείται εδώ και ένα χρόνο, την αξιοποίηση και 
αναβάθμιση του δημοτικού ιστοτόπου (site), την προ-
αγωγή ψηφιακής διαβούλευσης πριν από την ψήφιση 
σοβαρών ζητημάτων (όπως οι κανονισμοί ύδρευσης, 
αποχέτευσης, καθαριότητας και η κατάρτιση του Τεχνι-
κού Προγράμματος του επόμενου έτους). Σύντομα θα 
είναι δε δυνατή και η παροχή δωρεάν ασύρματης δια-
δικτυακής σύνδεσης (wi-fi) στον οικισμό. Τα παραπάνω 
αποτελούν προσωπικές επιτυχίες του Αντιδημάρχου 
κ. Βασιλόπουλου Ιωάννη, του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκούρτη Σωτήρη και 
του δημοτικού συμβούλου και Προέδρου της Τουρι-
στικής Επιτροπής κ. Τριαντάφυλλου Αρτέμη».

Καθημερινότητα
«Στο μείζονα τομέα της καθαριότητας έχει ήδη ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο κανονι-

σμός καθαριότητας, βασικό εργαλείο για τον έλεγχο και την επίτευξη ενός καθαρού 
νησιού, εικόνα που σπάνιζε τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά επιβλήθηκαν πρό-
στιμα ως μέτρο συμμόρφωσης. Όλο το βάρος της αποκομιδής των απορριμμάτων 
το ανέλαβε ο Δήμος, δίχως να καταφύγουμε σε κοστοβόρες λύσεις ανάθεσης σε 
ιδιωτικές εταιρείες. Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία για τη φετινή χρονιά χάρη 
στην καλή οργάνωση, τον ορθολογικό προγραμματισμό και την έγκαιρη πρόσληψη 
υπαλλήλων, καθώς και χάρη στην αρωγή ιδιωτών και συλλόγων στην αρχή της 
θητείας και στην αναφερθείσα παραχώρηση απορριμματοφόρου από το Δήμο Πει-
ραιά. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε απογευματινή βάρδια αποκομιδής στον οικισμό 
και παρουσία τριών εργατών καθαριότητας για τον οδοκαθαρισμό του οικισμού 
και του λιμανιού. Ευπρεπίστηκαν κάδοι και κάδοι συμπίεσης (press containers) και 
επανακαθορίστηκαν με σήμανσή τους στο Google Earth και ενημέρωση όλων των 
δημοτών και επιχειρήσεων. 

Επεστράφησαν δεκάδες δημοτικοί κάδοι, χρόνια δεσμευμένοι από επαγγελματίες 
και έχει υπογραφεί σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την Ανα-
κύκλωση Συσκευών Α.Ε. και ήδη έχουμε παραλάβει πενήντα κάδους ανακύκλωσης 
με πιλοτική τοποθέτηση μερικών στο Δήμο, στα σχολεία και στα μεγάλα σούπερ 
μάρκετ. Καταγράφηκαν και, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, απομα-
κρύνθηκαν 14 -έως σήμερα- εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία ήταν παρατη-
μένα σε διάφορα σημεία του νησιού. Καθαρίσαμε και ευπρεπίσαμε τους χώρους 
στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (γκαράζ) και στο παλιό τυροκομείο. Έχουν αρχίσει 
να βάφονται τα δημοτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση 
(κάποια είχαν μείνει έτσι μια δεκαετία). Παραλάβαμε μετά από παρεμβάσεις νέο 
και σε καλή κατάσταση ασθενοφόρο. Όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν χάρη στην 
συνδρομή πρωτίστως του δημοτικού συμβούλου κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη 
του Διον., που είναι ο Υπεύθυνος Καθαριότητας του Δήμου.

Στον τομέα της ύδρευσης συντάξαμε και ψηφίσαμε κανονισμό, ο οποίος δεν 
υπήρχε, και προσπαθήσαμε από την αρχή να επιλύσουμε χρονίζοντα προβλήματα. 
Ξεκινήσαμε αλλάζοντας τον πίνακα στο κεντρικό αντλιοστάσιο, ο οποίος είχε κατα-
στραφεί μετά από πυρκαγιά, αλλάξαμε τις πομόνες σε πέντε γεωτρήσεις που ήταν 
χαλασμένες και αντικαταστήσαμε τους ηλεκτρικούς πίνακες. Επισκευάσαμε κεντρι-
κούς αγωγούς ύδρευσης από τους οποίους για χρόνια χανόταν πολύ νερό. Επεκτεί-
ναμε το δίκτυο από τον Κάμπο στα Κάτεργα καταργώντας παράλληλα την γεώτρη-
ση η οποία ήταν χαλασμένη και άνυδρη. Αντικαταστήσαμε τους υδρομετρητές στο 
Κάμπο με την τοποθέτηση νέων διαμέτρου μισής ίντσας με άμεσο αποτέλεσμα στη 
μείωση της κατανάλωσης. Εκδόθηκαν λογαριασμοί μόνο με τα πάγια (οι οποίοι εί-
χαν να εκδοθούν από το 2013). Επικαιροποιούμε και διορθώνουμε μέχρι σήμερα τη 
βάση δεδομένων έτσι ώστε σταδιακά να μετριέται η κατανάλωση και να εκδίδονται 
λογαριασμοί αναλόγως (οι υδρομετρητές στον οικισμό έχουν να μετρηθούν εδώ 
και πέντε τουλάχιστον έτη και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν καν που 
είναι τοποθετημένοι). Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η άμεση βελτίωση 
της ποιότητας του νερού με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες αλλά και για 
τον τουρισμό. Το δύσκολο αυτό έργο έφερε σε πέρας ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Πατέλης Δημήτρης, που είναι ο Υπεύθυνος του Δήμου στα ζητήματα ύδρευσης. 
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στον πολίτη κ. Ραγκούση Κωνσταντίνο που βοή-
θησε ανεκτίμητα και εντελώς αφιλοκερδώς τον κ. Πατέλη και το Δήμο δαπανώντας 
πολυάριθμες ώρες και ενέργεια επιδιορθώνοντας βλάβες και ζημιές».

Άλλες δράσεις
«Η παρουσία του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου-

Αντιπάρου ήταν επιτέλους αδιάλειπτη, συνεχής και 
αποτελεσματική, ιδιαίτερα επωφελής δε για τα συμφέ-
ροντα του νησιού μας, καθώς επιτύχαμε επιχορήγηση 
ύψους 80.000 ευρώ και προγραμματίζουμε έργα και 
παρεμβάσεις στο λιμάνι στο προσεχές μέλλον (δημόσι-
ες τουαλέτες, φωτισμός, κ.ά.).

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου 
(ΚΕΔΑ) με ενέργειες του Δήμου έχει αναπτυχθεί και 
μετασχηματιστεί σε ουσιαστικό πολιτιστικό πυρήνα του 
νησιού, με δράσεις, συνεργασίες και εκδηλώσεις που 
δικαιώνουν, κατά την προσωπική μου άποψη, τη θέση 
που εμπιστεύτηκα στη δραστήρια κ .Καλαργύρου 
Αθηνά.

Παρόμοια δικαίωση μπορώ να εκφράσω για τον Πρό-
εδρο και όλο το Επιτελείο της Τουριστικής Επιτροπής, 
η οποία στενά συνεργαζόμενη με την ΚΕΔΑ ανέπτυξε 
συγκεκριμένη στρατηγική στον τομέα του τουρισμού, 
όπου ως σήμερα ακολουθούνταν τυχάρπαστη και με 
έλλειψη φαντασίας πολιτική. Καταγράφηκαν και εκτι-
μήθηκαν για πρώτη φορά στατιστικά δεδομένα, έγινε 
καταγραφή και αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος 
σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού, ενώ 
από το σύνολο των δράσεών της αξίζει να αναφερ-
θούν ιδιαιτέρως η επιτυχής παρουσία του νησιού μας 
ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού σε πέντε με-
γάλες διεθνείς εκθέσεις μέχρι το τέλος του 2015, η 
κατάθεση μελέτης φωτισμού και άλλων παρεμβάσεων 
στο Κάστρο -σε στενή συνεργασία με την Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία-, οι πρωτότυπες παρεμβάσεις στο χώρο 

του Σπηλαίου (φυλλάδια, φωτογράφιση εκ νέου, προγραμματισμός νέων παροχών 
στο προσεχές μέλλον), οι στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις, σε συνεργασία 
με τον Έπαρχο κ. Μπιζά για τη χρηματοδότηση της αναστήλωσης στο Δεσποτικό 
από την Περιφέρεια καταθέτοντας παράλληλα όλες τις εγκεκριμένες μελέτες από 
το Κ.Α.Σ. στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι δημοσιογραφικές επισκέψεις (press trips) στον 
αρχαιολογικό χώρο στη θέση Μάντρα του Δεσποτικού, καθώς και η ζωντανή σύν-
δεση του υπεύθυνου αρχαιολόγου κ. Γιάννου Κουράγιου σε συνέντευξή του (στην 
εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα») από το χώρο των ευρημάτων, για πρώτη φορά στα 
χρονικά. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο θεσμό του crowdfunding, καθώς με 
τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας δωρεών ο Δήμος μας καθίσταται ο μοναδι-
κός δήμος (leader) στη χώρα που εφαρμόζει κάτι παρόμοιο.

Ο Δήμος Αντιπάρου στήριξε ως σήμερα πολυποίκιλες κοινωφελείς δράσεις συλ-
λόγων, ενώ αποτέλεσμα του πνεύματος καλής συνεργασίας ήταν η πολυδιάστατη, 
μεγάλη και άξια μνείας εθελοντική προσφορά συλλόγων και πολιτών όλο αυτό το 
διάστημα. Κινητοποιήσαμε τους πολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά σε διά-
φορα αιτήματά μας για προσφορά είτε παροχής υπηρεσιών είτε παροχής εμπο-
ρευμάτων. Αντιμετωπίσαμε έτσι ποικίλα μικροπροβλήματα τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση θα ήταν αδύνατον να επιλυθούν (ενδεικτικά οι δωρεές ήταν περίπου 
τριάντα και πρόθεση του Δήμου είναι να διοργανώσει μια τιμητική εκδήλωση ειδικά 
για αυτούς). Ουσιαστική ήταν και η ανταπόκριση Δήμων στο κάλεσμα μας, όπως του 
Δήμου Πειραιά, όπου με πρωτοβουλία του δημάρχου και φίλου του νησιού 
κ. Μώραλη παραχωρήθηκε απορριμματοφόρο όχημα που βοήθησε σε μεγάλο 
βαθμό στην καθαρή εικόνα του νησιού ως σήμερα, καθώς και του δημάρχου 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μαργαρίτη με την παραχώρηση μηχανικού 
του δήμου του για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την προμήθεια 
εξοπλισμού μηχανημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των ΑΣΑ του δήμου 
μας. Ήδη, τέλος είναι δρομολογημένη η σύμπραξη των νησιών Αντιπάρου, Πάρου, 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με στόχο τη διαδημοτική συνεργασία και ανάπτυξη 
(ΤΑΠΤΟΚ/CLLD)».

Η κριτική
«Οφείλω να παραδεχτώ ότι πολλά ζητήματα είναι δυσχερέστερα στην οργάνωση 

και επίλυσή τους από όσο εκτιμούσα ως απλός πολίτης, κι από όσο ενδεχομένως 
εκτιμούν και σήμερα κάποιοι συμπολίτες μου για τη θητεία της νυν δημοτικής αρχής. 
Όπως υπάρχουν πολίτες που συνέδραμαν ουσιαστικά στις προσπάθειές μας για μία 
βελτίωση στον τρόπο άσκησης της δημόσιας διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία υπάρχουν 
και πολίτες που κρίνουν αυστηρά μια δημοτική θητεία δεκατεσσάρων μηνών. Η 
κριτική βελτιώνει τον κρινόμενο, κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέ-
ψει ότι το νησί μας παρουσιάζει μία εικόνα πρωτόγνωρης ευταξίας και 
οργάνωσης, χωρίς προσκόλληση στις φθαρτές και ξοφλημένες αξίες παλιότερων 
θητειών, αλλά αντίθετα με συγκεκριμένο όραμα και στρατηγική.

Κόντρα στις αντιξοότητες που κληροδοτήσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα της 
ανάληψης, με το αποκεφαλισμένο προσωπικό του Δήμου σε καίριες θέσεις και την 
έλλειψη οργάνωσης σε πολλά πεδία, αλλά και σε μια εποχή παρακμής όπου οι κε-
ντρικοί πόροι μειώνονται, όπως και η κρατική μέριμνα για την πορεία και ανάπτυξη 
των δήμων, σε μια εποχή γενικότερης κοινωνικοοικονομικής κρίσης που έμμεσα και 
άμεσα πλήττει και τον πληθυσμό του νησιού μας, πιστεύω πως καταφέραμε να πα-
ρουσιάσουμε ένα απόλυτα θετικό πρόσημο».
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δημοτικά 
τέλη

Ο δήμος Πάρου με τις συνεχείς περικοπές από 
την κεντρική διοίκηση αρχίζει και αντιμετωπίζει 
προβλήματα ρευστότητας για την καθημερινότη-
τά του. Ο δήμος μας, αν και είναι οικονομικά υγι-
ής χάρη στην πολιτική που ακολουθήθηκε από το 
2003, είναι πιθανό να έχει προβλήματα στο μέλλον.

Ο δήμος Πάρου, για να αντιμετωπίσει κάποιες 
ανάγκες του έκανε προ ημερών αυξήσεις στα δη-
μοτικά τέλη. Οι αυξήσεις -εν μέσω οικονομικής κρί-
σης- θα «πιστωθούν» ανάλογα από την τοπική μας 
κοινωνία, προς τη δημοτική πλειοψηφία…

Κατά την μείζονα αντιπολίτευση η αύξηση δη-
μοτικών τελών δεν ήταν απαραίτητη να γίνει, κα-
θώς υπάρχει μία σειρά μέτρων (που κατέθεσε στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου), ώστε το 
έλλειμμα που θα παρουσιαστεί το 2016 (σύμφω-
να με την οικονομική υπηρεσία του δήμου), ύψους 
155.000 ευρώ, να καλυφθεί. Αυτό, πάντα σύμφωνα 
με το συνδυασμό του κ. Βλαχογιάννη, μπορεί να εί-
ναι εφικτό με περικοπές των δαπανών και εξόδων.

Από την άλλη, η δημοτική πλειοψηφία, ενώ ου-
σιαστικά «βλέπει» και εκείνη ότι θα μπορούσε να 
υπάρξει περικοπή δαπανών, δεν έπεισε –τουλάχι-
στον τον αρθρογράφο του παρόντος κειμένου- ότι 
τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις αυξή-
σεις τελών φωτισμού, καθαριότητας και πολιτιστι-
κού τέλους, θα δαπανηθούν για το κλείσιμο τρυ-
πών που παρουσιάστηκαν λόγω της αύξησης του 
ΦΠΑ στην Πάρο. Η δημοτική πλειοψηφία σε καμία 
περίπτωση δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το λόγο 
των αυξήσεων και πολύ περισσότερο δε μας είπε 
με νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρή-
ματα. Θα μπορούσαμε να λαϊκίσουμε και να γρά-
ψουμε αυτά που συζητούνται στα καφενεία για το 
που θα πάνε αυτά τα χρήματα, αφού πολλοί ισχυ-
ρίζονται πως τουλάχιστον τα χρήματα του πολιτι-
στικού τέλους θα χρησιμοποιηθούν για να γίνονται 
όπως και πρώτα κάποιες εκδηλώσεις (πανηγύρια).

Επί της ουσίας όμως αυτό που πραγματικά ξένι-
σε είναι η ευκολία με την οποία η δημοτική πλειο-
ψηφία αποφάσισε τις αυξήσεις. Δηλαδή, σε τίποτα 
δεν έδειξε να διαφοροποιείται από τις κυβερνήσεις 
των τελευταίων ετών στην πατρίδα μας. Τα κόμμα-
τα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια (ΠΑΣΟΚ, 
ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ), 
με μεγάλη ευκολία και δίχως καμία δεύτερη σκέψη, 
για να συγκεντρώσουν χρήματα αποφάσισαν να 
τα υφαρπάξουν με χίλιους δυο τρόπους από τους 
πολίτες. Άλλοτε με μειώσεις μισθών-συνάξεων, 
άλλοτε με αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΚΟ, άλλοτε με 
χαράτσια κλπ. Ίδια ακριβώς ήταν και η λογική του 
δήμου Πάρου. Δηλαδή, «έχω μείωση εσόδων, κάνω 
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη». Η λογική είναι γνω-
στή. Δηλαδή, κανένα σπιτικό σήμερα δεν μπορεί να 
γλυτώσει από χαράτσια που μπαίνουν σε λογαρια-
σμούς κοινής ωφέλειας. 

Οι αυξήσεις που έγιναν από το δήμο Πάρου, μπο-
ρεί να μη φαντάζουν μεγάλοι σε ετήσια βάση, αλλά 
τη σημερινή εποχή που όλοι υπολογίζουν μέχρι το 
τελευταίο ευρώ, αυτές είναι ένα ακόμα χτύπημα 
στην τσέπη της κοινωνίας μας.

Πνευματική
κιβωτός

Κυκλοφόρησε και πάλι 
το περιοδικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ιερού 
Προσκυνήματος Εκατο-
νταπυλιανής: «Πνευματική 
Κιβωτός». Το περιοδικό 
κυκλοφορούσε από την 
εποχή της ιδρύσεως του 
Ιερού Προσκυνήματος και 
εκτός από τις δραστηριό-
τητές του παρουσίαζε και 
δραστηριότητες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Παροναξί-
ας. 

Σε σχετικό μήνυμα του Ι. Προσκυνήματος κατά την 
επανέκδοση του περιοδικού γράφεται: «∆υστυχῶς, ἡ 
οἰκονοµική κρίση, πού ταλανίζει τά τελευταία 
χρόνια τήν πατρίδα µας, εἶχε ὡς ἐπακόλουθο 
τήν δραµατική µείωση τῶν ἐσόδων τοῦ Προσκυ-
νήµατος σέ τέτοιο βαθµό πού µέ δυσκολία ἀντι-
µετωπίζει τίς ἀπαραίτητες γιά τή λειτουργία 
του δαπάνες. Γι’ αὐτό ἀναγκάστηκε νά διακόψει 
τήν κυκλοφορία του.

Πάρ’ ὅλα αὐτά, ἐπειδή τό δίµηνο Αὐγούστου – 
Σεπτεµβρίου τοῦ παρόντος χρόνου, πραγµατο-
ποίησε δύο σηµαντικές ἐκδηλώσεις, πού εἶχαν 
ἀπήχηση σ’ ὅλον τό Χριστιανικό κόσµο τῆς Χώ-
ρας µας και αὔξησαν τό κῦρος καί τή φήµη του, 
στον ἐκκλησιαστικό καί ἐπιστηµονικό χῶρο, 
ὁδήγησαν τήν ∆ιοικούσα Ἐπιτροπή στην ἀπό-
φαση ἒκδοσης αὐτοῦ τοῦ τεύχους, γιά νά πλη-
ροφορήσει τούς ἀναγνῶστες του, τά σχετικά µ’ 
αὐτές τίς τόσο ἀξιόλογες γιά τό Προσκύνηµα 
ἐκδηλώσεις.

Ἡ µία ἀπό αὐτές τίς ἐκδηλώσεις εἶναι, ἡ λα-
µπρή διεξαγωγή τῆς πανηγύρεως τῆς Παναγίας 
µας, τό φετεινό ∆εκαπενταύγουστο, στήν ὁποία 
παρέστη ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς ∆η-
µοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, στήν 
πρώτη, µάλιστα, παρουσία του σέ θρησκευτική 
πανηγυρική ἐκδήλωση καί ἡ δεύτερη, τό ἐπιτυ-
χηµένο Ἐπιστηµονικό Συνέδριο πού ὀργάνωσε 
καί πραγµατοποίησε τό Ἱερό Προσκύνηµα, µέ 
τήν εὐκαιρία τῆς συµπληρώσεως 50 χρόνων 
ἀπό την ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ τῆς 
Ἑκατονταπυλιανῆς, ἀπό τόν ἀείµνηστο καθηγη-
τή καί ἀκαδηµαϊκό, Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο, στό 
ὁποῖο µετεῖχε καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος.

Ὁ Σεβασµιώτατος Πρόεδρος τῆς ∆ιοικούσης 
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος, Μητρο-
πολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος καί τά µέλη 
της, εὐελπιστοῦµε ὅτι οἱ οἰκονοµικές συγκυρίες 
θα βελτιωθοῦν καί θά µᾱς ἐπιτρέψουν, µε τήν 
βοήθεια πάντοτε τῆς Παναγίας µας, νά συνεχί-
σουµε τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ µας καί στό 
µέλλον.

Τελειώνοντας, ἐπιθυµοῦµε νά εὐχαριστήσου-
µε, ὅσους µέ ὁποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν 
στήν ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ τεύχους τῆς «ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ» καί ἐλπίζουµε νά ἔχουµε καί 
στό µέλλον τή συνεργασία τους καί τή βοήθειά 
τους».

Χειμερινό 
ωράριο

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, δημοσιοποίησε το χειμερινό ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων, που έχει ως εξής:

Εμπορικά – Τουριστικά καταστήματα:
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 έως 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00 – 

14:00 & 17:00 - 21:00.
ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΑ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ κλπ: 

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

08:00 –  21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ  
Εξαιρούνται τα παρακάτω καταστήματα: Βενζινά-

δικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτογραφικά, 
Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία.

Τουριστική 
ταυτότητα

Τη Δευτέρα 2 
Νοεμβρίου, στο 
Λονδίνο, έγινε η 
έναρξη της διε-
θνούς τουριστικής 
έκθεσης «World 
Travel Market» 
και παρουσιά-
στηκε η νέα τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα αποτελεί και την ομπρέ-
λα προβολής όλων των νησιών της Περιφέρειας στο 
εξωτερικό. Το νέο λογότυπο και σλόγκαν αποτελούν 
προϊόν της στρατηγικής συνεργασίας της Περιφέρειας 
με το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN, από το οποίο 
ξεκινά και η διεθνής προβολή της.

Η συνολική αναμόρφωση της τουριστικής πολιτικής 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σεβασμό στον ιδι-
αίτερο χαρακτήρα του καθενός από τα νησιά των Κυ-
κλάδων και της Δωδεκανήσου θα αγκαλιάσει όλα τα 
νησιά και θα λειτουργήσει ως ομπρέλα για όλους τους 
μεγάλους ή μικρότερους τουριστικούς προορισμούς, 
χτίζεται μέρα με τη μέρα μέσα από συνεργασίες με 
τους καλύτερους στον κόσμο.

Η φετινή έκπληξη των εκατοντάδων επισκεπτών της 
«World Travel Market», είναι η επιβλητική πυραμίδα 
της εισόδου του συνεδριακού χώρου, όπου ντύνεται 
για πρώτη φορά με οθόνες στις οποίες παρουσιάζο-
νται αποκλειστικά και μόνο τα νησιά της Περιφέρειας 
μας μέσα από ένα μοναδικό βίντεο που δημιούργησε 
το CNN και το οποίο στη συνέχεια θα προβάλλεται 
από το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο. Το μεσημέρι της πε-
ρασμένης Δευτέρας το περίπτερο της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου επισκέφθηκε ο διάσημος άνκορμαν του CNN, 
Richard Quest, όπου τον υποδέχθηκε ο περιφερειάρ-
χης, κ. Γ. Χατζημάρκος και η αντιπεριφερειάρχης τουρι-
σμού, κ. Μαριέττα Βακιάνη Παπαβασιλείου.

Ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Η νέα τουριστική στρα-
τηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έρχεται να 
απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής, να αναδείξει 
την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε νησιού και να επα-
νατοποθετήσει όλα τα νησιά µας στις διεθνείς αγο-
ρές, στη θέση που τους αξίζει, την κορυφή. Κορυφαί-
οι επαγγελµατίες από όλον τον κόσµο δούλεψαν για 
τη νέα διεθνή ταυτότητα της Περιφέρειάς µας, αντά-
ξια της δυναµικής και της προοπτικής των υπέροχων 
αυτών προορισµών. Το µέλλον το χτίζουµε, δεν το 
περιµένουµε!».

Τραγωδία
Μία πολύ τραγική είδηση δημοσιοποιήθηκε από την 

Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, για γεγονός 
που έλαβε χώρα στις 6 Νοεμβρίου 2015 στα Γλυσίδια 
στις 3:30 το μεσημέρι.

Το «παγωμένο» δελτίο τύπου της Αστυνομίας γρά-
φει: «Αυτοκτονία: 46χρονος υπήκοος Αλβανίας, βρέ-
θηκε απαγχονισµένος, µε αυτοσχέδιο βρόχο που είχε 
προσδέσει σε δέντρο ελιάς. Εγκληµατική ενέργεια 
αποκλείσθηκε».



Όλοι έχουμε λίγο –πολύ δοκιμάσει τις υπέρ-χορταστικές μερίδες του 
Μπριζολάδικου με καλοψημένο χοιρινό γύρο, τα τεράστια τυλιχτά με 
πεντανόστιμο γύρο κοτόπουλο ή απλά το κλασικό καλαμάκι – πιτού-
λα - παγωμένη μπυρίτσα (που ποτέ δεν είναι μόνο ένα). Τώρα όμως 
έχουμε νέο λόγο επίσκεψης στο στέκι της Ζωοδόχου Πηγής. Δοκιμά-
στε το νέο γεμιστό κεμπάπ με τυρί Φιλαδέλφεια, συνοδέψτε το με 
ελαφριά σως γιαουρτιού και πιτούλες στα κάρβουνα και ίσως δώσε-
τε απάντηση στο ερώτημα: «Μα γιατί έχει πάντα κίνηση στο τέρμα της 
παραλίας;». Η απάντηση είναι «Μπριζολάδικο».

Το κοτομπέικον είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Όμως στο «Σουβλάκι 
του Πεπέ» είναι ακόμα μεγαλύτερη! Εκλεκτά κρεατικά χειροποίητα 
φτιαγμένα, καλοψημένα, πεντανόστιμα, σερβιρισμένα σε μια λιτή και 
όμορφη σάλα της παραλίας Παροικιάς, με θέα τη μαρίνα και τα καΐ-
κια. Καλή Ελληνική μουσική στο background. Γνωστοί και φίλοι στα 
γύρω τραπέζια, κρασί και… τι άλλο θέλει ο Έλληνας για να είναι ευτυ-
χισμένος! Το σουβλάκι του Πεπέ είναι το αντίδοτο στον ΕΝΦΙΑ και ο 
Βαγγέλης το αντίπαλο δέος του Σόιμπλε! 
Το πρώτο σε κάνει να χαμογελάς από ευχαρίστηση και ο δεύτερος 
δεν θα σε αφήσει ποτέ... να πεινάσεις. 

Επιστροφή για τον αγαπητό Δημήτρη στις ριζες του. Bar 101. Η πα-
λιά δοκιμασμένη συνταγή, προσαρμοσμένη στο σήμερα της Πάρου. 
Νέοι συνεργάτες, mainstream μουσική, ιδανικός χώρος γι’ αυτό 
που θέλει να δώσει στο κοινό του και βέβαια το ατού του Δημή-
τρη... Τα μοναδικά cocktail που μπορούν να μας απογειώσουν.
Φέτος το χειμώνα το Republic δε θα λειτουργήσει σαν espresso bar, 
αλλά απλά σαν bar. Απλά; Μάλλον λάθος έκφραση. Επισκεφθείτε το 
Republic κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και θα κατα-
λάβετε γιατί οι απλές «συνταγές» είναι οι καλύτερες.

Το De facto είναι ενα café που αλλάζει χαρακτήρα ώρα με την ώρα. 
Espresso το πρωί με κουβεντούλα για τα νέα της πολης, light food 
και φρέσκιες σαλάτες το μεσημεράκι, λαχταριστές κρέπες και βάφλες 
με παγωτό το απόγευμα. «Φρέσκιες» φατσούλες, μαθητόκοσμος, 
χαμόγελα, life is good… Γίνεται όμως και καλύτερο. Τετάρτη βράδυ, 
Champions League, Τ-Ε-Ρ-Α-Σ-Τ-Ι-Α οθόνη, βαρελίσια μπύρα, πει-
ράγματα και πλάκες, όλη η μαγεία της μπάλας μπροστά μας. Ελληνικό 
πρωτάθλημα και όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης στο De facto.

παραλια παροικιασ
25188

παραλια παροικιασ
24094

παραλια παροικιασ
23214

ηµερολόγιο εξόδου!
Παρασκευή 13/11, 20:45
Ο εκαντοτάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε @Αρχίλοχος

Σάββατο 14/11, 22:00 V. Gouzios plays the jazz @Nemobar Παροικιά 

Κυριακή 15/11, 13:00 Μουσική εκδήλωση @Καλλιτεχνικό καφενείο Προδρόμου αφ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΑΘΗΝΑ – ΙΛΙΣΙΑ κοντά στο 
Μετρό Μεγάρου Μουσικής και τα 
λεωφορεία, πωλείται δυάρι 45 
τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο, 1ου 
ορόφου, µε ησυχία, 2 Υ/∆, µεγάλο 
χωλ, πόρτα ασφαλείας, κουφώµα-
τα αλουµινίου. Τιµή: 44.000 ευρώ. 
Τηλ. 210 721 3500, 6944 856 105

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40 τ.µ, επιπλωµένη,  1 υπνοδω-
µάτιο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική θέρµαν-
ση, 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΤΖΑΝΕ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ., 2 Υ/∆, 
σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και υποδοµή για καλοριφέρ. Τηλ.: 
6977 624 072, 22840 42937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιά-
ζεται δυάρι 47 τ.µ., µε αυτόνοµη 
θέρµανση και θέα. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6973 047 770 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια ηµιυπόγεια 
αποθήκη 100 τ.µ. Τιµή 200€. Τηλ. 
6974 601 331

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
45 τ.µ., δίχωρο, για όλο το χρόνο, 
250 ευρώ µηνιαίως. Τηλ. 22840 
52743

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 22 τ.µ., 
επιπλωµένη. Τηλ. 6948 872 161, 
6949 043 463

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται δυάρι 
65 τ.µ., αυτόνοµο µε κεντρική θέρ-
µανση. Τηλ. 6977 690 639

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοικιάζεται 
δυάρι επιπλωµένο, εξοπλισµένο 
µε όλα τα ηλεκτρικά, για όλο το 
χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 6989 
871 269, 6934 426 848

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοικιάζεται 
Studio µέσα σε κήπο, επιπλωµένο, 
µε κουζίνα, µπάνιο, καλοριφέρ και 
έξτρα κοµφόρ. Τηλ. 6972 374 248

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρ-
σονιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΑ 45 – 70 τ.µ. 

σε ήσυχη περιοχή της Παροικίας 
ή κοντά ζητείται προς ενοικίαση 
για όλο το χρόνο, από Έλληνα, 
µόνιµο κάτοικο Πάρου, µε 1 – 2 
Υ/∆, ΜΗ επιπλωµένη, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και ηλιακό. Τηλ. 6936 
456 086, κος Νίκος.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟ 
προς ενοικίαση ζητούνται, όλων 
των τύπων, για διάθεση σε πελά-
τες του γραφείου µας, για όλο το 
χρόνο ή σεζόν. Τηλ. 22840 52743, 
6944 222 422

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται µε τα 
ανάλογα προσόντα από κατα-
σκευαστική εταιρεία στην Πάρο 
για µόνιµη εργασία, µε ασφάλιση. 
Περιοχή έργου Αµπελάς Νάουσας. 
Τηλ. 6944 818 550, 22843 00550

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για 
Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστείο, για 
µόνιµη εργασία. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 24966, 6974 367 781

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, µε 
διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, 
για εργασία σε λογιστικό γραφείο. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
kalkos@hol.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια, κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 

παραδίδει µαθήµατα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατοµικά & 
οµαδικά. Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα - CELI 1- 5, Diploma, 
Κρατικό πιστοποιητικό και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 
365 805

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ πτυχι-
ούχος µε δίπλωµα οδήγησης, 
αναλαµβάνει την φύλαξη και τη 
µελέτη µικρών παιδιών. Τηλ. 6979 
413 853

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. 
Μάθε το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974 717 978

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ-ΚΑΪΚΙ ΑΛΙΕΥΤΙ-
ΚΟ επαγγελµατικό 8,5 µέτρων, 
πωλείται. ∆ιαθέτει υδραυλικό 
τιµόνι και λαγουδέρα, VHF και 
βυθόµετρο. Τηλ.6945 276 055

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΡΟΣ σε κεντρικό 
σηµείο της αγοράς, πωλείται 
επιχείρηση 10ετούς λειτουργίας. 
Πληροφορίες στο κατάστηµα 
“Melissa” στα τηλέφωνα: 22840 
24840, 6937 422 612

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ, έγκυες µοσχίδες, µοσχάρια 
γάλακτος και γαϊδούρια πωλού-
νται. Επίσης πωλείται κοπριά προς 
20 ευρώ το κυβικό. Τηλ. 6944 
900 855

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

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

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00-19.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Μικροβιολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
6, 7/11

Ορθοπαιδικός | 6, 7/11

Παιδίατρος | 5, 6/11

Καρδιολόγος 13/11 & 27/11, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

Αστέρας Πάρος
τηλ/fax: 22840 51039 | κιν.: 6977 690140

Πλυντήριο | Λιπαντήριο
Παροχή υγραερίου κίνησης

& διανοµή κατ’ οίκον

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Καντιώτης Νικόλαος του Ιακώβου και της Αγγελικής το γένος Μαριά-
νου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο και η Παγκάλου 
Αγγελική του Βασιλείου και της Ευθυµίας το γένος Καρδάση που γεννήθηκε 
στον Πειραιά και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν το ∆εκέµβριο στο 
∆ηµαρχείο Πάρου. 
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Ευχαριστήριο
Τα Παιδιά, τα Εγγόνια, τα Αδέλφια, τα Ανίψια και 

όλοι οι Συγγενείς τoυ Αείμνηστου Ευάγγελου Γ. Δε-
κάριστου, που κηδεύθηκε τη Παρασκευή 30 Οκτωβρί-
ου 2015, στην Αγκαιριά Πάρου, εκφράζουμε τις από 
καρδιάς, θερμές και ευγνώμονες  ευχαριστίες μας. Για 
την αναμονή, παρουσία και συμμετοχή στο πένθος μας 
κατά την Εξόδιο Νεκρώσιμη Ακολουθία που έλαβε 
χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς.

Επίσης, ειλικρινώς ευχαριστώ τον Εφημέριο μας Πα-
τήρ Θώμα Κυδωνιεύς για την συνεπή επικοινωνία μας 
και υπομονή του, για την διεκπεραίωση της ακολουθί-
ας μαζί με τους Συμπαραστατούντες Ιερείς μας, καθώς 
επίσης τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς, ιδιαιτέρως 
την Πρόεδρο του και σε όσους βοήθησαν κατά την 
μεταφορά μας, από την Σύρο. 

Τέλος, αισθάνομαι την επιθυμία, από τα βάθη της 
ψυχής μου, να ευχαριστήσω τους Συνοδοιπόρους, 
Συγχωριανούς των Γονέων και Παππούδων μου, που 
τους τιμούσαν και τους συμπαραστάθηκαν και εν ζωή. 
Ακόμη ευχαριστώ, όσους με συλλυπήθηκαν με κάθε 
επικοινωνιακό μέσο. Ευχόμενος σε όλους μακροημέ-
ρευση και αδιάπτωτη υγεία μέχρις εσχάτων. 

Με Ειλικρινή Εκτίμηση
Γ.Ε.Δ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜ.  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Έφυγε από κοντά 
μας στις 06/10/2015 
η Μαργαρίτα Δημ. 
Τριανταφύλλου από 
το Άσπρο Χωριό. Στην 
ζωή της έχτισε το πρό-
τυπο της υποδειγματι-
κής οικογένειας με τον 
σύζυγό της, τα τέσσε-
ρα παιδιά της και τα 
έξι εγγόνια της. Στορ-
γική σύζυγος, τρυφερή 
μητέρα, καλοσυνάτη 
γιαγιά, καλή συγγενής 
και φίλη, δίδαξε σε 
όλους ήθος, ανθρω-
πιά, εγκαρδιότητα, 
φιλανθρωπία, αξιοπρέπεια, καλοσύνη και απλότητα, 
αλλά συνάμα και νοικοκυριό, εργατικότητα, εντιμό-
τητα και μεγαλοσύνη. Το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της θα τελεστεί την Κυριακή 
15 Νοεμβρίου και ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωο-
δόχου Πηγής Άσπρου Χωριού Πάρου.

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης η οικογένεια θα 
ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος της.

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΕΙΑ

Έξι Οκτώβρη διάλεξε,
ένας Άγγελος να κλέψει,   

 
κι επήρε την ψυχούλα σου,         

   
δίχως μεγάλη σκέψη.

Το Άσπρο Χωριό μαράζωσε,
στον ξαφνικό χαμό σου,
σαν το πουλάκι πέταξες,
μακριά απ’ το σπιτικό σου.    

  

Μέσα σ’ αυτό περάσαμε,
χρόνια ευτυχισμένα,
και τώρα σε σκεφτόμαστε,
με μάτια βουρκωμένα    

Από μικρή στα βάσανα,     
  

στον πόνο, την ορφάνια,
μα όλα τα ξεπέρναγες,
με τόση υπερηφάνεια.  

Καθένα φυλλαράκι σου,
ήταν και χάρισμά σου,
περήφανους μας έκανες,
που ζήσαμε κοντά σου.

Ότι κι αν σου ζητούσαμε,  
γινόσουνα θυσία,
όλοι σε αγαπούσαμε,  
Μάνα, Γιαγιά και Θεία.

Κανένα δεν τον άφηνες,
δίχως να τον φιλέψεις,
γι’ αυτό θα μείνεις ζωντανή, 
σε όλων μας τις σκέψεις.

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάρος: 5/11/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.:  6882
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΠΑΡΟΣ, Ταχ. Κώδικας: 84400
Πληροφορίες: Τσιγώνιας  Ν.
TELEFAX: 22840-28469, Τηλέφωνο: 22840-21228

ΠΡΟΣ: 
1. Δήμο Πάρου
2. Δήμο Αντιπάρου
3. Α.Σ. Πάρου
4. Σφαγείο Δήμου Πάρου
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΥ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Πάρου υπενθυμίζει στους 
κτηνοτρόφους των νησιών Πάρου Αντιπάρου τα πα-
ρακάτω:

Από 1 Νοεμβρίου 2015 οι κάτοχοι αιγών και προβά-
των θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων 
τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους τα 
οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμ-
βρίου 2015 στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Πάρου. Τα μη-
τρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με 
τις οδηγίες που έχουν δοθεί και με μεγάλη προσοχή.

Κατά την απογραφή αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους, οι κάτοχοι των ανωτέρω ζώων, θα μπορούν 
να παραγγέλνουν ενώτια (τύπου 1 για τα μεγάλα ζώα, 
τύπου 2 για τα μικρά ζώα που πάνε για σφαγή).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα σφαγεία δεν δεχόμεθα κανένα 
ζώο (αιγοπρόβατα,  βοοειδή,  χοιρινά) χωρίς ενώτια 
και χωρίς τα συνοδευτικά τους έγγραφα (διαβατήριο, 
υπεύθυνη δήλωση παραγωγού, άδεια διακίνησης) για 
την έκδοση των οποίων απαιτείται η παρουσία των 
ίδιων των κτηνοτρόφων.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τσιγώνιας Νικόλαος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την υποχρέωση από τα βάθη της καρ-

διάς μας, να ευχαριστήσουμε και δημόσια την Εθελο-
ντική Ομάδα Διάσωσης, η οποία στο κάλεσμά μας, τα 
μεσάνυχτα της 4ης Νοεμβρίου, δεδομένου ότι το Κέ-
ντρο Υγείας την ώρα εκείνη δε διέθετε οδηγό ασθε-
νοφόρου, όχι μόνο προσήλθε πλήρως οργανωμένη 
και εξοπλισμένη και ως απεδείχθη με άριστες γνώσεις 
διακομιδής, αλλά κυρίως αυτό που μας προξένησε τη 
μεγαλύτερη εντύπωση, ήταν ο χρόνος άφιξής της από 
τη Νάουσα στην Παροικία, εντός δεκαοκτώ λεπτών. 
Και πάλι πολλές ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια.   

Η οικογένεια Δημ. Χερουβείμ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΟ
Το ετήσιο έπαθλο συνοδευόμενο από χρηματικό 

βραβείο στη μνήμη του ΓΙΑΓΚΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
Πάριου λογοτέχνη, θεατρικού συγγραφέα, κορυφαίου 
της απαγγελίας του ελληνικού ποιητικού λόγου και 
λάτρη της ιδιαίτερης πατρίδας του, χορηγήθηκε και 
εφέτος από την οικογένεια Αργυρόπουλου στον τελει-
όφοιτο μαθητή του Γενικού Λυκείου Πάρου, ο οποίος 
διακρίθηκε για την άριστη επίδοσή του, για το ήθος 
του και τη χρηστότητά του σύμφωνα με την καθιέρω-
ση του βραβείου από το Υπουργείο Παιδείας.  

Το έπαθλο με το συνοδεύον αυτό χρηματικό βρα-
βείο, κατά το σχολικό έτος  2014-2015, απονέμεται  
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στον τε-
λειόφοιτο μαθητή του Γενικού Λυκείου Πάρου Μι-
χάλη Χερουβείμ του Αναστασίου, ο οποίος 
αρίστευσε στις επιδόσεις του στα μαθήματα και 
έλαβε Απολυτήριο με βαθμό 19,9  Άριστα.                                                             
Ο  Μιχάλης σήμερα είναι  πρωτοετής φοιτητής της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Σύλ-
λογος των Διδασκόντων εκφράζει τις θερμές  του ευ-
χαριστίες στην οικογένεια   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, που συ-
νεχίζει ανελλιπώς και με συνέπεια για  47 ολόκληρα 
χρόνια να τιμά το άξιο πνευματικό τέκνο της Πάρου, 
ΓΙΑΓΚΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ, επιβραβεύοντας τις άρι-
στες επιδόσεις στον τομέα των γραμμάτων, με την 
απονομή του ετήσιου επάθλου στον πρωτεύσαντα τε-
λειόφοιτο μαθητή του Γενικού Λυκείου Πάρου.                                                                                 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Μιχάλης Χερουβείμ του Αναστασίου, απόφοι-

τος του Γενικού Λυκείου Πάρου, κατά το σχολικό 
έτος 2014-2015, πέτυχε να εισαχθεί  δεύτερος (2ος) 
στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων 
συγκεντρώνοντας στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα  19.580  μόρια.  

Ο Μιχάλης πέτυχε το Μεγαλύτερο Βαθμό  
Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 19,5 στο 
Νομό Κυκλάδων. Η  EUROBANK στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Η  Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», 
το οποίο εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, απένειμε 
χρηματικό βραβείο στο Μιχάλη και τιμητική πλακέτα 
στο Γενικό Λύκειο Πάρου, σχολείο από  το οποίο 
αποφοίτησε ο αριστούχος μαθητής  με τον Ανώτερο 
Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 
Νομό Κυκλάδων για τη σχολική  χρονιά  2014-2015. 
Η Σχολική Κοινότητα του Γενικού Λυκείου Πάρου 
συγχαίρει το Μιχάλη και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.                                                                                                                                    
   Επίσης, συγχαίρει και τους υπόλοιπους επιτυχόντες 
σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015.
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Ένας από τους ομορφότερους αγώνες των τελευ-
ταίων ετών πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββα-
το στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, μεταξύ ΑΟΠ και 
Πανναξιακού, που έληξε 1-1.

Ο αγώνας καθήλωσε τους 200 περίπου Παριανούς 
φιλάθλους στην εξέδρα. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα 
ημίχρονο την υπεροχή (στο πρώτο η Ναξιακή ομάδα 
και στο δεύτερο ο ΑΟΠ), αλλά η ομάδα μας έχει κάθε 
λόγο να τα βάζει με την τύχη, αφού δίχως υπερβο-
λή επί περίπου 20 λεπτά «βομβάρδιζε» τη εστία του 
16χρονου (!) Σερραίου τερματοφύλακα του Πανναξια-
κού, Ρόβα, μην καταφέρνοντας όμως να διευρύνει το 
σκορ.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα η Ναξιώτικη ομάδα 
μπήκε φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερνε 
με σχετική ευκολία να δημιουργεί φάσεις στην εστία 
μας. Έμπαινε εύκολα στη μεγάλη περιοχή της Παρια-
νής ομάδας και έχασε αρκετές καλές ευκαιρίες, αρχικά 
με το αστέρι τους, Σκούπρα, όσο και με το Βαθρακο-
κοίλη. Από την άλλη, ο ΑΟΠ, προσπαθούσε να κρα-
τήσει τους Ναξιώτες έξω από την περιοχή του και με 
ευκολία απόκρουε τις στημένες φάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο φίλαθλος κόσμος είδε έναν 
εντελώς μεταμορφωμένο ΑΟΠ. Η Παριανή ομάδα 
εγκαταστάθηκε από το 46ο λεπτό στη μεγάλη περιοχή 
του Πανναξιακού και προσπαθούσε να πετύχει γκολ. Ο 
Γιουρτζίδης βρισκόταν στην κορυφή της επίθεσης, ενώ 
πλαγιοκοπούσαν την άμυνα, ο Γιαννούλης από αριστε-
ρά και ο Καράι από δεξιά. Συγχρόνως περιφερειακά 
από τον άξονα της επίθεσης του ΑΟΠ προσπαθούσε 
να δημιουργήσει φάσεις ο Τριανταφυλλίδης. Η Παρια-
νή ομάδα προηγήθηκε τελικά με ένα εξαιρετικό γκολ 
που πέτυχε ο Καράι στο 52ο λεπτό. Ο εξτρέμ του ΑΟΠ 
πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή 
των Ναξιωτών και αφού μπήκε με σλάλομ στη δεξιά 
πλευρά της άμυνας του Πανναξιακού, έκανε δυνατό 
σουτ στη γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, γρά-
φοντας το 1-0 για την ομάδα μας.

Ο ΑΟΠ συνέχιζε να κάνει επιθέσεις και να χάνει 
γκολ. Όλα αυτά περίπου έως το  68ο λεπτό, που ο Να-
ξιώτης προπονητής, Κ. Προμπονάς, άλλαξε το σχήμα 
της ομάδας του ενισχύοντας το κέντρο. Ο Πανναξια-
κός άρχισε να βγαίνει εύκολα σε καλές αντεπιθέσεις 
βρίσκοντας διαδρόμους προς την εστία μας. Ο ΑΟΠ 
ευτύχησε να έχει σε καλή μέρα το νεαρό τερματοφύ-
λακα Βεντουρή, που φαινόταν ανίκητος. Ο Βεντουρής 
νικήθηκε μόνο μία φορά, στο 79ο λεπτό, όταν δέχθηκε 
γκολ από τον Ντάσιο. 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο αγώνας πήρε άγρια 
ομορφιά, αφού κάθε κατεβασιά των δύο ομάδων μύ-
ριζε γκολ. Ο ΑΟΠ συνέχισε το ρεσιτάλ των χαμένων 
ευκαιριών, ενώ ο Πανναξιακός έδειχνε να ικανοποιεί-
ται πλέον με το βαθμό της ισοπαλίας, κάτι που ομολό-
γησε και ο προπονητής τους μετά τον αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Βεντουρής, Κρου-
σταλλάκης, Μετάι, Δελημπαλταδάκης, Πετρόπουλος, 
Μπαρμπαρήγος (79ο Κληρονόμος), Χατζία, Τριαντα-

φυλλίδης (68ο Γ. Ρού-
σος), Γιαννούλης Καράι, 
Γιουρτζίδης (87ο Σένκα).

Πανναξιακός: (πρ. 
Προμπονάς), Ρόβας,  
Καρελέμογλου, Κουφό-
πουλος, Παπανικολάου, 
Μ. Βαθρακοκοίλης (65ο 
Λίκα), Χαμηλοθώρης, 
Ευριπιώτης, Καρούσης, 
Βιλαντώνης (84ο Ν. Βαθρακοκοίλης), Σκούπρας, Ντά-
σιος.

Διαιτητής: Δεληγιάννης (με κατάχρηση της σφυρί-
χτρας…), με βοηθούς την κ. Μαργαρίτη και τον κ. Μου-
τάφη (καλοί).

Ατομική κριτική

Δ. Τριανταφυλλάκος: Το ότι άλλαξε εντελώς η 
ομάδα στο β’ ημίχρονο, είναι ένα γεγονός που πρέπει 
να του πιστωθεί. Το ότι η ομάδα ήταν πολύ μέτρια στο 
α’ ημίχρονο, είναι ένα γεγονός που πρέπει να συζητη-
θεί. Βαθμοί 7

Βεντουρής: Ίσως η καλύτερή του εμφάνιση με τη 
φανέλα του ΑΟΠ. Υπήρχαν στιγμές που φαινόταν ανί-
κητος. Εξαιρετικά ρεφλέξ και «διάβαζε» καλά τις φά-
σεις. Βαθμοί 8

Κρουσταλλάκης: Προσπάθησε όπως πάντα, αλλά 
δεν μπόρεσε να δώσει το κάτι παραπάνω. Βαθμοί 6,5

Μετάι: Ξεκίνησε εντυπωσιακά για να πέσει προο-
δευτικά. Έδωσε μάχες και βοήθησε στο α’ ημίχρονο. 
Βαθμοί 7

Δελημπαλταδάκης: Μακριά από τον καλό του 
εαυτό. Ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να είναι το 
«κουμάντο» της άμυνας. Βαθμοί 6,5

Πετρόπουλος: Έκανε δουλειά, αν και αθόρυβη. 
Η εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την 
ομάδα. Βαθμοί 6,5

Μπαρμπαρήγος: Σίγουρα δεν είναι ο αγώνας που 
θα θυμάται στην καριέρα του. «Τσαλαβουτούσε» στις 
φάσεις. Από παίκτες σαν τον Μπαρμπαρήγο υπάρχει 
μεγαλύτερη απαίτηση… Βαθμοί 6,5

Κληρονόμος: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.
Χατζία: Προσπάθησε πολύ και δείχνει κάθε αγώνα 

ότι μπορεί να είναι καλύτερος. Βαθμοί 7
Τριανταφυλλίδης: Προσπάθησε να βγάλει μπα-

λιές και να ταλαιπωρήσει τους αμυντικούς της Νάξου. 
Οι δυνατότητες που έχει θα φανούν όταν πάρει παιχνί-
δια στα πόδια του. Βαθμοί 6,5

Γ. Ρούσσος: Στα 20 λεπτά περίπου που αγωνίστηκε 
έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει κάποια στιγμή βασικό 
μέλος της ενδεκάδας. Βαθμοί 6,5

Γιαννούλης: Σαν τη μύγα μες το γάλα… Ήταν ο κο-
ρυφαίος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βαθμοί 8,5

Καράι: Υπήρχαν στιγμές που χάζευε όλη την αμυ-
ντική γραμμή του Πανναξιακού. Στην καλή του μέρα 
δύσκολα μπορεί να τον ανακόψει αμυντικός. Το γκολ 
που πέτυχε ήταν ποδοσφαιρικό ποίημα… Βαθμοί 8

Γιουρτζίδης: Μέχρι και τον τραυματισμό του ήταν 
ο γνώριμος Γιουρτζίδης. Δηλαδή, πάλευε και απασχο-

λούσε τους αμυντικούς. Είναι φανερό ότι του λείπει το 
γκολ που θα τον ανεβάσει ψυχολογικά. Βαθμοί 7

Σένκα: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.

Αποτελέσματα

1ος όμιλος
Ανδριακός-Άνω Μερά 2-2
ΑΟ Σύρου-Παμμηλιακός (δεν κατέβηκε ο Παμμηλια-

κός)
Μύκονος-Πάγος 3-0

2ος όμιλος
ΑΟΠ-Πανναξιακός 1-1
Πανθηραϊκός-Πανσιφναϊκός 9-0
Φιλώτι-Θύελλα 3-0

Β’ ΕΠΣΚ
Καρτεράδος-Αίας Σύρου 1-2
ΠΑΣ Νάξου-Λάβα 0-2
Σέριφος-Αστέρας Τραγαίας 1-1

Βαθμολογίες

1ος όμιλος
1. Μύκονος 7
2. ΑΟ Σύρου 6
3. Άνω Μερά 4
4. Πάγος 3
5. Ανδριακός 2
6. Παμμηλιακός 0
ΣΗΜ: Αναμένεται η απόφαση της ΕΠΣΚ για την 

τύχη του αγώνα ΑΟ Σύρου με Παμμηλιακό.

2ος όμιλος
1. Πανθηραϊκός 7
2. Φιλώτι 7
3. Πανναξιακός 4
4. Θύελλα 4
5. ΑΟΠ 2
6. Σίφνος 0

Β’ ΕΠΣΚ
1. Λάβα 9
2. Αίας Σύρου 6
3. Μαρπησσαϊκός 6
4. Σέριφος 1
5. Τραγαία 1
6. Καρτεράδος 0
7. ΠΑΣ Νάξου 0

Μαρπησσαϊκός
Στην αίθουσα της αγροτολέσχης Μάρπησσας, ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, διοργάνω-

σε εκδήλωση για τα αθλητικά του τμήματα, παρουσία πολλών φίλων του.
Ο Μαρπησσαϊκός παρουσίασε τους στόχους για την αθλητική χρονιά στο σύνολο 

των ακαδημιών του και στα αγωνιστικά τμήματα, δηλαδή, στα πρωταθλήματα της 
ΕΠΣΚ (ποδόσφαιρο) και ΕΣΚΚ (μπάσκετ).

Επίσης, έγινε η παρουσίαση του Δ.Σ και των προπονητών όλων των αθλητικών 
τμημάτων. Συγκεκριμένα, για την καλαθοσφαίριση ο κ. Ευαγ. Μουρογιάννης, γυμνα-
στής, που είναι στο σύλλογο 19 συνεχόμενα χρόνια, στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, ο 
κ. Δημ. Γαβαλάς, γυμναστής, στην ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου, ο κ. Παν. Κεχαγιάς, 
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Α’ εθνικής κατηγορίας και στο τμήμα της πετοσφαί-

ρισης, ο παλαίμαχος 
αθλητής κ. Γιώργος 
Χανιώτης.

Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και η 
διατροφολόγος, κ. 
Γεωργία Κυπραίου, 
η όποια ενημέρωσε 
αθλητές και γονείς 
για το σωστό τρόπο 
διατροφής πριν και 
μετά την προπόνηση 
και τον αγώνα.

Ματσάρα!
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33ος κλασικός μαραθώνιος δρόμος
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή (8/11/15), στην Αθήνα, ο 33ος 

μαραθώνιος, ενώ παράλληλα έγιναν και άλλοι αγώνες μεγάλων αποστάσεων. 
Στους αγώνες δήλωσαν συμμετοχή 43.000 αθλητές, ενώ έτρεξαν στην αυθεντι-
κή διαδρομή, 16.000 αθλητές!

Αθλητές από την Πάρο και την Αντίπαρο, είχαν δυναμική παρουσία στους 
αγώνες. Τα αποτελέσματά τους ήταν: Ντόντος Κώστας 3:11, Δραγάτης Ανδρέ-
ας 3:23, (Χριστοπούλου Μάγδα 3:38 του Α.Ο. Πάρου με συμμετοχή 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου με ατομικό ρεκόρ που 
την έφερε στην 17η συνολική θέση και στην 5η θέση της κατηγορί-
ας της!), Φουρνάρης Μάριος 3:49, Νικολάου Βαγγέλης 3:51, Τζανίδης Γιώργος 
3:53, Ραγκούσης Ανδρέας 3:59, Ντούσης Στέφανος  4:09, Λαμπράκης Ζαχαρίας 
4:10, Αργυράκης Γιώργος 4:12, Δανηιλίδης Γιώργος 4:30, Παντελάκης Γιάννης 
4:31, Ευσταθιανός Παναγιώτης 4:34, Σιφναίου Μαρία 4:35, Κατσούλα-Καβάλη 
Σταυρούλα 4:43, Πρίντεζης Γιάννης 4:44, Μαριάνου Ιωάννα 5:30 και Γενισαρλή 
Καλλιόπη 5:26.

Ακόμα, στο δυναμικό βάδην του μαραθωνίου: Χριστίνα Γραμμένου 6:53 και στα 
10 χλμ. Βαμβακάς Δημήτρης 54:13 και Αποστολόπουλος Τάκης.

ΦΩΤΟ:
Μαρία Τσουκνίδα
Βίκυ Κυριακοπούλου
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