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Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης
για τον καρκίνο του προστάτη
& των όρχεων

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου
Yπέρήχος προστάτη & psa σε προνοµιακές τιµές
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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 360
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Γατάκια
Λίγο πριν τις τελευταίες δημοτικές εκλογές στην 

Πάρο, έπεφταν μπετά! Αυτό είναι μια χαρακτηριστική 
κίνηση πάντα πριν από εκλογές και είναι παράδοση 
στη χώρα μας. Δεν πας βρε παιδάκι μου για εκλογές, 
δίχως να ρίχνεις μπετά. Για την ακρίβεια βέβαια, τα 
μπετά ήταν πίσσα. Έφτιαναν εκείνη την εποχή τους 
δρόμους, με τα λεφτά που είχαν έρθει μέσω του Τα-
μείου Εθνικής Οδοποιίας. Εθνική οδό και διόδια δεν 
έχουμε στην Πάρο, αλλά αυτό είναι μία άλλη υπόθεση 
και την κάνουμε γαργάρα, καθώς τα χρήματα ήταν για 
το νησί (γεια σου Γιάνναρε!).

■ Γατάκια 2
Το πράγμα όμως είχε μπλεχθεί, καθώς λίγες μέρες 

πριν τις εκλογές ο Μάρκος είχε αποφασίσει να κάνει 
δικό του συνδυασμό και να αφήσει το Χρηστάρα αμα-
νάτι. Ο Μάρκος, που για κανένα χρόνο πριν τις εκλογές 
δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο από έργο, όπου άκουγε 
αίτημα για επισκευή δρόμου κλπ έκανε τα αδύνατα 
δυνατά και έλυνε το πρόβλημα.

■ Γατάκια 3
Στην αρχή ο Χρηστάρας, που πίστευε ότι ο Μάρκος 

δε θα την κάνει για άλλες πολιτείες, δε χάλαγε κανένα 
χατίρι στον αντιδήμαρχό του. Ό,τι ζητούσε ο Μάρκος 
το είχε. Και να οι υπάλληλοι του δήμου να τον βο-
ηθήσουν, και να οι εθελοντές, και να’ σου όλοι μαζί. 
Μέχρι και εγώ δηλαδή, είχα κάνει ένα ολόκληρο δισέ-
λιδο στη «Φωνή της Πάρου», για τα έργα του Μάρκου. 
Άσε εκείνα τα πηγάδια που επιδιόρθωνε ο Μάρκος. 
Παραλίγο και θα τα είχαμε κάνει πρωτοσέλιδο στην 
εφημερίδα. Ο Θεός με φύλαξε και δεν πήρα εκείνη 
την απόφαση…

■ Γατάκια 4
Τις μέρες όμως που γίνονταν τα έργα των επισκευ-

ών των δρόμων τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλά-
ζουν. Ο Μάρκος είχε αποφασίσει να κάνει δικό του 
συνδυασμό και ούλοι εκείνοι που παρέμειναν με το 
Χρηστάρα (για να ζήσουν και μια ήττα με το συνδυ-
ασμό της «Ενότητας»), έβαλαν «σημάδι» τον Κωβαίο. 
Μία από τις «καταγγελίες» που είχαν γίνει ήταν ότι 
ο Μάρκος εξέδιδε φιρμάνι στους εργαζόμενους της 
εταιρείας που επισκεύαζε τους δρόμους, ώστε να ρί-
χνουν περισσότερη πίσσα (!) στις περιοχές που ήταν οι 
«κολλητοί» του. Η πιο σοβαρή «περίπτωση» ήταν για 
το δρόμο μπροστά από το βενζινάδικο του Παπαδάκη, 
στη Νάουσα. Όπως έλεγαν το στρώμα της πίσσας που 

έπεσε σ’ εκείνον το δρόμο ήταν εφάμιλλο διαδρόμου 
από-προσγειώσεων αεροσκαφών.

■ Γατάκια 5
Η αλήθεια είναι πως πήγα ένα μεσημέρι με μία φω-

τογραφική μηχανή, για να διαπιστώσω ο ίδιος την «κα-
ταγγελία». Ατυχώς, κατεβαίνοντας προς το λιμανάκι, 
με σταμάτησαν κάποιοι γνωστοί, κάτι μου είπαν για 
τον Παναθηναϊκό, κάθισα και εγώ ο χαζός για να συζη-
τήσω δήθεν σοβαρά κλπ. Ε, άρχισαν οι σούμες, να και 
οι μεζέδες και καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα. Το επιτόπιο 
ρεπορτάζ πήγε περίπατο… 

■ Γατάκια 6
Οι πιο δυνατές φωνές εκείνη την εποχή για την τακτι-

κή που ακολουθούσε ο Μάρκος ήταν από έναν παλιό 
αυτοδιοικητικό παράγοντα του τόπου μας, τον οποίον 
τον γουστάρει πολύ η στήλη μας, αφού ως γνωστό 

δώσε μας τύπους έξω καρδιά και πάρε μας την ψυχή. 
Άσε που τύποι σαν τον παραπάνω σπανίζουν πλέον 
στην πολιτική, καθώς με 3-4 κουβέντες λένε την ου-
σία. Μπορεί να πολιτεύονται με τρόπο προηγουμένων 
δεκαετιών, αλλά δύσκολα θα βρεις κάποιον που θα 
σου πει πως δε γνωρίζουν πολιτική. Μεταξύ μας τώρα, 
λείπουν φωνές στο δημοτικό συμβούλιο σαν τον πα-
ραπάνω που γράφω.

■ Γατάκια 7
Ο παλιός λοιπόν δημοτικός παράγοντας είχε χαλάσει 

τον κόσμο για τις υπερβολές που γίνονταν σε συγκε-
κριμένους δρόμους του νησιού. Την ίδια στιγμή γίνο-
νταν επισκευές δρόμων και στο χωριό του, που όμως 
κανείς δεν είχε ασχοληθεί και κανείς δεν είχε ακούσει 
για υπερβολές εκεί. Πριν λίγες μέρες, προκειμένου να 
γράψουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 
μας, διαβάζαμε με ένα τοπικό παράγοντα της αυτοδι-
οίκησης του νησιού μας όλα τα σχετικά έγγραφα για 
εκείνες τις εργασίες. Και τι ανακαλύπτουμε λέτε; Στο 
χωριό του ανθρώπου που φώναζε πιο πολύ για τις 
υπερβολές που είχαν γίνει έπεσε τόση πίσσα, που δεν 
έπεσε ποτέ στη Νάουσα! Ενώ η αρχική μελέτη έγραφε 
για επιστρώσεις 950 περίπου τετραγωνικών μέτρων 
στο χωριό του, τελικά έγιναν εργασίες 4.192 τ.μ.! Σαν 
να ασφαλτοστρώσαμε δηλαδή όλη την παραλία Πα-
ροικιάς.

■ Γατάκια 8
Η στήλη μας κάνει βαθιά υπόκλιση στο μεγαλύτερο 

αυτοδιοικητικό παράγοντα του νησιού μας, που πραγ-
ματικά μπορεί να πει σε όλους τους άλλους που ασχο-
λούνται με τα κοινά το εξής: «Γατάκια!».

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

Υρία Λευκών
Την περασμένη Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

του κοινοτικού μεγάρου Λευκών, η ετήσια γενική συνέλευση και οι εκλογές του πο-
λιτιστικού συλλόγου Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία».

Κατά τη συνέλευση, στην οποία μετείχαν και ψήφισαν αργότερα 110 μέλη του 
συλλόγου, εγκρίθηκε ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου 
ΔΣ. Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία και σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτι-
κής επιτροπήςεξελέγησαν οι: 

1. Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημητρίου
2. Παντελαίος Αποστόλης του Νικολάου
3. Γεμελιάρη - Χατζηγιάννη Αγγελική του Σταύρου
4. Παντελαίος Μιχάλης του Νικολάου
5. Καπαρού Γρανέτα του Παναγιώτη
6. Ρούσσος Χαράλαμπος του Στεφάνου
7. Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη
----------------------------------------------------
8. Συριανός Πυθαγόρας του Νικολάου
9. Χατζηγρηγορίου Κοσμάς του Γρηγορίου
Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε ψήφους.
Εξελεγκτική Επιτροπή
Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι:
1. Αρκουλής Δημήτριος του Κωνσταντίνου
2. Θεοδωροπούλου Μαρουσώ του Ιωάννη
3. Κρητικού Παρασκευή του Ευστρατίου

Τα πρακτικά αφού διαβάστηκαν και βεβαι-
ώθηκαν, υπογράφηκαν από όλα τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής: Καπούτσος Βασίλης, 
Κοντού Μαργαρίτα, Χανιώτη - Σκορδίλη Νικο-
λέττα.

Νέο ∆Σ
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 

συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα 16 Νοεμ-
βρίου 2015 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Παντελαίος Αποστόλης του Νι-
κολάου

Αντιπρόεδρος: Γεμελιάρη - Χατζηγιάννη 
Αγγελική του Σταύρου

Ταμίας: Παντελαίος Μιχάλης του Νικολάου
Γραμματέας: Ραγκούσης Νικόλαος (Λαουτάρης) του Ιωάννη
Β’ Γραμματέας και υπεύθυνη λέσχης: Καπαρού Γρανέτα του Παναγιώτη
Μέλη: Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημητρίου και Ρούσσος Χαράλαμπος του Στε-

φάνου.
Τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις ήταν οι ακόλουθες:
• Η διοργάνωση της γιορτή της Αγίας Αικατερίνης, στη λέσχη του συλλόγου, την 

ημέρα της εορτής (25/11).
• Άναμμα φάτνης στο Ηρώο, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015.
• Κοπή βασιλόπιτας το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 στο κοινοτικό μέγαρο Λευ-

κών.

Βράβευση
Περιφέρειας

Η ΔΕΘ HELEXPO, στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης 
«PHILOXENIA 2015», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως και 
15 Νοεμβρίου, βράβευσε το περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως το κο-
ρυφαίο από άποψη αισθητικής και ποιότητας.

Από το ευρύχωρο, λειτουργικό και μοντέρνας αισθητικής περίπτερο προβλήθηκαν, 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην εγχώρια τουριστική αγορά, συνολικά 21 νησιά 
των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

«Στηρίζουμε ως Περιφέρεια τις Ελληνικές τουριστικές εκθέσεις» δήλωσε η 
αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου και πρόσθεσε: «Με τη 
συμμετοχή μας σε τέτοια τουριστικά γεγονότα και με οργανωμένες προσπάθει-
ες, αποσκοπούμε στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από την αρχή της 
ανάληψης των καθηκόντων μας για την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του 
κάθε νησιού ξεχωριστά. Αποσκοπούμε στο άνοιγμα νέων αγορών και τη σύναψη 
συνεργασιών που θα καθιερώσουν το Νότιο Αιγαίο ως ένα πολυσχιδές, ποιοτικό, 
αυθεντικό τουριστικό προϊόν στη συνείδηση των εν δυνάμει επισκεπτών διεθνώς».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά όσους συμπαραστάθηκαν, με 

οποιονδήποτε τρόπο, στο μεγάλο πένθος μου για το 
θάνατο της πολυαγαπημένης μου μητέρας, ΕΛΕΝΗΣ 
ΛΕΣΤΟΥ – ΓΡΑΒΑΡΗ. 

Ευχαριστώ ειδικότερα, εκείνους που βοήθησαν να 
συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την αγορά 
ενός μηχανήματος DOPPLER αγγείων και την προ-
σφορά του στη μνήμη της, στο Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Το μηχάνημα αυτό έχει ήδη αγοραστεί και παραλη-
φθεί  από το Κέντρο Υγείας, εξυπηρετώντας, όπως 
μου επιβεβαίωσε η Διοίκησή του, ζωτικές ανάγκες 
περισσότερων ιατρικών ειδικοτήτων του εν λόγω 
Νοσοκομείου. Εύχομαι, η λειτουργία του να αποβεί 
πραγματικά χρήσιμη για τη ζωή και την υγεία των συ-
νανθρώπων μας, συνεχίζοντας, σε άλλη κλίμακα, τον 
αθόρυβο, ακούραστο και ουσιαστικό τρόπο με τον 
οποίο η μητέρα μου βοηθούσε τους ανθρώπους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
Αρ. Πρωτ: 576
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 84400 ΠΑΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΡΟΣ: 10/11/2015

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ   
ΚΟΙΝ: Αικατερίνη Επαμ. Λέστου    

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Κέντρο Υγείας Πάρου εκφράζει τις θερμές ευ-

χαριστίες του προς την κυρία Αικατερίνη Επαμ. Λέ-
στου για τη δωρεά ενός μηχανήματος Doppler Multi 
Dopplex τύπου md2 με κεφαλή huntleight 8mhz εις 
μνήμη της μητέρας της Ελένης Λέστου το γένος Γρά-
βαρη, για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Η ανιδιοτελής προσφορά της, την τιμά ως άτομο και 
εμάς ως αποδέκτες των ευγενικών συναισθημάτων 
της.

Με την ευκαιρία εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια.  

Με εκτίμηση
Ο ΕΠΙΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ
ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα 
βάθη της καρδιάς μου, τους ιατρούς του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, για την άμεση και σωτήρια για τη ζωή 
μου ιατρική βοήθεια και ειδικά τον κύριο Χαράλαμπο 
Χιωτάκη, που με επανέφερε στη ζωή.

Επίσης ευχαριστώ την Ομάδα Διάσωσης, για την 
άμεση ανταπόκρισή τους στην ανάγκη μεταφοράς μου 
από το Κέντρο Υγείας, στο αεροδρόμιο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΕMAIL: sg2dparoikias@gmail.com

Ευχαριστήριο

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημο-
τικού σχολείου Παροικίας θέλει να ευχαριστήσει τη 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και ιδιαίτερα τον κο Μαρινόπουλο που 
μας έδωσε την ευκαιρία, κατά την εκδρομή μας στη 
Μάρπησσα, να επισκεφθούμε το μουσείο «Νικόλαος 
Περαντινός». 

Από το μουσείο «Περαντινού», που περιέχει πολλά 
σημαντικά έργα αυτού του σπουδαίου γλύπτη, ευχαρι-
στούμε τον κο Σολδάτο Δημήτρη και την κα Ραγκούση 
Αικατερίνη για την ωραία ξενάγησή τους.

Από το λαογραφικό μουσείο ευχαριστούμε το σύλ-
λογο γυναικών Μάρπησσας, την πρόεδρο κα Λουρί-
δου Ειρήνη και την ταμία Μπέτυ Τσαντουλή, που μας 
ταξίδεψαν σε προηγούμενες εποχές του τόπου. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο της 
κοινότητας κα Αντωνοπούλου Άννα που φρόντισε για 
την ξενάγησή μας στα μουσεία και σε όλο το όμορφο 
χωριό τους και στο πάρκο με τις φραγκοσυκιές όπου 
τα παιδιά φυτέψανε τους κάκτους τους.   

Αξίζει τον κόπο να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλο-
γοι το παράδειγμά μας και να επισκεφθούν τη Μάρ-
πησσα.

Εκ μέρους του συλλόγου
Καρατζά Ειρήνη (Πρόεδρος)

Σιδερή Δήμητρα (Γραμματέας) 
Κεφάλα Μαρία (Ταμίας)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΕMAIL: sg2dparoikias@gmail.com
Πάρος 16/11/2015
Αριθ. Πρωτοκ.: 106

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού 
σχολείου Παροικίας θα πραγματοποιήσει στο χώρο 
του σχολείου ομιλία της ψυχολόγου κυρίας Μπελε-
σιώτη Βαρβάρας με τίτλο «Μαθησιακές δυσκολίες; 
Πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε;»

Η ομιλία θα γίνει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 
και ώρα 6.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για όποιους 
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Θεωρούμε ότι 
είναι για το καλό όλων να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις 
και από μέρους των συλλόγων και από τους ιδιώτες. 

Ευχαριστούμε την κα Μπελεσιώτη, το σχολείο και 
εσάς που θα παρακολουθήσετε εκ των προτέρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα 
παρακάτω τηλέφωνα ή στο email μας.

Εκ μέρους του συλλόγου
Καρατζά Ειρήνη (Πρόεδρος) 6948 481541

Σιδερή Δήμητρα (Γραμματέας) 6945 016363

Εορταστικό 
ωράριο

Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-
Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκε το προτεινόμενο ωρά-
ριο καταστημάτων κατά τις μέρες των εορτών.

Εμπορικά
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.12.15 09:00-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.12.15 09:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 15.12.15 09:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.12.15 09:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 17.12.15 09:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.12.15 09:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.12.15 09:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.12.15 11:00 – 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.12.15 09:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 22.12.15 09:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.12.15 09:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 24.12.15 09:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.12.15 11:00 – 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.12.15 09:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 29.12.15 09:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.12.15 09:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 31.12.15 09:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.01.16 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.01.16 ΚΛΕΙΣΤΑ

Καταστήματα τροφίμων
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.12.15 08:00-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.12.15 08:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 15.12.15 08:00 – 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.12.15 08:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 17.12.15 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.12.15 08:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.12.15 08:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.12.15 11:00 – 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.12.15 08:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 22.12.15 08:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.12.15 08:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 24.12.15 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.12.15 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.12.15 11:00 – 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.12.15 08:00 – 21:00

ΤΡΙΤΗ 29.12.15 08:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.12.15 08:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 31.12.15 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.01.16 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.01.16 ΚΛΕΙΣΤΑ
- Σάββατο 12.12.15 τα καταστήματα της αγοράς της 

Παροικιάς, λόγω εκδηλώσεων, θα παραμείνουν ανοι-
χτά μέχρι τις 22.30

- Το Σάββατο 19.12.15 θα πραγματοποιηθεί η ΛΕΥ-
ΚΗ ΝΥΧΤΑ

- Από Κυριακή 3.01.16 επανέρχεται το χειμερινό 
ωράριο καταστημάτων.
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Στηρίξτε
την τοπική
αγορά

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πά-
ρου-Αντιπάρου, με αφορμή μία υπόθεση 
φωτογράφισης σε δημοτικό σχολείο της Πα-
ροικιάς, εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Κατά την τελευταία συνεδρίαση του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – 
Αντιπάρου που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, μέλος μας, 
μας ενημέρωσε για ένα θέμα που είχε προ-
κύψει με τις σχολικές φωτογραφίσεις, για 
μια ακόμη φορά.

Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε ότι επιλέ-
χθηκε για την πραγματοποίηση των φωτο-
γραφίσεων εταιρεία εκτός Πάρου, χωρίς 
προηγούμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ή 
άλλη προσφορά από επαγγελματία του εί-
δους από τον τόπο μας. Δυστυχώς τέτοιες 
ενέργειες κάθε άλλο παρά στήριξη της το-
πικής αγοράς δείχνουν. Σαν Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος που προασπίζεται τα 
συμφέροντα των μελών του θεωρούμε ότι 
τέτοιες επιλογές θα πρέπει να είναι τελευ-
ταίες σε σειρά προτεραιότητας. 

Γίνονται πολλές προσπάθειες να τονώ-
σουμε την τοπική αγορά και να στηρίξουμε 
τους επαγγελματίες του τόπου μας και θα 
θέλαμε όντας αρκετοί από εσάς επαγγελμα-
τίες να σταθείτε αρωγοί σε αυτή την προ-
σπάθεια. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα».

Θετικός
ο Καμμένος

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, ο πρόεδρος του δημοτικού λι-
μενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Σταύρος Καραχάλιος και ο προϊστά-
μενος της διεύθυνσης πολεοδομικού σχεδιασμού, υπηρεσίας δόμησης και 
περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Ραγκούσης, μετέβησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρί-
ου στο υπουργείο εθνικής άμυνας, όπου συναντήθηκαν με τον υπουργό και 
πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνο Καμμένο.

Η παραπάνω συνάντηση έγινε στο πλαίσιο κατασκευής λιμένα που να εξυ-
πηρετεί τις έκτακτες ανάγκες του πολεμικού ναυτικού και ταυτόχρονα θα 
έχει τη δυνατότητα κάλυψης των εμπορικών μεταφορών του νησιού.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο δημάρ-
χου Πάρου: «[…] Ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε την αναγκαιότητα απομάκρυν-
σης των εμπορικών δραστηριοτήτων από το λιμάνι της Παροικιάς, για την 
αποφόρτισή του και της κατασκευής λιμένα μακριά από τους οικισμούς. Ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν θετικός σε μία τέτοια λύση».

Ξενώνας
Νάουσας

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσι-
οποίησε ο δήμος Πάρου για την αξιοποίηση 
του πρώην κοινοτικού ξενώνα Νάουσας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ενδιαφε-
ρόμενοι αφού λάβουν υπόψη τους τόσο τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, όσο και τις 
υφιστάμενες γραμμές αιγιαλού και παραλί-
ας στην περιοχή, αλλά και την υφιστάμενη 
κατάσταση της οικοδομής με τις προβλε-
πόμενες χρήσεις, καλούνται να υποβάλ-
λουν προτάσεις αξιοποίησης του δημοτι-
κού ακινήτου έως 

τις 30 Νοεμβρίου 2015 και στις οποίες 
θα περιλαμβάνονται: 

1. Αρχιτεκτονική προμελέτη όπου θα 
αποτυπώνονται οι προτεινόμενες χρήσεις 
του κτιρίου.

2. Στατική προμελέτη όπου θα περιγρά-
φεται αναλυτικά ο τρόπος αποκατάστασης 
του φέροντος οργανισμού.

3. Τεχνική έκθεση και προσεγγιστικός 
προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης 
και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της 
πρότασης (δεσμευτικά).

4. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
5. Πρόταση για την άνευ μισθώματος δι-

άρκεια της παραχώρησης είτε τυχόν πρό-
ταση διάρκειας με καταβολή μισθώματος.

Τέλος, οι κατατιθέμενες προτάσεις θα 
αξιολογηθούν από τις υπηρεσίες του δή-
μου Πάρου και από επιτροπή που θα συ-
σταθεί από το δημοτικό συμβούλιο.
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Αυστηρές 
προϋποθέσεις 
για τους 
αιγιαλούς

Ακυρώνεται από ο Συμβούλιο της Επικρατείας η κυ-
βερνητική απόφαση του 2009 για παραχώρηση των 
αιγιαλών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα ηλεκτρονικών σελίδων με 
τουριστική θεματολογία.

Συγκεκριμένα, το Ε’ τμήμα του ΣτΕ με την απόφα-
σή του, αποφάνθηκε ότι στους ΟΤΑ όχι μόνο πρέπει 
να παραχωρούνται «μεμονωμένα, κατά περίπτωση» οι 
παραλίες προκειμένου με την σειρά τους να τις ενοι-
κιάζουν σε τρίτους προκειμένου να τοποθετούνται 
καθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, κανό, θαλάσσια 
ποδήλατα, τροχήλατα αναψυκτήρια, κ.λπ., αλλά η πα-
ραχώρηση θα υλοποιείται κατά περίπτωση εφόσον 
υπάρχουν σχετικά διαγράμματα τα οποία θα καθορί-
ζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους της παραχώ-
ρησης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η μεταβίβαση 
από τους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας σε 
τρίτους, δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την 
Ελλάδα με μία μόνο υπουργική απόφαση, καθώς αυτό 
είναι αντίθετο στην νομοθεσία (νόμος 2971/2001). 
Στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι απο-
κλείεται η παραχώρηση αιγιαλού, όχθης κ.λπ. 
όταν αυτή έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος 
ή έχει χαρακτηρισθεί περιοχή φυσικού κάλους 
ή υπάρχουν ευπαθή οικοσυστήματα, ενώ δεν 
μπορεί να επιτρέπονται μόνιμες κατασκευές, καθώς 
επιφέρουν αλλοίωση στην μορφολογία του αιγιαλού 
και είναι αντίθετες στον προορισμό του αιγιαλού. Στο 
ΣτΕ είχε προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
και οικολογική οργάνωση της Ροδόπολης Αττικής, ενώ 
παρέμβαση είχε κάνει και ο δήμος Σαρωνικού και ζη-
τούσαν να ακυρωθεί υπουργική απόφαση του Μαΐου 
2009 (αντικαταστάθηκε με μεταγενέστερες υπουρ-
γικές αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο μέχρι και το 
2014) που επιτρέπει την «απευθείας παραχώρηση, με 
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγια-
λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού». Το ΣτΕ ακύρωσε 
την επίμαχη υπουργική απόφαση, ενώ απέρριψε την 
παρέμβαση.

Φρένο από 
το Σ.τΕ.

 «Φρένο» στις επιχειρήσεις που εκμε-
ταλλεύονται παραλίες βάζει το Ε’ Τμήμα 
του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο 
έκρινε ανεφάρμοστη σχετική απόφαση. 
Συγκεκριμένα το Σ.τΕ. έκρινε παρά-
νομη την εκχώρηση του αιγιαλού 
και των παράλιων από δήμους σε 
ιδιώτες, μετατρέποντας τη σχετική 
υπουργική απόφαση του 2010 σε ανε-
φάρμοστη.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, 
ο αιγιαλός και η παραλία αποτε-

λούν δημόσια κτήση ενώ η εκχώρη-
ση δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για 
όλη την Ελλάδα με μία μόνο υπουργική 
απόφαση.

Συγκεκριμένα οι δικαστές αναφέρουν 
ότι κατά την έννοια των διατάξεων του 
νόμου 2971/2001 η έγκριση των αρμο-
δίων υπουργών για «την περαιτέρω με-
ταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 
εκ μέρους των Ο.Τ.Α. ως παραχωρη-
σιούχων, χορηγείται κατά περίπτωση, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του νομοθέτη για την προστασία των 
παράκτιων οικοσυστημάτων, που κιν-
δυνεύουν από την υπερεκμετάλλευ-
ση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία 
τους».

Άνοιγμα 
στη Ρωσία

Συνάντηση εργασίας με την αναπληρώτρια υπουρ-
γό τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά και το νέο γενικό 
γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Τρυφωνόπουλο είχε 
την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο υπουργείο οικονομίας 
ανάπτυξης και τουρισμού, ο περιφερειάρχης Νοτίου 
Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Βασικό θέμα προς συζήτηση απετέλεσε η χάραξη 
της στρατηγικής προσέγγισης της Ρωσικής αγοράς, 
μετά τις ανακατατάξεις που δημιουργεί στον τουρι-
στικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής το κλείσιμο της 
Αιγύπτου για τους Ρώσους.

Στόχος της υπό χάραξη στρατηγικής είναι η Ελλάδα 
να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από το κενό που δη-
μιουργείται και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμε-
τέχει διεκδικώντας πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο 
στην διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου που θα 
διαμορφωθεί και στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν  
στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στην συνάντηση ερ-
γασίας διερευνήθηκαν επίσης ο τρόπος και η μορφή 
συνεργασίας του υπουργείου τουρισμού, του ΕΟΤ και 
της Περιφέρειας, με σκοπό την επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 
και Οκτώβριο Νοέμβριο του 2016,  τον καθορισμό 
των αγορών – στόχων και των επαφών που θα ακο-
λουθήσουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου: «[…] Το μήνυμα που βγήκε από την συνάντηση του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Τουρισμού είναι μόνο μέσα από την 
συνεργασία και την συλλειτουργία, χωρίς ανταγωνι-
σμούς και αλληλεπικαλύψεις, μπορούν να χαραχθούν 
οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές, για τον μοναδικό 
τομέα που στηρίζει σθεναρά την ελληνική οικονομία. 
Τον τομέα του τουρισμού που, όσο ευαίσθητος κι αν 
είναι στις διεθνείς εξελίξεις, άλλο τόσο προσφέρει 
δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν 
τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα και η ευελιξία για την 
αξιοποίησή τους».

Κοινωνικός 
τουρισμός

Με αφορμή τη δεύτερη κατά σειρά, 
αναβολή έναρξης υλοποίησης του προ-
γράμματος κοινωνικού τουρισμού του 
ΟΑΕΔ για την περίοδο 2015-2016, η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, 
εκφράζει τις ανησυχίες της και τον προ-
βληματισμό της για την εξέλιξη αυτή. 

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, 
πέραν της ιδιαίτερης σημασίας του για 
τις κοινωνικές ομάδες και τους συμπο-
λίτες μας στους οποίους απευθύνεται, 
αποτελεί επιπρόσθετα, βασικό στήριγ-
μα της λειτουργίας μεγάλου αριθμού 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταλυ-
μάτων αλλά και πολλών περιοχών της 
χώρας, που βασίζονται στη χειμάζουσα 
αγορά εσωτερικού τουρισμού. 

Ήδη, με τις καθυστερήσεις έχουν 
χαθεί δύο μήνες λειτουργίας του προ-
γράμματος από την τρέχουσα περίοδο, 
η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις 
εν λόγω επιχειρήσεις και προορισμούς 
ενώ, η αντίστοιχη με την καθυστέρηση 
έναρξης, παράταση του προγράμμα-
τος για το 2016, δεν μπορεί φυσικά να 
καλύψει τα κενά που δημιουργούνται 
φέτος. Η ΠΟΞ απευθύνει έκκληση στον 
ΟΑΕΔ να προχωρήσει στην έναρξη 
υλοποίηση του Προγράμματος Κοινω-
νικού Τουρισμού το συντομότερο και ει 
δυνατόν, προ της νέας ανακοινωθείσας 
ημερομηνίας.

Η Πάρος 
στο Λονδίνο

«Δυνατή ήταν η παρουσία της Πάρου», σύμφωνα με 
την τουριστική επιτροπή του νησιού μας, στη διεθνή 
έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο. 

Πάνω από 50.000 επαγγελματίες και πάνω από 
3.000 δημοσιογράφοι από 186 χώρες του κόσμου 
συμμετείχαν σ’ αυτό το τουριστικό γεγονός που διήρ-
κησε από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό 
κέντρο ExCel στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της τουριστικής επιτρο-
πής: «[…] η δυνατή καμπάνια της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου  έστρεψε το παγκόσμιο ενδιαφέρον στα 
νησιά της περιφέρειας μας, η Πάρος συμμετείχε στο 
περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποσπώ-
ντας πολλά θετικά σχόλια. Το ενδιαφέρον για το νησί 
μας ήταν μεγάλο και τα μηνύματα για την τουριστική 
περίοδο του 2016 είναι παραπάνω από αισιόδοξα, η 
Πάρος έχει να περιμένει μια καλή χρονιά. Οι τομείς 
που συζητήθηκαν επί το πλείστον με τους πράκτο-
ρες, επιχειρηματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους, 
bloggers αλλά και απλούς επισκέπτες ήταν οι ομορ-
φιές του νησιού, οι παραλίες, η φύση και η παράδοσή 
του, η θάλασσα και τα σπορ, η ιστορία του, αλλά και 
σε επίπεδο καταλυμάτων υπήρξε πολύ έντονο ενδια-
φέρον για πολυτελή ξενοδοχεία και επαύλεις, καθώς 
και την συνδεσιμότητα (ακτοπλοϊκή – αεροπορική) με 
άλλα νησιά και τους τρόπους μετάβασης».

Τέλος, το περίπτερό μας επισκέφτηκε η αναπλη-
ρώτρια υπουργός τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, η 
οποία συνομίλησε με τους εκπροσώπους της Πάρου 
για την τουριστική προβολή του νησιού.
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για το υγραέριο κίνησης

Ουτοπία και
πραγματικότητα

Κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις «bookstars» το 
βιβλίο του συμπατριώτη 
μας Γιάννη Γεωργούση, 
με τίτλο: «Ουτοπία και 
πραγματικότητα».

Το βιβλίο γράφτηκε το 
2014 και είναι κυρίως 
ένα πολιτικοφιλοσοφι-
κό δοκίμιο. Στόχος του 
είναι η συνοπτική, αλλά 
περιεκτική παρουσίαση 
του ιστορικού και ιδεο-
λογικού φαινομένου του 
αναρχισμού με απλό και 
κατανοητό τρόπο. Η πα-
ρουσίαση ενός περίπλο-
κου φαινομένου όσο το 
δυνατό απλούστερα.

Δεν πρόκειται για μια 
απλή παρουσίαση και 
περίληψη, αλλά επιχει-
ρείται μια κριτική ανά-
λυση με προσωπικές 
απόψεις του συγγραφέα 
επί του φαινομένου. Επιχειρείται επίσης μια συγκριτική διάσταση 
του αναρχισμού με το μαρξισμό και γενικότερα ένας διάλογος των 
σημαντικότερων ιδεολογιών, γιατί με τη σύγκριση διασαφηνίζονται 
απόψεις και επιχειρήματα και εκτίθενται με περισσότερη σαφήνεια 
οι αξίες των ιδεολογιών. Το κεντρικό θέμα ανάλυσης όμως είναι ο 
αναρχισμός. Η θέση του αναρχισμού απέναντι στις κουλτούρες, τη 
θρησκεία, τη σεξουαλικότητα, το κράτος, το φύλο, την ιδιοκτησία, 
την οικονομία, την οικογένεια, το περιβάλλον, το έθνος, την πολιτική, 
την κοινωνία, την τέχνη κ.ά. στοιχεία του πολιτισμού δίνουν μια πλη-
ρέστερη κατανόηση των επιχειρημάτων του. Το βιβλίο αναφέρεται 
στον 19ο αιώνα, τον 20ο, μέχρι τις μέρες μας και στις προκλήσεις 
του μέλλοντος. Ξεφεύγοντας από το αμιγώς αναρχικό ή μαρξιστι-
κό φαινόμενο, εμπλουτίζεται η ανάλυση με θεωρίες για τη μέθοδο, 
τη θεολογία και τη σχέση της με τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, τη 
σύνθεση κ.λπ. Έχοντας μελετήσει διάφορα βιβλία, έργα φιλοσόφων, 
περιοδικά, εφημερίδες, πηγές από το διαδίκτυο, κινηματογραφικά 
έργα, ντοκιμαντέρ, έχοντας βιώσει προσωπικούς διαλόγους με άλλα 
άτομα και προσωπικές εμπειρίες, ο συγγραφέας αποφεύγει το «μο-
νισμό του βιβλίου» και διανθίζει την ανάλυση με πολλαπλές πηγές.

Στην ανάλυση επίσης παρέχονται αναλυτικά εργαλεία και εκφρά-
ζεται η ιστορική συγκυρία χωρίς την πεποίθηση της αλάνθαστης δι-
ατύπωσης και της απόλυτης επιχειρηματολογίας και χωρίς διάθεση 
πρόβλεψης και ντετερμινισμού. Στο δοκίμιο γίνεται προσπάθεια για 
μια παγκόσμια προβληματική, ωστόσο δίνεται κάποια έμφαση στην 
Ελλάδα. Αποσκοπεί επιπλέον το δοκίμιο σε μια παρουσίαση επιχει-
ρηματολογίας, απόψεων και ιδεολογιών στα βασικά τους σημεία και 
με συγκριτική διάθεση αποτυπώνει τις σημαντικότερες αξίες τους.

Πρόκειται για μια περιήγηση στην πραγματικότητα, στην οποία 
δίνεται έμφαση, με την περιπλοκότητά της και τους συσχετισμούς 
της και υποστηρίζεται ότι η αναρχία είναι ουτοπία. Μέσα από την 
ανάλυση της πολιτικής κατάστασης, φαίνεται πώς μερικές ιδέες μέ-
νουν στο επίπεδο του επιθυμητού και τι προοπτικές έχουν. Ακόμα, 
μελετώνται σύγχρονα ρεύματα, εκτός από τα παλιά, και σύγχρονες 
τάσεις, προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της εποχής μας.

Τέλος, το βιβλίο πωλείται στην Πάρο, στα βιβλιοπωλεία «αναγέν-
νηση» και «πολύχρωμο».

Αυτοβοήθεια
Ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη 

ξεκινά να λειτουργεί και στην Πάρο, κάτι που 
είναι ήδη ευρέως διαδεδομένο στην Αθήνα και 
στο εξωτερικό.

Πρόκειται για τακτικές συναντήσεις ατόμων 
που βιώνουν ή έχουν βιώσει κατάθλιψη ή 
ένα καταθλιπτικό επεισόδιο (δεν συμμετέχουν 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας) που υποστη-
ρίζουν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν ο ένας 
τον άλλο να βοηθήσει τον εαυτό του. 

Μέσα από τα δικά του βιώματα και τρόπους 
αντιμετώπισης της κατάθλιψης, o καθένας 
μπορεί να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι 
προς την ανάρρωση και την ευεξία αλλά επιλέ-
γει να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί με άλλους που 
επιθυμούν τον ίδιο προορισμό. Βασικές αρχές 
είναι η απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία, η δη-
μιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος ανοιχτού 
σε όποιον επιθυμεί να συμμετέχει και να μοι-
ραστεί, εάν θέλει, δικές του εμπειρίες και προ-
βληματισμούς, χωρίς να κρίνει ή να κρίνεται. 
Οι συναντήσεις γίνονται 2 φορές το μήνα στην 
ισόγεια αίθουσα του ΕΠΑΨΥ και είναι ανοιχτές 
σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέ-
φωνο: 6983 454976 (Δευτ.-Παρ. 10:00-12:00 
& 18:00-20:00).

Γιορτή ελιάς
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, διοργανώνει 

την 1η γιορτή ελιάς στις 22 Νοεμβρίου 2015, στο 
ομώνυμο χωριό. Το πρόγραμμα της γιορτής αποτε-
λείται από δυο μέρη:

1. Στις 10 το πρωί περίπατος για όλους όσους το 
επιθυμούν από το γήπεδο μέχρι το Καμάρι, όπου 
θα γίνει ξενάγηση στο λιοτρίβι και θα ακολουθήσει 
βράβευση με κλαδιά ελιάς όσων θα συμμετέχουν.

2. Στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του συλλό-
γου θα πραγματοποιηθούν διάφορες  ομιλίες για 
την ελιά, για την ιστορία της και για τα ευεργετή-
ματα του ελαιόλαδου, ενώ θα προβληθεί ταινία με 
«το λιοτρίβι του Γιακουμή», όταν λειτουργούσε με 
τις πέτρες. 

Επίσης, θα ακουστούν παροιμίες για την ελιά και 
θα γίνει το φύτεμα μίας, από παιδιά του νηπιαγω-
γείου, τα οποία στη συνέχεια θα τραγουδήσουν. Στο 
τέλος, όλοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
διάφορα εδέσματα φτιαγμένα με ελαιόλαδο και να 
δουν κατασκευές από ξύλο ελιάς.

Μαραθώνιος
Στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας 

παρουσιάσαμε τους αθλητές από Πάρο και 
Αντίπαρο, που έτρεξαν στον 33ο διεθνή μαρα-
θώνιο δρόμο (αυθεντική διαδρομή), που έγινε 
στην Αθήνα.

Εκ παραδρομής δε γράψαμε τα ονόματα 
άλλων τριών αθλητών που έτρεξαν και αυτοί 
είναι: Σκιαδάς Θανάσης (3.59), Νάτσης Ιά-
κωβος (4.30) και Ζέπος Αρκάς (4.49).

Οδοσήμανση
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Πε-

ριφέρειας Ν. Αιγαίου για παρεμβάσεις που 
θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών 
ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο περιφερει-
άρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, υπέγραψε εργολαβική 
σύμβαση για τη «σήμανση – ασφάλεια οδικού 
δικτύου ν. Κέας, Κύθνου, Σύρου, Πάρου, Τήνου, 
Μυκόνου», έναντι συνολικού προϋπολογισμού 
557.999,99 ευρώ.

Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει διαγραμμί-
σεις και στηθαία ασφαλείας – ανακλαστήρες 
οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο των νησιών, 
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσί-
ων επενδύσεων έτους 2015.

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκλη-
ρώσει το έργο σε διάστημα 150 ημερολογια-
κών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περπατήματα…
Η πεζοπορική ομάδα του 

πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος» διοργανώνει για την 
Κυριακή 8/11 μία ωραία βόλ-
τα γύρω από τις Λεύκες.

Η ανακοίνωση της πεζοπο-
ρικής ομάδας έχει ως εξής:

«Την Κυριακή 22 Νοεμ-
βρίου, ελάτε μαζί μας σε μία μέτριας δυσκολίας 
κυκλική πεζοπορική διαδρομή στην όμορφη φύση 
της Πάρου, διασχίζοντας τις κοιλάδες γύρω από 
τον Πρόδρομο και τις Λεύκες, περνώντας από τη 
ρεματιά και την πηγή του Αφκλακίου και το μο-
ναστήρι της Αγίας Κυριακής και φθάνοντας στο 
χωριό των Λευκών. Θα περπατήσουμε σε παλιές, 
ξεχασμένες στράτες με ανώμαλο έδαφος και ανη-
φορική κλίση (σε κάποιες περιπτώσεις), καθώς και 
σε βατούς χωματόδρομους. Τέλος, θα κατηφορί-
σουμε το Βυζαντινό Μονοπάτι και θα καταλήξουμε 
στον Πρόδρομο! 

Μήκος διαδρομής περίπου 11 χλμ, διάρκεια 
4-4,5 ώρες, καθ. υψομετρική διαφορά +/-150 μ.

Απαραίτητα παπούτσια πεζοπορίας (τουλάχιστον 
τρεξίματος), μακρύ παντελόνι, ένα λίτρο νερό έκα-
στος και κάποιο σνακ/σάντουιτς. Παιδιά κάτω των 
16 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες/ 
κηδεμόνες.

Αναχώρηση από (και επιστροφή) την πλα-
τεία του Προδρόµου µου στις 10:30 πµ. Θα 
χαρούμε να σας συναντήσουμε εκεί!».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Μνημόνιο και στη συντήρηση 
των δρόμων!

Το 2012 επί υπουργίας Γ. Ραγκούση, εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ από το Ταμείο 
Εθνικής Οδοποιίας, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου του νησιού μας. Τα χρή-
ματα δόθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμ-
ματισμού, περιβάλλοντος και υποδομών), για το σκοπό αυτό.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προκήρυξε διαγωνισμό στις 7/5/2012. Το έργο προέβλε-
πε συντήρηση του οδικού δικτύου στις περιοχές: Παροικιά, Νάουσα, Δρυό, Αγκαιριά, 
Κώστο, Λεύκες, Μάρπησσα και Πρόδρομο. Αρχικά έγιναν μερικά έργα στη Νάουσα 
(από Παπαδάκη έως το δρόμο προς Νηρέα), στο κέντρο του Δρυού, στην Παροικιά 
(από Κέντρο Υγείας προς Περιφερειακή οδό) και στον Κώστο. 

Οι οχλήσεις στη συνέχεια τόσο από πλευράς δήμου Πάρου, όσο και από τους 
κατοίκους του νησιού ήταν μεγάλες, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα στις 
δημόσιες οδούς των παραπάνω περιοχών.

Η επιστολή Μπιζά
Στις 16/5/2015 ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς έστειλε επιστολή στην Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου (διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού), και ζητούσε ενημέρωση 
για διάφορα έργα του οδικού δικτύου του νησιού μας.

Για το συγκεκριμένο θέμα των 600.000 ευρώ για τη συντήρηση των δρόμων, στην 
επιστολή του έγραφε ο κ. έπαρχος:

«[…] Επίσης, σας ενημερώνω για ένα έργο που δημοπρατήθηκε από την προη-
γούμενη Περιφερειακή Αρχή στις 2/6/2012 και το οποίο αφορούσε τη «Συντήρηση 
Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων» προϋπολογισμού 
600.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από πιστώσεις του ΤΕΟ Α.Ε.

Ο σχεδιασμός των αναγκαίων έργων που έπρεπε να κατασκευαστούν έγινε από 

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πάρου το έτος 2012.
Παραθέτω για την ενημέρωση σας  τα παρακάτω στοιχεία:
1. Η μελέτη του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πά-

ρου Νομού Κυκλάδων » προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την 
αρ. πρωτ.  41795/07-05-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

2. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 02.06.12 και αναδείχτηκε 
μειοδότης η ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ.

3. Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 585.534,39 € στις 28-
1-2013 διάρκειας τεσσάρων μηνών.

4. Με την υπ’ αριθμ. 264/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε 
παράταση προθεσμίας εργασιών 44 ημερών ήτοι μέχρι 10-7-2013 για το σύνολο 
των εργασιών εκτός από τα τμήματα α) Πίσω Λιβάδι  β) Μάρπησσα γ) Νάουσα και 
παράταση 158 ημερών ήτοι μέχρι 31-10-2013 για τα παραπάνω τμήματα.

5. Στις 31.10.2013 ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης 240 
ημερών ήτοι μέχρι 30-6-14 για τα παραπάνω τμήματα και στις 25-6-14 αιτήθηκε 
παράταση 123 ημερών ήτοι μέχρι 31.10.2014 επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΥ-
ΑΠ. 

6. Στις 31.10.2014 ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση μέχρι 30.6.2015 επικα-
λούμενος τις καιρικές συνθήκες και η οικονομική επιτροπή της ΠΝΑΙ του ενέκρινε 
μέχρι τις 15.6.2015.

Ο Έπαρχος της Π.Ε. Πάρου έχει ενημερώσει για την καθυστέρηση που παρου-
σιάζει στην ολοκλήρωση του το συγκεκριμένο έργο που ξεκίνησε το 2012, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη, τη Διευθύντρια της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κ, Αδαμαντία Συμεοπούλου καθώς και τους προέδρους 
της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας και της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.
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Κυκλάδων κ. Αδαμαντία Συμεοπούλου ενημέρω-
σε τον κ. Έπαρχο της Π.Ε. Πάρου στις 27 Μαΐου 
2015 ότι θα στείλει σχετική επιστολή στον ανά-
δοχο του έργου για να προχωρήσει στην ολο-
κλήρωση του. 

Επίσης, στην παραπάνω εργολαβία έχει ζη-
τηθεί με την απόφαση 205/2013 (αρ. πρωτ. 
16176 /29-10-2013) του Δημοτικού Συμβου-
λίου Πάρου και η ασφαλτόστρωση εξεταστικού 
χώρου για υποψήφιους οδηγούς μοτοποδηλά-
των και μοτοσικλετών στην περιοχή του πρώην 
Κοινοτικού Κάμπινγκ  Παροικίας Πάρου. 

Για το σχετικό θέμα η  Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Κυκλάδων έχει στείλει προς την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου έγγραφο με α.π. 
46678/1663 - 17.04.2015.

Δυστυχώς σήμερα έχουμε 16 Ιουνίου 2015 
και δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για 
την τύχη του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Οδι-
κού Δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλά-
δων».  

Η παραπάνω εξέλιξη είναι ανησυχητική και 
άκρως απογοητευτική.

Δυστυχώς εδώ και εννέα μήνες οι πολίτες της 
Πάρου αλλά και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Νάουσας και Μάρπησσας περίμεναν 
την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου διότι τα 
οδικά τμήματα στην Νάουσα και τη Μάρπησσα 
είναι σε πάρα πολύ άσχημη και άκρως επικίνδυ-
νη για την οδική ασφάλεια των οδηγών.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι το οδικό δίκτυο της 
Πάρου έχει να συντηρηθεί από το 2013 και επι-
πλέον παράγοντες όπως οι τεχνικές εργασίες 
της ΔΕΥΑΠ αλλά και οι φετινές αυξημένες βρο-
χοπτώσεις έχουν μετατρέψει αρκετά τμήματα 
του οδικού δικτύου της Πάρου σε άκρως επι-
κίνδυνα για την ασφάλεια των επιβαινόντων σε 
δίκυκλα, αυτοκίνητα και φορτηγά.

Άρα είναι αναγκαίο να επισπευτούν και τα δύο 
παραπάνω έργα που σας ανέφερα διότι στο νησί 
της Πάρου κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες επι-
σκέπτες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι την καλοκαι-
ρινή περίοδο. Είμαι στην διάθεση σας για οποια-
δήποτε επιπλέον πληροφόρηση και αναμένω τις 
δικές σας ενέργειες».

Η απάντηση

Σημειώνουμε ότι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, 
μέσω του οποίου ήταν τα χρήματα για τη συ-
ντήρηση του οδικού δικτύου Πάρου, έπαψε να 
υφίσταται λόγω της μνημονιακής σύμβασης της 
χώρας μας στις 26/3/2015. Από εκεί και πέρα 
ξεκίνησαν διάφορα «τερτίπια» των εργολάβων 
που είχαν αναλάβει παρόμοια έργα, ώστε να δι-
ασφαλίσουν τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει 
από τις συμβάσεις.

Έτσι, στις 12/6/2015 ο εργολάβος που είχε 
αναλάβει το έργο στο νησί μας, έκανε ειδική δή-
λωση διακοπής των έργων και δεν κατέθεσε τα 
δικαιολογητικά για την τέταρτη εντολή πληρω-
μής. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στις 22 Ιουνίου 
του ίδιου έτους, απέρριψε το αίτημά του, δίχως 
όμως να αλλάξει κάτι επί της ουσίας στη συνέχι-
ση του έργου.

Στις 8 Ιουλίου 2015 η διεύθυνση αναπτυξιακού 
προγραμματισμού, περιβάλλοντος και υποδομών, 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, απάντησε στην επι-
στολή του έπαρχου Πάρου, κ. Κ. Μπιζά. Όπως 
έγραψε η Περιφέρεια, στις 1/7/15, ο ανάδοχος αι-
τήθηκε δίμηνη παράταση διότι αδυνατεί να εκτε-
λέσει τις υπολειπόμενες εργασίες ασφαλτικών ερ-
γασιών, «λόγω της οικονομικής κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα». Στην απάντηση της Περιφέ-
ρειας σημειώνεται ότι «[…] η άποψη της υπηρεσί-
ας είναι ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 
είναι βάσιμοι και ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα 
για χορήγηση παράτασης θετικά. Δεδομένου ότι η 
συνολική προθεσμία του έργου δεν έχει εκπνεύ-
σει μέχρι σήμερα, δεν θεωρείται ότι συντρέχουν 
λόγοι ιδιαίτερης ανησυχίας». Επίσης, στην επιστο-
λή της Περιφέρειας, επισημαίνεται ότι η χορήγηση 
παράτασης είναι προς το συμφέρον του έργου, 
διότι η μη ολοκλήρωσή του, σημαίνει απώλεια 
πόρων οι οποίοι δεν πρόκειται να αναπληρωθούν 
ξανά!

Τα κόλλυβα…

Στις 15/9/2015 ο εκτελεστικός γραμματέας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Δημήτρης Σκιαδάς, 
έστειλε επιστολή στο υπουργείο υποδομών, μετα-
φορών και δικτύων, σχετικά με εκκρεμείς λογαρια-
σμούς έργων από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. 
Και αυτό διότι, σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-
γείου, υπόλογος για τους εκκρεμείς λογαριασμούς 
του Τ.Ε.Ο. ήταν πλέον η διεύθυνση οικονομικού 
της Περιφέρειας!

Στη συνέχεια όμως η επιστολή ανέφερε ότι δεν 
έγινε διαβίβαση πιστώσεων για τους λογαρια-
σμούς των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή! Δηλαδή, 
το κράτος θέλει να κάνει κηδεία με ξένα κόλλυβα…

Στα καθ’ ημάς

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η δημοτική κοινότητα 
Μάρπησσας, έστειλε επιστολή στη διεύθυνση τε-
χνικών έργων Κυκλάδων, με την οποία ζητούσε τη 
συντήρηση του οδικού δικτύου στην περιοχή τους 
και επικαλείται τις επιστολές του έπαρχου Πάρου, 
για τις εργολαβίες συντήρησης που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί.

Επίσης, ζητούσαν οι εργασίες να έχουν ολοκλη-
ρωθεί πριν το τέλος Οκτωβρίου και υπογραμμί-
ζουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται στο 
οδόστρωμα, λόγω των φθορών που υπάρχουν σ’ 
αυτό.

Στις 6 Νοεμβρίου 2015 η διεύθυνση τεχνικών 
έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
απάντησε προς τη δημοτική κοινότητα ότι σε ό,τι 
αφορά τον κωδικό έργου από το Τ.Ε.Ο. για τη συ-
ντήρηση του οδικού δικτύου υπάρχει πρόβλημα 
στη χρηματοδότησή του, και υπάρχει αίτημα προς 
τον εργολάβο για παράταση περαίωσης προθεσμί-
ας του έργου, έως την Άνοιξη του 2016. Ακόμα, 
σε ό,τι αφορά τις εργασίες που ζητούνται από την 
κοινότητα, μέσω άλλου κωδικού (συντήρηση οδι-
κού δικτύου ν. Πάρου, από το 2014), «λόγω της 
οικονομικής δυσπραγίας (…) ήταν αδύνατον να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες».

Τέλος, στο έγγραφο εκφράζεται η ευχή να υλο-
ποιηθεί το έργο την προσεχή Άνοιξη…
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τρομοκρατία 
και τουρισμός

Η οικονομία για να λειτουργήσει με αυξητικούς 
ρυθμούς ανέκαθεν επιζητεί ασφαλές περιβάλλον 
και ειρήνη. Ενίοτε βέβαια σε περιβάλλον πολεμικών 
συγκρούσεων ανθεί μία άλλη οικονομία… αυτή του 
στρατιωτικού εξοπλισμού και φυσικά της «μαύρης» 
αγοράς τροφίμων.

Η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, το οποίο δέ-
χεται κατ’ έτος περίπου 13 εκ. τουρίστες είναι φυσι-
κό ότι θα επηρεάσει όλη τη Γαλλία και τα παράλιά 
της στη Μεσόγειο θάλασσα. Φανταστείτε ένα ανά-
λογο χτύπημα να συνέβαινε στην Αθήνα, που δέχεται 
τη συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών της χώ-
ρας μας και τι αντίκτυπο θα είχε αυτό στην υπόλοιπη 
Ελλάδα.

Είναι σαφές ότι η τουριστική βιομηχανία της κε-
ντρικής Ευρώπης, που είναι «ευαίσθητη» στις διε-
θνείς εξελίξεις, θα δεχθεί ένα οικονομικό χτύπημα 
μετά τις δολοφονίες στη χώρα-σύμβολο της δημο-
κρατίας, στη νεότερη ιστορία της γηραιάς ηπείρου 
μας. Η Γαλλία θα κάνει καιρό να συνέλθει από το 
τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς φιλοξενεί τη μεγαλύ-
τερη μουσουλμανική κοινότητα της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του σημερινού μας άρ-
θρου είναι ότι η χώρα μας μέσα στην κρίση του 
μνημονίου προσπαθεί να βρει οικονομικές λύσεις 
μέσω του τουρισμού. Η Ελλάδα, που δεν έχει τις 
απαραίτητες υποδομές, βρήκε απρόσμενους αντι-
πάλους στη βιομηχανία του τουρισμού από χώρες 
που στο παρελθόν δε φάνταζαν ως αντίπαλοί της 
στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Άλλες χώ-
ρες εμφανίστηκαν στο χάρτη έπειτα από τη διάλυση 
της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, άλλες λόγω δημιουργί-
ας κατάλληλων υποδομών και φορο-ελαφρύνσεων 
(Τουρκία κλπ) και άλλες (βλ: χώρες που βρίσκονται 
στη βόρεια Αφρική), λόγω αξιοθέατων που δεν είχαν 
«εκμεταλλευτεί» σε προηγούμενες περιόδους.

Η χώρα μας αρχικά (;) χάνει το στοίχημα στις 
Δαλματικές ακτές, ενώ λόγω των τρομοκρατικών 
χτυπημάτων σε κράτη της βορείου Αφρικής και της 
Τουρκίας, επανέκαμψε σχεδόν θριαμβευτικά στη 
βιομηχανία του τουρισμού της Μεσογείου. Θα συ-
μπλήρωνα ακόμα, ότι οι εργασίες που έγιναν στο 
μουσείο της Ακρόπολης και σε άλλους αρχαιολογι-
κούς χώρους των Αθηνών, συν βέβαια το σύγχρονο 
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», πως βοήθησαν στην 
πορεία αυτή. Κύρια όμως βοήθησε η ασφάλεια που 
αισθάνεται ο τουρίστας κυκλοφορώντας στην Ελ-
λάδα, και βέβαια η απουσία οργανωμένη παρουσία 
μουσουλμανικής κοινότητας στη χώρα μας. Για πολ-
λούς Ευρωπαίους τουρίστες και για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των Αμερικάνων, η παρουσία μουσουλ-
μανικού στοιχείου δίνει την αίσθηση της ανησυχίας, 
άσχετα αν οι μουσουλμάνοι πολίτες στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία είναι φιλήσυχοι πολίτες.

Όσο και να ακούγεται ακραίο, η χώρα μας για να 
επιζήσει μέσα στο σκληρό περιβάλλον ανταγωνιστι-
κότητας του τουρισμού χρειάζεται διατήρηση της 
εθνικής ασφάλειας. Ακόμα, πρέπει να διαμορφωθεί 
–αυτή τη στιγμή- επαρκής πολιτική διαχείριση στο 
θέμα του προσφυγικού θέματος και όχι φυσικά το 
«τσαλαβούτημα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο 
τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι το μόνο σίγουρο 
έσοδο της χώρας μας.

ΑΜΚΕ-Νέο  
αεροδρόμιο

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη δημιουρ-
γία των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους νέου 
αερολιμένα Πάρου, δημοσιοποίησε δελτίο τύπου σχε-
τικά με επαφές που είχε στο υπουργείο υποδομών, με-
ταφορών και δικτύων. Η ανακοίνωση της ΑΜΚΕ έχει 
ως εξής:

«Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, με πρωτο-
βουλία του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου, 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Γενικού Γραμ-
ματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων ευρεία σύσκεψη με θέμα τη δημι-
ουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων του κτηρίου 
του νέου αεροδρομίου Πάρου. 

Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν ο 
Δήμαρχος Πάρου 
και μέλος της 
ΑΜΚΕ Μάρκος 
Κωβαίος, ο πρό-
εδρος της ΑΜΚΕ 
δικηγόρος του 
Δήμου Πάρου, 
Κων/νος Φιφλής 
ο πρόεδρος του 
συλλόγου ξενο-
δόχων Πάρου 
και μέλος της 
ΑΜΚΕ Γιώργος 
Μπαφίτης και 
ο προϊστάμενος 
της διεύθυνσης 
π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ο ύ 
σχεδιασμού του 
Δήμου Πάρου και 
μέλος της ΑΜΚΕ 
Ιωάννης Ραγκού-
σης, ενώ από την 
πλευρά της γενικής γραμματείας συμμετείχαν ο Γενι-
κός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου κος Γε-
ώργιος Δέδες, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών 
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου, κος Διονύσιος Μακρής, ο προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων κος Κων-
σταντίνος Βαλαβάνης, ο διευθυντής της διευθύνου-
σας υπηρεσίας της κατασκευής του αεροδρομίου κ. 
Ανδρέας Πολάκης, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας κ. Κωνσταντίνος Λιτζεράκος, ο Γενι-
κός Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
κ. Αναστάσιος Κόκκινος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ κ. Πέτρος Σουρέτης και ο Γενικός Διευθυ-
ντής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ κ. Δημήτρης Παππάς. 

Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκε η πορεία αποπεράτω-
σης του έργου του πεδίου ελιγμών, που εκτελείται και 
δεν έχει ακόμα αποπερατωθεί από την εργολήπτρια 
εταιρεία, η οποία διαβεβαίωσε ότι το έργο θα απο-
περατωθεί σύντομα, αφού εκκρεμούν η τοποθέτηση 
του φωτισμού και μικρές λεπτομέρειες. Ακολούθως 
τέθηκε το θέμα της δημιουργίας των εγκαταστάσεων 
του αεροσταθμού από πλευράς πολιτείας είτε προ-
σωρινών είτε μόνιμων μαζί με κάποια συμπληρωμα-
τικά έργα, όπως η πρόσβαση μέσω του δρόμου που 
έχει σχεδιαστεί με βάση τη μελέτη του έργου αλλά και 
την αποχέτευση του αεροδιαδρόμου. Οι παριστάμενοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες δήλωσαν με κατηγορηματι-
κότητα, ότι δεν υφίσταται προς το παρόν δυνατότητα 
εξέλιξης που θα κατατείνει στην κατασκευή εγκατα-
στάσεων εδάφους του νέου αεροδρομίου, οι οποίες 
μετατίθενται για το μέλλον με κάποια πιθανή ένταξη 
σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χωρίς όμως κάτι 
τέτοιο να μπορεί να προβλεφθεί για το άμεσο μέλλον. 
Η ΑΜΚΕ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να κατασκευ-
άσει προσωρινές εγκαταστάσεις για την άμεση λει-
τουργία του αεροδρομίου και ζήτησε τη συμμαχία του 
δημοσίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία 
του νέου αεροδρομίου. 

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες αφού επισήμαναν το 
γεγονός ότι ήδη έχει εγκριθεί από την ΥΠΑ η πρόταση 
της ΑΜΚΕ εξέφρασαν την πρόθεση να συνδράμουν 
στην κατασκευή, δεσμεύτηκαν σε άμεση έγκριση των 
μελετών που θα συνταχθούν από μελετητές που έχει 
επιλέξει η ΑΜΚΕ και οι οποίες θα συνταχθούν με άμε-
ση συνεργασία των μελετητών με την ΥΠΑ αλλά και 
σε παράλληλη υλοποίηση των απαιτούμενων διαδι-
κασιών για τη λειτουργία του αεροδρομίου και την 
έγκαιρη αδειοδότησή του. Δειγματοληπτικά δεσμεύ-
τηκε ο κ. Γενικός Γραμματέας ότι θα χρηματοδοτηθεί 
από το υπουργείο η βελτίωση της οδού πρόσβασης 
στο αεροδρόμιο, η ΥΠΑ ότι θα προμηθευθεί τους σω-
λήνες για τη μεταφορά ύδατος στο αεροδρόμιο, που 
θα τοποθετηθούν από τη ΔΕΥΑ Πάρου και θα μερι-
μνήσει για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού από το παλιό στο νέο αεροδρόμιο, 

ενώ έχει ήδη 
υποβάλει την 
α π α ι τ ο ύ μ ε ν η 
αίτηση προς 
τη ΔΕΗ για τη 
ρευματοδότηση 
του αεροδρομί-
ου και μεριμνά 
σε συνεργασία 
με την εργολή-
πτρια εταιρεία 
για την κατα-
σκευή οικίσκου 
που θα στεγάσει 
τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 

Στη σύσκεψη 
οι υπηρεσια-
κοί παράγοντες 
επέμειναν στην 
κατασκευή του 
κτηρίου με βάση 
το σχεδιασμό 

τους έτσι ώστε οι προσωρινές εγκαταστάσεις να είναι 
δυνατόν να επεκταθούν και να συμπληρωθούν στο 
άμεσο μέλλον αλλά και να ενταχθούν στο μελλοντικό 
κτήριο του αεροδρομίου, όποτε αυτό κατασκευαστεί. 
Τέλος θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι μετά από παρέμβα-
σή μας η ΥΠΑ θα προσφέρει δωρεάν τη χρήση του 
χώρου που απαιτείται μέσα στο νέο αεροδρόμιο για 
την εγκατάσταση του υποστέγου του υγειονομικού 
αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος, που έχει 
ήδη οριστεί. 

Μετά την παραπάνω εξέλιξη ήδη η ΑΜΚΕ μέσα 
στην τρέχουσα εβδομάδα αναθέτει τις απαιτούμενες 
μελέτες ύψους 40.000,00 ευρώ προς τους μελετητές 
που επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν, αυτές να τύ-
χουν εγκρίσεως από την ΥΠΑ και να εισέλθουμε στο 
στάδιο της υλοποιήσεως του έργου. Ήδη στα χέρια 
των μελετητών βρίσκονται τα ενδεικτικά σχέδια και οι 
απαιτήσεις της ΥΠΑ για τις προσωρινές εγκαταστά-
σεις και σε επαφή μαζί τους διασφαλίστηκε η άμεση 
και συνεχής συνεργασία τους με την ΥΠΑ έτσι ώστε 
να μην χαθεί άλλος χρόνος.

Η ΑΜΚΕ καλεί πλέον όλους τους Παριανούς και μη 
να συνδράμουν με την οικονομική τους συνεισφορά 
στην άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου, έτσι 
ώστε η Πάρος ήδη από τον επόμενο χρόνο να απο-
κτήσει μια πύλη εισόδου που θα την οδηγήσει σε νέα 
τροχιά ανάπτυξης. Η δημιουργία των προσωρινών 
εγκαταστάσεων δεν απεμπολεί την άμεση και επιτα-
κτική μας απαίτηση για τη δημιουργία το ταχύτερο 
δυνατόν των μόνιμων εγκαταστάσεων εδάφους του 
νέου αεροδρομίου επιταχύνει όμως την λειτουργία 
του νέου αεροδρομίου για μια άμεση και αναγκαία 
χρήση των νέων υποδομών προς όφελος του νησιού 
και των πολιτών».



Το coff ee island είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα street cafe στην 
Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις ένα γευστικό, δυ-
νατό, γεμάτο καφέ στα γρήγορα χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα του. 

Είναι όμως και κάτι πολύ περισσότερο. Με τέσσερα διαφορετικά 
χαρμάνια espresso, πέντε διαφορετικές χώρες προέλευσης για τα 
πέντε blends και τα 16 (!) αρώματα καφέ φίλτρου, πέντε ξεχωριστά 
χαρμάνια ελληνικού φρεσκοκομμένου καφέ και πλήθος άλλων ρο-
φημάτων, είναι ένα υπέροχο καφεκοπτείο που φιλοδοξεί να χαρίσει 
στο νησί μας ένα χαμόγελο με γεύσεις «κομμένες και ραμμένες» στα 
μέτρα σας.

«Γεύσεις μαμάς». Αυτή η φράση είναι αρκετή για να περιγράψει 
κάποιος τη φιλοσοφία της κουζίνας του παραδοσιακού μεζεδοκαφε-
νείου «το μορτάρι», στην πλατεία Αλυγαριάς.

Τα απολαυστικά φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και οι μεζέδες, ετοιμά-
ζονται από την Αργυρώ και την Αναστασία, μαμά και κόρη, με Πα-
ριανές πρώτες ύλες και αγνό ελαιόλαδο. Με επιμονή στις ελληνικές 
και μεσογειακές, παραδοσιακές συνταγές, μας παρασύρουν σε ένα…. 
χορό γεύσεων, που θα ικανοποιηθούν και οι πιο απαιτητικοί! Απο-
λαύστε πιάτα με ολόφρεσκα λαχανικά εποχής από το μποστάνι του 
μπαμπά και συνοδέψτε το γεύμα σας με καλό ντόπιο κρασί.

Το «Ρόδι» είναι το πρώτο cafe που επισκέφτηκα όταν πρωτοήρθα 
στην Πάρο πριν πολλά χρόνια, για να απολαύσω ένα υπέροχο πρωινό, 
με τη μαγευτική ομορφιά του κόλπου της Παροικιάς, να με αιχμαλω-
τίζει.

Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, η επιτυχημένη συνταγή συνεχίζει, όμως, 
με το «Ρόδι» ανακαινισμένο, ανανεωμένο, φρέσκο και cosy σαλόνι, 
μια εξαιρετική πέργολα γεμάτη όλες τις ώρες της ημέρας με ενδια-
φέροντες ανθρώπους και συζητήσεις για το νησί -και όχι μόνο- και 
γευστικά πιάτα να πηγαινοέρχονται αναλόγως την ώρα.

Ιδιαίτερη έκπληξη, τα νόστιμα, ελαφρά, μεσημεριανά πιάτα-από 
φρέσκιες σαλάτες ως ζουμερά burgers .Το δύσκολο στο «Ρόδι», είναι 
πότε θα πάρεις την απόφαση να φύγεις!

Σε σημείο με καταπληκτική θέα στις γραφικές Λεύκες πάνε αρκετά 
χρόνια που δίνουμε ραντεβού για φαγητό. Παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
καλομαγειρεμένο φαγητό σε πληθωρικές μερίδες, ποικιλία ντόπιων 
κρεατικών στα κάρβουνα, εξαιρετικά ορεκτικά και φυσικά καλό κρασί 
και σούμα. 
Ότι χρειάζεται δηλαδή μια καλή παρέα για να περάσει όμορφα. «Η 
Φλώρα» έχει γίνει σημείο συνάντησης όλων όσων ψάχνουν… την ου-
σία στη γεύση. Χειμώνα –καλοκαίρι, μεσημέρι και βράδυ στις όμορφες 
Λεύκες. Βάλτε την παρέα και τα άλλα … θα τα βρείτε στης «φλώρας» .

FloraFlora
εστιατόριο | ταβέρνα

λευκεσ
43130

ηµερολόγιο εξόδου!
Σάββατο 21/11, 21:00 Rio das fl ores @Cuore Rosso

Σάββατο 21/11, 23:30 Πάρτυ Γ’ ΓΕΛ @Alga 

Τρίτη 24/11, 21:45 Bayern FC - Ολυμπιακός @De facto αφ
ιέρ
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περιφερειακοσ παροικιασ
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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

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ω-
ΝΑΣ ενοικιάζεται δυάρι, µε θέα 
θάλασσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
442 566

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιά-
ζεται δίχωρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. 
από το λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
22840 23052, 6944 558 581

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

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΙΚΙΑ, (100 τ.µ. 
περίπου, όχι σε συγκρότηµα), 
ζητείται σε ήσυχη περιοχή κοντά 
στην Παροικία ή Νάουσα και 
περίχωρα ή στις Καµάρες ή στην 
Αλυκή, σε πολύ καλή κατάσταση, 
µε κεντρική θέρµανση και θέα, 
χωρίς έπιπλα για µακροχρόνια 
µίσθωση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6987 395 670, email: paris-
parosodyssey@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για 
µικρή οικογένεια. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6945 275 152

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται µε γνώσεις και 
εµπειρία  σε µανικιούρ (κυρίως) 
και σε κοµµωτική. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 22646

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑ-
ΦΩΝ ζητείται. Τηλ. επικοινωνίας: 
698 1746231

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ζητείται 
για ιδιαίτερα σε ενήλικα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 698 1746231

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

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

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδο-
νται από Αµερικανίδα καθηγήτρια, 
µε σπουδές στην Αµερική, µε 
πολυετή πείρα, σε ενήλικες 
και παιδιά, ατοµικά ή οµαδικά. 
Ειδικότητα µε επιτυχίες σε Lower 
και Profi ciency. Παραδίδονται και 
Ελληνικά σε ξενόγλωσσους ενήλι-
κες. Τιµές προσιτές. Πληροφορίες: 
Miss Mary. Τηλ. 6937 351 260

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ πωλείται, 
1.000 λίτρα, µεταχειρισµένη, 
διάσταση 1,64 – 1,06 – ύψος 0,85 
εκ. Μπαίνει και σε τρέιλερ. Ήταν 
σε χρήση νερού. Τιµή: 150 ευρώ. 
Τηλ. 6948 431 847

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

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 | 
19,20/11 & 3, 4/12

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 
19,20/11 & 3, 4/12

Παιδίατρος | 20, 26, 27/11

Καρδιολόγος 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

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Πάρου ξεκινάει µαθήµατα το Σάββατο 21 Νοεµβρίου.
Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ τα µαθήµατα είναι δωρεάν όλο το χρόνο.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038
καθώς και µε τα γραφεία της Κ∆ΕΠΑΠ στο τηλέφωνο 22843 60167.

Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ τα µαθήµατα είναι δωρεάν όλο το χρόνο.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038
καθώς και µε τα γραφεία της Κ∆ΕΠΑΠ στο τηλέφωνο 22843 60167.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

Το Εικαστικό Εργαστήριο ∆ήµου Πάρου ξεκινάει τα µαθήµατα για το σχολικό έτος 2015-2016.
Λειτουργούν τµήµατα ζωγραφικής και κατασκευών για προνήπια (µε συνοδεία γονέων), νήπια,
παιδιά καθώς και τµήµατα εφήβων και ενηλίκων.
Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ η µηνιαία συµµετοχή για τα παιδικά τµήµατα είναι 25,00€ και για τους ενήλικες 35,00€.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε την υπεύθυνη καθηγήτρια των Εικαστικών Εργαστηρίων
κ. Νατάσα Μπιζά στο τηλέφωνο 6977444538. 

Οι εγγραφές για το ∆ηµοτικό ωδείο συνεχίζονται!
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε

µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038.

Κινήσεις
Μαρπησσαϊκού

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τους ποδοσφαιριστές 
Άγγελο Μοστράτο και Βασίλη Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Μαρπησσαϊκού: «[…] ο Μοστράτος έχει αγωνιστεί 
στο παρελθόν στον Α.Ο.ΠΑΡΟΥ και στον Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ πέρυσι 
αγωνιζόταν σε ομάδα της Πελοποννήσου όπου σπούδαζε. Είναι ένας αθλητής με 
εμπειρία και από τις πρώτες προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του έδειξε ότι 
είναι έτοιμος να βοηθήσει τον σύλλογο στο νέο ξεκίνημα. 

Για τον Μαυραγάνη τα λόγια είναι περιττά έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με το 
σύλλογο μας στο πρωτάθλημα των Κυκλάδων και λατρέψαμε το ταλέντο του και 
την απλότητα του να παίζει ποδόσφαιρο, άλλωστε είναι ένας ποδοσφαιριστής 
όπου έχει αγωνιστεί επαγγελματικά σε ομάδες της Β’ κατηγορίας Ελλάδος και η 
μεταγραφή του στον Μαρπησσαϊκό μόνο τυχαία δεν είναι μιας και έχει δεθεί με τον 
σύλλογο και στο νέο ξεκίνημα του ήθελε να είναι παρόν. 

Το Δ.Σ τους εύχεται καλή αθλητική ποδοσφαιρική χρονιά και τους καλωσορίζει 
στην οικογένεια του».

Για καλό σκοπό

Το διοικητικό συμβούλιο του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου, αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κυ-
κλάδων, να πραγματοποιήσει μία νησιώτικη βραδιά στο κέντρο «Σκανδάλης» στην 
Αλυκή, με το συγκρότημα του Γιάννη Μπαρμπαρή, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, προς 
οικονομική ενίσχυση της. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπά-
ρου: «[…] Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η 
φροντίδα για τον διπλανό μας που βρίσκεται σε ανάγκη είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Η ομάδα διάσωσης τα τελευταία χρόνια, με αυταπάρνηση έχει προσφέρει πάρα 
πολλά στον τόπο μας και δυστυχώς είναι αυτή που σήμερα κάνει και διακομιδές 
ασθενών συμπληρώνοντας το ελλιπές ΕΚΑΒ στην Πάρο. Όλοι μαζί μπορούμε».

Ποδηλασία
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, διοργανώνει από φέτος ποδηλατοβόλτες για τα 

μέλη και τους φίλους του. 
Η πρώτη ποδηλατοβόλτα θα γίνει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 στη διαδρομή 

Νάουσα - Νταμουλής - Τσουκαλιά και επιστροφή (μήκος: 8 - 9 χλμ, διάρκεια: 1 ώρα 
και 40 λεπτά περίπου). 

Οι ποδηλάτες θα συναντηθούν στο φούρνο «Μπατίστας», απ’ όπου και θα ξεκινή-
σουν στις 10:00 πμ. Αρχηγός της ποδηλατάδας θα είναι ο κ. Χρήστος Φραντζής. Για 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 
τηλέφωνο: 6980 55 91 30.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ποδηλατοβόλτα απευθύνεται σε ενήλικες. Οι ανήλικοι 
θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους. Οι 
ποδηλάτες θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε κράνος και να φέρουν μαζί τους 
νερό και μικρό σνακ όπως μπανάνα, παστέλι ή μπάρα δημητριακών για ενέργεια.
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Εθνική Αντίσταση
Η μέρα μνήμης της εθνικής αντίστασης στη χώρας μας για την επίθεση που δέ-

χθηκε από τις δυνάμεις του άξονα (Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία), στο Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο, θα εορταστεί στο νησί μας με κάθε επισημότητα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδόθηκε από το επαρχείο Πάρου, ο εορτασμός 
θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Καταστημάτων, καθώς και 
των Καταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών 
και ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης πρωινής ώρας μέχρι και της δύσης του 
ηλίου της 22ας Νοεμβρίου 2015, ημέρας εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντί-
στασης.

Φωταγώγηση όλων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων , 
καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές 
ώρες της 22ας Νοεμβρίου.

Ώρα 10 π.μ.
Τελετή δοξολογίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής μετά το πέρας 

της Θείας Λειτουργίας, παρουσία Αρχών, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων. 
Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από το Διευθυντή του Γενικού Λυκείου 
Πάρου, κ. Ανδρέα Καρποδίνη.

Ώρα 10:30 π.μ.
Μετάβαση στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση 

στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκπροσώπους της Εθνικής Αντί-
στασης, τα πολιτικά κόμματα, καθώς και όποιον εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή 
άλλου φορέα θελήσει να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση και τους αγώνες κατά του 
ναζισμού και του φασισμού.  

Προσκλητήριο Νεκρών και Τήρηση ενός λεπτού σιγή. Εθνικός Ύμνος.
Τελετάρχης ορίζεται ο καθηγητής του Γενικού Λυκείου Πάρου, κ. Κωνσταντίνος 

Κούτρας και καθήκοντα βοηθού τελετάρχη θα αναλάβει η καθηγήτρια του Γενικού 
Λυκείου Πάρου, κ. Αναστασία Τουπαλή.  

Παρακαλούνται όλες οι αρχές του Τόπου, οι στρατιωτικές αρχές, τα πολιτικά κόμ-
ματα, οι εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων, οι εκπρόσωποι κάθε νομικού 
προσώπου ή άλλου φορέα, οι αποδέκτες του προγράμματος, καθώς και όλοι οι 
πολίτες των νησιών Πάρου – Αντιπάρου όπως παραστούν στις Εορταστικές Εκδη-
λώσεις για να τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.

Προσκλητήριο νεκρών
Αιγινήτη Μαρία, Αλιπράντη Όλγα, Αλιπράντης Σταύρος, Αλιφιέρης 

Λεωνίδας, Αρκάς Αντώνης, Αρκουλής Γεώργιος, 
Αρκουλής Ιωάννης, Ασωνίτης Ιωάννης, Βάγιας 
Ιωάννης, Γεράρδης Δημήτριος, Γλέζος Νικόλα-
ος, Γραμματικάκης Χάρης, Γρυλάκη Αικατερί-
νη, Δανάμπαση Γεωργία, Δανάμπαση Κούλα, 
Δανάμπασης Νικόλαος, Δελέντας Αντώνιος, 
Δελφής Δημήτριος, Δεσύπρη (Πατέλη) Κατίνα, 
Ζαμπέτας Γεώργιος, Ζουμής Νικόλαος, Ζουμής 
Πέτρος, Θεοδοσίου Ελένη, Θηβαίος Κων/νος, 
Ιερομόναχος Ηλίας, Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, 
Κατρής Αγαπητός, Καπούτσος Γεώργιος, Κεφά-
λας Πέτρος, Κοκκώνης Αθανάσιος, Κουτσουρά-
κης Παναγιώτης, Κρητικός Γεώργιος, Κρητικός 
Ευάγγελος, Κρίσπης Μιχαήλ, Κυπριάδης Δημή-
τριος, Κωφός Ξενοφών, Λικέρι Βέρο, Λυράκης 
Εμμανουήλ, Μαντζουράνης Σπύρος, Μαρινό-
πουλος Αργύρης, Μαύρης Κων/νος, Μαύρης 
Σπύρος, Μαύρος Γεώργιος, Μοναχός Γρηγόριος, 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, Μουρλάς Νικόλα-
ος, Μουρλάς Πολυχρόνης, Μουστάκας Αντώ-
νιος, Ναυπλιώτου Μαρία, Παντελαίος Θωμάς, 
Πατέλης Βασίλης, Πατέλης Μανώλης, Πατέλης 
Νικόλαος, Περαντινός Δημήτριος, Περαντινός 
Ηλίας, Πιερτζοβάννη Ιφιγένεια, Πολυμενάκος 
Γεώργιος, Πρασινάκη Μαρία, Ραγκούσης Βενι-
ζέλος, Ραγκούσης Ιάκωβος, Ρούσσος Θεολόγος, 
Σιφναίου Κατίνα, Στέλλας Νικόλαος, Τζαβέλας 
Σπύρος, Τούρτας Εμμανουήλ, Τσαντάνη Μαρία, 
Τσαντάνης Εμμανουήλ, Τσαντάνης Ιωάννης, 
Τσαντάνης Νικόλαος, Τσαντάνης Φραγκίσκος, 
Φραντζής Γεώργιος, Χρονίδης Γεώργιος.

Ο «άλλος» Γλέζος
Μία από τις πιο ηρωικές μορφές της εθνικής αντίστασης* είναι και ο Νίκος Γλέζος, 

που γεννήθηκε στην Παροικιά στις 5 Μαρτίου 1925 και ήταν υιός του Νικόλαου 
Γλέζου και της δασκάλας Ανδρομάχης Ναυπλιώτου. Ο Νίκος ήταν αδελφός του 
Μανόλη Γλέζου. Επειδή, όταν γεννήθηκε ο Νίκος, ο πατέρας του είχε πεθάνει, πήρε 
το όνομά του. 

Μεγάλωσε στην Απείρανθο Νάξου και στα 10 του χρόνια πήγε στην Αθήνα, μαζί 
με την οικογένειά του. Δούλεψε επί 4 χρόνια ως φαρμακοϋπάλληλος και όταν τε-
λείωσε το γυμνάσιο μπήκε στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, ακολουθώντας 
το παράδειγμα της μητέρας του.

Από τον Οκτώβριο του 1942, ο Νίκος συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση 
ως μέλος του ΕΑΜ Νέων στο Μεταξουργείο και μέλος της ΟΚΝΕ. Στη συνέχεια 
μπήκε ενεργά στην ΕΠΟΝ και στο ΚΚΕ. Είχε το ψευδώνυμο «Φωκάς» και το εμπνεύ-
στηκε από περιοχή του νησιού μας. Πολλοί είναι εκείνοι που θυμούνται το 17χρο-
νο παιδί να οργίζεται βλέποντας τους Γερμανούς με τις στολές να κυκλοφορούν 
ανενόχλητοι στους δρόμους. Τον θυμούνται να τους σαρκάζει με ένα απίστευτο 
περιπαιχτικό χαμόγελο, χωρίς να έχει αίσθηση του κινδύνου. Έπαιρνε τα όπλα από 
τους Ιταλούς που συνθηκολόγησαν και τα έκρυβε για να χρησιμοποιηθούν από την 
αντίσταση. Λένε ότι δεν έβλεπε καλά κι όμως τα γυαλιά του δεν τα φορούσε ποτέ. 
Υπάρχει ένα απόσπασμα μίας σχολικής έκθεσης που έγραψε όταν ήταν μαθητής 
στην έκτη γυμνασίου, με ημερομηνία 27-9-1942. Το θέμα ήταν «Από το σχολείο 
στην κοινωνία». Στο γραπτό του επαναλαμβάνει τις λέξεις: «πρέπει», «σκοπός», «σο-
βαρή δουλειά», «σοβαρή εργασία». Είχε όμως και ελπίδα: «Δεν πρέπει να απελπι-
ζόμαστε και να φοβούμαστε τη ζωή, ούτε και να σταματάμε μπροστά στο κάθε 
τόσο δα μικρό εμπόδιο…». Φυσικά, εκείνη την εποχή, όλα τα εμπόδια ήταν μεγάλα.                                                                                                         
Ο Νίκος Γλέζος ως ΕΠΟΝίτης της Αθήνας «χαλούσε» τον κόσμο με τη φωνή του 
μέσα απ τα χωνιά. Ενθάρρυνε και ξεσήκωνε τον κόσμο. Το χέρι του είχε γράψει 
πολλά συνθήματα στους τοίχους. Δεν έβλεπε καλά, αλλά δεν φορούσε γυαλιά από 
φόβο να μην τον εμποδίσουν οι υπεύθυνοι να κάνει τόσο τολμηρά πράγματα. Πήρε 
μέρος σε πολλές μάχες με Γερανούς και τα κατάφερνε πάντα δρώντας με πάθος, 
δύναμη αλλά και απίστευτη ψυχραιμία.

Στις 13 Απριλίου του 1944 συλλαμβάνεται απ τους Γερμανούς γιατί είχε γράψει 
σε έναν τοίχο «Ελευθερία ή Θάνατος». Τον συνέλαβαν μαζί με άλλους δύο που ήταν 
στην ίδια ομάδα. Ο Γιώργης Ανδρεάκος ήταν ο υπενωμοτάρχης που είχε βοηθήσει 
στην απόδραση των κομμουνιστών της Σωτηρίας και ο άλλος ήτανε ο Ηλίας ο Λιβι-

εράτος. Κάποιος τους είχε προδώσει. Τους πήγαν αρχικά 
στο Α΄ Αστυνομικό τμήμα Λέκκα. Από κει στο Α’ τάγμα 
Γερμανοτσολιάδων στο Γουδί, όπου υπέστησαν σκληρά 
βασανιστήρια. Επόμενος σταθμός η φρουρά των ανα-
κτόρων. Από εκεί, τον Ανδρεάκο τον πήρε η χωροφυλα-
κή και αφού τον βασάνισαν, τον πέταξαν από το κτίριο 
της Γενικής Ασφάλειας. Το Νίκο τον παρέδωσαν στους 
Γερμανούς και βασανίστηκε απάνθρωπα στο κολαστή-
ριο της οδού Μέρλιν. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και οι 
καμπάνες έτσι κι αλλιώς χτυπούσαν πένθιμα. Από εκεί 
τον πήγαν στο Χαϊδάρι όπου τον έκλεισαν στο περιβόητο 
μπλοκ 15 των μελλοθανάτων. Αν και παραμορφωμένος 
από τα βασανιστήρια προσπαθούσε να δώσει κουράγιο 
στους συγκρατούμενούς του και ν’ απαλύνει τον πόνο 
τους. Στις 10 Μαΐου τον πήρανε μαζί με άλλους 91 αγω-
νιστές, ανάμεσα στους οποίους 10 γυναίκες με προορι-
σμό την Καισαριανή. Πριν φθάσουν έβγαλε το σκούφο 
που φόραγε και έγραψε ένα συγκλονιστικό αποχαιρετι-
στήριο σημείωμα στη μητέρα του. «Αγαπητή μητέρα σας 
φιλώ, χαιρετισμούς, σήμερα πάω για εκτέλεση. Πάω. 
Πέφτοντας για τον ελληνικό λαό». Έγραψε «πάω» όχι 
με πάνε. Συνειδητοποιημένος μέχρι το τέλος. Ο Νίκος 
Γλέζος πέταξε το σκούφο του με το τελευταίο του ση-
μείωμα στη συμβολή της Ιεράς Οδού, Κων/λεως και Μ. 
Αλεξάνδρου. Όπως έβγαλε το κεφάλι του κάτω από την 
τέντα του αυτοκινήτου και πέταξε το σκούφο με το ση-
μείωμα τον είδαν περίοικοι και τον αναγνώρισαν. Έτσι, 
το μήνυμα έφτασε στην οικογένειά του.

Η εκτέλεση
Ο Μάιος του 44, είχε μπει με τους διακόσιους εκτελεσμένους ανήμερα Πρωτομα-

γιάς στην Καισαριανή. Και τις επόμενες μέρες εκτελούσαν καθημερινά αγωνιστές. 
Στις 10 Μαΐου εκτέλεσαν 92, ανάμεσά τους και τον Νίκο Γλέζο. Ανάμεσα στα προ-
σωπικά του χαρτιά του Νίκου βρέθηκε η «βεβαίωση του Γενικού Κρατικού Νοσοκο-
μείου», σύμφωνα με την οποία «ενοσηλεύθη στην Ορθοπεδική Κλινική από 18-5-42 
μέχρι 18-6-42 δια κάταγμα κάτω τριτημορίου αριστεράς κνήμης». Είχε χτυπηθεί από 
Γερμανική μοτοσυκλέτα. Από το κάταγμα αυτό στο πόδι, τη ζώνη και το πουλόβερ, 
θα αναγνωρίσει η οικογένειά του τα οστά του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 24 
Ιουνίου 1947, ανάμεσα στα οστά των 92 εκτελεσμένων αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης.

* Με πληροφορίες από την ηλεκτρονική σελίδα «η μηχανή του χρόνου».
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Δύο εμφανίσεις, οι οποίες μας φέρνουν πολλά χρό-
νια πίσω, είχαν οι Παριανές ομάδες την προηγούμενη 
εβδομάδα, για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Οι 
ομάδες μας (ΑΟΠ και Μαρπησσαϊκός), δέχθηκαν 13 
γκολ στις αναμετρήσεις τους με Θύελλα Καμαρίου και 
Αίαντα Σύρου, αντίστοιχα.

ΑΟΠ

Μία ήττα (8-0), που αφήνει πολλά ερωτηματικά 
στους φιλάθλους του δέχθηκε την περασμένη βδο-
μάδα ο ΑΟΠ στην αναμέτρησή του στο γήπεδο του 
Καμαρίου, με την τοπική Θύελλα.

Ο αγώνας δεν αντέχει σε καμία κριτική και η απου-
σία βασικών παικτών του ΑΟΠ δεν αποτελεί δικαιολο-
γία. Η Παριανή ομάδα έγινε σάκος του μποξ και γέμισε 
θλίψη τους πολυ-
πληθείς φίλους 
της εντός και 
εκτός του νησιού 
μας. Ο ΑΟΠ βρέ-
θηκε πίσω στο 
σκορ μόλις στο 
2ο λεπτό, με γκολ 
που δέχθηκε από 
το Σάμπα και στη 
συνέχεια προ-
σπάθησε να ισορ-
ροπήσει τον αγώ-
να. Στο 20ο λεπτό 
δέχθηκε δεύτερο 
γκολ με κεφαλιά 
του Δαμίγου και κυριολεκτικά από εκείνη τη στιγμή και 
μετά, ήταν ένα αξιοθρήνητο σύνολο! Στο 24ο λεπτό 
δέχθηκε από το Δαβιλά το 3-0, στο 31ο λεπτό από το 
Δαμίγο και πάλι, το 4-0, και η «ταλαιπωρία» μας έλαβε 
τέλος, σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο…

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ακριβώς το 
πρώτο… Μόλις στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης ο 
Δαβιλάς πέτυχε το 5-0, ενώ ο Πάγια δέκα λεπτά αργό-
τερα έγραψε το 6-0 για την ομάδα της Σαντορίνης. Τα 
βάσανα για τον ελλιπή ΑΟΠ δεν τελείωσαν εκεί, αφού 
το Καμάρι συνέχιζε να βάζει γκολ και έτσι ο Βουλγα-
ράκης στο 65ο λεπτό έγραψε το 7-0! Κάπου εκεί χαλά-
ρωσαν οι ποδοσφαιριστές της Σαντορίνης και έτσι στα 
υπολειπόμενα 25 λεπτά πέτυχαν μόνο ένα γκολ με το 
Δαμίγο, με απευθείας φάουλ στο 80ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές

Θύελλα Καμαρίου: (πρ. Διονυσσόπουλος): Αν-
δρούτσος, Λυγνός, Μπρίτσα (81ο Κασουλάρι), Νο-
μικός, Λύκος, Πάγια, Βλαβιανός (54ο Βουλγαράκης), 
Μπαλής, Δαμίγος Ν. (61ο Γ. Δαμίγος), Δαβίλας, Σάχα.

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Βεντουρής (67ο Βα-
σιλάρης), Ρούσσος, Χασάνι, Πρίφτης, Μπαρμπαρίγος, 
Χατζία, Μετάι, Κορτιάνος, Καράι (60ο Σαρρής), Πετρό-
πουλος, Τριανταφυλλίδης (68ο Σένκα).

Διαιτητής: Βακόνδιος, με βοηθούς τους κ.κ. Ρουκή 
και Μαθιουδάκη.

Μαρπησσαϊκός

Η εμφάνιση του Μαρπησσαϊκού, σαφώς και δεν 
έχει καμία σχέση με εκείνη του ΑΟΠ. Και αυτό, διότι, 
οι Μαρπησσαίοι φέτος, έχουν δημιουργήσει μια νέα 
ομάδα, έπειτα από την απραξία που είχαν και αφετέ-
ρου παρά τη βαριά ήττα με 5-0 από τον Αίαντα Σύρου 
εκτός έδρας, έδειξαν κάποια θετικά στοιχεία.

Αν κάτι μας «αιφνιδίασε» από τη βαριά ήττα της 
Μάρπησσας, είναι ότι φέτος στην αρχή του πρωτα-

θλήματος έδειξε καλά στοιχεία, ενώ οι δύο της σερί 
νίκες έδειχναν ότι ο Μαρπησσαϊκός έχει καλό σύνολο 
φέτος.

Το 1-0 για τον Αίαντα έγραψε ο Γ. Ρούσσος στο 3ο 
λεπτό, ενώ το 2-0 ο Φωτεινιάς στο 24ο λεπτό. Ο Βαμ-
βακούσης με φάουλ στο 38ο λεπτό έκανε το 3-0. Στο 
Β’ ημίχρονο ο Μαρπησσαϊκός δέχθηκε άλλα δύο γκολ 
από τους Καπλάνη και Γ. Φωτεινά, στο 57ο και 69ο 
λεπτό αντίστοιχα. Η Μάρπησσα προσπάθησε στις κα-
θυστερήσεις του αγώνα να πετύχει το γκολ της τιμής, 
αλλά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Α. Ρούσσος, απέκρου-
σε ο Συριανός τερματοφύλακας Βαμβακούρης.

Οι πρωταγωνιστές

Αίας Σύρου: Βαμβακούρης, Κόκαλης, Βαμβακού-
σης, Αργυρός, Καμπάνης, Ι. Ρούσσος, Γ. Ρούσσος, Χαλ-

κιάς, Καπλάνης, Μανουδάκης, Φωτεινιάς.
Μαρπησσαϊκός: Πούλιος, Τσαντουλής, Παπαδό-

πουλος, Βιτζηλαίος, Τσιγώνιας, Κορρές, Αντωνόπου-
λος, Τριβιζάς, Ρούσσος, Παντελαίος, Γεμελιάρης.

Διαιτητής: Τσιριγώτης, με βοηθούς τους κ.κ. Δελη-
γιάννη και Γρυπάρη.

Αποτελέσματα

Α’ ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
Πάγος-Ανδριακός 1-2
Παμμηλιακός-Μύκονος 0-3
Άνω Μερά-Άνω Σύρος 2-2

2ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-ΑΟΠ 8-0
Πανναξιακός-Πανθηραϊκός 3-4
Πανσιφναϊκός-Φιλώτι 0-5

Β’ ΕΠΣΚ
Καρτεράδος-Σέριφος 3-0
Αίας Σύρου-Μαρπησσαϊκός 5-0
Αστέρας Τραγαίας- ΠΑΣ Νάξου 1-3

Κ-17
ΠΑΣ Τήνου-Αίας Σύρου 2-0
Μύκονος-Πάγος 3-1
Πανναξιακός-Θύελλα Καμαρίου 4-1

Κ-13
Μύκονος-Αίας Σύρου 1-3

Βαθμολογίες

Α’ ΕΠΣΚ
1ος Όμιλος
1. Μύκονος 10
2. Σύρος 7

3. Ανδριακός 5
4. Άνω Μερά 5
5. Πάγος 3
6. Μήλος 0

2ος Όμιλος
1. Πανθηραϊκός 10
2. Φιλώτι 10
3. Θύελλα 7
4. Πανναξιακός 4
5. ΑΟΠ 2
6. Σίφνος 0

Επεισόδια

Στο μεγάλο ντέρμπι του Β’ Ομίλου της Α’ ΕΠΣΚ, με-
ταξύ Πανναξιακού και Πανθηραϊκού, που έληξε με 4-3 
υπέρ των φιλοξενουμένων, είχαμε απαράδεκτα επει-
σόδια κατά της ομάδας της Σαντορίνης.

Ο Πανθηραϊκός για τα επεισόδια που έγιναν εναντί-
ον του εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Ο Πανθηραϊκός Α.Ο καταγγέλλει, ότι μετά τη λήξη 
της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στην ομά-
δα μας και τον Πανναξιακό, που έγινε το Σάββατο 14 

Νοεμβρίου 2015 
στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο 
Νάξου, συνέβη-
σαν τα παρακάτω 
γεγονότα:

1) Όταν οι πο-
δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς 
και τα μέλη της 
αποστολής της 
ομάδας μας κα-
τ ε υ θ ύ ν θ η κ α ν 
προς τον χώρο 
των αποδυτηρί-
ων, είκοσι λεπτά 
μετά τη λήξη του 

αγώνα, προπηλακίστηκαν και δέχθηκαν μπουκάλια 
και άλλα αντικείμενα από οπαδούς και αγνώστους. Ο 
παρατηρητής του αγώνα, αν και είχε ορισθεί επίση-
μα από την Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, δεν προσέφερε καμία 
προστασία στους ποδοσφαιριστές και την αποστολή 
της ομάδας μας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
ο εκπρόσωπος του Πανθηραϊκού ζήτησε από τον δι-
αιτητή και τον επόπτη να καλέσουν τον παρατηρητή 
ώστε να του εκφράσει τα παράπονα του γι’ αυτά που 
διαδραματίζονταν, αυτός ουδέποτε εμφανίστηκε.

2) Κατά την αναχώρηση της ομάδας από  το γήπε-
δο, διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει το ένα 
λάστιχο του πούλμαν που θα μετέφερε την αποστολή 
μας στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει 
αρκετά η επιστροφή της αποστολής στο ξενοδοχείο, 
μέχρις ότου επισκευαστεί η ζημιά.

3) Αργά το βράδυ, και αφού η ομάδα μας είχε επι-
στρέψει στο ξενοδοχείο, δύο κουκουλοφόροι, επιβαί-
νοντες σε μοτοσυκλέτα, πέταξαν γυάλινα μπουκάλια 
σε ποδοσφαιριστές μας, με αποτέλεσμα ένας εξ’ αυ-
τών να τραυματιστεί στο χέρι και στο μάτι, ο οποίος 
μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου του πα-
ρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για τις έκνομες ενέργειες, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανθηραϊκού Α.Ο θα υποβάλει εντός των επό-
μενων ημερών μήνυση κατά παντός υπευθύνου και 
κατά αγνώστων».

Επόμενη αγωνιστική

Για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος 
ΕΠΣ Κυκλάδων, ο ΑΟΠ υποδέχεται στο δημοτικό στά-
διο Πάρου στην Παροικιά, τον ουραγό Πανσιφναϊκό. Η 
Παριανή ομάδα θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη 
της νίκη και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη βα-
ριά ήττα που δέχθηκε στη Σαντορίνη, από τη Θύελλα.

Τέλος, για το πρωτάθλημα Κ-17 ο ΑΟΠ θα υποδε-
χθεί το ΠΑΣ Νάξου και για το πρωτάθλημα Κ-15 ο 
Νηρέας θα αγωνιστεί στη Σύρο με τον τοπικό Αίαντα.

«Μαύρη» βραδιά 
για το Παριανό ποδόσφαιρο
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