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Νέα κίνητρα 
για γιατρούς

Μηνιαία αποζημίωση 450 ευρώ και για διάρκεια τριών χρόνων, σε 39 
ακόμα γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
να υπηρετήσουν στα Κ.Υ. των νησιών μας, θα χορηγήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την ιατρική στελέχωση των νησιών μας. 
Θυμίζουμε ότι με άλλη απόφαση της Περιφέρειάς μας ήδη έχουν προσληφθεί ιατροί 
με αποζημίωση 450 ευρώ επί του μισθού τους.

 
Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για 

θέματα υγείας, Ν. Καραμαρίτη προς τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Κυρία/κύριε Πρόεδρε,
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή και κλιμακούμενη 

υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά μας, αποφάσισε την παροχή κινήτρων 
σε ιατρούς αγροτικούς και επικουρικούς, που δέχονται να υπηρετήσουν σε κενές 
θέσεις ΠΙ, ΠΠΙ, ΚΥ και Νοσοκομείων της Περιφέρειας μας.

Το ύψος της αποζημίωσης ανά μήνα είναι 450 ευρώ και έχει διάρκεια τρία χρό-
νια. Το σύνολο των ιατρών που θα αποζημιώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ανέρχεται σε 85, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήδη 
υπηρετούν 15 αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι εισπράττουν την αποζημίωση των 450 
ευρώ.

Κυρία/ε Πρόεδρε, 
σας παρακαλούμε θερμά να στηρίξετε την προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, η οποία πρώτη ξεκίνησε τον αγώνα, στο τέλος του 2014, για τη νόμιμη 
καταβολή της αποζημίωσης στους ιατρούς, ενημερώνοντας τους συναδέλφους 
σας, που θέλουν να υπηρετήσουν σε υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας επισυνάπτω πίνακα με 39 θέσεις επικουρικών ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως συντάχθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για τις οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα αιτή-
σεις στον αρμόδιο φορέα (2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου)».

Πάρος
Σε ό,τι αφορά τον πίνακα που έστειλε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τις 39 θέσεις 

επικουρικών γιατρών σημειώνουμε ότι οι τρεις θέσεις αφορούν το Κ.Υ. Πά-
ρου.

Για το νησί μας η Περιφέρεια έχει ζητήσει να καλυφθούν θέσεις παιδιάτρου, πα-
θολόγου και ορθοπεδικού.

Με αφορμή την παραπάνω θετική εξέλιξη ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς
δήλωσε: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζη-

μάρκος αποδεικνύουν έμπρακτα την υποστήριξη τους στα νησιά μας και ιδιαίτερα 
στο μείζον θέμα της δημόσιας υγείας που παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις. Ελπί-
ζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από επικουρικούς ιατρούς που θα θελήσουν να 
υπηρετήσουν στα Κ.Υ. των νησιών μας».

Στη Νάξο
Κατά τη συνεδρίαση στις 8/12/2016 στο δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων, αποφασίστηκε με πρόταση του δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη, όπως δο-
θεί κίνητρο 400 ευρώ από το δήμο του νησιού σε κάθε επικουρικό γιατρό που θα 
επιλέγει να υπηρετεί στο εκεί νοσοκομείο.

Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν ιατροί του νοσοκομείου Νάξου, το νοσηλευτικό 
προσωπικό και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνά-
ντηση του δημάρχου Νάξου Μ. Μαργαρίτη, με στελέχη του νοσοκομείου Νάξου και 

είχε αποφασιστεί να δοθεί χρηματικό κίνητρο, ώστε να έρθουν γιατροί στο γειτονικό 
μας νησί, το οποίο και αυτό –όπως περίπου και όλη η νησιωτική Ελλάδα έχει ελ-
λείψεις, που κορυφώθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Το κίνητρο-επίδομα των 400 
ευρώ από το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δίνεται για στέγαση και σίτιση των 
ιατρών και για το λόγο αυτό ο γειτονικός μας δήμος έχει εντάξει στον προϋπολογι-
σμό του ποσό 30000 ευρώ.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπήρχε 
ομοφωνία για το θέμα και η αντιπολίτευση τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της πρότασης του 
δημάρχου.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους που θα προέλθουν τα χρήματα για να δοθούν στους 
γιατρούς της Νάξου θα προέλθουν από ποιους άλλους (;) τους πολίτες, μέσω του 
ειδικού τέλους που υπάρχει για την παιδεία, υγεία, αθλητισμό, στα τιμολόγια της 
ΔΕΗ. Όπως δε συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Νάξου η αύξηση του παραπά-
νω τέλους που έγινε φέτος (0,07%), είναι σχεδόν τριπλάσια από τα χρήματα που θα 
δοθούν για κίνητρο στους γιατρούς!

Τέλος, ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα ενεργοποιήσει άμεσα αυτόν τον 
κωδικό από τον προϋπολογισμό 2017 τις επόμενες αμέσως μέρες και φυσικά την 
έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Επίσκεψη Κωβαίου στο Κ.Υ.
Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος επισκέφθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 

2016 μαζί με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα υγείας και μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ., Χαράλαμπο Μαλινδρέτο, το Κέντρο Υγείας Πάρου.

Εκεί, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ., Σπύρο 
Λάβδα και με την υπεύθυνη για την επιστημονική λειτουργία του Κ.Υ., Ελισάβετ Κο-
κελίδου. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο δημάρχου Πάρου: «[…] Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ο δήμαρχος ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αφο-
ρούν την λειτουργία και στελέχωση του Κ.Υ., καθώς και για την πορεία των ερ-
γασιών εξωραϊσμού και καθαριότητας του κτηρίου του Κέντρου Υγείας, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου.

 Ο δήμαρχος Πάρου συνεχάρη τον κ. Λάβδα και την κ. Κοκελίδου για το σπουδαίο 
έργο που έχουν ήδη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα επιδείξει καθώς και 
για την άψογη συνεργασία με τον δήμο Πάρου».

Το δελτίο τύπου, που παρουσιάζει μία εθιμοτυπική επίσκεψη του κ. Κωβαίου στο 
Κ.Υ. Πάρου, ολοκληρώνει γράφοντας: «Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει 
και να συνδράμει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στο έργο του Κέντρου Υγείας του 
νησιού μας, διότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η πρόσβαση σε αυτήν 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων». 
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Ηλεκτρονική  
διαβούλευση 
στην Αντίπαρο

Ο δήμος Αντιπάρου, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανά-
δειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων του σε επίπεδο δημοτικών έργων και 
δράσεων, θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό δημόσιας δομημένης διαβούλευσης 
προτάσεων και οδεών προς υλοποίηση. 

Ο μηχανισμός διαβούλευσης (αν και δεν είναι υποχρεωτικός για τον δήμο Αντιπά-
ρου, από τον νόμο) παρέχεται στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού ερ-
γαλείου, της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://
hello.crowdapps.net/participation-antiparos/

Στην παραπάνω πλατφόρμα καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι δη-
μότες του αλλά και οι συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, 
προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους 
ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες 
της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτά-
σεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλες θε-
ματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Η πλατφόρμα 
διαβούλευσης θα αποτελέσει επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για την συμμετοχική 
διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων έργων και δράσεων, καθώς και για την 
ανάδειξη και αποτύπωση των αναγκών, ιδεών και προτάσεων της τοπικής κοινωνίας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το δήμο Αντιπάρου: «[…] Μέσω της πλατ-
φόρμας διαβούλευσης ο Δήμος προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των 
πολιτών και φορέων, την λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών 
που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι διαδικα-
σίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. H 
ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες και συμμετοχικές τεχνολογί-
ες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών 
φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος εγκαινιάζει τον 
συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να 
λάβουν μέρος (…)».

Ο Φαρούπος  
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστά-
σιος Δ. Φαρούπος συμμετείχε στις 
εργασίες του ετήσιου τακτικού συ-
νεδρίου της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος), που πραγματο-
ποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από 
1-3/12/2016, κατά την διάρκεια του 
οποίου συζητήθηκαν σοβαρά θέματα 
που απασχολούν την τοπική αυτοδι-
οίκηση. 

Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο 
κ. Φαρούπος, πραγματοποίησε επα-
φές με δημάρχους και υπηρεσιακούς 
παράγοντες για την προώθηση και 
επίλυση θεμάτων που αφορούν στον 
δήμο.

Σχολείο Αντιπάρου
Σύμφωνα με πληροφόρηση από τον έπαρχο Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζά, ο περιφερειάρ-

χης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, υπέγραψε στις 2/12/2016 τη διακήρυξη ανοιχτής 
διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρί-
ων του Δήμου Αντιπάρου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 20/12/2016 στο γραφείο της διεύθυνσης τεχνι-
κών έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στη Σύρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσε-
ων, με τίτλο: «Έργα Συντηρήσεων – Επισκευών Σχολικών Κτιρίων σε νησιά της ΠΕ 
Κυκλάδων» της ΠΝΑ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα ΠΕ Κυκλάδων 
έτους 2016.
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Ευχές του  
Σεβασμιότατου  
Μητροπολίτη  
Παροναξίας  
κ. Καλλινίκου

Η εορτή των Χριστουγέννων, μας υπενθυμίζει πάντο-
τε την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία τον ώθησε να 
αφήσει τον ουρανό και να έλθει στη γη. Αλλά δυστυχώς, 
αυτή η αγάπη δεν εκτιμήθηκε όπως θα έπρεπε από τους 
ανθρώπους ούτε τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, δυστυ-
χώς ούτε και σήμερα. 

Ο Κύριος γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και 
σπαργανώθηκε στη φάτνη των ζώων. Ο ίδιος ο Θεός 
ερχόταν στην γη που δημιούργησε με την αγάπη του 
κι όμως αυτή η γη δεν είχε τόπο κατάλληλο για να τον 
υποδεχθεί αφού η απάντηση που έλαβαν ο Ιωσήφ και η 
Μαρία σε κάθε πόρτα που χτύπησαν ήταν «δεν υπάρχει 
χώρος εδώ για εσάς». 

Πράγματι, ο κόσμος, στην μεγάλη του πλειοψηφία, ποτέ δεν μπόρεσε να βρει τόπο 
για να φιλοξενήσει την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος, μαζί με την Παναγία Μητέρα 
Του, δεν έπαψαν ούτε στιγμή να χτυπούν την πόρτα της καρδιάς μας ζητώντας τόπο 
για να καταλύσουν, αλλά τις περισσότερες φορές η απάντηση εξακολουθεί να είναι 
η ίδια «δεν υπάρχει χώρος εδώ για εσάς». Δύο χιλιετίες και πλέον από την Γέννη-
ση του Χριστού, οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα δυσκολεύονται να ανοίξουν τις 
καρδιές τους για να φιλοξενήσουν τον ερχόμενο Σωτήρα. Αυτό φαίνεται εξ’ άλλου 
από τον πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο, αφού όταν οι 
άνθρωποι αρνούμαστε να φιλοξενήσουμε τον Χριστό στη ζωή και την ύπαρξή μας, 
τότε ο Χριστός γίνεται πρόσφυγας και μαζί του γίνεται πρόσφυγας και η αγάπη και η 
ειρήνη και η καλοσύνη και η αλληλεγγύη και όλες οι αξίες που απορρέουν από την 
Θεία παρουσία Του στη ζωή μας. Έτσι αναπόφευκτα το μίσος, ο πόλεμος, η κακία, η 
απανθρωπιά και όλα τα δεινά που μαστίζουν τον κόσμο κυριαρχούν, εφόσον κλεί-

νουμε τα σύνορα της καρδιάς μας και αφήνουμε έξω την 
πηγή πάντων των αγαθών που είναι ο Θεός.

Σήμερα όμως, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, 
προβάλλει έντονη η ανάγκη να φιλοξενήσουμε στην ζωή 
μας τον νεογέννητο Χριστό. Τόσα χρόνια οι περισσότεροι 
άνθρωποι χωρίς να έχουν τόπο στο κατάλυμα της ψυχής 
τους για τον Χριστό, μιλούν για τις αξίες της ζωής απρό-
σωπα και αφηρημένα. Πόσος λόγος δεν γίνεται για την 
αγάπη αλλά αγάπη δυστυχώς πουθενά. Αντίστοιχα όλοι 
μιλούν για την αξία της ειρήνης αλλά επίσης η ειρήνη 
είναι το μεγάλο ζητούμενο και εξωτερικά και εσωτερικά 
στις ψυχές μας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις ανθρώ-
πινες αξίες, τις οποίες ένα σωρό σύλλογοι, οργανώσεις 
και σωματεία προωθούν ανά τον κόσμο, αλλά δύσκολα 
τις συναντάει κανείς στη ζωή των σύγχρονων ανθρώ-
πων. Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να προσωπο-
ποιήσουμε τις αξίες αυτές και από αφηρημένες έννοι-
ες που απλώς πλανώνται στον αέρα να γίνουν γεγονός 
εν τω προσώπω του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του 
Θεού, που είναι η αιτία κάθε καλού. Η πραγματικότητα 
είναι αυτή που αποδεικνύει περίτρανα την αποτυχία του 
ανθρώπου που βαδίζει στη ζωή μόνος του χωρίς Θεό. Τα 
Χριστούγεννα είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να φιλοξενή-
σουμε τον Χριστό στην ψυχή μας, ώστε να βαδίσουμε το 
υπόλοιπο της ζωής μας με επιτυχία μαζί Του. 

Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, τα φετινά Χριστούγεννα ο Χριστός να 
βρει τόπο στο κατάλυμα της ψυχής μας, για να την γεμίσει με τα δώρα Του, να την 
πλημμυρίσει με το φως Του, να την μεταμορφώσει με την Θεία παρουσία Του και 
μαζί της να μεταμορφώσει τον κόσμο ολόκληρο για να μπορέσουμε, τον Παράδεισο 
που μας προσέφερε με την Γέννησή Του να τον βιώσουμε και σε αυτή την ζωή και 
στην άλλη. Παράλληλα ο Τεχθείς Ιησούς εύχομαι ολόψυχα να ευλογεί εσάς προσω-
πικά και οικογενειακά, τις οικογένειες των συντελεστών της εκδόσεως του εντύπου 
σας, καθώς και τις οικογένειες όλων των αναγνωστών σας και να κατευθύνει με 
την  αγάπη Του τις ζωές όλων των ανθρωπων χαρίζοντάς μας τη νέα χρονιά 2017 
ανέφελη, ειρηνική, πλούσια σε πνευματικούς καρπούς και πλημμυρισμένη από την 
Θεία Χάρη και την σωτήρια ευλογία Του.

 
Καλά Χριστούγεννα

καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2017
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
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Τα Χριστούγεννα ενός 
τιμωρημένου μαθητή

Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ είναι αληθινή και συνέβη πριν 66  χρόνια στο 
Κάιρο της Αιγύπτου. Παρόλο που πέρασε τόσος καιρός από τότε, δεν μπορώ να 
ξεχάσω το πονεμένο βλέμμα και το θλιμμένο πρόσωπο ενός συμμαθητή μου, τα 
Χριστούγεννα  του 1950.

Μια μέρα απουσίασε ένας καθηγητής από το μάθημα και κάναμε πολύ θόρυβο 
στην τάξη, με συνέπεια ο διευθυντής του σχολείου να μας τιμωρήσει, βάζοντας να 
γράψουμε δέκα φορές το μάθημα της ημέρας. Ένας συμμαθητής μου τον έπιασε 
ημικρανία και δεν μπόρεσε να τελειώσει την τιμωρία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα δυ-
νατό χαστούκι από τον διευθυντή και επιβολή τιμωρίας, να μην τρώει στο συσσίτιο 
απόρων του σχολείου, να μην πάρει δώρα τα Χριστούγεννα και  να πληρώνει δίδα-
κτρα, ενώ ήταν άπορος.

Η τιμωρία ήταν αδικαιολόγητα αυστηρή για μια ανυπακοή που στην ουσία δεν 
υπήρξε. Ο συμμαθητής μου ήταν ένα ήσυχο παιδί, ορφανός, πολύ φτωχός, αλλά 
καλός μαθητής. Την ώρα του μεσημεριανού συσσιτίου, δεν υπήρχε πιο συγκινητική 
σκηνή από αυτή  ενός παιδιού μόλις 15 χρονών, να περιμένει σε μια γωνιά της αυ-
λής, κοιτάζοντας τα αλλά παιδιά που έτρωγαν. Μερικοί από μας που τρώγαμε στο 
συσσίτιο, του δίναμε κρυφά λίγο ψωμί, ελιές και χαλβά. Έφτασαν τα Χριστούγεννα, 
και οι πλούσιες κυρίες του Καΐρου συνήθιζαν να μοιράζουν δώρα στα φτωχά παιδιά. 
Ένα παντελόνι, παπούτσια, κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Καθώς περίμενα στη 
σειρά να πάρω τα δικά μου δώρα, είδα τον συμμαθητή μου να στέκεται κρυμμένος 

πίσω από ένα δέντρο. Με κοίταξε και μου χαμογέλασε. Ένιωσα να χάνεται το έδα-
φος κάτω από τα πόδια μου. Μ’ έπιασε ένα δυνατό σφίξιμο στην καρδιά και σε μια 
στιγμή θέλησα να φύγω, να μην πάρω ούτε εγώ τα δώρα. Έμεινα όμως, κοιτάζοντας 
τον φίλο μου, που ήταν εκεί αμίλητος και μας παρακολουθούσε. Ένιωσα δειλός 
και ντράπηκα που δεν υπερασπιζόμουνα έναν αθώο. Από τότε, εκείνο το πονεμένο 
βλέμμα και το θλιμμένο πρόσωπο του φίλου μου, δεν έφυγε ποτέ από τη σκέψη μου.

Πέρασαν πολλά χρόνια  Τον συνάντησα τυχαία τα Χριστούγεννα το 1991 στη 
Θεσσαλονίκη, στο πολυτελές ζαχαροπλαστείο «Αγαπητός» στην Τσιμισκή. Έδινε πα-
ραγγελίες για δώρα και φαινόταν πολύ γνωστός στο ζαχαροπλαστείο. Ρώτησα και 
μου είπαν ότι ήταν διευθυντής τραπέζης. Με γνώρισε αμέσως και μετά από τα αγκα-
λιάσματα τον ρώτησα: «Δε μου λες, θυμάσαι εκείνα τα Χριστούγεννα που δεν σου 
έδωσαν τα δώρα; Μέχρι σήμερα αισθάνομαι άσχημα και ντρέπομαι». 

«Φίλε μου» μου απάντησε. «Να μην αισθάνεσαι καθόλου άσχημα, γιατί όπως θυ-
μάσαι, στην τελετή αποφοίτησης έσπασα ρεκόρ βραβείων, τα περισσότερα από το 
χέρι του διευθυντή, με τον οποίο δεν υπήρχε πλέον κανένα πρόβλημα». 

«Εσύ όμως του κρατούσες κακία γι αυτό που σου έκανε;» τον ξαναρώτησα.
«Ειλικρινά όχι, γιατί βγήκα κερδισμένος. Ίσως θα έπρεπε να τον ευχαριστώ γιατί 

έμαθα να επιμένω και να αγωνίζομαι. Δεν είχα τρόπο να υπερασπιστώ το δίκιο μου. 
Ήμουν φτωχός και το μόνο μου όπλο ήταν το μυαλό μου. Έβαλα πείσμα και βγήκα 
πρώτος.

Όμως θέλω να ξέρεις τί μου άφησε αυτή η ιστορία: Από τότε δεν μπορώ να βλέ-
πω μικρά φτωχά παιδιά να κοιτάζουν με λαχτάρα τις βιτρίνες τα Χριστούγεννα, και 
δεν αντέχω να ακούω το κλάμα ορφανού παιδιού».

Καλά Χριστούγεννα
Δημήτρης Καλανδράνης



www.fonitisparou.gr Τουρισμός | 5

Επιλέξτε µέχρι
αρχές Ιανουαρίου

τα δώρα για εσάς & τους
αγαπηµένους σας

µέσα από επώνυµα
καλλυντικά µε έκπτωση

έως 30%

Φαρµακείο Ιωάννη Νικ. Φραγκούλη
Κεντρική ∆ιασταύρωση Παροικιάς 

Τηλ. 22840 21449

Τώρα στο φαρµακείο µας
µπορείτε να εξοφλήσετε

λογαριασµούς:
Ύδρευσης

Τηλεφωνίας
Ηλεκτρισµού

Internet
Ασφαλειών

Συνδροµητικής

Grecka Panorama 2016 
Ο δήμος Πάρου 

συμμετείχε στην Πο-
λωνία στο 1ο Ελλη-
νο-Πολωνικό φό-
ρουμ τουρισμού και 
στη 2η διεθνή έκθεση 
τουρισμού «Grecka 
Panorama 2016».

Το 1ο Ελληνοπολω-
νικό φόρουμ πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 2/12/2016 σε 
ξενοδοχείο της Βαρ-
σοβίας και τελούσε υπό την αιγίδα του πολωνικού επιμελητηρίου τουρισμού (PIT). 

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ έγινε παρουσίαση της Πάρου ως νέος ανερχόμε-
νος ελληνικός προορισμός για τους Πολωνούς ταξιδιώτες, στη θεματική ενότητα 
«Rising Stars». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία και τις προοπτικές εξέλιξης 
του νέου αεροδρομίου Πάρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάρος ήταν ο μοναδικός 
νησιωτικός προορισμός που παρουσιάστηκε εκτενώς στο συγκεκριμένο όρουμ. 

Στη συνέχεα ακολούθησε η 2η έκθεση τουρισμού, «Grecka Panorama», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο κλειστό εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας «PGE Narodwy», από 3 
έως 4 Δεκεμβρίου. Στην έκθεση μετείχαν συνολικά 120 εκθέτες, απ’ όλη την Ελλάδα 
και έγιναν περισσότερες από 600 συναντήσεις Β2Β. Οι επισκέπτες φέτος ξεπέρασαν 
τα 7.000 άτομα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από τη δημοτική πλειοψηφία Πάρου: «[…] Η Πολωνία 
αποτελεί την 6η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σχεδόν ανέγγιχτη από την 
μεγάλη οικονομική κρίση παρουσιάζοντας αθροιστική ανάπτυξη 16 % (από 2009 
έως 2013) συνεχίζοντας να αναπτύσσεται με ρυθμούς πάνω του 3,6% ετησίως. Τα 
4 τελευταία χρόνια οι αφίξεις από την Πολωνία στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί, 
ενώ το 2017 αναμένεται να υπερβούν το 1.000.000 ξεπερνώντας κάθε άλλη χώρα 
σε ρυθμό ετήσιας τουριστικής αύξησης».

Τέλος, τον δήμο Πάρου εκπροσώπησαν ο κ. αντιδήμαρχος και η κ. Ελένη Τριπο-
λιτσιώτη.

Υδατοδρόμια
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής, Παν. Κουρουμπλής, υπέγραψε στις 
8/12/2016 την απόφαση παροχής σύμφω-
νης γνώμης επί των σχεδίων Προγραμματικών 
Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και 
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, για την μελέτη, 
κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
υδατοδρομίων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδε-
κανήσου.

Η σύμφωνη γνώμη του υπουργού ανοίγει 
πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγάλου, φιλόδοξου και ζωτικής σημασίας 
για τα νησιά, σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την δημιουργία δικτύου 
υδατοδρομίων.  

Έρχεται δε, μόνο τρεις μέρες μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του, στο υπουργείο, 
ο κ. Χατζημάρκος, παρόντος και του υφυπουργού, Νεκτάριου Σαντορινιού, όπου 
ετέθη το ζήτημα και τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας έγκρισης των 
Προγραμματικών Συμβάσεων, η οποία έχει καθυστερήσει σημαντικά, λόγω των 
αγκυλώσεων σε αντιλήψεις και νοοτροπίες υπηρεσιακών και πολιτικών παραγό-
ντων. Στη συνάντηση στις 8/12/16 ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έγκριση των Προγραμματικών 
Συμβάσεων, προκειμένου το δίκτυο των υδατοδρομίων να εισέλθει  στο στάδιο της 
υλοποίησης.

Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την άμεση ανταπό-
κριση της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τον υπουργό κ. Κουρουμπλή 
και τον υφυπουργό κ. Σαντορινιό, για την άμεση διεκπεραίωση της διαδικασίας 
παροχής σύμφωνης γνώμης για την σύναψη των σχετικών Προγραμματικών Συμ-
βάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Nοτίου Αιγαίου και των Δημοτικών Λιμενικών 
Ταμείων των νησιών μας. Το δίκτυο των υδατοδρομίων που οραματιστήκαμε, για 
να δώσουμε νέα προοπτική  στα νησιά μας, θα προχωρήσει κανονικά προκειμένου 
να υλοποιηθεί. Η προσήλωση στον στόχο μας και η αποφασιστικότητά μας είναι 
τέτοια, που κανένα εμπόδιο, από όπου κι αν προέρχεται, δεν μπορεί να σταθεί ικανό 
να ανακόψει την πορεία μας».
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Σας ευχόµαστε καλά χριστούγεννα & ευτυχισµένο
το νέο έτος µε πολλές χνουδωτές αγκαλιές!

κτηνιατρική γωνιάΚτηνιατρική Γωνιά

iakovina’s club dog trainingΙakovina’s Club Dog Training

ιατρείο µικρών ζώων - pet shop
κτηνίατρος | τηλ. 6946362188Λάµπρου Αντώνης

Λουκή Ιακωβίνα ειδική ψυχολόγος-εκπαιδεύτρια | τηλ. 6972816141

Σας ευχόµαστε καλά χριστούγεννα & ευτυχισµένο
το νέο έτος µε πολλές χνουδωτές αγκαλιές!

Παζάρι
Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αρχίλοχος» καλεί τους συμπολίτες μας να επισκεφθούν 

το καθιερωμένο και λαμπερό 25ο Χριστουγεννιάτικο παζάρι.
Το παζάρι θα είναι ανοιχτός στις 17-18 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα του συλ-

λόγου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα 
μέχρι το βράδυ.

Πάνω από 30 πάγκοι με προτάσεις για δώρα, γλυκίσματα αλλά και χρηστικά πράγ-
ματα, η λοταρία και οι παράλληλες εκδηλώσεις θα δώσουν γιορτινή Χριστουγεννιά-
τικη ατμόσφαιρα με την κορύφωση της Κυριακής όπου θα γίνει το Χριστουγεννιάτι-
κο πάρτι μετά την κλήρωση των μεγάλων δώρων. 

Διαμαρτυρία για το 
«Σπίτι του Δασκάλου»

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέρος» και οι φίλοι 
εθελοντές – ομάδες και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο «Σπίτι του Δασκά-
λου», δημοσιοποίησαν στις 8/12/2016, με τίτλο: «Σπίτι  του Δασκάλου-Αγώνας για 
οριστική λύση», την παρακάτω επιστολή:

«Το Σπίτι του Δασκάλου χρειάζεται την στήριξη όλων! Ο χώρος του πρώην νη-
πιαγωγείου που παραχωρήθηκε στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάρου- 
Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» από το 2011 και έχει αποκτήσει ήδη τη δική του ιστορία, 
κινδυνεύει να διαλυθεί.

Για μια σύντομη αναδρομή αναφέρουμε ότι εδώ και 5 χρόνια, δάσκαλοι, νηπια-
γωγοί, καθηγητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες και γενικότερα άνθρωποι του τόπου 
οργανώνουν στο χώρο δραστηριότητες που προωθούν τη μόρφωση, την πνευμα-
τική και καλλιτεχνική  καλλιέργεια και τον πολιτισμό. Χαρακτηριστικά έχουν λάβει 
υπόσταση όλα αυτά τα χρόνια: Ομάδα Κινηματόγραφου με εβδομαδιαίες προβολές 
ταινιών, Ομάδα Φωτογραφίας με 2 τελικές εκθέσεις, Ομάδα Θεάτρου με 2 ανεβα-
σμένα έργα, Ομάδα Γονέων για ένα Εναλλακτικό Σχολείο, Ομάδα Παραδοσιακών 
Χορών, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, Παιχνίδια QUIZ, Σεμινάριο Πολεμικής Τέχνης, 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις, Θεατρικό Εργαστήρι για γονείς και παιδιά, Συλλογι-
κές Κουζίνες, Δράσεις Αλληλεγγύης, Συναυλίες, Μαθήματα Αγγλικών σε νήπια, 
Σεμινάριο Ιστορίας, Σεμινάριο Μουσικής, Μαθήματα Σκακιού, Μαθήματα Γλώσσας 
Braille… και τόσα άλλα.

Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το «Σπίτι» έγινε ένας ζωντανός χώρος 
έκφρασης, μάθησης και έμπνευσης για μεγάλους και  παιδιά. Όλες οι εκδηλώσεις 
διοργανώνονται από ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, με αυτο-οργάνωση και ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ για 
τους συμμετέχοντες (ένα καίριο ζήτημα στην εποχή μας). Τους τελευταίους μήνες 
φιλοξενείται στο χώρο και ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», γνωστός για το 
πολυετές ανθρωπιστικό του έργο.

Όμως, ο Δήμος έχει στα σχέδια του την διάλυση του συγκεκριμένου χώρου για 
τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνικής δομής. Εννοείται ότι χαιρόμαστε με τη πρό-

θεση του Δήμου να δημιουργήσει μια δομή που θα βοηθήσει τους συνανθρώπους 
μας και μακάρι να το καταφέρει. Η λογική, όμως, του «φτιάχνω κάτι κατα-
στρέφοντας κάτι άλλο» μας βρίσκει τελείως αντίθετους.

Προς τιμήν τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε 
χώρα την Τρίτη 22/11, αποφάσισαν την προσωρινή  μεταφορά της δομής στη 
Νάουσα, άρα και την προσωρινή παράταση ζωής του Σπιτιού του Δασκάλου, ανα-
γνωρίζοντας την προσφορά του συγκεκριμένου χώρου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 
σημαντικό και οι μετέπειτα σχετικές αποφάσεις να μη μετρηθούν με στενά οικονο-
μικά κριτήρια. Να δώσουν πρώτοι απ’ όλους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το παράδειγ-
μα της άλλης νοοτροπίας που θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Να μην ξεχάσουν ότι 
η δωρεάν δημιουργία πολιτισμού και η δωρεάν απολαβή του από τον κόσμο έχει 
πολλαπλάσια ανθρωπιστικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία!

- Καλούμε το ∆ημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της προηγούμενης στά-
σης του, να αποφασίσει την οριστική διασφάλιση της ζωής του Σπιτιού 
του ∆ασκάλου στο συγκεκριμένο χώρο και να υποστηρίξει μία λύση όπου 
και οι δύο δομές θα λειτουργήσουν ανεξάρτητα. 

- Καλούμε σε αυτή την κατεύθυνση, και όλους τους πολίτες της Πάρου 
να μην μπουν στη λογική της ζυγαριάς που επιτάσσει η εποχή μας, άλλα 
υπερασπίζοντας τα κεκτημένα (το Σπίτι του ∆ασκάλου) να διεκδικήσουν 
τα ζητούμενα (την κοινωνική δομή) και να συμμετάσχουν στη συλλογή 
υπογραφών που έχει ξεκινήσει ως αντίδραση σε αυτήν την πρόθεση διά-
λυσης του Σπιτιού του ∆ασκάλου».
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2017 ευχές
για µια νέα
χρονιά
γλυκιά σαν
σοκολάτα!
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τραπεζαρία σαλόνι κρεβατοκάµαρα υφάσµατα  στρώµατα παιδική σύνθεση έπιπλο κήπου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερ. Παροικίας, τ: 22840 22989

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ | Αγκαιριά, τ: 22840 91281

CRONO
PLUS

Διπλό κρεβάτι
διαθέσιμο και με αποθηκευτικό χώρο.

Έπιπλα υψηλής αισθητικής,
σε εξαιρετικές τιμές.

επιπλα χανιωτη

5000 χρόνια 
πριν…

Με αφορμή τα 30 
χρόνια λειτουργί-
ας του, το μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης 
παρουσιάζει την 
έκθεση «Kυκλαδι-
κή Κοινωνία 5000 
χρόνια πριν», την 
οποία διοργανώνει 
σε σύμπραξη με την 
εφορεία αρχαιοτή-
των Κυκλάδων.

Η έκθεση που θα 
διαρκέσει έως τέ-
λος Μαρτίου 2017, 
περιλαμβάνει 191 
αρχαία αντικείμενα από τη συλλογή του ίδιου του 
μουσείου, την εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 
έργα από τα μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και 
Πάρου), καθώς και από το εθνικό αρχαιολογικό μου-
σείο και το μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλο-
πούλου. Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική 
συμβολή του συνεργαζόμενου ιδρύματος Παύλου και 
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και διαρθρώνεται στις 
εξής θεματικές ενότητες:

- Πυρήνες της κοινωνίας
- Ασχολίες
- Κοινωνική Ζωή
- Κοινωνική Ιεραρχία
- Ζωή και Θάνατος - Πίστεις και λατρείες.

Ζητούν 
έκπτωση

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, με επιστολή της προς 
την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Νοτίου Αι-
γαίου, έκανε αίτημα για έκπτωση σε ακτοπλοϊκές, αε-
ροπορικές γραμμές και ΚΤΕΛ για τους εκπαιδευτικούς

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου συμμετέχει 
στην πρωτοβουλία Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ για διεκ-
δίκηση έκπτωσης σε ακτοπλοϊκές, αεροπορικές γραμ-
μές και ΚΤΕΛ για τους εκπαιδευτικούς. 

Όπως σημειώνεται στο αίτημα: «[…] Σήμερα χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις εστίες 

και τις οικογένειές τους, στελεχώνοντας σχολεία σε 
όλη τη χώρα. Αναπληρωτές και μόνιμοι συνάδελφοι 
παραμένουν για χρόνια στην περιφέρεια, αφού οι με-
ταθέσεις και οι αποσπάσεις έχουν περιοριστεί δρα-
ματικά. Το πρόβλημα εντείνεται ιδιαίτερα σε νησιωτι-
κές περιοχές, όπως η δική μας, που γενικά το κόστος 
ζωής και μεταφορών είναι πολύ υψηλό. Το κόστος 
της μετακίνησης στις σημερινές ασφυκτικές οικονο-
μικά συνθήκες λειτουργεί σωρευτικά και η στήριξη 
των εκπαιδευτικών, όπως ασφαλώς και άλλων κοι-
νωνικών κατηγοριών (ανέργων, μαθητών, φοιτητών 
κλπ), αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουμε και στηρίζουμε 
τις ανάλογες πρωτοβουλίες των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ και 
ζητάμε την προώθηση του αιτήματος για έκπτωση σε 
ακτοπλοϊκές, αεροπορικές γραμμές και ΚΤΕΛ».

Έρανος για 
καλό σκοπό

Η Ερανική Επιτροπή, που έχει πρόεδρο τον π. Σπυ-
ρίδωνα Φωκιανό και μέλη τους Αγγελάκη Γιώργο, 
Αλεξόπουλο Ηλία, Αργουζή Κώστα, Γράβαρη Κώστα, 
Καραβία Θεόδωρο, Πατέλλη Παναγιώτη (και είχε και 
τον αξέχαστο φαρμακοποιό Νίκο Ι. Φραγκούλη), με τη 
βοήθεια χορηγών, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με 
την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ολοκλήρω-
σε την επισκευή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κάστρο, 
που αποτελεί το στολίδι της Παροικιάς.

Ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής για το τι μπορεί να 
γίνει στον τόπο μας, όταν υπάρχει θέληση και ενεργή 
συμπαράσταση των κατοίκων του νησιού μας. Γιατί 

χωρίς τη συμπαράσταση αυτή δεν θα είχε γίνει 
τίποτε.

Τώρα, η Ερανική Επιτροπή, αποφάσισε να επισκευ-
άσει δύο ακόμη παρεκκλήσια. Την Παναγία του 
Σταυρού και την Αγία Άννα, που βρίσκονται σε 
επαφή με το ενετικό κάστρο της Παροικιάς. Είναι δύο 
μεταβυζαντινά διατηρητέα μνημεία, εκ των οποίων το 
ένα έχει μαρμάρινη εντοιχισμένη κτητορική επιγραφή 
του έτους 1514, που είναι η πιο παλιά που βρέθηκε 
σε παρεκκλήσια της Παροικιάς. Οι κάτοικοι της Πάρου 
πρωτίστως, αλλά και οι πολυπληθείς της φίλοι,  κα-
λούνται να ενισχύσουν με όποιο τρόπο κρίνουν τη νέα 
αυτή σωστική προσπάθεια της Ερανικής Επιτροπής.

Για όλους όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν οι-
κονομικά το σημαντικό αυτό έργο, υπάρχει ο 
παρακάτω λογαριασμός της Τράπεζας Πειραι-
ώς:  5712-046613-064 ΙΒΑΝ GR97 0172 7120 
0057 1204 6613 064.
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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

επιλογές

ένδυσης

& υπόδησης

...προτάσεις

που

ξεχωρίζουν...

ανδρικά & γυναικεία ρούχα
παπούτσια | αξεσουάρ

Ευχές των
τοπικών
αρχόντων...

Με την ευκαιρία των γιορτών 
των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, εύχομαι σε όλους από 
καρδιάς, υγεία, προσωπική και 
επαγγελματική επιτυχία.  

Το νέο έτος ας μας φέρει υγεία, 
τύχη, δημιουργικότητα και προ-
οπτική για την Ελλάδα και την 
Πάρο μας.

Άγουρος Άγγελος
Δημοτικός Σύμβουλος

Αγαπητοί συμπολίτες,
Εύχομαι τα δύσκολα χρόνια 

που περνάμε να μας δώσουν 
Δύναμη να ξεπεράσουμε την 
κρίση, Πνεύμα να αναγνωρί-
σουμε Αξίες, και Σκέψη να μην 
γίνουν τα ίδια λάθη.

Απο καρδιάς το έτος 2017 
να είναι ένα έτος Υγείας, Προ-
όδου και Ευημερίας για όλους.

Νικόλαος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ο  Έπαρχος  κ.  Κων/
νος Ν. Μπιζάς & τα 
Στελέχη της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πάρου 
– Αντιπάρου εύχονται σε 
εσάς και τις οικογένειες 
σας

Καλά Χριστούγεννα & 
Ευτυχισμένο το 2017!

Το φως της Θείας γέννησης να φωτίσει τις ψυχές 
μας και να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία Αγάπης, 
Αλληλεγγύης, Σεβασμού, Συμπόρευσης & Αγώνα για 
όλους μας!

Εύχομαι σε όλο τον 
κόσμο Χρόνια πολλά με 
Υγεία – Ευτυχία – Ειρήνη 
– Αγάπη

Καραχάλιος Σταύρος
Δημοτικός Σύμβουλος

Μπροστά στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 
του 2017 θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους 
τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες προσωπική 
και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Κατά δεύτερον 
να ευχηθώ το 2017, να πραγματοποιήσει η χώρα μας 
ένα αποφασιστικό βήμα εξόδου από την ξένη επιτρο-
πεία και τα Μνημόνια.

Εύχομαι και πιστεύω ότι  με ανθρωπιά, αλληλεγ-
γύη, αγωνιστικότητα, δημιουργικότητα και δύναμη 
θα περάσουμε τον κάβο και θα αποκαταστήσουμε, 
για τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, κοι-
νωνική δικαιοσύνη, εργασία και αξιοπρέπεια.

Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ερ-
γαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου,  εύχονται αυτά τα 
Χριστούγεννα να αναστήσουν το χαμόγελο στα χείλη 
των ανθρώπων, να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές 
τους και να χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται τη 
ζωή που τους αξίζει.

Εύχομαι σ’ όλους τους Παρια-
νούς και τους Κυκλαδίτες καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο, ει-
ρηνικό και με υγεία το νέο έτος. 

Το 2017 βρίσκει σε μια σημαντι-
κή καμπή την χώρα μας. Με πίστη, 
επιμονή και αγώνα θα ξεπεράσομε 
τις δυσκολίες και θα προχωρήσομε 
μπροστά. Υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις. Εύχομαι και στην εφημερίδα και σε εσάς καλή 
δύναμη στο κριτικό και δημιουργικό έργο σας.

Αντώνιος Δ. Συρίγος
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Εύχομαι η Γέννηση του 
Χριστού να μας φέρει ελ-
πίδα, αισιοδοξία, πίστη, 
αγωνιστικότητα και επέν-
δυση στις ανθρώπινες 
σχέσεις, ώστε να αποκτή-
σουμε ξανά όραμα και 
προοπτική.

Χρόνια καλά, χρόνια 
πολλά, χρόνια δημιουρ-
γικά!

Καλή Χρονιά!
Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Μακάρι σε αυτές τις γιορτές 
να δούμε τα όνειρά μας να γί-
νονται πραγματικότητα ειδικά 
για τους ανθρώπους που το 
έχουν πολύ ανάγκη. Οι μαγι-
κές μέρες των Χριστουγέννων 
ας απαλύνουν τον πόνο των 
ταλαιπωρημένων και ασθε-
νών και ας βοηθήσουν να ξε-
περάσουμε κάθε δυσκολία!

Σας εύχομαι κάθε νέος χρόνος να είναι καλύτερος 
από τον προηγούμενο!

Κάγκανη Κορτιάνου Άννα
Δημοτική Σύμβουλος
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Σας ευχόµαστε χρόνια πολλά!

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

Ευχές για ένα τραπέζι
στρωµένο µε αγάπη!

Εύχομαι η μαγεία των Χριστουγέν-
νων να αγγίξει όλους, να φωλιάσει 
στις καρδιές μας και να τις ζεστάνει η 
αγάπη, η χαρά, προσθέτοντας μια νότα 
ευτυχίας στη δύσκολη καθημερινότητα 
αυτής της εποχής.

Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο 
καινούριος χρόνος με υγεία και πραγ-
ματοποίηση όλων των επιθυμιών.

Μανώλης Μαλαματένιος
Αντιδήμαρχος Πάρου

Καλές γιορτές  με υγεία, χαρά και  αισιοδοξία. 

Καλή χρονιά με την ελπίδα 

να βρει ο λαός μας δύναμη 

και να ορθώσει το ανάστημα 

του, απέναντι σε όλους και σε 

όλα που του στερούν μια κα-

λύτερη ζωή.

Ευχές από καρδιάς για 
μια χρονιά δημιουργική, 
όμορ- φη, με λιγότερα προ-
βλήματα και περισσότερες 
χαρούμε- νες στιγμές. Χρό-
νια Πολλά, Καλά Χριστού-
γεννα, Καλή Χρονιά

Γιάννης Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Αντιπάρου

Το άστρο της Βηθλεέμ

να οδηγεί στο δύσβατο

δρόμο την Πατρίδα μας.

χρόνια πολλά.

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

Δημοτικός Σύμβουλος

Φίλες και φίλοι. 
Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη δύσκολης χρονιάς. 
Προκλήσεις και δυσκολίες, συχνά ανυπέρβλητες, διαμόρ-

φωσαν για μια ακόμη φορά το εχθρικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο δώσαμε τις μάχες για να κρατήσουμε όρθια τα 
νησιά μας. 

Η σκληρή δουλειά, ο στρατηγικός σχεδιασμός με προο-
πτική μέλλοντος και πάνω από όλα η δύναμη των νησιωτών 
μας, που έγινε δική μας δύναμη και έμπνευση, ήταν η απά-
ντησή μας, σε πείσμα των καιρών. 

Στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, παραμένουμε αισιόδο-
ξοι. Γιατί μένοντας όρθιοι στις δυσκολίες, ισχυροποιήθηκε 

η πεποίθησή μας ότι   είμαστε εμείς οι ίδιοι καθορίζουμε την τύχη και την πορεία 
μας, ότι έρχεται πάντα αυτό που εμείς έχουμε σχεδιάσει, αυτό στο οποίο έχουμε 
πιστέψει, αυτό για το οποίο έχουμε αγωνιστεί. 

Τα φετινά Χριστούγεννα, ας αναζωπυρώσουν την ελπίδα και την πίστη στις ανε-
ξάντλητες δυνατότητες αυτού του τόπου. Ας γίνουν η κινητήρια δύναμη για τη νέα 
πορεία που τόσο έχουμε ανάγκη. 

Εύχομαι από καρδιάς, το 2017 να είναι μια χρονιά γεμάτη από νικηφόρες προσω-
πικές και συλλογικές μάχες, μια χρονιά που θα εκπληρώσει όνειρα και προσδοκίες, 
που θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες, δημιουργίας, ανάπτυξης και ευημερίας. 

Θερμές ευχές με υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος

Οι άγιες ημέρες που έρχονται 
ας φέρουν την ευτυχία στο σπί-
τι σας και ο καινούριος χρόνος 
να είναι γεμάτος όμορφες στιγ-
μές και πολλά χαμόγελα. Χρόνια 
πολλά και ευτυχισμένο το νέο 
έτος.

Σαρρή Παπακυρίλλου Δώρα
Αντιδήμαρχος Πάρου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου

Σας εύχομαι 
Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο το νέο Έτος
με αξίες πανανθρώπινες 

και περιβαλλοντική 
ευαισθησία.

Εύχομαι, από καρδιάς, καλά Χριστούγεννα με υγεία! 
Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη χαρές και αισιοδοξία. 
Στην δύσκολη περίοδο  της οικονομι-
κής κρίσης και της κρίσης των αξιών 
που διανύουμε, ας φωλιάσει στην 
καρδιά μας η αγάπη και η αλληλεγ-
γύη προς αυτούς που υποφέρουν. Aς 
είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς, 
αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής, 
με ανοιχτές πόρτες προς την επιτυχία 
και την ευημερία, ας επανέλθει μέσα 
μας το  όραμα για καλύτερες μέρες 
για εμάς και τα παιδιά μας! 

Χανιώτη Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου 
εύχονται σε όλο τον κόσμο Χρόνια πολλά, καλή χρο-
νιά, υγεία και ευτυχία για κάθε μέρα του χρόνου.

Καλές γιορτές με υγεία & ει-
ρήνη για όλους! Το 2017 ας 
αγαπήσουμε λίγο παραπάνω 
τους εαυτούς μας, ώστε να αγα-
πήσουμε λίγο παραπάνω το συ-
νάνθρωπό μας και το περιβάλ-
λον μας. Με ανοιχτές καρδιές 
και ανοιχτά μυαλά, ενωμένοι, να 
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.

Πέτρος Γ. Ρούσσος
Δημοτικός Σύμβουλος
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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!

Καθολικισμός 
στην Πάρο

Με αφορμή ένα e-mail που λάβαμε «αναγκαστήκαμε» να ανακαλύψουμε πολλά 
πράγματα για την αδελφή κοινότητα των καθολικών στην Πάρο

Η κοινότητα μόνο μικρή δεν είναι αριθμητικά, καθώς υπάρχουν σήμερα 1200 άτο-
μα που ανήκουν στην Καθολική Επισκοπή Νάξου, Τήνου, Πάρου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Καθολικών της Πάρου είναι αλλοδαποί (Γάλλοι, 
Πολωνοί κλπ). Ελάχιστες οικογένειες Παριανών Καθολικών υπάρχουν σήμερα. 

Ιστορικά η ίδρυση του Φραγκικού Δουκάτου Νάξου το 1207 από τον Μάρκο 
Σανούδο, έδωσε την αφορμή ν’ ανθίσει η Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα της Πάρου. 
Ήταν δε ιδιαίτερα ισχυρή από τον 11ο, 12ο και 13ο αι. Οι Καθολικοί ισχυρίζονται ότι 
η κάθοδος των Ρώσων τον 15ο αι. στη Νάουσα, ήταν η αφορμή της συρρίκνωσης 
τους, λόγω των διωγμών που υπέστησαν.

Οι ιστορικοί αναλυτές διαφωνούν καθώς ισχυρίζονται ότι η συρρίκνωση τους άρ-
χισε ουσιαστικά από τον 17ο αι. Ο λόγος ήταν ότι η Καθολική εκκλησία αδυνατού-
σε να βρει ιερείς που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες. Έγιναν προσπάθειες με την 
εγκατάσταση Ιησουϊτών στην Πάρο που όμως για διάφορους λόγους απέτυχαν. Οι 
Ιησουίτες ήταν αρεστοί στο νησί μας αλλά δυστυχώς οι ίδιοι αντιμετώπιζαν μεγάλα 
προβλήματα με την Ελληνική γλώσσα. Την εποχή εκείνη υπήρχαν στην Πάρο τρεις 
πόλεις, Νάουσσα (Agousa), Παροικία (Eparkia) και ο Κέφαλος (Μάρπησσα) που μαζί 
με 5-6 χωριά συγκέντρωναν 16.000 κατοίκους. Εξ αυτών οι 15 ήταν Τούρκοι και 

οι 60 Λατίνοι. Τόσον οι μεν όσο και οι δε ήταν αμόρφωτοι σε θέματα θρησκείας 
σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ιησουϊτών. Οι τόποι λατρείας των Ορθοδόξων και των 
Καθολικών ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.

Δυστυχώς όμως για την Καθολική Κοινότητα ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ 
Ιησουϊτών και Καπουκίνων για την ιεραποστολή στο νησί μας. Το φραγκομονάστηρο 
της Παροικίας ήταν το κέντρο των καπουτσίνων. Οι Ιησουίτες είχαν ως βάση τους 
την Νάουσα με την αρχοντική οικογένεια του Γιαννουλάκη Γιράρδη και τον μοναχό 
Φρ. Hansy. Ένα άλλο συμπέρασμα που υπάρχει είναι ότι ίσως έπαιξε ρόλο στην δι-
αμάχη Ιησουϊτών-Καπουκίνων στην Πάρο, ότι οι πρώτοι ήταν Γάλλοι και οι δεύτεροι 
Σικελοί. Από τα τέλη του 17ου αι. ο Καθολικισμός στην Πάρο -και στις Κυκλάδες- αρ-
χίζει τη συρρίκνωσή του. Το 1537 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως στελέχωσε με Ορθόδοξους ιεράρχες όλες τις Μητροπόλεις που είχαν πληρωθεί 
από το 1207 με Δυτικούς επισκόπους. Εξαίρεση αποτέλεσε η Σύρος που το 90% 
των κατοίκων της παρέμεινε στο καθολικό δόγμα.

Τον 18ο αι. υπάρχει μία αναλαμπή και το 1857 η Αντίπαρος έχει δικό της ιερέα. 
«Αιτία» της αναλαμπής είναι ο Επίσκοπος εκ Χίου, Υάκινθος Ιουστινιάνης του τάγμα-
τος των Δομινικανών. Είχε 55 γηγενείς ιερείς και εκποίησε αγρούς σε καλλιεργητές. 
Αυτό όμως δημιούργησε διενέξεις σε οικογένειες κληρικών με αποτέλεσμα το 1787 
στην Καθολική Κοινότητα της Πάρου να έχουμε εμφύλια διαμάχη. Παρ όλα αυτά, 
το 1619 εκλέγεται Επίσκοπος των Καθολικών Κυκλάδων ο Παριανός Ι. Γηράρδης, 
ο οποίος κάνει μεγάλες προσφορές γης στη Νάουσα για ίδρυση μονών Ιησουϊτών 
παρά τις συνεχείς απειλές των Τούρκων. Το 1623 γίνεται ο πρώτος Καθολικός Επί-
σκοπος Κυκλάδων που επισκέπτεται τον Πάπα Γρηγόριο ΙΕ στην Ρώμη. Οι ιστορικοί 
πάντως της Καθολικής εκκλησίας θεωρούν ότι το 1757 ήρθε η παρακμή της λατινι-
κής κοινότητας Πάρου.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 που συνέδεσε Ελληνισμό και Ορ-
θοδοξία έφερε το μεγάλο «κτύπημα» και στους Καθολικούς της Πάρου. 
Τα χρήματα των 5.000 Χιωτών προσφύγων το 1822-3 στη Σύρο και ο 
ζήλος τους για τόνωση του Ορθόδοξου δόγματος στις Κυκλάδες, ήταν 
ίσως το ουσιαστικό τέλος. Οι δυναμικές παρεμβάσεις της νεοσύστατης Ελλη-
νικής κυβέρνησης συνεχίζονται και στην Πάρο καθώς ο υπ. Εσωτερικών Γρηγόριος 
Δικαίος (Παπαφλέσσας) στις 25/2/1824 δίνει την άδεια για ανοικοδόμηση νέων 
Ορθοδόξων ναών. Όλα αυτά βέβαια που τονώνουν την Ορθοδοξία στις Κυκλάδες 
γίνονται μαζί με τη θέσπιση του Αυτοκέφαλου της Ελλαδικής Εκκλησίας και την 
έλευση προσφύγων από την Μ. Ασία το 1922. 

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 11

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. 

Γυμνάσιο Παροικιάς
O σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών γυμνασίου Παροικι-

άς, έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση, σχετικά με συνάντηση που είχε στο 
δήμο του νησιού μας για την ανέγερση του νέου γυμνασίου. Η ανακοίνωση έχει 
ως εξής:

«Σε συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο της Πάρου στις 2/12/2016, στις 
11:30 π.μ., μετά από κάλεσμα του Δημάρχου, κ. Μάρκου Κωβαίου, για ενη-
μέρωση του Συλλόγου μας και του Διευθυντή του Γυμνασίου για το θέμα του 
οικοπέδου του Γυμνασίου: 

Ο Δήμαρχος, μαζί με την τεχνική υπηρεσία, ενώπιων όλων, αφού ενημέρωσε 
όλους τους παραβρισκόμενους, για την τοποθεσία και τα σύνορα του οικοπέ-
δου και για την φάση στην οποία βρίσκεται η μελέτη, μας υποσχέθηκε ότι: 

α) Δεν θα πειραχθεί για οποιονδήποτε λόγο η αρτιότητα του οικοπέδου,
β) Δεν τίθεται θέμα δρόμου αλλά έργου διαμόρφωσης του χώρου για την 

απορρόφηση των υδάτων. 
γ) Έδωσε εντολή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου να επισπεύσει τις εργα-

σίες για την ολοκλήρωση της μελέτης 
Ο Σύλλογος μας πιστεύει ότι οι πλέον αρμόδιοι και υπεύθυνοι να διευθετή-

σουν το ζήτημα του 2ου Γυμνασίου της Πάρου είναι η τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ως προϊστάμενος όλων, είμαστε σίγουροι ότι 
μετά τις προσωπικές υποσχέσεις που δόθηκαν θα τηρηθούν οι παραπάνω δε-
σμεύσεις.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, ο 
Αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος, ο Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, 
κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος, ο Γυμνασιάρχης Γυμνασίου Παροικίας Πάρου κ. 
Δρόσος Ιωάννης, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βιώνης Στέλιος, από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, ο κ. Ραγκούσης Ιωάννης και η κα. 
Κούτλα Ασημίνα και τέλος εκπροσωπώντας το Προεδρείο του Συλλόγου μας, ο 
Πρόεδρος κ. Καρασαντές Δημήτρης, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλιπράντης Άκης, και ο 
Ειδικός Γραμματέας, κ. Καπούτσος Γιώργος. 

Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε για να πετύχουμε (αυτός είναι ο σκο-
πός μας) την ολοκλήρωση της μελέτης και την κατασκευή του 2ου Γυμνασίου 
Παροικίας που θα λύσει τα περισσότερα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και 
χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα στην Πάρο».

Εορταστικό 
ωράριο

Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο 

Πάρου-Αντιπάρου δημοσιεύτηκε το εορ-

ταστικό ωράριο των ημερών για τη λει-

τουργία των καταστημάτων

Εμπορικά καταστήματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12.16 09:00-20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.16 11:00-15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.16 09:00-21:00

ΤΡΙΤΗ 20.12.16 09:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.12.16 09:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 22.12.16 09:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.12.16 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.12.16 09:00-21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.12.16 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.12.16 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 27.12.16 09:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.12.16 09:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 29.12.16 09:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.12.16 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.12.16 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.01.17 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.01.17 ΚΛΕΙΣΤΑ

Καταστήματα Τροφίμων
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12.16 08:00-20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.16 11:00-15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.16 08:00-21:00

ΤΡΙΤΗ 20.12.16 08:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.12.16 08:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 22.12.16 08:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.12.16 08:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.12.16 08:00-21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.12.16 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.12.16 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 27.12.16 09:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.12.16 08:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 29.12.16 08:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.12.16 08:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.12.16  08:00-18.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.01.17 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.01.17 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από 03.01.2017 θα ισχύσει το χειμερινό 

ωράριο.

Τέλος, η πρόταση του εμποροεπαγγελ-

ματικού συλλόγου είναι στις 06.01.2017 

τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.
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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 – 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

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 

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-
τείται για γραμματειακή υποστήριξη 
με μερική απασχόληση σε υπηρεσία 
στην Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, 
άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
kmparos@epapsy.gr, fax: 22840 
22011.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
– ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ζητείται από κατα-
σκευαστική εταιρία στην Πάρο για 
οικοδομικά έργα. Ηλικία μέχρι 35 
ετών. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail : oikoparos@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6977 200 338

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

JACK RACHEL κουταβάκια 

δίνονται καθαρόαιμα δύο μηνών 

θηλυκά. Τηλ: 6948 045 852

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 83

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

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ευχαριστήριο 
αιμοδοτών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πά-
ρου-Αντιπάρου ευχαριστεί θερμά τα μέλη του και ιδι-
αίτερα τους νέους αιμοδότες του για την προσφορά 
τους στην επιτυχία της χειμερινής αιμοληψίας.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος τονίζει: «Φίλοι 
αιμοδότες, για άλλη μια φορά δώσατε δυναμικό πα-
ρόν στο κάλεσμα του συλλόγου μας, με 602 συμ-
μετοχές, προσφέροντας 538 φιάλες αίματος. Η 
επιτυχία των αιμοληψιών στο νησί μας οφείλεται στη 
δική σας ολοπρόθυμη συμμετοχή, που αποδεικνύει 
ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έπαψαν να δί-
νουν το παρόν στη ζωή».
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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

«Tuttofood 2017»
 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαί-

σιο της πολιτικής ανάδειξης και προώθη-
σης των τοπικών της προϊόντων, πρόκειται 
να συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τροφίμων 
«Tuttofood 2017”, που διεξάγεται, από  8 
έως 11 Μαΐου  2017 στο Μιλάνο Ιταλίας.

Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχι-
κό στόχο την αποτελεσματική προβολή και 
προώθηση των τοπικών προϊόντων της, 
προσφέρει την ευκαιρία στους παραγωγούς της να αποκτήσουν πρόσβαση στην 
ιταλική, την ευρωπαϊκή, αλλά και τη διεθνή αγορά με γνώμονα την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των εξαγωγών και την στήριξη της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιη-
μένων προϊόντων της. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής τόσο οι αγοραστές όσο 
και οι εκθέτες, έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων Business to 
Business. Την έκθεση θα πλαισιώσουν Σεμινάρια, Συνέδρια και Ημερίδες.

Για τους παραπάνω λόγους καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυποποι-
ούν πιστοποιημένα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή με έγκριση H.A.C.C.P. ή ISO αγροτικά προϊόντα 
(τρόφιμα και ποτά) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και επιθυμούν να έχουν παρουσία 
στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως την  
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστο-
σελίδα pnai.gov.gr 

Διευκρινίζεται πως μετά τις 30/12/2016 καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή, ενώ 
στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

 Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων 
στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, 
όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυ-
ποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα που παράγονται στα νησιά την Περιφέρειάς 
μας. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι 
δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν απο-
στείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας 
υποβολής των αιτήσεων.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810-82380 κ. Ντίνα Βλάχου (προϊσταμένη 
τμήματος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την περιφερειακή 
Ενότητα Κυκλάδων.

Μελισσοκομία
Ολοκληρώθηκε το 8ο φεστι-

βάλ ελληνικού μελιού και προ-
ϊόντων μέλισσας, που πραγ-
ματοποιήθηκε από 2 έως 4 
Δεκεμβρίου 2016 στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας στον Πει-
ραιά.

Στο φεστιβάλ έλαβαν μέρος 
17 μελισσοκόμοι από 6 νησιά 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και συγκεκριμένα από τη 
Ρόδο, την Κάλυμνο, την Άνδρο, την Τήνο, την Πάρο και την Κέα.

Το εξαιρετικής ποιότητας μέλι των νησιών της Περιφέρειάς μας, καθώς και τα 
υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα μέλισσας, προσέλκυσαν πλήθος κόσμου στο 
περίπτερο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, κερδίζοντας για μία ακόμη φορά τα εύσημα 
για την εξαιρετική δουλειά και την παρουσίαση των προϊόντων των παραγωγών 
μας.

Συνέλευση ΟΠΑΣ
Η Ο.ΠΑ.Σ. (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων), με έδρα την Αθήνα, καλεί τους 

συλλόγους μέλη της στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 18/12/2016 στις 10.30 το πρωί, στα γραφεία της Στέγης Παριανών Συλ-
λόγων, (Χαλκοκονδύλη 37). 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι τα παρακάτω:
1. Απολογισμός των πεπραγμένων του 2016 και προγραμματισμός του 2017 
2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2016.
3. Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για τα θέματα του έτους 2016.
4. Συζήτηση πεπραγμένων 2016
5. Έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε 

ευθύνη για τη διαχείριση της περιόδου αυτής.
6. Ανακοίνωση του νέου προέδρου για το έτος 2017 
7. Εκλογή νέας ελεγκτικής επιτροπής.
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Αθλητική  
επιτροπή  
ΚΔΕΠΑΠ

Διευρυμένη κατά δύο μέλη, επταμελής πλέον, από 
πενταμελής που ήταν μέχρι τώρα, συγκροτήθηκε η 
αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ.

Αποτελείται από τους Σταύρο Τριπολιτσιώτη και Δη-
μήτρη Σπανό, για το ποδόσφαιρο, Μαρία Περαντινού 
και Ανδρέα Ραγκούση, για τους αγώνες δρόμου, Μι-
χάλη Μπούμπα, για τα θαλάσσια σπορ, Κώστα Μα-
ζαρό και Μαρία Περαντινού, για τα αθλήματα σάλας 
και Στέλιο Μπόνη, για την ποδηλασία και τις πολεμικές 
τέχνες.

Ο χωρισμός σε υποεπιτροπές έγινε στη λογική της 
ΚΔΕΠΑΠ για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, 
ώστε να ανοίξουν οι δραστηριότητες και τα πεδία που 
θα προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κό-
σμο, κυρίως τα παιδιά, στον αθλητισμό.

Οι υποεπιτροπές θα προετοιμάζουν αυτόνομα η 
κάθε μία στο αντικείμενο της, ιδέες για δραστηριό-
τητες και οι προτάσεις τους θα υποβάλλονται εγγρά-
φως, θα συζητούνται και από τα 7 μέλη της αθλητικής 
επιτροπής, πριν υποβληθούν για τελική έγκριση στο 
Δ.Σ της ΚΔΕΠΑΠ, που προεδρεύει ο Θ. Μαρινόπουλος.

Νίκη  
Μαρπησσαϊκού

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Μαρπησσαϊκός επί του ΑΟΠ, 
με 19-34 στο γήπεδο της Παροικιάς, για το πρωτά-
θλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων στις κορασίδες. Τα δεκάλε-
πτα του αγώνα ήταν: 5-6, 6-11, 6-11, 2-6

Προ του διαιτητή κ. Μ. Κιουλάφα, οι δύο ομάδες 
αγωνίστηκαν με τις εξής αθλήτριες.

ΑΟΠ: Νίκα, Φλέσσα -Δρακάκη 2, Α. Καλακώνα 2, 
Κουρμούκη, Αλιπράντη, Βεντουρή.5, Βιώνη, Μαριάνου, 
Β. Καλακώνα 6, Ιωαννίδου, Δούζα 4

Μαρπησσαϊκός: Δ. Τσιγώνια 12, Χ. Τσιγώνια 1, 
Αλιπράντη, Κ. Τζιώτη 7(1), Χαλδαίου 6, Δαμουλάκη .4, 
Παπαχρήστου, Δ. Τζιώτη, Πετροπούλου, Τζανακοπού-
λου 4.

Βόλεϊ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, η αντρική ομάδα 

βόλεϊ του Νηρέα, έδωσε τον πρώτο της επίσημο αγώ-
να στο πλαίσιο του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης 
Κυκλάδων.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμνα-
στήριο Σύρου, με αντίπαλο την έμπειρη ομάδα του 
ΑΣΕ Νεωρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παριανής ομάδας: «[…] 
Το αποτέλεσμα μπορεί να μη μας ικανοποίησε αφού 
χάσαμε με 3 – 0 σετ (25-16, 25-20, 25-18), αυτό που 
αποκομίσαμε όμως σαν ομάδα, ήταν η καλή εμφάνιση 
και η αγωνιστικότητά μας μέχρι και τον τελευταίο πό-
ντο (…) Για κάποιους από αυτούς ο σημερινός αγώνας 
ήταν το βάπτισμα του πυρός, ενώ κάποιοι άλλοι ξα-
ναθυμήθηκαν τα παλιά. Όπως και να έχει η ομάδα θα 
συνεχίσει την προσπάθεια της και ευελπιστεί σύντο-

μα να μπει στην δική της «σάλα» για να προπονηθεί 
όπως της αξίζει! Ευχαριστούμε το φίλαθλο κοινό που 
μας συνόδευσε στον πρώτο μας αγώνα».

Τέλος, την αποστολή του Νηρέα την αποτελούσαν 
οι: Ρούσσος Μανώλης, Αλιπράντης Κων/νος, Ματβέεβ 
Δανιήλ, Δρόσος Γιάννης, Χανιώτης Γιώργος, Σκλαβού-
νος Ραφαήλ, Σκαραμαγκάς Στράτος, Βαρριάς Σίμος 
και Σαγώνας Γιώργος.

«Περπατήματα»
Οι «Περπατητές» Πάρου θα αποχαιρετήσουν το 

2016 με μια όμορφη μεν, «ζόρικη» δε ανάβαση στην 
ψηλότερη κορφή του νησιού.

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 θα συναντηθούν 
στην πλατεία Ηρώων των Λευκών στις 10 π.μ. για μία 
δύσκολη κυκλική διαδρομή 12 χλμ. περίπου, διάρκειας 
περίπου 5 ωρών με υψομετρική διαφορά  500 μέτρα.

Από τις Λεύκες (200μ) θα ανεβούν στο Πήγαδο 
και ακολουθώντας τη ράχη του βουνού θα φθάσουν 
στο γραφικό εκκλησάκι της κορυφής τους Αγ. Πάντες 
(725μ.), για να καταλήξουν στις Λεύκες περνώντας 
από τη μονή του Αϊ Γιάννη Καπαρού. Λιθόστρωτα 
καλντερίμια, κακοτράχαλες γιδόστρατες και αγροτικοί 
δρόμοι θα συνθέσουν τα περπατήματα τους.

Σε σχετική ανακοίνωση οι 
«Περπατητές» Πάρου ση-
μειώνουν:

«Θα χρειαστούμε χειμω-
νιάτικο εξοπλισμό και καλή 
φυσική κατάσταση. Πεζο-
πορικά μποτάκια (όχι αθλη-
τικά), μπουφάν, σκουφάκι, 
γάντια, νερό, κολατσιό είναι απαραίτητα.

Επιτρέπονται παιδιά από 14 έως 18 ετών, μόνο με 
συνοδεία κηδεμόνα. Το πρόγραμμα της πεζοπορίας 
μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε στο 6936 142253 Ανδρέας Ρα-
γκούσης ή 6970 978259 Μοσχούλα Σκιαδά».

Πολλά γκολ 
στους μικρούς!

Με σκορ 5-2 ο ΑΟΠ κέρδισε για το πρωτάθλημα 
Κ-14 της ΕΠΣΚ το Μαρπησσαϊκό, σε αγώνα που διε-
ξήχθη στις 3/12 στο δημοτικό στάδιο Πάρου.

Οι Μαρπησσαίοι προηγήθηκαν 0-2 με γκολ του Ρίκο 
στο 11ο και 27ο λεπτό. Στη συνέχεια και ενώ ο Μαρ-
πησσαϊκός έδειχνε πολύ δυνατός μέσα στον αγωνιστι-
κό χώρο είχαμε την ολική ανατροπή από την ομάδα 
της Παροικιάς.

Ο Γιάννης Σαρρής έγραψε το 1-2 στο 29ο λεπτό, ενώ 
ο Διονύσης Σκιαδάς ισοφάρισε σε 2-2 στο 32ο λεπτό. 
Ο Διονύσης Σκιαδάς έδωσε το προβάδισμα στην ομά-
δα του με 3-2 με ένα ακόμα δικό του προσωπικό γκολ 
στο 37ο λεπτό. Ο ΑΟΠ συνέχισε στον ίδιο το ρυθμό και 
έτσι, με άλλα δύο γκολ του Γιάννη Σαρρή, στο 43ο και 
45ο λεπτό, ανέβασε το σκορ στο τελικό 5-2.

Βαθμολογία

1. ΑΟΠ  18
2. Πανσιφναϊκός  15
3. Μαρπησσαϊκός  15
4. Νηρέας  7
5. Παμμηλιακός  7
6. Αστέρας Μαρμάρων  -6

Διακοπή πρωταθλήματος
Από την ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσιοποιήθηκε η παρα-

κάτω ανακοίνωση για το πρόγραμμα των αγώνων πο-
δοσφαίρου:

«Για τον προγραμματισμό και ενημέρωση των σω-
ματείων μας ενόψει Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς 
και Φώτων, ενημερώνουμε ότι μέχρι και τις 17, 18-
12-2016 θα διεξαχθούν κανονικά αγώνες Πρωτα-
θλήματος της Ένωσης μας.

Στις 7, 8-01-2017 θα διεξαχθούν οι δύο αναβλη-
θέντες αγώνες του Κυπέλλου (ΑΟ ΛΑΒΑ - ΑΜΕΣ ΝΗ-
ΡΕΑΣ & ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ – ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ). Από τις 14, 
15-01-2017 θα ξεκινήσουν και πάλι οι αγωνιστικές 
δραστηριότητες στα Πρωταθλήματα μας».

Αγώνες
Καιρού επιτρέποντος… η ΕΠΣ Κυκλάδων έχει προ-

γραμματίσει τους παρακάτω αγώνες πριν τη διακοπή 
του πρωταθλήματος.

Α’ ΕΠΣΚ
Σάββατο 17/12/2016
Πανναξιακός – Μύκονος
Λάβα – Πάγος
ΑΟ Σύρου – Θύελλα Καμαρίου
Κυριακή 18/12/2016
Άνω Μερά – Φιλώτι
Β’ ΕΠΣΚ
Κυριακή 18/12/2016
Πανσιφναϊκός – Σέριφος
Παμμηλιακός – ΠΑΣ Τήνου
ΠΑΣ Νάξου – Νηρέας 

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Καραγκιόζης!
Το θέατρο σκιών Αθανασίου, σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ θα παρουσιάσει δύο 

παραστάσεις με τίτλο: «Τα Χριστούγεννα του «Καραγκιόζη».
Οι δύο παραστάσεις θα δοθούν σε Αγκαιριά και Παροικιά, με δωρεάν είσοδο 

και είναι μία προσφορά του θεάτρου σκιών «Αθανασίου».
Παραστάσεις 
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου Αγκαιριά στις 6 το απόγευμα
Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς
Διοργάνωση ΚΔΕΠΑΠ – κοινότητα Αγκαιριάς - πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς.
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, Παροικιά, στις 6 το απόγευμα
Πολυγωνικό γενικού λυκείου
Διοργάνωση ΚΔΕΠΑΠ – κοινότητα Πάρου (Παροικιάς).
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Παροικιά Πάρου - Θέση Αγία Φωτεινή

Χρόνια πολλά,
µε πολύ αγάπη
σε κάθε τετράποδη
συντροφιά!

Ψήφισμα ΕΛΜΕ  
Πάρου-Αντιπάρου

 Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου δημοσιοποίησε ψήφισμα για την υποστήριξη της ειδι-
κής αγωγής στα σχολεία.

Το ψήφισμα της ΕΛΜΕ έχει ως εξής:
«Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (στις 04-10-2016/Αρ.Πρωτ.1636/ΓΔ4), 

με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 
(Α΄159)» αναδεικνύει για άλλη μια φορά την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης.

Με το συγκεκριμένο έγγραφο προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί με πλεόνασμα 
ωρών δύνανται να συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο παρέχοντας παράλληλη στή-
ριξη σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κι ότι οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΑΕ 
θα προβαίνουν σε συναντήσεις επιστημονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 
και σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΔΔΥ θα  οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δηλαδή το υπουργείο παιδείας, προκειμένου να καλύψει την έλλειψη σχεδια-
σμού για την ειδική αγωγή (υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ορ-
γανικές θέσεις στην ΕΑΕ), αδιαφορεί για το εάν ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει αντίστοιχες γνώσεις και κατάρτιση 
και χρησιμοποιεί την ειδική αγωγή ως άλλοθι για να καλύψει τις υπεραριθμίες και 
τα πλεονάσματα ωρών που το ίδιο δημιούργησε (μείωση διδακτικών ωρών στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, κατάργηση υπεύθυνων εργαστηρίων κ.τ.λ.)

Μεθοδεύεται η κατάργηση επί της ουσίας της ειδικής αγωγής αφού:
- Αντιμετωπίζονται απαξιωτικά οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφού 

καταπατάται το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 1, παρ 1 του ν. 3699/2008-ΦΕΚ199Ἄ΄/2.10.2008. 
«Η πολιτεία υποχρεούται να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες παρέχοντας στο μαθητή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό σε μόνιμη προ-
γραμματισμένη βάση»

- Ακυρώνεται η επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, αφού το υπουρ-
γείο θεωρεί πως  με κάποιες συναντήσεις με τους σχολικούς συμβούλους μπορεί 
να αντικατασταθούν σπουδές χρόνων κι ότι είναι πολύ εύκολο, οι συνάδελφοι γε-
νικής παιδείας να αντικαταστήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της 
ΕΑΕ.

- «Ξεχνάει» το υπουργείο ότι τα προσόντα του εκπαιδευτικού ΕΑΕ ορίζονται με 
σαφήνεια στο άρθρο 20 παρ. 1.4 του ν. 3699/2008 για την εξασφάλιση εξειδικευ-
μένης στήριξης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα ανοίγει 
ο δρόμος για τον εκπαιδευτικό «πολυεργαλείο» σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιτα-
γές του ΟΟΣΑ αφού:

- Καταργούνται με τέτοιου είδους αναθέσεις τα εργασιακά δικαιώματα των εκ-
παιδευτικών στο σύνολό τους (μόνιμων και αναπληρωτών γενικής και ειδικής παι-
δείας)

- Δημιουργείται ο εκπαιδευτικός «λάστιχο» που τρέχει σε τρία σχολεία με πολλα-
πλά αντικείμενα (τα οποία με τις πολλαπλές αναθέσεις συχνά είναι άσχετα με τις 
σπουδές του) και ο εκπαιδευτικός «παντός καιρού» που θα περνάει με διαδοχικά 
45 λεπτά από την ειδική αγωγή στη γενική παιδεία καλύπτοντας τις αδυναμίες του 
υπουργείου.

 Απαιτούμε από το υπουργείο την κατάργηση των προβλεπόμενων στο παραπά-
νω έγγραφο διευκρινίσεων για την κάλυψη κενών στην Ειδική Αγωγή. Καλούμε 
τους συναδέλφους Γενικής Παιδείας να μην αναλαμβάνουν οικειοθελώς, για συ-
μπλήρωση ωραρίου, ώρες στην Ειδική Αγωγή. Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά 
δικαιώματα των μαθητών.

Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου».

«Κλειδιά» καταλυμάτων
Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, με ανα-

κοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της για την προαιρετική κατάταξη των του-
ριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά.

Όπως σημειώνει η ΣΕΤΚΕ στην ανακοίνωσή της: «Μαύρη Παρασκευή» όχι για 
τον Ελληνικό Τουρισμό, αλλά για τα ταμεία των εταιριών πιστοποίησης αποτελεί η 
προαιρετική κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά, που προωθείται 
στο νέο νομοσχέδιο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηρι-
ότητας και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο 
κατατέθηκε στη Βουλή και ήδη συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτρο-
πή.

«Μαύρη Παρασκευή», σίγουρα, για όλους όσοι εμπλέκονταν με τη διαδικασία της 
πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, ένα μηχανισμό που κυριολεκτικά 
στο «πόδι» έστησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του τουρισμού, και ο 
οποίος στις «πλάτες» των μικρών τουριστικών επιχειρηματιών και στο 
όνομα της ποιότητας «εξυπηρετούσε» μικροσυμφέροντα και συντηρούσε 
το πελατειακό κράτος. Γιατί επί της ουσίας καμία αναβάθμιση του παρεχόμενου 
προϊόντος και της ποιότητας των υπηρεσιών, καμία διαφοροποίηση των προτύπων 
λειτουργίας των επιχειρήσεων μικρών τουριστικών καταλυμάτων δεν προωθούσε 
ο συγκεκριμένος μηχανισμός, ένα καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα επινόημα (...)».
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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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