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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 

■ ΕΝΦΙΑ
Έτσι, για την ιστορία. Ο ΕΝΦΙΑ (που θα καταργούσε 

ο Τσίπρας…), στο πολιτιστικό πάρκο Πάρου, ανέρχεται 
στα 4.390 ευρώ. Το θέμα είναι ποιος πλήρωσε το λο-
γαριασμό στο χώρο που δραστηριοποιείται η ανώνυμη 
εταιρεία του Δήμου μας.

■ «Κιχ»
Ούτε «κιχ» δεν έχει ακουστεί ακόμα από Αντίπαρο 

πλευρά, για τον τύπο που έχει σφραγισμένες επιταγές 
και από την άλλη διατηρούν μέλη της οικογένειάς του 
λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ στο εξωτερικό. Καλομε-
λέτα και έρχεται όμως…

■ Σαραντινός
Να και οι πλακίτσες από τον πρόεδρα. Τελειώνει 

νωρίς-νωρίς η συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου την περασμένη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
και κάποιος αφηρημένος ρωτάει: «Τελειώσαμε;». Και 
ο Σαραντινός σοβαρός-σοβαρός, γυρίζει και του λέει: 
«Όχι βέβαια, έχουμε και άλλη συνεδρίαση. Δε σας 
ενημέρωσαν;».

■ Μάρκος
Έχουμε μία μεγάλη αποκάλυψη για το Μάρκο και τη 

συνάντηση που είχε με γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο. 
Η συνέχεια προσεχώς…

■ Κάτοικος…
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Άγ. Πα-

τέλης, δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση της δημοτικής 
αρχής, ότι συμμετέχει ως κάτοικος και όχι ως σύμβου-
λος. Μάλιστα. Παρατηρώντας και τα τελευταία δημοτι-
κά συμβούλια παρατηρούμε ότι ψηφίζει σχεδόν πάντα 
«παρών». Ούτε τσου, ούτε ναι. Ξαναμάλιστα λοιπόν. 
Μετά έχουμε απαιτήσεις από βουλευτές της Ελληνι-
κής Βουλής, που ενώ διαφωνούν με το κόμμα τους, 
δεν παραιτούνται. Και για να τελειώνουμε μ’ αυτή την 
ιστορία. Ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος που πα-
ραιτήθηκε τα τελευταία χρόνια επειδή διαφώνησε με 
το συνδυασμό του ήταν ο Ευριπίδης Ακάλεστος. 

■ Μπέρδεμα
Σαν να έχουμε μπερδευτεί λίγο μου φαίνεται και το 

θέτω το θέμα για να δω αν το έχω καταλάβει καλά. 
Δηλαδή, οι δεξιοί είναι με τη Ρωσία και οι αριστεροί 
του ΣΥΡΙΖΑ με την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Βοηθείστε με 
βρε παιδιά, γιατί κάτι μου λέει πως έχουμε μπλέξει τα 
μπούτια μας.

■ Βουλγαρία
Παίρνω και τον Κολλάρο τηλέφωνο, που είναι για 

διακοπές στη Βουλγαρία και αυτός στο τσακίρ κέφι 
μου τραγουδάει Καζαντζίδη: «το ψωμί της ξενιτιάς 
είναι πικρό!». Αυτοί οι αριστεροί έχουν μπερδέψει κά-
ποια πράγματα νομίζω. Όταν πηγαίνεις και αράζεις για 
διακοπές εκτός Ελλάδος, δε σημαίνει ότι έχεις κάποια 
σχέση με τους μετανάστες στη Γερμανία, για τους 
οποίους τραγούδησε ο Καζαντζίδης.

■ Τοπική «Αυγή»
Η «Αυγή» στην Αθήνα έγραψε ότι ο Τσίπρας ήταν ο 

πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που κατέθεσε στε-
φάνι στο Πολυτεχνείο και η τοπική ιντερνετική «Αυγή», 
στην Πάρο, έγραψε ότι ο Τσίπρας ήταν ο πρώτος Έλ-
ληνας πρωθυπουργός, που δεν κατέθεσε στεφάνι στο 

μαυσωλείο του Κεμάλ! Ε, λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια 
του παπά, που έλεγε και η κουμπαρομπεμπέκα Δέσπω 
Διαμαντίδου, στο «η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», 
το 1965.

■ ΝΔ
Αν στις εκλογές της ΝΔ στις Κυκλάδες (όταν κατα-

φέρουν να λειτουργήσει το σύστημα στους υπολογι-
στές), ο Βαγγέλας δεν πάρει πάνω από 50%, τότε θα 
έχουν πέσει πολύ έξω τα προγνωστικά. Οι τολμηροί 
μιλούν για ποσοστό Βαγγέλα στις Κυκλάδες που θα 
ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες. Σε ό,τι αφορά το 
βουλευτή ΝΔ Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, αυτός έχει 
ταχθεί με τον Βαγγέλη 100%. Μαζί με Μεϊμαράκη εί-
ναι ανοιχτά και η ΝΟΔΕ Κυκλάδων, όπως και οι περισ-
σότερες τοπικές των νησιών. Τέλος, από διαρροές που 
έγιναν από τη ΝΔ σε όσα τμήματα μετρήθηκαν χειρό-
γραφα ψήφοι –στις εκλογές που δεν ολοκληρώθηκαν 
ποτέ-, η διαφορά υπέρ Μεϊμαράκη ήταν μεγάλη.

■ ΝΔ 2
Στις Κυκλάδες όλα τα γνωστά στελέχη της ΝΔ είναι 

με Μεϊμαράκη. Έτσι, εκτός του Βρούτση, ανοιχτά στη-
ρίζουν Βαγγέλα, σύμφωνα με ΜΜΕ της Σύρου και οι 
Καφτηράνης, Χαλκιάς, Κουκάς, Πινιώτης, Πελοποννή-
σιος, Λειβαδάρου και Δαρζέντας. Ο Κυριάκος βρίσκει 
ψηφοφόρους όπως λέγεται στην Άνδρο, τη Σαντορίνη 
και μερικές δυνάμεις σε Τήνο και Άνω Σύρο. Τον Τζι-
τζικώστα στηρίζει απ’ ό,τι έχει ακουστεί η Μονογιού 
και ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Λεονταρίτης, ενώ ο 
Άδωνης έχει μαζί του τους Παντάκη και Νάκη. Τέλος, 
ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, έχει αυτο-οριστεί 
αιχμή του δόρατος στο Ν. Αιγαίο, για τον Τζιτζικώστα, 
αλλά δεν έχει καμία βοήθεια από τους επάρχους του 
που κλείνουν το μάτι προς Βαγγέλη. 

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

Μνήμη 
Γ. Γκίκα

Φέτος, στις 22 Νοέμβρη, συ-
μπληρώθηκαν 5 χρόνια χωρίς το 
Γιάννη Γκίκα. Το σύζυγο, τον πατέ-
ρα, τον αδερφό, τον φίλο, τον συ-
μπολίτη… 5 χρόνια… Και η αλήθεια 
είναι πως, παρότι πέρασε τόσος 
καιρός, δύσκολα τα λόγια αποτυ-
πώνονται στο χαρτί. 

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τι να 
πρωτογράψει; Πολλά θα μπορού-
σαμε πράγματι να πούμε, ωστόσο, 
ο πατέρας μου, άνθρωπος ανέκα-
θεν σεμνός στην πορεία της ζωής 
του, μάλλον δεν θα αρέσκονταν σε 
«διθυράμβους» με το πέρας αυτής. 
Έτσι λοιπόν σεμνά θα ’θελα και 
εγώ να γράψω δύο λόγια. 

Ο Γιάννης Γκίκας, ο πατέρας 
μου, είχε μια ζωή γεμάτη. Γεμάτη, 
γιατί έδωσε και πήρε. Στον τόπο 
του, στους ανθρώπους γύρω του, 
στους φίλους του, στην οικογένειά 
του. Και έδωσε ό,τι έδωσε ανιδιο-
τελώς, ακούραστα και με χαμόγε-
λο. Ήξερε να μιλά και να ακούει. 
Να συμφωνεί, να διαφωνεί και 
να συνθέτει δημιουργικά απόψεις 

και αντιλήψεις. Άνθρωπος τίμιος, 
εργατικός… άνθρωπος πάνω απ’ 
όλα, με όλη τη σημασία της λέξης, 
που τείνει να σβήσει πια στις μέρες 
μας όλο και περισσότερο. Μακάρι 
να σου μοιάσουμε στο 1/100 ρε 
πατέρα!

Ο χρόνος μπορεί να είναι αμείλι-
κτος για αυτούς που φεύγουν από 
κοντά μας, κανείς όμως δεν χάνε-
ται όσο κρατάμε τη θύμησή του 
ζωντανή, τόσο στις σκέψεις, όσο 
και στις πράξεις μας.

Αναστάσης Γκίκας

Δύο ποιήματα

Στη συλλογή ποιημάτων «Διά-
βα ψυχής και έρωτα», του Δημή-
τρη Καλανδράνη, υπάρχουν δύο 
ποιήματα-αφιέρωμα στη μνήμη Γ. 
Γκίκα.

Στον Γιάννη Γκίκα

Καμιάς δάφνης τα φύλλα δεν πέρ-
σεψαν,
στρωσίδι απαλό μοσχομυρωμένο
με ηλιαχτίδες οι υφάντρες να πλέ-
ξουν,
στης επιστροφής σου το δρόμο
σ’ Αυτόν που σ έπλασε.

Σαν να ’βρεξαν οι ουρανοί
χωρίς από σύννεφο στάλα να πέ-
σει,
την αέρινη παρουσία σου,
μόνο δάκρυα
βουρκωμένων ματιών φίλων
έραναν.

Έφυγες φίλε

Για το κομμάτι θρηνώ
της σάρκας που μου λείπει.
Δυσαναπλήρωτες
σελίδες ιστορίας
βίαια σκισμένες,
κενό στη ψυχή μου.
Τον σπασμένο κρίκο
της χαμένης άγκυρας
δεν αναζητάω πια.
Η απώλεια του φίλου,
ναυάγιο σε απύθμενο ωκεανό,
μοναδικό σωσίβιο παρηγοριάς
η μνήμη του.

Εκπαιδευτικά 
κενά

Νέα επιστολή προς το υπουργείο πολιτισμού, παιδεί-
ας και θρησκευμάτων έστειλε ο δήμαρχος, κ. Μ. Κω-
βαίος, σχετικά με τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία 
της Πάρου. Η επιστολή του κ. Κωβαίου, έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας 
αναφέραμε τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
στις σχολικές μονάδες του νησιού πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επανερχόμαστε μετά 
από δύο μήνες για να επισημάνουμε της συνέχιση της 
έλλειψης δασκάλων και νηπιαγωγών για τα ολοήμερα 
καθώς και δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων. Δε 
θα πρέπει να στερούμε από τα παιδιά του νησιού το 
δικαίωμα να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη μόρφωση. 

Η λειτουργία των ολοήμερων αποτελούσε μία λύση 
για τους εργαζόμενους γονείς η οποία πλέον στα πε-
ρισσότερα σχολεία του νησιού καταργήθηκε λόγω μη 
διορισμού εκπαιδευτικού. Από τη μια θεωρείται η Πά-
ρος προνομιούχο νησί λόγω της τουριστικής κίνησης 
και αυξάνεται ο συντελεστής του Φ.Π.Α. και από την 
άλλη δεν διορίζονται δάσκαλοι ξένων γλωσσών για 
να έχουν τα παιδιά σημαντικά εφόδια για την εξέλιξή 
τους. Ακόμη και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που διανύουμε θα πρέπει το Κράτος να επενδύει στη 
νέα γενιά για ένα καλύτερο μέλλον παρέχοντας τους 
τη δυνατότητα άρτιας μόρφωσης.

Ο Δήμος Πάρου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων ζητούν και πάλι την παρέμβασή σας για 
την άμεση πλήρωση όλων των κενών θέσεων εκπαι-
δευτικών».

Τέλος, στην επιστολή επισυνάπτεται αναλυτικός πί-
νακας με τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία του νη-
σιού μας, που ξεπερνούν τα τριάντα.
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Δρόμοι Ελευθερίας
Στις 17-11-2015 ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς,  πραγματοποίησε με 

επιτυχία, για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά την εκδήλωση «ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» προς τιμή της επετείου του 
Πολυτεχνείου.

Στον αγώνα πήραν μέρος μαθητές  από τις τάξεις  Γ’-Δ’- Ε’- ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων Πάρου & Αντιπάρου. 
Αναδείχθηκαν οι παρακάτω νικητές: 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 700 ΜΕΤΡΩΝ για μαθητές Γ’ & Δ’ τάξης 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1η Αναγνώστου Ελεάνα (2ο Δημ. Σχ. Παροικίας)  
2η Τζανακοπούλου Κυριακή (Δημ. Σχ. Αρχιλόχου –Μάρπησσας)  
3η Μαυρίδου Λήδα (Δημ. Σχ. Παροικίας)

ΑΓΟΡΙΑ 
1ος  Δαφερέρας Ιωάννης (Δημ. Σχ.Παροικίας) 
2ος   Σεϊτι Ρίνι (Δημ Σχ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας )
3ος  Κώστας Κοντός (Δημ. Σχ. Λευκών–Κώστου ) 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  1200 μ. για μαθητές Ε’ & ΣΤ’ τάξης  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
1η Τσαχπίνη Μαρία –Τσαχπίνη Αγγελική & Κορτιάνου Ανδριέττα (Δημ. Σχ. Νάουσας) 
2η Μπαλίκου Ειρήνη (Δημ. Σχ. Αγκαιριάς ) 
3η Σαρρή Ελισσάβετ (2ο Δημ. Σχ. Παροικίας ) 

ΑΓΟΡΙΑ  
1ος Περσκέφα Γιουστιάν (2ο Δημ. Σχ. Παροικίας) 
2ος Πούλιος Φωκάς (1ο Δημ. Σχ. Παροικίας )
3ος Σπανός Στυλιανός (Δημ. Σχ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας) 

Θέλουμε να  συγχαρούμε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα και να ευχαριστήσουμε όλους τους 
γονείς που τα συνόδευσαν και παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πάρου κος Μάρκος Κωβαίος, η Αντιδήμαρχος Πάρου 
κα Δώρα Παπακυρίλλου – Σαρρή, ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Χριστόφορος, ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π κος 
Αθανάσιος Μαρινόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Δημ. Κοιν. Αγκαιριάς κος Κων/νος Πούλιος, και 
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.   

Χορηγοί της εκδήλωσης η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, Γεώργιος Κακαγιάς (Περίπτερο Αλυκής), το Super Market Proton Αλυκή 
(Καλλιόπη Σκανδάλή), το  Mini Market – Δημήτριος Παρούσης (Αλυκή), η Κάβα –Γεώργιος Ραγκούσης & Υιοι Α.Ε, 
το Super Market –ΒΙΔΑΛΗΣ (Παροικιά).

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης συνέβαλλαν η Ελληνική Αστυνομία (Α.Τ. Πάρου), το Λιμε-
ναρχείο Πάρου, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Κυκλάδων), το ΕΚΑΒ, ο Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου 
και οι εθελοντές γονείς για το κλείσιμο των δρόμων, τους οποίους  ευχαριστούμε θερμά.           

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τον διευθυντή του Δημ. Σχολείου Αγκαιριάς κο Γιώργο Στουγιάννου, 
τον δάσκαλό  μας κο Λάμπρο Μανώλη, τον Δήμο Πάρου (Τεχνική Υπηρεσία), τις εθελόντριες για την υποστήριξη 
στην γραμματεία, τον κο Δημήτρη Καλογήρου (café Melinos), τον κο Μανώλη Σκανδάλη και τον φωτογράφο  μας 
κο Χρήστο Σκανδάλη.  

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Χαράτσι στην 
«ενεργειακή 
απόδοση»

Νέα κόστη στους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει η ψη-
φισθείσα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. 

Με δεδομένο ότι οι τουριστικές μισθώσεις είναι 
απελευθερωμένες και είναι όμοιες με τις εμπορικές, 
θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες δωματίων, τουριστικών 
κατοικιών, εάν θέλουν να είναι απολύτως νόμιμοι να 
εφαρμόσουν κατά γράμμα τις ρυθμίσεις. 

Μια πρώτη αλλαγή αφορά τις διαφημιστικές κατα-
χωρήσεις και τις αγγελίες για αξιοποίηση ακινήτων, 
αφού είναι υποχρεωτική πλέον για τα κτήρια που 
διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό ακινήτου η ανα-
γραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή 
κατηγορία) του κτιρίου σε όλες τις εμπορικές διαφημι-
στικές καταχωρήσεις στον τύπο και το διαδίκτυο, που 
αφορούν τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση 
κτιρίου. 

Επιπλέον και τα δυάρια ή οι γκαρσονιέρες (κτίσμα-
τα μικρότερα των 50 τετραγωνικών μέτρων) από την 
1η Ιανουαρίου 2016 θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 
ενεργειακό πιστοποιητικό και, όταν αυτά ενοικιάζονται 
ή πωλούνται. Οι ιδιοκτήτες, ουσιαστικά καλού-
νται να ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ γι’ αυτά του 
είδους τα κτίσματα ώστε να αποκτήσουν τα πι-
στοποιητικά αυτά. Σε περίπτωση που δεν φανούν 
συνεπείς κινδυνεύουν με πρόστιμα από 1000 έως και 
10.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση 
του κτιρίου αλλά και το βαθμό υπαιτιότητας του υπό-
χρεου.

Επίσης, τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέ-
πει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε 
πέντε χρόνια για συστήματα με λέβητες συνολικής 
ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι έως και 
εκατό κιλοβάτ, τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια για συ-
στήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ, και ανά 
τέσσερα χρόνια αν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως 
καύσιμο. 

Από τις 9 Νοεμβρίου 2015, σε κάθε μίσθωση ακι-
νήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητι-
κού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται 
υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Πε-
ριουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). 

Πάντως την αντίθεση τους στη νέα νομοθεσία εκ-
φράζουν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακίνητων, 
αφού «εξοικονόμηση ενέργειας δεν επιτυγχάνεται με 
πιστοποιητικά, αλλά με εργασίες αναβάθμισης» ανα-
φέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακίνητων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η οποία θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στα υπάρχοντα κτίρια, στο βαθμό που αυτή είναι 
τεχνικά εφικτή, δεν μπορεί να επιτευχθεί με την έκδο-
ση πιστοποιητικών, αλλά με την εκτέλεση των απαραί-
τητων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

«Δυστυχώς σήμερα το Κράτος έχει καταργήσει 
κάθε φορολογική απαλλαγή, κάθε επιδότηση ή πρό-
γραμμα στήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας, και 
αύξησε τον ΦΠΑ στις επισκευές κτιρίων από το 13% 
στο 23%. Αν αυτό δεν αλλάξει ριζικά, αν δεν υπάρξει 
σημαντική ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος, μειω-
μένος ΦΠΑ στα υλικά και εργασίες και συγκεκριμένα 
κίνητρα, κανένα ενεργειακό πιστοποιητικό δεν μπορεί 
να σώσει την κατάσταση», καταλήγει η ΠΟΜΙΔΑ. 

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα απ’ την καρδιά μας την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης, για την διακομιδή 

του ασθενή Σάββα Καλακώνα, στις 29 Οκτωβρίου 2015, από το πλοίο στο λιμάνι της Πάρου, μέχρι και την οικία 
του. 

Η σύζυγος και οι οικογένειες των παιδιών του, Μένεγου και Σπύρου Καλακώνα

ΠΕΝΘΟΣ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, στην Εξόδιο Ακο-

λουθία στις 13 Νοεμβρίου 2015, στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, για την απώλεια του αγαπημένου μας, 
συζύγου, πατέρα, παππού και αδερφού.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του, θα τελεστεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015, 
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Η σύζυγος και οι οικογένειες των παιδιών του, Μένεγου και Σπύρου Καλακώνα

Βοήθεια σε πρόσφυγες
Μία σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας ανέλαβε η μεταφορική εταιρεία «Αργουδέλης», για τη 

βοήθεια προσφύγων που φτάνουν στα Ελληνικά νησιά.
Συγκεκριμένα τέσσερις μεγάλες παλέτες με είδη ρουχισμού και υπόδησης, καθώς και κλινοσκεπάσματα (αφού 

προηγουμένως έγινε διαλογή καταλληλότητας), στάλθηκαν με δαπάνη της εταιρείας, στο χωριό Μόρια της Λέ-
σβου, και παραδόθηκαν στους «γιατρούς του κόσμου».
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Κοντά σας και το χειµώνα!
Πλύσιµο-Στέγνωµα σε µια ώρα!

Πλυντήρια - Στεγνωτήρια Ρούχων | Κουβέρτες | Παπλώµατα

Παροικιά, Πλατεία Ζοωδόχου Πηγής | Τηλ: 2284023818 - 2284021771

Βασίλης 
Κρητικός
Ανακύκλωση
& εµπορία
παλιών σιδηρών
και µετάλλων
(Scrap)

Έδρα: Μαράθι
Α’ Υποκατάστηµα: Αγ. Απόστολοι
Β’ Υποκατάστηµα: Αντίπαρος
τηλ.: 22840 52771
κιν.: 697 2693148
scrapkritikos@hotmail.com

Σύμπραξη
Οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Σύ-

μπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου διοργανώ-
νουν ενημερωτική εκδήλωση - διαβούλευση την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 
19:00, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, με θέμα: 
«Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία».

Οι Δήμοι καλούν τους φορείς των νησιών μας, τους πολίτες και τις τοπικές τους 
οργανώσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του προγράμ-
ματος, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής 
μας, και την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η 
Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης θα παρουσιάσει:

1. Τη στρατηγική «Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / 
LEADER)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (στόχοι, 
μεθοδολογία, προϋποθέσεις, πλεονεκτήματα κτλ.)

2. Την πρόταση Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για τη Σύμπραξη των Δή-
μων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου.

3. Τις κατευθύνσεις προπαρασκευής του Τοπικού Προγράμματος, σχεδιασμού της 
στρατηγικής του, και κατάρτισης του σχεδίου δράσης και του αιτήματος χρηματοδότη-
σης (βήματα, μέτρα συντονισμού, χρονοδιάγραμμα κλπ.)

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την ενθάρ-
ρυνση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ νομικών προσώπων, φορέων 
και επιχειρήσεων, την υποβολή ιδεών και προτάσεων, καθώς και την καταγραφή του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στην περιοχή της σύμπραξης.

Αλλαγή γραφείου
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, μετά από 4 χρόνια στέγασής 

του στο γραφεία του περιφερειακού Παροικιάς, μεταφέρεται σε νέο χώρο που βρίσκε-
ται στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών (περιοχή Λιαροκόπι), πλησίον ΕΠΑΛ.

Το καινούριο γραφείο διαθέτει πιστοποιημένη αίθουσα στην οποία μπορούν να δι-
οργανώνονται τα σεμινάρια του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου. Το νέο γραφείο θα 
λειτουργήσει κανονικά από τις 30 Νοεμβρίου.

Αδειούχοι επισκευα-
στές αυτοκινήτων

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Αδειούχοι επισκευαστές αυτοκινήτων 
Πάρου-Αντιπάρου, έχουν πλέον το δικό τους σωματείο και έχουν ξεκινήσει ήδη τις 
πρώτες τους συγκεντρώσεις στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου στον Κώστο. Σε 
αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αρμοδίους που λειτουργούν 
την αίθουσα, όπως επίσης και για τη φιλοξενία. Τέλος, επισυνάπτονται τα μέλη μας:

- Αφοί Κρητικού ΟΕ (Συνεργείο αυτοκινήτων Παροικιά)
- Βασιλείου Ιωσήφ (Συνεργείο αυτοκινήτων Αγ. Απόστολοι)
- Βελέντζας Μάρκος (Ηλεκτρολογείο Παροικιά)
- Γκούμας Νικόλαος (Συνεργείο αυτοκινήτων Νάουσα)
- Δαμουλάκης Παύλος (Συνεργείο αυτοκινήτων Νάουσα)
- Ζουμής Κωνσταντίνος (Φανοποιείο Νάουσα )
- Καστανιάς Νικόλαος (Ηλεκτρολογείο Παροικιά)
- Γιαννάκης Δημήτριος (Συνεργείο αυτοκινήτων Μάρπησ-

σα)
- Κρητικός Νικόλαος (Συνεργείο αυτοκινήτων Παροικιά)
- Κρητικός Παναγιώτης (Συνεργείο αυτοκινήτων Νάουσα)
- Κοσμάς Ελευθέριος (Βαφείο-Παροικιά)
- Λεχουρίτης Παναγιώτης (Ελαστικά Αντίπαρος)
- Μπαρμπαρής Χαράλαμπος (Βαφείο Καμάρες)
- Παντελαίος Πέτρος (Ελαστικά Παροικιά)
- Παντελαίος Πέτρος (Συνεργείο αυτοκινήτων Αλυκή)
- Πατέλης Εμμανουήλ (Συνεργείο αυτοκινήτων Παροικιά)
- Περράκης Αντώνιος (Συνεργείο αυτοκινήτων Παροικιά)
- Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος (Βαφείο Παροικιά)
- Ρουμπάνος Μιχαήλ (Φανοποιείο Παροικιά)
- Σκιαδάς Βασίλειος (Φανοποιείο Αλυκή)
- Σκιαδάς Μενέλαος (Συνεργείο αυτοκινήτων  Παροικιά)
- Τζιώτης Ιωάννης (Συνεργείο αυτοκινήτων Μάρπησσα)
- Τσουνάκης Σπυρίδων (Συνεργείο αυτοκινήτων Καμάρες)
- Τριαντάφυλλος Ιωάννης (Συνεργείο αυτοκινήτων Άσπρο Χωριό)».
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Αυτόχθονες 
οινοποιήσιμες ποικιλίες

Στις 18/11/2015 στο γραφείο του έπαρχου Πάρου, πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας του έργου εφαρμοσμένης έρευνας: «Διατή-
ρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου 
και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα».

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με Φορείς 
εκτέλεσης το ΤΕΙ Κρήτης και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, και 
Φορέα Χρήστη τον Α.Σ. Πάρου.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο έπαρχος Πάρου Κ. 
Μπιζάς, ο προϊστάμενος της δ/νσης αγροτικής οικο-
νομίας Κυκλάδων Γεώρ, Παγανέλης, ο υπάλληλος του 
τμήματος αγροτικής οικονομίας Πάρου Παρ. Ακάλε-
στος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 
Νικ. Τσιγώνιας, ο τεχνολόγος γεωπόνος του Α.Σ. Πά-
ρου Βασ. Τσιγώνιας, η καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι. Κρήτης δρ. 
Γ. Γραμματικάκη και ο επιστημονικός συνεργάτης του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δρ Απ. Αυγελής.

Στην τελική έκθεση πεπραγμένων του έργου παρου-
σιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα κατά φάση και 
έτος, με έμφαση στις δυνατότητες τελικής αξιοποίησης 
των παραδοτέων. Με την παρούσα έκθεση οι δυο υπο-
γράφοντες επιστημονικοί υπεύθυνοι, παρέδωσαν ένα 
αμπελουργικό γενετικό υλικό μοναδικό για τον Ελλη-
νικό χώρο. Εκτός της διάσωσης άγνωστων ή ελλιπώς 
γνωστών αυτόχθονων ποικιλιών, η παράδοση μιας 
πλειάδας «υγιών» μητρικών πρέμνων, αποτελεί αναμ-
φισβήτητα ένα πολύτιμο αμπελουργικό γενετικό υλικό 
που προκαλεί και παρακαλεί να τύχει της κατάλληλης 
αξιοποίησης.

Η έκθεση
Η εφημερίδα μας θα προσπαθήσει να παρουσιάσει 

μερικά στοιχεία της πολυσέλιδους έκθεσης.
Η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων είναι συμβατική υπο-

χρέωση των Φορέων εκτέλεσης της Προγραμματικής 
Σύμβασης του Έργου. Η Σύμβαση, με έναρξη την 1 Μα-
ΐου 2009, διάρκειας πέντε ετών και συνολικής χρημα-
τοδότησης 150.000 € + ΦΠΑ, έγινε αποδεκτή από την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Μάρτιος 2011) που ενσωμάτω-
σε τη Ν.Α. Κυκλάδων.

Επίσης το Έργο έτυχε οικονομικής ενίσχυσης από την 
ΕΑΣΠ – σήμερα Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, η οποία δεσμεύτηκε να χορηγεί 
ετήσιες χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού 10.450 ευρώ.

Αρχικά το Έργο αφορούσε μόνο τους αμπελώνες της Πάρου και Αντίπαρου, αλλά 
από το δεύτερο χρόνο κατέστη δυνατή η επέκταση και σε άλλα πέντε νησιά των 
Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Ίος, Θήρα και Τήνος), λόγω της ταχύτερης επίτευξης 
συγκεκριμένων στόχων με υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες της 1ης 
Φάσης έγιναν με τη φροντίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου και του Τμήμα-
τος Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πάρου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων, καθώς και με την παρουσία των Επιστημονικών 
Υπευθύνων.

Η επιλογή
Η Επισήμανση των πρέμνων έγινε στη διάρκεια του Αυγούστου –πριν του τρυγη-

τού– τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 σε επιλεγμένες παραδοσιακές αμπελουρ-
γικές περιοχές των νησιών. 

Η Επιλογή στηρίχθηκε στις αρχές της Θετικής Επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη κυρί-
ως την φυσιολογική όψη της βλάστησης (απουσία εκφυλιστικών συνδρόμων) και τα 
χαρακτηριστικά της παραγωγής και δευτερευόντως την ταυτότητα της ποικιλίας. Η 
δύσκολη εργασία βοηθήθηκε ενεργά από φιλότιμους αμπελουργούς και γεωπόνους 
κάθε νησιού. Συγκεκριμένα στην Πάρο συνεργάτες υπήρξαν οι κ.κ. Καπαρός Ιωάν-
νης, Σαμαλτάνης Μανώλης, Σαμαλτάνης Κώστα, Σαμαλτάνης Αντώνης, Χανιωτάκης 
Μανώλης, Χανιώτης Νικόλαος, Παντελαίος Καπαρός και Παντελαίος Κων/νος. 

Ακόμα, οι υπογράφοντες την Έκθεση αισθάνονται τη βαθειά υποχρέωση να ευχα-
ριστήσουν θερμά τους προαναφερθέντες συνεργάτες –στους οποίους συμπεριλαμ-
βάνονται οι κύριοι Νικόλαος Κρητικός, Αλέξης Γκόγκας και Νικόλαος

Τσιγώνιας, Διευθυντές και Πρόεδρος του Α.Σ. Πάρου, καθώς και το προσωπικό- 
που βοήθησαν ουσιαστικά τόσο στην επισήμανση των ξεχασμένων ποικιλιών που 
διάσπαρτα υπήρχαν στους νησιωτικούς αμπελώνες, όσο και για τη συμμετοχή τους 
στις εργασίες που έλαβαν χώρα στους πειραματικούς-πιλοτικούς αμπελώνες.

Η ταυτοποίηση των ποικιλιών και η καταγραφή τους έγινε σύμφωνα με την τοπική 
αποδοχή και παράδοση. Επομένως αναμένεται στη μελλοντική αμπελογραφική και 
βιοχημική εργασία, που θα διεξαχθεί από ειδικούς επιστήμονες για την οριστική 
ταυτοποίηση των επισημασμένων πρέμνων που θα παραμένουν στον αμπελώνα 

διατήρησης ποικιλιών, να υπάρξουν αλλαγές που θα επικεντρωθούν κυρίως στη 
μείωση του αριθμού των.

Τον Αύγουστο του 2009, σε αμπελώνες της Πάρου, συνολικά επισημάνθηκαν 34 
πρέμνα που ανήκουν σε 17 ποικιλίες (Αετονύχι, Αηδάνι ερυθρό, Αηδάνι λευκό, Αυ-
γουλάτο, Αυγουστιάτικο, Γλυκάδι, Μαλουκάτο, Μανδηλαριά, Μανδηλαριά λευκή, 
Μονεμβασιά, Παπατσούδα, Ποταμίσι, Ροζακί, Σιδερίτης, Συρίκι, Συρίκι λευκό, Τρυ-
φέρα).

Τον Αύγουστο του 2010 επισημάνθηκαν 45 πρέμνα 29 ποικιλιών. Συγκεκριμένα 
στην Πάρο επιλέχθηκαν 24 πρέμνα που ανήκουν σε 17 ποικιλίες: Αετονύχι, Αηδάνι 
ερυθρό, Αηδάνι λευκό, Ασπρούδα, Αυγουστιάτικο, Γλυκάδι, Κακόμαυρο, Καραμπραΐ-
μη, Κουφό, Μακελώνα, Μανδηλαριά λευκή, Μαύρο Γεμελιάρη, Παπατσούδα, Ποτα-

μίσι, Ροδίτης, Τρυφέρα και Φράουλα.
Τον Αύγουστο του 2011 επισημάνθηκαν 24 πρέμνα 

17 ποικιλιών. Συγκεκριμένα στην Πάρο επιλέχθηκαν εν-
νέα πρέμνα που ανήκουν σε επτά ποικιλίες: Αυγουλάτο, 
Αηδάνι λευκό, Μαλουκάτο, Μοσχάτο λευκό, Ποταμίσι 
και δύο άγνωστες.

Την τετραετία 2009-2012 επισημάνθηκαν 156 πρέ-
μνα 56 ποικιλιών. Την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουά-
ριος κάθε έτους με τη φροντίδα του Α.Σ. Πάρου για την 
Πάρο και των συνεργατών γεωπόνων και αμπελουρ-
γών στα άλλα νησιά, έγινε η λήψη κληματίδων από τα 
επισημασμένα πρέμνα. Οι κληματίδες στάλθηκαν στο 
Εργαστήριο Φυτικής Ιολογίας του Ινστιτούτου Αμπέ-
λου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας του Ηρακλείου Κρή-
της του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου και διατηρήθηκαν σε 
ψυκτικό θάλαμο για να χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 
Φάσεις του Έργου.

Έλεγχος
Ο έλεγχος για την παρουσία εκφυλιστικών παθογό-

νων στα επιλεγμένα 156 πρέμνα έγινε με εργαστηρι-
ακές τεχνικές έναντι δεκατριών ιών της αμπέλου που 
ευθύνονται για τις τέσσερις κύριες ζημιογόνες εκφυλι-
στικές ασθένειές της

Ο πρώτος έλεγχος έγινε στις κληματίδες αμέσως 
μετά την παραλαβή τους στο Εργαστήριο. Στο βασικό 
αυτό διαγνωστικό εφαρμόστηκαν κοινά αποδεκτές δια-
δικασίες που προέβλεπαν την κοπή τεσσάρων μεσογο-
νατίων από αντίστοιχες κληματίδες κάθε πρέμνου και 
λήψη ξυσμάτων καμβίου (0,5-1 γραμμάρια ανά δείγμα). 

Στον ίδιο έλεγχο, καθώς και στους επόμενους τέσ-
σερις, υποβλήθηκε και το αμπελουργικό υλικό (κλημα-
τίδες από 48 πρέμνα) που διατηρείται στο Αγρόκτημα 
του Ινστιτούτου Αμπέλου σε γλάστρες 150 λίτρων σε 

κατάλληλο σκιαζόμενο χώρο, το οποίο προέρχεται από τον Παριανό αμπελώνα. Τα 
48 πρέμνα 20 ποικιλιών επισημάνθηκαν την περίοδο 1995-2008 στη διάρκεια σχε-
τικών με τη βελτίωση της παριανής αμπελουργίας ή άλλων προσανατολισμένων 
ερευνητικών προγραμμάτων, αμπελουργικό γενετικό υλικό που κρίθηκε χρήσιμο να 
ενσωματωθεί για αξιοποίηση στο Έργο.

Διατήρηση
Η συγκεκριμένη Φάση προέβλεπε τη διατήρηση σε αμπελώνα και σε γλάστρες 

μόνο των υγιών πρέμνων. Επειδή όμως ο αριθμός των υγιών πρέμνων ήταν αρκε-
τά περιορισμένος, κρίθηκε χρήσιμο για μελλοντική αξιοποίηση του υπό εξαφάνιση 
σπάνιου αμπελουργικού γενετικού υλικού, να διατηρηθούν και τα μη υγιή πρέμνα.

Η διατήρηση έγινε σε τρεις διαφορετικούς τόπους. Στην Πάρο έγινε στον Αμπελώ-
να Ποικιλιών Κυκλάδων στη Λογγοβάρδα, συνολικά 537 πρέμνα.

Κάθε χρόνο μέρος των κληματίδων που πάρθηκε από τα επισημασμένα πρέμνα, 
μετά από κατάλληλη επεξεργασία φυτεύτηκαν είτε σε υπόστρωμα ριζοβολίας σε 
θάλαμο ανάπτυξης φυτών, είτε στο θάλαμο υδρονέφωσης σε χώρο εργαστηριακού 
θερμοκηπίου, προκειμένου να ληφθούν έριζα αμπελόφυτα.

Ακολούθησε η πρώτη μεταφύτευση σε γλαστράκια των 250 ml και στη συνέχεια 
σε γλάστρες των 3-5 λίτρων που μεταφέρονται σε χώρο του εργαστηριακού θερ-
μοκηπίου για εγκλιματισμό και τελικά στο σκιαζόμενο χώρο. Μετά από ένα τουλά-
χιστον έτος παραμονής στις γλάστρες ακολουθεί η εκρίζωση, απολύμανση, συσκευ-
ασία, μεταφορά (Φεβρουάριο) και φύτευση στον Αμπελώνα Ποικιλιών Κυκλάδων, 
στη Λογγοβάρδα. 

Η πρώτη φύτευση των 248 αμπελόφυτων έγινε στις 6 Απριλίου 2011 σε αμπελώ-
να του Α.Σ. Πάρου έκτασης 4 στρεμμάτων στα Μάρμαρα. Το επόμενο έτος προστέ-
θηκαν 267 υγιή αμπελόφυτα -η φύτευση έγινε στις 26 Απριλίου 2012. Στις 9 Απρι-
λίου 2013 η φύτευση συμπληρώθηκε με 109 υγιή αμπελόφυτα και τέλος στις 10 
Απριλίου 2014 ολοκληρώθηκε η φύτευση με άλλα 80 πρέμνα– ένα μεγάλο μέρος 
κατευθύνθηκε στα κενά που είχαν δημιουργηθεί. Συνολικά ο αμπελώνας δέχθηκε 
590 έριζα αμπελόφυτα, επαρκώς ελεγμένα για την απουσία εκφυλιστικών ασθενει-
ών της αμπέλου. Ο αμπελώνας έχει 364 πρέμνα της ποικιλίας Αηδάνι ερυθρό, 51 
Αηδάνι λευκό, 58 Μαυροτράγανο, 36 Ασύρτικο, 40 Ποταμίσι, 14 Μαλουκάτο, 12 
Παπατσούδα, 9 Τρυφέρα και 6 Γλυκάδι.
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∆ηµήτρης & Κατερίνα Φραντζή
Αντιπρόσωποι Πάρου-Αντιπάρου

για το υγραέριο κίνησης

Διασύνδεση
Από τη Σύρο ξεκι-

νά το πλοίο «Cable 
Enterprise» (φωτό), 
που θα αναλάβει τις 
εργασίες πόντισης 
του υποθαλάσσιου 
καλωδίου που θα 
συνδέσει την πρω-
τεύουσα των Κυκλά-
δων, με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), 
μέσω του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400 kV Λαυ-
ρίου.

Το πλοίο ήρθε από την Ιταλία ρυμουλκούμενο και 
θα συνδέσει τα νησιά: Σύρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο. 
Το έργο αναμένεται να κοστίσει περίπου 240 εκ. ευρώ 
και η πρώτη φάση του θα ολοκληρωθεί –σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα- έως 31/12/2015.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο οι υφιστάμενοι αυτό-
νομοι πετρελαϊκοί σταθμοί στα νησιά Σύρο, Μύκονο, 
Πάρο και Άνδρο, θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και 
θα κλείσουν οριστικά μετά το 2020, όταν θα υπάρξει 
και δεύτερη διασύνδεση, που θα διασφαλίζει πλήρως 
την επάρκεια των νησιών σε ηλεκτρισμό. Σημειώνου-
με ότι το συγκεκριμένο έργο (διασύνδεση Κυκλάδων 
με ηπειρωτικό σύστημα), είναι σχέδιο που συζητείται 
τα τελευταία 15 χρόνια!

Τέλος, η αμέσως επόμενη διασύνδεση θα είναι της 
Κρήτης με την Πελοπόννησο και αυτό, αποτελεί μνη-
μονιακή δέσμευση της χώρας.

Παραίτηση
σε σύλλογο 
γονέων

Από την αναγνώστριά μας, κ. Μαρία Κορδονέλ-
λη, με τίτλο: «Ανοιχτή επιστολή προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενο», λάβαμε στις 18/11/2015, την παρακάτω 
επιστολή:

«Με πραγματική θλίψη δηλώνω την παραίτησή 
μου από τη θέση του Προέδρου και του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, μετά 
από έξι χρόνια συνεχούς προσπάθειας στήριξης της 
λειτουργίας του Σχολείου μας.

Οι λόγοι που με οδηγούν στην κίνηση αυτή δεν είναι 
οι περίεργες απόψεις που ακούστηκαν στην τελευ-
ταία Γενική Συνέλευση της 18ης Νοεμβρίου, ούτε οι 
ανυπόστατες, έωλες αλλά και αήθεις «καταγγελίες» 
που απαγγέλθηκαν ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο 
εναντίον μου, παρά το γεγονός ότι τις αιτίες τους δεν 
τις αντιλαμβάνομαι. Οι πραγματικοί λόγοι της παραί-
τησής μου είναι ότι ορισμένα άτομα (λίγα πραγματικά) 
κατόρθωσαν για δικούς τους προσωπικούς λόγους 
που δε με ενδιαφέρουν να δηλητηριάσουν τόσο πολύ 
τη λειτουργία του Συλλόγου, ώστε να τον καταστή-
σουν πρακτικά ανίκανο να ασχοληθεί με οτιδήποτε 
εξωστρεφές και δημιουργικό, για το καλό του Σχολεί-
ου και κατ’ επέκταση των παιδιών μας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την μεγά-

λη πλειοψηφία γονέων και μελών του Συλλόγου που 
στήριξαν τις προσπάθειές του όλα αυτά τα χρόνια. 
Ευχαριστώ επίσης την πλειοψηφία των γονέων που 
μου δήλωσαν και συνεχίζουν να δηλώνουν την στή-
ριξή τους απέναντι σε αυτό το πολωτικό και ανεδα-
φικό κλίμα που κάποιοι αυτοδιορισμένοι εισαγγελείς 
με εξ ορισμού χρηστά ήθη (κατά την άποψή τους) 
συνεχίζουν συστηματικά να καλλιεργούν. Με συγκι-
νεί η στήριξη πολλών γονέων που παρά το γεγονός 
ότι σε πολλά θέματα διαφωνούν μαζί μου, δηλώνουν 
ότι παραμένουν στο πλευρό μου. Αισθάνομαι επίσης 
την ανάγκη να δηλώσω την συμπαράστασή μου στο 
δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών του Σχολείου, που 
γίνεται ακόμα δυσκολότερο από τις ακατανόητες 
κραυγές που τα άτομα αυτά εξαπολύουν, χωρίς να 
αντιλαμβάνονται ότι έτσι οδηγούν το Σχολείο μας σε 
μαρασμό και αποδόμηση. 

Προσωπικά πλέον παραμένω δίπλα τους και συ-
μπαραστάτης στην καθημερινότητά τους και τις προ-
σπάθειές τους. Τους ευχαριστώ για όσα προσφέρουν 
καθημερινά στα παιδιά μας και δηλώνω ότι με τις μι-
κρές μου δυνάμεις θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι το 
έργο τους απέναντι σε κάθε είδους «ύαινες».

Εύχομαι τέλος μετά από αυτές τις εξελίξεις και 
παρά την «ιδιόμορφη» κατάσταση που διαμορφώνε-
ται, ο Σύλλογος για τον οποίο τόσο προσπάθησα όλα 
αυτά τα χρόνια να ανακτήσει και πάλι τη σωστή του 
θεσμικά θέση. Ας προσπαθήσουν για αυτό όσοι γο-
νείς έχουν τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτό τον 
ορυμαγδό. 

Σε προσωπικό επίπεδο δηλώνω ότι μετά από τις 
τελευταίες εξελίξεις, τα ψυχολογικά μου αποθέματα 
δεν επαρκούν για να συνεχίσω και αποσύρομαι ορι-
στικά».

Συνέλευση 
αλιέων

Στις 30.11.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ, 
στο ξενοδοχείο «Ερμής», στην Ερμούπολη της Σύρου, 
θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των αλιευτικών συλ-
λόγων Νομού Κυκλάδων, η οποία διοργανώνεται από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γι’ αυτό το λόγο κα-
λούνται να συμμετάσχουν αλιείς από την Περιφερεια-
κή Ενότητα Κυκλάδων. 

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση για θέ-
ματα αλιείας, η ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων 
που απασχολούν τους αλιείς, και η σύμπλευση της Πε-
ριφέρειας με τους συλλόγους αλιέων για την ανάπτυ-
ξη της αλιείας στην περιοχή μας.

Σε σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου αναφέρεται για τη συνάντηση: «Στη δύσκολη συ-

γκυρία που βρισκόμαστε με την οποία πλήττεται ο 
Πρωτογενής Τομέας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
στέκεται αποφασιστικά δίπλα στους Αγρότες, στους 
Κτηνοτρόφους και στους Αλιείς ως αρωγός για την 
επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Στο 
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και η Συνέλευση 
των Αλιευτικών Συλλόγων του Ν. Δωδεκανήσου, λε-
πτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Αιμοδοσία
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπά-

ρου, ευχαριστεί θερμά τα μέλη του συλλόγου και ιδιαί-
τερα τους νέους αιμοδότες του για την πανανθρώπινη 
προσφορά τους  και τη μεγάλη συμβολή τους στην 
επιτυχία της χειμερινής αιμοληψίας. 

 Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αιμοδοτών 
γράφεται: «[…] Φίλοι αιμοδότες, για άλλη μια φορά 
δώσατε δυναμικό παρόν στο κάλεσμα του συλλόγου 
μας, με 520 συμμετοχές, προσφέροντας 490 φιάλες 
αίματος  στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Η επιτυχία των αιμοληψιών στο νησί μας οφείλεται 
στη δική σας ολοπρόθυμη συμμετοχή, που αποδει-
κνύει ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έπαψαν 
να δίνουν το παρόν στη ζωή. Ευχή όλων είναι να συ-
νεχίσετε να δίνετε απλόχερα τη χαρά και την ελπίδα 
στο συνάνθρωπο!

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρακά-
τω: Το κλιμάκιο αιμοληψίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία», το Κέντρο Υγείας Πάρου, το Δήμο και 
τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, τις φίλες και τους 
φίλους του Συλλόγου».

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Χρ. Βλαχογιάννης:
Συνεργασία για να μην οδηγήσουν 
«την Πάρο στην Απραξία»

Ο πρώην δήμαρχος, και επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, μίλησε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές 
του 2014 για τα τοπικά δρώμενα, με αφορμή τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου 
από την ανάληψη της νέας δημοτικής πλειοψηφίας. Οι απόψεις του κ. Βλαχογιάννη, 
έχουν ως εξής:

Το σήμερα
Πέρασαν 15 μήνες από την ημέρα που η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε την 

τύχη αυτού του νησιού. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα χρονικό σημείο που μπορούμε 
και πρέπει να κάνουμε τον πρώτο ασφαλή απολογισμό αυτής της περιόδου. Ήρθε η 
ώρα να εξάγουμε συμπεράσματα, να προβούμε σε απαραίτητες επισημάνσεις και να 
προγραμματίσουμε την πορεία μας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στόχος της δικής μας παράταξης, ήταν και παραμένει η διαμόρφωση τεκμηριωμέ-
νων προτάσεων οι οποίες θα αποβλέπουν μόνο στο όφελος των πολιτών. Αυτούς 
τους 15 μήνες μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ότι η στάση 
μας ήταν υπεύθυνη, οι προτάσεις μας τεκμηριωμένες, η επιμονή μας και η συμβολή 
μας στη λήψη ορθών αποφάσεων ήταν αδιαπραγμάτευτη. Δεν ακολουθήσαμε ούτε 
στιγμή τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε στο 
μέλλον.

Βλέποντας το χρονικό διάστημα που πέρασε με αντικειμενική ματιά, διαπιστώ-
νουμε ότι η νέα δημοτική πλειοψηφία την οποία τίμησε ο Παριανός λαός με ένα 

υψηλό ποσοστό, δυστυχώς δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
και να ανταποκριθεί στην προεκλογική της υπόσχεση ότι θα είναι φορέας ελπίδας 
και προοπτικής για το νησί. Αντίθετα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς κατάφερε να 
απογοητεύσει τη συντριπτική πλειονότητα αυτών που την εμπιστεύτηκαν, και για να 
ανατρέψει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί απαιτείται από μέρους της πολλή, 
πολλή δουλειά, προγραμματισμός, συντονισμός, κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. 
Με λίγα λόγια, καλείται ο Δήμαρχος και η νέα δημοτική πλειοψηφία να ανατρέψουν  
αυτό που λέει ο λαός «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», γιατί στην περίπτωσή 
τους η μέρα γι αυτούς δεν ξεκίνησε καλά, με το καλημέρα, τα προβλήματα που προ-
έκυψαν στην πλειοψηφία ήταν εμφανέστατα. Ο ορισμός αντιδημάρχων, η εκλογή 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου, και η κάλυψη των θέσεων ευθύνης δημιούργη-
σε στην πλειοψηφία ρωγμές οι οποίες είναι φανερό ότι μέχρι και τώρα δεν έχουν 
επουλωθεί. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, επιβεβαιώνει ότι το μεγάλο διάστημα 
των τριών μηνών πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, δεν έγινε η κατάλληλη 
προετοιμασία με αποτέλεσμα η δημοτική πλειοψηφία να παρουσιάζει από την αρχή 
εικόνα ασυντόνιστη και να θυμίζει σε όλους όσοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου ομάδα ατόμων που κινείται στο πλαίσιο του παραγγέλ-
ματος «τους ζυγούς λύσατε εμπρός μαρς». Και όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό 
Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο που λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που μας 
αφορούν. Είναι φανερό και στον πλέον αδαή, ότι η προετοιμασία των θεμάτων του 
δημοτικού συμβουλίου είναι ελλιπέστατη και ανεπαρκής και ότι η συνεργασία μετα-
ξύ δημάρχου και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα 
η λειτουργία του να γίνεται με πρωτόγνωρη προχειρότητα. 
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Για σοβαρότατα θέ-
ματα δεν υπάρχει αρ-
μόδιος εισηγητής 

Σοβαρά σοβαρότα-
τα θέματα έρχονται 
προς συζήτηση χωρίς 
να έχουν την απα-
ραίτητη πολιτική και 
νομική στήριξη, με 
αποτέλεσμα να λαμ-
βάνονται αποφάσεις 
από την πλειοψηφία 
οι οποίες είναι αίολες 
και η εγκυρότητα τους 
μπορεί να καταπέσει 
σε κάθε προσφυγή.

Υπάρχουν αιτήματα 
πολιτών που καθυστε-
ρούν αδικαιολόγητα 
να έρθουν για συζήτη-
ση στο δημοτικό Συμ-
βούλιο ενώ αντίθετα 
άλλα αιτήματα έρχο-
νται βεβιασμένα για 
ευνόητους λόγους.

Και ενώ αυτά παρατηρούνται στην λειτουργία αυτού του σημαντικού οργά-
νου, δελτία τύπου του Δημάρχου βγαίνουν κατά κόρον, πολλάκις για ασήμα-
ντους λόγους. Εξάλλου δεν ήταν τυχαίο ότι η σημερινή πλειοψηφία από την 
αρχή πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, την πρόσληψη δημοσι-
ογράφου λες και αυτό ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα που απασχολεί το νησί.                                                                                                                         
Στα σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν όλους μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος λειτουρ-
γεί ως εκκρεμές.

Υγειονομικό αεροσκάφος

Αμφισβήτησε την νομιμότητά του, χωρίς να ασχοληθεί με την ανάλογη σοβαρότη-
τα. Προσπάθησε να βρει άλλη λύση ερχόμενος σε επαφή με ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες, για να καταλήξει μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, ότι το Βελέντζειο 
υγειονομικό Αεροσκάφος είναι απολύτως νόμιμο. Παρόλα αυτά όμως, μέχρι σήμε-
ρα, δεν έχει ληφθεί η απόφαση υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης  
του Δήμου με το Βελέντζειο ίδρυμα…

Αεροδρόμιο

Στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου προτείναμε  την συγκρότηση επιτροπής 
αποτελούμενη από το δήμαρχο, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τον  έπαρχο και 
εκπροσώπους των φορέων του νησιού, η οποία και θα επισκεπτόταν τον αρμόδιο 
υπουργό για να ζητήσει την συνέχιση του έργου μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ολοκλήρωσή του. Ο δήμαρχος, αντί γι’ αυτό προχώρησε στην  ίδρυση αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας, τα μέλη της οποίας δεν ορίστηκαν  από το δημοτικό συμ-
βούλιο και επειδή σύμφωνα με το νόμο ο δήμος δεν μπορεί να συστήσει τέτοιου 
είδους εταιρεία, τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο είναι νόμιμο και ηθικό να 
συμμετέχει ο Δήμαρχος και υπάλληλοι του Δήμου σε μια τέτοια εταιρεία. Πάντως 
εμείς ξεκαθαρίζουμε, ότι, διαφωνούμε με την τακτική του Δημάρχου στην υπόθε-
ση του αεροδρομίου, και πολύ φοβούμαστε ότι ο δρόμος που ακολουθεί, μπορεί να 
φέρει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καταδικάσει το νησί, για τις 
επόμενες δεκαετίες να μην διαθέτει σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο. 

Πέρασαν 15 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής 
αρχής και με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι, δεν κατάφερε να φέρει τίποτε το αξιόλο-
γο προς ψήφιση καμία συμπλήρωση –τροποποίηση στον κανονισμό καθαριότητας, 
που η προηγούμενη δημοτική αρχή είχαμε ψηφίσει, καμία συμπλήρωση – τρο-
ποποίηση στον κανονισμό λειτουργίας  των νεκροταφείων, καμία συμπλήρωση – 

βελτίωση του κυκλο-
φοριακού, καμιά 
συμπλήρωση – τρο-
ποποίηση του κανο-
νισμού παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων 
και παραλιών. Η κατά-
σταση που επικράτησε 
το τελευταίο καλοκαί-
ρι στις παραλίες και 
στους κοινοχρήστους 
χώρους ήταν ανεξέ-
λεγκτη, και παρά την 
υπόσχεση του δημάρ-
χου ότι θα συζητηθεί 
το συγκεκριμένο θέμα 
στο δημοτικό συμβού-
λιο, αυτό δεν έγινε 
ποτέ. 

Αξιοποίηση της 
Δημοτικής Περιου-
σίας

Αντί να προβούμε 
στην εκπόνηση μελέ-
της αξιοποίησης της 

δημοτικής περιουσίας όπως ο Δήμαρχος είχε υποσχεθεί, έρχονται προς συζήτηση 
αποσπασματικά, θέματα όπως το Αγροκήπιο Παροικίας, ο Ξενώνας Νάουσας, η μα-
ρίνα της Νάουσας κτλ. Ένα ακόμα δείγμα ότι προχωράμε χωρίς καμιά στρατηγική 
και χωρίς κανένα σχεδιασμό σε μια περίοδο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε κατά 
τον καλύτερο τρόπο την περιουσία μας, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα έσοδα του 
Δήμου και να μην επιβαρύνουμε επιπλέον με φόρους τους δημότες μας. Τακτική 
την οποία ακολούθησε ο Δήμαρχος προχωρώντας στην αύξηση δημοτικών φόρων 
φωτισμού και καθαριότητας καθώς και του Πολιτιστικού τέλους, χωρίς προηγου-
μένως να εξαντλήσει την προσπάθεια περικοπής των δαπανών (συλλογή κλαδιών, 
σωστή καταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, εξοικονόμηση ρεύ-
ματος κ.α.).

 ΕΣΠΑ

Βρισκόμαστε στον προθάλαμο της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ και η προετοιμασία για 
την ένταξη νέων έργων προς υλοποίηση είναι μηδενική και ουδεμία συζήτηση έχει 
γίνει σχετικά. Τονίζουμε ότι, θα είναι καταστροφικό για το νησί μας αν δεν καταφέ-
ρουμε να εντάξουμε στην περίοδο 2014- 2020 σημαντικά και απαραίτητα έργα για 
το νησί μας. Η σημερινή δημοτική αρχή θα πρέπει το γρηγορότερο να αντιληφθεί ότι 
το σήμερα απαιτεί σχεδιασμό, προγραμματισμό, τεκμηριωμένες μελέτες και επιμονή 
στην υλοποίηση μεγάλων έργων και στόχων που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν 
σημαντικά την εικόνα του νησιού μας. Η προσπάθεια μας δεν πρέπει να εξαντλείται 
στην επούλωση των λακκουβών, και στην πλακόστρωση μικροοδών. 

Τελειώνοντας, τονίζουμε ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που βιώνουν 
οι συμπολίτες μας εξαιτίας της έντονης οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα 
μας, χρέος όλων μας είναι παραμερίσουμε τις προσωπικές και πολιτικές φιλοδοξίες 
μας, να συνεργαστούμε όλοι μαζί στο δημοτικό συμβούλιο, να υπάρξει συνεργασία 
με τους προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, να συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια για την επίτευξη των σημαντικών έργων που έγινε τα τελευταία χρόνια, 
έχοντας ως προτεραιότητα τους νέους. Υγεία, παιδεία  και αθλητισμός ήταν, είναι και 
θα είναι στόχοι προτεραιότητες.

Ελπίζουμε ο Δήμαρχος και η σημερινή πλειοψηφία να συνειδητοποιήσουν το γρη-
γορότερο δυνατό ότι τα λόγια τα μεγάλα και οι υποσχέσεις που δόθηκαν προεκλο-
γικά  μπορεί να την βοήθησαν να κερδίσει τις εκλογές δεν την βοηθούν όμως να 
κρατήσει όρθια την Πάρο στο μέλλον. Οφείλουν «στην πράξη» να συνεργαστούν με 
όλους για να μην οδηγήσουν «την Πάρο στην Απραξία».

Πρώτο θέμα | 9
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Περπατήματα Άλλη μια πεζοπορική δι-
αδρομή των Περπατητών 
Πάρου πραγματοποιήθη-

κε με επιτυχία 
και με μεγάλη 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
την προηγού-
μενη Κυριακή 
στις 22 Νο-
εμβρίου, από τον Πρόδρομο στο Αυκλάκι, 
την Αγ. Κυριακή στις Λεύκες και πίσω στον 
Πρόδρομο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τμήμα παλιού 
μονοπατιού από τον Πρόδρομο στο Αυ-
κλάκι  «ξαναζωντάνεψε», μετά τον κα-
θαρισμό του από την ομάδα των Περπα-
τητών. Η δράση αυτή εμπεριέχεται στην 
ευρύτερη στοχοθεσία της ομάδας για την 
ανάδειξη και τη διατήρηση παλιών μονο-
πατιών του νησιού .
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αγκαιριά!
Αν υπήρξε πραγματικά ένα γεγονός που με 

εντυπωσίασε στο νησί την περασμένη εβδομάδα, 
συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι πολιτικό! Και αυτό, 
διότι, όπως φαίνεται η τοπική κοινωνία έχει ξε-
περάσει τα «φαεινά» μυαλά της μίζερης πολιτικής 
ζωής του τόπου μας.

Το περασμένη Κυριακή, πήγα μάλλον βαριεστη-
μένα να παρακολουθήσω μία εκδήλωση του πολι-
τιστικού συλλόγου Αγκαιριάς (στην αίθουσά του) 
με τίτλο: «1η γιορτή ελιάς». Ουσιαστικά πήγα διότι 
ντρεπόμουν να αρνηθώ την ατομική πρόσκλη-
ση που μου έκανε ο κ Δημήτρης Καλανδράνης. 
Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στην Πάρο πή-
γαινα συχνά στις εκδηλώσεις. Αφού σκυλόβρισα 
τον εαυτό μου για πολλές από αυτές που πήγα, 
και δεν παρουσίαζαν κανένα ενδιαφέρον για τα 
προσωπικά μου γούστα, αποφάσισα να πηγαίνω 
πλέον μόνο όταν «πιέζομαι». Και το κάλεσμα του κ. 
Καλανδράνη, δίχως ο ίδιος να το καταλάβει, ήταν 
για εμένα μία «πίεση».

Πηγαίνω λοιπόν και τι βλέπω λέτε; Ω τι κόσμος! 
Σκέφθηκα αρχικά από μέσα μου: «ε εκδήλωση του 
χωριού τους ήταν, θα έρχονταν έτσι και αλλιώς». 
Μόνο που… Η φαντασία –για ακόμα μία φορά- ξε-
πέρασε την πραγματικότητα. Όσο και να φαίνεται 
περίεργο σε κάποιον που δεν ήταν εκεί, οι άνθρω-
ποι του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς είχαν 
κάνει ένα μικρό θαύμα. Έδωσαν «ζωή» σε ένα 
θέμα (ελιά) που μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά 
δεν υποστηρίζεις ότι μπορεί να καθηλώσεις και 
τον κόσμο! Ε λοιπόν τα κατάφεραν. Είχαν χιούμορ, 
μετέδωσαν γνώση γι’ αυτό το Θεϊκό προϊόν της 
Μάνας Γης, είχαν ποικιλία ομιλητών με γρήγορες 
και σοβαρές τοποθετήσεις. Τίμησαν ανθρώπους 
για την προσφορά τους, έκαναν ένα εκπληκτικό 
σκετς με παροιμίες και στο τέλος έβαλαν και τα 
παιδιά του νηπιαγωγείου να μας αποδείξουν πως 
η ζωή έχει συνέχεια για πράγματα που αγαπάμε.

Πάνω απ’ όλα όμως έδωσαν σκόρπιες σκέψεις 
σε όλους μας για το ότι μπορούν να γίνονται πράγ-
ματα στο νησί μας με θέματα που έχουν φαντασία. 
Κυρίως απέδειξαν στην τοπική πολιτική εξουσία 
πως υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες τρόποι για 
να συμμετέχει ο κόσμος, να παίρνει γνώσεις και να 
περνά καλά σαν μία μεγάλη συντροφιά. 

Οι τοπικοί σύλλογοι του νησιού μας είναι τα ζω-
ντανά κύτταρα της κοινωνίας μας. Όταν κάνουν 
και ξανακάνουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα, μας 
απογοητεύουν γιατί δείχνουν πως «φοβούνται» 
το νέο. Όταν έχουν φαντασία –σαν τον πολιτιστι-
κό σύλλογο Αγκαιριάς- δείχνουν ότι μπορούν όχι 
μόνο να πρωτοτυπήσουν, αλλά και να παράξουν 
πολιτισμό. Ακόμα, πιο πολύ ουσιαστικό είναι ότι ο 
συγκεκριμένος σύλλογος με την εκδήλωση για την 
ελιά μας έδειξε ότι η φαντασία για κάτι πραγμα-
τικά πρωτοποριακό δεν είναι απαραίτητα και βα-
ρετή κουλτούρα. Η πρόοδος μπορεί να έρθει από 
την παράδοση του τόπου μας και έτσι να δικαιώ-
σει όλους εκείνους που υποστηρίζουν αυτό.

Η υγεία 
της Μυρτώς

Σε τηλεοπτική εκπομπή («Αλήθειες με τη Ζήνα»), 
μίλησε η μητέρα της Μυρτώς, η οποία το 2012 είχε 
βρεθεί κακοποιημένη στην Πάρο. 

Η μητέρα, με εμφανή την συγκίνηση στο πρόσωπό 
της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πως είναι σήμερα 
η κατάσταση της κόρης της.

«Καταλαβαίνει σίγουρα περισσότερα, αλλά δεν 
τρώει, δεν κινείται, δεν μιλάει. Δυστυχώς θα αργήσει 
να μιλήσουμε. Την επόμενη δεκαετία και ίσως… Ας 

άκουγα οποιαδήποτε λέξη. Μου κοστίζει πάρα πολύ. 
Είναι πολύ δύσκολο γιατί ήταν ένα παιδί πολύ ζωντα-
νό, πολύ ζωηρό, μιλούσε ακατάπαυστα και ξέρω πολύ 
καλά ότι στεναχωριέται που δεν μπορεί να εκφραστεί. 
Νιώθω ότι δεν προσπαθεί στις θεραπείες, όσο θέλου-
με. Ίσως έχει απογοητευτεί επειδή δεν κινείται. Και γι’ 
αυτό έχει παραδοθεί.

Προσπαθώ να μην θυμάμαι. Ήταν το χειρότερο που 
μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου. Την βρήκα σε φρι-
κτή κατάσταση, δεν περιγράφεται. Η αδελφή της δεν 
τη γνώρισε. Δεν ήταν απλά χτυπημένη ή αναίσθητη, 
ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, ούτε σε έργο θρί-
λερ. Η ποινή που επιβλήθηκε στο δράστη είναι η ανώ-
τερη, αλλά το ειρωνικό είναι ότι ζητάει ελάφρυνση 
ποινής. Απορώ αν έχει καταλάβει τι έκανε. Μέσα του 
μπορεί να λέει «και τι έγινε;».

Νέο ΔΣ 
στον Π.Σ.  
«Αρχίλοχος»

Έπειτα από συνεδρίαση του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος» στις 23/11/2015 με θέμα: «συγκρότηση 
νέου διοικητικού συμβουλίου σε σώμα», το νέο ΔΣ 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Γεμελιάρης
Αντιπρόεδρος: Ελένη Δερμεντζόγλου
Γ. Γραμματέας: Ραμόνα Γκίκα
Ταμίας: Μαρία Δρακάκη
Αν. Γραμματέας: Ελένη Φωκιανού
Μέλη: Νίκος Συνόδης, Χάρης Αργυρός, Κυριαζάνος 

Ιωάννης, Μητρογιάννης Σπύρος.

Παζάρι
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θα διοργα-

νώσει το Χριστουγεννιάτικό του παζάρι στις 12-13 
Δεκεμβρίου 2015.

Ο σύλλογος ενημέρωσε τους υπευθύνους για την 

εκδήλωση που είναι οι παρακάτω:
Υπεύθυνη πάγκων: Ελένη Δερμεντζόγλου – 6946 

793802
Υπεύθυνη εθελοντών: Μαρία Δρακάκη – 6976 

689240
Υπεύθυνοι προσφορών/δώρων για την λοταρία: 

Ελένη Φωκιανού – 6937 099482 και Χάρης Αργυρός 
– 6972 400116.

Αντίδραση 
για ΚΕΠ-ΟΣΑ

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, εξέδωσε ανακοίνωση για δηλώσεις του επικεφα-
λής της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Ν. Σαρρή, με αφορμή δήλωση 
του τελευταίου στις 18/11/2015 για το νέο αεροδρό-
μιο Πάρου.

Ο κ. Σαρρής, σε δηλώσεις του περί των προβλημά-
των της Παροικιάς, στη λαϊκή συνέλευση της δημοτι-
κής κοινότητας Παροικιάς, είπε μεταξύ άλλων: «[…] Για 
κοιτάξτε όταν το αναδεικνύεις το αεροδρόμιο σαν το 
μέγιστο, το μέγιστο, εγώ και θα εκφράσω μόνο την 
προσωπική μου γνώμη εγώ έχω και επιφυλάξεις αν 
είναι το μέγιστο ποθούμενο για την αρχική οικονομία 

της Πάρου».
Με τη σειρά του ο εμποροεπαγγελματικός σύλλο-

γος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Την πλήρη 
αντίθεση του, στα όσα υποστήριξε ο εκπρόσωπος της 
ΚΕΠΟΣΑ, για το νέο αεροδρόμιο στη χθεσινή λαϊκή 
συνέλευση στον Αρχίλοχο, εκφράζει ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντίπαρου.

Θεωρούμε το νέο αεροδρόμιο απαραίτητο για να 
αντιμετωπίσει το νησί μας την κρίση, για να διατη-
ρήσει την θέση του στην έντονα ανταγωνιστική του-
ριστική αγορά, ενώ θα βελτιώσει το αίσθημα ασφά-
λειας για τους μονίμους κατοίκους. Για τους λογούς 
αυτούς, εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για 
την γρήγορη ολοκλήρωση του. Καλό θα είναι, να εί-
ναι προσεκτικοί σε θέσεις που αφορούν ένα έργο 23 
εκατομμυρίων, για το οποίο η πλειοψηφία των κατοί-
κων, καθώς και των φορέων του έχει πολλές φορές 
εκφραστεί θετικά».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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& διοργανώνει

Τουρνουά Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης
Πάρου - Αντιπάρου
Μίνι & Παμπαίδων

12 & 13
Δεκεμβρίου

2015

Οι αγώνες την 1η ημέρα
θα διεξαχθούν στην Πάρο

(Παροικία- Μάρπησσα),
ενώ την 2η μέρα οι αγώνες

θα μεταφερθούν στην Αντίπαρο.

Α.Ο.Π.
ΠΛΟΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α.Μ.Ε.Σ.
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ

Η Αντίπαρος
στο Λονδίνο!

Το τρίπτυχο «διασκέδαση – γαστρονομία – 
ιστορία», προώθησε η επιτροπή τουριστικής 
ανάπτυξης και προβολής δήμου Αντιπάρου 
στο Λονδίνο, προκειμένου να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον τουριστικών πρακτόρων και tour 
operators που κατέκλυσαν μια από τις μεγαλύ-
τερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, τη «World 
Travel Market»

 Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιή-
θηκε στη Βρετανική πρωτεύουσα (2-5 Νοεμβρί-
ου 2015), η χώρα μας κατείχε εξέχουσα θέση στο εκθεσιακό κέντρο «Excel London» 
και εκπροσωπήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο περίπτερο του οποίου 
ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε ως συνεκθέτης με το δικό του σταντ.

Τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή της Αντιπάρου στη «WTM» είναι απολύτως 
ικανοποιητικά και αισιόδοξα. Η Αντίπαρος «άνοιξε τις πόρτες της» στη βρετανική 
τουριστική αγορά, ως ένας πολλά υποσχόμενος προορισμός, που περιμένει να αγκα-
λιάσει τουρίστες κάθε ηλικίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου: «[…] Η Αντίπαρος συμμετείχε σε στοχευμένα 
ραντεβού με hosted buyers στα καθιερωμένα speed networking που πραγματοποι-
ήθηκαν στο χώρο της έκθεσης. Παρουσίασε σε travel agents και tour operators τα 
πλεονεκτήματα της Αντιπάρου ως προορισμού και προσκάλεσε δημοσιογράφους 
από τηλεοπτικά κανάλια του Λονδίνου που έχουν εντάξει ταξιδιωτικές εκπομπές 
στα προγράμματά τους, να επισκεφθούν το νησί μας, να το ανακαλύψουν και να 
μεταδώσουν τις εμπειρίες τους στο βρετανικό κοινό. Η ίδια πρόσκληση απευθύν-
θηκε και σε ταξιδιωτικούς bloggers που έδειξαν ενδιαφέρον για την Αντίπαρο.

Το σταντ μας επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια υπουργός τουρι-
σμού, κ. Έλενα Κουντουρά και ο Richard Quest, δημοσιογράφος του CNN. Το δήμο 
Αντιπάρου εκπροσώπησε το μέλος της τουριστικής επιτροπής κ. Ιλιάδα Σταυρια-
νίδη».

Κρουαζιέρα
Τη σημασία του κλάδου της κρουαζιέρας για την 

εθνική οικονομία, αλλά και την αναγκαιότητα λήψης 
μέτρων στήριξης επισημαίνει η Ένωση Εφοπλιστών 
Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας με ανα-
κοίνωσή της. 

Η Ένωση, επιχειρώντας ανασκόπηση των γεγονό-
των με τα σημερινά δεδομένα, παραθέτει στοιχεία από τους τομείς που απαρτίζουν 
το αντικείμενο και υπαγορεύουν πολιτική που θα έχει στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη 
του κλάδου. 

Όπως φαίνεται, το 2015 οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων θα ανέλθουν στις 
4.177 με τους επισκέπτες να ανέρχονται τους 5.423.340. «Πρωταθλητής» είναι το 
λιμάνι του Πειραιά με 1.083.000 επισκέπτες. Αυξημένη, οριακά, αναμένεται το 2016 
η κίνηση σε κάποια περιφερειακά λιμάνια και κυρίως στη Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρ-
κυρα, Πάτμο και Κατάκολο. 

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και ο πρόεδρός της, Θ. Κόντες, σημειώ-
νει ότι εκτός από τα οικονομικά οφέλη που αποφέρει η κρουαζιέρα, αυξάνει και το 
τουριστικό ρεύμα γενικότερα (25%). Ακόμα, τονίζει ότι αυξημένα οφέλη θα επιφέρει 
η ανάπτυξη του homeporting (υπηρεσίες, αεροδρόμια, ξενοδοχεία), ενώ προτείνει 
να γίνουμε ανταγωνιστικοί ως προς τα αεροδρόμια και λιμάνια της γείτονος Τουρ-
κίας, να βελτιώσουμε υποδομές λιμένων / αεροδρομίων / οδικών δικτύων, να βελτι-
ώσουμε υπηρεσίες γενικότερα και να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον προς 
τους τουρίστες, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις υπηρεσίες και προμήθειες, να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες και ει δυνατόν να μειωθούν στο ελάχιστον οι υπηρεσί-
ες που απαιτούνται σήμερα για τη διαχείριση άφιξης – απόπλου του πλοίου και να 
γίνει αερογέφυρα με Κίνα και ΗΠΑ για να διακινήσουμε τους επισκέπτες. 

Όπως σημειώνει: «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει το hub της Ανατολικής Μεσογείου 
με κύριο λιμάνι τον Πειραιά και κατ’ επέκταση άλλα λιμάνια (Ηράκλειο / Ρόδο / 
Κέρκυρα κλπ) για πληρέστερους προορισμούς».

Τέλος, αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα του 2015, λόγω του γεγονότος ότι 
συνεχίζονται οι προσεγγίσεις στους κύριους προορισμούς. Σχετικά με την πρόβλεψη 
του 2016, είναι πολύ νωρίς για ασφαλή αξιολόγηση των αφίξεων, λόγω καθυστερή-
σεως κρατήσεων από λόγους που οφείλονται κυρίως: α) Στις απρόβλεπτες εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, β) στα προβλήματα από το κύμα των προσφύγων, γ) στις 
τελευταίες εξελίξεις από πλευράς τρομοκρατικών πράξεων και δ) από την τάση που 
υπάρχει για αλλαγή προορισμών προς Ασία – Αυστραλία – Σιγκαπούρη κλπ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 
για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσο-
λάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. ∆ίνονται και για ενοι-
κίαση. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού,  από 60 έως 
150τµ σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή 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-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

ΝΑΟΥΣΑ, (1 χλµ. από τη Νάουσα), 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 45 τ.µ., 
δίχωρο. Τιµή: 1.500 για όλο το 
χρόνο, προκαταβολικά. Τηλ. 22840 
52743, 6944 222 422

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία σαν οικι-
ακή βοηθός, καθαρίστρια, φύλαξη 
παιδιών ή οπουδήποτε αλλού, 
(εκτός από φύλαξη ηλικιωµένων). 
Τηλ. 6942 038 214

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
παραδίδει διδασκαλεία κατ’ οίκον, 
σε όλα τα θεωρητικά µαθήµατα 
του Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. 
Τηλ. 6986 702 345

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 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΣ πωλείται για καφέ – εστίαση. 
Τηλ. 6970 242 230

IRIA RENT A CAR, τώρα ενοικι-
άσεις αυτοκινήτων και µε το µήνα, 
σε πολύ χαµηλές τιµές. Τηλ. 22840 
21232

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€

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 | 
3, 4/12 & 10/12 - 11/12

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 
3, 4/12 & 10/12 - 11/12

Παιδίατρος | 3/12 - 4/12 & 10/12 - 11/12

Καρδιολόγος 18/12, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

Νευρολόγος | 4/1 - 5/1

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

rodi Παροικιά, Πάρος | τηλ.: 22840 24317
e-mail: rodiparos@gmail.com

cafe - snack bar
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Ανακύκλωση 
Μια νέα περιβαλλοντική επένδυση που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο και προ-

σφάτως ετέθη σε λειτουργία. Η εταιρεία «WATT A.E.», δραστηριοποιείται στην Πάρο 
με το έργο της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Η επένδυση υλοποιήθηκε στον 
Άγιο Βλάση, στο χώρο που συγκεντρώνονται από το Δήμο Πάρου τα υλικά συσκευ-
ασίας. 

Με τη νέα μονάδα είναι δυνατό να διαχωρίζονται και να δεματοποιούνται τα ανα-
κυκλώσιμα υλικά του μπλε κάδου.

Η επένδυση αυτή αποτελεί καρπό της πολύχρονης, γόνιμης συνεργασίας που έχει 
επιτευχθεί μεταξύ των εταιρειών, αφού κοινή είναι η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό 
των υποδομών της ανακύκλωσης, ώστε να επιτυγχάνονται εξοικονομίσεις δαπανών, 
καθώς επίσης και ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις στη διαχείριση των υλικών 
συσκευασίας.

Ειδική μνεία χρήζει επίσης η συνδρομή που Δήμου Πάρου ο οποίος αντιλαμβανό-
μενος τη σημασία της επένδυσης έχει ανταποκριθεί με άμεσο τρόπο σε ότι του έχει 
ζητηθεί, ενώ έχει επωμιστεί το δύσκολο έργο της περισυλλογής των ανακυκλώσι-
μων υλικών. Η επένδυση επιτεύχθηκε χάρη στη συνεργασία τριών παραγόντων

α. Του Δήμου Πάρου.
β. Της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), μη κερδοσκοπική 

εταιρεία που αποτελεί κατά νόμο το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των υλικών 
συσκευασίας.

γ. Της εταιρείας W.A.T.T. A.E η οποία από το 2014, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, 
μεταφέρει και διαχειρίζεται τα υλικά συσκευασίας της Πάρου 

Αξίζει να σημειώσουμε τη σημασία της επένδυσης. Πράγματι το Κέντρο Ανάκτη-
σης Υλικών που δημιουργήθηκε κάνει βιώσιμη την ανακύκλωση στο νησί, δημιουρ-
γώντας τις συνθήκες για την ανάπτυξη της στο μέγιστο βαθμό, για τους κάτωθι 
συνοπτικά αναφερόμενους λόγους: 

1. Επιτυγχάνει το διαχωρισμό του υπολείμματος από τα αξιοποιήσιμα υλικά επιφέ-
ροντας εξοικονόμηση δαπανών, που επιβάρυναν ως σήμερα το Δήμο και την ΕΕΑΑ, 
με την άσκοπη μεταφορά άχρηστων υλικών προς την Αθήνα και πάλι πίσω προς την 
Πάρο.

2. Απευθείας παραγωγή και δεματοποίηση στην Πάρο υλικών όπως χαρτόνι, γυα-
λί, μέταλλα, ενώ τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά, κυρίως πλαστικά, δεματοποιούνται 

και ανακτώνται διακεκριμένα από την εγκατάσταση της εταιρείας στο Κορωπί. Το 
γεγονός αυτό μειώνει το τεράστιο μέχρι σήμερα κόστος μεταφορών που αποτελού-
σε τον περιοριστικό παράγοντα επίτευξης υψηλών στόχων ανακύκλωσης.

3. Με την νέα σύγχρονη μονάδα η Πάρος μετατρέπει τη υπαίθρια αποθήκευση 
αποβλήτων συσκευασίας (που εγκυμονούσε κινδύνους πυρκαγιάς, ρύπανσης κλπ) 
σε μια ευρωπαϊκών προδιαγραφών διαχείριση που η καθημερινά προσκομιζόμενη 
ποσότητα υλικών επεξεργάζεται και δεματοποιείται σε κύβους υλικών.

4. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται υλικά και όχι απόβλητα καθιστώντας δυνατή 
τη μεταφορά των υλικών αυτών καθ’ όλο το έτος γεγονός αδύνατο με το προηγού-
μενο καθεστώς την περίοδο αιχμής για τα πλοία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση συμβάλει στην περαιτέρω ευαισθη-
τοποίηση του Παριανού λαού για την προστασία του περιβάλλοντος και βρίσκει 
μάλιστα θερμή υποδοχή, και ανταπόκριση, από όλους τους τοπικούς παράγοντες 
(ΔΕΗ, Δήμο, κλπ), που υποβοήθησαν με τις άμεσες ενέργειες τους την εγκατάσταση 
της μονάδας), γεγονός που γεμίζει αισιοδοξία για την πλήρη επίτευξη των στόχων.
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Η βαριά ήττα της περασμένης αγω-
νιστικής στη Σαντορίνη, από τη Θύελλα 
Καμαρίου, είχε επισκιάσει τα πάντα στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟΠ την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Έτσι, η νίκη του επί 
του Πανσιφναϊκού, με το εντυπωσιακό 
6-0, στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, 
ήλθε σαν βάλσαμο και ξόρκισε τα κακά 
πνεύματα πάνω από τον ποδοσφαιρικό 
ουρανό της Πάρου.

Ο αγώνας ήταν άνισος, καθώς με μία 
απλή ματιά θα διαπίστωνε ο φίλαθλος 
του παιχνιδιού, ότι ο Πανσιφναϊκός ήταν 
ασύνδετος και απροπόνητος. Ο αγώνας 
δεν προσφερόταν για κανένα θέαμα και 
η Παριανή ομάδα ήταν σχεδόν μόνιμα 
στην επίθεση. Η ομάδα της Σίφνου με 
την απόδοση που είχε το περασμένο 
Σάββατο στο γήπεδο της Παροικιάς, 
δεν προσφερόταν ούτε για πρώτο φι-
λικό παιχνίδι προετοιμασίας… Άλλωστε 
το τι θα ακολουθήσει φάνηκε πριν την 
έναρξη του παιχνιδιού -που είχε ορι-
στεί για τις 5:30 το απόγευμα- καθώς 
οι φιλοξενούμενοι ζητούσαν να ξεκινή-
σει νωρίτερα η αναμέτρηση, ώστε να 
προλάβουν το πλοίο για Πειραιά ποδο-
σφαιριστές τους που ζουν στην Αθήνα.

Ο αγώνας τελικά ξεκίνησε στις 5:15 
ενώ στο τέλος δεν κρατήθηκαν καθό-
λου καθυστερήσεις, προκειμένου οι 
«Αθηναίοι» της Σίφνου να προλάβουν 
το πλοίο! Παρόμοιοι αγώνες πάντως, 
με λιγότερα από 90 λεπτά, δεν είναι η 
πρώτη φορά που παρουσιάζονται στο 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του Νομού 
Κυκλάδων, και μάλλον τίποτα δεν είναι 
τυχαίο…

Σε ό,τι αφορά τον ΑΟΠ ήταν ηλίου 
φαεινότερο ότι το άγχος για την από-
δοση που θα είχαν έπειτα από την ήττα 
της Σαντορίνης, είχε καταβάλει τους 
παίκτες του από την αρχή του αγώνα. 
Το τελικό 6-0 τελικά λειτούργησε λυ-
τρωτικά για όλους.

Τα γκολ
17ο: Ο Γιαννούλης λίγα μέτρα κάτω 

από τη σέντρα του γηπέδου έβγαλε πά-
σα-«τρύπα» στο Σένκα και ο τελευταίος 

με συρτή μπαλιά βρήκε μόνο, σχεδόν 
στη γραμμή της μικρής περιοχής, τον 
Καράι. Ο επιθετικός του ΑΟΠ –αν και 
αιφνιδιάστηκε και το πρώτο πλασέ που 
επιχείρησε το έστειλε στα πόδια του 
τερματοφύλακα της Σίφνου- τελικά με 
νέο σουτ έγραψε το 1-0.

29ο: Πανομοιότυπο και το δεύτερο 
γκολ για τον ΑΟΠ, με το πρώτο που είχε 
πετύχει. Ο Γιαννούλης και πάλι έξω από 
τη μεγάλη περιοχή της Σίφνου έβγαλε 
ωραία πάσα για το Σένκα, που ερχόταν 
ως δεξί εξτρέμ. Ο τελευταίος με συρτή 
μπαλιά έβγαλε μόνο του τον επερχόμε-
νο Κορτιάνο, ο οποίος με ευκολία έγρα-
ψε το 2-0.

54ο: Ο Γιαννούλης, περίπου 30 μέ-
τρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του 
Πανσιφναϊκού έκανε χαμηλή σέντρα 
«διαβήτη» και βρήκε αφύλαχτο τον Κα-
ράι. Ο Παριανός επιθετικός βάζοντας 
πολύ κάτω το κεφάλι του κέρδισε την 
μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα γρά-
φοντας το 3-0 για τον ΑΟΠ.

64ο: Ο Καράι πήρε την μπάλα από 
πλάγιο άουτ του Κρουσταλλάκη και 
σχεδόν πάνω στην αριστερή γραμμή 
του γηπέδου έβγαλε «γλυκιά» σέντρα 
προς το Σένκα, που με προβολή –παρά 
την πίεση αμυντικού της Σίφνου- έγρα-
ψε το 4-0 υπέρ της Παριανής ομάδας.

72ο: Ο Καράι συνδυάστηκε με κεφα-
λιές με το Γιαννούλη, μερικά μέτρα έξω 
από τη μεγάλη περιοχή του Πανσιφνα-
ϊκού. Στη συνέχεια ο Καράι μπήκε με 
την μπάλα μέσα στην περιοχή της Σίφ-
νου και αφού ταλαιπώρησε τους αμυ-
ντικούς της φιλοξενούμενης ομάδας, 
έστειλε με σουτ την μπάλα στα δίχτυα, 
γράφοντας το 5-0.

82ο: Ο Πετρόπουλος με κεφαλιά 
μέσα από την περιοχή της Σίφνου έγρα-
ψε το τελικό 6-0 υπέρ του ΑΟΠ.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Λάμπρου, Σένκα, Μετάι, Δε-

λημπαλταδάκης, Μπαρμπαρίγος (72ο 
Κ. Σαρρής), Γιαννούλης, Κρουσταλά-
κης, Κορτιάνος (46ο Φραντζεσκάκης), 
Καράι, Πετρόπουλος, Γιουρτζίδης (58ο 
Κληρονόμος).

Πανσιφναϊκός: Κάραβος, Ρώτας, 
Α. Κίτσαλης, Παπαζώης, Λυκογιάννης 
(65ο Ζουμής), Διαρεμές, Γ. Κίτσαλης 
(67ο Μαστρόκαλος(, Συνοδινός, Μαυ-
ρογιάννης (55ο Ναδάλης), Λεμπέσης, 
Ατσόνιος

Διαιτητής: Φαν Άακεν, με βοηθούς 
την κ. Μαργαρίτη και τον κ. Χρυσοστο-
μίδη.

Η απάντηση ΑΟΠ
Σχετικά με το αίτημα αλλαγής της 

ώρας του παραπάνω αγώνα, το διοικη-
τικό συμβούλιο του ΑΟΠ εξέδωσε την 
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 το ακόλουθο 
δελτίο τύπου:

«Είναι γνωστό ότι οι αιτήσεις για αλ-
λαγή του ορισμού, οποιαδήποτε αγώ-
να, προς την ΕΠΣ Κυκλάδων κατατί-
θενται στα γραφεία της, εγγράφως, το 
αργότερο 48 ώρες πριν την διεξαγωγή 
του αγώνα, έτσι ώστε και εκείνη με την 
σειρά της να ενημερώσει εγγράφως 
κάθε ενδιαφερόμενο. Κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη. 

Υπήρξε μόνο τηλεφωνική επικοινω-
νία από μέλος του ΔΣ του Πανσιφναϊ-
κού το προηγούμενο βράδυ λίγες ώρες 
πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Όπως 
είναι κατανοητό, η απαίτηση αυτή ήταν 
αδύνατον να γίνει δεκτή, από την στιγ-
μή που ο αγώνας είχε κοινοποιηθεί σε 
όλα τα ΜΜΕ του νησιού μας, είχαν τοι-
χοκολληθεί αφίσες κλπ και οι παίκτες 
μας θα κατέληγαν να αγωνιστούν σε 
ένα άδειο γήπεδο. Παρόλα αυτά το ΔΣ 
και οι παίκτες του Α.Ο. Πάρου έκανε ότι 
ήταν δυνατό έτσι ώστε οι παίκτες του 
Πανσιφναϊκού να προλάβουν να τα-
ξιδέψουν με το τελευταίο πλοίο προς 
Πειραιά, όπως και έγινε.

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η 
φιλοξενία µας, εντός γηπέδου και 
αποδυτηρίων, ήταν άψογη.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημά-
νουμε την μη παρουσία, χωρίς καμία 
επίσημη πρότερη ενημέρωση, της ομά-
δας Κ15 του Πανσιφναϊκού στον αγώ-
να με την αντίστοιχη του Συλλόγου μας, 
που είχε οριστεί επίσης για το Σάββατο 
21/11/2015, (και μάλιστα μετά από 

προτροπή του ΔΣ του ΑΟ Πάρου έτσι 
ώστε και οι δύο ομάδες της Σίφνου να 
πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι).

Ίσως τελικά το πρόβλημα να μην 
έγκειται στην έλλειψη φιλοξενίας των 
παραγόντων της ομάδας μας, αλλά 
στην έλλειψη οργάνωσης του ΔΣ του 
Πανσιφναϊκού…».

Αποτελέσματα ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
Ανδριακός-Παμμηλιακός 3-1
Μύκονος-Σύρος 2-2
Άνω Μερά-Πάγος 2-1

Β’ όμιλος
ΑΟΠ-Σίφνος 6-0
Πανναξιακός-Θύελλα 3-0
Φιλώτι-Πανθηραϊκός 1-1

Β’ κατηγορία
Καρτεράδος-ΠΑΣ Νάξου 3-1

Βαθμολογίες
1ος όμιλος
1. Μύκονος 11
2. ΑΟ Σύρου 11
3. Ανδριακός 8
4. Πάγος 8
5. Πάγος 3
6. Παμμηλιακός -2

2ος όμιλος
1. Φιλώτι 11
2. Πανθηραϊκός 11
3. Πανναξιακός 7
4. Θύελλα 7
5. ΑΟΠ 5
6. Σίφνος 0

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

Νίκησε τα «κακά» πνεύματα...
ΑΟΠ-Σίφνος 6-0
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1η γιορτή ελιάς
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή ελιάς στην Αγκαιριά, 

στις 22/11, που διοργανώθηκε από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
Από το πρωί έγιναν επισκέψεις στο λιοτρίβι του κ. Ιακ. Ραγκούση και κεράσματα 

με λιχουδιές φτιαγμένες από λάδι από την οικογένεια του.
Το απόγευμα, η γιορτή συνεχίστηκε στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου με 

ομιλίες και ακούστηκαν ποιήματα από μικρά παιδιά, ενώ διαβάστηκαν παροιμίες 
σχετικά με την ελιά και το λάδι. Τέλος, μεταφυτεύτηκε μια ελιά που χαρίστηκε 
στο νηπιαγωγείο, με την ευχή να φυτευτεί σαν πρώτο δέντρο στην αυλή του νέου 
τους σχολείου. Τέλος, οι παριστάμενοι γεύτηκαν εδέσματα από λάδι που είχαν 
φτιάξει οι εθελοντές του συλλόγου.φωτο: Γιάννης Λουκής
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5.000 δωρεάν φύλλα
2.000 µοναδικοί αναγνώστες

                            από 72 χώρες κάθε εβδοµάδα

www.fonitisparou.gr

κάθε εβδοµάδα, η «φωνή» µας φτάνει
...σε ολόκληρο τον κόσµο!


