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Σχολικές επιτροπές  
δήμου Πάρου

Ο δήμος Πάρου έχει συστήσει δύο δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων του νησιού. 
Το ένα, είναι η Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή που έχει αρμοδιότητα στα νηπιαγω-
γεία και δημοτικά σχολεία, συνολικά 18 σχολικές μονάδες. Το άλλο, είναι η Δευτερο-
βάθμια σχολική επιτροπή με αρμοδιότητα στα γυμνάσια και λύκεια του νησιού μας, 
συνολικά 6 σχολικές μονάδες.

Τα χρήματα της τακτικής κρατικής επιχορήγησης αποστέλλονται στο δήμο και πα-
ραχωρούνται στις δύο σχολικές επιτροπές για τις ανάγκες τους. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι το ποσό των χρημάτων για το 2016 είναι 72.000 ευρώ περίπου για την 
Πρωτοβάθμια και 60.000 ευρώ περίπου για την Δευτεροβάθμια επιτροπή. Επί πλέον 
οι σχολικές επιτροπές χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Νεότητας του υπουργείου 
Παιδείας για την πληρωμή των καθαριστών των σχολείων καθώς και των σχολικών 
τροχονόμων. 

Εδώ, πρέπει να τονίσουμε, ότι τόσο η κρατική επιχορήγηση όσο και τα χρήματα 
για την πληρωμή των καθαριστών συνήθως δεν καταβάλλονται τακτικά και πάντα 
υπάρχει το πρόβλημα της μη έγκαιρης πληρωμής. Ο δήμος μας δεν μπορεί σήμε-
ρα να επιδοτήσει τις σχολικές επιτροπές για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων 
όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση της κρατικής 
επιχορήγησης από το 2010 και μετά, πάνω από 40%, καθιστά τη λειτουργία των 
σχολικών επιτροπών δυσχερή. Επί πλέον, τα 2 τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 10% 
η ήδη πενιχρή αμοιβή των καθαριστών των σχολείων, μείωση που όμως απορρόφη-
σαν οι σχολικές επιτροπές από ιδίους πόρους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και των δύο σχολικών επιτροπών, κ. Χαρ. Μα-
λινδρέτο: «[…] Δε θα παραλείψουμε να τονίσουμε την πολιτική βούληση της πα-
ρούσας δημοτικής αρχής και του δημάρχου Μ. Κωβαίου, η οποία ενέταξε στους 
τελευταίους προϋπολογισμούς του Δήμου όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα 
στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Έτσι κατέστη δυνατή η εκτέλεση μεγάλης κλί-
μακας εργασιών αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νάουσας και στο Λύκειο Παροικιάς 
και το πρόγραμμα του δήμου συνεχίζεται. Παράλληλα έχουμε υποχρέωση να ευχα-
ριστήσουμε και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο για τις ομόφωνες αποφάσεις του 
που αφορούν τη βελτίωση των σχολικών κτιρίων του νησιού μας».

Δευτεροβάθμια
Ο κ. Μαλινδρέτος, για τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια σχολική Επιτροπή, μας 

είπε:
«Όταν το Σεπτέμβριο του 2014, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλί-

ου, είχα την τιμή να αναλάβω την προεδρία της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτρο-
πής, είχα ήδη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλάμβανα. Είχα επίγνωση 
της αποστολής που κλήθηκα μαζί με τους συναδέλφους του διοικητικού συμβου-
λίου και με τη συμπαράσταση των οποίων ριχτήκαμε όλοι στη δουλειά. Θέσαμε εξ 
υπαρχής υψηλούς στόχους καθώς το διακύβευμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. 

Έπρεπε να διασφαλίσουμε, σε δύσκολες εποχές, τη χρηματοδότηση για την εύ-
ρυθμη λειτουργία και μικράς κλίμακας συντηρήσεις των έξι γυμνασίων και λυκεί-
ων του νησιού μας. Και αυτό δεν ήταν εύκολο. Από την άλλη αποφασίσαμε την τα-
κτική πληρωμή πρωτίστως των καθαριστών (απορροφώντας τη μείωση του 10%) 
των σχολικών κτιρίων και την άμεση εξόφληση των τιμολογίων των σχετικών 
με τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων. Πιστεύουμε  ότι μετά από δύο 
χρόνια οι βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει έχουν επιτευχθεί. Τα γυμνάσια και τα 
λύκεια δε στερήθηκαν τίποτα από τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά, από  την αναγκαία 
θέρμανση το χειμώνα, καθώς η σχολική επιτροπή ανταποκρίθηκε σε όλες αυτές 
τις υποχρεώσεις της συνεργαζόμενη με τον καλύτερο τρόπο με τους αγαπητούς δι-
ευθυντές, τους συναδέλφους καθηγητές και ιδιαίτερα με τους συλλόγους Γονέων 
και Κηδεμόνων. Χωρίς τη βοήθεια όλων των παραπάνω το έργο που επιτελέσαμε 
και επιτελούμε θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί. 

Πέραν της τακτικής επιχορήγησης ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε, με ομόφωνη 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ποσόν 13.000 ευρώ, για το 2016, για επί 
πλέον συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Έτσι μπορέσαμε -για να αναφέρουμε 
ενδεικτικά- την επισκευή και αναβάθμιση του πολυγωνικού κτιρίου τελετών στο 
σχολικό συγκρότημα Παροικιάς, το βάψιμο όλων των σχολείων και την ανελλιπή 
συντήρηση των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα αγορά-
στηκε καινούργιος εξοπλισμός φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανημάτων προβο-
λής, πολυμηχανημάτων σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία. Και η προσπάθειά μας 
θα συνεχιστεί, αφού η φιλοσοφία μας είναι ότι ποτέ δεν είναι αρκετό το 
έργο που οφείλουμε να προσφέρουμε στην εκπαίδευση των παιδιών μας».

Πρωτοβάθμια
«Τον Ιανουάριο του 2016 το δημοτικό συμβούλιο, με ομόφωνη και πάλι απόφα-

σή του, μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει και την προεδρία της Πρωτοβάθμιας 
σχολικής επιτροπής με αρμοδιότητα σε 18 σχολεία νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν 
το πολυσκέφτηκα και μαζί με το διοικητικό συμβούλιο πέσαμε με τα μούτρα στη 
δουλειά. Υπήρχαν ήδη πολλά προβλήματα… Προβλήματα στην πληρωμή τιμολογί-
ων, τροφοδοσίας με καύσιμα, πληρωμής καθαριστριών και συσσωρευμένες οικο-
νομικές υποχρεώσεις. 

Η ομαλή λειτουργία της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής –ένεκα και των πολ-
λών σχολείων αρμοδιότητάς της– υπήρξε επίπονη και δυσχερής. Μετά από ένα 
περίπου χρόνο πιστεύουμε, ως διοικητικό συμβούλιο, ότι ανταποκριθήκαμε επαρ-
κώς στις υποχρεώσεις μας και εξυγιάναμε τα οικονομικά της επιτροπής. Ήδη τα 
περισσότερα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί με την άψογη συνεργασία των Διευ-
θυντών, των Δασκάλων, των Νηπιαγωγών και των Συλλόγων γονέων και Κηδε-
μόνων. Ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε και εδώ έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο 
ποσού 20.000 ευρώ για το 2016 και προχωρήσαμε έτσι σε διαμόρφωση αιθου-
σών, τακτική συντήρηση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και άλλων 
συναφών εργασιών. Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε  ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο 
να ζητούν τα σχολεία των μικρών μαθητών από τους γονείς να συνεισφέρουν στα 
έξοδα λειτουργίας των σχολείων, εκτός βέβαια των προσωπικών σχολικών ειδών 
των μαθητών. Προσπαθήσαμε και εν πολλοίς πετύχαμε η σχολική επιτροπή να κα-
λύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων.

Πιστεύουμε ότι στον ένα χρόνο, που είχαμε την ευθύνη διοίκησης της 
Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, ότι εξασφαλίσαμε την καθ’ όλα ομα-
λή και σίγουρη λειτουργία των σχολείων αρμοδιότητάς της, πράγμα που 
θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο και στο μέλλον».

Επιλεγόμενα
«Η φιλοσοφία μου ως πρόεδρου των δύο Σχολικών Επιτροπών, με αρμοδιότητα 

σε 24 σχολικές μονάδες, ήταν εξ αρχής η διακριτική παρέμβαση σε ένα χώρο πολύ 
ευαίσθητο και η υποστήριξη της λειτουργίας και της συντήρησης του με τα λιγοστά 
χρήματα που είχαμε στη διάθεση μας. Έτσι έπρεπε να γίνει όσο το δυνατόν 
χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων από την μια, 
αλλά και συνεχής αναζήτηση επιπλέον πιστώσεων –κυρίως από το Δήμο- 
για συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων.

Εδώ θα σημειώσουμε το ευχάριστο γεγονός ότι μετά τα Χριστούγεννα θα παρα-
δοθεί προς χρήση το κλειστό αθλητικό κέντρο Μάρπησσας, που κατασκευάστηκε 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του κέντρου 
θα έχει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Ήδη είναι έτοιμος ο κανονισμός λει-
τουργίας, έχουμε ορίσει επιτροπή διαχείρισης και περιμένουμε να περάσουν όλα 
αυτά από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δήμου. Απαιτείται φύλακας και καθα-
ριστής ώστε ο χώρος να διατηρηθεί και να ανταποκριθεί, με τον καλύτερο τρόπο, 
τα επόμενα χρόνια στις ανάγκες της νεολαίας και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα 
κόσμημα του νησιού μας και η ευθύνη διαχείρισης βαραίνει όλους μας. 

Εν κατακλείδι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λειτουργία των 24 σχολικών μονά-
δων του νησιού μας δεν είναι ακόμα αυτή που προσδοκούμε. Είναι όμως σίγουρο 
ότι τα σχολικά κτήρια της Πάρου είναι ευπρεπή, λειτουργικά και αξιόπιστα 
και μπορούμε, ως ένα βαθμό, να είμαστε υπερήφανοι για αυτά. Η προσπά-
θεια μας βέβαια δεν εξαντλείται εδώ. Οι δύο Σχολικές Επιτροπές, που έχω την τιμή 
να προΐσταμαι, θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να εργάζονται, ώστε τα παιδιά μας 
να μορφώνονται με αξιοπρέπεια σε χώρους κατάλληλους που θα πληρούν, κατά το 
δυνατόν, όλες τι προϋποθέσεις για μία σωστή μαθησιακή διαδικασία».
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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

Ο Άη Βασίλης στην 
Αντίπαρο

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου 
(ΚΕΔΑ), διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στις 5:30 μμ 
στο λιμάνι του νησιού για την υποδοχή του Άη 
Βασίλη.

Μετά την υποδοχή η εκδήλωση θα μεταφερθεί 
από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην πλατεία του 
χωριού, όπου θα υπάρχουν λιχουδιές για τους 
μικρούς μας φίλους και πολλές εκπλήξεις, ενώ 
περίπου στις 9 το βράδυ θα δοθούν τα δώρα από 
τον Άγιο Βασίλη στα παιδιά!

Για την «Κιβωτό»
Οι Νεανικές Συντροφιές του Ιερού Προσκυνήματος, «Παναγία Εκατονταπυλιανή», 

ξεκίνησαν τη συγκέντρωση διάφορων ειδών, όπως, φάρμακα, γραφική ύλη, τροφές 
μακράς διαρκείας, είδη καθαρισμού, αλλά και διάφορα δωράκια για παιδικές ηλικίες. 

Όλα τα είδη που θα συγκεντρωθούν έως την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστού-
γεννα (18/12/2016), θα σταλούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Σε σχετικό μήνυμα οι Νεανικές Συντροφιές του Ι.Π. Εκατονταπυλιανής, σημειώ-
νουν: «Αυτή θα είναι η Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας για φέτος στο Κατηχητικό! 
Θα τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θα κλείνουμε τις κούτες για την 
«Κιβωτό του Κόσμου». Μία γιορτή χωρίς θεατρικά και ποιήματα, αλλά πλημμυρι-
σμένη από… ΑΓΑΠΗ!

Όποια και όποιος επιθυμεί να φέρει κάποια είδη για την Κιβωτό, μπορεί να τα 
φέρνει στο Προσκύνημα, καθημερινά 07.00-14.00 και 16.00 με 20.00. Σας 
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας εκ των προτέρων για την αγάπη σας».

Νέο ΔΣ στον ΣΕΟΤΑΠΑ
Την Τετάρτη 30/11/2016, το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 

εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μωραϊτίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Γεωργιάδης Δημήτριος
Γραμματέας: Μαούνης Χριστόδουλος
Ταμίας: Λατούδης Ιωάννης
Μέλη: Γριβέα Παναγιώτα, Κανάλης Ανδρέας, Σαμπαζιώτης Γεώργιος

Συνέλευση Λευκιανών
Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών Πάρου, που εδρεύει στην Αθήνα, θα πραγ-

ματοποιήσει την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου, στις 10.30 το πρωί, στη λέσχη του συλλόγου, στην οδό Βερανζέρου 59, 
στην Αθήνα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης έχουν ως εξής:
1. Πεπραγμένα διοικητικού συμβουλίου και ταμειακός απολογισμός της περιόδου 

Δεκέμβριος 2015-Νοέμβριος 2016.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση πεπραγμένων και ταμειακού απολογισμού της εν λόγω περιόδου
4. Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της 

περιόδου αυτής.
5. Πρόταση ΔΣ για τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου (άρθρα 9, 13 

και 16).
Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «[…] Είναι γνωστό ότι η ύπαρ-

ξη του Συλλόγου στηρίζεται στη συμμετοχή όλων μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί 
η κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του στις Λεύκες. Για τον σκοπό αυτόν, και 
λόγω των θεμάτων που θα συζητηθούν, η παρουσία σας στην Γ.Σ. είναι απαραίτητη 
και δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για το χωριό μας και το Σύλλογο.

Επί πλέον υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ετή-
σια συνδρομή σας, (20 ευρώ/άτομο - 30 ευρώ/ζευγάρι) την οποία μπορείτε να 
τακτοποιήσετε την ημέρα της Γ.Σ. Παρακαλούμε ενημερώστε ή υπενθυμίστε στους 
συμπατριώτες, φίλους και γνωστούς σας που τυχόν δεν ενημερώθηκαν, για την 
Συνέλευσή μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε!».
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Μπερδέματα…
Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησε το αστυ-

νομικό τμήμα Πάρου, μετά από καταγγελία στο νησί 
μας για παράνομη διάνοιξη δρόμου, στην περιοχή Λι-
αροκόπι, που πρόκειται να αναγερθεί το νέο γυμνάσιο 
Παροικιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλά-
δων, έχει ως εξής:

«Την 30-11-2016 το μεσημέρι συνελήφθησαν στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, δυο ημεδαποί γιατί προέβαιναν με χρήση μη-
χανήματος έργων σε παράνομη διάνοιξη δρόμου. Το 
μηχάνημα έργων κατασχέθηκε».

Τα ερωτήματα
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 

Πάρου, με ανακοίνωσή της στις 2/12/2016, τονίζει:
«κ. Δήμαρχε,
Μετά από διάστημα 7 μηνών από την τελευταία επι-

στολή μας (αρ. πρωτ.: 210/11-04-2016) δεν λάβαμε 
καμία απάντησή σας στο έγγραφο ερώτημά μας που 
αφορά στην ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικίας.

Σας θυμίζουμε ότι η Ένωση Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δήμου Πάρου κρούει το κώδωνα 
για τα κτιριακά προβλήματα των σχολείων από τον 
Απρίλιο του 2008 στην τότε Δημοτική Αρχή (Χρήστος 
Βλαχογιάννης) και στην Έπαρχο (Γρηγορία Πρωτολά-
τη).

Στην συνέχεια συγκαλέσαμε θεματικά δημοτικά 
συμβούλια που αφορούσαν το τεράστιο κτιριακό πρό-
βλημα που ταλανίζει το νησί μας για πάνω από 20 
έτη, στα οποία  ήσασταν παρών. Σήμερα λοιπόν σας 
παραθέτουμε δημόσια τις παρακάτω ερωτήσεις για 
να απαντήσετε δημόσια στον Παριανό λαό:

1. Γιατί δεν αξιοποιείται η έκταση των 16.927,29τμ 
που αγοράστηκε το 2009 από την Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Κυκλάδων και δαπανήθηκαν 600.000€  για 
το σκοπό αυτό;

2. Τι έχει συμβεί από τις 15-06-2015 που συγκρο-
τήθηκε η τριμελής επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού 
διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή τριών ανα-
δόχων για την εκπόνηση προμελετών;

3. Τα χρήματα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων 2013 στην ΣΑΜΠ 067/3 του έργου ΜΕΛΕΤΗ 
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ με το 
ποσό  593.284,73€ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα;

4. Με ποιο τρόπο, εντός του οικοπέδου όπου πρό-
κειται να ανεγερθεί το νέο γυμνάσιο, εμφανίστηκε 
ένας δρόμος ο οποίος το διχοτομεί; Από ποιον διανοί-
χθηκε και κατόπιν ποίας αδειοδότησης; Τι ενέργειες 
έχετε κάνει σχετικά με αυτό το γεγονός;

Ζητάμε να απαντήσετε δημόσια, στον Παριανό λαό, 
τί έχετε κάνει, για τα εκρηκτικά κτιριακά προβλήματα 
του νησιού μας τα οποία, πολύ καλά γνωρίζατε, πολύ 
πριν  αναλάβατε την Δημοτική Αρχή. Η Ένωση Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου δεν θα 
σταματήσει να αγωνίζεται για τα αυτονόητα. Η παι-
δεία και η υγεία οφείλουμε να είναι προτεραιότητα 
μας».

Λαϊκή Συσπείρωση
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με δελτίο τύπου στις 

4/12/2016 σημειώνει:
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ…
…και για το λόγο αυτό άμεσα ο δήμαρχος οφείλει 

να τοποθετηθεί. Η τακτική των ψιθύρων και των δια-
δόσεων δεν βοηθά αλλά μάλλον περιπλέκει τα πράγ-
ματα και τα οδηγεί όπως και τον ίδιο αλλού… Αναμέ-
νουμε… έτσι και αλλιώς πολύ σύντομα θα κληθεί 
να πάρει θέση.

Βέβαια μέσα από τον «δρόμο» αναδεικνύεται για μια 
ακόμα φορά το μεγάλο πρόβλημα της σχολικής στέ-
γης στην Παροικιά. Για το λόγο αυτό ζητάμε μονοθε-
ματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ώστε 
η δημοτική αρχή να κάνει απολογισμό του έργου της 
σχετικά και να γνωστοποιήσει το προγραμματισμό 
των δράσεων της».

Καταγγελία 
ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου για 
ΕΠΑ.Λ.

Υπό τον τίτλο: «Ο ΟΟΣΑ βλάπτει σοβαρά την 
Τεχνική (κι όχι μόνο) Εκπαίδευση», η ΕΛΜΕ Πά-
ρου Αντιπάρου, δημοσιοποίησε καταγγελία της για τα 
ΕΠΑ.Λ.

Η καταγγελία της ΕΛΜΕ έχει ως εξής:
«Περίπου δυο μήνες από τη μη έγκριση ολιγομελών 

τομέων στα ΕΠΑΛ, το υπουργείο παιδείας συνεχίζει 
να κωφεύει στα αιτήματα των συλλόγων των εκπαι-
δευτικών και των ΕΛΜΕ για κατάργηση του ελάχι-
στου αριθμού μαθητών προκειμένου να εγκριθούν  
ολιγομελείς τομείς και κάνει ότι δε βλέπει τα κοινωνι-
κά κι εκπαιδευτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
(μαθητική διαρροή, άγχος μαθητών, οργανικές θέσεις 
κ. λ) .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΕΠΑΛ Πάρου 
όπου μαθητές αναγκάστηκαν  να μετακομίσουν 
σε άλλο νησί για να γραφτούν στους τομείς που 
δεν εγκρίθηκαν στην Πάρο.

Παράλληλα το υπουργείο (όπως και  η ΔΔΕ Κυκλά-
δων  αλλά και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης Ν. Αιγαίου) δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα 
αιτήματα κι ερωτήματα που στάλθηκαν στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του γραπτώς (τα οποία απλώς πήραν 
αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου). Κάνει εντύπωση 
το γεγονός ότι δεν απάντησαν ούτε σε ερώτημα για 
τη μη δήλωση λειτουργικών κενών στα ΕΠΑΛ, αλλά 
ούτε και σε πρόταση που προσυπέγραψαν ΕΛΜΕ και 
σύλλογοι διδασκόντων για αλλαγή στο υφιστάμενο 

καθεστώς κατηγοριοποίησης σχολείων όπου αυτό 
αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει άλλη δημό-
σια δομή τεχνικής εκπαίδευσης και οι συνθήκες μετα-
κίνησης μαθητών είναι αδύνατη (π.χ νησιωτικότητα). 
Εννοείται πως όλα τα παραπάνω είναι λεπτομέρειες 
για το υπουργείο που πίσω από τα κάθε λογής πο-
ρίσματα τύπου Λιάκου, επιδιώκει την εφαρμογή των 
τεχνοκρατικών κι αντιδραστικών επιταγών του ΟΟΣΑ.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια να εφαρμοστεί το 
μνημόνιο της λιτότητας στην εκπαίδευση, με στόχο 
ακόμη περισσότερες περικοπές στο ήδη υποχρημα-
τοδοτούμενο εκπαιδευτικό σύστημα, επιστρατεύονται 
για άλλη μια φορά οι δήθεν  αξιόπιστες εκθέσεις του 
ΟΟΣΑ. Είναι γνωστή η προσπάθεια να παρουσιαστεί 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  με υπερτροφική 
αναλογία εκπαιδευτικών – μαθητών για να εφαρμο-
στεί ο «κόφτης» στην εκπαίδευση σε ευρύτερα πεδία. 
Η τεχνική εκπαίδευση είναι το πρώτο θύμα της άγριας 
νεοφιλελεύθερης επίθεσης. Ακολουθεί φυσικά η με-
θόδευση για την Ειδική Αγωγή κι έπεται συνέχεια. Ο 
«εξορθολογισμός» και όλα τα λοιπά που επικαλείται 
το υπουργείο καθόλου δεν το εμπόδισαν να «παραγ-
γείλει» νέα έκθεση στον ΟΟΣΑ η οποία θα στοιχίσει 
95.000,00 €.

Θα είναι λαϊκισμός να ρωτήσουμε το υπουρ-
γείο πόση είναι η αναλογία των 95.000,00 € 
ανά μαθητή ολιγομελών τομέων ΕΠΑΛ που δεν 
εγκρίθηκαν;

 - Απαιτούμε την κατάργηση του αντιδραστι-
κού μέτρου του ελάχιστου αριθμού μαθητών 
στους ολιγομελείς τομείς.

- Απαιτούμε επιτέλους από την ΟΛΜΕ ουσι-
αστική αγωνιστική διεκδίκηση κι όχι άλλη μια 
ανακοίνωση κυβερνητικού συνδικαλισμού.

- Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα 
των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα 
των συναδέλφων μέσα σε ένα δυναμωμένο δη-
μόσιο σχολείο.

Κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει
Οι μαθητές δεν είναι αριθμοί σε εκθέσεις του 

ΟΟΣΑ».

Ερωτήματα 
Κωβαίου προς 
Τσίπρα

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος με επιστολή που 
έστειλε στον πρωθυπουργό, ΑΛ. Τσίπρα, καθώς και 
στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Χρ. Σπίρτζη, το Γ.Γ. Υποδομών, Γ. Δέδε και το διοικητή 
της ΥΠΑ, Κ. Λιντζεράκο, στις 24 Νοεμβρίου 2016, τους 
υπενθυμίζει τις εξαγγελίες τους κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, στην επιστολή του ζητάει 
χρονοδιάγραμμα για τα έργα που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου.

Η επιστολή του κ. Κωβαίου προς τον κ. Τσίπρα έχει 
ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Γνωρίζοντας το αμείωτο ενδιαφέρον σας για τον 

Κρατικό Αερολιμένα Πάρου και τον προγραμματισμό 
των έργων επέκτασης που εξαγγείλατε στα εγκαίνια 
που πραγματοποιήθηκαν στο νησί μας, θα θέλαμε 
να ενημερωθούμε και να συντονίσουμε τις δυνάμεις 
και τις προσπάθειές μας, ώστε να δρομολογηθούν οι 
ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
έργου.

Οι εργασίες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν, 
όπως αναφέρατε στην ομιλία σας είναι:

- Επέκταση του αεροδιαδρόμου στο μέγιστο μήκος 
του οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η ανάγκη επέκτα-
σης. 

- Ολοκλήρωση της β’ φάσης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων και του εξοπλισμού του νέου αεροδρο-
μίου. Μέχρι τέλος του χρόνου (2016) ή αρχές του 

επόμενου το αργότερο, θα διπλασιαστεί η υποδομή 
με άλλα 750τ.μ. 

- Ωρίμανση του έργου, ώστε να ενταχθεί σε ευρω-
παϊκό πρόγραμμα για την υλοποίηση των μόνιμων 
εγκαταστάσεων, όπως προβλέπονται στο master plan 
(5.000 - 7.000 τ.μ.), με τη δημιουργία εκθεσιακού και 
συνεδριακού κέντρου.

Η εξοικονόμηση πόρων τα επόμενα τρία - τέσσερα 
χρόνια από το τέλος χρηματοδότησης της Πάρου ως 
άγονης γραμμής, θα δώσει τη δυνατότητα να ολοκλη-
ρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του νέου αεροδρο-
μίου.

Εν όψει του προγραμματισμού του Δήμου Πάρου 
για την επόμενη τουριστική περίοδο, παρακαλούμε 
όπως μας γνωρίσετε τις μέχρι τώρα ενέργειες για τη 
β’ φάση εργασιών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε με οποιο-
δήποτε μέσο την ωρίμανση και ολοκλήρωση του έρ-
γου. Ενός έργου που θα δώσει μια ιδιαίτερη ώθηση 
στον τουρισμό και την τοπική οικονομία του νησιού 
μας».



Περίοδος αλληλεγγύης και ανθρωπιάς
Το πνεύμα της εορταστικής περιόδου, παρά τις ζοφερές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι εδώ! Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται, σε κλει-

στούς και ανοιχτούς χώρους, από το Δήμο και τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού, ενισχύουν το εορταστικό πνεύμα που ενώνει τους ανθρώπους 
χωρίς αποκλεισμούς. Ο εμπορικός κόσμος έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό και προσδοκά μια αναθέρμανση της αγοράς, καλώντας 
μας να στηρίξουμε έμπρακτα με τις αγορές μας την τοπική αγορά. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή ελπίδας και προσδοκίας. Γιορτή που ενώνει 
και επιτάσσει την αλληλεγγύη. Ας στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα γύρω μας, στο συνάνθρωπό μας, που υποφέρει. Ας απλώσουμε χέρι βοήθειας, ο κα-
θένας με τον τρόπο του και τη δυνατότητά του, στον Έλληνα που υποφέρει από τη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων. Ας δώσουμε την ευκαιρία στον 
εαυτό μας, να δώσει το πραγματικό νόημα στη λέξη «ανθρωπιά», σε όποιο θεό κι αν πιστεύουμε, εάν πραγματικά πιστεύουμε. Αυτό είναι το πνεύμα της 
εορταστικής περιόδου, παρά τις ζοφερές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις.

 Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης
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ανδρικά & γυναικεία ρούχα
παπούτσια | αξεσουάρ

Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 23266 | fax. 22840 24634

Τι σημαίνουν 
τα Χριστούγεννα 
για τα παιδιά;

Τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι οι καλύτερες μέρες του χρόνου. Η πιο μαγική 
εποχή...  Τι ωραία πού είναι τα Χριστούγεννα όταν τα περνάς οικογενειακά! Στολίζετε 
όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο με πάρα πολλά στολίδια και φωτάκια. Τα 
παιδιά γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, ενώ ο μπαμπάς παλεύει να ανάψει το 
τζάκι. Η μαμά φτιάχνει ζεστά κουλουράκια και έχει μοσχοβολήσει όλο το σπίτι! 
Ύστερα κάνετε όλοι μαζί μια βόλτα στην πόλη όπου είναι στολισμένη με πολλά 
λαμπιόνια και όμορφα, πανύψηλα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Έτσι τα παιδιά έχουν 
μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

«Τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι οι καλύτερες µέρες του χρόνου και η πιο µαγι-
κή εποχή του χρόνου. Τα περιµένουν µε ανυποµονησία, γιατί δεν έχουν σχολείο, γιατί 
περιµένουν τα δώρα που θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης, για τον ιδιαίτερο στολισµό 
που κάνουµε στο σπίτι και ειδικά στην πόλη. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα Χρι-
στούγεννα για τα παιδιά είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου» μας λέει η ψυχολόγος 
Χρυσούλα Μαυράκη.

 
Με όπλο τις... όμορφες αναμνήσεις!

«Τα παιδιά θα κρατήσουν αναµνήσεις από τα ευτυχισµένα Χριστούγεννα για όλη 
τους τη ζωή. Αυτές οι µέρες βοηθούν τα παιδιά να κρατήσουν όµορφες αναµνήσεις 
τις οποίες θα τις έχουν σαν οπλοστάσιο στις κακές περιόδους της ζωής τους. Μέσα 
από αυτές τις αναµνήσεις των ευτυχισµένων Χριστουγέννων της παιδικής ηλικίας θα 
βρίσκουν δύναµη και κουράγιο για οποιαδήποτε δυσκολία αντιµετωπίσουν» τονίζει η 
κ. Μαυράκη.

 
Γονείς και... κατανάλωση

«Οι γονείς αντιµετωπίζουν τα Χριστούγεννα ακριβώς µε τη συναίσθηση ότι είναι 
καταπληκτικές µέρες για τα παιδιά και προσπαθούν να τους φτιάξουν πρόγραµµα που 

να έχει δραστηριότητες. Τους αγοράζουν πολλά δώρα και κάνουν ό, τι µπορούν για τα 
παιδιά τους. Το κακό είναι όµως ότι κάνουν ό,τι µπορούν για τα παιδιά τους µέσα σε ένα 
καταναλωτικό σκεπτικό. Θεωρούν δηλαδή ότι µε πολλά δώρα, πολλά παιχνίδια, πολλές 
εξόδους... έχουν κάνει τα παιδιά τους να ζήσουν θαυµάσια Χριστούγεννα» επισημαίνει 
η ψυχολόγος.

 «Το µηνυµα των Χριστουγέννων είναι η αγάπη, η φιλαλληλία (το να αγαπάµε τους 
άλλους), η συντροφικότητα και η προσφορά. Πρέπει να δούµε τα Χριστούγεννα σαν µια 
εποχή που θα µείνουµε περισσότερο στο σπίτι, θα είµαστε πιο χαλαροί, θα µπορούµε 
να παίξουµε ουσιαστικά και να επικοινωνήσουµε µε τα παιδιά, να τα ακούσουµε και να 
τους µιλήσουµε.

 Πρώτα, όµως, να τα ακούσουµε, γιατί όλον τον άλλο καιρό δεν τα ακούµε µέσα στο 
τρέχα από δω.. τρέχα από κει, από σχολείο σε φροντιστήριο, από φροντιστήριο σε άλλο 
φροντιστήριο. ∆εν είναι εύκολο να ακούσουµε τα παιδιά µας, ούτε και να συζητήσουµε 
µαζί τους. Πρέπει να τους δείξουµε ότι το πνεύµα των Χριστουγέννων είναι το πνεύµα 
της προσφοράς και όχι το πνεύµα µόνο της κατανάλωσης και της απαίτησης για δώρα».

 
Μερικές συμβουλές!

• Φτιάξτε δώρα μαζί με τα παιδιά σας. Κάρτες, χειροποίητες κατασκευές, γλυκά... 
Τυλίξτε τα όμορφα και δώστε τα σε ανθρώπους αγαπημένους.

• Μην ξοδεύετε χρήματα ασυλλόγιστα για δώρα τα οποία μπορεί ο καθένας να 
τα βρει σε οποιοδήποτε κατάστημα. «Έτσι, συνηθίζουµε το παιδί σε ένα πνεύµα που 
δεν έχει την κατανάλωση µέσα, αλλά το µεράκι, την προσωπική σφραγίδα, το νοιάξιµο. 
Μαθαίνει ότι το δώρο είναι αγάπη και σκέψη. Όχι ότι το δώρο είναι υποχρέωση και αν 
δεν µου κάνεις δώρο ή σπουδαίο δώρο δεν είσαι καλός µπαµπάς, νονός, Άγιος Βασί-
λης» τονίζει η ψυχολόγος.

• Κάντε επισκέψεις στους παππούδες, στους νονούς και σε όλους τους ανθρώ-
πους που στην καθημερινότητα βλέπουνε λίγο.

• Κάντε όμορφους περιπάτους ώστε να γεμίσουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους 
με όμορφα θεάματα και όμορφους ήχους.

• Ξεκουραστείτε πολύ, χουχουλιάστε... γιατί αυτό είναι το πνεύμα των ημερών και 
όχι το πνεύμα της κούρασης, του ξενυχτιού, του πολύ φαγητού και των πολλών 
εξόδων.

 
Τέλος... ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;
 

της Αγγελικής Χριστοπούλου
Με τη συνεργασία της ψυχολόγου Χρυσούλας Μαυράκη
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Media Strom Παροικιάς
Περιφερειακός Παροικιάς | Τηλ.: 22840 22989

επιπλα χανιωτη

Επιλέξτε µέχρι
αρχές Ιανουαρίου

τα δώρα για εσάς & τους
αγαπηµένους σας

µέσα από επώνυµα
καλλυντικά µε έκπτωση

έως 30%

event
13,14,15/12

κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας
για περιποίηση προσώπου
από έµπειρη αισθητικό του οίκου

εκπτώσεις έως 25%
κατά τη διάρκεια του event

eventevent
13,14,15/1213,14,15/12

κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας
για περιποίηση προσώπου
από έµπειρη αισθητικό του οίκου

κατά τη διάρκεια του eventκατά τη διάρκεια του event

eventevent
13,14,15/1213,14,15/12

κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας

από έµπειρη αισθητικό του οίκου

κατά τη διάρκεια του eventκατά τη διάρκεια του event

Φαρµακείο Ιωάννη Νικ. Φραγκούλη
Κεντρική ∆ιασταύρωση Παροικιάς 
Τηλ. 22840 21449

Τα ζώα δεν είναι 
δώρα, δεν είναι 
παιχνίδια!

Γιορτές σημαίνει δώρα... και φέτος σκέφτεστε να χαρίσετε ζωάκι 
στο παιδί σας ή σε ένα αγαπημένο πρόσωπο;

Ξεχάστε το! 
Ένα γατάκι ή σκυλάκι δεν είναι αντικείμενο για να το 

τυλίξουμε, να του βάλουμε φιόγκο και να το κάνουμε 
δώρο και όταν το βαρεθούν ή δεν το θέλουν ...δεν 
έχει κάρτα αλλαγής.

Σκέπτεστε να κάνετε «δώρο» ζωάκι σε ένα αγα-
πημένο πρόσωπο; ξεχάστε το εντελώς! Η υιοθεσία 
πρέπει να είναι μια προσωπική και συνειδητή επιλο-
γή. Το σκυλάκι ή το γατάκι πρέπει να το επιλέξει ο 
ίδιος ο «παραλήπτης» όταν θα είναι έτοιμος να ανα-
λάβει αυτή τη δέσμευση, όταν θα είναι σίγουρος και 
έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη του, να έχει γνώση 
για τη φροντίδα του. Μόνο έτσι μπορούμε να περιορίσου-
με τη δημιουργία αδέσποτων. 

Σκέφτεστε να κάνετε «δώρο» ζωάκι στα παιδιά σας; Μην υποκύψετε εύκολα στη 
συναισθηματική πίεση «µα το ζητάει το παιδί» ...εκτός αν:

• εκτός αν έχετε αποφασίσει ότι θα διδάξετε στα παιδιά σας να το σέβονται, να 
μη το ενοχλούν όταν κοιμάται, να μην του τραβάνε τα αυτάκια, τα μουστάκια ή την 
ουρά. Να μάθουν ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που θα το βαρεθούν όταν πια δεν θα 

είναι ένα χαριτωμένο κουταβάκι
• εκτός αν μάθετε στα παιδιά να είναι υπεύθυνα, να αναλάβουν τη φροντίδα του. 

Πείτε τους με απλά λόγια ότι τα ζώα δεν είναι άψυχα παιχνίδια. Έχουν ανάγκες, πει-
νάνε, διψάνε, πονάνε και χαίρονται ακριβώς όπως εμείς. Είναι αδύναμα πλάσματα 
που για πάντα θα έχουν την ανάγκη τους για να επιβιώσουν χαρούμενα και υγιή.

ΟΜΩΣ -ακόμη κι αν τα παιδιά φροντίσουν σωστά το ζώο- να ξέρετε ότι εσείς ως 
ενήλικοι και ως γονείς θα έχετε πάντα την κύρια ευθύνη του ζώου και όχι τα παιδιά 
σας. Η υιοθεσία ενός ζώου σημαίνει ότι αυτό γίνεται μέλος της οικογένειάς μας για 

πάντα. Δεν θα το ξεφορτωθείτε με την πρώτη αναποδιά, γιατί λέρωσε, γιατί 
έκλαψε, γιατί γαύγισε ή νιαούρισε, γιατί αλλάξατε σπίτι ή πήγατε διακο-

πές. Όπως δεν θα κάνετε το ίδιο και με το παιδί σας όσο κι αν κλάψει 
ή λερώσει ή κάνει ζημιές.

OXI απαραίτητα κουτάβι. Δώστε την ευκαιρία σε ένα ενήλικο 
ζώο που έχει ανάγκη μια οικογένεια Δεν φταίει αυτό που έμεινε 
στα αζήτητα γιατί έπαψε να μοιάζει με λούτρινο παιχνίδι ή γεν-
νήθηκε μερικούς μήνες ή χρόνια πριν τα φετινά Χριστούγεννα. 
Ένα κουτάβι άλλωστε απαιτεί πολλή περισσότερη φροντίδα 
και κόπο, απαιτεί γνώσεις και εμπειρία για να μάθει να συμβι-

ώνει με την οικογένεια. 

Δεν ξεχνάμε ότι ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ και ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ. Υπάρχουν στην Πάρο πολλά σκυλά-

κια και γατάκια που ψάχνουν σπίτι.

Δέσποινα Καλογεροπούλου
Σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» 

Γιορτές σημαίνει δώρα... και φέτος σκέφτεστε να χαρίσετε ζωάκι 

Ένα γατάκι ή σκυλάκι δεν είναι αντικείμενο για να το 
τυλίξουμε, να του βάλουμε φιόγκο και να το κάνουμε 

πάντα. Δεν θα το ξεφορτωθείτε με την πρώτη αναποδιά, γιατί λέρωσε, γιατί 
έκλαψε, γιατί γαύγισε ή νιαούρισε, γιατί αλλάξατε σπίτι ή πήγατε διακο-

πές. Όπως δεν θα κάνετε το ίδιο και με το παιδί σας όσο κι αν κλάψει 
ή λερώσει ή κάνει ζημιές.

OXI απαραίτητα κουτάβι. Δώστε την ευκαιρία σε ένα ενήλικο 
ζώο που έχει ανάγκη μια οικογένεια Δεν φταίει αυτό που έμεινε 
στα αζήτητα γιατί έπαψε να μοιάζει με λούτρινο παιχνίδι ή γεν-
νήθηκε μερικούς μήνες ή χρόνια πριν τα φετινά Χριστούγεννα. 
Ένα κουτάβι άλλωστε απαιτεί πολλή περισσότερη φροντίδα 
και κόπο, απαιτεί γνώσεις και εμπειρία για να μάθει να συμβι-

ώνει με την οικογένεια. 

Τηλέφωνα φιλοζωϊκών οργανώσεων με ζώα προς υιοθεσία:
Σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» τηλ. 694 0866215

Σύλλογος PAWS  τηλ. 697 5060927
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Σας ευχόµαστε χρόνια πολλά!

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

Προϊόντα apple 
Υπολογιστές
Κάµερες GoPro
Επισκευές smartphone
Μηχανοργάνωση
Ιστοσελίδες
Φωτοτυπικά & Ταµειακές

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

Αντιπρόσωποι:

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

για τα καλύτερα δώρα τεχνολογίας...

λευκά είδη | είδη δώρων

Περιφερειακός Παροικιάς • 22840 24493

Παροικιά Πάρου - Θέση Αγία Φωτεινή

Χρόνια πολλά,
µε πολύ αγάπη
σε κάθε τετράποδη
συντροφιά!

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις
στην Πάρο

Σάββατο 10 ∆εκεμβρίου 2016
1. Αίθουσα ΑΜΕΣ Νηρέας. Διοργάνωση: ΑΜΕΣ Νηρέας. Συναυλία: Ρεμπούτσικα 

Ευανθία, Πασπαλά Έλλη.
2. Πλατεία Νάουσας 18.00. Διοργάνωση: Κοινότητα Νάουσας – ΚΔΕΠΑΠ. Άναμμα 

Χριστουγεννιάτικου δένδρου. 

Κυριακή 11 ∆εκεμβρίου 2016
Πλατεία Κοινότητας Αρχιλόχου 18.00. Διοργάνωση: Κοινότητα Αρχιλόχου – ΚΔΕ-

ΠΑΠ. Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 16-17-18 ∆εκεμβρίου 2016
Κτίριο Δημητρακοπούλου. Διοργάνωση: ΚΔΕΠΑΠ. Έκθεση εικαστικού εργαστηρίου.

Παρασκευή Σάββατο 16-17 ∆εκεμβρίου 2016. 
Παλαιά Αγορά Παροικιάς. Διοργάνωση: Κοινότητα Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ. Χριστουγεν-

νιάτικες εκδηλώσεις (Πάγκοι – Μουσική – Κεράσματα).

Σάββατο Κυριακή 17-18 ∆εκεμβρίου 2016
Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Ετήσιο παζάρι «Αρχιλόχου».

Σάββατο 17 ∆εκεμβρίου 2016
1. Αίθουσα ΑΜΕΣ Νηρέας. Διοργάνωση: Χορευτικός Όμιλος Νάουσας. Θεατρική 

Χριστουγεννιάτικη παράσταση.
2. Αίθουσα ΑΜΕΣ Νηρέας. Διοργάνωση: Κοινότητα Νάουσας. Παρουσίαση Βιβλί-

ου. «Κουκουναριές». Δημ. Σκιλάρντι.

Σάββατο Κυριακή 17-18 ∆εκεμβρίου 2016
1. Κοινότητα Λευκών. Διοργάνωση: Κοινότητα Λευκών – «Υρία» Λευκών. Παιδικό 

θέατρο: Μάριος Ιορδάνου. Το πνεύμα των Χριστουγέννων.
2. Αίθουσα ΑΜΕΣ Νηρέας. Διοργάνωση ΧΟΝ. Παιδικό θέατρο.

Κυριακή 18 ∆εκεμβρίου 2016
1. Πλ. Εκατονταπυλιανής 19.30. Διοργάνωση: Κοινότητα Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ. Άναμ-

μα Χριστουγεννιάτικου δένδρου.
2. Πνευματικό Κέντρο Κώστου. Διοργάνωση: Κοινότητα Κώστου – ΜΕΑΣ Κώστου. 

Γιορτή Χριστουγέννων.
3. Πλ. παπά Γιώργη Στάμενα 17.30. Διοργάνωση: Κοινότητα Μάρπησσας – ΚΔΕ-

ΠΑΠ. Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

∆ευτέρα – Τρίτη 19-20 ∆εκεμβρίου 2016
Αυλή Κοινότητας Μάρπησσας. Διοργάνωση: Κοινότητα Μάρπησσας – ΚΔΕΠΑΠ. 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (πάγκοι, μουσική, κεράσματα).

Τρίτη 20 ∆εκεμβρίου 2016
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος». Διοργάνωση: Π.Σ. «Αρχίλοχος» - Κοινότητα 

Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ. Παράσταση θεάτρου σκιών: Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη 
(Θίασος Αθανασίου).

Τετάρτη 21 ∆εκεμβρίου 2016
Πολυγωνικό Παροικιάς. Διοργάνωση Κοινότητα Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ. Παράσταση 

θεάτρου σκιών: Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη (Θίασος Αθανασίου).

Τέταρτη Παρασκευή 28-30 ∆εκεμβρίου 2016
Αίθουσα Αγ. Αθανασίου Νάουσας. Διοργάνωση: Σύλλογος γυναικών Νάουσας. 

Παιδική γιορτή.

Παρασκευή 28 ∆εκεμβρίου 2016
Αίθουσα Αγ. Αθανασίου Νάουσας. Διοργάνωση: Σύλλογος γυναικών Νάουσας. 

Γιορτινή μουσική βραδιά.
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Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Στρώνουμε
γιορτινό τραπέζι 
με γεύσεις
του τόπου μας. 

Χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες 

Η μαγευτική γιορτή των Χριστουγέννων δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους 
τους κλασσικούς συγγραφείς, οι οποίοι περνάνε το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα σε 
μικρούς και μεγάλους.

Τα 10 δημοφιλέστερα κλασσικά παραμύθια για τις ημέρες των γιορτών είναι:
«Παραμονή Χριστουγέννων» (1832) - Νικολάι Γκόγκολ: Ένας συγγραφέας 

που μας έχει συνηθίσει στους συμβολισμούς μέσα από τα έργα του (βλ «Επιθεωρητής»), 
γράφει ένα εξίσου συμβολικό παραμύθι για τη μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων: Ο 
διάβολος επιχειρεί έναν τελευταίο γύρο θριάμβου προτού επιστρέψει στην κόλαση, 
αλλά ο Θεός βρίσκει τον τρόπο να ακυρώσει όλα τα σχέδιά του και να διακηρύξει 
την απέραντη αγάπη του, η οποία θα αποτρέψει τους κακούς και θα φωτίσει τους 
δίκαιους.

«Έμμα» (1815) - Τζέιν Όστεν: Στην Αγγλία εποχής μας μεταφέρει ξανά η Όστεν, 
με ένα μυθιστόρημα που περιγράφει μια χριστουγεννιάτικη βραδιά με πολύ χιόνι, όπου 
μια παρέα νέων θα ζήσει τις χαρές της ηλικίας της ανταλλάσσοντας μυστικά και ψέμα-
τα που αντανακλούν τα κοινωνικά ταμπού αλλά και τα ρομαντικά ιδεώδη της εποχής.

«Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (1843) - Τσαρλς Ντίκενς: Το παραμύθι 
– σύμβολο των Χριστουγένων, που αποτέλεσε έμπνευση για να σχεδιάσει ο Κάρλ 
Μπαρκς τον Σκρουτζ Μακ Ντακ χρόνια αργότερα. Ένα βρετανικό μυθιστόρημα για 
την ηθική μεταμέλεια του ορκισμένου τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ, που θα βιώσει 
μία διδακτική συνάντηση με τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων: το πνεύμα του 
παρελθόντος, το πνεύμα του παρόντος και το πνεύμα του μέλλοντος τα οποία θα του 
ανατρέψουν ολόκληρη την κοσμοθεωρία του.

«Το χριστουγεννιάτικο έλατο» (1844) - Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: Ο Δα-
νός παραμυθάς δε θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το αγαπημένο παιδικό θέμα: 
τα Χριστούγεννα: Ένα στολισμένο έλατο που θα θαμπωθεί από την ίδια του την λάμ-
ψη, θα πάρει ένα γερό μάθημα για τη ματαιοδοξία του όταν θα έρθει η ώρα του 
ξεστολίσματος που θα το οδηγήσει στη σιωπή και τη μοναξιά της σοφίτας.

«Η περιπέτεια του πολύτιμου λίθου» (1892) - Άρθουρ Κόναν Ντόιλ: 
Χριστούγεννα και για τον Σέρλοκ Χολμς, γιατί ακόμα και οι ντετέκτιβ χρειάζονται δια-
κοπές. Ο Χολμς στην ιστορία αυτή θα χρειαστεί όλη του την οξυδέρκεια προκειμένου 
να εξηγήσει τη σκοτεινή υπόθεση την οποία διερευνά και παράλληλα αναγκάζεται να 

καταφύγει στις συνήθειες της εορταστικής γαστρονομίας και στα μυστικά που κρύβει 
μια γεμιστή χήνα.

«Οι νεκροί» (1914) - Τζέιμς Τζόις: Ο Ιρλανδός συγγραφέας σε μία 
αυτοβιογραφική Χριστουγεννιάτικη ιστορία, προσπαθεί να ξεπεράσει τη μελαγχολία 
του αναζητώντας ορισμένα ζωτικά σημεία συνεννόησης με όσους τον περιβάλλουν. 
Η προσπάθειά του θα τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει το νόημα της πορείας που 
διάλεξε και το βάρος των αποφάσεων οι οποίες τον έχουν προσδιορίσει.

«Τα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρό» (1939) - Άγκαθα Κρίστι: Ένας 
ακόμα ντετέκτιβ που θα παρασυρθεί στη Χριστουγεννιάτικη δείνη. Ο Βέλγος Ηρακλής 
Πουαρό θα κληθεί εν μέσω Χριστουγέννων να ανακαλύψει τι ακριβώς κρύβεται πίσω 
από το σατανικό παιχνίδι το οποίο θα διοργανώσει εις βάρος της οικογένειάς του ένας 
πολυεκατομμυριούχος.

«Μια χριστουγεννιάτικη ανάμνηση» (1956) - Τρούμαν Καπότε: Ένα ακόμα 
αυτοβιογραφικό διήγημα, περιγράφει τη ζωή στην αμερικανική εξοχή του 1930 και τη 
τρυφερή φιλία ανάμεσα σε ένα αγόρι κι ένα κορίτσι αρκετά μεγαλύτερό του.

«Πίνοντας μηλίτη με τη Ρόζι» (1959) - Λόρι Λι: Αυτοβιογραφικό παραμύθι 
στο οποίο ο συγγραφέας ανακαλεί τα Χριστούγεννα των παιδικών του χρόνων στο 
Γκλότσεστερ της Αγγλίας λίγο μετά τη λήξη του Α› Παγκοσμίου Πολέμου.

«Γράμματα από τον Αϊ Βασίλη» (1976) - Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν: Το καλύτερο 
το φυλάξαμε για το τέλος: ο συγγραφέας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του 
«Χομπιτ» παρουσιάζει την τρυφερή του πλευρά σε αυτή τη συλλογή από επιστολές 
που έγραψε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και του 1930 για τα παιδιά 
του. Οι επιστολές τυπώθηκαν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του και εξιστορούν τις 
περιπέτειες τις οποίες αντιμετωπίζουν ο Αϊ Βασίλης και οι βοηθοί του σε ένα σκηνικό 
με εντυπωσιακά χρώματα και παράξενα ελκυστικές μορφές, που θυμίζουν τους 
μυθιστορηματικούς ήρωες του Τόλκιν.
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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 wood

Σας ευχόµαστε καλές γιορτές!

Κρητικός
εφαρµογές

Περιφερειακός Παροικιάς   τηλ. 22840 25017

Εξασφαλίστε τις μοναδικές χριστουγεννιάτικες προφορές μας

Χριστουγεννιάτικα 
ήθη και έθιμα...
Κάλαντα

Πρόκειται για την αναγγελία του χαρμόσυνου γεγονότος της γέννησης του Χρι-
στού. Πήραν το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου, δηλαδή τις πρώτες 
ημέρες των Ρωμαϊκών μηνών. Τότε, συνηθίζονταν συγγενείς και φίλοι να ανταλ-
λάσουν επισκέψεις, δωρίζοντας μέλι, ξερά σύκα, χουρμάδες και μικρά νομίσματα.
Τα παραδοσιακά κάλαντα αναγγέλουν στην αρχή το γεγονός της Θείας Γέννησης 
και στη συνέχεια ακολουθούν ευχές και εγκώμια για το νοικοκύρη του σπιτιού και 
τα μέλη της οικογένειας, αποτελώντας έτσι ένα μείγμα θρησκευτικού και κοσμικού 
περιεχομένου.

Στεφάνι
Το κρεμάμε στις πόρτες μας για καλοτυχία. Είναι από έλατο και διακοσμημένο με 

χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ η παράδοση λέει πως πρέπει να έχει και σκόρδο 
επάνω, που διώχνει το κακό μάτι και τη γλωσσοφαγιά.

Χριστόψωμο
Είναι το ψωμί που ζυμώνεται για τα Χριστούγεννα στην Κρήτη και συμβολίζει την 

ευλογία για τη ζωή και το σπιτικό του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Η παρα-
σκευή του απαιτεί «εκλεκτά» υλικά, δηλαδή καλό αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, 
κανέλα και γαρίφαλα. Οι γυναίκες του σπιτιού ζυμώνουν τραγουδώντας “ο Χριστός 
γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει” και πλάθουν με τη ζύμη μία 
κουλούρα, αλλά και ένα σταυρό για να τη στολίσουν. Στο κέντρο τοποθετούν ένα 
ολόκληρο καρύδι, άσπαστο, ως σύμβολο γονιμότητας. Τελειώνουν καρφώνοντας με 
το πιρούνι για να φύγει το κακό μάτι.  Στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ο σπιτονοι-
κοκύρης σταυρώνει το ευλογημένο ψωμί, το κόβει και το μοιράζει στους παρευρι-
σκόμενους.

Το «τάϊσμα» της βρύσης
Είναι ένα έθιμο που έρχεται από την κεντρική Ελλάδα. Τα μεσάνυχτα της παραμο-

νής των Χριστουγέννων κοπέλες ξεκινούν για την πιο κοντινή βρύση προκειμένου 
να την «ταϊσουν» με βούτυρο και μέλι. Στη διαδρομή δεν μιλούν καθόλου, ενώ όταν 
φτάνουν αλείφουν με τα συγκεκριμένα προϊόντα τη βρύση για να «εξασφαλίσουν» 
προκοπή και γλυκιά ζωή στο σπίτι. Αφήνουν και τυρί, όσπρια ή ένα κλαδί ελιάς. 
Παίρνουν νερό από τη βρύση και επιστρέφουν στο σπίτι και πάλι αμίλητες. Εκεί 
ραντίζουν για ευλογία και πίνουν το «άκραντο» νερό.

Πάντρεμα της φωτιάς
Την παραμονή των Χριστουγέννων οι κάτοικοι στα χωριά της Έδεσσας συνηθί-

ζουν το έθιμο του «παντρέματος της φωτιάς». Καίνε, δηλαδή, στο τζάκι ένα ξύλο 
με θηλυκό όνομα (πχ κερασιά) με ένα ξύλο με αρσενικό όνομα (πχ βάτο). Κατά την 
παράδοση, τα αγκαθωτά φυτά διώχνουν τους δαίμονες και τους καλικάτζαρους, 
ενώ στη φλόγα τους μπορεί κανείς να δει τα μελλούμενα για τη σοδειά ή τον καιρό.

Χριστόξυλα
Οι κάτοικοι της Μακεδονίας, για να αποφύγουν τους καλικάτζαρους, φροντίζουν 

το σπιτικό τους με το εξής έθιμο. Ο νοικοκύρης φέρνει ένα γερό ξύλο από πεύκο ή 
ελιά και το τοποθετεί στο τζάκι του σπιτιού, που η νοικοκυρά έχει καθαρίσει πολύ 
καλά, απομακρύνοντας κάθε ίχνος προηγούμενης στάχτης. Καθαρίζεται μάλιστα και 
η καπνοδόχος γιατί από εκεί θεωρείται ότι θα μπορούσε να εισέλθει το κακό δαιμό-
νιο. Στη συνέχεια καίγεται το ξύλο, συντηρώντας τη φωτιά για 12 ημέρες, από την 
ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι και τα Φώτα. Παραδοσιακά με αυτόν τον τρόπο 
προφυλλάσονταν το σπίτι και τα χωράφια από το κακό, ενώ η φωτιά υποτίθεται ότι 
ζέσταινε και το νεογέννητο Θείο Βρέφος.
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Πώς τρώμε
τα Χριστούγεννα

Σίγουρα θα υπάρξουν μέρες που θα φάμε λίγο πιο πολύ από το κανονικό. Ή πιο 
σωστά θα φάμε λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο. Η λογική της στέρησης και του δι-
αρκούς μετρήματος μάλλον θα μας αγχώσει και θα μας κάνει να νοιώσουμε άβολα. Το 
πιθανότερο είναι να μας εκνευρίσει και να μας οδηγήσει να παρατήσουμε την προσπά-
θειά μας. Καλό θα ήταν να κρατήσουμε την σειρά με την οποία τρώμε το φαγητό μας. 
Τα πολλά μικρά γεύματα κατά την διάρκεια της μέρας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας 
για να μην παρασυρθούμε και φάμε παραπάνω ποσότητα φαγητού από το κανονικό.
Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι το πρωινό. Τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό; Επειδή οι 
μέρες της αργίας είναι και χρόνος μέσα στο σπίτι αυτό σημαίνει ότι είμαστε και για 
πιο πολλές ώρες σε χώρο γεμάτο γλυκά. Αν στο χώρο της δουλειάς οι εργάσιμες 
ώρες «γεμίζουν» με δουλειά, στο σπίτι ο ελεύθερος χρόνος άνετα μπορεί να γεμίσει 
με τα γλυκά των εορτών. Αν λοιπόν το πρωινό μας είναι άδειο, τότε σχεδόν σίγουρα 
το στομάχι καταφύγουμε σε κάτι γλυκό. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε 
να τρώμε και ένα μικρό σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Τα φρούτα ή ένας φυσικός χυμός 
είναι μια λύση. Και σίγουρα ο πειρασμός να περάσουμε μια βόλτα από τις πιατέλες με 
τα γλυκά θα είναι μικρότερος. Αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό σίγουρα οι πιθανότητες 
να φάτε και δεύτερο γλυκό είναι πραγματικά μικρές.

Τελικά πόσο τραγικό είναι κάποιος να φάει ένα γλυκό;
Ένα γλυκό από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Λίγο υδατάνθρακας παραπάνω ή λίγο 

λίπος δεν πρόκειται να ανατρέψει τα δεδομένα της διατροφής σας. Αρκεί να θυμάστε 
ότι το γλυκό δεν είναι για να χορτάσετε ούτε μπορεί να υποκαταστήσει θρεπτικά ένα 
γεύμα. Και το λάθος προκύπτει όταν τα γλυκά υποκαθιστούν το κανονικό φαγητό. Αν 
κάποιος τηρήσει το ρυθμό με τον οποίο έτρωγε δύσκολα θα «χωρέσει» παραπάνω 
από ένα γλυκό στο πρόγραμμα του.

Μερικοί έχουν την λογική του «δεν τρώω τίποτα άρα μπορώ να φάω γλυκά στη 
θέση του φαγητού». Κάτι τέτοιο είναι λάθος για πολλούς λόγους: Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν τα γλυκά να δώσουν στον οργανισμό μας όλα τα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζεται. Η ποσότητα των απλών υδατανθράκων (ζάχαρης) αλλά και του λίπους 
(λιπών) που περιέχονται σε αυτά είναι μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει. Δεν θα μας 
χορτάσουν και το μεσημέρι θα φάμε φαγητό περισσότερο από το κανονικό, ή είναι 

μάλλον απίθανο να νοιώσουμε πληρότητα στο στομάχι μας και θα αναζητήσουμε και 
άλλο φαγητό το μεσημέρι.

Ποιες είναι οι σωστές επιλογές;
Φτάσαμε στη γιορτή και το τραπέζι βρίσκεται μπροστά μας στρωμένο. Τα φα-

γητά νόστιμα και η ατμόσφαιρα χαλαρή και γιορτινή. Και τώρα τι κάνουμε; Απλά 
ακολουθούμε τις καθημερινές μας οδηγίες. Ξεκινάμε με σαλάτα λαχανικών. Γεμί-
στε το πιάτο σας με σαλάτα. Αφού τελειώσει το πρώτο πιάτο γεμίστε ξανά το πιά-
το σας με ½ πιάτο με όποιο φαγητό θέλετε και το άλλο μισό ξαναγεμίστε το με 
λαχανικά ή λίγες πατάτες ή λίγο ρύζι ή ζυμαρικά. Μικρές μπουκιές, καλό μάσημα 
και μικρές γουλιές κρασί θα βοηθήσουν και να απολαύσετε το φαγητό σας και να 
νοιώσετε χορτάτοι χωρίς δυσάρεστες στομαχικές συνέπειες. Όσο και αν σας φαί-
νεται περίεργο, οι περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζουν προβλήματα δυσπεψίας 
στην πραγματικότητα δεν έχουν κάποιο παθολογικό αίτιο. Απλά καταπίνουν γρήγο-
ρα και σχεδόν αμάσητη την τροφή. Το σάλιο έχει μέσα τα πρώτα πεπτικά ένζυμα 
που θα ασχοληθούν με την πέψη των υδατανθράκων που περιέχονται στο φαγη-
τό σας. Το καλό μάσημα θα πολτοποιήσει την τροφή, θα ανακατέψει με το σάλιο 
καλά  και θα την μαλακώσει αρκετά ώστε να ταξιδέψει εύκολα μέσα στην πεπτική 
οδό. Αν η ροή της τροφής είναι διαρκής το πιθανότερο είναι η είσοδος του στομά-
χου να μην προλαβαίνει να κλείσει πριν καλά καλά έρθει η επόμενη. Κάτι τέτοιο είναι 
συνηθισμένο σε ανθρώπους που υποφέρουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Καθοδηγήστε τον εαυτό σας σε ένα πιο ήρεμο και προγραμματισμένο τρόπο φαγητού. 
Πολλοί άνθρωποι τρώνε γρήγορα και βιαστικά στην καθημερινή τους ζωή (κάτι το 
οποίο είναι λάθος έτσι και αλλιώς). Σε ένα γιορτινό τραπέζι δεν υπάρχει το άγχος και 
το stress της καθημερινότητας. Δοκιμάστε το φαγητό, μασήστε καλά κάθε μπουκιά, 
απολαύστε τις γεύσεις. 

πηγή: diatrofi .gr
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Είναι ξεχωριστά...
«Aγάντα στα ταξίδια μας...με χαμόγελο ψυχής», έτσι τιτλοφορείται το 

ημερολόγιο για το 2017 του «συλλόγου αλιέων Αγ. Νικόλαος».  Κάθε μήνας και 
μια ανάμνηση, μια βουτιά στο χρόνο μέσα από φωτογραφίες προσωπικών αρχείων 
όπως και τη συλλογή Όθωνα Κάπαρη. Στιγμές καθημερινότητας των ψαράδων με το 
άπλωμα των διχτυών, το ξεψάρισμα, το παλαμάρισμα των καϊκιών αλλά και κάποιες 

μικρές φωτογραφικές αποτυπώσεις των λιμανιών ακόμα και από το 1899! Κάποιοι 
θα συγκινηθούν από αυτό το μικρό γύρισμα στο παρελθόν και οι νεώτεροι θα ξαφ-
νιαστούν ανακαλύπτοντας μια άλλη Πάρο... Αλλά και οι μαθητές της ΣΤ’1 δημοτικού 
σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Αγγελικής 
Παυλάκη έδωσαν το δικό τους χρώμα στο ημερολόγιο που δημιούργησαν. Όλοι οι 
μήνες γεμάτοι χρώματα και φαντασία... Η παιδική εικαστική προσέγγιση είναι 
ιδιαίτερη και η αθωότητα των παιδιών θα μας συντροφέψει τρυφερά όλο το χρόνο. 
Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να μας τραβήξουν έστω και για λίγο από 
το γκρίζο...

Το µπαλκόνι του Άκη

εστιατόριο

ΕΠΙΠΛΟ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ | ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ∆ΩΡΟ

Το Γρι-Γρι “ΜΑΡΙΑ”
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

(Νωπά - Κατεψυγμένα)

∆αφερέρας Θανάσης

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΜΟΣΧΟΝΑΣ

Παροικιά | πλησίον Λιµεναρχείου

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Νοέμβριος
Σύλλογος Αλιέων 
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Ημερολόγιο 2017

αγάντα
στα ταξίδια μας...  

με χαμόγελο
ψυχής »

«

Μάρτιος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάβββατο Κυριακή
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Ηµερολόγιο 2017

ΣΤ’1 τάξη
Δ.Σ. Αρχιλόχου - Μάρπησσας
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Φιλοζωικό Κτηνιατρείο στη Νάουσα
του Συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου»

https://www.facebook.com/fepvet

∆ωρεές µπορείτε 
να κάνετε µέσω:

ALPHA BANK: 
ΙΒΑΝ GR48 0140 6250

6250 0200 2006 798
BIC: CRBAGRAA

Pay pal: fep.paros@gmail.com
http://gogetfunding.com/fepveterinary

Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται  ΜΟΝΟ σε δωρεές φίλων µας. 
∆εν έχουµε ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  από κανένα κρατικό φορέα.

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,
φέτος ήµουν πολύ καλό σκυλάκι αλλά για κάποιο λόγο βρέθηκα µόνος µου στο κρύο χωρίς οικογένεια.Οι µόνοι που µε βοηθάνε είναι κάποιοι που τους λένε ανθρώπους και είναι λέει σε φιλοζωϊκή!Δεν ξέρω τι είναι αυτό αλλά τους άκουσα να λένε ότι είναι σχεδόν έτοιµο ένα κτηνιατρείο που φτιάχνουν για όλα τα αδεσποτάκια σαν εµένα.

Γι’ αυτό  Άγιε µου Βασίλη, φέτος θέλω να βοηθήσεις µε δωρεές για να ολοκληρώσουν το κτηνιατρείο όσο πιο γρήγορα γίνεται και να µπορούν να βοηθήσουν εµένα και τους αδέσποτους φίλους µου.Πες το και στους φίλους σου να κάνουν και εκείνοι µια δωρεά!

Ευχαριστώ!
Γουβ!

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
15/12-14/1 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 4

Το διδακτικό όνειρο 
του Νικόλα

Παραμονές Χριστουγέννων. Ο μικρός Νικόλας περίμενε ανυπόμονα τις μέρες αυ-
τές γιατί γνώριζε ότι σε διάφορα χωριά έστηναν πανηγύρια  και γέμιζε το στομάχι 
του και τις τσέπες του με γλυκά. Τα τελευταία χρόνια μοίραζαν και δωράκια, φτηνά 
πράγματα, αλλά είχαν αξία για ένα παιδί ορφανό. 

Αυτή τη χρονιά ο Νικόλας πήγε από νωρίς στη γιορτή για να εντοπίσει πού θα 
πρόσφεραν λουκουμάδες και άλλες λιχουδιές. Με σύστημα πήγαινε πότε εδώ, πότε 
εκεί, μέχρι που τον ανακάλυψαν και του είπαν να μην το παρακάνει. 

Στην πραγματικότητα ο μικρός έτρωγε ένα γλυκό και το δεύτερο το έβαζε στην 
τσέπη  του. Καθώς περίμενε στη σειρά για το δώρο του Αι Βασίλη, άκουσε δυο παι-
διά να λένε: «Σιγά το δώρο που θα μας δώσει», έλεγε ο ένας. «Έμενα ο πατέρας μου 
θα μου φέρει ένα τάμπλετ. Και εμένα θα μου φέρει μια ηλεκτρική κιθάρα», έλεγε ο 
άλλος. Όταν ήρθε η σειρά του  Νικόλα, αφού πήρε το δώρο του, προσπάθησε να πει 
στον Αι Βασίλη ότι είχε ένα αδελφάκι στο σπίτι και αν μπορούσε να πάρει ένα δώρο 
και γι αυτόν. Ο Αι Βασίλης δεν τον άκουσε γιατί είχε πολύ θόρυβο.

Στενοχωρημένος πήγε πιο κάτω και άνοιξε το περιτύλιγμα. Ήταν ένα μικρό αυτο-
κινητάκι. Όταν έφτασε στο σπίτι του, τον περίμενε το άρρωστο αδελφάκι του και η 
μητέρα του. Άδειασε τις τσέπες του και από μέσα έπεσαν λουκουμάδες, κουραμπιέ-
δες και μελομακάρονα, τα μισά σπασμένα και τα άλλα θρυμματισμένα.

Το αδελφάκι του τον ρώτησε αν μοίρασαν δώρα. Του έδωσε το αυτοκινητάκι και 
είπε ότι το δικό του το χάρισε σε ένα παιδί που έκλαιγε. Κουρασμένος ο Νικόλας, 
αφού έκανε την προσευχή του, ξάπλωσε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του είδε ένα όνειρο 
πως ήταν ο άρχοντας ενός νησιού. Ήταν τέλη Νοέμβρη και έπρεπε να οργανώσει 
το άναμμα του δέντρου. Φώναξε τους βοηθούς του και τους είπε: «Κοιτάξτε φίλοι 
μου, τα Χριστούγεννα είναι θρησκευτική γιορτή και οι εκδηλώσεις γίνονται για τα 
παιδιά για να χαρούνε, αλλά είναι και μια ευκαιρία να τους μεταφέρουμε μηνύματα 
αγάπης και αλληλεγγύης. Λοιπόν, η γιορτή πρέπει να έχει νόημα. Τέρμα οι ξύλινες 
ομιλίες, τα λιβανίσματα, οι αυτοπροβολές των μεγάλων. Μαθητές θα συμμετέχουν 
ενεργά στο σχεδιασμό και την οργάνωση.

Το δέντρο να ανάψει αρχές Δεκέμβρη με μια απλή εκδήλωση, αλλά η γιορτή να 
γίνει παραμονές Χριστουγέννων. Τι δουλειά έχει ο Αϊ Βασίλης ένα μήνα πριν. Ο 
φωτισμός να είναι απαλός και διακριτικός. Θα ακούγονται μόνο χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από παιδιά, με τρίγωνα, φυσαρμόνικες, φλογέρες, χωρίς ένταση και να 
έχουν σχέση με την παράδοση. Η ατμόσφαιρα να είναι κατανυκτική όπως ταιριάζει 
και όχι αντιγραφή αμερικάνικης φιέστας με βεγγαλικά και παρόμοια. Ο Αι Βασίλης 
θα μοιράσει καραμέλες και όχι δώρα. Τα δώρα θα μοιραστούν στα σπίτια των 
οικογενειών που στερούνται. Και θα είναι πλούσια και με άφθονα γλυκά εξαιρετι-
κής  ποιότητας, όχι δεύτερης επειδή είναι φτωχοί. Ψάξτε να βρείτε άπορους και 
ορφανά. Και αν στο ένα χωριό δεν υπάρχουν, θα τα στείλετε σε άλλα χωριά. Είναι 
αμαρτία και πρόκληση να ταΐζουμε χορτάτους όταν υπάρχουν φτωχοί που στερού-
νται. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Δεν είναι έτσι;…».

Σ’ αυτό το σημείο ξύπνησε ο μικρός Νικόλας.

Καλά Χριστούγεννα,
Δηµήτρης Καλανδράνης

Τεχνικό πρόγραμμα
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, σχετικά 

με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πά-
ρου, για το έτος 2017, δημοσιοποίησε στις 
30/11/2016 το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Οι τραγελαφικές καταστάσεις που έχουν 
υποβαθμίσει και έχουν απαξιώσει το δημο-
τικό συμβούλιο του Δήμου μας δεν έχουν 
όριο. Η δημοτική αρχή του Μ. Κωβαίου και ο 
ίδιος δήμαρχος προσωπικά έχουν τις ευθύ-
νες για την κατάσταση αυτή. Πρόσφατα πα-
ραδείγματα οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου. 

Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα, το δη-
μοτικό συμβούλιο κλήθηκε να συζητήσει και 
να αποφασίσει χωρίς να γνωρίζει ποιες είναι 

οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων και ποιες είναι οι προτάσεις της δημοτικής 
αρχής, αφού από το φάκελο του δημοτικού συμβουλίου απουσίαζαν οι σχετικές 
αποφάσεις και οι σχετικοί πίνακες. 

Δηλαδή όσοι ψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα το έκαναν χωρίς να ξέρουν τι ψη-
φίζουν, γεγονός φυσικά, όχι πρωτόγνωρο. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα τεχνικό 
πρόγραμμα που ανακυκλώνει έργα και κωδικούς «φαντάσματα» του παρελθόντος. 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες των 283.000 € για το έτος 2017 δεν αντιμετωπίζουν 
κανένα από τα σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας και υποδομών του νησιού. 
Με επιμέλεια η δημοτική αρχή έχει αποφύγει να δώσει το τεχνικό πρόγραμμα στη 
δημοσιότητα για να αποκρύψει αυτή την πραγματικότητα. 

Με τη στάση της, παρά τις κατά καιρούς γκρίνιες, στηρίζει την κυβερνητική αντι-
λαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων της εξαετίας που έχουν μειώσει τις επιχο-
ρηγήσεις των Δήμων πάνω από 60%».
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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) 

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται κατά-

στημα μισθωμένο, κατάλληλο για 

επένδυση, στο πιο κεντρικό σημείο, 

με εμβαδόν 29,5 μ2 και πρόσοψη 

στο λιμανάκι. Είναι διαμπερές 

και διαθέτει w.c., μισθωμένο σε 

εστιατόριο, 2.000 ευρώ. ΚΤΙSIS 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ: 210 

8056590-3, 6944 261144

ΜΑΡΑΘΙ (5 χλμ. έξω από την Πα-

ροικιά), πωλείται μονοκατοικία με 

3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, σαλόνι, 

κουζίνα, μεγάλη αποθήκη και μεγά-

λο κήπο. Τηλ. 6940 128 603

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – 3ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ισόγειο 

170 τ.μ. για επαγγελματικό χώρο ή 

οτιδήποτε άλλο. Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 21430, 6997 051 847

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 – ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕ-

ΔΟΥ, ενοικιάζεται 3άρι 55 τ.μ. 

πλήρως επιπλωμένο με αυτόνομη 

θέρμανση. Τιμή ενοικίου 300€, κα-

τοικίδια δεκτά. Τηλ. 694 413 4250

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοι-

κιάζεται ακίνητο ισόγειο 65 τ.μ. 

για επαγγελματική χρήση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6985 717 317

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (8-15 δωματίων) 

ζητείται για ενοικίαση, στη Νάουσα 

ή την Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 759 237 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΑΤΟΜA ζητούνται για ψησταριά 

και delivery στη Νάουσα. Τηλ. 6982 

419 407. Ώρες επικοινωνίας: πρωί 

09:00 – 12:00 & απόγευμα 17:00 

– 20:00

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 

Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην 

Νάουσα Πάρου, για συνεργασία 

για τη σαιζόν 2017 (6 μήνες , 

Απρίλιο – Οκτώβριο). Παρακαλώ 

όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για 

περισσότερες πληροφορίες. 

Email : info@st-andrea.gr Τηλ. : 

694 2222 385

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 

Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 

ομαδικά. 

Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα 

και για σπουδές στην Ιταλία.

Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 

τουρισμό.

Υπηρεσίες μετάφρασης.

Τηλ. 6974 365 805

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ αναλαμβάνει 

υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 

καλοριφέρ, εργασίες ψύξης – 

θέρμανσης, καθαρισμούς δικτύου 

ύδρευσης και καθαρισμό εγκατα-

στάσεων ηλιακών πάνελ. Τηλ. 6987 

408 324

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

ΔΙΧΤΥΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ πωλούνται, 

20 χιλιοστών, μανωμένα, 3/φυλλα, 

καινούρια, άβρεχτα. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6973 865 140

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  του 
Κάτσαρη Παντελή προβήκαμε σε ταυτάριθμη 
πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 
εμβαδού 12.917,29τ.μ. που κείται στη θέση 
«Κατηφόρες» του Δήμου Πάρου, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το 
αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη 
δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια της 
παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του 
Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη 
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της 
έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε 
θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων 
ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 
του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώ-
πιον της Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέ-
ρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυ-
ακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως 
ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικο-
νομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Αποζημίωση 
για την  
ανομβρία

Με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, 
παρόντος του βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Δ. Γάκη, συ-
ναντήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πο-
λιτικής Πρωτογενή Τομέα, κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, 
στην Αθήνα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποζημίωση των 
κτηνοτρόφων και καλλιεργητών του Νοτίου Αιγαίου, 
οι οποίοι επλήγησαν από την παρατεταμένη ανομβρία 
και έγινε σε συνέχεια του αιτήματος του κ. Ζαννετίδη 
προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, με επιστολή που απέστειλε 
προ ημερών και στην οποία περιέγραφε το μέγεθος 
των ζημιών που έχουν προκληθεί κυρίως στις ελαιο-
καλλιέργειες, στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία.

Ο κ. Ζαννετίδης ζητούσε από τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να εξετάσει ευνοϊκά την 
δυνατότητα αποζημίωσης των  παραγωγών των νη-
σιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που επλήγησαν από 
την ανομβρία, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνολικά 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Μετά από συνεχείς πιέσεις της Περιφέρειας, σε συ-
νεργασία με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό και τους βουλευ-
τές της Δωδεκανήσου, στη συνάντηση αποτυπώθηκε 
η θετική αντιμετώπιση του αιτήματος, από μέρους της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έναρξη της εκτι-
μητικής διαδικασίας, ενώ διεφάνη η πρόθεση υπουρ-
γείου και ΕΛΓΑ, να υπάρξει, σε συνεννόηση με την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά 
του Αιγαίου που επλήγησαν από την ανομβρία, μέσα 
από κωδικούς ΠΣΕΑ. 

Απόρριψη από 
το ΕΣΠΑ

Ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, έδωσε στη δη-
μοσιότητα επιστολή που έστειλε (καθώς και την απά-
ντηση), στην Περιφέρεια Αιγαίου, σχετικά με την 
απόρριψη ένταξης βρεφονηπιακών σταθμών 
στο ΕΣΠΑ.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ: Προϊστάμενο Διαχειριστικής Αρχής κ. 

Αντώνιο Βουτσίνο
ΚΟΙΝ.: Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο 

Χατζημάρκο, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώρ-
γιο Λεονταρίτη, Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πά-
ρου-Αντιπάρου

ΣΧΕΤ. Έγγραφο με α.π. 135/2016-01.12.16 του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου

Αξιότιμε κ. Αντώνη Βουτσίνε,
Σας κοινοποιώ το έγγραφο του Εμποροεπαγγελμα-

τικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου για το θέμα των 
βρεφονηπιακών σταθμών. Ως Έπαρχος νομίζω ότι 
έχω απαντήσει στο ερώτημα του Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου με το Δελτίο Τύ-
που που εκδόθηκε από το γραφείο μου στις 25.11.16. 
Εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρξουν επιπλέον πόροι από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενισχύσουν το ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εφόσον οι πόροι που 
υπάρχουν στον συγκεκριμένο άξονα του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος για Βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς εξαντληθούν με την πρόσκληση που έληξε στις 
7.11.16 τότε προφανώς θα έχει χαθεί η ένταξη των 
δύο παραπάνω βρεφονηπιακών σταθμών στο ΕΣΠΑ 
2014-2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κύριε Προϊστάμενε,
Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να προσθέσετε κάτι πε-

ρισσότερο στο δελτίο τύπου του Επάρχου Πάρου, θα 
ήταν ευπρόσδεκτο οποιαδήποτε δικό σας έγγραφο».

Σύμφωνα με τον έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά, στις 
2.12.16 ο Προϊστάμενος της  Διαχειριστικής Αρχής κ. 
Αντώνιος Βουτσίνος απάντησε στο παραπάνω email,ό-
τι συμφωνεί με αυτά που αναφέρει ο Έπαρχος 
και δεν έχει να προσθέσει κάτι περισσότερο.

Η αιτία…

Ο λόγος της επιστολής του κ. Μπιζά, ήταν μία ανα-
κοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου, στις 2/12/2106, που έγραφε:

«Κατά το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροεπαγγελ-
ματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, τέθηκε και 
συζητήθηκε θέμα προ ημερησίας διάταξης από τον 
Αντιπρόεδρο του συλλόγου Τάσο Τριαντάφυλλο, σχε-
τικά με την απόρριψη ένταξης στο ΕΣΠΑ δύο βρεφο-
νηπιακών σταθμών (έναν στα Μάρμαρα και έναν στην 
Παροικιά).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο λόγος της απόρρι-
ψης ένταξης των δύο αυτών βρεφονηπιακών σταθ-
μών στο ΕΣΠΑ, ήταν οι ελλείψεις στους φακέλους 
που υποβλήθηκαν προς την περιφέρεια. Θα θέλαμε 
μία ξεκάθαρη απάντηση από μεριάς του Δήμου Πά-
ρου για τα παραπάνω, μιας και η απάντησή του στο 
Δελτίο Τύπου δεν ήταν σαφής. 

Ζητάμε επίσης από τον Έπαρχο Πάρου κ. Κώστα 
Μπιζά, να μας ενημερώσει εάν η ένταξη στο ΕΣΠΑ 
των δύο παραπάνω βρεφονηπιακών σταθμών έχει 
χαθεί οριστικά».

Στην κορυφή 
της Ευρώπης

Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, με την κατάκτηση του τίτλου: «Γα-
στρονομική Περιφέρεια Ευρώπης», για το 2019, 
μια σπουδαία διάκριση όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, 
αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. 

Η διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθει-
ών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους για την ανάδειξη του γαστρονο-
μικού πλούτου, του πολιτισμού, και των τοπικών προ-
ϊόντων των νησιών της. Ένας γαστρονομικός πλούτος 
και μια κουζίνα, από τις αρχαιότερες και πλουσιότερες 
του κόσμου, που της δίνεται τώρα η δυνατότητα να τη 
γνωρίσει όλη η Ευρώπη. 

Μέσα από τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέ-
ρειας της Ευρώπης (τίτλος που θα συνοδεύει τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τώρα και για 
τρία ολόκληρα χρόνια),  στόχος της Περιφέρειας 
είναι να καταστεί διεθνής γαστρονομικός τουριστικός 
προορισμός, να δοθεί έμφαση στον πρωτογενή το-
μέα, στην εκπαίδευση των παραγωγών και στη μύη-
ση των επισκεπτών στον γαστρονομικό της πλούτο. Η 
κατάθεση της υποψηφιότητας της Περιφέρειας που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 στο Άαρχους 
της Δανίας, αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας προσπά-
θειας ετών, για την ανάδειξη της Αιγαιακής κουζίνας 
(Aegean Cuisine) και των εξαιρετικής ποιότητας και 
ποικιλίας, παραδοσιακών προϊόντων της. Πενήντα δια-
φορετικά νησιά, με πενήντα διαφορετικές πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες και παραδόσεις, αποτελούν τον συνδυ-
ασμό της γαστρονομικής κουλτούρας της Περιφέρει-
ας Ν. Αιγαίου. Να σημειωθεί, ότι η  Περιφέρεια μας 
έχει ήδη κατοχυρώσει 10 από τα 108 προϊόντα 
ΠΟΠ πανελλαδικά, ενώ διαθέτει το 1/4 των 
αυτόφυτων βοτάνων που έχουν καταγραφεί 
παγκοσμίως.

Η πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου, αποτέλεσε 
συνολική προσπάθεια όλων των νησιών της Περιφέ-
ρειας, στην οποία μάλιστα ενεπλάκησαν 117 εταίροι 
από όλα τα νησιά, ενώ στρατηγικοί συνεργάτες αποτέ-
λεσαν τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, 
οι λέσχες Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 
το Sympossio Greek Gourmet Touring, αλλά και σύσ-
σωμες οι τοπικές κοινωνίες των νησιών, από απλούς 
εθελοντές μέχρι επίσημους φορείς. 

Η απονομή του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέ-
ρειας  για το 2019, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον 
Ιανουάριο, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν 
να υλοποιούνται, μια σειρά από δράσεις, όπως αυτές 
έχουν κατατεθεί στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, 
Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT). Μάλιστα, 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνεργασίες με 
διάφορα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, για την ανάδειξη 
της αιγαιακής κουζίνας.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζη-
μάρκος εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη μεγά-
λη αυτή διάκριση της Περιφέρειας, που αποτελεί την 
προμετωπίδα του ελληνικού τουρισμού, τονίζοντας 
πως αποτελεί διάκριση όχι μόνο τοπικής, αλλά και 
εθνικής εμβέλειας, που αποδεικνύει τις ανεξάντλητες 
δυνατότητες και προοπτικές που έχει αυτός ο τόπος 
και που οφείλουμε να αναζητήσουμε και να αναδεί-
ξουμε διεθνώς, όπως ακριβώς του αξίζει.

Οινοστάφυλλα

Παράταση έως τις 22/12/2016 δόθηκε για τις δη-
λώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και την αίτηση ενί-
σχυσης αμπελώνων (VQPRD).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ.: 22810 98828, 
καθώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου
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ΝΕΟ! ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Με την επιστηµονική επίβλεψη του ∆ιευθυντή Κέντρου Ελάχιστα Επεµβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής

του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Χειρούργου Ουρολόγου  Γεωργίου Ν. Κυριάκου
και την επιστηµονική υπευθυνότητα του Χειρουργού Ουρολόγου-Ανδρολόγου Παπαθανασίου Γεωργίου
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πλησιάζουν γιορτές & φροντίζω την υγεία µου
µε δυο νέα προνοµιακά πακέτα
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Τεστ κοπώσεως 


