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■ Είναι;
Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές παρακολουθώντας 

τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, αν 

το δημοτικό συμβούλιο είναι το ανώτερο τοπικό όργα-

νο αποφάσεων για την πορεία του νησιού.

■ Όχι
Η απάντηση είναι απλή και την κάνει απλή ο πρό-

εδρος του δημοτικού συμβουλίου (καλά να είναι ο 

άνθρωπος), που μας κάνει και ευθυμούμε κάθε τόσο. 

Όχι λοιπόν, δεν είναι.

■ Αυτογκόλ
Με τον Αλαφούζο πρόεδρο θα πάρουμε ποτέ πρω-

τάθλημα εμείς οι βάζελοι; Κάπως έτσι είναι και το δη-

μοτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Λάκη. Από ήττα σε 

ήττα και από αυτογκόλ σε αυτογκόλ το πάει το θέμα.

■ Φωτοτυπία
Ρωτάει στην τελευταία συνεδρίαση τον πρόεδρο, ο 

Ροκονίδας, πώς είναι δυνατόν το δημοτικό συμβού-
λιο να ψήφισε τεχνικό πρόγραμμα για το 2017, αφού 
στο φάκελο θεμάτων αντί για εισήγηση υπήρχε μόνο 
η πρώτη και η τελευταία σελίδα μόνο. «Αυτά μου έδω-
σαν και εγώ τα φωτοτύπησα». Αχ βρε Λάκη. Είδες δί-
χτυα και έβαλες γκολ. Δεν έχει σημασία σε ποια περι-
οχή ήσουν.

■ Γιατί;
Ξανά μανά ρωτάει και πάλι ο Ροκονίδας: «Γιατί πρόε-

δρε δεν υπήρχαν στο φάκελο οι αποφάσεις των τοπικών 
συμβουλίων;». Και ξανά μανά απαντάει ο υπεύθυνος 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου: «Αυτά μου έδω-
σαν και εγώ τα φωτοτύπησα».

 ■ Νάουσα
Το ότι η δημοτική κοινότητα Νάουσας, διά του προ-

έδρου της έκρινε ως απαράδεκτο το σχέδιο του τεχνι-
κού προγράμματος δεν είναι θέμα φυσικά φωτοτυπί-
ας…, αλλά ο κύριος Λάκης –κατά τα άλλα- φωτοτυπεί 
ότι του έδωσαν. Ποιοι άραγε τον τροφοδοτούν;

 ■ Ερώτηση
Ο θεσμός του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου 

έχει ως καθήκον να βγάζει φωτοτυπίες; Δεν είναι δύ-

σκολη η απάντηση κύριε Λάκη.

 ■ Τι κάνεις Μάρκο;
Ο Μάρκος επανειλημμένα και φιλότιμα θα έλεγα 

προσπαθεί να σώσει το παιχνίδι, αλλά χωρίς τύχη με 

τον Λάκη πρόεδρο. Διαχώρισε και στη συνεδρίαση τη 

θέση του λέγοντας ότι δεν μπορεί να φορτωθεί τις 

ευθύνες του προέδρου. Όμως η ομάδα οδηγείται από 

ήττα σε ήττα και πάει για υποβιβασμό και σ’ αυτή την 

περίπτωση κανένας δε γλυτώνει, ούτε ο επικεφαλής. 

Πάρε μέτρα φίλε Μάρκο, πριν είναι πολύ αργά.

 ■ Είναι 2
Τελικά είναι το δημοτικό συμβούλιο το ανώτερο όρ-

γανο αποφάσεων; Και φταίει μόνο ο πρόεδρος για την 

κατάντια αυτή, με την πρώτη και τελευταία σελίδα που 

ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2017. Μήπως 
ζήλεψαν οι τοπικοί άρχοντες τη δόξα όλων 
των μνημονιακών βουλευτών που ψηφίζουν 
χωρίς να έχουν διαβάσει τα μνημόνια;

■ Ρόκο
Στη συνέχεια και ενώ ήδη είχε περάσει κανένα ημί-

χρονο αγώνα, ο Ρόκο άρχισε να τα βάζει με τον πρό-
εδρο, κ. Σαραντινό και να του λέει ότι το τεχνικό πρό-
γραμμα του δήμου στην περασμένη συνεδρίαση, είχε 
μόνο πρώτη και τελευταία σελίδα με γενικό σύνολο 
έργων! Η συζήτηση άναψε για τα καλά, ο πρόεδρας 
ως συνήθως δεν καταλάβαινε και ο Ρόκο ήταν σε 
φουλ επίθεση σε στυλ Βαζέχα στις δόξες του. Τελι-
κά, και ενώ ο Σαραντινός αμφισβητούσε το γεγονός 
και μετά έλεγε «δε θυμάμαι κάτι τέτοιο», έστειλαν τον 
Μαλαματένιο να βρει το φάκελο των θεμάτων της 
προηγούμενης συνεδρίασης. Με το που ήρθε ο φά-
κελος ο πρόεδρας τον κοιτούσε και ο Ρόκο του είπε 
τι βλέπει. Ο πρόεδρας παραδέχθηκε ότι υπήρχε στο 
τεχνικό πρόγραμμα μόνο πρώτη και τελευταία σελίδα! 
Σαν να αγοράζεις δηλαδή το Play Boy που έχει στο 
πρωτοσέλιδο τη Μόνικα Μπελούτσι, να δεις και τους 
τίτλους που γράφουν «η γυμνή Μόνικα» και τελικά… 

να έχει στη συνέχεια την τελευταία σελίδα με διαφή-

μιση για αντικουνουπικό σπρέι! Αυτά, για να μην πλα-

τειάζω στο θέμα. 

■ Άδειασμα
Ο Μάρκος κατάλαβε το λάθος του προεδρείου και 

πήρε αποστάσεις λέγοντας: «Δεν έχω την ευθύνη 
εγώ, για το τι κάνει το προεδρείο». 

■ Βράδιασε
Και τελικά ξεκίνησαν τα προ-ημερήσιας διάταξης 

θέματα με τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία των 
Κέντρων Κοινότητας (συμβουλευτική υποστήριξη για 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού). Δε θα το πιστέψετε, 
αλλά έφθασε 9+ η ώρα και δεν είχαμε μπει ακόμα στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, διότι τσακώνονταν 
που θα στεγαστεί η υπηρεσία. Η πρόταση διά της πλα-
γίας οδού ήταν στο «Σπίτι του Δασκάλου», που είναι 
δημοτικό κτίριο, οι δάσκαλοι που είχαν συγκεντρωθεί 
αντιδρούσαν και γινόταν το έλα να δεις. Τελικά, μετά 
από όλο αυτό το χαμό συμφώνησαν ΟΜΟΦΩΝΑ να 
πάει η υπηρεσία φιλοξενούμενη στα ΑΜΕΑΙ στη Νά-
ουσα και μετά να αποφασίσουν για τη μόνιμη στέγασή 
της. Έτσι, ο Γκόκας τα πήρε και πάλι και είπε: «Καλά 
τσακωνόμαστε δύο ώρες για να αποφασίσουμε σε 
κάτι ομόφωνα, που όμως δεν είναι τελικό;».

■ Άσχετο
Γιατρέ μου να κλείσω ραντεβού; Συμφώνησα 100% 

με τη λύση που πρότεινε στο παραπάνω θέμα ο Κω-
βαίος και την είδα λογικότατη! Να δεις που με χαλάνε 
αυτοί οι μεσημεριανοί καφέδες!

φωνίες
του Ν.Ρ.Λ.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Erasmus +
Με επιτυχία συνεχίζεται για 2η χρονιά το εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα Erasmus + Σχολικές Συ-
μπράξεις KA2 με θέμα: «Enviroment surrounding 
us as a challenge and responsibility» του δημο-
τικού σχολείου Νάουσας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματο-
ποιήθηκε διεθνική συνάντηση των εταίρων του 
προγράμματος (Ελλάδα, Τσεχία, Πολωνία, Λετο-
νία, Κροατία, Τουρκία και Ισπανία), από 17 έως 
23 Οκτωβρίου 2016.

Στη Μαδρίτη για τη συνάντηση πήγαν οι συνο-
δοί εκπαιδευτικοί: Δήμητρα Χανιώτη και Πηνε-
λόπη Δήμου, μαζί με 5 μαθητές. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος οι μαθητές γνώρισαν την κουλ-
τούρα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής 
μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις. Επισκέφτηκαν 
μουσεία και ξεναγήθηκαν στα σπουδαιότερα 
μνημεία της Μαδρίτης. Οι μαθητές ήρθαν σε 
επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, 
παρακολούθησαν μαθήματα στα αγγλικά και 
έκαναν πρακτική εξάσκηση της αγγλικής γλώσ-
σας. Δημιούργησαν φιλίες με τους μαθητές της 
χώρας υποδοχής και με τους μαθητές των υπο-
λοίπων χωρών-μελών, μέσα από κοινές εργασί-
ες όπου κλήθηκαν να εκτελέσουν. Επιπλέον, με 
επιτυχία παρουσίασαν οι μαθητές της ελληνικής 
αποστολής, τις εργασίες που είχαν προετοιμάσει 
με θέμα την ανακύκλωση, τα 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle) και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τέλος, το δημοτικό σχολείο Νάουσας, απο-
τελεί το μοναδικό σχολείο στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση του νομού Κυκλάδων που υλοποιεί 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο 
ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2017.

Πιστοποιητικά 
σωστικών – 
πυροσβεστικών 
μέσων

Το λιμεναρχείο Πάρου δημοσιοποίησε οδηγία προς 
τους ιδιοκτήτες Ε/Γ-Τ/Ρ Πάρου-Αντιπάρου, την Κοινο-
πραξία Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών Νάουσας και την Κοινοπραξία 
Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών Παροικιάς, με θέμα την παροχή οδηγι-
ών για κατόχους πιστοποιητικών σχολής σωστικών πυ-
ροσβεστικών μέσων που δραστηριοποιούνται σε πλοία 
στις νήσους Πάρου και Αντιπάρου».

Στην οδηγία του το λιμεναρχείο Πάρου, σημειώνει:
«1. Επί του θέματος και σε εκτέλεση της (Β) σχετικής 

επισημαίνεται ότι κάτοχοι άδειας χειριστή πηδαλιούχου, 
στους οποίους σύμφωνα με την οργανική σύνθεση πλη-
ρώματος εμπορικών πλοίων, επιτρέπεται να υπηρετούν 
σε αυτά σε αντικατάσταση κυβερνήτη Γ’ τάξης Ε.Ν. 
όπου αυτός δεν προσφέρεται, οφείλουν να αντικατα-
στήσουν-εκσυγχρονίσουν τα κατεχόμενα πιστοποιητικά 
σχολής σωστικών – πυροσβεστικών μέσων.

2. Σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW 78 όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και κατ’ εφαρμογή της (Γ) σχετικής, ανά 
πενταετία, άπαντες οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΔΣΕΝ/
ΣΠΜ, οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τον κύ-
κλο εκσυγχρονισμού των γνώσεων, στους τομείς εκπαί-
δευσης των κύκλων του πιστοποιητικού που κατέχουν, 
των οποίων έχει παρέλθει η πενταετής ισχύς. Οι υπο-
ψήφιοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, 
για τη φοίτηση στον κύκλο εκσυγχρονισμού των γνώ-

σεων, οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει θαλάσσια 
υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ 
αιτήσεως πενταετία. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται 
επιτυχής επαναφοίτηση στους αντίστοιχους κύκλους 
και τομείς εκπαίδευσης. Επιτρέπεται η φοίτηση στους 
τομείς εκπαίδευσης του κύκλου εκσυγχρονισμού των 
γνώσεων και πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας, 
υπό την προϋπόθεση της τρίμηνης θαλάσσιας υπηρεσί-
ας και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ναυτικού 
ο οποίος μπορεί να επιλέξει φοίτηση σε όλους τους το-
μείς εκπαίδευσης ή μόνο σε αυτούς των οποίων λήγει 
η ισχύς. 

3. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ 
της (Γ) σχετικής, ισχύουν μέχρι την 31-12-2016. Οι 
κάτοχοι τους εφοδιάζονται με νέα πιστοποιητικά, αφού 
φοιτήσουν επιτυχώς στους αντίστοιχους τομείς εκπαί-
δευσης του κύκλου εκσυγχρονισμού των γνώσεων κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σε όλους τους κα-
τόχους αντίστοιχων πιστοποιητικών, ενόψει της  δρα-
στηριοποίησης τους την επικείμενη τουριστική περίοδο, 
όπως ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητες, απευθυνόμενοι 
κάθε φορά στην καθ’ ύλην αρμόδια για την έκδοσή τους 
υπηρεσία για την παροχή οδηγιών. Η Υπηρεσία μας πα-
ραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
διευκρίνιση – πληροφορία».
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Απολογισμός ΔΕΥΑΠ
Κάνοντας έναν απολογισμό των δύο και πλέον ετών που βρίσκομαι στη θέση του 

προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, θα ήθελα να 
αναφερθώ σε πράγματα τα οποία πετύχαμε αλλά και σε πράγματα τα οποία πρέπει 
να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ώστε να διαφυλάξουμε το μέλλον του τόπου μας 
και το μέλλον των παιδιών μας, αφού το νερό είναι μία από τις σημαντικότερες πη-
γές της ύπαρξης ζωής στον πλανήτη μας.                                     

Από τα πρώτα πράγματα τα οποία επιδιώξαμε 
και πετύχαμε μετά την ανάληψη της διοίκησης 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π ήταν να επαναφέρουμε την εργασι-
ακή ηρεμία στην επιχείρηση και να βελτιώσουμε 
την εικόνα της προς τους καταναλωτές. 

Επειδή όμως η εικόνα μίας επιχείρησης είναι 
ένα πολυσύνθετο κομμάτι το οποίο πρέπει καθη-
μερινά να βελτιώνεται και αυτό να γίνεται αντι-
ληπτό τόσο από τους καταναλωτές όσο και από 
τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, ώστε και 
ο κόσμος να γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματά 
του, αλλά και οι προμηθευτές να γνωρίζουν για 
τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, πρέπει να τονι-
στεί ότι προχωράμε με συνέπεια στην αποπληρω-
μή των δανείων μας, το ένα εκ των οποίων έχει 
ήδη αποπληρωθεί, οι οφειλές μας προς τη ΔΕΗ 
διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς επίσης 
και οι πληρωμές μας προς τους προμηθευτές γί-
νονται εντός των συμφωνηθέντων χρονικών ορί-
ων.

Ένας άλλος στόχος τον οποίο έχουμε πετύχει τα 
δύο αυτά χρόνια είναι η υλοποίηση ενός εξαιρε-
τικά μεγάλου μέρους των τεχνικών μας προγραμ-
μάτων, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο αν αναλογιστεί 
κανείς τα καθημερινά απρόοπτα που συνεχώς 
συμβαίνουν σε ένα τόσο μεγάλης έκταση δίκτυο 
όπως αυτό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Αυτό σε συνδυασμό με 
τη συνεισφορά μας σε ότι μας έχει ζητηθεί είτε 
από το Δήμο είτε από άλλο φορέα του νησιού 
όταν αυτό αφορά το «καλό του τόπου» και όταν 
φυσικά εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας, επιβεβαι-
ώνουν τη δυσκολία της επίτευξης του στόχου. 
Πρόσφατο παράδειγμα είναι η καθοριστική συμ-
βολή μας στην κατασκευή των δικτύων ύδρευ-
σης του νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου, 
όπου κατασκευάσαμε περισσότερο από 2800 μέ-
τρα δικτύου για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Επειδή όμως η διοίκηση μιας τέτοιας επιχείρη-
σης δεν απαιτεί μόνο την αντιμετώπιση των κα-
θημερινών προβλημάτων αλλά καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη της πρόβλεψης 
για το μέλλον, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που 
μας δόθηκε, έτσι κατορθώσαμε σε συνεργασία με τον δήμο να καταθέσουμε δύο 
πληρέστατους φακέλους για τα καθοριστικής σημασίας έργα για το νησί μας στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγκεκριμένα στον άξονα 
προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων». Η προσπάθειά 
μας αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς κατορθώσαμε να ενταχθούν και τα 
δύο έργα.

Το πρώτο χρηματοδοτούμενο έργο είναι η «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ 
ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ». 

Έργο ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για την υδροδότηση της Παροικιάς, αφού ο 
συγκεκριμένος αγωγός είναι η μοναδική πηγή υδροδότησής της και ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα βεβαρημένος αφού έχει υποστεί εκτεταμένες εμφράξεις οι οποίες έχουν 
προκληθεί λόγω παλαιότητας του, αλλά και λόγω της σύστασης του νερού. Άλλο 
ένα σημείο που καθιστά επιβεβλημένη την αντικατάσταση του αγωγού είναι η διέ-
λευση του, η οποία έχει γίνει εντός ιδιοκτησιών, πράγμα που δυσχεραίνει ιδιαίτερα 
τον εντοπισμό του καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών που δημιουργούνται. 
Με την αντικατάσταση του θα ομαλοποιηθεί η υδροδότηση μεγάλων περιοχών, οι 
οποίες υδρεύονται  απευθείας από τον υπάρχων κεντρικό αγωγό, με συνέπεια όταν 
ο αγωγός έχει χαμηλή πίεση, στις  περιοχές αυτές να δημιουργείται πρόβλημα.

Το δεύτερο έργο είναι η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΠΟΝΑΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ». Ένα έργο το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αφού η προσπάθεια 
προμήθειας και λειτουργίας των μονάδων έχει ξεκινήσει από το δήμο το 2007 με 
την απόφαση του υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδό-

τηση του έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας με ποσό το οποίο 
ανερχόταν στο 1.700.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα για τις ανάγκες λειτουργίας του 
συγκεκριμένου έργου έχουν κατασκευαστεί συνωδά έργα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π  ύψους 
περίπου 550.000 ευρώ, τα οποία παραμένουν τόσα χρόνια ανενεργά και ανεκμετάλ-
λευτα. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου θα ενισχυθεί η υδροδότηση σε μεγάλο 
τμήμα του νησιού το οποίο ιδιαίτερα το καλοκαίρι και λόγω αυξημένης κατανάλω-
σης αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα πίεσης. 

Αυτό που ήθελα να τονίσω, είναι ότι η ένταξη των παραπάνω έργων δεν μας 
καθησυχάζει, αντιθέτως μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη. Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε 

στις βασικές μας προτεραιότητες την προετοιμα-
σία και άλλων έργων ανάπτυξης και προστασίας 
του περιβάλλοντος για αντίστοιχες προσκλήσεις.

Όμως, η διαχείριση και η επάρκεια των υδάτι-
νων πόρων δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, πρέπει 
σε όλους να γίνει κατανοητό ότι με την παρατε-
ταμένη ανομβρία που έχει αντιμετωπίσει το νησί 
μας τα δύο τελευταία χρόνια η διαφύλαξη των 
υπόγειων αποθεμάτων νερού είναι υπόθεση που 
αφορά τον καθένα μας στον βαθμό που του ανα-
λογεί. Σ’ αυτό το πλαίσιο, φέτος το καλοκαίρι, δια-
κινήσαμε ενημερωτικό έντυπο για την προστασία 
του νερού με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο 
των τουριστών όσο και των μόνιμων κατοίκων 
του νησιού. Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι 
καταναλωτές μας ότι πρέπει η χρήση να γίνεται 
υπεύθυνα και με σεβασμό προς ένα τόσο πολύ-
τιμο αγαθό. 

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε είναι η υποστελέχωση της επι-
χείρησης ιδιαίτερα στο τεχνικό προσωπικό της, η 
οποία προκλήθηκε από την παράλογη απόφαση 
της κεντρικής εξουσίας να απαγορεύσει τις προ-
σλήψεις στις Δ.Ε.Υ.Α. Απόφαση η οποία δε δικαι-
ολογείται, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α είναι δημοτικές επι-
χειρήσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται ούτε 
από τον κρατικό προϋπολογισμό άλλα ούτε και 
από τους δήμους, αντιθέτως καλύπτουν τα έξοδα 
τους από ιδίους πόρους. Όμως και σε αυτόν τον 
τομέα, εν μέσω δύσκολων συνθηκών καταφέρα-
με να έχουμε ακόμα μια επιτυχία καθώς, η αίτησή 
μας για την πρόσληψη 12 υπαλλήλων εργατο-
τεχνικού προσωπικού εγκρίθηκε από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, και τώρα απομένει 
να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και να εγκριθούν 
από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να προχωρή-
σουμε στην πρόσληψη τους. 

Η Δ.Ε.Υ.Α Πάρου είναι το νομικό πρόσωπο που 
κατά την άποψη μου επιτελεί κάποιες από τις ση-

μαντικότερες υπηρεσίες του νησιού 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, χω-
ρίς όμως να τυγχάνει της ανάλογης αναγνώρισης. Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι 
το έργο το οποίο συντελείται βρίσκεται κάτω από το έδαφος και αφετέρου γιατί οι 
υπηρεσίες της θεωρούνται δεδομένες στους καταναλωτές. Λέγοντας δεδομένες εν-
νοώ ότι η Πάρος και γενικά οι Κυκλάδες είναι από τις περιοχές που  επικρατεί εκτε-
ταμένη ανομβρία κατά την διάρκεια του έτους, και δεν υπάρχει επιφανειακό νερό 
σε πληθώρα όπως π.χ. στην Βόρεια Ελλάδα. Αντιθέτως το νερό το αντλούμε από 
βάθη τα οποία κάποιες φορές ξεπερνούν και τα 150 μέτρα. Παρόλα αυτά έχουμε 
καταφέρει να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντα μας με επιτυχία παρά την «έκρηξη» 
της κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πά-
ρου και τον Γενικό Διευθυντή της, για την άψογη συνεργασία την οποία έχουμε τα 
δύο αυτά χρόνια για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης αφού ο καθένας τους 
βάζει το λιθαράκι του προς αυτή την κατεύθυνση, τους εργαζομένους της, οι οποίοι 
προσπαθούν καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θέλω επίσης 
να ευχαριστήσω τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων οι οποίοι 
είναι τα μάτια και τα αυτιά μας στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη, 
καθώς και για την κατανόηση τους όταν βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση λόγω της 
υποστελέχωσης να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα στα αιτήματά τους. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δήμαρχο μας Μάρκο Κωβαίο για την εμπιστο-
σύνη και την στήριξη την οποία έχει δείξει στο πρόσωπο μου αυτά τα δύο χρόνια η 
οποία και μου επιτρέπει να κάνω πράξη το όραμά μου για τη Δ.Ε.Υ.Α.Π και το νησί 
μας.

Βατίστας Ρούσσος
Δημοτικός σύμβουλος

Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ
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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

ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. · ΤΗΛ. 22840 92022

10600
www.autovision.gr

Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/11-14/12 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 3

ΧΑΛΙΑ
Α Π Ο
90€

Σταύρος ΛουκήςΣταύρος Λουκής µοκέτες-χαλιά | Νάουσα | Τ. 22840 53060

Νέα συλλογή - Απίστευτες τιµές

Στοχευμένη δράση 
κατά των πλαστικών

Το πλαστικό έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής μας. Πλαστικές σα-
κούλες, μπουκάλια, συσκευασίες, πλαστικά παιχνίδια, πλαστικά εξαρτήματα αυτο-
κινήτων και ηλεκτρονικών συσκευών, συνθετικά ρούχα, είναι μόνο κάποιες από τις 
χρήσεις του πλαστικού. Όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε τόσο πιο πολύ εμφανίζεται 
στα σκουπίδια μας.  

Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των πλαστικών σκουπιδιών είτε θάβεται 
είτε ανακυκλώνεται, ενώ οι προσπάθειες για ενίσχυση της ανακύκλωσης εντείνο-
νται. Ένα μέρος όμως των πλαστικών ξεφεύγει της σωστής διαχείρισης και τελικά 
βρίσκει τον δρόμο για την θάλασσα. 

Αποτέλεσμα είναι η παρουσία μικρών ή μεγαλύτερων κομματιών πλαστικού σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε επιφανειακά νερά και στους βυθούς των ωκε-
ανών αλλά και στα στομάχια των οργανισμών. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο 
παράκτιος πληθυσμός της  χώρας παράγει περίπου 75 χιλιάδες τόνους τον χρόνο 
μη βιο-αποδομήσιμα απορρίμματα. Από αυτά εκτιμάται ότι περίπου το 25% δηλ. 19 
χιλιάδες τόνοι θα καταλήξουν στην θάλασσα. 

Επειδή τα πλαστικά επιπλέουν, μεταφέρονται από τις ακτές στην επιφάνεια της 
θάλασσας και από εκεί ξανά πίσω στις ακτές πολλές φορές. Οι πρόσφατες έρευνες 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έδειξαν ότι στις παραλίες 
μας ο ετήσιος ρυθμός απόθεσης των πλαστικών μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο/km. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας μεταξύ ακτών και θάλασσας, τα πλαστικά με 
την δύναμη του ήλιου και των κυμάτων σιγά -σιγά σπάνε σε όλο και μικρότερα 
κομμάτια, τα μικροπλαστικά. Κατά μέσο όρο περίπου 300g/km2 τέτοιων μικροπλα-
στικών (μικρότερα από 5 χιλιοστά) επιπλέουν σήμερα στον αφρό των ελληνικών 
θαλασσών. Οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ διαπίστωσαν ότι στον αφρό της θάλασσας 
το 80% των σωματιδίων διαστάσεων 0.3 έως 5 χιλιοστά ήταν πλαστικά, ενώ στο 
20% των ατόμων των ψαριών που μελέτησαν ανίχνευσαν πλαστικά στο πεπτικό 
τους σύστημα. 

Εκτός όμως από τη δημιουργία μικροπλαστικών από το σπάσιμο των μεγαλύτε-
ρων, τα μικροπλαστικά αποτελούν συστατικό μιας σειράς καταναλωτικών προϊόντων. 
Σε αρκετά απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόκρεμες, σαπούνια 
απολέπισης) χρησιμοποιούνται σφαιρίδια πολυαιθυλενίου. Λόγω του μεγέθους τους 
δεν κατακρατούνται από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με αποτέλεσμα να ει-

σέρχονται απ’ ευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Επίσης και οι ίνες των συνθετικών υφασμάτων από τα πλυντήρια ακολουθούν 

αυτή τη πορεία. Ο βυθός των θαλασσών δεν μένει ανεπηρέαστος καθώς ένα μέρος 
από τα πλαστικά θα ξεφύγει από αυτό το «σούρτα –φέρτα» μεταξύ θάλασσας και 
ακτών και θα καταβυθιστεί. Στον βυθό, παραμείνει για πολλά χρόνια δημιουργώντας 
σιγά-σιγά ένα πλαστικό υπόστρωμα για τους οργανισμούς. Οι ποσότητες δεν είναι 
πλέον αμελητέες, στο Β. Ιόνιο τα πλαστικά στον βυθό αντιστοιχούν σε ~ 50 kg/km2 
ενώ στον Σαρωνικό φθάνουν τα 100 kg/km2. Σήμερα το ψάρεμα με την τράτα δεν 
φέρνει μόνο ψάρια αλλά και πλαστικά.

Οι ακριβείς επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον δεν είναι ακόμα εντελώς 
γνωστές. Ένα όμως είναι σίγουρο: κανείς δεν θέλει μια θάλασσα από πλαστικά και 
η ανάγκη στοχευμένων δράσεων είναι πλέον επιτακτική.

Χριστίνα Ζέρη
Χημικός - Ωκεανογράφος

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 14-15/12

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 1/12, 14-15/12

Ενδοκρινολόγος
Μπούφας ∆ηµήτριος 2/12, 16/12

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 2/12, 16/12

Καρδιολόγος
Χαρίτος ∆ιονύσης1-2/12, 8-9/12, 15/12

ΝΕΟ! Ουρολόγος-Χειρουργός
Παπαθανασίου Γεώργιος 5/12

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Ημέρα Εθνικής 
Αντίστασης

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 θα εορταστεί σε 
ολόκληρη τη χώρα, η ημέρα της Εθνικής Αντίστασης. 
Το πρόγραμμα εορτασμού στην Πάρο, που δημοσιο-
ποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, έχει ως εξής:

- Σημαιοστολισμός όλων των δημοσίων – περιφε-
ρειακών και δημοτικών καταστημάτων καθώς και των 
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. από την 8η πρωινή ώρα, μέχρι 
τη δύση του ηλίου της 27ης Νοεμβρίου 2016.

- Φωταγώγηση των δημοσίων, περιφερειακών και 
δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστη-
μάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των τραπεζών, από τη δύση 
του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης της 
εορτής.

- Τελετή δοξολογίας στον ιερό ναό Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής, παρουσία αρχών, σχολείων, οργανώσε-
ων, σωματείων και κατοίκων στις 10.00 π.μ. Μετά το 
πέρας της δοξολογίας, θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός 
της ημέρας, εντός του ιερού ναού από την καθηγήτρια 
του γενικού λυκείου Πάρου, κ. Ελένη Λασκαρίδου.

- Μετάβαση στο μνημείο της εθνικής αντίστασης 
στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στε-
φάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκπρο-
σώπους της εθνικής αντίστασης, 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 
- Σιγή ενός λεπτού. Ανάκρουση εθνικού ύμνου.
Τελετάρχης ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Μαούνης, κα-

θηγητής φυσικής αγωγής του 1ου δημοτικού σχολείου 
Παροικιάς.

Προσκλητήριο νεκρών
Τα 70 ονόματα που θα ακουστούν στο προσκλητή-

ριο νεκρών είναι τα εξής:
Αιγινήτη Μαρία, Αλιπράντη Όλγα, Αλιπράντης Σταύ-

ρος, Αλιφιέρης Λεωνίδας, Αρκάς Αντώνης, Αρκουλής 
Γεώργιος, Αρκουλής Ιωάννης, Ασωνίτης Ιωάννης, Βά-
γιας Ιωάννης, Γεράρδης Δημήτριος, Γλέζος Νικόλαος, 
Γραμματικάκης Χάρης, Γρυλάκη Αικατερίνη, Δανάμπα-
ση Γεωργία, Δανάμπαση Κούλα, Δανάμπασης Νικόλα-
ος, Δελέντας Αντώνιος, Δελφής Δημήτριος, Δεσύπρη 
(Πατέλη) Κατίνα, Ζαμπέτας Γεώργιος, Ζουμής Νικόλα-
ος, Ζουμής Πέτρος, Θεοδοσίου Ελένη, Θηβαίος Κων/
νος, Ιερομόναχος Ηλίας, Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, 
Κατρής Αγαπητός, Καπούτσος Γεώργιος, Κεφάλας Πέ-
τρος, Κοκκώνης Αθανάσιος, Κουτσουράκης Παναγιώ-
της, Κρητικός Γεώργιος, Κρητικός Ευάγγελος, Κρίσπης 
Μιχαήλ, Κυπριάδης Δημήτριος, Κωφός Ξενοφών, Λικέ-
ρι Βέρο, Λυράκης Εμμανουήλ, Μαντζουράνης Σπύρος, 
Μαρινόπουλος Αργύρης, Μαύρης Κων/νος, Μαύρης 
Σπύρος, Μαύρος Γεώργιος, Μοναχός Γρηγόριος, Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας, Μουρλάς Νικόλαος, Μουρλάς 
Πολυχρόνης, Μουστάκας Αντώνιος, Ναυπλιώτου Μα-
ρία, Παντελαίος Θωμάς, Πατέλης Βασίλης, Πατέλης 
Μανώλης, Πατέλης Νικόλαος, Περαντινός Δημήτρι-
ος, Περαντινός Ηλίας, Πιερτζοβάννη Ιφιγένεια, Πο-
λυμενάκος Γεώργιος, Πρασινάκη Μαρία, Ραγκούσης 
Βενιζέλος, Ραγκούσης Ιάκωβος, Ρούσσος Θεολόγος, 
Σιφναίου Κατίνα, Στέλλας Νικόλαος, Τζαβέλας Σπύ-
ρος, Τούρτας Εμμανουήλ, Τσαντάνη Μαρία, Τσαντάνης 
Εμμανουήλ, Τσαντάνης Ιωάννης, Τσαντάνης Νικόλαος, 
Τσαντάνης Φραγκίσκος, Φραντζής Γεώργιος, Χρονί-
δης Γεώργιος.

Εορτασμός Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης

Αντίπαρος
Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της 

εθνικής αντίστασης θα πραγματοποιηθούν στην Αντί-
παρο την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 οι παρακάτω 
εκδηλώσεις:

- Γενικός σημαιοστολισμός των δημόσιων και δημο-
τικών καταστημάτων, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ., από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

- Φωταγώγηση όλων των δημόσιων και δημοτικών 
καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 27ης 
Νοεμβρίου 2016.

- Ώρα 10:40 Αναχώρηση δημοτικού λεωφορείου 
από το λιμάνι προς Άγιο Γεώργιο..

- Ώρα 11:00 Μετάβαση στο μνημείο πεσόντων της 
εθνικής αντίστασης στον Άγιο Γεώργιο.

Έναρξη τελετής, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των 
θυμάτων της εθνικής αντίστασης, Εθνικός Ύμνος, λήξη 
τελετής.

Μήνυμα έπαρχου
Για την ημέρα της εθνικής αντίστασης ο έπαρχος 

Πάρου, Κ. Μπιζάς, απεύθυνε το παρακάτω μήνυμα:
«Η αντίσταση του Ελληνικού Λαού της περιόδου 

1941-44 εναντίον του ναζιστικού Άξονα αποτελεί μια 
από τις κορυφαίες στιγμές της νεοελληνικής ιστορί-
ας.

Υπήρξε η φυσική συνέχεια της παλλαϊκής συστρά-
τευσης που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου, συνεχίστη-
κε στη μάχη της Κρήτης, χαλυβδώθηκε με την άρνη-
ση συνεργασίας με τους κατακτητές (πράγμα διόλου 
αυτονόητο σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες) και κορυ-
φώθηκε με την έξοδο των πρώτων αντάρτικων ομά-
δων «στο βουνό».  

Ήταν οι ίδιοι μαχητές των Αλβανικών βουνών που, 
μετά τη συνθηκολόγηση, τους δόθηκε το δικαίωμα να 
επιστρέψουν στις πόλεις και τα χωριά τους. Ξεπρόβα-
λε τόσο μεγάλη η αναγκαιότητα της αντιφασιστικής 
νίκης ώστε η Αντίσταση συγκέντρωσε τις πιο πλατιές 
κοινωνικές δυνάμεις. Έφερε μαζί πανεπιστημιακούς 
καθηγητές και αγράμματους αγρότες, διανοούμενους 
και πατριώτες αξιωματικούς, εργοδότες και εργάτες, 
δασκάλους και μαθητές.

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες παιδιά, 
που βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας 
τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας 
στα μαύρα χρόνια της κατοχής, η Ελληνική πολιτεία 
καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 1285/1982 την 
επέτειο της μάχης του Γοργοποτάμου, ως ημέρα πα-
νελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης. Η 
ανωτέρω μάχη – σταθμός της αντιστασιακής δράσης 
στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, χάρη στον ενωτι-
κό χαρακτήρα της, φωτεινό παράδειγμα για τις επερ-
χόμενες γενεές».

Εκδήλωση
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 στις 11:30 π.μ. 

στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής αντίστασης ο 
δήμος Πάρου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση στη 
μνήμη του Νίκου Γλέζου.

Θα υπάρχουν χαιρετισμοί από το δήμαρχο, κ. Μ. Κω-
βαίο, τον έπαρχο, κ. Κ. Μπιζά και προβολή βίντεο για 
τη ζωή και τη δράση του Νίκου Γλέζου. Θα ακολου-
θήσουν ομιλίες από τη διευθύντρια του 2ου δημοτικού 

σχολείου Παροικιάς, κ. Παλασία Γεωργιάδου, με θέμα: 
Σκιαγραφώντας τον Νίκο Γλέζο, τον Ευθύμη Μαύρη, 
με θέμα: Αναμνήσεις ενός συναγωνιστή και του Μα-
νώλη Γλέζου, που θα κάνει την κεντρική ομιλία.

Τέλος, στην εκδήλωση θα συμμετέχει και η χορωδία 
του συλλόγου γυναικών Νάουσας.
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Συνέχεια 
για το 
νηπιαγωγείο 
Μαρμάρων

Σχετικά με το θέμα της αναστολής λειτουργίας του 
νηπιαγωγείου Μαρμάρων που η εφημερίδα μας δη-
μοσίευσε το Σάββατο 19/11/2016 νέες δηλώσεις της 
διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, 
κ. Μαρκέλλας Παραμυθιώτιου, ο σύλλογος εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-
Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», δημοσιοποίησε απα-
ντητική επιστολή για τα όσα υποστήριξε η τελευταία.

Η απάντηση του συλλόγου εκπαιδευτικών των νη-
σιών μας έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Απαντητική Επιστολή στη Δ/νση Π.Ε. Κυ-
κλάδων σχετικά με το κλείσιμο του Νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων Πάρου

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων το προηγούμενο διά-
στημα με το υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφό της 
προέβη στην αναστολή της λειτουργίας του Νηπια-
γωγείου Μαρμάρων Πάρου. Το έγγραφο, εκτός των 
άλλων, αναφέρει τη διενέργεια ενός ευρύ κοινωνικού 
διαλόγου μεταξύ της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων και του 
Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Ένωσης 
Γονέων, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-
Αντιπάρου, τους Διευθυντές/-ντριες των σχολικών 
μονάδων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων.

Ο διάλογος αυτός ουδέποτε έγινε και ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου- Αντιπάρου 
«Παναγιώτης Καλλιέρος» ουδέποτε ρωτήθηκε ή 
συμφώνησε με το κλείσιμο του Νηπιαγωγείου 
των Μαρμάρων Πάρου.

Βρίσκουμε ιδιαίτερα προκλητικό από τη Δι-
εύθυνση να χρησιμοποιεί το όνομα του Συλλό-
γου μας, χωρίς αυτός πρώτα να ερωτηθεί, πόσο 
μάλλον για το ευαίσθητο ζήτημα του κλεισίμα-
τος ενός νηπιαγωγείου.

Προς απάντηση της Διεύθυνσης, η Δημοτική κοινό-
τητα Αρχιλόχου στο έγγραφο της ΥΣ68/14893 κάνει 
μια αναλυτική τοποθέτηση κατά του κλεισίματος του 
νηπιαγωγείου και υπέρ της δυνατότητας νέων εγγρα-
φών για το επόμενο σχολικό έτος, την οποία σεβόμα-
στε και στηρίζουμε.

Στο επιχείρημα της Διεύθυνσης ότι  ο αριθμός των 
παιδιών που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο την προ-
ηγούμενη σχολική χρονιά ήταν πολύ μικρός και δεν 
προωθούσε την κοινωνικοποίηση τους, σημειώνουμε 
ότι ο αριθμός των  παιδιών δεν θα ήταν τόσο μικρός, 
αν  το προηγούμενο διάστημα δεν αποδυναμωνόταν 
συστηματικά το δυναμικό με μετεγγραφές και αν δι-
νόταν η δυνατότητα εγγραφών στη σχολική μονάδα 
και το Σεπτέμβριο του 2016.

Σχετικά με την επίκληση της παιδαγωγικότητας, ας 
αναρωτηθούμε πόσο παιδαγωγικό είναι εν έτη 2016 
τα παιδιά πιο απομακρυσμένων περιοχών, όπως αυτά 
του Μώλου, των Γλυφάδων και των Τσουκαλιών να 
διανύουν απόσταση 3 και παραπάνω χιλιομέτρων κα-
θημερινά για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση;

Τέλος, και όσον αφορά στο νομικό κομμάτι και στην 
κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των Ολοήμερων 
Νηπιαγωγείων που ορίζει ως ελάχιστο αριθμό εγ-
γραφών τις 14 για τη λειτουργία Νηπιαγωγείου, την 
οποία και επικαλέστηκε η Διεύθυνση, να θυμίσουμε 
ότι  σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, και κατ’ επέ-
κταση και ο Σύλλογος μας, έχει καταδικάσει νόμους, 
αποφάσεις και πολιτικές που αντιμετωπίζουν την εκ-
παίδευση αποκλειστικά με νούμερα, προς  τέρψη των 
θεσμών και των δανειστών, καθώς επίσης και εκεί-
νους και εκείνες που γίνονται εντολοδόχοι τους. Επι-
πλέον ένας τέτοιος νόμος όταν, κατά περίπτωση και 
συνθήκη, έρχεται σε αντίθεση με άλλους ανώτερους 
συνταγματικούς νόμους, όπως το δικαίωμα στην πρό-
σβαση και την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, μπορεί 
και  να καταρριφθεί.

Απαιτούμε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων 
να δώσει εκ νέου τη δυνατότητα εγγραφών τον 
Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2017 στο Νηπια-
γωγείο Μαρμάρων και έπειτα, η λειτουργία να 
κριθεί όχι με βάση το αριθμητικό πλαφόν των 
14 παιδιών, αλλά το κοινωνικό πλαφόν μιας 
ποιοτικής εκπαίδευσης!».

Ανοικτό 
Συνέδριο της 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

Παρουσία της υπουργού Τουρισμού, κ. Έλενας Κου-
ντουρά και με την αθρόα προσέλευση των επιχειρημα-
τιών μικρών τουριστικών καταλυμάτων, πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 20/11/2016, στις εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου 
(Tae Kwon Do), το 1ο ανοικτό συνέδριο της Συνομο-
σπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Ελλάδος.

Το συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο περιθώριο της 
έκθεσης Expo Hotel, αποτυπώνει με τον καλύτερο 
τρόπο τον εξωστρεφή χαρακτήρα της νέας διοίκησης 
της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και τον σχεδιασμό της, στο επίκεντρο του 
οποίου τοποθετείται η έναρξη ενός ουσιαστικού και 
γόνιμου διαλόγου μεταξύ της διοίκησης της Συνομο-

σπονδίας και των επιχειρηματιών του κλάδου.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυ-

ξε ο πρόεδρος της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., κ. Παναγιώτης Τοκού-
ζης, ο οποίος στην ομιλία του, αφού σκιαγράφησε το 
δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
-υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξημένα λει-
τουργικά κόστη και αθέμιτος ανταγωνισμός από τις 
παρανόμως λειτουργούντες τουριστικές επιχειρήσεις-, 
στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επι-
χειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, αναφέρ-
θηκε στις διεκδικήσεις της Συνομοσπονδίας από την 
πολιτεία, στον σχεδιασμό και στις δράσεις της. Βεβαί-
ως, ειδική μνεία έκανε στην άριστη συνεργασία με την 
κ. υπουργό Τουρισμού και το πνεύμα σύμπνοιας που 
την διακατέχει με τις θέσεις του φορέα. Για μία ακόμη 
φορά ο κ. Τοκούζης τάχθηκε υπέρ της πιστοποίησης/
κατηγοριοποίησης των μικρών τουριστικών καταλυ-
μάτων, γεγονός, που, όπως είπε, θα τους προδώσει 
προστιθέμενη αξία, αντιτάχθηκε, όμως, στη διαδικασία. 

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ένταξης των 
μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 
στα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και την ανάγκη 
επαναφοράς της αρμοδιότητας κατοχύρωσης του Δι-
ακριτικού Τίτλου των τουριστικών καταλυμάτων στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. Ο πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας εξήγγειλε από το βήμα του 1ου ανοι-
κτού συνεδρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. το «Καλάθι Πρωινού», 
ένα νέο πρόγραμμα, του οποίου η υλοποίηση έχει ήδη 
ξεκινήσει, που θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία 
στις παροχές ενός καταλύματος.

Από το βήμα του 1ου ανοικτού συνεδρίου της 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., η υπουργός Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, 
αφού έκανε έναν απολογισμό της φετινής τουριστικής 
χρονιάς, υπογράμμισε ότι το 2017 θα είναι μία ακόμη 
καλύτερη τουριστική χρονιά, ενώ αναφερόμενη στα 
μηνύματα που προέκυψαν από τη διεθνή έκθεση του-
ρισμού του Λονδίνου, είπε ότι, ήδη, οι προκρατήσεις 
εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες.

Η υπουργός εξήγγειλε ένα νέο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων, η έναρξη του οποίου τοπο-
θετείται χρονικά στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Τέλος, η κ. Κουντουρά ανακοίνωσε ότι έχει ολοκλη-
ρωθεί το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση του κανονι-
στικού πλαισίου λειτουργίας των αστικών μισθώσεων, 
το οποίο, ολοκληρωμένο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί 
το αμέσως επόμενο διάστημα.

Λαϊκή 
Συσπείρωση 
Ν. Αιγαίου

Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Ν. Αιγαίου, 
με αφορμή την ανα-
στολή λειτουργίας των 
υπηρεσιών της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, στις 15/11/2016. 
εξέδωσε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Η πολυσυζητημένη τελικά κινητοποίηση για κλείσι-
μο της Περιφέρειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
υποστελέχωση και τα προβλήματα που προκύπτουν 
από την σοβαρή έλλειψη προσωπικού, κατέληξε σε 
φιάσκο με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής.  

Μία μέρα πριν, στις 14/11/2016, έστειλαν στους 
υπαλλήλους έγγραφο με το οποίο διευκρίνισαν ότι 
το περιεχόμενο της αναστολής λειτουργίας της Περι-
φέρειας είναι να βρίσκονται στην υπηρεσία τους και 
να εξυπηρετούν μόνο σοβαρές περιπτώσεις! Αποτέ-
λεσμα, όλο το προσωπικό της Περιφέρειας να διεκ-
περαιώνει και σήμερα το πλήθος των υπηρεσιακών 
υποθέσεων που συσσωρεύονται καθημερινά λόγω 
έλλειψης προσωπικού.

Σε μια προσπάθεια να κρατήσουν τα προσχήματα 
μπροστά στην τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να μην μπορεί 
στοιχειωδώς να καλυφθούν οι ανάγκες της, προχώ-
ρησαν σε εξαγγελία κινητοποίησης που δεν είχαν τε-
λικά καμιά διάθεση να υλοποιήσουν. Εξ άλλου το δι-
εκδικητικό πλαίσιο, με το οποίο κινητοποιούνται, είναι 
το ίδιο με αυτό της ΕΝΠΕ, που ευθυγραμμίζεται με τις 
αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση και στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο ανέφερε ότι η ικανοποίηση των δίκαιων αιτη-
μάτων των εργαζομένων προϋποθέτει σύγκρουση με 
αυτή τη πολιτική, πράγμα που θα διαπιστώσουν και οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι στη πορεία. Μια σύγκρουση που 
δεν είναι διατεθειμένη να κάνει η Περιφερειακή Αρχή, 
αλλά αντίθετα κινείται στα ίδια πολιτικά πλαίσια, σαν 
κομμάτι του κρατικού μηχανισμού.

Η ικανοποίηση των σημερινών αναγκών τόσο των 
υπαλλήλων όσο και των κατοίκων των νησιών, περνά 
μέσα από το δυνάμωμα της πάλης τους για κατάρ-
γηση όλων των αντεργατικών-αντιλαϊκών νόμων, την 
αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών μέχρι σήμε-
ρα, την οριστική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής».
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Η σχεδόν 20ετής αρχαιολογική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού έχει αλλά-
ξει ριζικά το λατρευτικό τοπίο των αρχαϊκών Κυκλάδων, αφού το αρχαϊκό ιερό του 
Απόλλωνα είναι το μεγαλύτερο ιερό των Κυκλάδων μετά από αυτό της Δήλου. 

Από τις συνεχιζόμενες έρευνες του αρχαιολόγου Γιάννου Κουράγιου της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και των συνεργατών του (Κορνηλία Νταϊφά, Γουλιέλμος 
Ορεστίδης, Aenne Ohnesorg, Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου κ.α.) έχει έρθει στο φως ένα 
εκτεταμένο ιερό, η ακμή του οποίου χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ., ενώ τα πρωιμό-
τερα ίχνη λατρείας ανάγονται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ., δηλαδή στα γεωμετρικά χρόνια. 
Ο πλούτος των αναθημάτων, η οργάνωσή του, και η αρχιτεκτονική των λατρευτικών 
κτιρίων είναι ενδεικτικά της αίγλης και της εμβέλειας ενός υπερ-τοπικού θρησκευτι-
κού κέντρου, ιδρυτής του οποίου ήταν η πόλη της Πάρου.

19 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών
Μέχρι σήμερα, μετά από σχεδόν 19 έτη αρχαιολογικών ερευνών έχουν ανασκαφεί 

18 κτίρια. Στην άκρη της χερσονήσου διακρίνονται διάφορα άλλα κτίσματα, όπως 
ένας κυκλικός πύργος. Στην «επικράτεια» του ιερού πρέπει να προστεθούν και τα 
πέντε κτίρια στο Τσιμηντήρι. 

Η κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα ήταν ο Απόλλωνας, σύμφωνα με ενεπίγραφα 
τμήματα αγγείων του 6ου και 5ου αι.π.Χ., στα οποία αναγράφεται το όνομα του 
Απόλλωνα. Λατρεύονταν επίσης η Άρτεμης και η θεά Εστία με το επίθετο Ισθμία.

Πυρήνας του ιερού είναι το τέμενος που αναπτύσσεται σε πλάτωμα με περίοπτη 
θέση και απρόσκοπτη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει έκταση περί τα 2,5 
στρέμματα και οριοθετείται από τειχισμένο περίβολο με δύο πυλίδες. Ο περίβολος 

-που διαμορφώθηκε σταδιακά- περικλείει το ναό και το τελετουργικό εστιατόριο, 
τον ιδιαίτερης κατασκευής ημικυκλικό βωμό, την εσχάρα της Εστίας, και το λατρευ-
τικό ναόσχημο κτίριο Δ με τον τετράγωνο βωμό του. Στην ανατολική πλευρά του 
περιβόλου βρίσκονται το κτίριο Ε και το ναόσχημο «συνδετικό» κτίσμα. Έξω από το 
τέμενος, σε άμεση γειτνίαση με αυτό, μόλις 2μ. νότια του περιβόλου, βρίσκονται τα 
πρόσφατα ανεσκαμμένα κτίρια Μ, Ν και Π (βλ. παρακάτω). Δυτικά αυτών εκτείνεται 
το Νότιο Συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει το κτίριο Θ, το λουτρό, την κτιριακή ενό-
τητα Ι με 11 δωμάτια, και αίθριο χώρο όπου βρέθηκαν κτιστό πηγάδι και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις.  

Ανατολικά του τεμένους, στη χερσόνησο που στην αρχαιότητα περιελάμβανε και 
το νησάκι Τσιμηντήρι έχουν ανασκαφεί τα κτίρια Β, Γ, Ζ, Η, Κ, Λ και έχουν εντοπιστεί 
κυκλικός πύργος, τετράγωνο κτίσμα και 5 κτίρια στο Τσιμηντήρι.

Κατά τις ανασκαφικές περιόδους του 2015 και 2016 ερευνήθηκε η περιοχή νότια 
του τεμένους και διαπιστώθηκε ότι εκεί είχε κτιστεί ένα μεγάλο και πολύπλοκης 
κάτοψης κτιριακό συγκρότημα εκτάσεως περί τα 350 τ.μ. που γνώρισε πολλές κα-
τασκευαστικές φάσεις από την αρχαϊκή περίοδο έως και τα ύστερα κλασικά χρόνια. 
Αποτελούταν από τα κτίρια Μ, Ν και Π. Το δυτικότερο αυτών, το Κτίριο Ν, έχει 
διαστάσεις 15Χ5μ. και αποτελείται από τέσσερα δωμάτια με εισόδους στην νότια 
πλευρά που επικοινωνούν με μεγάλη ορθογώνια αυλή. Η ανασκαφή του θα ολοκλη-
ρωθεί το 2017.

Τα κτίρια
Το μεγαλύτερο από τα τρία κτίρια, το Κτίριο Μ, διαστάσεων 20Χ12μ. αποτελείται 
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από πέντε δωμάτια με εισόδους στη νότια πλευρά, 
τα οποία επικοινωνούν με μεγάλο ανοικτό αίθριο και  
επιβλητική είσοδο με δίφυλλη θύρα. 

Τα δωμάτια φέρουν πλακόστρωτα δάπεδα και δι-
άφορες κατασκευές στο εσωτερικό τους, καθώς και 
αποστραγγιστικό σύστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν οι κατασκευαστικές φάσεις του κτιρίου. 
Διαπιστώθηκε ότι κάτω από το αίθριο του υπήρχε μία 
μνημειακών διαστάσεων κτιστή κατασκευή (5 Χ 9,50 
μ), οριζόμενη από τέσσερις ισχυρούς τοίχους ύψους 
1,50μ. Πιθανότατα, πρόκειται για δεξαμενή, ιδιαίτε-
ρης και προσεγμένης κατασκευής που καταργήθηκε 
σταδιακά έως τον 4οαι.π.Χ και καταχώθηκε με λίθους 
και πληθώρα κεραμεικής, που χρονολογείται από τον 
7ο έως και τον 4οαι.π.Χ. Τότε, πιθανότατα, κτίστηκαν 
και τα πέντε δωμάτια του κτιρίου και το μικρό πρό-
πυλο στη νότια πλευρά του, ενώ η επιχωματωμένη 
κατασκευή λειτούργησε ως το αίθριο. Την ίδια περίο-
δο, κτίζονται και τα τέσσερα δωμάτια νότια και ανα-
τολικά του πρόπυλου και του αιθρίου. Δύο απ’ αυτά 
σώζουν επιμελώς κατασκευασμένα πλακόστρωτα 
δάπεδα και συνεχίζονται με άλλα δωμάτια προς τα 
νότια. 

Σε επαφή με το κτίριο Μ βρίσκεται το κτίριο Π με 
ναόσχημη κάτοψη διαστάσεων 9,90 Χ 6,20μ. Χρονο-
λογείται στον 6ο αι.π.Χ.

Έξω από το τέμενος, μεταξύ των κτιρίων Β και Ζ, 
εντοπίστηκε τμήμα ενός ακόμη κτιρίου, ισχυρής κατα-
σκευής και μεγάλων διαστάσεων, του οποίου η ανα-
σκαφή θα συνεχιστεί το 2017. Τέλος, αποκαλύφθηκε 
ισχυρή κατασκευή, ένα είδος τειχισμένου, προστα-
τευτικού περιβόλου, μήκους 25 μέτρων και πλάτους 
1,10 που κτίστηκε στα αρχαϊκά χρόνια, την περίοδο 
λειτουργίας του ιερού, για να προστατέψει τα βοη-
θητικά κτίρια εκτός του τεμένους. Ο περίβολος είχε 
κατεύθυνση από το λιμάνι προς το ιερό τέμενος.

Ευρήματα
Τα πολυπληθή ευρήματα που κάθε χρόνο βρί-

σκουμε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής και τα 
οποία φυλάσσονται ή εκτίθενται στο αρχαιολογικό 
μουσείο της Πάρου επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα 
και τον πλούτο του ιερού. 

Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν πολύ σημα-
ντική η ανεύρεση σχεδόν 50 θραυσμάτων αγγείων με 
εγχάρακτες επιγραφές του ονόματος του Απόλλωνα. 
Στα πολυάριθμα ευρήματα της φετινής ανασκαφικής 
έρευνας συγκαταλέγονται θραύσμα από την κνήμη 
ποδιού αρχαϊκού κούρου, τρία θραύσματα 
κάτω άκρων κούρων, -που έρχονται να προστε-
θούν στα 65 ήδη αποκαλυφθέντα θραύσματα μαρ-
μάρινων αρχαϊκών κούρων- καθώς και τμήμα μιας 
ιδιαίτερης μαρμάρινης αρχαϊκής βάσης αγάλματος 
με την πλίνθο της, η οποία φέρει την επιγραφή (Α)
ΝΕΘΗ(ΚΕ), ακέραιο πήλινο ακροκέραμο, θραύσμα-
τα ερυθρόμορφων κρατήρων με παραστάσεις Διο-
νύσου, σατύρων και μαινάδων, περισσότερα από 60 
μελαμβαφή λυχνάρια, ενεπίγραφο όστρακο του 6ου 
αι. π.Χ με παράσταση άθλου του Ηρακλή, κορινθιακοί 
αρύβαλλοι και αλάβαστρα, γεωμετρικά ζωόμορφα 
ειδώλια, σκαραβαίοι-σφραγιδόλιθοι, χάλκινες πόρ-
πες.

Ο χώρος του ιερού παρουσιάζει ένα μοναδικό 
πλεονέκτημα: Βρίσκεται σε ένα ακατοίκητο νησί δίχως σύγχρονες κατασκευές και 
επομένως το φυσικό περιβάλλον του νησιού διατηρείται σχεδόν ανέπαφα. Φύση και 
ιστορία δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο που έχει επιβιώσει μέσα στους αιώνες 
ανέπαφο. Οι παραπάνω παράμετροι καθιστούν το χώρο στη θέση Μάντρα ιδανικό 
για την ανάδειξη και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό 
χώρο. Πλέον, μετά από 19 χρόνια έτη ερευνών στο Δεσποτικό, εκτός από την ολο-
κλήρωση της ανασκαφής και της μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων, πρωταρ-
χικός στόχος μας έχει γίνει το έργο της προστασίας και της ανάδειξης των μνημείων 
και εν γένει του αρχαιολογικού χώρου. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο για την αναστήλωση του ναού και του 
εστιατορίου, των πιο σημαντικών και καλύτερα σωζόμενων και πλήρως τεκμηρι-
ωμένων αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά κτισμάτων του ιερού. Από αρχιτεκτονικής 
απόψεως, το παραπάνω αρχιτεκτονικό σύνολο αποτελεί δείγμα μίας ιδιότυπης κυ-
κλαδίτικης αρχιτεκτονικής των αρχαϊκών χρόνων που ακριβές παράλληλό του δεν 

έχει έως τώρα βρεθεί. Από αρχαιολογικής απόψεως, 
η λειτουργία ναού και ακριβώς δίπλα σε αυτόν εστι-
ατορίου αποτελεί επίσης ιδιοτυπία για την αρχαϊκή 
περίοδο στις Κυκλάδες και μοναδική έως τώρα γνω-
στή περίπτωση. Η αναστήλωση, επομένως, δεν έχει 
μονάχα αισθητικό χαρακτήρα, αλλά βαθιά διδακτικό 
και εκπαιδευτικό, αφού κατ’ αυτό τον τρόπο ένα τόσο 
σημαντικό και ιδιαίτερο μνημείο θα γίνει προσιτό και 
αναγνώσιμο σε όλους.

Παρόλο που το Δεσποτικό δεν έχει  ενταχθεί σε 
κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα, η επιστημονική ομάδα 
της ανασκαφής με ιδιωτικές χορηγίες έχει ήδη προ-
χωρήσει στην εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης του 
αρχαϊκού ναού και του εστιατορίου και στην εφαρ-
μογή της.

Οι εργασίες
Από το 2014 έχουν πραγματοποιηθεί πέντε σύ-

ντομες περίοδοι εργασιών αναστήλωσης και συντή-
ρησης των  μνημείων, κατά τις οποίες σημειώθηκε 
σημαντική πρόοδος. Μόλις πριν 15 μέρες ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες της πέμπτης περιόδου που διήρκη-
σε από 10/10 έως 3/11 και στην οποία συμμετείχαν 
οι πέντε εξειδικευμένοι μαρμαροτεχνίτες Γιαννούλης 
Σκαρής, Βαγγέλης Χατζής, Ηλίας Σιψάς, Χρήστος 
Μπληγιάννος και Γιώργος Παλαμάρης και ο αρχιτέ-
κτων Γουλιέλμος Ορεστίδης.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά τμή-
ματα του έργου: συμπληρώθηκαν ο στυλοβάτης 
από γνεύσιο του εστιατορίου, μήκους 18μ., και ο 
μαρμάρινος στυλοβάτη του ναού μήκους 17μ. Το-
ποθετήθηκαν 17 νέοι μαρμάρινοι πλίνθοι στη νότια 
παραστάδα, δηλαδή στον ενδιάμεσο τοίχο μεταξύ 
του εστιατορίου και του ναού, ο οποίος θα σηκωθεί 
στο ύψος των πέντε μέτρων για στατικούς λόγους, 
ώστε να ενωθούν τα δυο κτίρια όπως ήταν και στην 
αρχαιότητα. Στην κιονοστοιχία του ναού τοποθετή-
θηκαν 3 σπόνδυλοι συμπληρωμένοι από νέο μάρμα-
ρο. Συμπληρώθηκε με νέες και αρχαίες μαρμάρινες 
πλίνθους η πρόσοψη των δωματίων του αρχαϊκού 
ναού αλλά και του εστιατορίου, και τοποθετήθηκαν 
2 νέα κατώφλια στα δωμάτια του εστιατορίου και 
του ναού.

Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος με τις 
ταυτίσεις και συγκολλήσεις αρχαίων και νέων μελών, 
μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες 
του αναστηλωτικού προγράμματος. Πολλά από αυτά 
συνδέθηκαν με ράβδους τιτανίου και θα συμπληρω-
θούν με νέο υλικό.

Το πιο σημαντικό έως τώρα βήμα ήταν η τοποθέ-
τηση στην αρχική του θέση του δεύτερου κίονα του 
εστιατορίου με το κιονόκρανο του. Συγκεκριμένα, 
συγκολλήθηκαν με ράβδους τιτανίου τέσσερα αρ-
χαία τμήματα από τους δυο σπόνδυλους του κίονα 
και συμπληρώθηκαν με νέο υλικό στη βάση και στο 
άνω τμήμα του όπου έλειπε το αρχαίο τμήμα του 
κίονα. Οι εν λόγω σπόνδυλοι είχαν μεταφερθεί από 
το νησάκι Στρογγυλό όπου βρέθηκαν επαναχρησιμο-
ποιημένοι σε μεταβυζαντινό εκκλησάκι .

Τέλος, συμπληρώθηκε καθ’ ύψος ο βόρειος και 
τμήμα του δυτικού τοίχου του ναού, ο οποίος σωζό-
ταν έως το ύψος της θεμελίωσης. Κατά τη διάρκεια 
των αποστραγγιστικών έργων, που έγιναν κατά μή-

κος του ναού και του βόρειου τοίχου του αποκαλύφθηκε ανθρώπινος σκελετός σε 
συνεσταλμένη στάση τοποθετημένος πάνω στο φυσικό βράχο, χωρίς κτερίσματα, 
δηλαδή ταφικά δώρα που συνόδευαν τον νεκρό. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται 
για κάποιον εργάτη που σκοτώνεται κατά την διάρκεια της ανέγερσης του ναού και 
θάβεται στο ύψος της θεμελίωσης.

Όλες οι εργασίες γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες (ας μην ξεχνάμε το Δε-
σποτικό είναι ένα ακατοίκητο νησί, χωρίς ρεύμα και χωρίς τη δυνατότητα μεταφο-
ράς των βαριών υλικών και εργαλείων με άλλο τρόπο, εκτός από τα χέρια!) από 
τους εξειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες που με πολλή όρεξη και μεράκι αποδίδουν 
με απόλυτη ακρίβεια την εικόνα του αρχαίου μνημείου. Βασικοί αρωγοί της εφαρμο-
γής του προγράμματος αναστήλωσης και συντήρησης είναι οι Θανάσης και Μαρίνα 
Μαρτίνου, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Α&Π Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Λάτση 
το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας, ο Δήμος Αντιπάρου, οι τοπικές αρχές της Πά-
ρου και πολλοί ιδιώτες και ιδιωτικοί φορείς.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αρχαίο  
Νεκροταφείο

Το αρχαίο νεκροταφείο Παροικιάς αποκαλύφθηκε 
με τις ανασκαφές που άρχισαν το 1983. Το νεκροτα-
φείο φέρεται να λειτουργούσε από τον 8ο μέχρι το 2ο 
αιώνα π.Χ. 

Στο αρχαίο νεκροταφείο έχουν αποκαλυφθεί δύο 
πολυανδρία (ομαδικές ταφές) του 8ου π.Χ. αιώνα. Σ’ 
αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο τα ταφικά μνημεία 
έχουν υποστεί μεγάλες φθορές λόγω της έκθεσής 
τους στα καιρικά φαινόμενα. Ακόμα, λόγω του ότι 
βρίσκεται τρία μέτρα πιο κάτω από το επίπεδο της 
θάλασσας πλημμυρίζει συχνά το χειμώνα και το μετα-
τρέπεται σε βάλτο. Το νεκροταφείο σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους χρησιμοποιήθηκε μετά από μία μάχη 
κατά την οποία υπήρξαν 140 περίπου νεκροί. Σύμφω-
να με το τελετουργικό της εποχής τα οστά τους απο-
τεφρώθηκαν και οι στάχτες φυλάχθηκαν σε αμφορείς 
που τοποθετήθηκαν όλοι μαζί σε δύο πολυανδρία.

Σε παλαιότερη συζήτηση η αρχαιολόγος, Φ. Ζαφει-
ροπούλου, μας είχε πει πως «πρόκειται για ένα δρα-
ματικό εύρημα, διότι οι άντρες αυτοί ήταν στην ακμή 
τους, από 16 ως 31 ετών και διότι η ομαδική ταφή 
τους έγινε χωρίς να υπάρχουν πολλά κτερίσματα, 
πράγμα εντελώς ασυνήθιστο για την αρχαιότητα».

Σημειώνουμε ακόμα ότι μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν δύο τεφροδόχα αγγεία που περιλαμβά-
νουν εξαιρετικές παραστάσεις. Αυτό αποδεικνύει την 
ύπαρξη υψηλής ποιότητας εργαστηρίων στην Πάρο. 
Στον ένα αμφορέα απεικονίζονται σκηνές από τα 
Ομηρικά Έπη, ενώ στον άλλο αμφορέα εμφανίζονται 
σκηνές από μάχη με σφεντονιστές. Κατά τους αρχαι-
ολόγους μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η ύπαρξη 
οργανωμένης πόλης στην Πάρο τον 8ο π.Χ. αι. Όπως 
αποδείχθηκε από τις ανασκαφές, ο χώρος με τα πολυ-
ανδρία είχε ιερό χαρακτήρα για τους ανθρώπους της 
τότε εποχής και έγινε τόπος απόδοσης τιμών στους 
νεκρούς προγόνους. Το νεκροταφείο άλλωστε παρέ-
μεινε σε λειτουργία έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Το 
νεκροταφείο εντοπίσθηκε το 1982 όταν ο δήμος Πά-
ρου θέλησε να κατασκευάσει πολιτιστικό κέντρο στην 
περιοχή και έκτοτε συνέχισε να ανασκάπτεται ως το 
2003.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο αρχαίο νε-
κροταφείο προκαλεί θλίψη σε όλους.

Σκουπίδια, λιμνάζοντα νερά, σκουριασμένα κά-
γκελα, σπασμένες πινακίδες, δυσοσμία και χορτάρια 
έχουν πνίξει τα ευρήματα! Μερίδιο ευθύνης φέρουν 
πολλοί και φυσικά πρώτοι απ’ όλους οι υπεύθυνοι 
της ΚΑ’ εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαι-
οτήτων. Η ΚΑ’ εφορεία είναι περιφερειακή υπηρεσία 
του υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο διεύθυνσης 
έχει έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα που εκτείνεται 
στους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου.

Η αρμοδιότητα της ανάγεται σε όλα τα θέματα σχε-
τικά με τη διατήρηση, προστασία-φύλαξη των αρχαι-
οτήτων, την έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη 
συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, την έκθε-
σή τους στα μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, 
τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολο-
γικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, 
αναστύλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνη-
μείων και αρχαιολογικών χώρων. Παρόλα αυτά, έως 
σήμερα, πολύ λίγα ή ελάχιστα εξ αυτών έχουν γίνει.

Οδική  
ασφάλεια

Το αστυνομικό τμήμα Πάρου, 

στο πλαίσιο της προληπτικής του 

δραστηριότητας σε συνεργασία 

με άλλους φορείς (δήμος Πάρου, 

ΚΔΕΠΑΠ, πολιτιστικός σύλλογος 

«Αρχίλοχος», Κ.Υ. Πάρου), δεν μπο-

ρούν να μένουν απαθείς στο με-

γαλύτερο ίσως πρόβλημα που για 

πολλά χρόνια έχει λάβει διαστάσεις 

κοινωνικής μάστιγας, δηλαδή, το πρόβλημα των τρο-

χαίων δυστυχημάτων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση: «Αρκεί να ρίξει μια ματιά 
κανείς τους αριθμούς για να καταλάβει πόσο μεγά-
λη καταστροφή συντελείται καθημερινά  στο εχθρικό 
περιβάλλον των ελληνικών δρόμων. Ένα περιβάλλον 
που μοιάζει περισσότερο  με εμπόλεμη ζώνη, γιατί 
μονάχα στους πολέμους πεθαίνουν καθημερινά τόσοι 
άνθρωποι. Τα στοιχεία από το υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι συνταρα-

κτικά, μα συνάμα αποτελούν τους αναμφισβήτητους 
δείκτες, που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και το μέ-
γεθος του προβλήματος».

Για τους παραπάνω λόγους το αστυνομικό τμήμα 

Πάρου, μας καλεί το Σάββατο 26/11/2016 και 
ώρα 19:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά, που θα 

πραγματοποιηθεί ομιλία-διάλεξη στην οποία θα συμ-

μετέχουν οι ανωτέρω φορείς και θα αναλυθούν με λε-

πτομέρειες οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης  του 

προβλήματος.   

Αυτά που δεν 
είπε ο Ομπάμα

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδρά-
νη, με τίτλο: «Αυτά που δεν είπε ο Ομπάμα», λάβαμε 
την παρακάτω επιστολή:

«Έλληνες, dear friends,
Στην ομιλία μου, καταδίκασα την λιτότητα και τά-

χθηκα υπέρ της διευθέτησης του χρέους. Επίσης 
αναφέρθηκα στις θυσίες του Ελληνικού λαού και τό-
νισα την ανάγκη να υπάρχει πραγματική δημοκρατία 
σε όλες στις χώρες.

Όλα αυτά τα είπα για να τα ακούσει το δίδυμο του 
4ου Ράιχ, ο Σουλτάνος και ο δικός μου ο Τραμπ. Αυτά 
που θα σας πω τώρα αφορούν εσάς, dear friends και 
γι αυτό έκλεισα τα μικρόφωνα για να μην αναμεταδο-
θούν στο εξωτερικό.

Λοιπόν, καθώς θαύμαζα τα υπέροχα αγάλματα στο 
μουσείο της Ακρόπολης, έκανα ένα συσχετισμό μετα-
ξύ των τότε Ελλήνων και των σημερινών. Ξέρετε τί 
διαπίστωσα; Οι μόνοι απόγονοι των αρχαίων Ελλή-
νων είναι τα παιδιά σας μόλις γεννηθούν. Από τι στιγ-
μή που  αναλαμβάνετε την ανατροφή τους εσείς, και 
αργότερα η κοινωνία σας, τότε τα παιδιά σας γίνονται 
ακριβώς αυτό που είστε εσείς σήμερα, με τις κακές 
συνήθειες και τις πρακτικές  που σας  κατάστρεψαν.

Μην κατηγορείτε τον Άρειο Σόϊμπλε για ό,τι υπο-
φέρετε. Οι πολιτικοί σας και αρκετοί από σας του 
δώσατε την αφορμή και εκείνος σας τυραννάει και 
ηδονίζεται.

Dear Greek friends, γνωρίζετε ότι οι μισοί από 
σας ζούσατε και ζείτε εις βάρος των άλλων μισών; 
Οι μισοί είστε εργαζόμενοι, μικροεπαγγελματίες και 
συνταξιούχοι που σηκώνετε το μεγαλύτερο φορολο-
γικό βάρος. Οι άλλοι μισοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
προσπαθούσατε και προσπαθείτε  με κάθε τρόπο να 
μην πληρώνετε στο κράτος αυτό που σας αναλογεί. 
You know, στην Αμερική όποιος δεν κόβει αποδείξεις, 

ή δεν αποδίδει ΦΠΑ και δεν πληρώνει τους φόρους, 
θεωρείται εγκληματίας. Εσείς εδώ το θεωρείτε μα-
γκιά.

Καλά δεν ντρέπεστε όταν αντικρίζετε τους συμπολί-
τες σας; Έχετε την εντύπωση πως κλέβετε το κράτος; 
Αυτούς κλέβετε. 

Να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Ενώ επανειλημμένα 
σας συμβουλεύουν να αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα, 
εσείς πίνετε ουίσκι σκοτσέζικο και βότκα του σκασμού 
και τρώτε  τυριά και αλλαντικά προέλευσης τέταρτου 
Ράιχ. Συμφωνώ ότι τα νοσοκομεία σας δεν έχουν γά-
ζες και οινόπνευμα, εσείς όμως τι κάνετε για να μην 
αρρωσταίνετε και να μην σκοτώνεστε στην άσφαλτο; 
Δεν φοράτε κράνος, ούτε ζώνη ασφαλείας και οδη-
γάτε όπως σας γουστάρει. Καπνίζετε σαν φουγάρα 
και τρώτε ένα σορό shit και τα δίνετε στα παιδιά σας 
που έγιναν τα πιο παχύσαρκα στην Ευρώπη. Ούτε σ’ 
αυτό φταίει ο Σόϊμπλε. Ούτε φταίει που καταστρέφετε 
τις παραλίες, ούτε που αλληλοτρώγεστε και χάνετε 
χρήματα και αμέτρητες ώρες στα δικαστήρια, stupid. 
Παρακολουθείτε σαν τρελοί τα τούρκικα σίριαλ, τον 
Μπογδάνο, τον Αυτιά, την Μενεγάκη και τον Βερύκιο. 
Καλά να πάθετε.

Όσο για τους πολιτικούς σας, γιατί παραπονιέστε 
ότι είναι άχρηστοι, αφού εσείς τους γεννήσατε, τους 
αναθρέψατε, σας μοιάζουν και τους ψηφίζετε.

Τελευταία ψηφίσατε τον κ. Τσίπρα. Είναι  ωραίο 
παιδί και άξιος κομματάρχης. Δυστυχώς, μέχρι εκεί 
εξαντλήθηκε η χάρη του. Θα μου πείτε και οι άλλοι 
πολιτικοί είναι καλύτεροι; Όλοι τους είναι ερασιτέ-
χνες. Γι αυτό χάρισα στον καθένα το δώρο που του 
ταιριάζει.

Τσίπρας: Το εγχειρίδιο «Η τέχνη της διαπραγμάτευ-
σης για αρχάριους». Μητσοτάκης: Μια κούτα γάλα 
Νουνού. Μιχαλολιάκος: Μενταγιόν πακιστανού πρό-
σφυγα. Γεννηματά: Μια πυξίδα χωρίς βελόνα. Κου-
τσούμπας: Ιστορία της Λίθινης εποχής. Θεοδωράκης: 
CD River of no return. Ποτάμι χωρίς επιστροφή. Καμ-
μένος: Ένα ράσο. Λεβέντης: Ένα πόκεμον.

Greeks, I love you. Merry Christmas».
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Νέοι φόροι!

Μπαράζ φορολογικών επιβαρύνσεων περιλαμβάνει 
ο νέος προϋπολογισμός για το 2017, που προβλέπο-
νται από το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βου-
λή και πλησιάζει πλέον η ώρα της εφαρμογής τους. 

Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, θα υπάρξει αύ-
ξηση των φορολογικών εσόδων από:

- την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος. Η 
νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει από τα εφετινά ει-
σοδήματα με μειωμένο αφορολόγητο όριο, η αύξηση 
του συντελεστή φορολόγησης των μικρομεσαίων από 
το 26% στο 29% και οι αυξήσεις στην προκαταβολή 
φόρου πρόκειται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά 
έσοδα ύψους 988 εκατ. ευρώ το 2017

- 736 εκατ. ευρώ επιπλέον που πρόκειται να πλη-
ρώσουν οι φορολογούμενοι εντός του 2017 λόγω της 
αύξησης του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% 
στο 24% καθώς και της κατάργησης των μειωμένων 
συντελεστών στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου

- τα 422 εκατομμύρια ευρώ που θα πληρώσουν πε-
ρισσότερα οι φορολογούμενοι λόγω της αύξησης της 
φορολογίας των καυσίμων από την 1η Ιανουαρίου. Η 
λιανική τιμή της αμόλυβδης αυξάνεται κατά 3-4 λεπτά 
το λίτρο, του ντίζελ κατά 9-10 λεπτά και του υγραερί-
ου κίνησης κατά 6-7 λεπτά

- 30 εκατ. ευρώ που θα πληρώσουν περισσότερα οι 
φορολογούμενοι από την αναμόρφωση τέλους ταξι-
νόμησης οχημάτων

- 91 εκατ. ευρώ που θα πληρώσουν περισσότερα 
οι φορολογούμενοι από την αναμόρφωση στη φορο-
λογία των εταιρικών αυτοκινήτων. Πλέον αυξάνεται 
το φορολογικό κόστος για τους εργαζομένους που η 
επιχείρηση προσφέρει εταιρικό αυτοκίνητο. Το ποσό 
του ετήσιου κόστους χρήσης ενός εταιρικού Ι.Χ. που 
χρεώνεται ως εισόδημα στον χρήστη του αυξάνεται 
από το 30% στο 80%

- 54 εκατ. ευρώ που θα πληρώσουν επιπλέον οι φο-
ρολογούμενοι λόγω της επιβολής από την 1-1-2017 
φόρου 5% στον μηνιαίο λογαριασμό σταθερής τηλε-
φωνίας και ίντερνετ.

- 142 εκατ. ευρώ που θα πληρώσουν περισσότερα 
οι φορολογούμενοι λόγω της αύξησης του φόρου κα-
τανάλωσης στα προϊόντα καπνού και στα υγρά πλή-
ρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων από την Πρωτοχρονιά. 
Η τιμή του πακέτου αναμένεται να αυξηθεί περίπου 
κατά 0,5 ευρώ, ενώ ο φόρος στα υγρά ηλεκτρονικού 
τσιγάρου ανέρχεται στο 1 ευρώ ανά 10 ml

- 19,3 εκατ. ευρώ που θα πληρώσουν περισσότερα 
οι φορολογούμενοι από την αναμόρφωση της φορο-
λογίας στα επενδυτικά οχήματα

- 25 εκατ. ευρώ που είναι η επιβάρυνση για το 2017 
των φορολογουμένων από το τέλος στη συνδρομητι-
κή τηλεόραση 10% που επιβλήθηκε από τον περασμέ-
νο Ιούνιο

- 62 εκατ. ευρώ που θα επιβαρυνθούν οι φορολο-
γούμενοι από την επιβολή φόρου 1 έως 4 ευρώ ανά 
κιλό στον καφέ, ανάλογα με το στάδιο της επεξεργα-
σίας του.

Ψήφισμα για 
το «Σπίτι του 
Δασκάλου»

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντι-
πάρου, «Π. Καλλίερος», το σωματείο εργαζόμενων 
ΔΕΥΑ Πάρου, ο σύλλογος εργαζόμενων ΟΤΑ Πάρου-
Αντιπάρου, ο σύλλογος γυναικών «Αρηίς», η ομάδα 
φωτογραφίας Πάρου και η κινηματογραφική λέσχη 
του στο «Σπίτι του Δασκάλου», δημοσιοποίησαν κοινό 
ψήφισμα.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Το Σπίτι του Δασκάλου είναι ένα δημόσιο κτίριο, 

πρώην νηπιαγωγείο που δεν μπορούσε πλέον να στε-
γάζει τους μικρούς μαθητές και παρέμενε ανεκμετάλ-
λευτο. To 2011, o Σύλλογος Δασκάλων και Νηπια-
γωγών ζήτησε τη διάθεσή του από το Δήμο σε αυτόν 
με σκοπό τη χρήση για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και ψυχαγωγικές δράσεις ανοιχτές στην κοινωνία 
της Πάρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, προς μεγάλη του 
τιμή, παραχώρησε με την απόφασή του 442/2011 το 
κτίριο στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πάρου-Αντιπά-
ρου «Π. Καλλιέρο» για χρήση. Και επιβεβαιώθηκε 
για την επιλογή του, αφού το «Σπίτι του Δασκά-
λου» έγινε σημείο αναφοράς για την κοινωνία των 
νησιών μας!

Εδώ και 5 χρόνια, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγη-
τές, αλλά και καλλιτέχνες, επιστήμονες, άνθρωποι 
του τόπου οργανώνουν στο χώρο δραστηριότη-
τες  που προωθούν τη μόρφωση, την πνευματική και 
καλλιτεχνική καλλιέργεια, την περαιτέρω ενδυνάμω-
ση της σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς 
και τα παιδιά και γενικότερα τον εξευγενισμό των 
ανθρωπίνων σχέσεων και τον πολιτισμό. Πολλές από 
τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις και τις παραστάσεις του 
διαφημίστηκαν -ακόμα και πανελλαδικά- και απο-
τέλεσαν πολιτιστικά γεγονότα που προσέλκυσαν 
κόσμο στο νησί.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Ομάδα Κινηματό-
γραφου με εβδομαδιαίες  προβολές ταινιών, Ομάδα 
Φωτογραφίας με 2 τελικές εκθέσεις, Ομάδα Θε-
άτρου με 2 ανεβασμένα έργα, Ομάδα Γονέων για 

ένα Εναλλακτικό Σχολείο, Ομάδα Χορού, Καλλιτε-
χνικά Εργαστήρια, Παιχνίδια QUIZ, Σεμινάριο 
Πολεμικής Τέχνης, Χριστουγεννιάτικες δράσεις 
«Άστρο Φωτεινό», Θεατρικό Εργαστήρι για γο-
νείς και παιδιά, Συλλογικές Κουζίνες, Δράσεις Αλ-
ληλεγγύης (όπως συλλογή τροφίμων και ρουχισμού 
για άπορες οικογένειες της Πάρου, αλλά και τους 
πρόσφυγες), Συναυλίες, Μαθήματα Αγγλικών σε 
νήπια, Σεμινάριο Ιστορίας και Περιήγηση στην 
Παροικιά, Σεμινάριο Μουσικής, Μαθήματα Σκα-
κιού, Μαθήματα Γλώσσας Braille… και τόσα άλλα.

Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το «Σπί-
τι» έγινε ένας ζωντανός χώρος έκφρασης, μάθησης 
και έμπνευσης για μεγάλους και παιδιά. Το επίτευγ-
μα φαντάζει μεγαλύτερο, αν σκεφτεί κανείς ότι όλα 
συμβαίνουν χάρη στον εθελοντισμό και το μεράκι των 
εμπλεκόμενων, χωρίς ουδεμία εξωτερική οικονομική 
υποστήριξη. Η διαφορά όλων  όσων πραγματοποιού-
νται στο «Σπίτι του Δασκάλου» (μαθημάτων, εκδηλώ-
σεων, προβολών κλπ.) με άλλες εκδηλώσεις είναι ότι 
γίνονται εθελοντικά, με αυτο-οργάνωση  και  ΠΑΝΤΑ 
ΔΩΡΕΑΝ για τους συμμετέχοντες (ένα καίριο ζήτημα 
στην εποχή μας). 

Το «Σπίτι του Δασκάλου»  αποτελεί επίσης μια 
προτροπή ενασχόλησης με τα κοινά, ως χώρος συ-
νάντησης για Συλλόγους Εργαζομένων, Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους και όλους τους δημότες Πάρου και 
Αντιπάρου. Τον τελευταίο μήνα φιλοξενείται στο 
χώρο και ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», 
ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα στέγασης των 
δράσεων του.

Με δεδομένη την πολύπλευρη κοινωνική προσφο-
ρά του «Σπιτιού του Δασκάλου» όλα αυτά τα χρόνια, 
ζητάμε ο χώρος να παραμείνει ως έχει: ένα ζωντα-
νό κύτταρο μάθησης, δημιουργίας και ανθρώπινης 
επικοινωνίας. Πιστεύουμε ότι σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση, ο Δήμος θα πρέπει να συνυπολογίσει 
την απώλεια αυτού του κοινωνικού έργου, δεδομέ-
νης της αδυναμίας όλων αυτών των Συλλόγων και 
Καλλιτεχνικών Ομάδων να νοικιάσουν ένα χώρο για 
να στεγαστούν και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές 
τους δωρεάν.

Ευελπιστούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ο Δήμαρχος της Πάρου προσωπικά να αναγνωρί-
σουν και να σεβαστούν την δυναμική, το πολιτιστικό 
και κοινωνικό απόθεμα και εν τέλει την «ιστορία» που 
έχει χτίσει το «Σπίτι του Δασκάλου» και να συνεχί-
σουν να στηρίζουν αυτή την τόσο σημαντική προσπά-
θεια με την παραχώρηση του χώρου».

Θέατρο
Στις 22/11/2016 ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, 

συναντήθηκε στο δημαρχείο με μέλη του ΔΣ της Ομο-
σπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η αντιδήμαρχος, 
Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου, ο πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, Θανάσης Μαρινόπουλος, ο πρόεδρος των σχο-
λικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Μαλινδρέτος, εκπρόσωποι 
του πολιτιστικού πάρκου δήμου Πάρου και εκπρόσω-
ποι των θεατρικών ομάδων του νησιού που είναι μέλη 
της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το 
θέμα της υποψηφιότητας της Πάρου ως τόπος διεξα-
γωγής της συνάντησης ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου 
2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθι-
νόπωρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το γραφείο 
δημάρχου: «[…] ο δήμος Πάρου σε συνεργασία με 
τους θεατρικούς συλλόγους του νησιού έχει προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την διεκδίκηση της δι-
οργάνωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία 

θα αποτελέσει σημείο-σταθμό για τα πολιτιστικά 
δρώμενα του νησιού. Η Πάρος πληροί τις προϋπο-
θέσεις, όντας ένα νησί όπου οι τέχνες και ιδιαίτερα 
το θέατρο ανθούν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 
ένα νησί με αξιόλογο αριθμό ερασιτεχνικών θεατρι-
κών ομάδων καθώς και θεατρικών χώρων μα πάνω 
από όλα ένας τόπος γεμάτος ιστορία και πολιτισμό».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τμ, με 740 τμ 
οικόπεδο, 200 μ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 

γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 532, 
22840 41227-41418

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται κτίριο 
μη ηλεκτροδοτούμενο 240 τ.μ. 
κατάλληλο για αποθήκη ή γκαράζ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 336 421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ 
2 χλμ. από το λιμάνι της Παροικίας, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο, 
30 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 558 
581, 22840 22302

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται σπίτι 
96 τ.μ., καινούριο σε νεόκτιστη 
οικοδομή, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα 
με θέα, πάνω από την παραλία του 
Παρασπόρου, θέρμανση, ενεργεια-
κό τζάκι. Τιμή 400 ευρώ. Τηλ 6974 
601 331

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕ-
ΔΟΥ, ενοικιάζεται 3άρι 55 τ.μ. 
πλήρως επιπλωμένο με αυτόνομη 
θέρμανση. Τιμή ενοικίου 300€, κα-
τοικίδια δεκτά. Τηλ. 694 413 4250

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης πλήρως εξοπλισμένη.
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 438 399

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ζητείται προς ενοικί-
αση ή υπενοικίαση, αποτελούμενη 
από 15 έως 30 δωμάτια. Πληρο-
φορίες: Θεοφάνους Σάββας. Τηλ. 
0035 799 824 038 και στο email: 
savvasstrin@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
αναζητούνται από εταιρεία (ενοικια-
ζομένων δωματίων, ξενοδοχείων, 
στούντιο, βίλλες, συγκροτήματα) 
προς ενοικίαση, όπως επίσης και 
επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, beach 
bars, εστιατόρια, σουβλατζίδικα) 
για αγορά. Υπεύθυνος επικοινωνί-
ας: Σκονίτης Νικόλαος. Κιν : 6974 
898 367

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητούνται από επιχείρηση στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών 
στο: aggeliabiologos@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ πτυχιού-
χος με προϋπηρεσία ζητείται από 
εταιρεία, με γνώση ξένης γλώσσας 
και χειρισμό Η/Υ. Βιογραφικά στο: 
info@parosestate.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικιά. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και αγγλι-
κά. Αποστολή βιογραφικών στην 
διεύθυνση: gparos@otenet.gr

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση, σε τεχνική – κατα-
σκευαστική εταιρεία στην Πάρο. 
Απαραίτητα προσόντα η γνώση Η/Υ, 
αγγλικών και εμπειρία τουλάχιστον 
10 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο: paros.techcompany.cv@
gmail.com

ΑΤΟΜA ζητούνται για ψησταριά 
και delivery στη Νάουσα. Τηλ. 6982 
419 407. Ώρες επικοινωνίας: πρωί 
09:00 – 12:00 & απόγευμα 17:00 

– 20:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται κατ’ οίκον για όλα τα 
επίπεδα από έμπειρο καθηγητή. 
Τιμές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. 
• Προετοιμασία για όλα τα διπλώ-

ματα και για σπουδές στην Ιταλία.
• Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 

τουρισμό.
• Υπηρεσίες μετάφρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 365 805

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ με 
πολυετή πείρα στην προετοιμασία 
για τα πτυχία Α1-Α2-Β1-Β2 καθώς 
και την Γερμανική Φιλολογία, 
παραδίδει μαθήματα και αναζητά 
συνεργασία με φροντιστήριο. 
Τηλέφωνο: 6974 394 604

ΚΥΡΙΑ ζητά απασχόληση μερική 
ή πλήρης. Φύλαξη παιδιών, 

συντήρηση γραφείων, απασχόληση 
σε καταστήματα, βοήθεια σε ηλικι-
ωμένους. Τηλ. 6940 561 192

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
πωλούνται. Inverter, Controller, 
2 αλουμίνιες βάσεις panel. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 684 504

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενοικίασης αυτοκι-
νήτου για την απόδραση σας τη 
περίοδο των γιορτών. Καινούρια 
crossover suzuki vitara και dacia 
sande, diesel για άνετα ταξίδια σε 
τιμή έκπληξη! Τηλ. 6983 412 685

ΜΗΧΑΝΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ KUBOTA 
πωλείται, 4/κύλινδρη, 35 ίππων, 
με πίνακα, χειριστήριο, αξονικά, 
ντεπόζιτο 50 λίτρων και μπαταρία, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
1.800 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ. 6972 
431 833

ΔΙΧΤΥΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ πωλούνται, 
20 χιλιοστών, μανωμένα, 3/φυλλα, 
καινούρια, άβρεχτα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6973 865 140

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ.

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,63 1,69 - 1,28 1,10

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,625 1,805 1,26 1,29 1,10

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,69 1,89 1,30 1,33 1,10

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,70 1,74 1,33 1,36 1,13

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,63 1,79 1,26 1,28 1,07

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,64 1,85 1,28 - 1,07

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,64 1,77 1,20 - 1,07

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,64 - 1,26 1,32 1,07

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,655 1,795 1,29 1,32 1,085

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,655 1,936 1,310 - 1,08

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,65 1,74 1,26 1,29 1,07

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,649 1,76 1,28 1,298 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,64 1,83 1,28 - 1,07

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,65 1,86 1,29 1,31 1,07

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,64 1,93 1,28 1,31 1,07

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,78

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι να 
επικοινωνούν στο 22840 53555, για 
κάθε αλλαγή στις τιμές.

Τιμές πρατηρίων καυσίμων

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

Μεταφορές από Αθήνα προς Πάρο
& από Πάρο για όλη την Ελλάδα

Γραφείο Πάρου | τηλ. 22840 28204 | κιν. 697 8698915
Γραφείο Αθηνών | τηλ. 210 3478064 | κιν. 697 7706657

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό
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Επαρχιακό δίκτυο
Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο για την Πάρο, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, 

υλοποίησε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ενόψει και της χειμερινής περιόδου. 
Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού 

δικτύου ν. Πάρου», και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός τάφρων (μήκους 44 χιλιο-
μέτρων) στα ερείσματα του επαρχιακού δικτύου για αντιπλημμυρική προστασία 
και επούλωση λακκουβών (όγκου 12,5 κυβικά μέτρα).

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ευχα-
ρίστησε τον περιφερειάρχη, Γ. Χατζημάρκο, τον αντιπεριφερειάρχη, Γ. Λεονταρίτη, 
τη δ/νση αναπτυξιακού προγραμματισμού Κυκλάδων και τη δ/νση τεχνικών έρ-
γων Κυκλάδων
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Γιατί αξίζει να παίζεις 
ποδόσφαιρο

Όταν ο πρώτος άνθρωπος, στις 21 Ιουλίου 1969, πάτησε το πόδι του στη σελήνη, 
υπολογίζεται, ότι μέσω της τηλεόρασης, τον είδαν ζωντανά περίπου 100 εκατομ-
μύρια κόσμος.

Ένα χρόνο αργότερα και ακριβολογώντας 11 μήνες, στις 21 Ιουνίου 1970, τον 
τελικό του 9ου Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Βραζιλίας – Ιταλίας, τον είδαν, πάλι 
μέσω τηλεόρασης, ζωντανά, 300 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ίσως κάποιοι πουν: «Ήταν, το πιο λαοφιλές άθλημα». Απάντηση: ΟΧΙ. Ήταν, είναι 
και προσωπικά πιστεύω θα είναι το λαοφιλέστατο άθλημα στον κόσμο.

Χωρίς να μπω στη διαδικασία ανάλυσης ποσοστών, απλά σας γνωρίζω ότι το 
ποδόσφαιρο, ακόμα και σήμερα, κατέχει την πρώτη θέση, στο περιβόητο όπως εξε-
λίχθησαν τα πράγματα ποσοστό τηλεθέασης.

Η εξήγηση, της λαοφιλότητας του ποδοσφαίρου, είναι απλή. Είναι απλό το ίδιο το 
ποδόσφαιρο. Όχι εύκολο, απλό. Βάζεις μία πέτρα από τη μία πλευρά, μία πέτρα από 
την άλλη και με μία όχι απαραίτητα δερμάτινη ή στρογγυλή μπάλα, βάζεις γκολ στο 
αυτοσχέδιο τέρμα που μόλις έφτιαξες.   

Κατά βάση, αν ειδικά κρίνουμε και με τα ελληνικά δεδομένα, οι περισσότεροι 
έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Αυτόματα, ανάλογα φυσικά και με τη χρονική διάρκεια 
που έπαιξαν, μαθαίνουν, ή πιστεύουν ότι έχουν μάθει ποδόσφαιρο. Και στις δυο πε-
ριπτώσεις όμως έχουν άποψη περί των ποδοσφαιρικών θεμάτων. 

Θα συμφωνήσουμε ότι δε γίνεται όλοι οι προαναφερόμενοι να έχουν μάθει πο-
δόσφαιρο. Έχουν όμως άποψη, λανθασμένη ή μη δεν είναι της παρούσης στιγμής, 
οπότε αυτόματα ανάγουν το ποδόσφαιρο σε λαοφιλές σπορ.

Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε όλους όσους ασχολούνται με αυτό;
Η απάντηση είναι μονολεκτική και δυστυχώς αδιαπραγμάτευτη. ΟΧΙ. Είμαστε όμως 

υποχρεωμένοι, όσοι ασχολούμεθα με αυτό, να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, που 
δεν αφορούν την άμυνα της ζωής ή το ΜΑΝ ΤΟ ΜΑΝ, αλλά το γιατί αξίζει πραγματι-
κά τα παιδιά μας να παίζουν ποδόσφαιρο. Τι ωφελούνται όταν παίζουν ποδόσφαιρο; 
Γιατί να προτρέψουμε τα παιδιά μας να παίξουν ποδόσφαιρο;

Πριν συνεχίσω με τις απαντήσεις των ερωτημάτων, πιστεύω είναι πολύ σκόπιμο να 
αναφερθώ σε κάτι που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να λέμε στα παιδιά. Είναι η ταύτιση του ποδο-
σφαίρου με στόχο τις οικονομικές απολαβές. Στην καθομιλουμένη το «εσύ μπορείς 
να τα οικονομήσεις από το ποδόσφαιρο». Όταν γίνεται κάτι τέτοιο είναι μοιραίο 
λάθος. Και δεν μιλάω μόνο από πλευράς ηθικής. Το δια ταύτα της εφαρμοσμένης 
αθλητικής ψυχολογίας για το θέμα αυτό, αποδεικνύει ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι 
ισχυρότερα από τα εξωτερικά.

Ο ποδοσφαιριστής είναι ο μοναδικός ίσως εργαζόμενος που θα πάρει ένα δις και 
την άλλη μέρα το πρωί θα δώσει ψυχή και σώμα στην προπόνηση για να συνεχίσει 
να είναι καλός στην εργασία του. Γιατί δεν γίνεται να παίζεις ποδόσφαιρο, αν δεν 
αγαπάς το ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό δώστε μεγάλη έμφαση στα εσωτερικά κίνητρα. Ή 
στα εξωτερικά με τη μορφή της επιβράβευσης και όχι της αντιπαροχής.

Ας πάμε τώρα στην απάντηση του ερωτήματος «Γιατί αξίζει να παίζεις ποδόσφαι-
ρο;»

«Νους υγιής εν σώματι υγιή» έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και φυσικά, στην 
εποχή μας η επιστήμη όχι μόνο το τεκμηριώνει αλλά και το αποδεικνύει. Η θετική 
επίδραση του ποδοσφαίρου στη φυσική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των αθλη-
τών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ενίσχυση της μυϊκής ικανότητας, της κυκλοφορικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας, η βελτίωση των αντανακλαστικών, ο συντονισμός 

και ο έλεγχος της δραστηριότητας των μυών, η ομαδική συνεργασία, η καλλιέργεια 
αθλητικού χαρακτήρα και η δημιουργία υγιούς αθλητικής συνείδησης είναι μερικά 
από τα οφέλη που προσφέρει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά.

   
Το ποδόσφαιρο, με τις χαρές που μόνο αυτό ξέρει να δίνει, βοήθησε, βοηθάει και 

θα βοηθάει όλα τα παιδιά του κόσμου.
Γιατί και μόνο το ότι είναι ομαδικό άθλημα σημαίνει πολλά. Περνάει το μήνυμα 

πως για ότι και αν κάνω χρειάζομαι στήριξη. Χρειάζομαι τη βοήθεια του συμπαίκτη 
μου και κατ’ επέκταση του συνανθρώπου μου.

Ανέφερα πως μόνο ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα σημαίνει πολλά. Γιατί 
ομάδα είναι η έκφραση της ανάγκης του κάθε ανθρώπου να ανήκει σε μια συλλο-
γικότητα. Είτε σαν κρίκος αλυσίδας, είτε ακόμη σαν αρχηγός. Γιατί ομάδα δεν είναι 
μόνο το ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αλλά και το ότι καλύπτουμε τις αδυναμίες 
μας.

Το «μια ομάδα μόνος του» είναι τραβηγμένος τίτλος εφημερίδας, για να πουλήσει 
φύλλα και να ικανοποιήσει την ταύτιση του φίλαθλου με τον αγαπημένο του παίκτη. 
Η ομάδα κερδίζει. Γράφει και αυτός ιστορία, αλλά μέσω της ομάδας του. Γενικεύ-
οντας λίγο τον τίτλο του άρθρου μου, με τίτλο γιατί αξίζει να αθλείσαι (άλλωστε 
όλα τα αθλήματα χωρούν σε μία υγιή κοινωνία), θα σας γνωρίσω ότι: ο Αθλητισμός 
είναι από μόνο του ένα ολοκληρωμένο σύστημα παιδείας. Είναι σχολείο θέλησης και 
αγωγής. Είναι το πιο υγιές κομμάτι της οποιασδήποτε κοινωνίας. Είναι η ελπίδα για 
μια καλύτερη κοινωνία.

Ο αθλούμενος μαθαίνει να νικά, μαθαίνει να χάνει. Ο αθλούμενος μαθαίνει ότι η 
νίκη έρχεται μόνο μέσα από τη δουλειά (προπόνηση). Φτάνει στο σημείο να εμπεδώ-
σει ότι η αξία δεν βρίσκεται σε μία νίκη, αλλά στη διαδικασία για να φτάσεις στη νίκη. 
Ο αθλούμενος μαθαίνει να μη χάνει, αν δεν έχει σαν αντιστάθμισμα ότι πάλεψε με 
όλες του τις δυνάμεις να νικήσει. Τότε, δέχεται την ήττα, που είναι και αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μας. Τότε χειροκροτά το νικητή, όπως όλοι μας χειροκροτούμε το 
ωραίο. Άλλωστε το ότι θα κερδίζεις πάντα είναι αποστροφή στην πραγματικότητα.

Το 1982 στο «HARVARD» της Βοστόνης κατέγραψαν τις επτά εγκεφαλικές ικανό-
τητες του ανθρώπου:

1. Μαθηματική ικανότητα.
2. Φιλολογική (γλωσσική) ικανότητα.
3. Μουσική ικανότητα (δεν είναι τυχαίο ότι ο Μότσαρτ συνέθετε σε ηλικία 5 ετών).
4. Χωροαντιληπτική ικανότητα.
5. Κιναισθητική ικανότητα.
6. Ικανότητα αυτοελέγχου (Γνώθις εαυτόν).
7. Ικανότητα ετερογνωσίας.
Οι τρεις πρώτες εγκεφαλικές ικανότητες βρίσκονται στο δεξιό εγκεφαλικό ημι-

σφαίριο και διδάσκονται στο σχολείο. Οι επόμενες τέσσερις βρίσκονται στο αριστε-
ρό και διδάσκονται μέσω του αθλητισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι από τα λίγα αθλήματα, που κυριολεκτώντας, τις χαρίζει και 
τις τέσσερις. Όσο σημαντικό λοιπόν για τα παιδιά μας είναι να μάθουν γράμματα, 
άλλο τόσο σημαντικό είναι και να αθλούνται.

Το μήνυμα για τη διαδικασία της εκμάθησης του ποδοσφαίρου, που ποτέ δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε, είναι: «Η τελειότητα είναι δρόμος και όχι προορισμός». Στο πιθανό 
σας δε ερώτημα, αν μπορούμε με τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες, να 
αξιοποιήσουμε όλα αυτά που σε κάνουν να λες «αξίζει να παίζεις ποδόσφαιρο», η 
απάντηση είναι μια φράση του Αλμπέρτ Καμύ: «Πρέπει να προσπαθούμε. Είναι το 
μόνο που πάντα μπορούμε να κάνουμε».

Ας μην ξεχνάμε όμως ποτέ, ότι το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο δευτερεύον 
θέμα στη ζωή μας.

Πέτρος Κένερ
Καθηγητής – προπονητής ποδοσφαίρου
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Έξω πάμε 
καλά…
Νέα νίκη 
ΑΟΠ

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη έκανε 
εκτός έδρας ο ΑΟΠ το περασμένο Σάβ-
βατο στο γήπεδο της Άνω Σύρου, επι-
κρατώντας του Πάγου με 3-1.

Η Παριανή ομάδα, που δεν έχει κατα-
φέρει ακόμα να πάρει θετικό αποτέλε-
σμα στο νησί μας, παίζοντας και πάλι με 
αρκετούς νέους σε ηλικία ποδοσφαιρι-
στές, κατάφερε μία πολύτιμη νίκη μέσα 
στη Σύρο, φτάνοντας τους 6 βαθμούς.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε στο 30ο λεπτό, 
όταν ο Πρίνα πηδώντας πιο ψηλά από 
όλους με κεφαλιά -ύστερα από εκτέλε-
ση κόρνερ- έδωσε το προβάδισμα με 
0-1. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημι-
χρόνου, ο Γιουρτζίδης με «δολοφονικό» 
σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έγρα-
ψε το 0-2 για την ομάδα μας.

Η Συριανή ομάδα αντέδρασε στο 
δεύτερο ημίχρονο και με σουτ του Πα-
ράβαλου μείωσε σε 1-2 στο 51ο λεπτό. 
Το παιχνίδι «καθάρισε» για τον ΑΟΠ ο 
Αρκουλής, που με σουτ στο 83ο λεπτό, 
έδωσε τη νίκη στην ομάδα μας με 1-2.

Οι πρωταγωνιστές
Πάγος: Νικητίδης, Ζαφείρας, Αργυ-

ρός, Μαραγκός, Σταμούλης, Παλαιολό-
γος (85ο Μαυρομάτης), Μ. Πρίντεζης, 
Τρόκα (76ο Ελ Μπαραγκέ) Παράβαλος, 
Πάπιτσης, Κ. Ρούσσος (74ο Δεσινιώτης).

ΑΟΠ: Τετάου, Σαρρής, Πρίνα (72ο 
Κληρονόμος) Σκιαδάς, Φραντζεσκάκης, 
Τσούκε (90+ Χίσκα), Αρκουλής, Γιαν-
νούλης, Σωτηρόπουλος (88ο Κρώνης), 
Σένκα, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Καλογεράς με βοηθούς 
τους κ.κ. Νομικό και Μουτάφη.

Νίκη – Βάλσαμο
Με σκορ 5-0 ο Μαρπησσαϊκός, επι-

κράτησε στο γήπεδο των Μαρμάρων 
επί του Καρτεράδου, που ήρθε να αγω-
νιστεί στο νησί μας έχοντας στην απο-
στολή του ακριβώς 11 ποδοσφαιριστές.

Η Μάρπησσα πέτυχε γκολ με τον Κ. 
Τζανακόπουλο στο 27ο λεπτό και τον 
Τριανταφύλλου στο 40ο λεπτό, για να 
κλείσει το πρώτο ημίχρονο με 2-0 υπέρ 
της Παριανής ομάδας. Στο δεύτερο ημί-
χρονο είχαμε ένα ουσιαστικά μονότερ-
μα του Μαρπησσαϊκού που ολοκλήρω-
σε το θρίαμβό του με 5-0 με γκολ του 
Κρητικού στο 46ο λεπτό, του Ρούσσου 
στο 66ο λεπτό και του Βιτζηλαίου στο 
88ο λεπτό.

Αν κάτι μπορεί (από αυτόν τον αγώ-
να) να μείνει στη μνήμη των φιλάθλων 
που παρακολούθησαν το παιχνίδι, είναι 
η συγκινητική προσπάθεια του 48χρο-
νου Νταρακλίτσα, που προσπαθούσε 
να βοηθήσει τον Καρτεράδο και ιδιαί-
τερα τα νέα παιδιά της ομάδας του. Ο 
Νταρακλίτσας –όπως έγινε γνωστός 
στους φιλάθλους της χώρας μας, Ντα-
ρακλίτσης είναι το όνομά του-, με μία 
αξιοζήλευτη πολυετή καριέρα σε Άρη 
Θεσσαλονίκης και Ιωνικό Νικαίας στην 
Α’ Εθνική κατηγορία, αποτελεί «κόσμη-
μα» για το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων, 
καθώς δεν υπάρχει άλλος εν ενεργεία 
ποδοσφαιριστής στο Νομό μας, που να 
έχει διαγράψει παραπλήσια πορεία με 
τον Καρδιτσιώτη άσο.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ζουμής, Τριαντά-

φυλλος, Παπαδόπουλος, Τριβυζάς, 
Κορρές, Κρητικός, Βιτζηλαίος, Μ. Τζα-
νακόπουλος, Κ. Τζανακόπουλος (67ο 
Μπάλιος), Ρούσσος (68ο Θεοδώρου), 
Δρόσος (70ο Κυδωνιεύς).

Καρτεράδος: Ροδάκης, Φέκας, 
Βαρμαζής, Γιώτης, Δενδρινός, Ρούσσος, 
Νταρακλίτσας, Φωτεινός, Χαρλαμπί-
δης, Κουλόλι, Κυβρικοσαίος.

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος, με βοηθούς 
τους κ.κ. Γ. Ρούσσο και Ε. Ρούσσο.

Σκόρ πόλο!
Λίγο οι μικρές διαστάσεις του αγω-

νιστικού χώρου, λίγο οι «προβληματι-
κές» άμυνες των δύο ομάδων, έφεραν 
την περασμένη Κυριακή το σκορ πόλο 
σε αγώνα της Β’ ΕΠΣΚ στο γήπεδο του 
Μαρμάρων, όπου ο τοπικός Αστέρας 
ηττήθηκε με 4-6 από τον ΠΑΣ Νάξου.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενού-
μενοι προηγήθηκαν με 0-2 με γκολ 
του Στρατούρη και Κατσιούλη στο 7ο 
και 36ο λεπτό. Σε αυτό το διάστημα ο 
Αστέρας είχε καλή απόδοση, αλλά ήταν 
άστοχος στην τελική του προσπάθεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε παν-
δαισία τερμάτων, αφού κάθε περίπου 5 
λεπτά είχαμε επίτευξη τέρματος! Ο Κα-
τσιούλης και ο Στρατούρης –πάλι όπως 
στο πρώτο ημίχρονο- έγραψαν το 0-4 
για τους Ναξιώτες. Ο Αλιπράντης έκανε 
το 1-4 για τον Αστέρα και ο Στρατού-
ρης ανέβασε στη συνέχεια τη διαφορά 
στο 1-5. Ο Λ. Χριστόφορος έγραψε το 
2-5 στο 70ο λεπτό, ενώ ο ίδιος στο 78ο  
λεπτό, μείωσε ακόμα περισσότερο σε 
3-5. Το παιχνίδι δεν έγινε όμως ντέρμπι, 
αφού δύο λεπτά αργότερα ο Στρατού-
ρης (ποιος άλλος;), έκανε το 3-6 για τον 
ΠΑΣ Νάξου. Ο Αλιπράντης με γκολ στο 
88ο λεπτό έκανε το τελικό 4-6 για την 
ομάδα του. Να σημειώσουμε ότι εκτός 
των καταιγισμό γκολ στο δεύτερο ημί-
χρονο, είχαμε και ένα χαμένο πέναλτι 
για τον Αστέρα στο 65ο λεπτό με τον 
Κρητικό, και μία αποβολή παίκτη του 
ΠΑΣ Νάξου στο ίδιο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Καπαρός 

(57ο Πούλιος), Φυρίγγος, Στ. Μπελού-
κης, Αλιπράντης, Ρούπας, Ν. Σάμιος 
(57ο Τ. Μπελούκης), Αντιπαριώτης (46ο 
Κρητικός), Λ. Χριστόφορος, Χ. Χριστό-
φορος, Κ. Σάμιος, Ζουμής.

ΠΑΣ Νάξου: Καρανίκας, Πιτταράς, 
Δεγαΐτας, Πετρόπουλος, Στρατούρης, 
Μοσχονάς, Κρητικός (51ο Πετράς), Κα-
ρούσης, Πάγκαλος, Κατσιούλης, Καρα-
μπάτσης.

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος, με βοηθούς 
τους κ.κ. Γ. Ρούσσο και Β. Ρούσσο.

Νίκη για τους μικρούς
Για το πρωτάθλημα Κ-14 το περα-

σμένο Σάββατο στο δημοτικό στάδιο 

Πάρου, ο τοπικός ΑΟΠ κέρδισε με 4-0 
τον Παμμηλιακό.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Πανταζή, 
Γιώργ. Σαρρή, Μουχαρεμάντζ, Χερου-
βείμ, Παντελαίο, Σκιαδά, Φλέσσα-Δρα-
κάκη, Φαμπιάν, Ιω. Σαρρή και Δόγκα. 
Αγωνίστηκαν ακόμα και οι: Σάμιος, 
Σκανδάλης, Διακογιάννης, Πατρίκης, 
Κρουσταλλάκης και Αλεξόπουλος.

Τα γκολ για την ομάδα μας πέτυχαν: 
1ο Γ. Σαρρής, 35ο Φαμπιάν, 37ο Σκανδά-
λης, 40ο Αλεξόπουλος.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Πάγος - ΑΟΠ 1-3
Θύελλα Καμαρίου – Άνω Μερά 2-0
Λάβα – ΑΟ Σύρου 1-2
Μύκονος – Φιλώτι 1-0

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 21
2. Θύελλα 16
3. Άνω Μερά 12
4. Λάβα 12
5. Πανναξιακός 11
6. Μύκονος 10
7. ΑΟΠ 6
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3
ΣΗΜ.: Η Θύελλα έχει έναν αγώνα 

περισσότερο.

Β’ ΕΠΣΚ – 2ος όμιλος
Μαρπησσαϊκός – Καρτεράδος 5-0
Αστέρας Μαρμάρων – ΠΑΣ Νάξου 

4-6

Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 10
2. ΠΑΣ Νάξου 7
3. Αστέρας Μαρμάρων 6
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. Καρτεράδος 2
6. Νηρέας 0

Βαθμολογία Κ-14 (2ος Όμιλος)
1. Μαρπησσαϊκός 15
2. ΑΟΠ 15
3. Πανσιφναϊκός 15
4. Νηρέας 7
5. Παμμηλιακός 7
6. Αστέρας Μαρμάρων -6

Δράση του 
ΝΟΠ

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου μετείχε 
στο διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα 
«Κύπελλο Σαλαμινομάχων 2016» που 
διοργανώθηκε στις 29-30 Οκτωβρίου 
2016, για σκάφη κατηγορίας optimist.

Συμμετείχαν 79 σκάφη από 18 ομί-
λους της Αθήνας και της περιφέρειας. 
Το επίπεδο ήταν υψηλό αφού συμμε-
τείχαν αθλητές που έχουν διακριθεί σε 
διασυλλογικούς και πανελλήνιους αγώ-
νες. Ο ΝΟΠ συμμετείχε με 11 αθλητές. 
Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν ώστε 
να πραγματοποιηθούν αρκετές ιστιο-
δρομίες και τις δύο μέρες των αγώνων. 

Η αθλήτρια του ΝΟΠ Δαφερέρα 

Θεοδώρα κατέκτησε την 1η θέση στα 
optimist 11χρ κοριτσιών και την 9η 
θέση στη γενική κατάταξη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι o αγώνας αυτός είναι ο 
3ος κατά σειρά διασυλλογικός αγώνας 
στον οποίο συμμετέχουν οι αθλητές 
του ομίλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Επί-
σης, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από 
τους γονείς να υποστηρίξουν το φετινό 
αγωνιστικό πρόγραμμα των αθλητών, 
ώστε να αποκτήσουν οι αθλητές περισ-
σότερες εμπειρίες και να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις τους. Τέλος, σε ανακοί-
νωσή του ο ΝΟΠ ευχαρίστησε το Ν.Ο. 
Βουρκαρίου Σαλαμίνας για την άρτια 
διοργάνωση και την άψογη φιλοξενία 
σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. 

Αποτελέσματα: 
Optimist 11χρ κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοδώρα: 1η θέση
Καλακώνα Μαριαλένα: 8η θέση

Optimist 11χρ αγόρια:
Πούλιος Αντώνης: 4η θέση
Ραγκούσης Στέφανος: 7η θέση 
Σπανός Μάνος: 9η θέση 
Σιδέρης Χάρης: 13η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης: 17η θέση 
Κυπραίος Γιώργος: 18η θέση 
Νίκας Θοδωρής: 25η θέση 
Optimist 15χρ αγόρια:
Παναγιωτίδης Κων/νος: 4η θέση 
Καρασαντές Κωνσταντίνος: 12η θέση. 

Κύπελλο Σαρικαβάζη 2016

Ο ΝOP μετείχε και σε διασυλλογικό 
ιστιοπλοϊκό αγώνα που διοργάνωσε ο 
Ναυτικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου, 
«Κύπελλο Σαρικαβάζη 2016» στις 17-
20 Νοεμβρίου 2016, για σκάφη κα-
τηγορίας optimist. Συμμετείχαν 235 
σκάφη από ομίλους της Αττικής και της 
περιφέρειας. 

Ο ΝΟΠ συμμετείχε με 11 αθλητές 

και η αθλήτρια του ΝΟΠ Δαφερέρα 
Θεοδώρα κατέκτησε την 3η θέση στα 
optimist 11χρ κορίτσια και την 16η 
θέση στη γενική κατάταξη.  

Αποτελέσματα: 
Optimist 11χρ κορίτσια:
- Δαφερέρα Θεοδώρα: 3η θέση
- Καλακώνα Μαριαλένα: 12η θέση
 Optimist 11χρ αγόρια:
- Ραγκούσης Στέφανος: 30η θέση 
- Πούλιος Αντώνης: 36η θέση
- Ραγκούσης Σωτήρης: 47η θέση 
- Νίκας Θοδωρής: 49η θέση 
- Σιδέρης Χάρης: 59η θέση
- Κυπραίος Γιώργος: 62η θέση 
- Σπανός Μάνος: 71η θέση 
Optimist 15χρ αγόρια:
- Παναγιωτίδης Κων/νος: 91η θέση 
- Καρασαντές Κωνσταντίνος: 107η 

θέση
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Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, 
τοίχου, επιτραπέζια, αντζέντες
µε έντονα χρώµατα, µε γήινα χρώµατα,
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Θα τα βρείτε όλα στη
22840 28025 | info@smileweb.gr

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Ηµερολόγια


