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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη 
Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποι-
είο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρα-

τήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρ-

νος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλα-

στείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica 

cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 442

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Η ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλ-
λινίκου, επί τη εορτή των Χριστουγέννων, έχει ως εξής:

«Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η μεγάλη και πανευφρόσυνη εορτή των Χριστουγέννων μου δίνει την ευλογημένη 

ευκαιρία να απευθύνομαι στην αγάπη σας για δέκατη, με το έλεος του Θεού, συνεχή 
χρονιά ώστε ως Επίσκοπός σας να σας μεταφέρω το μήνυμα της μεγάλης αυτής 
ημέρας η οποία ανέτειλε ξανά περίλαμπρη και φωταυγής ενώπιόν μας.

Στην προσπάθειά μου να συγκεντρώσω την σκέψη μου προκειμένου να μιλήσω 
στην αγάπη σας για το ανυπέρβλητο αυτό γεγονός της Σαρκώσεως του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού, αναλογίζομαι πως αυτό το οποίο επιχειρώ να κάνω είναι να μιλήσω 
για κάτι το οποίο τελικά μιλάει από μόνο του. Αναζητώντας τις κατάλληλες λέξεις 
για να περιγράψω το νόημα της εορτής διαπιστώνω πως το μόνο που χρειάζεται 
για να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνοί της χαράς των Χριστουγέννων είναι να στα-
θούμε ευλαβικά και με καθαρή καρδιά μπροστά στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, 
να θαυμάσουμε την θέα του νεογέννητου Χριστού στην αγκαλιά της Παρθένου και 
να αφήσουμε την εικόνα αυτή να μιλήσει στην ψυχή μας.

Τα φετινά λοιπόν Χριστούγεννα θα ήθελα να μεταφερθούμε ως εκκλησία, σύσ-
σωμοι, όχι νοερά ούτε φανταστικά αλλά πραγματικά και ουσιαστικά μπροστά στην 
φάτνη του Χριστού μας. Εξ’ άλλου δεν βρισκόμαστε μακριά της αφού ο νεογέννητος 
Χριστός είναι εδώ, ανάμεσά μας, προεξάρχει της Χριστουγεννιάτικης Ευχαριστιακής 
μας Συνάξεως και ήδη βρίσκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα σε αναμονή της κοινω-
νίας Του μαζί μας. 

Ελάτε λοιπόν ψυχή τε και καρδία να οδηγηθούμε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας και να 
εισέλθουμε στο Σπήλαιο που φιλοξένησε τις πρώτες στιγμές της επί γης παρουσίας 
του Σωτήρος Χριστού. Εκεί, τίποτα δεν χρειάζεται να πούμε εμείς γιατί εκεί όλα μι-
λούν από μόνα τους. Μιλούν οι Άγγελοι που ψάλλοντες το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ 
και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» κηρύττουν την χαρά της παρουσίας του 
Θεού, αντίθετα από την θλίψη της απουσίας Του που αρκετές φορές κυριαρχεί στη 
ζωή μας. Μιλούν οι ποιμένες οι οποίοι «αγραυλούντες» προσφέρουν τον θαυμασμό 
τους στον νεογέννητο Χριστό, δείχνοντας σε εμάς το ασφαλές μονοπάτι της πίστεως 
που οδηγεί στην συνάντηση μαζί Του. Μιλούν και οι Μάγοι που ταξιδεύουν από τα 
πέρατα της γης μόνο και μόνο για να Τον συναντήσουν, να Τον προσκυνήσουν και 
να Του προσφέρουν τα δώρα τους αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό Του τον μοναδικό 

Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Βασιλέα της Δόξης. Κοντά σε αυτούς μιλάει και το υπέρ-
λαμπρο Άστρο της Βηθλεέμ που ανέτειλε και πάλι για να σταθεί «όπου ην το παιδίον 
μετά Μαρίας της Μητρός Αυτού…» θυμίζοντάς μας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να κυριαρχεί η απελπισία και η απόγνωση στη ζωή μας διότι «Μεθ’ ημών ο Θεός, 
γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ’ ημών ο Θεός»! (Ησ. Η’, 9-10).

Όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας, εντός η εκτός του Σπηλαίου της Γεννήσε-
ως, όλα έχουν κάτι να μας πουν. Σύμπασα η κτίσις, λογική τε και άλογος, εκστατική 
μπροστά στο μέγα της Ενανθρωπήσεως μυστήριο προσφέρεται απλόχερα στον ίδιο 
τον Δημιουργό που της έκανε την μεγάλη τιμή όχι απλώς να την επισκεφθεί αλλά ως 
άνθρωπος να γίνει κομμάτι της. Ακόμα λοιπόν και αυτή η κτίσις συμμετέχουσα στη 
Γέννηση του Κυρίου μιλάει στην ψυχή μας και μας καλεί να προσφέρουμε κι εμείς 
στον Χριστό ότι καλύτερο μπορούμε με κορυφαία προσφορά την ίδια την ύπαρξή 
μας.

Αδελφοί μου,
Σήμερα που εορτάζουμε την κατά Σάρκα Γέννηση του Σωτήρος μας Ιησού Χρι-

στού θέλησα να «διέλθωμεν έως Βηθλεέμ» όπου συνετελέσθη η εν τω χρόνω είσο-
δος του Κυρίου στην ιστορία των ανθρώπων. Προτίμησα αντί να σας πω αυτό που 
εγώ σκέφτομαι να αφήσουμε το ίδιο το γεγονός να μας μιλήσει. Τώρα λοιπόν που 
ακούσαμε την γη και τον ουρανό να ομιλούν ήρθε η ώρα να μιλήσει και η καρδιά 
μας. Ας την ελευθερώσουμε από όλα όσα την κρατούν αιχμάλωτη σε μία ζοφερή και 
μακράν του Θεού πραγματικότητα ώστε αληθινά ελεύθερη να προσφέρει την δική 
της δοξολογία και ευχαριστία στον νεογέννητο Κύριο, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας.

Ως Επίσκοπος της νησιωτικής μας Μητροπόλεως Παροναξίας, εύχομαι σε όλους, 
ιδιαιτέρως δε στους αδελφούς μας που δοκιμάζονται από ασθένειες, πένθος ή ανέ-
χεια, στους αποδήμους ή τους ταξιδεύοντες στις θάλασσες, τους εγγύς και τους 
μακράν, τους απανταχού της γης Ναξίους, Παρίους και Αντιπαρίους, ο Ενανθρωπή-
σας Κύριος Ιησούς να φωτίζει την ζωή και τα έργα σας και να σας χαρίζει υγεία και 
μακροημέρευση.

Χρόνια πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα!
Διάπυρος ευχέτης προς Κύριον,

Ο Επίσκοπός σας
+ Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».

Διέλθωμεν έως Βηθλεέμ
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Αλήθειες ή ψεύτικες 
υποσχέσεις;

Ζούμε σε μια εποχή κρίσης αξιών με κορυφαία αξία την αλήθεια. Μια εποχή όπου 
τα αυτονόητα έχουν πάψει να είναι δεδομένα.

Το έλλειμμα αξιοπιστίας και συνέπειας έχει καταστεί σήμα κατατεθέν του πολιτι-
κού προσωπικού. Η εμπορευματοποίηση της μιζέριας θεωρείται ο πλέον προσφιλής 
τρόπος προσπορισμού των ψηφοφόρων. Ο κόσμος μας είναι χαμένος στην αναζή-
τηση της λύτρωσης. Οι έμποροι της ελπίδας, παντού. 

Ένα θολό τοπίο που περιορίζει την ορατότητα στο σοβαρό, στο σίγουρο, στο εφι-
κτό. Και ένας λαός που ψάχνει να διαβάσει τα ψιλά γράμματα, πέρα από τα κεφα-
λαία που υπόσχονται παραδείσους.

Κανένας σε αυτή τη χώρα δεν θέλει ένα λαό βασανισμένο. Κανένας όμως δεν 
ομολογεί τα πραγματικά αίτια των βασάνων. Ίσως γιατί πίσω από αυτά τα αίτια κρύ-
βονται μερικοί από εκείνους που σήμερα έχουν γεμίσει την πολιτική τους πραμάτεια 
με ένα «αύριο» τόσο γοητευτικό όσο και ψεύτικο.

Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε ένα όνειρο ή θέλουμε να ανοίξουμε τα μάτια στην 
αλήθεια; Θέλουμε να αντικρύσουμε την πραγματικότητα ή να βάλουμε το κεφάλι 
μας στην άμμο της ματαιοδοξίας; Θέλουμε να κυνηγήσουμε το εφικτό ή να περιπλα-
νηθούμε στο άγνωστο και αβέβαιο;

Κάποιοι πιστεύουν ότι αφού έχασαν πολλά τους αρκούν να πάρουν έστω και λίγα 
από αυτά που τους υπόσχονται οι πλασιέ της ελπίδας. Και αγνοούν ότι, αν μπορού-
σαν να τους δώσουν τα λίγα θα τους έδιναν και τα πολλά. Ακόμα όμως και τα λίγα 

που θα μπορούσαν να πάρουν θα τα επέστρεφαν από την άλλη τσέπη. Αυτή είναι η 
αλήθεια.

Πέρασε όμως αυτή η εποχή. Τώρα όλα είναι πλέον ορατά, τουλάχιστον από όσους 
μπορούν να βλέπουν την πραγματικότητα χωρίς φτιασίδια. Και η πραγματικότητα 
είναι ότι όλα είναι εφικτά όταν υπάρχει σύνεση, συνέχεια και συνέπεια.

Μπαίνουμε λοιπόν σε μία νέα εποχή που σηματοδοτείται από «παρεμβάσεις» από 
κάποιους που, είτε είχαν χαθεί από την επικαιρότητα είτε την επιζητούν για να εγ-
γράψουν υποθήκες για το μέλλον μιας και αναγκαστικά μπαίνουμε σιγά σιγά σε 
κλίμα δημοτικών εκλογών. Οι πολίτες, ακούγοντας όσους απέκτησαν λαλιά ή την 
δυνάμωσαν για λόγους ευνόητους, καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο ρεαλισμό 
και τον ονειρισμό. Ανάμεσα στο εφικτό και το ρομαντικό.

Και όλα αυτά, μέσα από νεφελώδεις διακηρύξεις και περίτεχνα λεκτικά κατα-
σκευάσματα, που στοχεύουν στο να δημιουργήσουν απλά εντυπώσεις, χωρίς ουσία, 
χωρίς μελέτη, χωρίς καν προοπτική.

Δεν πρέπει να είναι κανείς λάτρης της στείρας κριτικής. Η πιστή όμως καταγραφή 
της κατάστασης είναι χρήσιμη, γιατί μόνο έτσι μπορεί κανείς να διδαχτεί από τα λάθη 
του και να προετοιμαστεί σωστά και ολοκληρωμένα για τα επόμενα βήματά του.

Το ουσιώδες όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι πως χρειάζεται τόλμη. Δεν γίνεται 
στο όνομα των όποιων μικροκομματικών επιδιώξεων, να μην μπορούμε να λειτουρ-
γούμε συλλογικά σε μείζονος σημασίας θέματα, όπως πχ το αεροδρόμιο, ο τουρι-
σμός, το κυκλοφορικό, η πρωτογενής οικονομία, η υγεία και η παιδεία. Δεν είναι 
λογικό να βάζουμε πρώτα τον συνδυασμό ή το κόμμα και μετά την Πάρο. Και δεν 
είναι ρεαλιστικό να μη βλέπουμε ότι η διαπραγματευτική μας ισχύς απέναντι στην 
κεντρική κυβέρνηση- όποια κι αν είναι αυτή, όπου και αν ανήκει - δυναμώνεται μόνο 
με την ενότητα και την οριοθέτηση στόχων και στρατηγικής, ως ένας τόπος φυσικά 
και όχι ως πολιτικός συνδυασμός ή κόμμα.

Η προσαρμογή των θεσμών στις σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας είναι, στις μέρες μας, η κρισιμότερη απόφαση που πρέπει να πάρουν οι 
πολίτες. Και αυτή την απόφαση πρέπει να την επιβάλουν στους δημοτικούς συνδυ-
ασμούς, στα κόμματα και τους εκφραστές τους. Χωρίς κενά λόγια, αλλά με λόγια 
ηθικού, γνωστικού και κυρίως πολιτικού-μη κομματικού-περιεχομένου. 

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται κάτω από τον ίδιο ορίζοντα. Δυστυχώς όμως δεν 
έχουν τους ίδιους ορίζοντες στην μετέπειτα εξέλιξη της ζωής τους. Οφείλουμε στις 
επερχόμενες γενιές να παραδώσουμε μια Ελλάδα μαχητική και υπερήφανη, μια Ελ-
λάδα που θα αναδεικνύει τα παιδιά της και δε θα τα «τρώει». 

Στη «νέα εποχή» που διανύουμε, το όραμα αυτής της Ελλάδας πρέπει να είναι ο 
οδηγός για την επιτυχία αυτού του στόχου. Αν αυτά σκεφτόμαστε για τον τόπο μας, 
για το νησί μας, τότε αυτά θα επιτύχουμε και για όλη την Ελλάδα.

Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου
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Η     σας εύχεται
χρόνια πολλά & καλή χρονιά!
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«Η γλώσσα 
του, κάλαμος 
γραμματέως 
οξυγράφου»

Με τη βιβλική αυτή ρήση, ψαλμός Δαβίδ, ανα-
φέρομαι στη σπινθηροβόλο και γλαφυρή πένα 
του αγαπητού στους αναγνώστες της «Φωνής» 
μας Δ.Μ.Μ., κατά κόσμον Δημήτρη Μ. Μπελέ-
γρη, αρχισυντάκτη.

Αναφέρω την εκκλησιαστική αυτή ρήση -ο 
ψαλμός που την περιέχει είναι πολυέλεος της 
Παναγίας μας- επειδή, ας μου επιτραπεί να χρη-
σιμοποιήσω κι άλλη ρήση από την Αγία Γραφή, 
«και γαρ η λαλιά του δήλον τον ποιεί» ότι βρί-
σκεται κοντά στην Εκκλησία. Μάρτυρες, μεταξύ 
άλλων, και το πόνημά του για την ιεροκαπηλεία 
και τις εξορίες κληρικών που δημοσιεύτηκαν 
στη «Φωνή της Πάρου». Ας μου συγχωρήσει να 
γράψω και για τις σχετικές ψιλοκουβέντες μας, 
τηλεφωνικές, πάνω σε εκκλησιαστικά θέματα 
όπως π.χ. για τον κοσμοκαλόγερο, μεγάλο της 
Ελληνικής λογοτεχνίας, Κυρ Αλέξανδρο Παπα-
διαμάντη, ως ψάλτη.

Επιθυμώ λοιπόν να συμπληρώσω με δυο λό-
για στα όσα έγραψε σχετικά με τις εξορίες των 
ρασοφόρων. Εκτός των γνωστών, επωνύμων, η 
πλειονότητα των εξόριστων ήταν ανώνυμη. Η 
εξορία ήταν «κανονική» ποινή που επιβαλλόταν 
στους ρασοφόρους όλων των βαθμών. Γράφω 
«ρασοφόρους» γιατί σ’ αυτούς περιλαμβάνο-
νται όλοι οι «φέροντες ράσο» και τα οφίκια, από 
Μοναχό μέχρι Επίσκοπο. Η τακτική συνίστατο 
σε μια επιστολή της Διοικούσας Αρχής προς 
κάποια Μονή από την οποία ζητούσε να φιλο-
ξενήσει για ορισμένο διάστημα τον φέροντα 
την επιστολή. Στην επιστολή δεν αναφερόταν 
όνομα ή βαθμός. Οι του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου εκτελούσαν την ποινή στην Ελλάδα, κατά 
κανόνα, σε κάποια Σταυροπηγιακή Μονή.

Θα μπω στον πειρασμό, ως γνώστης της ιεράς 
μας μουσικής, να προσθέσω ότι ορισμένοι από 
τους εξόριστους ήταν άριστοι εκκλησιαστικοί 
μελοποιοί και υμνογράφοι, καταλείποντας θαυ-
μαστά πονήματα. Τα μελουργήματά τους έχουν 
παραμείνει σε χρήση στις διάφορες ακολουθίες 
ως: «Άγνωστον», «Ανώνυμον», «Αδέσποτον» ή 
και χωρίς καμία άλλη ένδειξη. Σ’ αυτά, βέβαια, 
δίκαιο είναι να περιληφθούν και τα πονήματα 
πατριαρχικών ιεροψαλτών στους οποίους απα-
γορευόταν ρητώς να ψάλουν οτιδήποτε εκτός 
των «κανονικών» που εψάλλοντο στον Πατρι-
αρχικό Ναό.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Επίσκεψη  
Κωβαίου  
στο Κ.Υ.

Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 
πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρί-
ου, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, 
με την αντιδήμαρχο, Δώρα Σαρρή και τον 
υπεύθυνο για θέματα του τομέα υγείας του 
δήμου μας, Χαράλαμπο Μαλινδρέτο, μετά 
από πρόσκληση του προέδρου της διοικού-
σας επιτροπής, Σπύρου Λάβδα.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε με την πα-
ρουσία των νέων γιατρών που ανέλαβαν 
υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και 
καλύπτουν τις ειδικότητες του παθολόγου, 
του παιδιάτρου και του ορθοπεδικού, συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουρ-
γία του Κέντρου Υγείας και αντηλλάγησαν 
απόψεις που αφορούν την εξυπηρέτηση 
των ασθενών. αλλά και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Σε σχετικό δελτίο τύπου από το γραφείο 
δημάρχου Πάρου, που δημοσιοποιήθηκε 
στις 6/12/2017 σημειώνεται: «[…] Από τη 
συζήτηση προέκυψε η σημαντική πληρο-
φορία της μεγάλης αύξησης του αριθμού 
των πολιτών που εξυπηρετούνται, η ανα-
μενόμενη έλευση νέων γιατρών για τις 
ειδικότητες του Καρδιολόγου, Μικροβιο-
λόγου και του νέου Αγροτικού Γιατρού κα-
θώς και η περαιτέρω στελέχωση με νέες 
ειδικότητες που προκύπτει μετά από την 
πρόσφατη αλλαγή στο καταστατικό λει-
τουργίας του Κέντρου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις ευ-
χαριστίες του Δημάρχου Πάρου, αρχικώς 
στον Πρόεδρο κ. Λάβδα για τις προσπά-
θειές του και στη συνέχεια στους νέους 
γιατρούς που επέλεξαν να έρθουν στο 
νησί μας. Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι ο Δή-
μος Πάρου και η Δημοτική αρχή θα συνε-
χίσει να αποτελεί αρωγό και υποστηρικτή 
στο έργο τους προκειμένου οι συμπολίτες 
μας να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες υγεί-
ας που τους αναλογούν (…)».

Τέλος, ο κ. Μ. Κωβαίος, μετά τη συνάντη-
ση στο Κ.Υ. Πάρου, δήλωσε: «Η ευαισθη-
τοποίηση όλης της κοινωνίας, των απλών 
πολιτών, του Συντονιστικού Οργάνου και 
της Δημοτικής Αρχής απέδωσε καρπούς. 
Έχουμε σε υπηρεσία τρεις νέες ειδικότη-
τες και  αναμένουμε το επόμενο διάστη-
μα άλλες δύο. Μπαίνουμε σε μία νέα 
εποχή για την Υγεία στο νησί μας και 
πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, να κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια για την 
στήριξη και ενίσχυση του Κέντρου 
Υγείας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι 
ώστε το Κέντρο Υγείας Πάρου να καταστεί 
πλήρες σε κάλυψη ειδικοτήτων και σε πα-
ροχή υπηρεσιών».

Ανακοίνωση  
ΣΥΡΙΖΑ

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποί-
ησε στις 8/12/2017 ανακοίνω-
ση σχετικά με τη δημόσια υγεία 
στην Πάρο και το Κ.Υ. του νη-
σιού μας.

Η ανακοίνωση της Ο.Μ. του 
ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, έχει 
ως εξής:

«Στα δύο μόλις χρόνια ζωής 
της Κυβέρνησης, μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έγινε δυνατή 
η ανόρθωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το οποίο είχε οδηγηθεί 
στην κατάρρευση μέσα από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υποστή-
ριξαν η Ν.Δ και οι συνοδοιπόροι τους εκχωρώντας στα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα τον ευαίσθητο αυτόν χώρο.

Οι κάτοικοι της Πάρου βίωσαν αυτή την απαξίωση με την υποβάθμιση 
του Κ.Υ, την ερήμωσή του από ειδικευμένους γιατρούς και την ανασφά-
λεια στις διακομιδές των επειγόντων περιστατικών. Ο Παριανός λαός, 
στον μεγάλο αγώνα που έδωσε για την Υγεία, πρόταξε σαν σημαντικότε-
ρα αιτήματα τη μονιμότητα του Ιατρικού προσωπικού και την επέκταση 
των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών από μονοετή σε τριετή. Αυτά 
τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν μέσα από νομοθεσία που ψηφίστηκε τον 
Φλεβάρη του 2016. Στο λεγόμενο «Παράλληλο Πρόγραμμα» με στόχο 
την ενίσχυση της στελέχωσης των δομών Υγείας σε άγονες και νησιω-
τικές περιοχές, δόθηκαν κίνητρα στους γιατρούς προκειμένου να κατευ-
θυνθούν στα νησιά μας, θεσπίζοντας επιδόματα για τα άγονα Ιατρεία, 
καθιερώνοντας το θεσμό της ωφέλιμης θητείας, προκηρύσσοντας νέες 
θέσεις ειδικευμένων γιατρών και επιμηκύνοντας τις συμβάσεις των επι-
κουρικών γιατρών από το ένα έτος σε τριετία. 

Επιπλέον, έδωσε την δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να τους 
ενισχύει με χρηματικό ποσό ή στέγη, προκειμένου να μη λειτουργεί ανα-
σταλτικά το υψηλό κόστος διαβίωσης στα τουριστικά νησιά μας. Τα απο-
τελέσματα είναι σήμερα ορατά σε όλους.

Η Ν.Δ αντί να κάνει την αυτοκριτική της για την επιλογή διάλυσης του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας και επιτέλους να παραδεχθεί ότι σήμερα 
παντού, αλλά και στην Πάρο, αρχίζουν να φαίνονται τα θετικά αποτελέ-
σματα της πολιτικής της σημερινής Κυβέρνησης στην Υγεία, προσπαθεί 
να τα καρπωθεί και με επισκέψεις στελεχών ή παραγόντων της λειτουρ-
γεί πολιτικάντικα προσφέροντας… Αγιοβασιλειάτικα  δωράκια.

Σε αυτή την λογική ο Δήμαρχος Πάρου, μετά από επίσκεψή του στο 
Κέντρο Υγείας και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, προσπαθεί να μας πεί-
σει, ότι στην σημαντικά βελτιωμένη σημερινή εικόνα του Κέντρου Υγείας, 
έχει συμβάλλει και αυτός επενδύοντας ανερυθρίαστα στη μία και μονα-
δική φωτογραφία από τις κινητοποιήσεις του Παριανού λαού στη Αθήνα. 
Εκείνος, που ποτέ δε συμμετείχε σε καμιά συνεδρίαση του Συντονιστικού 
για την Υγεία, που ποτέ δεν κατέθεσε μια πρόταση για να συμβάλει στον 
αγώνα μας.

Ας αξιοποιήσει λοιπόν, έστω και αργά, τουλάχιστον τον θεσμικό του 
ρόλο προσφέροντας λύσεις, για παράδειγμα, στο σοβαρό πρόβλημα στέ-
γης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και πιθανά θα τους 
οδηγήσει στην παραίτηση ή καθιερώνοντας επίδομα στέγης για τους 
επικουρικούς γιατρούς, αποφάσεις που έχουν ήδη λάβει κι άλλοι Δήμοι 
των Κυκλάδων… και να ξέρει ότι οι Παριανοί έχουν μνήμη και μπορούν 
να ξεχωρίσουν τις ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις κινήσεις εντυπωσι-
ασμού.

Όσο και να μη θέλουν ορισμένοι, η σημερινή αναβάθμιση του Κέντρου 
Υγείας οφείλεται κυρίως στη βούληση της σημερινής κυβέρνησης, αλλά 
και στον αγώνα της Παριανής κοινωνίας.

Οι προκηρύξεις των θέσεων ειδικευμένων γιατρών και προσλήψεις 
έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνονται από την σημερινή κυβέρνηση με 
στόχο την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε».
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Φυτοφάρμακα… 
Αναγκαίο κακό;

Πριν μερικές ημέρες, βρέθηκα ύστερα από επίσκεψη 
στον λαχανόκηπο ενός φίλου, κάνοντας του το εξής 
ερώτημα: «Χρησιμοποιείς βιολογικά ή χημικά σκευά-
σματα για ψεκασμούς;», Μετά από συζήτηση απάντη-
σε: «Δυστυχώς τα χημικά σκευάσματα είναι αναγκαίο 
κακό».

Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία, ύστερα από πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο, να γράψω αυτό το άρθρο. Μεγά-
λη είναι η βιβλιογραφία και πολλές οι επιστημονικές 
έρευνες για τα φυτοφάρμακα, που έχουν κυριολεκτικά 
εισβάλλει στην καθημερινότητά μας και όλες οι επι-
στημονικές μελέτες συμφωνούν στο ότι: Τα φυτοφάρ-
μακα είναι χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται για 
την καταπολέμηση των εχθρών των φυτών με σκοπό 
την αποδοτικότερη καλλιέργεια. Ανακαλύφθηκαν τα 
τελευταία 70 χρόνια. 

Μετά την ανακάλυψη του D.D.T. το 1942 από τον 
Ελβετό Muller, το 1946 έρχεται από την «Bayer» τo 
παραθείο. Σκοπός ήταν η προστασία της δημόσιας 
υγείας για την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων, που 
μετέδιδαν ελονοσία και άλλες ασθένειες στον άνθρω-
πο. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανακάλυψη και πα-
ρασκευή σημαντικού αριθμού άλλων φυτοφαρμάκων. 
Διακρίνονται δε, σε ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή 
μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα. Τα τελευταία είναι τα 
πιο τοξικά για τον άνθρωπο και τα συχνότερα χρη-
σιμοποιούμενα. Άλλα διασπώνται ταχέως και άλλα 
βραδέως. Όλα όμως καταλήγουν στο περιβάλλον. Οι 
ουσίες τους προκαλούν δηλητηρίαση και μπορούν να 
μπουν στον οργανισμό με την αναπνοή, την κατάποση, 
αλλά κυρίως από το δέρμα. Η αλόγιστη χρήση, δημι-
ουργεί πολλά προβλήματα στα ζώα και φυτά. Ρυπαίνει 
το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα, διαταράσσει την ισορ-
ροπία του περιβάλλοντος και σε πολλές περιπτώσεις 
προκαλεί σοβαρές ή και μόνιμες βλάβες στην ανθρώ-
πινη υγεία, ή επιφέρει ακόμα και τον θάνατο. Κάποιες 
έρευνες έδειξαν ότι τα φυτοφάρμακα καταστρέφουν 
το G.P.S. των μελισσών μειώνοντας έτσι τον αριθμό 
των βασιλισσών, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη 
ζημιά στην χλωρίδα, αφού από τις μέλισσες γίνεται 
η γονιμοποίηση των φυτών και όχι μόνο. Οι άμεσες 
δυσάρεστες συνέπειες όμως, αφορούν κυρίως τους 
αγρότες και τις οικογένειες τους, λόγω κακής χρήσης. 
Υπολογίζεται ότι 3.000.000 άνθρωποι εκτίθενται σ’ 
αυτές τις ουσίες κάθε χρόνο και είναι υπεύθυνες για 
πάνω από 300.000 θανάτους παγκοσμίως.  

Στη χώρα μας 50 παιδιά και περισσότεροι από 120 
ενήλικες δηλητηριάζονται κάθε χρόνο, ερχόμενοι κατά 
λάθος σε επαφή με φυτοφάρμακα. Αυτές οι ουσίες 
πλήττουν ανεπανόρθωτα την δημόσια υγεία αφού κα-
ταλήγουν στο πιάτο μας.

Η «GREEN PEACE» καθώς και άλλες οικολογικές 
οργανώσεις, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου χρό-
νια τώρα για το θέμα αυτό, ξεκινώντας από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να αναλάβει 
επειγόντως δράση και να προχωρήσει αμέσως στο 
δρόμο της βιολογικής γεωργίας, χωρίς χημικά, με σε-
βασμό στην υγεία και το περιβάλλον.

Καλή σοδιά λοιπόν, στους φίλους καλλιεργητές, και 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε… ότι τρώμε.  

Παναγιώτης Δημόπουλος

Κρουαζιέρα

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε 
στις 8/12/2017 δελτίο τύπου σχετικά με την κρουαζιέ-
ρα στο νησί μας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ένα θερμό καλωσόρισμα, μία γεύση από την Πα-
ριανή φιλοξενία και ένα ακόμα βήμα για να καθιερω-
θεί η Πάρος στην αγορά της κρουαζιέρας»

Με τις καλύτερες εντυπώσεις, αποχώρησαν και 
φέτος τα πληρώματα και οι επιβάτες των κρουαζιε-
ρόπλοιων που προσέγγισαν το λιμάνι της Πάρου. Σε 
κάθε κρουαζιερόπλοιο που προσέγγιζε το λιμάνι δι-
οργανώνονταν μία μικρή τελετή υποδοχής που περιε-
λάμβανε ανταλλαγή αναμνηστικών και  ένα καλάθι με 
τοπικά προϊόντα και εδέσματα.

Στις τελετές υποδοχής, τον Δήμο εκπροσωπούσε η 
χωρική Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Δώρα Σαρρή-Παπα-
κυρίλλου. Στόχος ήταν ένα θερμό καλωσόρισμα αλλά 
και η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και γαστρονομίας. Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και 
οι υπεύθυνοι των εταιρειών ανταποκρίθηκαν θετικά 
στην πρωτοβουλία αυτή και άπαντες δήλωναν εντυ-
πωσιασμένοι από την εγκάρδια υποδοχή, με την κίνη-
ση των επισκεπτών στην αγορά της Πάρου να είναι 
αυξημένη και τους επιβάτες τους να φεύγουν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις από το νησί.

Επιδίωξή μας είναι να θεμελιωθούν συνεργασίες 
και να καταλήξει να γίνει βασική η επιλογή του κε-
ντρικού λιμένα Πάρου από τις εταιρείες κρουαζιέρας 
που πλέουν στις Κυκλάδες. Για το λόγο αυτό σχεδι-
άζουμε υποδομές μέσω του MASTERPLAN, για τον 
ασφαλή ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων και την 
εύκολη αποβίβαση των επιβατών στο κέντρο της 
πόλης. Η δημιουργία προβλήτας αναμένεται να προ-
σθέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην επιλογή του 
κεντρικού λιμένα της Πάρου στους καθιερωμένους 
προορισμούς προσέγγισης από τις εταιρείες, σε  αντί-
θεση με σήμερα  που τα κρουαζιερόπλοια βρίσκονται 
αγκυροβολημένα αρόδο και μεγάλη μερίδα επιβατών 
δεν αποβιβάζεται καν.

 Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη ανάπτυξης για το νησί της Πάρου, για το 
λόγο αυτό έχουμε όλοι ευθύνη, ο Δήμος Πάρου, του-
ριστικοί πράκτορες, τοπικοί φορείς, πολιτιστικοί και 
εμποροεπαγγελματικοί σύλλογοι, να τονίσουμε και να 
αναπτύξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να 
προβάλουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου 
και να οδηγήσουν σε αύξηση του τουρισμού κρουα-
ζιέρας στο νησί μας».

Νέα  
ανακοίνωση 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντι-
πάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ) δημοσιοποίησε στις 7/12/2017 
ανακοίνωση / απάντηση για το δελτίο τύπου που είχε 
εκδώσει το γραφείο δημάρχου Πάρου, σε ότι αφο-
ρά τις σχέσεις -που είναι σε ένταση- μεταξύ των δύο 
πλευρών.

Το δελτίο τύπου του ΣΕΟΤΑΠΑ έχει ως εξής:
«Ύστερα από δυόμιση (2,5) χρόνια, ξαναπαντά σε 

έγγραφό μας η Δημοτική Αρχή. Όπως τότε, στις 15 
Μαΐου του 2015, με το έγγραφο της ΑΜΚΕ που έκα-
νε λόγο για το μέχρι τότε επικίνδυνο αεροδρόμιο, το 
οποίο βγήκε απ’ το Γραφείο του Δημάρχου, έτσι και 
τώρα από το ίδιο γραφείο ήρθε η «πληρωμένη» απά-
ντηση στη διαμαρτυρία που καταθέσαμε στο τελευ-
ταίο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με τα «διαμάντια» που εμπεριέχει κι αυτή η απά-
ντηση όπως ο τουρισμός, το νέο αεροδρόμιο και η 
τεράστια αύξηση της επισκεψιμότητας σε αντιδιαστο-
λή με τη διαμαρτυρία που καταθέσαμε στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, η οποία κεντρικά είχε να κάνει με την 
έλλειψη εργαζομένων στο Δήμο μας, ήδη ασχολείται 
και θα ασχοληθεί ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος 
της Πάρου. Επίσης το σχόλιο ότι το ΔΣ μας αποτελεί 
μικρό τμήμα των εργαζομένων δεν μας εκπλήσσει, 
γιατί είναι ενδεικτικό της απαξιωτικής συμπεριφοράς 
από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία, κατά 
την προσφιλή της συνήθεια, προσπαθεί να διαιρέσει 
τους εργαζόμενους και να αποπροσανατολίσει τη συ-
ζήτηση που προσπαθούμε να ανοίξουμε.

Εμείς, από την πλευρά μας, ένα είναι το ερώτημα 
που θέλουμε να θέσουμε προς τη Δημοτική Αρχή. Για 
ποια αυτοδιοίκηση μιλάει; Για την αυτοδιοίκηση της 
υποχρεωτικής κατάθεσης των αποθεματικών των 
Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας; Για την αυτοδι-
οίκηση της απαγόρευσης των προσλήψεων, ακόμα 
και των ανταποδοτικών; Για την αυτοδιοίκηση της 
αύξησης του ΦΠΑ στη νησιωτική χώρα η οποία δεν 
έχει παγκόσμιο προηγούμενο; Για την αυτοδιοίκηση 
της παράδοσης του ασθενοφόρου, κόντρα σε από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε τη μορφή 
Λαϊκής Συνέλευσης παρουσία και των εκπροσώπων 
του ΕΚΑΒ; Για την αυτοδιοίκηση της απαγόρευσης 
πληρωμής των συμβασιούχων στην καθαριότητα, οι 
οποίοι εργάζονται για δεύτερη φορά μέσα στο 2017 
απλήρωτοι; Για την αυτοδιοίκηση βασικών κοινωνι-
κών ελλείψεων όπως δημόσιοι γιατροί, ιατρικός εξο-
πλισμός και σχολικά κτήρια; Για την αυτοδιοίκηση που 
δεν μπορεί να υλοποιήσει ούτε τους νόμους του κρά-
τους που προβλέπουν συγκεκριμένες παροχές στους 
εργαζόμενους όπως πχ ο νόμος 4483/2017;

Δυστυχώς, η σημερινή Δημοτική Αρχή, διαστρε-
βλώνοντας την πραγματικότητα, δεν μπορεί να αντι-
ληφθεί ούτε τα αυτονόητα. Ότι δηλαδή μόνη αυτή 
στέκεται απέναντι στην αυτοδιοίκηση ως ο σημαντι-
κότερος εχθρός της.

Εμείς ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε το θέμα της 
διαμαρτυρίας μας και επίσημα τόσο στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, για ένταξή του στην ημερήσια διάταξη 
για συζήτηση, όσο και στις Δημοτικές Παρατάξεις με 
προτροπή να το καταθέσουν οι ίδιες, για να είμαστε 
σίγουροι ότι θα συζητηθεί».
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Γιορτινό τραπέζι µε
αγαπηµένα πρόσωπα και
προϊόντα του τόπου µας

καλεσ γιορτεσ!

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Τυριάγραβιέρα | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | µυζήθρα | ξυνότυρο | φορµάκι
κεφαλάκι σε ελαιόλαδο | βούτυρο φρέσκο | ανθότυρο ξερό | κεφαλοτύρι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

συστήµατα ήχου & εικόνας

µουσικά όργανα

ηλεκτρικές συσκευές

Παροικιά | τηλ: 22840 22357
audiophile.yiannis@gmail.com

Ευχαριστίες αιμοδοτών
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 

εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου 
«Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαρίστησε θερμά 
τα μέλη του για την προσφορά τους στην 
χειμερινή αιμοληψία, δίνοντας το παρόν 
στο κάλεσμα με 532 συμμετοχές, προ-
σφέροντας 501 φιάλες αίματος.

Αναλυτικότερα, στη δημοτική κοινότητα 
Αρχιλόχου συγκεντρώθηκαν 54 φιάλες αί-
ματος, στη δημοτική κοινότητα Νάουσας 
69 φιάλες και στη δημοτική κοινότητα Παροικιάς 378 φιάλες.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αιμοδοτών σημειώνεται: «[…] Στα θετικά της 
χειμερινής αιμοληψίας ήταν οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από την παιδίατρο 
της αιμοδοσίας, Άννα Καφούρου, στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
οι οποίες είχαν μεγάλη απήχηση στη μαθητική κοινότητα, ευαισθητοποιώντας τους 
να μεταφέρουν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το τελευταίο διάστημα οι 
ανάγκες σε αίμα έχουν αυξηθεί. Ο σύλλογος μας κάνει τεράστια προσπάθεια για να 
μπορέσουμε να έχουμε αυτάρκεια αίματος. Καλό είναι λοιπόν να συνειδητοποιήσου-
με ότι δίνοντας αίμα είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε».

Τέλος, ο σύλλογος ευχαρίστησε το κλιμάκιο αιμοληψίας του νοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία» και ιδιαίτερα την παιδίατρο, Άννα Καφούρου για τις ομιλίες που πραγ-
ματοποίησε στα σχολεία, τους διευθυντές των σχολείων, Νικόλαο Φλέσσα, Ιωάν-
νη Δρόσο, Θεόφιλο Βοσινάκη, Φένια Θεοφίλου, τον π. Γεώργιο Νάστα, τον κ. Ηλία 
Μαούνη, τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου, Ευστράτιο Χριστόφορο, 
το Κ.Υ. Πάρου για τη συνεργασία και φιλοξενία, τα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, την οικογένεια Κοντού Λοΐζου, εστιατόρια του νησιού μας, τις κυρίες: Αιμιλία 
Αρκά, Άννα Κάγκανη, Νικολίνα Αρκουλή, Στεφανία Κορτιάνου, Ζαχαρούλα Μπαμπίρη, 
τη μαθήτρια Αναστασία Σκιαδά και τους μαθητές του γυμνασίου Πάρου.  

Νερό
Πόροι συνολικού ύψους 16.600.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» για την κατασκευή έργων ύδρευ-
σης στα μικρά και μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Τα έργα, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της καλύτερης διανομής και του ελέγ-
χου ποιότητας, αποσκοπούν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Περιφέρειας 
σε πόσιμο νερό, λόγω των μειωμένων υδατικών πόρων, που οφείλεται τόσο στα γε-
ωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και στην αύξηση του πληθυσμού κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν σε έργα συλλογής, διανομής, επε-
ξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως: 

- κατασκευή νέων και επέκταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης, 
- αντικατάσταση παλαιών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος  και για 

την - βελτίωση της ποιότητας του νερού, 
- κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού, 
- κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών του έργων, για 

την - μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο.
Η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 12.500.000 ευρώ, αφορά τα μεγαλύτερα νη-
σιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 
για την υποβολή προτάσεων έργων, μεταξύ αυτών και ο δήμος Πάρου. 

Η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.100.000 
ευρώ, αφορά τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας και απευθύνεται στους δυνητι-
κούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, μεταξύ αυτών και ο δήμος 
Αντιπάρου.

Τέλος, η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων και για τις δύο παραπάνω 
προσκλήσεις είναι η 4/12/2017 και ημερομηνία λήξης η 15/03/2018. Ως ελάχιστος 
προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ.
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Να τα πούμε;
 Τιμώντας τις άγιες αυτές ημέρες η χορωδία ενη-

λίκων και η παιδική χορωδία του δημοτικού ωδείου 
Πάρου μας προσκαλούν στη συναυλία τους το Σάβ-
βατο16/12/2016, στις 8:00 μ.μ. στον πολυχώρο του 
ΕΠΑΛ Πάρου.

Τις χορωδίες συνοδεύουν οι: Νίκος Παπαδάκης στην 
κιθάρα και στο λαούτο, Κώστας Μπαλίκος στο βιολί 
και στο κρητικό λαούτο, Κώστας Μακρυδάκης στην 
κρητική λύρα και η Μαρίνα Δράγαζη στο ακορντεόν. 
Τη μουσική εκδήλωση πλαισιώνει με την αφήγησή της 
στα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα αλλά και στην 
ιστορία της Θείας Γέννησης, η Μοσχούλα Κοντοσταύ-
λου.  

Τη συναυλία ανοίγουν με επίκαιρους χριστουγεννιά-
τικους ύμνους τα φωνητικά σύνολα βυζαντινής μουσι-
κής «Ρωμανός ο Μελωδός» και τρίφθογγος λύρα, υπό 
τη διεύθυνση του π. Μανώλη Φωκιανού.

Τέλος, η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον δήμο 
Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ και το δημοτικό ωδείο Πάρου.

Νέο ΔΣ στους 
Λευκιανούς 
της Αθήνας

Στις 11/12/2017 στο γραφείο της λέσχης του Προ-
οδευτικού Συλλόγου Λευκιανών, συνεδρίασε το νέο 
διοικητικό συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρε-
σίες και συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τζανετής
Αντιπρόεδρος – υπεύθυνη εκδηλώσεων: 

Μαργαρίτα Κοντού
Γραμματέας: Μάρκος Ξενάκης
Ταμίας: Χρήστος Κουρκούμπας
Μέλη: Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου, Μαρία Χανιώτου, 

Κατερίνα Καστανιά.

Παραδοσιακός 
οικισμός

Ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού 
Παροικιάς, διοργανώνει την πρώτη του συνάντηση –
υπό το νέο ΔΣ- την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στο 
πολυγωνικό κτίριο του γενικού λυκείου Πάρου (δίπλα 
από το αρχαιολογικό μουσείο.

Η συνάντηση – συζήτηση θα ξεκινήσει στις 10:30 το 
πρωί και θα έχει τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποιήσεις καταστατικού του συλλόγου
2. Συζήτηση για την Παροικιά, επισήμανση θεμάτων 

που απασχολούν τους κατοίκους της, κακώς κείμενα 
και προτάσεις βελτίωσης

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου επισημαίνεται: 
«Ελάτε να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε όλοι 
μαζί να βρούμε λύσεις. Αναμένουμε με χαρά την πα-
ρουσία όλων των κατοίκων της Παροικιάς».

Ενεργά  
ρήγματα  
στο Αιγαίο

Ο βυθός του Αιγαίου ανάμεσα στη Σαντορίνη και 
στην Αμοργό κρύβει συνολικά πέντε μεγάλα 
ρήγματα μήκους άνω των 20 χιλιομέτρων το 
καθένα, τα οποία μπορούν να δώσουν σει-
σμούς μεγέθους 
6,5 έως 7,3 
βαθμών.

Υπάρχουν επί-
σης τουλάχιστον 
20 υποθαλάσσια 
ηφαίστεια, αλλά 
μόνο ο Κολούμπος 
κοντά στη Σαντο-
ρίνη φαίνεται να 
είναι ενεργός.

Αυτό προκύπτει 
από νέες έρευνες 
ξένων και Ελλή-
νων γεω-επιστη-
μόνων στην περι-
οχή, όπως δήλωσε 
στο Αθηναϊκό 
- Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ει-
δήσεων η επί-
κουρη καθηγήτρια 
του τμήματος γε-
ωλογίας και γε-
ωπεριβάλλοντος 
του πανεπιστημίου 
Αθηνών, Παρα-
σκευή Νομικού, 
βασικό μέλος της 
ερευνητικής ομάδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
ερευνητών, εκτός από το ρήγμα της Αμοργού που 
«έδρασε» πριν περίπου 60 χρόνια και το οποίο χρει-
άζεται κάποιους αιώνες για να ξαναενεργοποιηθεί, τα 
υπόλοιπα ρήγματα μπορούν να δώσουν σεισμό, χωρίς 
όμως να είναι δυνατό να προσδιορισθεί χρονικά αν 
αυτός θα συμβεί σε μερικά χρόνια ή σε δεκάδες χρό-
νια.

Ο κίνδυνος τσουνάμι
Όσον αφορά τον κίνδυνο ενός μελλοντικού τσου-

νάμι, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περιοχή έχει το 
σεισμικό δυναμικό που χρειάζεται (μέγεθος σεισμού 
περίπου 7), καθώς και πολλά απότομα ασταθή πρα-
νή με μεγάλες μορφολογικές κλίσεις κατά μήκος των 
ρηξιγενών υποθαλάσσιων κρημνών, που μπορούν να 
δώσουν τσουνάμι, εφόσον ενεργοποιηθούν, όπως έγι-
νε το 1956 με το μεγαλύτερο τσουνάμι του 20ου αιώνα 
στη Μεσόγειο.

Είχε προηγηθεί ο σεισμός του 1956, που προκάλε-
σε 53 θανάτους και πολλές καταστροφές στο νησί 
της Σαντορίνης και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα 
τσουνάμι που είχε ύψος κύματος έως 30 μέτρων στην 
Αμοργό, 20 μέτρων στην Αστυπάλαια και δέκα μέτρων 
στη Φολέγανδρο. Στην περιοχή αυτή του Αιγαίου 
υπάρχουν αρκετά υποθαλάσσια ηφαίστεια εκτός από 
το γνωστό Κολούμπο κοντά στη Σαντορίνη. Συγκε-
κριμένα, έχουν εντοπισθεί περίπου 23 υποθαλάσσιοι 
ηφαιστειακοί κώνοι ευθυγραμμισμένοι στα βορειοα-
νατολικά του Κολούμπου. Είναι όμως πολύ μικρότεροι 
και οι κορυφές τους βρίσκονται πολύ βαθύτερα, έτσι 
ώστε δεν φαίνεται να υπάρχει πρόσθετος ηφαιστεια-
κός κίνδυνος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των 
επιστημόνων, η ηφαιστειακή δραστηριότητα περιορί-

ζεται στον τομέα του Κολούμπου και δεν συνεχίζεται 
προς τους τομείς της Ανύδρου και της Αμοργού.

Προϊστορία 3-4 εκατομμυρίων ετών
Η ενεργοποίηση των ρηγμάτων στην τεκτονική ζώνη 

Σαντορίνης - Αμοργού και η έναρξη καταβύθισης της 
περιοχής άρχισε πριν από τρία έως τέσσερα εκατομ-
μύρια χρόνια και έκτοτε συνεχίζεται με την επέκταση 
και τη βάθυνσή της.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να χαρτογραφούν με με-
γάλη λεπτομέρεια τα υποθαλάσσια ρήγματα, προκει-
μένου να γνωρίζουν το δυναμικό τους και το μέγεθος 
του σεισμού που μπορούν να δώσουν. Μέχρι σήμερα 

ο βυθός της περιο-
χής ανατολικά της 
Σαντορίνης μελε-
τήθηκε με το πλοίο 
«Αιγαίο» το 2001 
και το 2006, ενώ 
νότια της Αμοργού 
χαρτογραφήθηκε 
από το αμερικανι-
κό πλοίο «Marcus 
Langseth» το 
2015. Σχετική 
σεισμική έρευνα 
είχε γίνει από το 
γερμανικό πλοίο 
«Poseidon» το 
2006.

Οι ερευνητές 
παρουσίασαν τη 
νέα εργασία στο 
διεθνές επιστη-
μονικό περιοδικό 
«Τεκτονοφυσική» 
(Tectonophysics) 
με θέμα «Επεκτει-
νόμενος εφελκυ-
σμός, βύθιση και 
πλευρική κατάτμη-

ση στις λεκάνες Σαντορίνης - Αμοργού κατά το Τεταρ-
τογενές : Επιπτώσεις στα γεγονότα της Αμοργού του 
1956».

Σε αυτήν παρουσιάζονται επεξεργασμένα νέα ψηφι-
ακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν από τις ωκεανογραφι-
κές έρευνες, τόσο για την βαθυμετρία και την ανάλυση 
του αναγλύφου του θαλάσσιου πυθμένα. Αναλύονται 
επίσης δεδομένα σεισμικής ανάκλασης για την ανί-
χνευση των γεωλογικών στρωμάτων και των τεκτο-
νικών δομών, κυρίως των ρηγμάτων στο υπόβαθρο 
κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, σε βάθος πολλών 
εκατοντάδων μέτρων, κατά μήκος της ενεργής Τεκτο-
νικής Ζώνης Σαντορίνης-Αμοργού, η οποία έχει συνο-
λικό μήκος 60-70 χλμ και πλάτος 20-25 χλμ.

Μεταξύ άλλων ευρημάτων, διαπιστώθηκε ότι οι συ-
νολικές μετατοπίσεις στα ρήγματα είναι της τάξης του 
ενός έως 2,5 χιλιομέτρων, με τη δημιουργία υποθα-
λάσσιων κρημνών ύψους πολλών εκατοντάδων μέ-
τρων.

«Εντοπίσθηκαν πρόσφατοι ρηξικρημνοί με «άλμα-
τα» της τάξης των επτά έως εννέα μέτρων κατά μή-
κος της βάσης του ρήγματος της Αμοργού, αμέσως 
πάνω από τον σημερινό υποθαλάσσιο πυθμένα, που 
μαρτυρούν την ενεργοποίηση του ρήγματος κατά τον 
τελευταίο σεισμό μεγέθους 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ 
το 1956», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Νομικού. Παρόλα 
αυτά, οι ερευνητές δεν εντόπισαν κάποια διακριτή υπο-
θαλάσσια κατολίσθηση στη στενή περιοχή του ρήγμα-
τος, η οποία να μπορεί να ευθύνεται για το τσουνάμι 
που παρατηρήθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο με 
το σεισμό. «Έχουμε πλέον καταλάβει ότι το τσουνάμι 
του 1956 οφείλεται στην ταχεία ενεργοποίηση -στην 
τεκτονική κίνηση- του ρήγματος της Αμοργού και όχι 
στις κατολισθήσεις, που σαφώς και αυτές μπορούν 
να προκαλέσουν τσουνάμι», επισήμανε η κ. Νομικού.
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Χαµηλοθώρης
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Περιφερειακός Παροικιάς • 22840 24493

Επιμελητήριο
Με ομαλό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του 

επιμελητηρίου Κυκλάδων τη Δευτέρα 11/12/2017, 
αναδεικνύοντας τα 51 μέλη του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου. 

Για πρώτη φορά στην επιμελητηριακή κοινότητα, η 
εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. 
Η καινοτόμος πρωτοβουλία ξεπέρασε τα εμπόδια της 
νησιωτικότητας και έδωσε τη δυνατότητα άσκησης του 
εκλογικού δικαιώματος στους επιχειρηματίες και των 
24 νησιών του Νομού μας, ενισχύοντας έτσι τις αρχές 
της δημοκρατίας και της ισότητας. 

Από το μοναδικό συνδυασμό, «Η επόμενη μέρα», 
εκλέχθηκαν οι παρακάτω Παριανοί υποψήφιοι:

Τμήμα εμπορικό: Νικόλαος Μιχαλιός του Χρήσου
Τμήμα τουριστικό: Στέλλα Φυρογένη του Κων/νου
Τμήμα Υπηρεσιών: Παντελής Μπογιατζής του 

Αλεξάνδρου.

Ευλογιά
Από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου, 

Φιλήμονα Ζαννετίδη, εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο 
τύπου για την εμφάνιση Εμφάνιση κρουσμάτων ευλο-
γιάς.

Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα 
έχουν εμφανιστεί κρούσματα της ευλογίας του προβά-
του τόσο στη Λέσβο όσο και στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. 
Η ευλογιά είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόση-
μα των ζώων που προσβάλλει τις αίγες και κυρίως τα 
πρόβατα. Το νόσημα μεταδίδεται άμεσα από ζώο σε 
ζώο αλλά και έμμεσα (με προσωπικό, οχήματα, εργα-
λεία και ζωοτροφές από μολυσμένες εκτροφές). 

Η τυπική εικόνα της ευλογιάς είναι η παρουσία αλλοιώσεων (διογκώσεις του δέρματος, κοκκινίλες, σπυριά και 
τελικά ανοικτές πληγές) κυρίως στο κεφάλι, τις μασχάλες, την κάτω πλευρά της κοιλιάς και το εσωτερικό της 
ουράς. Πιο πιθανόν είναι να εμφανιστεί στα πρόβατα. Το νόσημα δεν προσβάλλει τον άνθρωπο αλλά μπορεί να 
μεταφερθεί με τον άνθρωπο από μία μολυσμένη εκτροφή σε άλλη.

Στα νησιά μας δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα της νόσου. Ωστόσο, το νόσημα υπάρχει στη γειτονική 
Τουρκία και τελευταία και στη νήσο Λέσβο. Για την αποφυγή της εμφάνισης της νόσου πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα προφύλαξης και βιοασφάλειας:

- Δεν εισάγουμε νέα ζώα των ευαίσθητων ειδών (αίγες και πρόβατα) στην εκτροφή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας.

- Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις προσωπικού, οχημάτων και εργαλείων μεταξύ των εκτροφών.
- Εφαρμόζουμε τακτικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις στους στάβλους, τα εργαλεία και τα οχήματα της 

εκτροφής.
- Λαμβάνουμε μέτρα για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εισόδου ζωών στην εκτροφή.
- Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν έχουμε πρόσφατα επισκεφθεί τη Λέσβο ή την Τουρκία ή αν δεχόμαστε στην 

εκτροφή άτομα που έχουν πρόσφατα  επισκεφθεί τη Λέσβο ή την Τουρκία.
- Οι μετακινήσεις ζωικού κεφαλαίου από και προς άλλες περιοχές τις χώρας γίνονται μόνο με έγγραφη άδεια 

της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
- Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα, τα απομονώνουμε άμεσα και ενημερώνουμε 

τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Φ. Ζαννετίδης, στο ενημερωτικό δελτίο τύπου σημειώνει: «Η εμφάνιση 

του νοσήματος σε μία περιοχή οδηγεί στη λήψη αυστηρών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσής του (θανα-
τώσεις ζώων, απαγόρευση μετακινήσεων κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες 
πληροφορίες με τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες».

Πεζοπορία
Την τελευταία του πεζοπορία για το 2017 θα πραγ-

ματοποιήσει ο ΧΟΝ την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. 
Η πεζοπορία θα γίνει στη διαδρομή αρχαία λατομεία 

– Μαράθι – Άγιος Μηνάς (βαθμός δυσκολίας: μέτρια, 
διάρκεια: δυόμιση ώρες), θα είναι κυκλική και αρχηγός 
θα είναι η κ. Μαρία Περαντινού. 

Στα αρχαία λατομεία θα οδηγήσει την ομάδα και θα 
ξεναγήσει στα σπήλαια όλους όσοι το επιθυμούν ο κ. 
Γιώργος Ανουσάκης. Στη συνέχεια θα υπάρξει επίσκε-
ψη στους χώρους του μοναστηριού του Αγίου Μηνά. Η 
συνάντηση θα γίνει στις 11:15, στο χώρο στάθμευσης 
πριν τα λατομεία. Η αναχώρηση θα γίνει στις 11:30.



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

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

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

Αυτές οι μέρες, είναι πάντα μέρες 
απολογισμών και νέων στόχων. 
Μια νοητή γραμμή  χωρίζει εκείνα 
που γίνονται πια παρελθόν, από τις 
νέες προκλήσεις που έρχονται.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
αφήνουμε πίσω μας άλλη μια χρο-
νιά σκληρής δουλειάς. Με βαθιά 
πίστη και εμπιστοσύνη στις δυνά-
μεις των νησιωτών μας, εργαστή-
καμε με αφοσίωση, με σχέδιο, με 
σοβαρότητα και επαγγελματισμό, 
σε όλους τους τομείς που επιλέ-
ξαμε να κινηθούμε στρατηγικά, για 

να διαμορφώσουμε ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όχι 
μόνο για το 2017, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος μας είναι η κορυφή. Γιατί μόνο η κορυφή και ο 
πρωταθλητισμός ταιριάζουν και αξίζουν σ’ αυτόν τον υπέ-
ροχο τόπο, το Νότιο Αιγαίο.

Με τον ίδιο ζήλο, με το ίδιο πάθος, θα δουλέψουμε και 
στη νέα χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Με συγκεκρι-
μένα και καλά σχεδιασμένα βήματα διαμορφώνουμε το 

αύριο του τόπου μας. 
Σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια, δεν μπορώ παρά να 

βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία. Την αισιοδοξία που πη-
γάζει από τη δύναμη και το σθένος του νησιώτικου λαού 
μας, να στέκεται όρθιος κόντρα στις αντιξοότητες,  να ξε-
περνά τα εμπόδια, να τα μετατρέπει σε ευκαιρίες και στο 
τέλος να αναδεικνύεται πρωταθλητής. 

Γι αυτό το λαό, οφείλουμε να ξεπερνάμε διαρκώς τον 
εαυτό μας, για να επιτύχουμε το καλύτερο.

Εύχομαι από καρδιάς, το 2018 να είναι μια χρονιά που 
θα μας οδηγήσει ακόμη πιο μπροστά. Που θα μας φέρει 
πιο κοντά στους στόχους της δημιουργίας, της ανάπτυξης, 
της ευημερίας, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της 
επούλωσης όλων εκείνων που μας πληγώνουν. Μια χρο-
νιά που θα εκπληρώσει στόχους και επιθυμίες, που θα μας 
κάνει ακόμα πιο δυνατούς στις νέες μάχες που όλοι μαζί 
θα κληθούμε δώσουμε. 

 Εύχομαι σε όλους,  Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά, 
με υγεία, προκοπή, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος

Υγεία, αγάπη, ευτυχία, όνει-
ρα, χαμόγελα, δημιουργικό-
τητα, επιτυχίες… είναι μερικές 
μόνο από τις ευχές μου για τα 
φετινά Χριστούγεννα και τη 
νέα χρονιά που πλησιάζει. 

Χρόνια Πολλά!

 
Παντελής Τζανακόπουλος

Αντιπρόεδρος Περ. Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακός Σύμβουλος

Με την ευκαιρία των 
Χριστουγέννων και του νέου 
έτους 2018, θα ήθελα να ευχη-
θώ σε όλους τους συμπολίτες, 
άνδρες και γυναίκες της Πάρου 
και της Αντιπάρου, Χρόνια Πολλά 
και κάθε οικογενειακή και ατομική 
ευτυχία.

Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος 
του 2018 η πατρίδα μας και οι 
Κυκλάδες θα ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία 
το μέλλον, αφήνοντας πίσω τα πολύ δύσκολα και 
οδυνηρά χρόνια της κρίσης.

Με την προσδοκία η κοινωνία να δει καλλίτερες 
μέρες, εύχομαι η νέα χρονιά να βρει τους 
συμπολίτες μας με υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα 
και αγωνιστικότητα για το καλό των νησιών μας και 
ολόκληρης της χώρας.

     Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ  

Θα ήθελα να ευχηθώ σ’ όλους 
σας καλή χρονιά με ειρήνη, αγά-
πη και υγεία. Να ευχηθώ από το 
επίπεδο των ευχών, με τις προ-
σπάθειες όλων μας, να φτάσομε 
στο επίπεδο της πραγματοποίη-
σης των στόχων.

Το 2018 έρχεται με ικανές 
προϋποθέσεις να μας οδηγήσει 
σε πιο βατά μονοπάτια. Αυτό για να συμβεί, πρέπει 
να το προσπαθήσομε όλοι μαζί.

Καλή είναι η κριτική, δίχως αυτή δεν ζει η δημο-
κρατία.

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα όπως έχουν και 
ας αγωνιστούμε συμφωνώντας σε κάποιες κοινές 
προτάσεις και στόχους, όπως ζητάει και ο Πρωθυ-
πουργός, που θα ενισχύσουν τον αγώνα μας για την 
έξοδο από την κρίση βήμα-βήμα μέσα στο 2018.

Χρόνια πολλά σ’ όλους σας, χρόνια πολλά στα 
νησιά μας, που θα αποτελούν αιώνια σύμβολα φω-
τός και πολιτισμού.

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

Αγαπημένοι φίλοι,
Αυτές τις Άγιες μέρες ας γιορτά-

σουμε με ευλάβεια τη μεγάλη στιγμή 
της Χριστιανοσύνης,

Ας γεμίσουμε τις καρδιές μας με 
αγάπη, ελπίδα και ευτυχία

Ας γευτούμε παραδοσιακά φαγητά 
και γλυκά και ας ανοίξουμε τις πόρτες 
των σπιτιών μας να ακουστούν τα κά-
λαντα από τις φωνούλες των παιδιών.

Κυρίως όμως ας μοιραστούμε μαζί 
με τους ανθρώπους μας και όλο τον 
κόσμο στιγμές και αναμνήσεις που θα 

μας είναι πολύτιμες και θα μας στηρίζουν εν μέσω των οικο-
νομικών και κοινωνικών αλλαγών, που μας κατακλύζουν κα-
θημερινά.

Σας εύχομαι ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Εύχομαι ο ερχομός του νέου 
έτους να φέρει στις καρδιές όλων  
αγάπη, γαλήνη και ευτυχία.

Ας είναι το 2018 το έτος που θα 
καταφέρουμε όλοι μαζί να δημι-
ουργήσουμε τις σωστές συνθήκες 
για να ατενίζουμε το μέλλον με ελ-
πίδα και αισιοδοξία.    

Βατίστας Ρούσσος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου  

Εύχομαι σε όλες και σε όλους 
Καλά Χριστούγεννα και πάνω απ’ 
όλα υγεία. Το νέο έτος ας κάνει 
πραγματικότητα τα όνειρά μας.

Χρόνια πολλά γεμάτα ευτυχία 
και ελπίδα.

Χρήστος Βλαχογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

Ευχές για τη
νέα χρονιά



Ευχές από καρδιάς για μια 

χρονιά δημιουργική, όμορ- φη, 

με λιγότερα προβλήματα και 

περισσότερες χαρούμε- νες 

στιγμές. Χρόνια Πολλά, Καλά 

Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά

Γιάννης Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντι-
πάρου εύχονται σε όλο τον κόσμο Χρόνια πολλά, 
καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία για κάθε μέρα του 
χρόνου.

Το άστρο της Βηθλεέμ να 

οδηγεί όλους μας μακριά 

από την κακία του σύγχρο-

νου Ηρώδη, στο δρόμο της 

νεογέννητης ελπίδας!

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
Δημοτικός Σύμβουλος

Για τις Άγιες ημέρες των 
Χριστουγέννων εύχομαι 
εγκάρδια Χρόνια Πολλά!

Για το νέο έτος 2018 εύ-
χομαι υγεία, ειρήνη και δη-
μιουργία μέσα σε μια κοι-
νωνία πιο ανθρώπινη, πιο 
αληθινή, με αλληλέγγυες 
σχέσεις μεταξύ μας για το 
καλό του καθενός ατομικά 
και οικογενειακά!

Κώστας Ν. Μπιζάς
Πρόεδρος Περιφερειακού  Συμβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου  
Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σας εύχομαι υγεία, κοινωνι-

κή και προσωπική προκοπή !

Αγωνιζόμαστε και πιστεύ-

ουμε ότι η χρονιά που έρχε-

ται, το 2018, θα σημάνει το 

τέλος της καταστρεπτικής δί-

νης που περιέπεσε η πατρίδα 

μας. Οι αποτυχημένες πολιτικές πρέπει να μείνουν 

στο παρελθόν. Με το βλέμμα στο μέλλον οφείλου-

με να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της 

χώρας μας, αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνα-

τότητες ανάπτυξης που ταιριάζουν στη σύγχρονη 

δημοκρατία μας.   

Νικόλαος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Η γέννηση του Χριστού μας 

ας σημάνει την αρχή για μια 

καλύτερη ζωή γεμάτη αλήθεια 

και φως.

Καλά Χριστούγεννα και ευ-

τυχισμένο το νέο έτος. 

Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
Αντιδήμαρχος Πάρου

Εύχομαι από καρδιάς 

καλές γιορτές, καλά Χρι-

στούγεννα και εύχομαι η 

νέα χρονιά να φέρει πε-

ρισσότερες προοπτικές, 

χαρουμενες στιγμές, χαμό-

γελα κι αλληλεγγύη! 

Χρήστος Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος ΠάρουΕύχομαι από καρδιάς καλές 

γιορτές. Η θεία γέννηση να ανα-
πτερώσει το ηθικό όλων μας δί-
νοντας μας υγεία, ελπίδα ,ειρήνη 
και αγάπη. Τέσσερις λέξεις....χί-
λιες ευχές! Ευλογημένο και αισι-
όδοξο το 2018.

Εμμανουήλ Μαλαματένιος 
Αντιδήμαρχος Πάρου

Αγαπημένοι φίλοι,
Αυτές τις Άγιες μέρες ας γιορτά-

σουμε με ευλάβεια τη μεγάλη στιγμή 
της Χριστιανοσύνης,

Ας γεμίσουμε τις καρδιές μας με 
αγάπη, ελπίδα και ευτυχία

Ας γευτούμε παραδοσιακά φαγητά 
και γλυκά και ας ανοίξουμε τις πόρτες 
των σπιτιών μας να ακουστούν τα κά-
λαντα από τις φωνούλες των παιδιών.

Κυρίως όμως ας μοιραστούμε μαζί 
με τους ανθρώπους μας και όλο τον 
κόσμο στιγμές και αναμνήσεις που θα 

μας είναι πολύτιμες και θα μας στηρίζουν εν μέσω των οικο-
νομικών και κοινωνικών αλλαγών, που μας κατακλύζουν κα-
θημερινά.

Σας εύχομαι ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Στην εποχή των συμπλη-
ρωματικών μνημονίων, της 
«δίκαιης ανάπτυξης», και της 
«νέας μεταμνημονιακής επο-
χής» με όλα τα παλιά αλλά 
και νέα μέτρα σε βάρος των 
λαϊκών στρωμάτων, η μόνη 
ελπίδα βρίσκεται στα χέρια 
του ίδιου μας του λαού.

Τις ευχές μας λοιπόν, για 
υγεία, χαρά, αισιοδοξία και δύναμη για τις καλύτε-
ρες μέρες.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προ-
σωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου σας εύχονται ΚΑΛΕΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ.

Ας είναι το 2018 μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευημε-
ρία, ευτυχία και δημιουργία για όλους μας

Ευχές για τη
νέα χρονιά
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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 τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή προ-

καταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή όλα µαζί σαν συγκρότηµα, σε 

τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 
τ.µ., 15 δωµάτια µε ρεσεψιόν και 
σπίτι από κάτω, ενοικιασµένο µε 
απόδοση 20.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλεί-
ται γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., 
µε οικία 100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., 
εντός παραδοσιακού οικισµού, µε 
συντελεστή δόµησης 0,5 (δυνατό-
τητα επιπλέον δόµησης 700 τ.µ.). 
Τηλ. 210 8955513 – 6943 486 319

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµέ-
νη. Τιµή: 150 ευρώ το µήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ενοικιάζεται 
κατοικία 90 τ.µ., 2 Υ/∆, 2 µπάνια, 
σαλόνι, κουζίνα. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6932 899 999

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
συγκρότηµα 5 κατοικιών µε 
πανοραµική θέα. Η κάθε κατοικία 
είναι 150 τ.µ. Ενοικιάζονται για 
σεζόν ή για ολόκληρο το χρόνο. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
210 4517115, 6932 344 640

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ στην Παροικία Πάρου 
πωλείται. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 690 6570 810

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται έως 30 ετών, 
από το κατάστηµα Bit of Salt στον 
Αστέρα. Απασχόληση για όλο 
το χρόνο. Απαραίτητα: άπταιστα 
αγγλικά και προϋπηρεσία. Τηλ. 
6977 706 736

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 
εργασία σε µάντρα οικοδοµικών 
υλικών, κύρια εργασία σίδερα 
µπετού, στην περιοχή Παροικιάς. 
Τηλ. 6942 557 051

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ζητείται από την 
εταιρεία Ν. Κρητικός - Εφαρµογές 
Ο.Ε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6944 412 711

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από το ξενοδοχείο Lefkes 
Village στις Λεύκες Πάρου, για 
τους µήνες Μάιο - τέλη Σεπτεµβρί-
ου 2018 για πρωινή απασχόληση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email:  
lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 
210-7293351

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ επαγγελµατίας και 
ενθουσιώδης ζητείται από εργα-
στήριο ραπτικής στην Μάρπησσα. 
Αγγλικά απαραίτητα. Τηλ. 22840-
41341 (08:00-14:00)

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε προϋπηρεσία 
για τη σαιζόν 2018 ζητούνται 
από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 
στην Χρυσή Ακτή της Πάρου. 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 
210 6232082 ή στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από το 
YIASOU Café στο ∆ρυό για τις 
θέσεις: barista, σερβιτόρου και 
κουζίνα, µε εµπειρία, καλά αγγλι-
κά και χαµόγελο. Επικοινωνήστε 
µε την Αθανασία στο τηλ. 6933 
445 554

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΟΙΚΙΑΚΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ ζητούνται (δύο γυναίκες) 
για µερική απασχόληση για καθα-
ρισµό δύο σπιτιών στην περιοχή 
του ∆ρυού στην Πάρο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση κάποιων 
αγγλικών (να µπορούν να συνεν-
νοούνται) και η µετακίνηση µε δικό 
τους όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινω-
νίας: 694 61 24 397, Ερµιόνη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά. 
Ειδικότητες: ψήστες, τυλιχτές, 
σερβιτόροι, κουζίνα, λάντζα και 
Delivery. Εργασία για όλο το 
χρόνο. Απαραίτητα, προϋπηρεσία, 
χαµόγελο. Τηλ. 6977 476 608, 
6970 651 470

ΚΟΠΕΛΑ – ΚΥΡΙΑ µε όχηµα 
ζητείται για καθαριότητα σε ενοι-
κιαζόµενες κατοικίες στην Ξιφάρα, 
για 8ωρη απασχόληση από Μάιο 
έως Οκτώβριο. Γνώσεις µαγειρι-
κής – αγγλικών, θα εκτιµηθούν 
ιδιαίτερα. Τηλ. 6947 322 310

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το 
κατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 
στη Νάουσα, άντρας έως 30 ετών 
για µόνιµη εργασία. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών. Ανάλογη 
προϋπηρεσία θα εκτιµηθεί. Τηλ. 
22840 51908

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge 
και Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα 
επίπεδα. Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 
494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 
µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 
χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 
6983 412 685

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος 
Χ 2 µέτρα ύψος πωλείται, σε 
άριστη κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6946 422 171

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SEAT IBIZA 
πωλείται, µοντέλο 1997, σε πολύ 
καλή κατάσταση, υδραυλικό τιµόνι, 
ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές 
κλειδαριές, ΚΤΕΟ έως 11ος 2019. 
Τιµή: 1.050€. Τηλ. 6931 169 622

ΡΑΦΙΑ για Μίνι Μάρκετ ή Σούπερ 
Μάρκετ και ΓΡΑΦΕΙΟ λευκό µε 
συρτάρια πωλούνται. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 413 947

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN MICRA 
µοντέλο του 2006 πωλείται, 
κυβικά 1.200 cc, πόρτες 5. Τιµή 
3.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 449 902

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 
SPRINTER 413, µοντέλο 2004, 
θέσεων 19, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση, µε κλιµατιστικό, τουρι-
στικά καθίσµατα, πρόσφατο σέρβις 
και βαφή. Χρώµα ασηµί µεταλλικό 
διπλής. Τιµή: 20.500€. Τηλ. 6972 
054 251
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ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin

νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
µας στην Αλυκή!

Εκδρομή
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς 

Πάρου, διοργανώνει εκδρομή στις 9 – 13 Φεβρουαρί-
ου 2018, με προορισμό τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη. 
Κόστος συμμετοχής 595 ευρώ το άτομο. Δηλώσεις 
συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6977 823 142 (Τζόγια 
Χανιώτη).

Ευχαριστήριο
Στις 4 Οκτωβρίου ημέρα του Αγίου Ιερόθεου, το 

τρακτέρ που οδηγούσα αναποδογύρισε δύο φορές 
πετώντας με μακριά χωρίς να με καταπλακώσει. 
Τηλεφώνησα στα παιδιά μου και σε ελάχιστο χρόνο 
ήρθε το ασθενοφόρο μεταφέροντάς με στο Κέντρο 
Υγείας. Διαπιστώθηκε ότι είχα σπάσει τη λεκάνη μου, 
το πόδι μου και ότι είχα εσωτερική αιμορραγία. Η 
μεταφορά μου στην Αθήνα ήταν αναγκαία και άμεση. 
Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε διαθέσιμο ελικόπτερο. 
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας κ. Σπύρος Λάβδας, 
ασκούσε διαρκώς μεγάλη πίεση και παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε, κατάφερε να έρθει αεροπλάνο της 
Πολεμικής Αεροπορίας C130 και μεταφέρθηκα σε 
νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ η κατάσταση της υγείας 
μου ήταν πλέον πάρα πολύ κρίσιμη. 

Θέλω να τον ευχαριστήσω για τις τόσο πολύτιμες 
ενέργειες που έκανε και κρατήθηκα στη ζωή και επίσης 
για την πολύ σημαντική στήριξη στην οικογένειά 
μου αυτές τις δύσκολες ώρες. Θέλω επίσης να 
ευχαριστήσω τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας και 
το Σύλλογο Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου «Μαρία 
Ναυπλιώτη» για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν 
ώστε να κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν για τη 
ζωή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας, την Ιερά Μονή Θαψανών, σε όλους 
των Παριανούς και φίλους για την αγάπη τους, το 
ενδιαφέρον τους και τη συμπαράστασή τους. 

Με εκτίμηση
Ρούσσος ΠαντελήςΛόγω αυξημένης ζήτησης

η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σας ευχόµαστε χρονιά πολλά,
καλή χρονιά το 2018,

µε καθαρότερο περιβάλλον!

ΥΓΕΙ
ΟΝΟ

ΜΙΚ
ΕΣ

 Μ
ΕΤ
ΑΦ

ΟΡ
ΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ

22840 24469 & 6980 888858
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Επίσκεψη της 
πρέσβειρας της 
Αυστρίας

 Την πρέσβειρα της Αυστρίας, Andrea Ikic-Böhm, 
υποδέχθηκε τη Δευτέρα, 11/12/2017, στο γραφείο 
του, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Ο κ. δήμαρχος καλωσορίζοντας την πρέσβειρα στην 
Πάρο, τόνισε τις καλές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά 
και την συνεργασία που έχει αναπτυχθεί σε αρκετούς 
τομείς.

Η κ. πρέσβειρα αφού ευχαρίστησε τον δήμαρχο για 
τη θερμή υποδοχή ανέφερε ότι η Πάρος αποτελεί έναν 
από τους αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς 
των Αυστριακών, καθώς και μόνιμος τόπος διαμονής 
για ορισμένους εξ’ αυτών, και αυτός είναι άλλωστε ο 
κύριος λόγος επίσκεψής της στο νησί. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα με τη συζήτηση να 
επικεντρώνεται στη δυνατότητα διοργάνωσης από 
κοινού εκδηλώσεων και δράσεων που θα προάγουν 
τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δυο λαών.

Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου αφού ευχαρίστησε την κ. 
πρέσβειρα για την τιμή της επισκέψεώς της, δήλωσε: 
«Η σημερινή συνάντηση ας αποτελέσει την απαρχή 
μιας φιλίας και συνεργασίας χτίζοντας γερές γέφυ-
ρες επικοινωνίας και πολιτισμού».
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Εκθέσεις  
τουρισμού

Ο δήμος Πάρου έκλεισε τον κύκλο συμμετοχών του 
σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού για το 2017.

Πιο συγκεκριμένα μετείχε στην έκθεση: «Grecka 
Panorama - Greek Food Show 2017», στην πόλη 
της Βαρσοβίας, κατά το διάστημα 2-3 Δεκεμβρίου 
2017. Η συγκεκριμένη έκθεση τουρισμού προβάλλει 
αποκλειστικά και μόνο ελληνικούς προορισμούς και 
παρουσιάζει κάθε χρόνο όλο και πιο αυξημένη επισκε-
ψιμότητα. Η Ελλάδα κατέχει για ακόμη μια χρονιά την 
πρωτιά ως τουριστικός προορισμός στις προτιμήσεις 
των Πολωνών.

Η έκθεση είχε πάνω από 8.350 Πολωνούς επισκέ-
πτες και περισσότερους από 100 Πολωνούς και Έλ-
ληνες επαγγελματίες, από τον τουρισμό και τον κλάδο 
των εξαγωγών. 

Στη συνέχεια, ο δήμος Πάρου συμμετείχε στην 4η 
«Greek Tourism Expo 2017», που πραγματο-
ποιήθηκε στις 8-10 Δεκεμβρίου στο «Metropolitan 
Expo» του διεθνή αερολιμένα Αθηνών. Φέτος η έκθε-
ση υποδέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες, 300 εκθέτες και 
150 διεθνείς Hosted Buyers από 40 και πλέον χώρες. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπολογίζεται ότι τα Β2Β 
Meetings με τους εκθέτες ξεπέρασαν τις 6.000, απο-
τελώντας τη βάση για νέες συμφωνίες.

Ακόμα, στη φετινή «Philoxenia» παρευρέθησαν 
400 (άμεσοι και έμμεσοι) εκθέτες από 18 χώρες, 180 
ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers και επιπλέον 125 
hosted buyers ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, 
Αλβανία και ΠΓΔΜ, καθώς και 20.000 επισκέπτες. Πα-
ράλληλα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 προ-
γραμματισμένα ραντεβού μεταξύ των εκθετών και με-
γάλων hosted buyers από 36 αγορές.

Συνέδριο 
ΕΝΠΕ

 Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αι-

γαίου και έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, παρευρέ-

θηκε στις εργασίες του 5ου τακτικού συνεδρίου της 

ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας), κατόπιν πρό-

σκλησης που έλαβε από τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Κ. 

Αγοραστό.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 

8-9/12/2017 με την παρουσία του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας, του υπουργού Εσωτερικών, του εκπροσώ-

που Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εκπροσώπων κομμάτων, 

της ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ομο-

σπονδίας Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν από τους περιφερει-

άρχες εισηγήσεις για θεσμικά-οικονομικά θέματα των 

Περιφερειών, θέματα για την πολιτική προστασία, το 

μεταναστευτικό-προσφυγικό κ.α. Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου ο πρόεδρος του Π.Σ. Ν. Αιγαίου, Κ. Μπι-

ζάς, συζήτησε με τους προέδρους των περιφερειακών 

συμβουλίων Αττικής, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας 

και Στερεάς Ελλάδας, για θέματα που άπτονται της 

λειτουργίας των περιφερειακών συμβουλίων.

Κτιριακά  
προβλήματα

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου και ο σύλλογος 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Πάρου-Αντιπάρου, «Παναγιώτης Καλλιέρος», 
με κοινή τους ανακοίνωση στις 5/12/2017 κάνουν 
αναφορά για τα κτιριακά προβλήματα στα σχολεία της 
Πάρου.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους γράφουν:
«Οι σύλλογοί μας καταγράφουν το γεγονός ότι, 

άλλη μια σχολική χρονιά συνεχίζεται με σοβαρά στε-
γαστικά προβλήματα για τα σχολεία της Πάρου. Πιο 
συγκεκριμένα  επισημαίνουμε:

- ότι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς επί 
χρόνια στεγάζεται και σε μισθωμένες αίθουσες, ενώ 
ανάλογα με τις ανάγκες χρησιμοποιεί και προκάτ αί-
θουσες.

- την ανυπαρξία κατάλληλων σχολικών αιθουσών 
για τα 4 νηπιαγωγεία της Παροικίας (το 1ο φιλο-
ξενείται στο 1ο Δημοτικό σχολείο, το 2ο, το 3ο και το 
4ο λειτουργούν σε μισθωμένες αίθουσες, για το δε 
2ο υπάρχει μέχρι και τώρα αναστολή λειτουργίας, κα-
θώς κρίθηκε ακατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή)

- την έλλειψη πεζοδρομίου στον περιφερειακό.
- τα στατικά προβλήματα που υπάρχουν στο 

Γυμνάσιο, καθώς και τη στέγαση τμημάτων του σε 
προκάτ αίθουσες.

Η κατασκευή σχολικών μονάδων αποφασίζεται 
και εκτελείται με φορέα υλοποίησης τους δήμους, οι 
οποίοι υποβάλλουν αίτημα και πλήρη φάκελο στην 
Περιφέρεια, που χρηματοδοτεί τα έργα. Ρωτάμε λοι-
πόν τη Δημοτική Αρχή:

- Γιατί δεν ωρίμασε η μελέτη κατασκευής 2ου Γυ-
μνασίου Παροικίας;

- Γιατί δεν κατατέθηκε φάκελος για την αξιοποίηση 
του αγροκήπιου;

- Έχει έτοιμες μελέτες για  τα νηπιαγωγεία της Πα-
ροικίας; Αν έχει τις έχει υποβάλει στην Περιφέρεια 
και πότε;

Χρήσιμο είναι επ’ αυτού να έχουμε ενημέρωση και 
από τον Έπαρχο Πάρου, ο οποίος είναι και πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου.

Καλούμε τους γονείς και τα θεσμικά τους όρ-
γανα να δώσουμε μαζί τη μάχη, ώστε η παρεχό-
μενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες των παιδιών του νησιού μας.

Όλοι μαζί εκπαιδευτικοί-γονείς πρέπει οργα-
νωμένα να αγωνιστούμε και να υποχρεώσουμε 
τους υπεύθυνους να ασχοληθούν σοβαρά και 
υπεύθυνα δίνοντας λύση στο κτηριακό πρόβλη-
μα των σχολείων της Παροικίας».

Υλικό στο 4ο 
νηπιαγωγείο 
Παροικιάς

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή, μαζί τον πρό-
εδρο των σχολικών επιτροπών, Χ. Μαλινδρέτο, επι-
σκέφθηκαν το 4ο νηπιαγωγείο Παροικιάς και αφού 
αντάλλαξαν ευχές παρέδωσαν στις νηπιαγωγούς ένα 
διαδραστικό πίνακα και μία ηλεκτρική σκούπα για τις 
ανάγκες του νηπιαγωγείου.

Η προμήθεια τους πραγματοποιήθηκε από την σχο-
λική επιτροπή και η χρήση του διαδραστικού πίνακα 
είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκα-
λίας και διευκολυνθεί την ουσιαστική συμμετοχή των 
παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, η προϊσταμένη νηπιαγωγός, Αγγελική Πρα, 
ευχαρίστησε εκ μέρους του σχολείου τους εκπροσώ-
πους της δημοτικής αρχής, ενώ από τη μεριά του δή-
μου Πάρου δηλώθηκε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό 
των σχολείων προσπαθώντας να ικανοποιήσει κάθε 
εφικτό αίτημα, καθώς τα παιδιά και η εκπαίδευση τους 
είναι στις άμεσες προτεραιότητες του.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Η γιγαντιαία έκρηξη το Μάη του 1980 εκτίναξε στη γύρω 
περιοχή τα ανώτερα 430 μέτρα του ηφαιστειακού όρους της 

Αγίας Ελένης, αφήνοντας στη θέση τους έναν μεγάλο κρατήρα. 
Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι που βρέθηκαν σε ακτίνα αρκετών 

χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Περιµένοντας την επόµενη µεγάλη έκρηξη
Μελέτη των υπόγειων «σωληνώσεων» του ηφαιστείου δίνει στους επιστήμονες γνώσεις, που ίσως 
είναι εφαρμόσιμες σε άλλα μεγάλα ηφαίστεια, όπως της Σαντορίνης, του Πινατούμπο, του Κρακατόα

Σ τις 18 Μάη του 1980 είχε ξηµερώσει µια ηλιόλου-
στη Κυριακή και τίποτα δεν προµήνυε τη φρίκη 
που θα αντιµετώπιζαν όσοι βρίσκονταν σε από-
σταση ακόµη και 20 χιλιοµέτρων µακριά από το 

όρος της Αγίας Ελένης, στη βορειοδυτική αµερικανι-
κή πολιτεία της Ουάσιγκτον, στην περιοχή µεταξύ Πόρ-
τλαντ και Σιάτλ. Ολη η βόρεια πλευρά του ηφαιστεια-
κού βουνού, που τις τελευταίες µέρες εκτόξευε στά-
χτες και ατµούς, ξαφνικά κατέρρευσε και κατολίσθη-
σε στη γειτονική κοιλάδα. Ενα τεράστιο γκρίζο σύννε-
φο ηφαιστειακής τέφρας και θερµών αερίων ξεπετά-
χτηκε από το κενό, όπου πριν λίγο βρισκόταν η πλευ-
ρά του βουνού. Το ωστικό κύµα από το νέφος, που ε-
ξαπλώθηκε µε ορµή, σάρωσε φυτά, κατασκευές, ζώα 
και ανθρώπους, που βρέθηκαν στο διάβα του. Κανείς 
δεν περίµενε το ηφαίστειο να εκραγεί τόσο βίαια, ού-
τε οι γεωλόγοι.

Τα τελευταία τρία χρόνια, 70 σεισµογράφοι, τοπο-
θετηµένοι µέσα στο έδαφος γύρω από το όρος της Α-
γίας Ελένης, κατέγραφαν τις δονήσεις από τεχνητές 
εκρήξεις προκαλούµενες µε εκρηκτικά από τους επι-
στήµονες, το τρέµουλο από φυσικούς σεισµούς, ακόµη 
και το «ψιθύρισµα» των ωκεάνειων κυµάτων, που σκά-
νε στην ακτή του Ειρηνικού, αρκετά µακριά από το η-
φαίστειο. Το δίκτυο των σεισµογράφων λειτούργησε 
στο πλαίσιο του προγράµµατος iMUSH, για την παρα-
κολούθηση των κινήσεων µαγµατικών ροών προς την 
επιφάνεια. Πρόκειται για µια από τις πιο ενδελεχείς προ-
σπάθειες για την αποτύπωση των υπόγειων «σωληνώσε-
ων» ενός ηφαιστείου, η οποία αποκάλυψε µια πολύπλο-
κη εικόνα, που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Η παραδοσιακή περιγραφή για τα ηφαίστεια είναι µάλ-
λον απλουστευτική: Ενας θάλαµος µάγµατος βαθιά µέσα στο έδα-
φος, µε ένα λεπτό αγωγό που οδηγεί στην επιφάνεια. Οµως, κά-
τω από το όρος της Αγίας Ελένης, λιωµένα πετρώµατα ταξιδεύ-
ουν µέσα από διάφορες διασυνδεδεµένες δεξαµενές, όπου υπό-
κεινται σε χηµικές αλλαγές, που µπορούν να οδηγήσουν σε ισχυ-
ρές εκρήξεις. Το µάγµα που τροφοδοτεί το ηφαίστειο κινείται ό-
χι µόνο κάθετα, αλλά και οριζόντια, αναζητώντας τρόπο να παρα-
κάµψει εµπόδια, εκµεταλλευόµενο τυχόν προϋπάρχοντα ρήγµα-
τα µέσα στο έδαφος. Καθώς κινείται, το µάγµα προκαλεί τόσο βα-
θιούς όσο και ρηχούς σεισµούς, προετοιµάζοντας µελλοντικές η-
φαιστειακές εκρήξεις, καθώς ο θάλαµος µάγµατος κάτω από το 
ηφαίστειο ξαναγεµίζει.

Από την Αγία Ελένη στη Θήρα
Αυτά τα επιστηµονικά ευρήµατα από τη σεισµολογική µελέτη 

του όρους της Αγίας Ελένης έχουν επιπτώσεις και σηµασία όχι µό-
νο για τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που κατοικούν κοντά σε αυ-
τό και τα άλλα ηφαίστεια της οροσειράς Κασκέιντ (περιλαµβάνει 
περιοχές του καναδικού Βανκούβερ, του Σιάτλ, του Πόρτλαντ, του 
Ρένο και του Σακραµέντο των ΗΠΑ), αλλά και εκείνους που ζουν 
κοντά ή πάνω σε άλλα µεγάλα ηφαίστεια στον κόσµο, όπως της 
Σαντορίνης, του Πινατούµπο στις Φιλιππίνες, του Κρακατόα στην 
Ινδονησία. Από το 1980 έως σήµερα 25.000 άνθρωποι έχουν σκο-
τωθεί εξαιτίας ηφαιστειακών εκρήξεων σε ολόκληρο τον πλανή-
τη και οποιαδήποτε δυνατότητα πρόβλεψης επικείµενης ισχυρής 
ηφαιστειακής έκρηξης θα ήταν χρήσιµη. Οπως και το όρος της Α-
γίας Ελένης, έτσι και τα περισσότερα ηφαίστεια στη στεριά εµφα-
νίζονται πάνω από τεκτονικές πλάκες που συγκρούονται µέσα στο 
φλοιό, που επιτρέπουν σε µέρος από τα θερµά έγκατα της Γης να 
ανέβει έως την επιφάνεια. Ενας στόχος της επιστηµονικής έρευ-
νας στην Αγία Ελένη είναι να γενικεύσει τα συµπεράσµατα, έτσι 
ώστε να βρουν εφαρµογή και σε διαφορετικά ηφαίστεια. «Κάθε 
ηφαίστειο είναι διαφορετικό», λέει ο γεωλόγος Μάικλ Κλάιν, «αλ-
λά πρέπει να καταλάβουµε σε κάθε λεπτοµέρεια ετούτο, για να 
καταλάβουµε τι συµβαίνει και σε άλλα».

Το ηφαίστειο της Αγίας Ελένης είναι το πιο δραστήριο της περι-
οχής όπου βρίσκεται. Τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα πραγ-
µατοποιούσε αλλεπάλληλες εκρήξεις. Το 1480 είχε εκραγεί µε ι-
σχύ πολλές φορές µεγαλύτερη εκείνης του 1980. Οπως και άλλα 
ηφαίστεια της δυτικής πλευράς της Βόρειας Αµερικής, τροφοδο-
τείται από τη σύγκρουση της ειρηνικής τεκτονικής πλάκας µε τη 
βορειοαµερικανική. Η διαφορά του είναι ότι βρίσκεται 50 χιλιόµε-
τρα περισσότερο προς την ενδοχώρα και τα πετρώµατα από κάτω 
του είναι πολύ κρύα για να υπάρχουν και λιωµένα τµήµατά τους.

Εκπλήξεις
Οι σεισµολόγοι στην έρευνα iMUSH στο όρος της Αγίας Ελέ-

νης χρησιµοποίησαν όργανα δέκα φορές πιο ακριβή, για να 
καταγράψουν το διαφορετικό χρόνο άφιξης των σεισµικών 
κυµάτων οποιασδήποτε προέλευσης, καθώς περνάνε µέ-
σα από πυκνά πετρώµατα κινούµενα πιο γρήγορα και µέσα 
από θερµά ηµίρρευστα πετρώµατα κινούµενα πιο αργά. Ετσι 
σχηµάτισαν κοµµάτι κοµµάτι µια αρκετά καλή εικόνα για το 
πού βρίσκεται το µάγµα κάτω από το βουνό. Η πρώτη έκπλη-
ξη ήταν ότι αντί για ένα θάλαµο µάγµατος 1-2 χιλιόµετρα κά-
τω από το θόλο λάβας του κρατήρα, βρέθηκε να υπάρχει ένα 
σύµπλεγµα από ρωγµές που διοχετεύουν µάγµα προερχόµε-
νο από βαθύτερα, από θαλάµους σε βάθος 10-15 χιλιοµέτρων.

Ακόµη βαθύτερα περίµενε η δεύτερη έκπληξη. Ενας µεγά-
λων διαστάσεων όγκος πυκνών και κρύων βράχων εµποδίζει 
το µάγµα να περάσει, το οποίο αναγκάζεται να αλλάξει κατεύ-
θυνση προς τα νοτιοανατολικά. Γνωρίζοντας τις ακριβείς δια-
δροµές του µάγµατος, οι επιστήµονες θα µπορούσαν να προ-
βλέψουν µελλοντικές βίαιες εκρήξεις. Μετά την έκρηξη του 
1980, οι σεισµολόγοι είχαν καταγράψει βαθείς και παρατεταµέ-
νους σεισµούς κατά µήκος των γνωστών τότε διαδροµών µάγ-
µατος, καθώς έρρεε για να ξαναγεµίσει τους θαλάµους. Σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις, όπως τότε, τέτοιοι σεισµοί δεν προη-
γούνται, αλλά έπονται της έκρηξης. Οταν όµως διαπιστωθούν 
πριν εκδηλωθεί έκρηξη, τότε κάτι κινείται και το ηφαίστειο ί-
σως είναι πιο επικίνδυνο απ' ό,τι συνήθως.

Υπόγειο «µαγειρείο»
Το πρόγραµµα iMUSH αξιοποίησε και άλλες µεθόδους, ό-

πως της µαγνητοτελλουρικής, όπου οι γεωφυσικοί καταγρά-
φουν την αγωγιµότητα των πετρωµάτων αξιοποιώντας τα η-
λεκτρικά ρεύµατα που δηµιουργεί η αλληλεπίδραση του ηλι-
ακού ανέµου µε το µαγνητικό πεδίο της Γης. Οταν υπάρχουν 
λιωµένα πετρώµατα το ηλεκτρικό ρεύµα βρίσκει καλύτερο α-
γωγό απ' ό,τι στα στερεοποιηµένα. Η ύπαρξη νερού στα ιζη-

µατογενή πετρώµατα µε τα οποία αλληλεπιδρά το µάγµα κά-
τω από το ηφαίστειο της Αγίας Ελένης, αυξάνει τη ρευστότη-
τα και την πίεσή του. Αξιοποιήθηκε ακόµη η ανάλυση των ει-
δών ηφαιστειακών πετρωµάτων που συναντώνται στις πλαγιές 
του ηφαιστείου. Η µεγάλη ποικιλία τους επιβεβαιώνει την πο-
λυπλοκότητα των µαγµατικών θαλάµων και ενισχύει θεωρίες 
για τη διαφορετική σύνθεση των πετρωµάτων σε καθέναν απ' 
αυτούς και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις του µάγµατος µέσα 
στους θαλάµους.

Αν οι σεισµοί, οι εκλύσεις αερίων και άλλα ενδεικτικά σή-
µατα µπορέσουν να συνδεθούν από τους ερευνητές µε τις δι-
εργασίες, που πραγµατοποιούνται στο µάγµα κάτω από το έ-
δαφος, τότε οι ηφαιστειολόγοι θα έχουν έναν τρόπο να προ-
βλέψουν βραχυχρόνια τις επικίνδυνες εκρήξεις. «Μια από τις 
αδυναµίες στη µελέτη των επικίνδυνων ηφαιστείων», λέει ο 
γεωλόγος Τόµας Σισσόν, «είναι ότι γενικά δεν ξέρουµε ότι ε-
τοιµάζονται να εκραγούν, πριν το µάγµα φτάσει στα ανώτερα 
στρώµατα του φλοιού, προκαλώντας σεισµούς και παραµορ-
φώσεις του εδάφους». Καταλαβαίνοντας πώς το µάγµα «µα-
γειρεύεται» στα βάθη, πώς διαχωρίζεται χηµικά και πώς αλλη-
λεπιδρά µε τα διάφορα πετρώµατα, θα µπορούσε να µας προ-
σφέρει ενδείξεις για το τι ετοιµάζεται να κάνει.

1 Το όρος της Αγίας Ελένης σχηματί-
στηκε πολλά χιλιόμετρα πιο δυτικά 
από άλλα ηφαίστεια της περιοχής. 
Μια θεωρία για την ασυνήθιστη θέση 
του αναφέρεται σε μια αφανή 
σήμερα τεκτονική πλάκα, που 
φαίνεται να βρίσκεται κάτω από το 
βουνό. Η πλάκα είναι τμήμα της 
αρχαίας περιοχής (κατά την Ηώκαινο 
γεωλογική περίοδο) που ονομάστηκε 
Σιλέτζια, η οποία κινούνταν προς τα 
ανατολικά μαζί με το βυθό του 
Ειρηνικού Ωκεανού, συγκρουόμενη 
με τη βορειοαμερικανική πλάκα. 
2 Κατά τη διάρκεια δεκάδων εκατομ-
μυρίων ετών, αυτή η σύγκρουση σε 
αργή κίνηση πίεζε την πρώην 
Σιλέτζια και τα ιζηματογενή πετρώ-
ματα του βυθού, στην άκρη της 
Βόρειας Αμερικής . 
3 Η διαδικασία σχημάτισε μια ζώνη 
σπασμένων πετρωμάτων στο φλοιό, 
που έχει αμέτρητες ρωγμές, από τις 
οποίες μπορεί να ανέβει το μάγμα. 
Αυτή η σφήνα ίσως οριοθετεί το 
δυτικότερο όριο της περιοχής 
ανόδου του μάγματος .

Πώς φτιάχνεται 
ένα ηφαίστειο

Πριν από 
62 - 56 εκατομμύρια χρόνια

Σιλέτζια
Βόρεια Αμερική

Ιζηματογενή πετρώματα 
του ωκεάνειου βυθού

Πριν από 
50 - 44 εκατ. χρόνια

Ιζηματογενή 
πετρώματα 
του ωκεάνειου 
βυθού

Ωκεάνειος φλοιός 
που βυθίζεται

Πριν από 
28 - 18 εκατ. χρόνια

Φλοιός

Μανδύας

Σφήνα σερπεντίνη
Περιοχή μεγεθυμένη 
στο διπλανό διάγραμμα

1

2

3

Με γαλάζιο χρώμα εμφανίζονται τα πετρώματα δακίτη, με κόκκινο του ανδεσίτη και 
με πορτοκαλί του βασάλτη. Το πάνω ανοιχτόχρωμο γκρι - μπεζ στρώμα είναι ο φλοιός 

(μέχρι βάθος 40 χλμ.) και το πιο σκούρο μπεζ στρώμα ο μανδύας. Με σκούρο γκρι 
χρώμα εμφανίζεται η υποβιβαζόμενη ωκεάνεια πλάκα (βάθος 80 χλμ.)

με πορτοκαλί του βασάλτη. Το πάνω ανοιχτόχρωμο γκρι - μπεζ στρώμα είναι ο φλοιός 
(μέχρι βάθος 40 χλμ.) και το πιο σκούρο μπεζ στρώμα ο μανδύας. Με σκούρο γκρι 

χρώμα εμφανίζεται η υποβιβαζόμενη ωκεάνεια πλάκα (βάθος 80 χλμ.)

Το όρος της Αγίας Ελένης πριν την έκρηξη του 1980
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15 Δεκεμβρίου 1833
Στις 4 Απριλίου 1833, το γαλλικό πολεμικό 4ης τά-

ξης «La Superbe», με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Αντρέ-
Σαρλ Τεοντόρ Ντυ Πον ντ’ Ωμπεβουά, απέπλευσε από 
την Τουλόν για να συναντήσει τον στόλο της Ανατολής 
στη Σμύρνη, όπου και έφτασε στις 23 του ιδίου μήνα. 

Τρικάταρτο, γρήγορο και όμορφο, το πιο ωραίο του 
γαλλικού στόλου, ναυπηγήθηκε στην Αμβέρσα από το 
1809 μέχρι το 1814, σε σχέδια του ναυπηγού Ζακ-
Νοέλ Σανέ. Τα χαρακτηριστικά του: 56 μέτρα μήκος, 
15 πλάτος, χωρητικότητα 3.000 τόνοι, οπλισμός 74 
κανόνια και πλήρωμα 570 άνδρες. Το «Συπέρμπ» δεν 
ήταν στην ναυμαχία του Ναυαρίνο το 1827, αλλά συμ-
μετείχε τον Ιούνιο του 1830 στη στρατιωτική επέμ-
βαση στο Αλγέρι, στην οποία η Γαλλία απέσπασε την 
Αλγερία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Μετά την νίκη τους, διατάχτηκε αρχές Δεκεμβρίου 
να αφήσει τη Σμύρνη και μαζί με το πολεμικό πλοίο 
«Λα Γκαλατέ», να πλεύσουν προς το Ναύπλιο όπου 
θα συναντούσαν τον στόλο της Ανατολής, για να επι-
στρέψουν στην Τουλόν για το χειμώνα. Το Σάββατο 
14 Δεκεμβρίου 1833 τα δυο πλοία βγήκαν από τον 
όρμο της Σμύρνης και σχεδόν αμέσως ήρθαν αντιμέ-
τωπα με ισχυρό βορειοανατολικό άνεμο-καταιγίδα. 
Το «Συπέρμπ» με πανιά σκισμένα αντίκρισε την Πάρο, 
αλλά μη καταφέρνοντας να φθάσει το οχυρό λιμάνι 
της Νάουσας, δίχως ξάρτια, παρασύρθηκε μέχρι την 
Παροικιά. Το πρωραίο κατάρτι έσπασε, σκοτώνοντας 
ένα ναύτη. Έπειτα έσπασε κι άλλο και κατά τις 4 το 
απόγευμα στις 15 Δεκεμβρίου, με φουνταρισμένες και 
τις δύο άγκυρες από λάθος του πιλότου και σπρωγ-
μένο από τεράστια κύματα βρήκε σε βράχο. Το πλοίο 
έγειρε αριστερά με την καρίνα τρυπημένη. Ο κυβερνή-
της ντ’ Ουαζονβίλ έδειξε μεγάλο θάρρος, απαγόρευ-
σε στους άντρες να εγκαταλείψουν το πλοίο και έριξε 
τέσσερεις κανονιές για να καλέσει τους Παριανούς σε 
βοήθεια. Ένας ναύκληρος ανέλαβε να βγει στη στεριά 
κολυμπώντας για να ζητήσει βοήθεια. 

Τα κατάφερε, αλλά η σφοδρότητα της καταιγίδας 
δεν επίτρεψε στα καΐκια ν’ ανοιχτούν στη θάλασσα. Με 
μεγάλη προσπάθεια ρίχνεται στη θάλασσα η μεγάλη 
άκατος του πλοίου, η οποία με το που μετέφερε 120 
άνδρες στην ακτή συντρίβεται. Παράλληλα πρόχειρες 
σχεδίες διασώζουν άλλους 60 άνδρες η καθεμιά. Ένας 
ηρωικός ψαράς κατορθώνει να πηγαινοέρθει τέσσερις 
φορές, σώνοντας έτσι καμιά εκατοστή ακόμα ναύτες. 

Στις 17Δεκεμβρίου με την επάνοδο της καλοκαιρίας 
σώζονται οι τελευταίοι 50 ναύτες. Τα θύματα της τρα-
γωδίας ήταν οκτώ τα οποία πνίγηκαν στην προσπά-
θεια τους να σωθούν μόνοι τους. Κατά την μαρτυρία 
του κυβερνήτη, η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Παρια-
νοί ήταν πολύ φιλόξενη, προσφέροντας τους ρούχα 
και ζεστό κατάλυμα στα σπίτια τους.

Πηγές: 1.«Τα Πάρια» σελ. 78-82 του Νικηφόρου Γ. 
Κυπραίου. 2.«Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της 
Πάρου» σελ. 281 του Νίκου Χρ. Αλιπράντη. 3.«Παρια-
νά» έτος Λ’ τεύχος 114 σελ. 306-315 του Νίκου Χρ. 
Αλιπράντη.    

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ευχαριστίες
Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα που η εκκλησία μας εορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ο Επί-

σκοπός μας, ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος τίμησε την ταπεινότητά μου, μετά από τελετή, με απονομή 
τιμητικής πλακέτας και τον Σταυρό της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, επιβραβεύοντας τη μακρά διακονία μου 
(60 έτη) ως ιεροψάλτου στο ναό της Εκατονταπυλιανής μας.

Είθισται, στο τέλος της τελετής, ο τιμώμενος να ευχαριστήσει για την τιμή. Η μεγάλη όμως συγκινησιακή φόρ-
τισή μου, σ’ αυτήν την άκρως υψηλή τιμητική στιγμή της βιοτής μου, μου επέτρεψε να καταφέρω να ψελλίσω, 
μόνο, μερικές ευχαριστίες.

Με την ευγενή παραχώρηση της «Φωνής» μας, θα επιχειρήσω να ευχαριστήσω και να μνημονεύσω όλους 
όσους στη μακροχρόνια, στο ψαλτήρι της Παναγίας μας, διακονική διαδρομή μου με στήριξαν με την αγάπη τους. 
Άλλωστε verba volant, scripta manent.

Πρωτίστως, ευχαριστίες εκ βάθους καρδίας αναπέμπω προς τον δωρεοδότη Κύριό μας ο οποίος «εκ κοιλίας 
μητρός μου με αφόρισε ίνα τον υμνώ, αινώ και δοξολογώ». Ευχαριστίες στη Μητέρα Του και μάνα μας, την Πα-
ναγία μας, η οποία μου επέτρεψε να την υμνώ στο σπίτι Της, την Εκατονταπυλιανή, τηρώντας με σώο και μακρο-
ημερεύοντα.

Μνημονεύω ευγνωμόνως τους «εις την αγήρω και αΐδιον ζωήν μετατεθέντας» κληρικούς και λαϊκούς: Τον Μη-
τροπολίτη Παροναξίας Κυρόν Αμβρόσιον τον Α’ (Αντωνόπουλο) ο οποίος με την προτροπή του τότε Πρωτοσυγ-
γέλου του Αρχιμανδρίτη Αμβροσίου Στάμενα έστερξε και με κατέστησε Πρωτοψάλτη της Εκατονταπυλιανής. Τον 
Μητροπολίτη Παροναξίας Κυρόν Επιφάνειον (Καλαφάτη). Τον Μητροπολίτη Κυρόν Αμβρόσιο τον Β’ (Στάμενα). 
Τους Αρχιμανδρίτες Νικόλαο Αρκά και Κωνσταντίνο Θεολογίτη. Τους πρωτοπρεσβύτερους και αρχιερατικούς επι-
τρόπους Κωνσταντίνο και Πέτρο Χερουβείμ, με τους οποίους η σχέση μας ήταν σχέση πατέρα-υιού και αδελφού 
προς αδελφόν.

Τους συνεργάτες, συνοδοιπόρους συναδέλφους Λαμπαδαρίους με τους οποίους ευτύχησα να συνδιακονίσω: 
το Νίκο Κρητικό, τον ηδύμολπο και λόγιο Γιάννη Μαύρο (Καλύμνιο) μετέπειτα πρωτοψάλτη, τον φωνοβόλο Πέτρο 
Χρ. Ραγκούση.

Τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους: Τάσο Γκίκα, Γιάγκο Γράβαρη, Μιχαλάκη Πρωτόδικο. Τους μέντορές μου στην 
ιεροψαλτεία μου στην Πάρο. Τους εκλεκτούς και αλησμόνητους φίλους, εκλεκτά στελέχη, τους προσκόπους, 
πιονιέρους, στο στήσιμο του στερεού, περιπύστου και θαυμαστού σήμερα Προσκυνήματος, Λεωνίδα Ρούσσο, 
Θεόδωρο Μπιζά και Λεονάρδο Ιορδάνη. Τον αλησμόνητο συνάδελφο και συνοδοιπόρο αγαπημένο φίλο Δημήτρη 
Τριώδα.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, de profundis, τους κληρικούς που είχα την ευλογία να συνδιακονήσω ιεροψαλ-
τικώς: Τον Αρχιμανδρίτη και Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας πατέρα Αλέξανδρο Μοστράτο. 
Τους αιδεσιμολογιότατους πατέρες Δημήτριο Κυδωνιέα, Σπυρίδωνα και Εμμανουήλ Φωκιανό, Χρήστο Φουρνι-
στάκη, Χρήστο Πετρόπουλο και Στυλιανό Μπιζά.

Τα εκλεκτά πρώην στελέχη της Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνήματος και ακριβούς μου φίλους, τους 
ελλογιμότατους: Αριστείδη Βαρριά Διδάκτορα Καθηγητή της Θεολογίας και Παναγιώτη Πατέλη Διευθυντή Εκπαι-
δευτικό Συγγραφέα, επίσης πρωτεργάτες, πιονιέρους στην ίδρυση και εδραίωση του Προσκυνήματος, όπως και 
όλα τα εκλεκτά στελέχη των παρελθουσών και της παρούσης Επιτροπής.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες, συνδιακόνους συντρόφους των αναλογίων της Εκατονταπυλιανής: Ζαχαρία Ρα-
γκούση, «γυιο μου», έτσι τον αισθάνομαι και τον αποκαλώ, Λαμπαδάριο και σημερινό πρωτοψάλτη. Τους Δομέ-
στικους-βοηθούς: Γιάννη Τριαντάφυλλο, Αντώνη Φωκιανό, Νεκτάριο Πετρόπουλο, Μαρία Σκαραμαγκά, Λαμπρινή 
Βλάχου, Γαρυφαλιά Γαβαλλά. Τους μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Τους χορωδούς που δεν υπολόγι-
ζαν κόπο και χρόνο προκειμένου να βοηθήσουν στην άψογη λειτουργία της χορωδίας του Προσκυνήματος. Τους 
ακριβούς φίλους και συναδέλφους: Σπύρο Παυλάκη, Νίκο Βάγια και Ιερώνυμο Μαριάνο που προσέτρεχαν σε 
κάθε ανάγκη για να σηκώσουν βάρος από τους ώμους μου.

Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου αδελφούς Παρίους που η αγάπη τους, επαναλαμβάνω, με στήριξε όλα τα 
χρόνια της ιεροψαλτείας μου στην Εκατονταπυλιανή μας.

Τέλος, προσεύχομαι ο Χριστός μας να αναπαύει τους γονείς μου που με ανέστησαν και με ανέδειξαν με παιδεία 
Χριστιανική και φρόντιζαν να μη μου λείπει τίποτα.

Ευχαριστώ το θείο δώρο, την προίκα με την οποία με προίκησε ο Κύριός μας, την αγαπημένη σύντροφο της 
ζωής μου, τη σύζυγό μου Άννα, τον ακλόνητο βράχο δίπλα μου, εδραίωμά μου στα καλά και τις αναποδιές της 
ζωής μας.

Τέλος, ευχαριστίες εκ μέσης καρδίας αναπέμπω προς τον Επίσκοπό μας, τον Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλ-
λίνικο. Η αγάπη του και η στήριξή του προς την ταπεινότητά μου είναι όχι απλά εμφανής αλλά κατάφωρη, ολο-
φάνερη, καταφανής.

Ευχαριστώ.
Μανώλης Ι. Χανιώτης

Συγχαρητήρια
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στον χώρο του πανεπιστημίου της 

Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του τμήματος της νομικής, 
στην οποία είχε την τιμή να ορκιστεί, αλλά και τη μέγιστη τιμή να ορκίσει 
τους συμφοιτητές της, η Λευκιανή Χρυσούλα Παντελαίου του Χρήστου και 
της Άννας Κρητικού. Άριστη μαθήτρια, άριστη φοιτήτρια με ακέραιο και ευ-
αίσθητο χαρακτήρα, μετά από έναν «καυτό» αγώνα στα φοιτητικά έδρανα, 
χωρίς να χάσει ούτε ένα μάθημα και χωρίς σκόπιμες καθυστερήσεις και 
αναβολές κατάφερε να πετύχει μεγάλο μέρος των στόχων της και να βγει 
πρώτη των πρώτων. Η μέχρι τώρα πορεία της,  πλημμυρίζει συγκίνηση αλλά 
και περηφάνια την οικογένεια της.

Η εφημερίδα μας της εύχεται  καλή σταδιοδρομία σαν ασκούμενη δικηγό-
ρος πια και ό,τι καλύτερο στην επαγγελματική της καριέρα.
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Ασκληπιείου 
Από τα ονομαστότερα και πιο γνωστά ιερά της 

Πάρου υπήρξε κατά την αρχαιότητα το Ασκλη-

πιείο. Ήταν κτισμένο σε υπερυψωμένο επίπεδο, 

σε μαγευτική τοποθεσία, δυτικά της αρχαίας και 

της σημερινής πόλεως της Πάρου, όπου και πηγή 

ύδατος από την οποία υδρευόταν μέχρι προ τίνος 

οι κάτοικοι της Παροικίας. 

Τα Ασκληπιεία όπου λατρευόταν ο Ασκληπιός 

και η κόρη του Υγεία, χτίζοντας σε υγιεινές περι-

οχές, κοντά σε πηγές, αναγκαίες για τις ιεροτελε-

στίες κατά τη διάρκεια της λατρείας και της θε-

ραπείας και σε πλούσια βλάστηση «καθιστώντας 

ευχάριστη την διαμονή των πασχόντων».

Το Ασκληπιείο της Πάρου είναι κτίσμα του 4ου 

αι. π.Χ. Είναι ορθογώνιο οικοδόμημα δωρικού 

ρυθμού, διαστάσεως 45Χ15μ. Το κέντρο αποτε-

λούσε ένας υπαίθριος βωμός και ένα ξέσκεπο πε-

ριστύλιο που συνέδεε το άδυτο με την ιερή πηγή 

που βρίσκεται κάτω από τον βράχο. Δίπλα βρί-

σκονται δυο μισοστρόγγυλες εξέδρες. Στις στε-

νές του πλευρές προσαρτήθηκαν δύο στοές και 

στο πίσω μέρος μερικά δωμάτια. Πάνω από τον 

βράχο βρίσκονται λιγοστά ερείπια του ιερού του 

Πυθίου Απόλλωνος.

 Από το 1898 μέχρι και το 1900 το Γερμανικού 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο υπό τη διεύθυνση του 

μεγάλου αρχαιολόγου Otto Rubensohn ανέσκα-

ψε και απεκάλυψε ολόκληρο το Ασκληπιείο.  

πηγές: «Αναδρομές στον κόσμο της αρχαίας 

Πάρου», του Νίκου Χρ. Αλιπράντη. Η οδός ξεκι-

νάει από την οδό «Γιάννη Πάριου», έως την οδό 

«Αγίας Θεοκτίστης».

 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Ρατσισμός!
Ρατσισμός… Μία λέξη που ακούμε πολύ συχνά 

τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα μας συνεχώς άν-
θρωποι κατηγορούν άλλους ανθρώπους ότι είναι 
ρατσιστές προς τους ξένους. Από την αντιπέρα 
όχθη εκείνοι υποστηρίζουν ότι ίσα – ίσα δεν είμα-
στε αρκετά ρατσιστές, ενώ μία άλλη γνώμη λέει 
ότι οι ξένοι που μένουν στη χώρα μας είναι κι εκεί-
νοι ρατσιστές προς τους Έλληνες.

Η λέξη ρατσισμός είναι συνυφασμένη κυρίως 
με αυτή την έννοια, της φυλετικής διαφοράς και 
ο καθένας διαλέγει στρατόπεδο. Είναι ή δεν είναι 
ρατσιστής. Αυτός λοιπόν που δηλώνει μη ρατσι-
στής το εννοεί με την ευρύτερη έννοια της λέξης;

Τον ρατσισμό δεν τον συναντάμε μόνο στη φυ-
λετική διαφορά. Η έννοια του ρατσισμού σχετί-
ζεται με το να κατακρίνει κανείς κάθε τι που δεν 
ταιριάζει με αυτό που θεωρείται γενικά αποδεκτό. 
Πόσες φορές για παράδειγμα, εμείς οι ίδιοι ή δι-
κοί μας άνθρωποι με εμάς να τους σιγοντάρουμε, 
έχουμε κοροϊδέψει ή κατακρίνει μία παχιά ή ακόμα 
και απλώς ευτραφή γυναίκα στον δρόμο; Ακόμα 
περισσότερο αν φοράει κάποιο ρούχο το οποίο 
θεωρούμε ότι δεν ταιριάζει στα κιλά της, εκεί τα 
σχόλια μπορεί να γίνουν πολύ καυστικά και μάλι-
στα με ελάχιστη διακριτικότητα.

Άλλες τόσες φορές φυσικά έχουμε γίνει μάρ-
τυρες χλευασμού ομοφυλόφιλων ανδρών  για το 
«πόσο φαίνεται ότι είναι γκέι», με σχόλια συνοδευ-
μένα με μιμήσεις ή γέλια και απόλυτη αδιαφορία 
για το πώς θα νιώσει το… αντικείμενο χλευασμού 
τους εάν αντιληφθεί ότι το κοροϊδεύουν.

Ο ρατσισμός φυσικά απλώνει τα πλοκάμια του 
σε πολλούς ακόμα τομείς όπως το προσωπικό 
στυλ, την εξυπνάδα, την οικονομική κατάσταση, το 
επάγγελμα ή -ω ναι!- ακόμα και το χρώμα μαλλιών 
με το στερεότυπο ξανθιά άρα χαζή, που ακούγεται 
αστείο αλλά κατά βάθος πολλοί το πιστεύουν.

Το «μπούλινγκ» που ακούγεται τα τελευταία 
χρόνια και αφορά το χώρο του σχολείου και ηλι-
κίες παιδικές και εφηβικές, ξεπερνά τα ηλικιακά 
όρια και τα όρια της σχολικής αυλής και βγαίνει 
στον έξω κόσμο με τη μορφή του ρατσισμού.

Το να κοροϊδέψει κανείς κάποιον φαντάζει μάλ-
λον κάτι απλό. Μία ευχάριστη νότα γέλιου σε μία 
βαρετή ίσως ημέρα. Για αυτόν όμως που δέχε-
ται την κοροϊδία ή που έστω την αισθάνεται με 
επίμονα βλέμματα ή κρυφά γελάκια δεν είναι το 
ίδιο απλό, αφού αναπόφευκτα η ψυχολογία του 
επηρεάζεται και δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις 
ανθρώπων, κυρίως σε νεαρές ηλικίες, που έχουν 
οδηγηθεί ακόμα και στην αυτοχειρία. 

Πριν λοιπόν ο καθένας μας κοροϊδέψει ή κατα-
κρίνει κάτι ή κάποιον καλό θα ήταν να αναρωτηθεί 
πρώτα πως θα αισθανόταν ο ίδιος στη θέση του. 
Ίσως αυτό θα ήταν ένα μικρό λιθαράκι ώστε να 
ζούμε όλοι μας σε έναν πιο ανθρώπινο κόσμο.

Χριστούγεννα, 
οι φτωχοί και 
εμείς

Τα Χριστούγεννα είναι ίσως η μόνη γιορτή που οι 
φτωχοί μελαγχολούν βλέποντας τον κόσμο να ψωνίζει 
και να διασκεδάζει, όταν γι΄αυτούς οι μέρες αυτές δεν 
διαφέρουν από τις άλλες.

 
Τελευταία, η κρίση δημιούργησε μια νέα κατηγορία 

φτωχών που είδαν τα εισοδήματα τους να συρρικνώ-
νονται απελπιστικά. Είναι δύσκολο να τους αναγνω-
ρίσεις γιατί εξακολουθούν να συμπεριφέρνονται με 
αξιοπρέπεια, και μόνο στο σπίτι τους  διαπιστώνεται η 
ένδειά τους. Είναι οι άνθρωποι που ζούσαν με άνεση 
και σήμερα στερούνται ακόμη και τα στοιχειώδη. Είναι 
υπερήφανοι και δεν δέχονται εύκολα βοήθεια, εκτός 
αν αυτή  γίνεται με πολύ διακριτικό τρόπο. Αν θέλει 
κάποιος να βοηθήσει, εκτός από τα τρόφιμα, υπάρ-
χουν και άλλοι τρόποι στήριξης, όπως πχ. αν έχουν 
παιδιά, να μην εισπράττουμε δίδακτρα και συμμετοχές 
σε χορευτικά συγκροτήματα, σε χορωδίες, στον αθλη-
τισμό. Αν είμαστε υδραυλικοί, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, 
γιατροί, θα μπορούσαμε να αμειβόμαστε με λιγότερα 
χρήματα ή καθόλου. Όσοι από εμάς παράγουμε πολύ 
ελαιόλαδο ή και ζαρζαβατικά στον κήπο μας που πε-
ρισσεύουν, αντί να τα μοιράζουμε σε χορτάτους φί-
λους, ας θυμόμαστε αυτούς που τα έχουν ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, τις Κοινότητες και τους  
Συλλόγους, καλό θα ήταν να ασχοληθούν  σοβαρά με 
το θέμα και όχι μόνο στις γιορτές.

Το παρακάτω ποίημα το έγραψα για τον εαυτό μου 
και το αφιερώνω με αγάπη σε αυτούς που η κρίση δεν 
τους άγγιξε και σ’ αυτούς που «ο βήχας και το χρήμα» 
δεν κρύβονται. 

Σαν πεθάνω, μνημόσυνο δεν θέλω να μου κάνουν,
εκτός εάν, σ’ αυτόν τον τόπο προσέφερα κάτι πα-

ραπάνω
από αυτά που είχα υποχρέωση να κάνω.
Αν βόηθησα δυο ανθρώπους να μονιάσουν.
Αν βόηθησα παιδιά το δρόμο το σωστό να βρουν.
Αν πρόσφερα εργασία χωρίς αμοιβή καμία.
Αν φρόντισα τη φύση να μην καταστραφεί.
Αν χάρισα τις γνώσεις μου χωρίς να το ζητήσουν,
Χωρίς ποτέ να πληρωθώ.
Αν βόηθησα φτωχό χωρίς να καταλάβει.
Αν ήμουν δίκαιος σ’ εχθρούς και φίλους
και όταν ακόμη θιγότανε το ίδιο μου το συμφέρον,
Αν  σ’ όλο μου το διάβα έσπερνα αγάπη, φιλία, κα-

λοσύνη,
όχι για όφελος δικό μου, αλλά για τον συνάνθρωπό 

μου.

Μνημόσυνο δεν θέλω να μου κάνουν
αν ένιωθα χαρά για κάποιον που ’χε λύπη.
Αν έτρωγα μπροστά σ’ ανθρώπους που πεινούσαν.
Αν άφησα ανθρώπους να χαθούν,
ενώ μπορούσα βοήθεια να τους δώσω να σωθούν.

Μην με λυπάστε αν ήμουνα κακός
και μην ξοδέψετε κεριά και λάδι στα καντήλια
και ούτε να προσεύχεστε για όσα έχω κάνει,
γιατί, ζωντανός το ήξερα πως μια μέρα θα πεθάνω
και λογαριασμό θα έδινα σαν πήγαινα κει πάνω.

Δημήτρης Καλανδράνης
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«Γιορτινά στην Παροικιά»
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις την Κυριακή 

10/12/2017 στη δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), σε συνεργασία του δή-
μου Πάρου, της ΚΔΕΠΑΠ, της δημοτικής κοινότητας Πάρου και φορέων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 8/12 με το στόλισμα του παραδο-
σιακού οικισμού Παροικιάς και συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο -σ’ ένα χώρο 
πλημμυρισμένο από χρώματα και αρώματα- με παρελάσεις της φιλαρμονικής 
ορχήστρας, εκθέσεις ζωγραφικής, παιχνίδια, γιορτινά τραγούδια και παραδοσι-
ακή μουσική.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου 
καϊκιού στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, και οι πετυχημένες εκδηλώσεις ολο-
κληρώθηκαν με χορούς και τραγούδια. 
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Ισόπαλες µάχες 
ή µαχητικές ισοπαλίες;

Σ το σκάκι κορυφής οι ισοπαλί-
ες δεν είναι σπάνιο φαινόµε-
νο. Κάποιες φορές είναι σύ-
ντοµες, όταν οι αντίπαλοι ε-

πιλέγουν ανοίγµατα που οδηγούν 
σε ισορροπηµένες θέσεις, χωρίς 
καθαρό πλεονέκτηµα για τη µία 
ή την άλλη πλευρά. Κάποιες φο-
ρές προκύπτουν µετά από πολύ-
ωρο παιχνίδι ανάµεσα σε παίκτες 
σχεδόν ίδιας δυναµικότητας. Υ-
πάρχουν παίκτες που δεν ρισκά-
ρουν, που προτιµούν να µη δια-
κινδυνεύσουν, επιλέγοντας µια ο-
ξεία βαριάντα. Το πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα κορυφαίου παί-
κτη µε «ροπή» προς την ισοπαλία 
είναι ο Ολλανδός Ανις Χίρι, που ο-
λοκλήρωσε το Τουρνουά ∆ιεκδι-
κητών 2016 σηµειώνοντας 14/14 
ισοπαλίες! Τι γίνεται όµως όταν 
δεν πρόκειται µόνο για έναν παίκτη ή ένα γύρο, αλ-
λά για δέκα παίκτες που σε τέσσερις συνεχόµενους 
γύρους έχουν καταλήξει σε 19 ισοπαλίες;

Ο λόγος για το τουρνουά που διεξάγεται από 1 έως 
11 ∆εκέµβρη στο Λονδίνο, το London Chess Classic, 
και απαρτίζεται από δέκα από τους καλύτερους παί-
κτες στον κόσµο. Κάρλσεν, Αρονιάν, Καρουάνα, Βα-
σιέ-Λαγκράβ, Σο, Ανάντ, Νακαµούρα, Καριάκιν, Νε-
ποµνιάτσι και Ανταµς αγωνίζονται µε σύστηµα πουλ, 
σε µια διοργάνωση που αποτελεί το τελευταίο σκέ-
λος του Grand Chess Tour 2017.

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε ήσυχα, µε όλες τις παρ-
τίδες να λήγουν ισόπαλες. Αυτό είναι αρκετά συνη-
θισµένο στις µεγάλες διοργανώσεις, καθώς οι παί-
κτες προτιµούν να κρατήσουν τις δυνάµεις τους για 
τις µάχες που θα ακολουθήσουν. Ο δεύτερος γύρος 
συνεχίστηκε στο µοτίβο του πρώτου, µε τους θεα-
τές να ανυποµονούν για λίγη δράση! Απογοητεύτη-
καν όµως, γιατί µε το τέλος του τρίτου γύρου, οι δέ-
κα παίκτες ήταν ισόβαθµοι µε 1,5/3 ο καθένας. Στην 

αρχή του τέταρτου γύρου, ο διευθυντής αγώνων της 
διοργάνωσης, Μ. Πέιν, αστειευόµενος, υπενθύµισε 
σε παίκτες και θεατές ότι, σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να τεθεί ο αντί-
παλος βασιλιάς εκτός µάχης, δηλαδή η νίκη! Η παρά-
δοση έσπασε και σηµειώθηκε το πρώτο θετικό απο-
τέλεσµα υπέρ του Φ. Καρουάνα:

Σ. Καριάκιν - Φ. Καρουάνα
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γxδ4 4.Ιxδ4 Ιγ6 5.Ιγ3 Βγ7 6.Αε3 

α6 7.Βζ3 Ιε5 8.Βη3 β5 9.0-0-0 Ιζ6 10.ζ4 Ιεη4 11.Αη1 
θ5 12.ε5 β4 13.Ια4 Ιδ5 14.Ιβ3 Αβ7 15.Ιαγ5 Αγ6 16.Ιε4 
ζ5 17.θ3 θ4 18.Βε1 ζxε4 19.θxη4 Ιxζ4 20.Πxθ4 Πxθ4 
21.Βxθ4 Βxε5 22.Αδ4 Ιη6 23.Βθ3 Βη5+ 24.Ρβ1 Αδ5 
25.Αη1 Αε7 26.η3 Ιε5 27.Αε2 Ιζ3 28.Αxζ3 εxζ3 29.Αδ4 
Ρζ7 30.Ιγ1 δ6 31.Ιδ3 ε5 32.Αζ2 Αε6 33.Ιxβ4 ε4 34.Βθ1 
Πγ8 35.Ιxα6 Βα5 36.Βθ5+ Βxθ5 37.ηxθ5 Αη5 38.Πε1 Αγ4 
39.Ιβ4 Πε8 40.Πε3 Αxε3 41.Αxε3 Πε5 42.η4 Πη5 0-1

Σε επόµενο άρθρο θα επανέλθουµε µε τα αποτε-
λέσµατα των υπόλοιπων γύρων.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Το τουρνουά του Λονδίνου (βλ. κεντρικό θέµα) περιλαµβάνει 
πολλές διοργανώσεις που πραγµατοποιούνται παράλληλα. Αυ-
τές περιλαµβάνουν διήµερα τουρνουά για παίκτες χαµηλότε-
ρης δυναµικότητας, τουρνουά ράπιντ και, φυσικά, ανοιχτό ελ-
βετικό τουρνουά 9 γύρων, στο οποίο φέτος συµµετέχουν σχε-
δόν 300 παίκτες από 48 χώρες. Πρώτος στην αρχική κατάταξη 
είναι ο Αλ. Μοτίλεβ από τη Ρωσία. Την Ελλάδα εκπροσωπούν 
ο Β. Κοτρωνιάς και ο Κ. Μεγαλιός, που, µετά το τέλος του 5ου 
γύρου, είχαν 4 και 2,5 βαθµούς αντίστοιχα.

 l Από 15 έως 23 ∆εκέµβρη θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη το 
67ο Ατοµικό Πρωτάθληµα Ελλάδας. Συµµετέχουν οι Γ. Νικολα-
ΐδης, Ανδ. Κελίρης, Θ. Μαστροβασίλης, Κ. Μουτούσης, Γ. Κα-
νακάρης, Γ.-Αλ. Κουσκούτης, Αναστ. Παυλίδης, Π. Μιχελάκος, 
∆. Παπακωνσταντίνου και Ν. Σανδαλάκης. Το αντίστοιχο Πρω-
τάθληµα Γυναικών θα πραγµατοποιηθεί από 2 έως 10 Γενάρη 
στον ίδιο χώρο.

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Ενα πρόβλημα για τους αρχάριους φίλους μας. 
Ο Μαύρος έχει ένα κομμάτι παραπάνω. 

Τι πρέπει να παίξει ο Λευκός;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1...Βxθ2+ 2.Ρζ1 Βθ1+ 3.Ιη1 Ιθ2+ 4.Ρε2 Πxε6+ 0-1

Η παρτίδα Καριάκιν - Καρουάνα

Ντ. Ντούµποβ - Σ. Βολκόβ
Στο πρωτάθληµα Ρωσίας που 

διεξάγεται αυτές τις µέρες στην 
Αγία Πετρούπολη, ο 21χρονος 
Ντούµποβ κέρδισε θεαµατικά 
τον πολύ πιο έµπειρο αντίπα-
λό του. 1.δ4 δ5 2.γ4 γ6 3.Ιζ3 Ιζ6 
4.Ιγ3 α6 5.Βγ2 β5 6.ε4 δxγ4 7.β3 
Βα5 Σε αυτήν την αρκετά σύγχρο-
νη βαριάντα, ο Μαύρος δε διστά-
ζει να παραµελήσει την ανάπτυ-
ξή του και το κέντρο, προκειµέ-
νου να αποκτήσει την πρωτοβου-
λία στην πτέρυγα της Βασίλισσας. 
8.Ιδ2 ε5?! 9.δxε5 Ιη4 10.Αε2 Ιxε5 
11.0-0 Αε7 12.βxγ4 Αε6 (βλ. διά-
γραµµα). Τα µαύρα κοµµάτια στο 
κέντρο φαίνονται ισχυρά, αλλά η 
έλλειψη πιονιών καθιστά τη θέση 
τους ιδιαίτερα ασταθή. Αυτό θα 

µπορούσε να φανεί µετά από π.χ. 
13.ζ4 Ιxγ4 14.Ιxγ4 Αxγ4 15.Αxγ4 
βxγ4 16.Aδ2 µε καλύτερη θέση 
για τα λευκά. Ο Ντούµποβ όµως 
προτιµά να το αναδείξει πολύ πιο 
εντυπωσιακά.

13.Ιδ5! Από τις κινήσεις που 
η πρακτική τους αξία είναι µάλ-
λον µεγαλύτερη από την πραγ-
µατική, δεδοµένου ότι µετά από 
αυτή η θέση που προκύπτει εί-
ναι αρκετά ευκολότερο να παι-
χτεί από τα λευκά παρά από τα 
µαύρα. 13...γxδ5 14.γxδ5 Αδ7 
15.Αβ2 ζ6 16.ζ4 Ιγ4 Συνέχειες 

όπως 16...Ββ6+ 17.Ρθ1 Ιη4 
18.ε5 Ιζ2+? (καλύτερο είναι 
το 18...0-0 19.Ββ3 Ρθ8 20.Ιε4 
Βε3 21.δ6 Αδ8 22.Αζ3 µε αρ-
κετές δυσκολίες στην ανά-
πτυξη του Μαύρου) 19.Πxζ2 
Βxζ2 20.Ιε4 Βxζ4 21.εxζ6 Αxζ6 
22.Ιxζ6+ ηxζ6 23.Αθ5+ Ρδ8 
24.Βγ5! αναδεικνύουν τους 
κινδύνους της θέσης του Μαύ-
ρου 17.Ιxγ4 βxγ4 18.Ρθ1 Βα4 
19.Βδ2 Αβ4 20.Αγ3 α5 21.ε5 
0-0 22.ε6 Πγ8? καλύτερο ή-
ταν το 22...Αγ8 23.Αxγ4 Αδ6 
µπλοκάροντας τα πιόνια και 
διατηρώντας ελπίδες άµυνας 

23.α3! προτιµώντας την πρωτο-
βουλία από την άµεση ανάκτη-
ση του κοµµατιού 23...Αxγ3 Τώ-
ρα το 23...Αδ6 χάνει µετά από 
24.Πζβ1! Αε8 25.Αδ1 24.Βxγ3 Ββ3 
25.Βδ4 γ3 26.Πζβ1 α4 Απέλπι-
δα προσπάθεια, αλλά επίσης χα-
µένη είναι η θέση και µετά από 
π.χ. 26...Βα4 27.εxδ7 Βxδ7 28.δ6 
Ιγ6 29.Βδ5+ Βζ7 30.Αγ4 Βxδ5 
31.Αxδ5+ Ρζ8 32.Πβ6 27.Πxβ3 
αxβ3 28.εxδ7 Ιxδ7 29.Αη4 β2 
30.Πη1 Πγβ8 31.Αζ5 Πxα3 32.Αβ1 
Πγ8 33.Ββ4 Πα1 34.Ββ7 Πγα8 
35.δ6 η6 36.Ββ3+ 1-0

Παίζουν τα λευκά

ΠΑΡΤ
ΙΔΑ

τη
ς 

ΕΒ
ΔΟ

Μ
ΑΔ

ΑΣ
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Σκοράρει στα 
56 του!

Ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα είχαμε από τον προπο-
νητή του Αστέρα Μαρμάρων, Πέτρο Κένερ, καθώς 
ελέω «φτωχού» ρόστερ της ομάδας του αναγκάστηκε 
να φορέσει στα 56 του τη φανέλα του βασικού ποδο-
σφαιριστή!

Ο Κένερ, όχι μόνο έβγαλε άνετα όλο το ενενηντάλε-
πτο του αγώνα, αλλά ήταν και αυτός που έγραψε και 
το 0-2 για τον Αστέρα Μαρμάρων –επί του Νηρέα-, 
οδηγώντας τους «κόκκινους» της Πάρου στην πρώτη 
τους φετινή νίκη!

Σημειώνουμε ότι ο Πέτρος Κένερ (γεννημένος στις 
15/3/1961), ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα 
από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και αγωνίστηκε ακόμα 
στη Σπίθα Νίκαιας, τον Παγκύπριο της Νέας Υόρκης, 
στους Greek Americans και Long Ilant Star της Ν. 
Υόρκης και έκλεισε την καριέρα του στη Χαλκηδόνα. 
Ως προπονητής ξεκίνησε από τον Λαρισαϊκό και συνέ-
χισε στα Μελίσσια, Ορφέα Αιγάλεω, Ωροπό, Μελίσσια, 
Χαραυγή, Νάουσα, Υμηττό, Ένωση Ρέντη, Αθηναΐδα, 
ΕΠΣ Κυκλάδων και φυσικά στον Αστέρα Μαρμάρων. 
Ακόμα, υπήρξε βοηθός του αείμνηστου Γιάννη Κυρά-
στα στην ΠΑΕ Πανηλειακός.

Είναι απόφοιτος της σχολής προπονητών της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού και άλλων παρόμοιων 
σχολών σε Αγγλία και Σερβία. Επίσης, έχει εμπλακεί 
με συνδικαλιστικούς φορείς των προπονητών ποδο-
σφαίρου, έχει τιμηθεί για την ανιδιοτελή του προσφο-
ρά ως προπονητής στο πρόγραμμα απεξάρτησης του 
περιπτέρου «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για το πο-
δόσφαιρο.

Αγωνιστική δράση
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 0-2
Η σκέψη «αν δε νίκησε σήμερα, πότε θα νικήσει» 

περνάει από τη σκέψη όλων των φίλων του Νηρέα, 
καθώς στον αγώνα με τον Αστέρα Μαρμάρων, όλοι 
συμφωνούν ότι άξιζε κάτι καλύτερο.

Τα Μάρμαρα άνοιξαν το σκορ στο 25ο λεπτό με τον 
Παζαρλή και ο Κένερ έγραψε το τελικό 0-2 στο 66ο 
λεπτό.

Νηρέας: Βασιλάρης (Μιναστίρε), Βράπι, Ζουμής 
(Αρκουλής), Λ. Ρούσσος, Βεντουρής, Ν. Αρκουλής 
(Τσαλίκης), Χασάνι, Κορτιάνος, Χρυσοχός, Γ. Ρούσσος, 
Άλκο (Σιμόπουλος).

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Αντιπαριώτης, Κρη-
τικός (Νταής), Καζακίδης, Παρζαλής, Μάτσος, Σούλι, 
Κλουβάς, Χαραλαμπίδης, Μπελούκης, Κένερ.

Διαιτητής: Κουζούμης με βοηθούς τον κ. Βάιλα και 
την κ. Μαργαρίτη.

 
Δεν πιάνεται

Την πέμπτη του συνεχή νίκη σε πεντε αγώνες πέτυχε 
ο ΑΟΠ καθώς νίκησε με το εντυπωσιακό 0-5 την Κύ-
θνο στο γήπεδο της Σερίφου και συνεχίζει τη μάχη με 
τον Παμμηλιακό, για την κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα στον Β’ Όμιλο της ΕΠΣΚ.

Τα γκολ του ΑΟΠ πέτυχαν οι: Σωτηρόπουλος (26ο), 
Καντιώτης (32ο), Σωτηρόπουλος (50ο), Πρίνα (53ο) και 
Κούτσας στο 78ο λεπτό.

Κύθνος: Λεβαντής, Γκούτσι, Δανιήλ, Γονίδης, Μα-
νολίκας, Ηλιού, Βιτάλης, Χριστοδουλάκης, Τσιρδήμος, 
Γαρδεράκης, Μπιζικούκης.

ΑΟΠ: Χαριστός (Χανιώτης), Καντιώτης, Μπαρδάνης, 
Καραφυλάκης, Γκιόκα, Τσούκε, Παπαθεοδώρου (Κού-
τσα), Κληρονόμος (Νίκας), Σωτηρόπουλος (Σγουράτι), 
Τριανταφυλίδης, Πρίνα

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος με βοηθούς τους κ.κ. Κυρια-
κόπουλο και Βαρθαλίτη.

Δεν τον ήθελε…
Ο Μαρπησσαϊκός έκανε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα 

στον πρωτοπόρο Παμμηλιακό μέσα στη Μήλο και απέ-
δειξε ότι φέτος έχει μία πολύ καλή χρονιά.

Η Παριανή ομάδα έχασε πολλές ευκαιρίες για να 
βάλει γκολ και να πάρει το ματς με κυριότερη εκείνη 
του Παντελαίου στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, 
που η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι. Η ομάδα της 
Μήλου –που σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανώτερη 
από τον Μαρπησσαϊκό-, σκόραρε στο 65ο λεπτό με τον 
Καμακάρη. Από εκείνο το λεπτό και μετά ο Μαρπησσα-
ϊκός «κατασκήνωσε» στην περιοχή του Παμμηλιακού 
για να πετύχει την ισοφάριση. Αλλά η μπάλα δεν τον 
ήθελε δικαιώνοντας έτσι την άποψη του Ίβιτσα Όσιμ 
γι’ αυτήν…

Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Ζουλιάς, Νακας, 
Ντόριζας, Κυρίτσης, Α. Σοσόλι, Μαυρογιάννης (Τσιρι-
γωτάκης), Δ. Σοσόλι, (Ατανάσοφ), Μάνι (Καμακάρης), 
Σίδερης, Μπεκογιάννη (Κουρέλης)

Μαρπησαικός: Ανουσάκης, Τριαντάφυλλος, Κορ-
ρές, Παπαδόπουλος, Δ. Κρητικός, Αντωνόπουλος, 
Αλ. Παντελαίος, Βράπι, Τζανακόπουλος, Βιτζηλαίος, 
Ευστρ. Κρητικός

Διαιτητής: Γ. Θ. Μαθιουδάκης, με βοηθούς τους 
κ.κ. Γ. Α. Μαθοιυδάκη και Κουλακιώτη.

Αναλυτικά
Α’ Όμιλος
Μύκονος – Πάγος 1-1
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 19
2. Μύκονος 14
-------------------------------
3. Πάγος 12
4. Τήνος 7
5. Αίας Σύρου 4
6. Σύρος 2002 0

Β’ Όμιλος
Κύθνος – ΑΟΠ 0-5
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 0-5
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 1-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 15
2. ΑΟΠ 15
3. Μαρπησσαϊκός 9
-------------------------------
4. Σίφνος 7
5. Σέριφος 7
6. Αστέρας Μαρμάρων 3
7. Κύθνος 0
8. Νηρέας 0

Γ’ Όμιλος
Αστέρας Τραγαίας – Ίος 1-1
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 21
2. Πανναξιακός 21
3. Λάβα 11
-------------------------------
4. Φιλώτι 10
5. Αστέρας Τραγαίας 7
6. Ίος 7
7. Καρτεράδος 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4

Βετεράνοι
Συγκροτήθηκε σε σώμα –μετά την εκλογική διαδι-

κασία- το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου βετε-
ράνων ποδοσφαιριστών Πάρου Αντιπάρου, το οποίο 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αποστόλου Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Δεληγιάννης Αλέξης
Γραμματέας: Αλιπράντης Φραγκίσκος
Ταμίας: Παντελαίος Γιώργος
Μέλος: Μοστράτος Γιώργος.

Βόλεϊ
Για το πρωτάθλημα βόλεϊ Κυκλάδων οι παγκορασί-

δες του Νηρέα έχασαν 0-3 από τον Ζευς Φιλωτίου 
(σετ 10-25, 22-25, 21-25).

Μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων οι Παριανές 

και Αντιπαριώτικες ομάδες είχαν τα παρακάτω αποτε-
λέσματα:

Πρ. Ανδρών
Πανναξιακός – ΑΟΠ 85-66

Πρ. Παίδων
Πανναξιακός – Μαρπησσαϊκός 46-48
Πλοηγός – ΑΕ Σαντορίνης 53-58

Πρ. Κορασίδων
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης 44-31
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός 49-30.

Κλειστό  
Παροικιάς

Ενημέρωση σχετικά με τη πορεία των εργασιών για 
τη κατασκευή του κλειστού  γυμναστηρίου Παροικιάς 
υπήρξε από το γραφείο δημάρχου Πάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση μετά τις προσπάθειες 
του δήμου και της ΚΔΕΠΑΠ, της τεχνικής υπηρεσίας 
και κυρίως των μηχανικών Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη 
Ταΐρη, αλλά και τις ενέργειες τεχνικού γραφείου, και 
ιδιαιτέρως του Βαζαίου Πετρόπουλου και της Μάγδας 
Κεφάλα, παρελήφθη η άδεια κατασκευής του κλει-
στού γυμναστηρίου Πάρου, στην θέση Ζευλάκι, στην 
Παροικιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] Το επόμενο βήμα 
είναι η ολοκλήρωση του φακέλου με τις μελέτες για 
την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Πάρου, 
ώστε να σταλεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 
την εξασφάλιση των υπολοίπων οικονομικών πόρων, 
για την οποία υπάρχει προφορική δέσμευση του Πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεωργίου Χατζημάρκου, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ένα ακόμα έργο για τον αθλητισμό μπαίνει σε τρο-
χιά υλοποίησης. Ο Δήμος Πάρου θα συνεχίσει να 
οραματίζεται, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί έργα 
που προάγουν την άθληση και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και της νεολαίας της Πάρου».
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Καλή Χρονιά!
πάντα μπροστά, πάντα πιο ψηλά!

σχεδιασµός & εκτύπωση


