
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 19 Ιανουναρίου 2018 | Φύλλο 444 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9

f o n i t i s p a r o u . g r
η 24ωρη ενηµέρωση

Με Νόμο η ανακύκλωση



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 20182 | Ιστορία

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
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Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποι-
είο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
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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 
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Τρούμαν  
Καπότε: Κάποτε 
στην Πάρο...

Ο Τρούμαν Καπότε που θεωρείται ένας από τους μεγα-
λύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα έγινε κυρίως γνω-
στός για τη νουβέλα «Πρόγευμα στο Τίφανις» (1958) και 
το μυθιστόρημα «Εν Ψυχρώ» (1966).

Ο Τρούμαν Καπότε το καλοκαίρι του 1958 βρέθηκε για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Πάρο (Από αρχές 
Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου). Οι εκδόσεις «Μεταίχμιο» 
που κυκλοφόρησαν το βιβλίο «Τρούμαν Καπότε: Η αλλη-
λογραφία του», δημοσιοποιούν στο βιβλίο επιστολές που 
έστειλε ο Καπότε από την Πάρο που παραθέριζε.

Σημειώνουμε ότι το αριστούργημά του ο Καπότε «Πρό-
γευμα στο Τίφανις», το ολοκλήρωσε στο νησί μας. Μέσω 
των αποσπασμάτων των επιστολών και καρτών (βλ.: 
φωτό), που έστελνε από την Πάρο το καλοκαίρι του 1958 
«βλέπουμε» πως ένας διάσημος Αμερικάνος συγγραφέ-
ας έβλεπε εκείνη την περίοδο τη ζωή στο νησί μας, πως 
σχολίαζε τα δρώμενα, αλλά και πώς τον αντιμετώπιζε η 
Αστυνομία!

- Επιστολή προς Μπέντε Σερφ, γραμμένη από τη 
«Βίλα Μελτέμι» (σημερινό δημαρχείο Πάρου), Πάρος Ιού-
νιος 1958.

«[...] Είμαστε σ’ ένα αρκετά απόμερο και μοναχικό μέ-
ρος που διάλεξα για να περάσουμε το καλοκαίρι (δεν υπάρχουν καθόλου άλλοι 
ξένοι κτλ). Αλλά είναι πολύ όμορφα κι ελπίζω να είναι καλό μέρος για να δουλέψει 
κανείς: Γιατί, μα το Θεό, δεν υπάρχει και τίποτα άλλο να κάνεις. Εσύ θα τρελαινό-
σουν…».

- Επιστολή προς τον Σέσιλ Μπίτον: «[...] Το λατρεύουμε. Ποτέ κανένα μέ-
ρος δεν μας άρεσε περισσότερο. Απόλυτα όμορφο. Μόνο 
ήλιος, θάλασσα και ηρεμία. Ούτε ένας τουρίστας. Η πόλη 
είναι κάτασπρη – με μπλε αυλές και τοίχους καλυμμένους 
με αναρριχητικά φυτά και βεράντες που για σκεπή έχουν 
κληματαριές – σαν μια καθαρή κοραλλένια Κάσμπα. Και είναι 
δροσερά… Το φαγητό είναι αρκετά καλό, τα κρασιά υπέροχα.

Μένουμε σ’ ένα πολύ καθαρό και ευχάριστο ξενοδοχείο 
(…) έχουμε ένα τόσο ήσυχο και ευχάριστο διαμέρισμα, με μια 
βεράντα που κρέμεται πάνω από τη θάλασσα και μια σκαλί-
τσα που κατεβαίνει σε μια αρκετά όμορφη μικρή παραλία. 
Ναι, πρέπει να έρθεις. Είναι ένα τέλειο μέρος για να ξεκου-
ραστείς και να δουλέψεις και να κολυμπήσεις και να κάνεις 
βόλτες. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει και πολύς έρωτας – οι 
κάτοικοι δεν είναι καθόλου εκλεπτυσμένοι…».

- Επιστολή προς Νιούτον Άρβιν: «[...] «Εδώ στα νησιά 
όλοι οι άντρες χορεύουν μαζί – δεν βλέπεις ποτέ γυναίκα 
στις ταβέρνες. Όλα εντελώς αθώα ωστόσο – ή τουλάχιστον 
έτσι νομίζω».

- Καρτ-ποστάλ προς τον Ντόναλντ Γουίνταμ 
18/8/1958: «[...] Εξακολουθεί να μου αρέσει η Ελλάδα».

- Καρτ-ποστάλ προς τον Ντόναλντ Γουίνταμ 
28/8/1958: «[...] «Αυτό το χωριό (της

καρτ-ποστάλ) βρίσκεται στα βουνά. Ο Τζακ έσωσε ένα γα-
τάκι που κάποιοι άκαρδοι άνθρωποι είχαν ρίξει στη θάλασσα 
και το έκανε να ζήσει – ένα θαύμα!».

- Προς τον Σέσιλ Μπίτον 4 Σεπτεμβρίου 1958: «[...] Η 
γατούλα είναι μια χαρά, μόνο που χτες το βράδυ προκάλεσε 
κρίση με την εξαφάνισή της για αρκετές ώρες. Βγήκαμε έξω 
με τους φακούς και τη βρήκαμε».

- Προς τον Μπένετε Σέρφ (εκδότης του Καπότε) 29 Σεπτεμβρίου1958: «[...] 
Χτες ένας αστυνομικός ήρθε και μου είπε ότι ήθελε να με δει ο τοπικός διοικητής 
της αστυνομίας Πάρου στο γραφείο του. Η όλη κατάσταση έμοιαζε δυσοίωνη, σαν 
κάτι που μπορεί να συνέβαινε στη Miss Golightly (ηρωίδα βιβλίου του Καπότε). 

Δεν μπορούσα να σκεφτώ τι μπορεί να είχα κάνει. Όταν φτάσαμε στο γραφείο 

του υπεύθυνου, είδα πάνω στο γραφείο του ένα δέμα που είχε σταλεί αεροπορικώς 
από τον εκδοτικό οίκο Random House. Ο διοικητής της αστυνομίας και ο τοπικός 
ταχυδρόμος στέκονταν από πάνω του λες και περιείχε ηρωίνη. Και γι’ αυτό με είχαν 
σύρει ως εκεί, για να το ανοίξω μπροστά τους: Ήθελαν να σιγουρευτούν ότι δεν 
έκανα εισαγωγή ηρωίνης…».

Στην Πάρο ο Αμερικάνος συγγραφέας ήρθε με τον κατά 
δέκα χρόνια μεγαλύτερό του, επίσης συγγραφέα, Τζακ Ντάν-
φι (σύντροφο της ζωής του ως το τέλος). Το νησί μας τους 
προτάθηκε ως Κυκλαδίτικο ησυχαστήριο από την Αθήνα που 
είχαν πάει αρχικά.

Στη συνέχεια οι δύο συγγραφείς ενοικίασαν τα δωμάτια 15 
και 16 στο νεόδμητο τότε ξενοδοχείο «Μελτέμι» της Παροι-
κιάς, που ήταν μια υψηλού επιπέδου τουριστική επιχείρηση 
της οικογένειας Καραδόντη, στην κατοχή της οποίας βρισκό-
ταν εκείνη την εποχή και το αθηναϊκό «Acropole Palace». Στο 
κτίριο που στεγάζεται σήμερα το δημαρχείο Πάρου οι δυο 
τους θα περάσουν ένα ήσυχο καλοκαίρι χωρίς να δώσουν το 
παραμικρό δικαίωμα στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Χρ. Αστερίου, ο οποίος 
υπηρέτησε ως καθηγητής γερμανικής φιλολογίας σε Πάρο 
και Αντίπαρο: «[…] Με την άφιξη του Σέσιλ Μπίτον, στενού 
φίλου του Καπότε, τον Αύγουστο, η παρέα της Πάρου μεγα-
λώνει. Ο σερ Σέσιλ Γουόλτερ Μπίτον, πολεμικός φωτογρά-
φος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
φωτογράφος μόδας της βρετανικής Vogue αλλά και επί-
σημος φωτογράφος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας 

καταφτάνει στην Παροικιά για να τον συναντήσει. Ο Καπότε έχει φροντίσει να τον 
δελεάσει περιγράφοντάς του το μέρος ένα μήνα νωρίτερα».

* Τα κείμενο πρωτο-δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του νησιού μας «fileleu-
theros», στις 13/3/2010.
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Αύξηση επιβατών 
και αυτοκινήτων…

Η αύξηση αποβιβασθέντων επιβατών στο λιμάνι Παροικιάς για το 
2017 συνεχίστηκε και τον τελευταίο μήνα (Δεκέμβριος) του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2017 είχαμε 8.638 αποβι-
βασθέντες επιβάτες, έναντι 6.920 τον Δεκέμβριο 2016. Ακόμα αύ-
ξηση είχαμε και στα φορτηγά που ήρθαν στην Πάρο τον Δεκέμβριο 
του 2017 έναντι του Δεκεμβρίου 2016. Φέτος ήρθαν 427 φορτηγά 
έναντι 383 το 2016. Οι αποβιβασθέντες επιβάτες τον Δεκέμβριο 
του 2017 ήταν από το λιμάνι Πειραιώς (6305), από τη Νάξο οι 
1128, από τη Σύρο οι 674 και από τη Θήρα οι 279.

Σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβάτες προς άλλα λιμάνια 
ήταν 11.299 για τον Δεκέμβριο του 2017.

Σύνολο 2017
Οι αποβιβασθέντες επιβάτες στο σύνολο του 2017 ανήλθαν 

στους 559.620 έναντι 513.398 το 2016. Σημειώνουμε ότι το σύνο-
λο του 2015 ήταν 499.925, το 2014 ήταν 448.774, το 2013 ήταν 
367.040 και το 2012 ήταν 365.733 επιβάτες.

Επίσης, στο σύνολο του 2017 είχαμε 7930 αποβιβάσεις φορτη-
γών από τα πλοία στο λιμάνι Παροικιάς, έναντι 7481 πέρσι, ενώ το 
στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει τους υπευθύνους 
σε τοπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα της Παροικιάς, είναι η αύξηση των αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης. 

Συγκεκριμένα το 2017 είχαμε 51.067 αυτοκίνητα που ήρθαν με 
τα πλοία στην Πάρο, έναντι 46.249 το 2016. Αυτή η αύξηση -αν 
και ξεπερνάει το 10% σε σχέση με πέρσι-, δε γίνεται κατανοητή με 
την πρώτη ματιά, αλλά αν αναλογιστούμε ότι μόλις το 2012 σε όλη 
τη διάρκεια του έτους είχαμε σχεδόν τις μισές αφίξεις Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων και συγκεκριμένα 30.425, κατανοούμε όλοι το μέγεθος του 
προβλήματος για τους δρόμους της Παροικιάς.

Η «Κοντογιώργης ΑΕ»  
έκοψε την πίτα της

Η Ανώνυμη - Εμπορική – Εισαγωγική 
- Βιοτεχνική - Βιομηχανική - Ξενοδοχεια-
κήΤουριστική και Λατομική εταιρεία, «Κο-
ντογιώργης ΑΕ», διοργάνωσε εκδήλωση 
στις 14 Ιανουαρίου 2018, στο εστιατόριο 
«Τσαχπίνης» στη Νάουσα, για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. 

Στη γιορτή, παραβρέθηκαν οι εργαζόμε-
νοι με τα μέλη των οικογενειών τους, κα-
θώς επίσης και συνεργάτες της εταιρείας.

Μέσα σε εύφορο, εορταστικό και οικο-
γενειακό κλίμα, ο πρόεδρος του ΔΣ, Ζα-
χαρίας Ρούσσος, αφού ευχαρίστησε το 
προσωπικό της εταιρείας για την άρτια συ-
νεργασία και το πνεύμα ομαδικότητας που 
τους διακρίνει, ευχήθηκε σε όλους, υγεία 
και επιτυχίες.   

Η Κοντογιώργης ΑΕ αναπτύσσεται, εξε-
λίσσεται και συνεχίζει να αποτελεί ένα ση-
μαντικό επιχειρηματικό πυλώνα της Πάρου 
και εύχεται σε όλους το 2018 να είναι η 
χρονιά της προόδου και της ευημερίας.

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr
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Ιανουάριος
Ο νέος χρόνος βρί-

σκει τους πολίτες της 
Πάρου στα όρη, τους 
λόγγους και τα βου-
νά της χώρας και τον 
δήμαρχο του νησιού 
μας στις ασχολίες με 
τους γάμους της κό-
ρης του. Για να λυ-
θεί το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στην Πα-
ροικιά γίνεται δεκτή 
η πρόταση που ακού-
στηκε στη συνέλευση 
κατοίκων να έρχονται 
μικρότερα πλοία. Έτσι 
αρχίζει εκ νέου τα 
δρομολόγια το «Λήμνος» και το «Μιαούλης». Ο Στέλιος Φραγκούλης αποσπά βρα-
βείο για την αλίευση του μεγαλύτερου ψαριού στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με τον ίδιον 
ψάρεψε σφυρίδα 126 κιλών! Το λιμενικό ταμείο ξεκίνησε έργα αναμόρφωσης των 
πεζοδρομίων πέριξ του λιμανιού Παροικιάς. Η αναμόρφωση όπως λέγεται θα συνε-
χιστεί και στον πεζόδρομο της Εκατονταπυλιανής. Σύμφωνα με το πλάνο εξετάζεται 
και η περίπτωση να γίνει αναμόρφωση του χώρου της Εκατονταπυλιανής. Ξεσπάει 
θύελλα αντιδράσεων, αλλά ο πρ. υπουργός θρησκευμάτων και παιδείας, Ν. Φίλης, 
με προσωπική του επιστολή στη «Φωνή της Πάρου», υποστηρίζει το έργο του Στ. 
Καραχάλιου. Μετά απ’ αυτό ο κ. Καραχάλιος χάνει και τους τέσσερις ψήφους που 
έπαιρνε στην Παροικιά.

Φεβρουάριος
Ανακοινώνει δρομολόγια προς Πάρο και το «Ναΐας», ενώ το «Μοσχάνθη» με δι-

αφήμισή του 
στη «Φωνή της 
Πάρου» σημειώ-
νει ότι το ταξίδι 
από Πειραιά θα 
ολοκληρώνεται 
μέσα σε 9 ώρες 
μόνο! Οι Παρια-
νοί ξεκινούν το 
τραγούδι: «Με 
τη δόλια τη 
Μοσχάνθη, πε-
ριμένω γράμμα 
ν’ άρθει». Ο Κώ-
στας Αργουζής 
με δημοσίευμα 
στην προσωπική του ιστοσελίδα γράφει ότι το αλίευμα –για το οποίο βραβεύτηκε ο 
Στ. Φραγκούλης- μάλλον, ήταν λιγότερο από 126 κιλά. Έτσι, ο βραβευθέντας Φρα-
γκούλης δημοσιοποιεί ολιγόλογη ανακοίνωσή του (πάνω – κάτω σαν το βιβλίο της 
Καινής Διαθήκης), στην οποία κατακεραυνώνει τον κ. Αργουζή!  Στον δήμο Πάρου 
διαπιστώνεται μία δυστοκία στα δελτία τύπου που εκδίδει, καθώς τον Φεβρουά-
ριο του 2018 οι ανακοινώσεις του είναι λιγότερες από τις συνηθισμένες 500 κάθε 
μήνα. Τέλος, στα τέλη του μήνα διαπιστώνεται ότι έχουν εκφράσει την επιθυμία για 
να γίνουν δήμαρχοι 38 συμπολίτες μας. Περιέργως κανένας δεν έχει εκφράσει την 
επιθυμία να γίνει έπαρχος!

Μάρτιος
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Γ. Πούλιος, σε 

συνέντευξή του υποστηρίζει ότι λόγω της 
μειωμένης βροχόπτωσης το φετινό χειμώ-
να και της μεγάλης αύξησης λειτουργικών 
εξόδων της επιχείρησης, σκέφτεται σοβαρά 
τον εμπλουτισμό των υδάτων με εμφιαλω-
μένο νερό, που θα είναι πολύ πιο φτηνό. Το 
λιμενικό ταμείο ανακοινώνει για τον Μάιο τα 
εγκαίνια του νέου αγκυροβολίου στην Αλυκή. 
Παρά ταύτα –όπως καταγγέλλεται- ήδη ορι-
σμένοι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν κά-
νει καταλήψεις δημοσίων χώρων του λιμένα 
και έχουν τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα. Ο 
Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι για να βγουν 
τα έξοδα της χρονιάς πουλάει τους προβο-
λείς του γηπέδου. Ομοίως ανακοινώνει ότι 

όποια ομάδα ενδιαφέρεται για ποδοσφαιριστή της περιμένει προσφορά. Ο ΑΟ Πά-
ρου κινείται ταχύτατα και προσφέρει συμβόλαιο στον Βιγιαφάνες για να «χτυπήσει» 
το πρωτάθλημα Κυκλάδων στα play off της ΕΠΣΚ. Δυσαρεστείται ο Στέλιος Αρκου-
λής, φεύγει από τον ΑΟΠ και πηγαίνει τελικά στον Παναθηναϊκό.

Απρίλιος
Πραγματοποιούνται τα 

εγκαίνια στο νέο λιμάνι της 
Αλυκής. Τα εγκαίνια γίνονται 
σε δύο φάσεις. Την πρώτη 
ημέρα ο κ. Κωβαίος υποδέ-
χεται τον κ. Βρούτση και κό-
βουν την κορδέλα. Την επό-
μενη ημέρα καταφτάνει ο 
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας 
και κόβουν μαζί με τον κ. 
Καστρουνή ένα κορδόνι. Ο 
συντάκτης του κειμένου αν 
και έχει πάει να καλύψει και 
τις δύο εκδηλώσεις, τελικά 
δεν καλύπτει καμία, καθώς 
παραμένει σε ουζερί της περιοχής για να δοκιμάσει τη νέα σοδειά σούμας. Και στις 
δύο εκδηλώσεις –άγνωστο πώς- μιλάει ο Χαρ. Μαλινδρέτος και εξηγεί τη συνεισφο-
ρά του στο έργο, ως πρόεδρος των σχολικών επιτροπών! Ακόμα, αυτόν τον μήνα 
δεν επιστρέφει πίσω καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, είτε από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε από την Επίτροπο. Η αντιπολίτευση βρίσκεται σε 
θέση άμυνας, αλλά όπως λένε οι κακές γλώσσες αυτό έγινε διότι σε καμία απόφαση 
δεν αναμίχθηκε ο πρόεδρος των σχολικών επιτροπών. Έτσι, λύνεται το μυστήριο!

Μάιος
Το «Ϊόνιον» επα-

νέρχεται στη γραμ-
μή της Παροναξίας 
για τη θερινή σαι-
ζόν. Γίνεται υποδο-
χή του στο λιμάνι 
Παροικιάς, όπου και 
πάλι ομιλητής είναι 
ο Χαρ. Μαλινδρέ-
τος. Διατάσσεται 
εξεταστική επιτρο-
πή στον δήμο Πά-
ρου, αφού όπως 
λέγουν ο κ. Μα-
λινδρέτος παίρνει 
τις μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις και 
το βάθρο σπίτι του και εμφανίζεται με αυτές λίγο πριν την έναρξη εκδηλώσεων. 
Επώνυμη καταγγελία στη «Φωνή της Πάρου», για την βράβευση του κ. Στ. Φρα-
γκούλη για το μεγαλύτερο αλίευμα στις Κυκλάδες. Στην καταγγελία γίνεται σαφές 
ότι ο κ. Φραγκούλης από την ώρα που αλιεύει από τη βάρκα του έως τη στιγμή 
που θα πάει στο καφενείο, «μεγαλώνει» γεωμετρικά το ψάρι. Ακόμα, σύμφωνα με 
την καταγγελία το μόνο αλίευμα που πιάνει είναι νεογέννητοι χάνοι. Την έρευνα 
αναλαμβάνουν φίλοι του, αλλά όπως γίνεται γνωστό δέχονται πιέσεις από τον ίδιο, 
που τους λέει ότι αν υιοθετήσουν την καταγγελία δε θα τους πάρει άλλη φορά 
βόλτα με τη βάρκα! Έτσι, το πόρισμα καταλήγει ότι ο κ. Φραγκούλης έχει δίκιο για 
τα αλιεύματά του. 

Ιούνιος
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικιάς έχει μειωθεί από τη στιγμή που έρχο-

νται στο νησί μας μόνο μικρά πλοία. Ατυχώς έχουν μειωθεί και οι τουρίστες, αφού 
κανείς δε θέλει να έρχεται 
στην Πάρο, από τον Πει-
ραιά, με δεκάωρο ταξίδι. Ο 
Παναθηναϊκός ανακοινώ-
νει ότι δε δέχεται να δίνει 
παιχνίδια εκτός έδρας αν 
δεν μπορεί να υπάρξει αυ-
θημερόν επιστροφή των 
ποδοσφαιριστών του. Και 
αυτό, διότι, πρέπει να γίνει 
συγκράτηση εξόδων με τις 
φιλοξενίες στα ξενοδοχεία 
και τα διπλά γεύματα των 
αθλητών του. Ο ΑΟΠ ανε-
βαίνει στην Γ’ Εθνική κα-
τηγορία ποδοσφαίρου και 
στον γύρο θριάμβου που 
κάνει στο γήπεδο Παροι-
κιάς βγάζει λόγο ο κ. Μαλινδρέτος ως πρόεδρος των σχολικών επιτροπών, αφού 
όπως ισχυρίζεται αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν φοιτήσει στα σχολεία 
του νησιού. Η «Φωνή της Πάρου» γίνεται 48σέλιδη και εκτός της σελίδας για το 
σκάκι βάζει σελίδα και για το ράγκμπι. 
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Ιούλιος
Η Δώρα Σαρρή 

κάνει τον 1000ο 
της γάμο ως εντε-
ταλμένη του δή-
μου Πάρου και γι’ 
αυτό τον λόγο γί-
νεται πρώτο θέμα 
σε όλα τα τηλεο-
πτικά κανάλια της 
χώρας. Τελικά, 
στις ειδήσεις των 
καναλιών, αντί τη 
Δ. Σαρρή, όλοι οι 
Παριανοί βλέπουν τον Χ. Μαλινδρέτο, να δίνει συνεντεύξεις! Πέντε δημοτικοί σύμ-
βουλοι στον δήμο Πάρου μιλούν για πρώτη φορά από την αρχή της θητείας τους, 
σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Η ιστορική στιγμή χαιρετίζεται απ’ όλες 
τις παρατάξεις. Μετά τον «θρίαμβο» της περσινής χρονιάς με το χάντ μπολ παρά θίν’ 
αλός, ο δήμος Πάρου διοργανώνει αγώνες κρίκετ. Για τη διοργάνωση θα εκταμιευ-
τούν μόνο 20000 ευρώ, αλλά όπως λένε οι υπεύθυνοι του δήμου μας, θα το κάνουν 
«πρώτο άθλημα» στις Κυκλάδες και το νησί μας θα είναι πρωτοπόρο. Ο Fileleuthe-
ros.net μετά την περσινή «χαντμπολιάδα», ανεβάζει επεισόδια με «κρικετιάδα».

Αύγουστος
Ο Σπ. Λάβδας ανακοι-

νώνει την πρόσληψη στο 
Κ.Υ. Πάρου, δύο αγγειοχει-
ρουργών και ενός κυττα-
ρολόγου. Το Κ.Υ. δεν έχει 
ιατρεία πλέον για να εξε-
τάσουν τους ασθενείς. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου 
βγάζει ανακοίνωση ότι επί 
εποχής τους στελεχώθηκε 
ο ιατρικός τομέας στο νησί 
μας. Ο ΑΟΠ ανακοινώνει 
την πρόσληψη Ουζουνίδη 
για τη νέα σαιζόν στην Γ’ 
εθνική κατηγορία. Επιστρέ-
φει ο Στ. Αρκουλής από τον 
Παναθηναϊκό, ενώ ο Βιγια-
φάνες πωλείται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με καταγγελίες ο νέος λιμένας της 
Αλυκής καταλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους επιχειρηματίες της περιοχής οι οποίοι 
έσπευσαν να γεμίζουν τραπεζοκαθίσματα τους γύρω χώρους. Το νέο λιμάνι είναι 
άχρηστο, αφού ακόμα και πάνω στους κάβους τοποθέτησαν τραπέζια για όρθιους. 
Ξεκινούν τα έργα του εμπορικού λιμανιού στο Καμινάκι, ενώ τα μικρά πλοία που 
μπήκαν στην ακτοπλοϊκή γραμμή, θα αποβιβάζουν τους επιβάτες προς Πάρο, στην 
Αντίπαρο.

Σεπτέμβριος
Με τις πρώτες 

βροχές έρχονται 
τα πρώτα κομ-
μάτια των ανε-
μογεννητριών 
που θα εγκατα-
σταθούν στην 
Πάρο. Γίνεται 
μεγάλη κινητο-
ποίηση για να 
αποφευχθεί αρ-
χικά η κάθοδος 
των φορτηγών 
που τις μετα-
φέρουν, από τα 
πλοία. Ατυχώς, 
η κινητοποίηση δε φέρνει πολλούς συμπολίτες μας στο λιμάνι για να αποτρέψουν 
την κάθοδο των φορτηγών και έτσι δεν καταφέρνουμε τίποτα. Την επόμενη ημέ-
ρα που θα έρθουν τα υπόλοιπα τμήματα των ανεμογεννητριών η επιτροπή αγώνα 
συμπληρώνει στο κάλεσμά της ότι «μετά την αγωνιστική κινητοποίηση θα υπάρχει 
μπουφές με πλούσιους μεζέδες και άφθονη σούμα, καθώς και δημοτικά νησιώτικα 
τραγούδια με χορευτικά συγκροτήματα». Στο λιμάνι γίνεται το αδιαχώρητο και ο 
κόσμος φθάνει έως το προσκύνημα της Εκατονταπυλιανής. Τα πλοία με τα φορτηγά 
αυτοκίνητα φεύγουν άπραγα. Το παράδειγμα αγωνιστικής κινητοποίησης της Πάρου 
γίνεται σύμβολο σε όλη την Ελλάδα και από τις Σκουριές μέχρι τη Μάνη όλοι «της 
Γης οι κολασμένοι» μιλούν γι’ αυτήν.

Οκτώβριος
Η Ελλάδα βγαίνει 

από τα μνημόνια 
και στέλνει στον εξ 
από εδώ, το Δ.Ν.Τ. 
(Καλά είπα να γρά-
ψω Καζαμία, αλλά 
το παρατράβηξα 
εδώ…). Το κυκλο-
φοριακό πρόβλη-
μα μεταφέρθηκε 
πλέον στην Αλυκή. 
Αποφασίζετε η κα-
τασκευή γέφυρας 
ταχείας κυκλοφο-
ρίας από το αε-
ροδρόμιο έως τον 
Φάραγγα. Το έργο 
–για να σιγουρευ-
τούμε ότι δε θα γίνει- το αναθέσαμε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επι-
τροπή παιδείας του νησιού μας. Ο κ. Κωβαίος όμως το παραπάνω έργο το βάζει 
στο προεκλογικό του φυλλάδιο. Οι αντιδρώντες Παριανοί στο έργο -τερατούργη-
μα όπως το ονόμασαν-, ησυχάζουν όταν το βλέπουν ως υπόσχεση της δημοτικής 
πλειοψηφίας… Η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου πραγματοποιείται κανονικά και 
γι’ αυτό τον λόγο ο δήμος Πάρου εκδίδει θριαμβευτικό δελτίο τύπου. Στην εξέδρα 
των επισήμων, στην παρέλαση, ανεβαίνουν –εκτός από τον κανονικό- και άλλοι 124 
υποψήφιοι δήμαρχοι, άσχετα ότι κανένας τους δεν είναι ικανός να κάνει συνδυασμό 
ακόμα και σε τοπική κοινότητα. (Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή).

Νοέμβριος
Τα ρακοκάζανα δίνουν και παίρνουν. Οι Παρια-

νοί ασχολούνται -σε σημείο πρωταθλητισμού με 
την υπόλοιπη Ελλάδα- μόνο με αυτά. Στη συζή-
τηση για τον προϋπολογισμό του δήμου Πάρου 
για το 2019 ο Χρ. Βλαχογιάννης καταγγέλλει ότι 
είναι φωτοτυπία του 2018! Το θέμα κλείνει όταν 
ο Μ. Μαλαματένιος λέει ότι είχαν βγάλει πολλές 
φωτοτυπίες πέρσι και φέτος για οικονομία δεν 
τύπωσαν τον νέο προϋπολογισμό. Το θέμα θε-
ωρείται φυσιολογικό και η συζήτηση επικεντρώ-
νεται γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στον κωδικό 
για τουρνουά χαντ μπολ παρά θίν’ αλός. Η Δώρα 
Σαρρή κόβει κοντά τα μαλλιά της, ενώ η Άννα 
Κάγκανη τα βάφει κόκκινα! Για αντιπερισπασμό 
ο Μηνάς Καλακώνας δηλώνει ότι θα κάνει κο-
τσιδάκια, ενώ ο υπογράφων το κείμενο λέει ότι 
δεν μπορεί να συμπαρασταθεί στον Μηνά, αφού 
έχει κλείσει συμβόλαιο ως μοντέλο σε περιοδικό 
κομμωτικής! Οι φήμες ότι ο Θανάσης Μαρινό-
πουλος θα παρουσιαστεί μία ημέρα φρεσκοξυ-
ρισμένος διαψεύδονται πάραυτα. 

Δεκέμβριος
Ανακοινώνονται οι δημοτικοί συνδυασμοί για τις εκλογές και είναι τέσσερις. Οι δυο 

έχουν νέα ονόματα. Η Πάρος κάνει άνοιγμα και στην Αφρικανική τουριστική αγορά 
και μετέχει σε εκθέσεις. Ο Μ. Κωβαίος αποκτά εγγόνι, ενώ ο Θ. Μαρινόπουλος εξηγεί 
τους λόγους που φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Στην Αλυκή σκέφτονται 
τη δημιουργία ανάπτυ-
ξης τραπεζοκαθισμάτων 
σε όλο τον κόλπο και να 
υπάρχει λεωφορείο να 
πηγαίνει τον κόσμο για 
μπάνιο στο Π. Λιβάδι. Ο 
κ. Βρούτσης συνεχίζει να 
γράφει για τα επιτεύγ-
ματα επί υπουργίας του 
και ο κ. Συρμαλένιος συ-
νεχίζει να διαμαρτύρεται 
και να ψηφίζει όλα τα 
μέτρα της κυβέρνησης. 
Η πλειοψηφία του δήμου 
Πάρου δημιουργεί μέσω 
τρίτων την 24η ηλεκτρο-
νική σελίδα για να στη-
ρίξει το έργο της, διότι 
δεν προβάλλεται αυτό! Ο 
συγγραφέας του Καζαμία συνεχίζει να αναφωνεί: Παναθηναϊκός στα εύκολα, ΠΑ-
ΝΑΘΗΝΑΪΚΑΡΑ στα δύσκολα! Καλή χρονιά και του χρόνου!
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Αστυνομικές 
ειδήσεις

Από τη γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση 
Νοτίου Αιγαίου και τη διεύθυνση αστυνομίας Κυκλά-
δων, έγιναν γνωστές οι παρακάτω ειδήσεις που αφο-
ρούν το νησί μας:

- 30/12/2017 «Ι.Χ.Ε. αυτ-το, οδηγούμενο από 
21χρονο, με συνεπιβάτες (2) 16χρονους, συγκρού-
στηκε με μοτ-τα που οδηγούσε 31χρονος υπήκοος 
Αφγανιστάν με συνεπιβάτη 26χρονο ομοεθνή του, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα οι επιβάτες 
της μοτ-τας και ελαφρά οι επιβαίνοντες στο πρώτο 
όχημα».

- «Την 08-01-2018 πρώτες πρωινές ώρες συνελή-
φθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, 21χρονος υπήκοος Αλβανίας στην 
κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότη-
τα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 6.2 γραμμαρίων».

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ προς  
αεροδρόμιο

Από το ΚΤΕΛ Πάρου δημοσιοποιήθηκαν τα δρομο-
λόγια που θα ισχύσουν έως τις 24/3/2018 για τη δια-
δρομή από και προς το αεροδρόμιο Πάρου.

Από Παροικιά προς αεροδρόμιο
Δευτέρα: 08.15, 14.15
Τρίτη: 08.15, 14.15
Πέμπτη: 08.15
Κυριακή: 08.40
Από Πούντα προς αεροδρόμιο
Δευτέρα: 14.30
Τρίτη: 14.30
Από αεροδρόμιο προς Παροικιά
Δευτέρα: 09.05
Τρίτη: 09.05
Τετάρτη: 11.45, 16.45
Πέμπτη: 09.05
Παρασκευή: 16.45
Σάββατο: 09.05, 14.45
Από αεροδρόμιο προς Πούντα
Δευτέρα: 09.05
Τρίτη: 09.05
Πέμπτη: 09.05
Σάββατο: 09.05
Προσοχή: Την Καθαρά Δευτέρα 19/02/18, θα 

πραγματοποιηθεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο από/
προς αεροδρόμιο.

Η πιο καλή ευχή 
για το 2018 

Αν ο Θεός μας ζητούσε να κάνουμε μόνο μια ευχή 
για τον νέο χρόνο, ποια νομίζετε ότι θα ήταν αυτή η 
μαγική ευχή που θα άλλαζε τη ζωή μας; Νομίζω ότι 
δεν θα ήταν  άλλη από του «να γίνουμε καλύτε-
ροι» αποβάλλοντας από πάνω μας τις κακές συνήθει-
ες και συμπεριφορές που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 
στο να φθάσουμε εκεί που φθάσαμε.

Πέρασαν 9 χρόνια από την αρχή της κρίσης και αν 
εξαιρέσουμε τα βίαια οικονομικά μέτρα που πάρθηκαν, 
δεν έγινε σχεδόν καμιά προσπάθεια για να αλλάξου-
με συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να 
κάνουμε τα ίδια λάθη και αν περιμένουμε από το διε-
φθαρμένο κράτος να μας αλλάξει, πλανώμεθα πλάνην 
οικτράν.

Ακούμε συχνά την άποψη ότι «ο Έλληνας δεν αλ-
λάζει με τίποτα» ή «θα χρειαστούμε το λιγότερο 30 
χρόνια για να δούμε μια αλλαγή». Ίσως αυτή η δικαιο-
λογία να είναι και η αιτία που δεν ξεκινάμε να κάνουμε 
κάτι. Αποτελεί και αυτό ένα από τα ελαττώματα μας 
που θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα και χωρίς κόπο. 
Το θέμα φίλοι μου είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να 
γίνει μια αρχή από εμάς τους πολίτες, τους δήμους, 
τις ΚΔΕΠΑ, τους συλλόγους, τα σχολεία, την Εκκλησία. 

Χαρείτε μερικά αληθινά παραδείγματα πάγιων συ-
μπεριφορών μας:

1.Τροχονόμος γράφει κλήση για παράνομη στάθ-
μευση. Εμφανίζονται δύο κυρίες οι οποίες του λένε 
επί λέξει: «Αυτό το καλό παιδί βρήκες να γράψεις; Σε 
παρακαλώ σβήσε την».

2. Ρωτάει ο επαγγελματίας τον πελάτη: «Θέλεις 
απόδειξη;».

3. Σύλλογος γονέων σε γιορτή παιδιών μοιράζει ζα-
μπονοπιτάκια και τσιπς.

4. Το πάρκιγκ βρίσκεται 25 μέτρα από το φαρμακείο 
του χωριού. Πολίτες παρκάρουν μπροστά στο φαρμα-
κείο κλείνοντας το δρόμο.

5. Τα μέλη των ΔΣ στην πλειοψηφία τους δεν έρχο-
νται στην ώρα τους.

6. Πετάμε σκουπίδια και δεν σκύβουμε να μαζέψου-
με ένα χαρτάκι.

7. Ανήλικοι συχνάζουν σε μπαρ και μαθητές καπνί-
ζουν στα σχολεία.

9. Με την κρίση δεν στηρίζουμε τα ελληνικά προϊ-
όντα.

10. Οι μισοί μοτοσικλετιστές δεν φορούν κράνος
11. Μολύνουμε τις θάλασσες με βόθρους, κατα-

στρέφουμε τις παραλίες με τραπεζοκαθίσματα.
12. Κατέχουμε τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στα τρο-

χαία, στο κάπνισμα, στην παιδική παχυσαρκία, στις  
εκτρώσεις ανηλίκων (40.000 ετησίως), στη διαφθορά, 
στην τηλεθέαση, και τις τελευταίες θέσεις στην ανά-
γνωση βιβλίων και στην πληροφόρηση.

Τα παραπάνω αποτελούν συμπεριφορές ανθρώπων 
που δε σέβονται τους θεσμούς, τον εαυτό τους, τον 
πλησίον, το περιβάλλον. Σκέφθηκα πολύ πριν γράψω 
αυτό το κείμενο γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου πιο 
έξυπνο από τον οποιονδήποτε και ίσως μερικοί να 
έχουν βαρεθεί να ακούν το μονότονο κήρυγμα περί 
αλλαγής συμπεριφορών. Αλλά φίλοι μου αγανακτεί 
κανείς όταν, από τις εκατοντάδες δράσεις και χιλιάδες 
εκδηλώσεις που γίνονται στη χώρα, να μετριούνται 
ελάχιστες που στόχο έχουν να μας κάνουν καλύτερους 
ανθρώπους, καλύτερους πολίτες. Πολλοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι αναφέρονται και ως επιμορφωτικοί –ας γε-
λάσω- μάλλον διασκεδαστικοί θα έπρεπε να ονομά-
ζονται.

Τώρα που ξεκινάει η χρονιά, οι ασχολούμενοι με τα 
κοινά, τον πολιτισμό και την παιδεία, στον ετήσιο προ-
γραμματισμό τους, ας έχουν υπόψη τους τα προανα-
φερθέντα, εκτός αν υπάρχει η εντύπωση ότι αυτά εί-
ναι μικροπράγματα που λύνονται από μόνα τους. Καλή 
δημιουργική χρονιά.

Δημήτρης Καλανδράνης

Κατηχητικό

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στην κατάμεστη από νέους και νέες αίθουσα 
του κατηχητικού σχολείου της Παναγίας πραγματοποι-
ήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των νεανι-
κών συντροφιών του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018.

Την πίτα ευλόγησαν οι αιδεσιμότατοι Ιερείς π. Χρή-
στος Φουρνιστάκης, π. Στυλιανός Μπιζάς και π. Χρή-
στος Πετρόπουλος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη της Διοικούσης 
Επιτροπής του Ι.Π., κατηχητές/τριες, γονείς και παιδιά.

Νέο ΔΣ στην 
ΟΠΑΣ

Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων μετά τη γενική 
συνέλευση στις 17/12/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα 
που έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Αντώνης Πατέλης (Σύλλογος Παρίων 
Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή»)

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπιζάς (Σύλλογος 
Αγκαιριάς)  

Γραμματέας: Μαρία Χανιώτη (Προοδευτικός Σύλ-
λογος Λευκιανών)

Αν. Γραμματέας: Αργυρώ Μαϊτού (Προοδευτικός 
Σύλλογος Κωστιανών Πάρου εν Αθήναις)  

Ταμίας: Βαγγέλης Φράγκος (Σύλλογος Ναουσαί-
ων)

Έφορος: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος (Σύνδεσμος 
Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου)

Μέλη: Θεόδωρος Αγγούρης (Προοδευτικός Σύλλο-
γος Προδρομιτών).

Βράβευση  
μαθητών

Σε μία όμορφη και γιορτινή εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3/1/2018, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ, ο δήμος Πάρου και 
η Μητρόπολη Παροναξίας βράβευσαν τους μαθητές 
που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2017 και 
εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η εκδήλωση ήταν μια συμβολική επιβράβευση των 
παιδιών, που έδωσαν με επιτυχία τον αγώνα της γνώ-
σης, κατακτώντας ένα σημαντικό βήμα για να κάνουν 
τα όνειρά τους πραγματικότητα. Της εκδήλωσης προ-
ηγήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός της αίθουσας 
από τον Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος καλωσόρι-
σε και συνεχάρη τις νέες, τους νέους, τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς τους, δηλώνοντας μεταξύ άλλων 
ότι: «Κάθε χρονιά διαφορετικά πρόσωπα εισέρχονται 
σε έναν νέο ελπιδοφόρο κύκλο ζωής, ο οποίος απο-
τελεί εγγύηση για το μέλλον του νησιού μας. Εύχομαι 
σε όλους καλή ακαδημαϊκή πορεία και καλή δύναμη».



www.fonitisparou.gr

Νέα του Κ.Υ. Πάρου
Από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ. Πάρου, δημοσιοποιήθηκε 

δελτίο τύπου σχετικά με τη στελέχωση ιατρικού προσωπικού. Η ανακοίνωση του κ. 
Λάβδα, έχει ως εξής:

«Είμαστε και πάλι στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι ήδη ανέλαβε 
υπηρεσία ο ιατρός παθολόγος, κ. Ευριπίδης Καρακώστας.

Ολοκληρώθηκε η σειρά των διορισμών για τις οποίες σας έχουμε ήδη αναφέρει 
και αυτό αποτελεί ένα μικρό βήμα στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας που 
έχει να κάνει με το διορισμό 2 επιπλέον ιατρών (καρδιολόγου, μικροβιολόγου) που 
ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί στη συνέχεια, χάρη στις προσπάθειες μας και στη 
βούληση - πρόθεση του υπουργείου υγείας, όπως εκφράζεται με τις δυναμικές 
παρεμβάσεις της διοικήτριας και των υποδιοικητών της 2ης ΔΥΠΕ.

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι προσελήφθη και ανέλαβε υπηρεσία παρασκευάστρια 
του μικροβιολογικού τμήματος η κ. Αντωνία Ανευλαβή.

Έτσι και μέχρι τον ερχομό του μικροβιολόγου ιατρού θα υπάρχει δυνατότητα 
αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με η βοήθεια και προσθήκη των ειδικών 
ιατρών του Κέντρου μας.

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να ονειρευόμαστε». 

Ευχαριστίες
Στις 8/1/2018 από το Κ.Υ. Πάρου, δημοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω ευχαριστίες 

για τους ευγενικούς του χορηγούς:
«Με τη λήξη του έτους 2017, πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό, να αποτιμή-

σουμε συμπεριφορές και προσφορές και να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που 
ήσαν κοντά μας και με τις χορηγίες τους συνέδραμαν στο να αντιμετωπίσουμε 
άμεσες και επιτακτικές ανάγκες μας και να κάνουμε ευπρόσωπο το ΚΥ Πάρου Αντι-
πάρου.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί εκ των χορηγών δεν θα ήθελαν να κάνουμε αναφορά στις 
προσφορές τους, γιατί ότι έπραξαν το έκαναν ανιδιοτελώς για το κέντρο μας.

Παρά ταύτα νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους: 
1. Καρποδίνη Αλέξανδρο και το γιο του Καρποδίνη Βαγγέλη, για την αμέριστη 

βοήθεια που συνεχώς παρέχουν στο Κέντρο μας 
2. Μπιζά Γεώργιο του Ιωάννη και τον πατέρα του Ιωάννη Γ. Μπιζά, που με προ-

θυμία και αγάπη βρίσκονται κοντά μας, σε κάθε ζήτηση  
3. Ραγκούση Νικόλαο του Αντωνίου, που με την ίδια αγάπη κι αυτός στέκεται 

δίπλα μας 
4. Γαβαλά Παναγιώτη και Γαβαλά Γεώργιο, που επίσης μας βοήθησαν 
5. Παυλάκη Αγγελική, για την ευγενική προσφορά της και 
6. ΚΤΕΛ Πάρου, για την ομόθυμη υποστήριξη του.
Τέλος οφείλουμε θερμότατες ευχαριστίες, προς το Βελέντζειο ίδρυμα,  το Δήμο 

Πάρου, το Γηροκομείο Πάρου, το Σύλλογο φίλων στήριξης, τη ΔΕΥΑ Πάρου και 
όλους τους φορείς ή φυσικά πρόσωπα που δεν αναφέρθηκαν στο παρόν». 
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Συναίσθημα  
και διατροφή

Το αίσθημα της πείνας αποτελεί ένα από τα βασικά ένστικτα επιβίωσης. Τρώμε 
δηλαδή για να ζήσουμε. Είναι όμως έτσι; 

Αν αναλογιστούμε ότι η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας ως «επιδημία» (World Health Organization.Obesity: Preventing and 
Managing the Global Epidemic.World Health Organ Tech Rep Ser 894. World 
Health Organization: Geneva, 2000), τότε είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι το 
φαγητό δεν αφορά τη βιολογική ανάγκη του οργανισμού για ενέργεια, η οποία γίνε-
ται αντιληπτή με αντικειμενικά σήματα, όπως ναυτία, ζάλη, πόνος στο στομάχι, κλπ. 
Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού των διατροφι-
κών διαταραχών (ανορεξία, βουλιμία, επεισοδιακή 
υπερφαγία), τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύει ότι 
η «πείνα» και κατά συνέπεια η διατροφική συμπε-
ριφορά, αφορά, μάλλον το συναίσθημα παρά την 
βιολογία.  

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται περιλη-
πτικά οι διαφορές μεταξύ «συναισθηματικής» και 
«φυσικής» πείνας:

Συναισθηματική: Τη νιώθουμε ξαφνικά και εί-
ναι επείγουσα. Φυσική: Έρχεται σταδιακά και συ-
νήθως δεν απαιτεί άμεση ικανοποίηση.

Συναισθηματική: Ικανοποιείται με συγκεκριμέ-
νες τροφές, υψηλές σε λιπαρά και ζάχαρη. Φυσι-
κή: Ικανοποιείται σχεδόν με όλες τις τροφές.  

Συναισθηματική: Οδηγεί σε ασυναίσθητη κα-
τανάλωση φαγητού, χωρίς να υπάρχει ικανοποίηση 
ή αυτο-έλεγχος. Μέσα σε λίγο χρόνο καταναλώνο-
νται μεγάλες ποσότητες φαγητού. Φυσική: Οδηγεί 
σε πιο συνειδητοποιημένη κατανάλωση φαγητού, η οποία συνήθως διαρκεί περισ-
σότερο. 

Συναισθηματική: Δεν ικανοποιείται όταν γεμίσει το στομάχι. Η κατανάλωση συ-
νεχίζεται μέχρι σημείου αδιαθεσίας. Φυσική: Η ικανοποίηση έρχεται όταν υπάρχει 
αίσθημα κορεσμού.

Συναισθηματική: Συχνά οδηγεί σε αισθήματα ντροπής, τύψεων και ενοχής. Φυ-
σική: Δεν συνοδεύεται από κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα. Το φαγητό ικανοποιεί 
απλώς σωματικές ανάγκες. 

Αν μπορούμε να διακρίνουμε τα είδη της ψυχολογικής πείνας, θα δούμε δυο με-
γάλες κατηγορίες:

Η πρώτη σχετίζεται με τα αρνητικά συναισθήματα, δηλαδή όταν βιώνου-
με άγχος, στεναχώρια, θυμό, οδηγούμαστε στο φαγητό. Το άτομο αδυνατεί να ανα-
γνωρίσει, να διαχειριστεί ή να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του. Κατακλύζεται 
από αυτά και καθίσταται αδύναμο σε οποιαδήποτε ενεργητική, ενήλικη αντιμετώπι-
ση. Έτσι, αναζητά το φαγητό για να:

- Ξεσπάσει τα συναισθήματα 
- Ξεφύγει από την αρνητική κατάσταση. Η προσοχή του μεταφέρεται από το συ-

ναίσθημα στο εξωτερικό περιβάλλον (δηλαδή το φαγητό) και έτσι αποφεύγει να 
αντιμετωπίσει πληροφορίες που είναι «απειλητικές» για τον εαυτό του 

- Μετατρέψει τα αρνητικά συναισθήματα σε θετικά, ειδικά όταν πρόκειται για 
τροφές υψηλές σε λιπαρά και αλάτι.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ψυχολογικής πείνας, σχετίζεται με την από-
λαυση, δηλαδή τα άτομα αναζητούν μέσα από το φαγητό την ηδονή ή τη διέγερση. 
Η πείνα για ηδονή κυριαρχείται από εξωτερικά σήματα σχετιζόμενα με το φαγητό 
(μυρωδιά, όψη, γεύση), ή/και από το αίσθημα της πλήξης, δηλαδή, της ανυπαρξίας 
ενδιαφερόντων ερεθισμάτων, της αίσθησης ότι ο χρόνος δεν περνάει, της έλλειψης 
ικανοποίησης από την υπάρχουσα κατάσταση. 

Και στις δυο περιπτώσεις, τα ερωτήματα που τίθενται είναι: 
- γιατί το φαγητό χρησιμοποιείται ως μέσο διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων 

- γιατί το φαγητό συνδέεται με την απόλαυση 
και τη διέγερση και τέλος

- ποιοι είναι οι παράγοντες που αποτρέπουν το 
άτομο να αναζητήσει άλλους τρόπους διαχείρισης 
ή την απόλαυση σε άλλες δραστηριότητες.

Τρόποι διαχείρισης συναισθηματικής 
πείνας

Πιθανώς να έχει γίνει κατανοητό μέχρι εδώ, ότι η 
συναισθηματική πείνα δεν αντιμετωπίζεται με γρή-
γορες δίαιτες ή με διατροφικά πλάνα από ειδικούς, 
αλλά απαιτεί την ουσιαστική γνώση και φροντίδα 
του εαυτού.  

1. Ένα πρώτο βήμα είναι να παρατηρήσετε και 
να καταγράψετε πότε, πως και τι τρώτε. Πότε: ποια 
ώρα της ημέρας, τι έχει προηγηθεί. Πώς: φτιάχνετε 
οι ίδιοι το φαγητό σας ή παραγγέλνετε; τρώτε στο 
τραπέζι ή μπροστά στην τηλεόραση / υπολογιστή; 

τρώτε γρήγορα, σαν να βιάζεστε; Τι: προτιμάτε τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας, 
πρόχειρο φαγητό, γλυκά; σε τι ποσότητες;

2. Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας πριν ξεκινήσετε να τρώτε. Είναι σημαντικό 
να λεκτικοποίησετε το συναίσθημα σας και να διερευνήσετε από που προκύπτει. Πχ 
«είμαι θυμωμένη και απογοητευμένη γιατί σήμερα στη δουλειά με επίπληξε ο προϊ-
στάμενος μου» ή «είμαι μόνη σπίτι και δεν έχω τι να κάνω».

3. Διερευνήστε τις σκέψεις που υπάρχουν κάτω από το αρχικό συναίσθημα. Αν 
το επεξεργαστούμε, συνήθως, προκύπτουν σκέψεις αρνητικές για τον εαυτό. Για 
παράδειγμα: Τι σημαίνει είμαι μόνη σπίτι; Είναι επιλογή; Σκέφτεστε ότι κανένας δεν 
νοιάζεται για εσάς ή ότι δεν είστε τόσο κοινωνική ή ενδιαφέρουσα όσο θα θέλατε; 

4. Προσπαθήστε να σκεφτείτε τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε για να αντιμετω-
πίσετε το συναίσθημα ή/και την κατάσταση που σας απασχολεί.

Ευαγγελία Λουκίδου
Ψυχολογος PhD

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Λειτουργία ιατρείων
Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας των περιφερεια-

κών ιατρείων του νησιού μας.
Ιατρείο Μάρπησσας
25-1-2018 Από 08:30 έως 11:00 Κώστος και από ώρα 11:30-14:00 Λεύκες.             
25-1-2018
30 & 31-1-2018
Ιατρείο Νάουσας
23-1-2018
24-1-2018
25-1-2018
26-1-2018
30 & 31-1-2018
Ιατρείο Αγκαιριάς
24-1-2018
31-1-2018. 
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Με Νόμο η ανακύκλωση

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Με το νέο νόμο τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλα-
κτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης. 

Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική δι-
αχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη 
μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Στόχοι μέχρι το 2020 αποτελούν η ανά-
κτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση σε τοπικό επίπεδο σε ποσοστό 
50%, ενώ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι της διαλογής στην πηγή και η 
ανάκτηση του βιοαποδομήσιμου υλικού στον κάδο.

Συνέντευξη Δ. Πολιτόπουλου
Ο Κυκλαδίτης πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. (ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), 

Δημήτρης Πολιτόπουλος, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα μας σχετικά με το 
περιβαλλοντικό τέλος που εφαρμόστηκε, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν 
στους νησιωτικούς δήμους. 

Η συνέντευξη του κ. Πολιτόπουλου, έχει ως εξής:
Μετά την ψήφιση του νόμου για την ανακύκλωση από την Ελληνική 

Βουλή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 2018 είναι το έτος που ξεκινάμε 
ουσιαστικά την ανακύκλωση στη χώρα μας;

Δ.Π.: «Πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα ενός διαφορετικού τρόπου διαχείρισης 
των απορριμμάτων στην χώρα μας με την συνεργασία Δήμων – Συλλογικών 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – Φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας αλλά και με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών  θα φανούν στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2018».

Αρχίσαμε με την προσπάθεια της μείωσης χρήσης της πλαστικής 
σακούλας. Πώς είναι οι πρώτες ενδείξεις από τις πρώτες μέρες 
εφαρμογής αυτού του μέτρου;

Δ.Π.: «Από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου υπάρχουν πολύ θετικές 
ενδείξεις. Το ποσοστό των πολιτών που εναρμονίζεται σ’ αυτά τα μέτρα είναι πολύ 
μεγάλο. Όμως, ακριβή νούμερα και ποσά, θα έχουμε στο τέλος του Ιουνίου 2018. 
Πάντως οι πολίτες στην πλειοψηφία τους εγκαταλείπουν τις πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και στρέφονται προς την χρησιμοποίηση τσαντών πολλαπλών 
χρήσεων».

Το τέλος που πληρώνουμε για τις πλαστικές σακούλες θα βοηθήσει την 
προσπαθεί ενημέρωσης των πολιτών για τα ζητήματα της ανακύκλωσης 

γενικότερα;
Δ.Π.: «Όλα τα περιβαλλοντικά τέλη (τρία λεπτά ανά σακούλα) θα τα εισπράξει ο 

Ε.Ο.ΑΝ. ελπίζουμε από τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου 2018. Όλα τα χρήματα που 
θα εισπράξουμε θα διατεθούν για την εκπαίδευση-ενημέρωση των καταναλωτών. 
Ακόμα, με αυτά τα χρήματα θα διατεθούν δωρεάν τσάντες πολλαπλών χρήσεων 
στους καταναλωτές με την υποχρέωση να μας επιστρέφουν πλαστικές σακούλες, 
οι  οποίες θα οδηγηθούν για ανακύκλωση». Σήμερα ανακυκλώνεται μόνο το 1% 
περίπου και ευελπιστούμε με τη διαδικασία που επιλέξαμε να αυξήσουμε τα ποσοστά 
της ανακύκλωσης και να μειώσουμε την χρήση των πλαστικών σακουλών».

Ο νέος νόμος ορίζει ότι οι ΟΤΑ θα έχουν καθοριστικό ρόλο και ευθύνη 
όσον αφορά τη μεγαλύτερη απόδοση στην προσπάθεια εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης 
των δήμων και ειδικά των νησιώτικων, έτσι ώστε, να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Δ.Π.: «Ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι δήμοι της χώρας από απλοί συλλέκτες θα 
γίνουν πλέον διαχειριστές των απορριμμάτων τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά σε 4 ρεύματα και έχουν την δυνατότητα να τα 
διαθέτουν στην αγορά μετά απο διαγωνισμό. Επιπλέον αυτών των εσόδων οι  δήμοι 
θα έχουν  έσοδα και από τα Εθνικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς 
θα χρηματοδοτούνται επιπλέον για τη συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Ως σήμερα τα παραπάνω έξοδα τα πλήρωναν οι δήμοι. Για να επιτευχθεί 
αυτό θα απαιτηθεί τροποποίηση των συμβάσεων όπου υπάρχουν σήμερα.. Για τους 
νησιωτικούς δήμους προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση εφόσον επιτυγχάνουν 
σταθερή αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης».

Δηλαδή, οι δήμοι μπορούν να διαχειρίζονται τα απόβλητα της περιοχής 
τους. Τι μπορούν να ανακυκλώνουν και με ποιο τρόπο; Πρέπει να έχουν 
συγκεκριμένο σχέδιο στόχων σε ετήσια βάση;

Δ.Π.: «Οι δήμοι θα διαχειρίζονται τα απόβλητα των δημοτών τους. Στον χώρο 
των συσκευασιών θα διαχειρίζονται τουλάχιστον: Χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί. 
Επίσης, θα μπορούν να τα  δεματοποιούν και να τα διαθέτουν στην αγορά. Οι Δήμοι 
είναι υποχρεωμένοι να έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(ΗΜΑ) και να δηλώνουν τι ποσότητες απορριμμάτων διαχειρίζονται  και τι στόχους 
επιτυγχάνουν στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Τα στοιχεία αυτά θα τα 
επεξεργάζεται ο ΕΟΑΝ και θα παρεμβαίνει όπου κρίνεται σκόπιμο».

Ποια μπορεί να είναι η σχέση Δήμου και ΣΣΕΔ; (Συλλογικά Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης).

Δημήτρης Πολιτόπουλος



www.fonitisparou.gr

Δ.Π.: «Με τον τρόπο που είπα στην προηγούμενη ερώτησή σας. Ο δήμοι θα 
μπορούν να προχωρούν σε νέες συμβάσεις με τα Συστήματα στις οποίες θα 
αναγράφονται οι υποχρεώσεις των δήμων και των Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης που απορρέουν από τον Ν.4496/2017».

Ποιο θα είναι το οικονομικό κέρδος για τους δήμους αλλά και για 
τους πολίτες; 

Δ.Π.: «Το οικονομικό όφελος  θα προέρχεται από την πώληση των ανακυκλώσιμων 
υλικών και από την είσπραξη πόρων από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, για τη συλλογή – μεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν τα 
λειτουργικά έξοδα. Άρα θα μπορεί να υπάρξει μείωση δημοτικών τελών. Επίσης, 
θα υπάρχει επιπλέον μπόνους στους δήμους που αυξάνουν ετησίως τα ποσοστά 
ανακύκλωσης. Αντιθέτως όσοι δήμοι υστερούν σε απόδοση προβλέπονται γι’ 
αυτούς διοικητικά πρόστιμα.

Σημειώνω ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν νέο κανονισμό 
καθαριότητας, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στη νέα νομοθεσία. Ακόμα, 
μετά την ψήφιση του  νέου θεσμικού πλαισίου των ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων) και το αργότερο έως το τέλος Απριλίου 2018 θα οργανωθεί 
ημερίδα για όλους τους δήμους της χώρας με σκοπό την ενημέρωσή τους για  την 
εφαρμογή των νέων δεδομένων που απορρέουν από τις νέες νομοθεσίες».

Οι δήμοι μπορούν να συνεργάζονται με μεμονωμένα άτομα, με 
συλλόγους, σχολεία και γενικώς με συλλογικότητες για την επίτευξη 
των στόχων τους και σε ποια 
βάση;   

Δ.Π.: «Βεβαίως και μπορούν 
να συνεργάζονται, μάλιστα  αν 
βρεθούν πολίτες που επιθυμούν να 
δημιουργήσουν ΚοινΣΕπ (Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) και, 
εφόσον συμφωνεί ο κάθε δήμος 
θα μπορούν να συνεργαστούν στην 
συλλογή, διαλογή, δεματοποίηση, 
πώληση των ανακυκλώσιμών υλικών 
με την υποχρέωση υπογραφής 
τριμερούς συμβάσεως μεταξύ δήμου 
– ΣΣΕΔ – και Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας». 

Πρωτοπόροι δήμοι – μειώσεις 
τελών

Ο δήμος Βριλησσίων από το 
2015 έχει σχεδιάσει το μέλλον του με 
βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομί-
ας και τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την «greenagenda», με τον βιώσιμο τρόπο διαχείρισης των απο-
βλήτων του, ο δήμος Βριλησσίων έχει κατορθώσει να γίνει ο πρώτoς -και μοναδικός 
μέχρι στιγμής- στη χώρα που μείωσε τα δημοτικά τέλη ταφής, ενώ, παράλληλα, έχει 
δημιουργήσει τουλάχιστον 16 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας - ανα-
κύκλωσης. 

Στα Βριλήσσια γίνεται ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, διαχωρισμός γυαλιού, 
χαρτιού, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απόβλητων, ρούχων και προχωρεί άμεσα ο 
διαχωρισμός των ελαίων ενώ τα ελαστικά του δημοτικού στόλου οχημάτων και 
μηχανημάτων καταλήγουν σε κατάλληλο σύστημα ανακύκλωσης. 

Στο δήμο Βριλησσίων έχουν απονεμηθεί τέσσερα βραβεία επισφραγίζοντας με 
αυτό τον τρόπο το σπουδαίο έργο που συντελέστηκε στον τομέα της διαχείρισης 
απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακόμα, ο δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο 
του βήμα στην ανακύκλωση με κύρια δράση τη διαχείριση των απορριμμάτων της 
πόλης.

Η αρχή θα γίνει με την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων μέσω της χρήσης του 
λεγόμενου καφέ κάδου, στον οποίο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν 
να ρίχνουν τα υπολείμματα των τροφίμων, προκειμένου αυτά να ανακυκλώνονται 
και να επαναχρησιμοποιούνται ως κόμποστ (λίπασμα σε καλλιέργειες). Ήδη ο δή-
μος Ηρακλείου Αττικής έχει προμηθευτεί τους απαιτούμενους καφέ κάδους και το 
επόμενο διάστημα θα τους εγκαταστήσει στην πόλη, πραγματοποιώντας παράλληλα 
καμπάνια ενημέρωσης στους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, στον δήμο Ηρακλείου Κρήτης, θα διανεμηθούν 1.000 οικιακοί 
συλλέκτες ανακύκλωσης. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης ενημερωτικής συνάντησης 
στο Ηράκλειο έγινε η παρουσίαση του νέου πιλοτικού προγράμματος της δημοτικής 
αρχής της πόλης, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της διαλογής των απορριμμά-
των στην οικιακή πηγή και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα, έγινε επίδειξη του τρόπου συναρμολόγησης του μπλε συλλέκτη ανα-
κύκλωσης των 80 λίτρων, καθώς και της διαδικασίας διάθεσής του στους δημότες, 
η οποία θα γίνει από τις κατά τόπους δημοτικές ενότητες εντός των επόμενων 
ημερών.

Ακόμη, ειδικοί μεταλλικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού των 1.100 λίτρων έκαστος 
τοποθετήθηκαν σε 25 σημεία του δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο σχετικού προ-
γράμματος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Ο συγκεκριμένος Σύνδεσμος δραστηριοποιείται στον τομέα ανακύκλωσης χαρτιού 

με το σύστημα διαλογής στην πηγή, ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί 
παράλληλα με τη συλλογή στους μπλε κάδους χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου.

Πρώτο θέμα οι πλαστικές σακούλες
Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ανακύκλωση δεν επιτρέπεται η δωρεάν διά-

θεση στους καταναλωτές της πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.

Επιπλέον, το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται, θα έχει ανταποδοτικό χαρα-
κτήρα και τα έσοδα θα εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
και στη συνέχεια θα αποδίδονται στον ΕΟΑν. Υποχρεωτική καθίσταται και η αποτύ-
πωση επί της πλαστικής σακούλας κωδικού αναφοράς των στοιχείων προέλευσης 
τόπου και ημερομηνίας παραγωγής.

Έτσι, όλα τα καταστήματα που δίνουν πλαστικές σακούλες στους πελάτες 
τους, όπως οι φούρνοι και τα σούπερ μάρκετ, πρέπει να τις χρεώνουν 0,03 ευ-
ρώ+ΦΠΑ=0,04 ευρώ και από 1/1/2019 να τις χρεώνουν 0,07 ευρώ+ΦΠΑ=0,09 
ευρώ.

Εξαιρέσεις
Για πολύ λεπτές σακούλες, μικρότερες των 15 μικρόμετρων δε χρεώνεται πε-

ριβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή 
παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα (χύδην) τροφίμων.

Ακόμα, εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακού-
λες μεταφοράς και οι σακούλες που 
διατίθενται από περίπτερα και το 
υπαίθριο εμπόριο.

Στην πλαστική σακούλα θα πρέπει 
να αναγράφονται τα στοιχεία υποχρε-
ωτικού περιεχομένου, αλλά και η αξία 
του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού 
τέλους με διακριτό και ευανάγνωστο 
τρόπο.

Στην Πάρο -  Αντίπαρο
Ανενημέρωτοι οι κάτοικοι των νη-

σιών μας βρέθηκαν μπροστά στα τα-
μεία των καταστημάτων. Έτσι, φάνηκε 
αρκετά χρονοβόρα για τους κατανα-
λωτές η προσαρμογή στο μέτρο πε-
ριορισμού της χρήσης της πλαστικής 
σακούλας, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρ-
κετ που είναι αναγκαία η χρήση πλα-
στικής σακούλας μεταφοράς αγαθών.

Οι συμπολίτες μας λάμβαναν τη σχετική ενημέρωση από τους ταμίες των σούπερ 
μάρκετ και των άλλων επιχειρήσεων. Η συνεχής ερώτηση από τους ταμίες «θέλετε 
σακούλες» ήταν αυτή που προκάλεσε καθυστερήσεις, ενώ υπήρχαν και ευτράπελα 
από μικρότερες επιχειρήσεις που χρέωναν ακόμα και τις πολύ λεπτές σακούλες, 
μικρότερες των 15 μικρόμετρων.

Παρά ταύτα, οι καταναλωτές φαίνεται ότι προσαρμόστηκαν γρήγορα, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ, ενώ όπως είδαν οι νέες πλαστι-
κές σακούλες που χρεώνονται είναι πιο ανθεκτικές και δεν είναι για μία χρήση μόνο.

Τέλος, αρκετοί ήταν εκείνοι που ήταν ενημερωμένοι, αλλά και ευαισθητοποιημένοι 
στα θέματα περιβάλλοντος και είχαν προνοήσει να πάρουν μαζί τους υφασμάτινη 
σακούλα, ενώ άλλοι επιστράτευσαν καροτσάκια ως την ιδανικότερη λύση.

Οι βιοαποικοδομήσιμες σακούλες
Τα πάνω κάτω στην αγορά έφερε το περιβαλλοντικό τέλος στη λεπτή πλαστική 

σακούλα μεταφοράς, που φαίνεται να ευνοεί τη ζήτηση της σακούλας οικιακής χρή-
σης (σακούλες σκουπιδιών), αναδεικνύοντας ταυτόχρονα προκλήσεις για 200 Ελλη-
νικές επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι χθες παρήγαγαν τις λεπτές πλαστικές σακούλες.

Κατά τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς θα απαιτηθούν τουλάχιστον 3-4 μή-
νες για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε ένα περιβάλλον όπου σχεδόν 8 στους 10 
καταναλωτές έχουν συνηθίσει στη χρήση λεπτής σακούλας μεταφοράς για τα σκου-
πίδια, αντί ειδικής σακούλας απορριμμάτων και διαπιστώνεται έλλειψη περιβαλλο-
ντικής κουλτούρας.

Σημειώνουμε ότι η τιμή ανά κιλό στη συμβατική πλαστική σακούλα ήταν 2 ευρώ, 
ενώ, στη μεγαλύτερου πάχους είναι πάνω από 4 ευρώ. Σταδιακά το κενό που αφή-
νει στην αγορά η λεπτή σακούλα μεταφοράς θα καλυφθεί από την επαναχρησι-
μοποιούμενη. Σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου, η επαναχρησιμοποιούμενη 
σακούλα, επειδή είναι μεγαλύτερου πάχους, θα μπορεί να χρησιμοποιείται αρκετές 
φορές για τα ψώνια και εν συνεχεία για τα οικιακά απορρίμματα. Προβλέπουν ότι 
σε πρώτη φάση το καταναλωτικό κοινό θα στραφεί σε αυτή τη λύση η οποία θα 
περιορίσει σε ένα βαθμό τη βλάβη στο περιβάλλον, ενώ η εικόνα στην αγορά θα 
αλλάξει όταν θα «έρθουν» οι βιοαποικοδομήσιμες σακούλες, που είναι πιο γνωστές 
σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Έτσι, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση της ζήτησης για σακούλες σκουπιδιών κάτι 
που επιβεβαιώνει και η εμπειρία μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σ’ 
αυτήν την αγορά.
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Οδός  
Μακεδονίας  

Είναι γνωστό σχεδόν σε όλους τους Παριανούς, 
η δραστηριότητα που είχε η Πάρος κατά τους αρ-
χαίους χρόνους (8ος-7οςαι. π.Χ.), δημιουργώντας 
αποικίες, στην Μακεδονία, Θράκη, Προποντίδα, 
κ.α. Πρώτος ο Τελεσικλής αποίκησε τη Θάσο και 
στη συνέχεια Πάριοι και Θάσιοι, ίδρυσαν αποικί-
ες στις ακτές της Μακεδονίας (Στρύμη, Οισύμη, 
Απολλωνία, Αμφίπολις, Νεάπολις, Γαληψός, κ.α.).  

Με τους αρχαίους προγόνους μας προβλήθη-
κε το παριανό πνεύμα, η γλώσσα, η τέχνη και η 
ιστορία μας. Αλλά και κατά την νεότερη και σύγ-
χρονη εποχή δεν έπαψε η παρουσία και η δράση 
των παριανών στο χώρο της Μακεδονίας, (από 
τον 18οαι., εποχή τουρκοκρατίας, μακεδονικούς 
αγώνες), που έζησαν ή ζουν εκεί μέχρι σήμερα, 
τιμούν και προβάλουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

Κατά το τριήμερο 1-3 Μαΐου 1997 πραγματο-
ποιήθηκαν από τον δήμο Πάρου, επί δημαρχίας Κ. 
Αργουζή, εορταστικές εκδηλώσεις και ονοματο-
δοσία οδού, προς τιμή της Μακεδονίας. Περίπου 
400 προσκεκλημένοι Μακεδόνες ξεναγήθηκαν 
στα αξιοθέατα του νησιού. Αρκετοί δημοσιογρά-
φοι της Μακεδονίας, κάλυψαν τις εκδηλώσεις 
προβάλλοντας τις στο πανελλήνιο. Επίσης, πραγ-
ματοποιήθηκε επιστημονική ημερίδα, όπου το 
κοινό διαφωτίστηκε σχετικά για τις σχέσεις Πά-
ρου-Μακεδονίας. Παρέστησαν δε υπουργοί, βου-
λευτές, νομάρχες, δήμαρχοι και άλλοι φορείς, 
καθώς και μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της 
Μακεδονίας.

Η ιδέα της προσκλήσεως οφείλεται στον κ. Γιώ-
τη Αμανατίδη, ενώ οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Αιγαίου και της κ. Ελι-
σάβετ Παπαζώη. 

πηγές: α) «Παριανά» τεχ.66, 71 Νίκου Χρ. Αλι-
πράντη, β) Αρχείο Κωνσταντίνου Αργουζή). 

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Αγίας Θεοκτί-
στης», έως την οδό «Γερασίμου Μπαρμπαρή».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Όνειρα:  
Κινητήρια 
δύναμη;

«Αλίμονο στον άνθρωπο που έχει πραγματοποι-
ήσει όλα του τα όνειρα πριν προλάβει να χτίσει 
στο μυαλό του καινούρια» μου είπε πρόσφατα 
ένας φίλος, κάνοντάς με να αναρωτηθώ τι γίνεται 
με τον άνθρωπο που δεν έχει πλέον όνειρα…

Σίγουρα όταν έχουμε στο μυαλό μας ένα η πε-
ρισσότερα όνειρα ή απλά σχέδια που θα θέλαμε 
μελλοντικά  να πραγματοποιήσουμε, το να παλεύ-
ουμε για να τα κατακτήσουμε, ή ακόμα και το πιο 
απλό, το να φαντάζεται απλώς κάποιος τη ζωή 
του πως θα είναι όταν -ή αν- τα πραγματοποιήσει, 
αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει κινητή-
ριο δύναμη για τον κάθε άνθρωπο.

Όταν κάποιος έχει ένα στόχο μικρό ή μεγάλο έχει 
κάποιο λόγο για να παλεύει καθημερινά ή ακόμα 
και για να υπομένει αυτά που τον δυσαρεστούν τα 
οποία πολλές φορές για λόγους ανωτέρας βίας 
δεν μπορεί να «πετάξει» από πάνω του. 

Στην Ελλάδα της κρίσης  για τους περισσότε-
ρους ανθρώπους η καθημερινότητα αποτελείται 
από πολλές ώρες εργασίας με αντικείμενο που 
πολύ συχνά τους αφήνει αδιάφορους ή ακόμα και 
τους δυσαρεστεί και συνθήκες εργασίας πολύ συ-
χνά κάτω του μέτριου. Το να επιστρέφει λοιπόν 
κάποιος στο σπίτι, να κλείνει τα μάτια και να ονει-
ρεύεται, να «ζωγραφίζει» με τη φαντασία του κάτι 
που επιθυμεί για τον ίδιο, αυτό και μόνο μπορεί 
να αποτελέσει μία όαση στο μυαλό του και να του 
δώσει την κινητήριο δύναμη να συνεχίσει. Φυσι-
κά αυτό δεν ισχύει μόνο στον τομέα της εργασίας 
αλλά σε οτιδήποτε μπορεί να δυσαρεστεί ή έστω 
να μην ευχαριστεί ιδιαίτερα, τον καθένα από εμάς.

Τι γίνεται όμως αν κάποιος έχει πραγματοποι-
ήσει όλα όσα θα ήθελε για τον εαυτό του; Εκεί-
νος δεν έχει την ανάγκη να ξεφεύγει μέσω του να 
ονειρεύεται, να κάνει σχέδια, για το μέλλον του;

Ίσως όταν κάποιος έχει αποκτήσει όλα όσα θα 
ήθελε, αυτά πια να φαντάζουν μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα δεδομένα και να μην τον ευ-
χαριστούν το ίδιο όσο στην αρχή. Μπορεί λοιπόν 
κάποιος άνθρωπος έστω κι αν έχει όλα όσα ήθε-
λε πάντα να είναι ευτυχισμένος, όταν δεν υπάρχει 
πλέον κάτι το οποίο θα ήθελε να κατακτήσει πα-
λεύοντας για αυτό;

Λένε ότι κάθε ανθρώπινο ον διαθέτει το διαρκές 
ανικανοποίητο. Μήπως ο λόγος είναι αυτός; Για να 
θέτει πάντοτε στόχους τους οποίους είτε παθητικά 
είτε ενεργητικά θα προσπαθεί να κατακτήσει ώστε 
να βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση;

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο  
δημοσιογράφος  
της επαρχίας

Πολλές φορές διαβάζω «μηχανικά» τα κείμενα 
ή μένω αφηρημένος στην ανάγνωσή τους. Σύμ-
φωνα με μία δημοσιογραφική ημερίδα που είχα 
παρακολουθήσει πριν πολλά χρόνια, ο δημοσιο-
γράφος λόγω της φύσης της εργασίας του, καθώς 
κατακλύζεται από έναν τεράστιο όγκο πληροφο-
ριών, αδυνατεί στη συνέχεια να τις συγκρατήσει, 
τόσο λόγω πλήθους, όσο και αδυναμίας διάκρισης 
σε σημαντικές και αδιάφορες ειδήσεις. 

Το πράγμα «ίσιωσε» για μένα στη συνέχεια της 
ημερίδας, όταν ένας γιατρός μας είπε ότι ο εγκέ-
φαλός μας δε συγκρατεί όλα τα ερεθίσματα, αλλά 
μόνο το 1/100 των αισθητηριακών πληροφοριών 
έχουν την τύχη να καταχωρηθούν στη μνήμη μας, 
αν προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας. Κάτι τέτοιο 
μου συμβαίνει όταν είμαι αναγνώστης των κειμέ-
νων του κ. Δ. Καλανδράνη…

Ο κ. Καλανδράνης στο σημερινό του άρθρο κάνει 
κάτι που δεν ενδείκνυται στο νησί μας, για όλους 
όσοι ασχολούνται με τα κοινά. Κάνει κριτική στις 
συνήθειές μας και στις καθημερινές μας πράξεις. 
Είμαστε σ’ έναν τόπο που έχει «αξία» να λες και να 
γράφεις μόνο καλά πράγματα και να γίνεσαι αρε-
στός απ’ όλους. Κάθε κριτική, κάθε παρέμβαση, 
θεωρείται –ειδικά για έναν δημοσιογράφο- ή ότι 
από κάπου τα έχει πάρει και είναι αναγκασμένος 
να «θάψει» τον αντίπαλο πολιτικό ή ότι έχει εμπά-
θεια εναντίον του. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος εί-
ναι λαμόγιο έτσι και αλλιώς και άρα για ό,τι και να 
γράψει υπάρχει από πίσω του συμφέρον! Η ερ-
γασία του ακόμα θεωρείται κάτι πάρεργο, δίχως 
κανείς να έχει σκεφθεί πόσες εργατοώρες δαπανά 
ανά εβδομάδα γι’ αυτό. Ο δημοσιογράφος –ειδικά 
αυτός της επαρχίας- δεν έχει ωράριο, δεν έχει αρ-
γία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι υποχρεωμένος 
να απαντήσει στο τηλέφωνο, να μάθει το γεγονός 
και το κυριότερο… να το δημοσιοποιήσει μετά στο 
κοινό. Έτσι, για την ιστορία και μόνο, να γράψω 
ότι μία ώρα πριν γυρίσει ο χρόνος με πήραν τη-
λέφωνο για να μου διαμαρτυρηθούν (με ευγενικό 
πάντως τρόπο), για δημοσίευμα, που στηριζόταν 
πάνω σε δελτίο τύπου Αστυνομικής Αρχής...

Φυσικά και δε θέλω στο σημερινό μου άρθρο 
να σας γράψω για τα προβλήματα της εργασίας 
μου, ούτε και να πείσω κανέναν ότι αν έκανα εγώ 
κριτική σε οιοδήποτε για τη δουλειά του, το τι θα 
επακολουθούσε. Ο δημοσιογράφος από τη στιγμή 
που γράφει για το δημόσιο βίο και ασχολείται με 
τη συλλογή και τη μετάδοση πληροφοριών είναι 
αναγκασμένος αυτές να τις δημοσιεύσει.

Εδώ, μπαίνει και η υποκρισία, καθώς ο αναγνώ-
στης λέει ότι πρέπει να είναι αντικειμενικός. Μόνο 
που ο αναγνώστης ξεχνάει ότι από τη στιγμή που 
η είδηση θα αναπαραχθεί και θα σχολιαστεί, δεν 
υπάρχει πλέον η αντικειμενικότητα. Και αυτό διό-
τι ο δημοσιογράφος δεν είναι αντικείμενο, αλλά 
αναγκαστικά γράφει υποκειμενικά.



www.fonitisparou.gr

Κοπή δένδρων

Το πατροπαράδοτο «άθλημα» της ανεξέλεγκτης κοπής δένδρων στην Πάρο συνεχίζεται, καθώς κάθε 
πολίτης που θεωρεί ότι τα δένδρα του φράζουν τη θέα ή την πρόσοψη του ακινήτου του τα κόβει.

Είναι φανερό πλέον ότι όσα δένδρα παραμένουν στη θέση τους αυτό γίνεται διότι ως τώρα δεν έχουν 
«ενοχλήσει» νέοαναγειρόμενο κτίσμα…

Επειδή λοιπόν, η υπηρεσία πρασίνου δήμου Πάρου ενημέρωσε: «[…] ότι επιτήδειοι κατακρεουργούν 
δέντρα ακόμα και ολόκληρες δεντροστοιχίες στο νησί», καλό είναι όποιος/α αντιληφθεί παράνομη δρα-
στηριότητα όπως κόψιμο δέντρων ή μεταφορά ξύλων σε οποιαδήποτε περιοχή να καλέσει την αρμόδια 
υπηρεσία στο τηλέφωνο: 22840 24059.

Ακόμα, θυμίζουμε ότι η παράνομη ξύλευση διώκεται ποινικά και προειδοποιούνται οι παραβάτες 
ότι τα πρόστιμα είναι τεράστια, καθώς και η προσωπική τους κράτηση σε περίπτωση αυ-
τόφωρης σύλληψης.

Τα έθιμα  
των Χριστουγέννων

Στον απόηχο των Χριστουγέννων, ας θυμηθούμε κάποια έθιμα 
μας:

Το Χριστόψωμο, το οποίο ετοιμάζεται την παραμονή των 
Χριστουγέννων με τέχνη, υπομονή και ιδιαίτερη φροντίδα, στο-
λισμένο με ξηρούς καρπούς. Τρωγόταν ανήμερα τα Χριστούγεν-
να, το οποίο έκοβε και μοίραζε ο σπιτονοικοκύρης στα μέλη της 
οικογένειας, αφού το σταύρωνε πρώτα.  

Η σχάρα, γινόταν παξιμάδι που φτιαχνόταν περίτεχνα σε 
σχήμα σταυρού ακουμπισμένο σε τετράγωνο πλαίσιο, στολισμέ-
νο με αμύγδαλα. Το ζυμώνανε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
και το κρεμούσαν στο εικονοστάσι μέχρι την Καθαρή Δευτέρα, 
όπου και το έτρωγαν. 

Τα Αγιοβασιλιάτικα κουλούρια, θέλανε αρκετό «τρίψι-
μο», ζύμωμα δηλαδή για να γίνουν αφράτα.

Το Σταυρόψωμο, ήταν καρβέλι με κορδονένιο σταυρό κι 
ένα καρύδι στη μέση. Την παραμονή των Θεοφανείων το ευλο-
γούσε ο παπάς που φώτιζε το σπίτι. Αν δεν περνούσε ο παπάς 
το ράντιζε με αγιασμό, το σταύρωνε και το έκοβε ο νοικοκύρης, 
μοιράζοντας το πρώτο κομμάτι στα ζωντανά.

Το ποδαρικό, έμπαινες πάντα με το δεξί, κρατώντας μία ει-
κόνα, η οποία είχε εκκλησιαστεί αποβραδίς ή ανήμερα. Άλλοι 
έριχναν ένα μαρμαράκι για να είναι γεροί σαν αυτό. Τελευταία, 
σπάνε ρόδι ή κρεμάνε κρεμμυδασκέλα, έθιμα καλοτυχίας.

Η καληστρίνα, χρηματικό ποσό που δίνει συνήθως ο παπ-
πούς, η γιαγιά, ο νονός στο παιδί. Ο λεγόμενος μποναμάς.

Η βασιλόπιτα, κόβεται από τον γεροντότερο της οικογένει-
ας. Το πρώτο κομμάτι του Χριστού και ακολουθούν της Πανα-
γίας, του Άη-Βασίλη, του σπιτιού, του νοικοκύρη, των λοιπών 
μελών, του καϊκιού, του χωραφιού, κλπ  

Ο Αγιασμός, την παραμονή των Θεοφανείων, μοιράζεται 
στους πιστούς για να φωτίσουν τις ιδιοκτησίες τους, ή να τον 
φυλάξουν για κάθε περίσταση και ο παπάς αγιάζει ή φωτίζει τα 
σπίτια της ενορίας του. Έπαιρναν και το «Άγιο φως» που έπρεπε 
να το κρατήσουν σαράντα ημέρες άσβηστο. Ανήμερα αφού έχεις 
νηστέψει φυσικά, πίνεις από τον Μεγάλο Αγιασμό. 

Το καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου 
στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού. Έθιμο που υποχώρησε 
με το χρόνο, κανείς όμως δεν το έχει ξεχάσει. Παράδοση απο-
τελεί το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι των νησιών μας, που 
τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου το κατασκεύαζαν. 
Με υλικά της εποχής που μπορούσαν να εξοικονομήσουν, από 
μαραγκούδικο ρετάλια, από μπακάλικο κάποιο γκαζοντενεκέ, 
καλάμια, κομμάτια ύφασμα και ότι άλλο σκεφτόντουσαν, ακό-
μα και ξεκούφωμα κομμάτι ξύλου ή κορμού, γίνονταν στα χέρια 
τους η λεγόμενη «καράβα». 

Αποτελούσε όμως, και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος 
στους ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους, {…με 
καλό να τους ιδείτε τους ταξιδεμένους σας).

Συναντούσαμε το καραβάκι στα χέρια των παιδιών που έλε-
γαν τα κάλαντα. Σήμερα, η παράδοση αυτή τείνει να εξαφανι-
στεί, μιας και έχει αντικατασταθεί από το ξενόφερτο έλατο. Σε 
ορισμένα νησιά εξακολουθούν να στολίζουν «καραβάκια», ενώ 
εφέτος έγινε μια αξιέπαινη προσπάθεια, από τον δήμο Πάρου, 
να επαναφέρει το έθιμο, στολίζοντας στην κεντρική πλατεία της 
Παροικιάς ένα μεγάλο καΐκι. Ωστόσο, το δέντρο στην πλατεία της 
Εκατονταπυλιανής που εφέτος φόρεσε «τιράντες», καλό είναι να 
συνεχίζει να στολίζει τα κλαδιά του, περίτεχνα, για να φέρει την 
ελπίδα για μια καινούρια ανθοφορία, για ένα καλύτερο μέλλον.

Πηγή: αρχείο Μαούνη Α. Χριστόδουλου

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Πάρος και UNESCO
Ο τίτλος «μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO» απονέμεται σε μνημεία, κτίσματα και χώ-

ρων με ιστορική, αρχαιολογική, αισθητική ή ανθρωπολογική αξία, ή τοποθεσίες, τα οποία διακρίνονται 
παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική ή και περιβαλλοντική σημασία τους. Αποτελούν δε τμήμα της 
κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Η συνθήκη για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, υιοθετήθηκε 
από την γενική συνέλευση της UNESCO στις 16/11/1972.

Η αποστολή της UNESCO είναι να ενθαρρύνει τα κράτη – μέλη να υπογράψουν την συνθήκη του 
1972, για να εξασφαλίσουν την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους, αλλά και να 
δημιουργήσουν συστήματα ελέγχου, που θα αναφέρουν σε τακτική βάση την κατάσταση που βρίσκονται 
οι χώροι παγκόσμιας κληρονομιάς, που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Επίσης, η UNESCO βοηθάει 
τα κράτη να προστατεύσουν τους χώρους αυτούς, παρέχοντας τεχνική βοήθεια, επαγγελματική εκπαί-
δευση, καθώς και έκτακτη οικονομική βοήθεια σε χώρους που κινδυνεύουν. Πηγή: «unesco-hellas.gr».

Η Ελλάδα έχει υπογράψει από το 1981 τη συνθήκη της UNESCO και έχει γράψει 18 μνημεία και τοπο-
θεσίες στον κατάλογο αυτόν, για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς της.

Στο νησί μας, μνημειακά αριστουργήματα και τοποθεσίες τέτοιες δεν έχουν ενταχθεί, παρ’ όλο που 
υπάρχουν. Ενδεικτικά τρία από αυτά τα μνημεία είναι:

1. Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου όπου εξορυσσόταν το ξακουστό
παριανό μάρμαρο, η εμπορία του οποίου στήριζε την οικονομία του νησιού και ανάγεται σε όλες τις 

ιστορικές περιόδους. Το μάρμαρο αυτό ήταν περιζήτητο από πολλούς μεγάλους γλύπτες διαφόρων 
εποχών, λόγω της διαύγειάς του και δημιούργησαν μνημεία της αρχαιότητας καθώς και αγάλματα.

2. Το Δεσποτικό Αν και ακατοίκητο σήμερα, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι έπαιξε σημαντικό 
ρόλο σε διάφορες εποχές, (Πρωτοκυκλαδική, Αρχαϊκή, Κλασική, Ρωμαϊκή), στα δε ευρήματα περιλαμβά-
νονται τάφοι από την πρώιμη εποχή του χαλκού, αρχιτεκτονικά μέλη από οικίες και άλλα κτήρια όπως 
βοηθητικοί χώροι ιερών, ερείπια Δωρικού ναού (500 π.Χ.) βωμός αφιερωμένος στην Εστία Ίσθμια των 
κλασικών χρόνων. Ακόμα, γκραβούρες του 15ου και 17ου αιώνα, σημειώνουν την ύπαρξη κάστρου, κα-
θώς και ευρήματα που χρονολογούνται στους μεσαιωνικούς χρόνους. Το Δεσποτικό έχει ενταχθεί στο 
κοινοτικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, ως τόπος κοινοτικής σημασίας.

3. Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας που αποτελεί το κόσμημα της Πάρου και γενικότερα των 
Κυκλάδων. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και αρχαιότερα μνημεία σε πανορθόδοξη κλίμακα, ενώ 
παραμένει το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο σε μέγεθος μετά τον Αγ. Δημήτριο και την Αχει-
ροποίητο της Θεσσαλονίκης.

Θα είναι σημαντικό επίτευγμα για το νησί μας, να εντάξουμε τα τρία αυτά μνημεία στο πρόγραμμα της 
παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO. Η ανάδειξή τους θα είναι παγκόσμια και τα 
οφέλη για τον τόπο μας μεγάλα.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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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 προκαταβολή, 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) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλείται 

γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., µε οικία 

100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., εντός πα-

ραδοσιακού οικισµού, µε συντελεστή 

δόµησης 0,5 (δυνατότητα επιπλέον 

δόµησης 700 τ.µ.). Τηλ. 210 8955513 

– 6943 486 319

ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 2 

παλιές κατοικιές και ένας αγρός 10 

στρεµµάτων. 

Τηλ. για πληροφορίες: 6946 006 

458/22840 23518

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται συ-

γκρότηµα 5 κατοικιών µε πανοραµική 

θέα. Η κάθε κατοικία είναι 150 τ.µ. Ε-

νοικιάζονται για σεζόν ή για ολόκληρο 

το χρόνο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Τηλ. 210 4517115, 6932 344 640

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστηµα 45 

τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, στον 

κεντρικό δρόµο, απέναντι από το 

∆ηµοτικό πάρκινγκ, 50 µ. από την 

παραλία, µε εξωτερικό χώρο 150 

τ.µ και µονόχωρη γκαρσονιέρα στον 

επάνω όροφο. Τηλ. 6945 855 167, 

210 4183828

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΝΑΟΥΣΑ ζητείται για ενοικίαση 

χώρος για γραφείο περίπου 50 – 60 

τ.µ. Τηλ. Επικοινωνίας:  6972 020 

905, 6977 636 262.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ζητείται από την 

εταιρεία Ν. Κρητικός - Εφαρµογές 

Ο.Ε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

6944 412 711

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΒΟΗΘΟΙ ζητούνται (δύο γυναίκες) για 

µερική απασχόληση για καθαρισµό 

δύο σπιτιών στην περιοχή του ∆ρυού 

στην Πάρο. Απαραίτητη προϋπόθεση 

η γνώση κάποιων αγγλικών (να 

µπορούν να συνεννοούνται) και η µε-

τακίνηση µε δικό τους όχηµα. Εργασία 

καθηµερινά τις πρωινές ώρες. Τηλ. 

επικοινωνίας: 694 61 24 397, Ερµιόνη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-

πωλείο 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 ενοικιαζόµενες 

κατοικίες στην Ξιφάρα, για 8ωρη 

απασχόληση από Μάιο έως Οκτώβρι-

ο. Γνώσεις µαγειρικής – αγγλικών, 

θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα. Τηλ. 6947 

322 310

ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται 

µε προϋπηρεσία για φαρµακείο στη 

Νάουσα. Απαραίτητη η γνώση αγγλι-

κών. Τηλέφωνο 22840 51550, email:  

asypsas@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ & Β’ ζητούνται για την 

καλοκαιρινή σεζόν από εστιατόριο 

στην Νάουσα. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας: 6980 976 526

ΝΕΟΙ – ΝΕΕΣ ζητούνται για τις 

θέσεις: ψήστης, τυλιχτής, βοηθός 

ψήστη, βοηθός κουζίνας και λάντζα 

από ψητοπωλείο στη Νάουσα. Τηλ. 

22840 55075, ώρες επικοινωνίας: 

12:00-15:00 και 17:00-19:00

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 

εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6944 900 855

ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται, απόφοιτος των 

ΤΕΙ:  Έργων Υποδοµής, Τοπογραφίας, 

∆οµικών Έργων ή άλλου συναφούς 

αντικειµένου για απασχόληση σε 

Τεχνικό Γραφείο στην Παροικιά. 

Απαραίτητη η  γνώση AutoCAD, 

Αγγλικών, και δίπλωµα οδήγησης. 

Αποστολή Βιογραφικών: george.

kottikas@gmail.com, Πληροφορίες: 

6944 778 171 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενοδο-

χείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή Ακτή της 

Πάρου, όλων των ειδικοτήτων (π.χ. 

καµαριέρες, συντηρητή, µπάρµαν, 

σερβιτόρους, κλπ.) µε προϋπηρεσία 

για τη σαιζόν 2018. Αποστολή βιογρα-

φικών στο φαξ: 210 6232082 ή στο 

email info@poseidon-paros.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-

σµένο ζητείται για ξενοδοχείο στη 

Σάντα Μαρία Πάρου, για τις θέσεις: 

Reception, Pool Bar, καθαρισµού και 

λάντζας. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 

107 870

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εξάµηνη 

απασχόληση σε κατάστηµα οπτικών 

στη Νάουσα της Πάρου. Απαιτείται 

γνώση ξένων γλωσσών. Μήνες απα-

σχόλησης από πρώτη Απριλίου έως 

τέλη Σεπτεµβρίου. Mail επικοινωνίας: 

centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 210 

9373322, Fax: 210 9373323

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

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 

SPRINTER 413, µοντέλο 2004, 

θέσεων 19, πωλείται σε άριστη κα-

τάσταση, µε κλιµατιστικό, τουριστικά 

καθίσµατα, πρόσφατο σέρβις και βα-

φή. Χρώµα ασηµί µεταλλικό διπλής. 

Τιµή: 20.500€. Τηλ. 6972 054 251

ΑΡΜΕΧΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

πωλείται, ελαφρώς µεταχειρισµένη, 

µε ανοξείδωτο κάδο. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6936 511 918

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!

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ζητείται. 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και 
η χρήση Η/Υ. 

Εργασία για όλο το χρόνο.

12 | Αγγελίες

Πένθος
Ευχαριστούμε θερμά όσους 

συμπαραστάθηκαν στο πέν-
θος για την αγαπημένης μας  
μητέρα και γιαγιά Ζουμή 
Μαρουσώ, ετών 91, στην 
εξόδιο ακολουθία της στις 15 
Δεκεμβρίου 2017. 

Την πόρτα που ‘χεις ουρανέ
πως θα ‘θελα ν’ ανοίξω,
να δω αυτούς που αγαπώ
λίγο να τους αγγίξω.

Όσο ψηλά κι αν έφτασε
μάνα μας η ψυχή σου,
να ξέρεις πως όλοι μας σε αγαπούν
και θέλουν την ευχή σου.

Μανούλα μας μεγάλωσες
με πόνο και με θλίψη
και τώρα που μας έφυγες 
μας έμεινε η λύπη.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της 
ψυχής της, θα τελεστεί στις 25 Ιανουαρίου 2018 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη και Αγίου Γρηγορίου στο 
Κάτω Μαράθι.

Με εκτίμηση 
Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα
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Ασθενοφόρα
Στην έγκριση της προκήρυξης του διαγωνισμού για 

την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων που θα ενισχύ-
σουν τον στόλο του ΕΚΑΒ σε νησιά του Νοτίου Αιγαί-
ου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αι-
γαίου. Κατόπιν αυτού, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 
άμεσα, με απόφαση της διοίκησης  του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ Ν. Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη δια-
κήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυ-
χθεί το έργο «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, μίας 
Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου 
για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 829.560 ευρώ, 
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Σημειώνουμε ότι ο 
διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και ενός ασθε-
νοφόρου μικρού όγκου -σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ΕΚΑΒ- στην Πάρο.

Τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊ-
κών προτύπων και διαθέτουν τον απαιτούμενο ιατρο-
τεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό, ενώ έχουν τη 
δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουρ-
γιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά τα 
οχήματα 4Χ4 (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφοράς 
και υποστήριξης δύο ασθενών.

Τέλος, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εν λόγω 
Πράξη ανέρχεται σε 829.560 ευρώ και συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Συνάντηση 
Κ. Μπιζά με 
Σκουρλέτη

 Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συνα-
ντήθηκε στις 11/1/2018, με τον Περιφερειάρχη Δυτ. 
Μακεδονίας και τους προέδρους των περιφερειακών 
συμβουλίων: Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτ. Μακε-
δονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, και Ν. Αιγαίου, Κ. 
Μπιζά.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα ανα-
φορικά με τη λειτουργία και τη δομή της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης β’ βαθμού, ενώ έμφαση δόθηκε σε θέμα-
τα που απασχολούν ειδικότερα τους προέδρους των 
Περιφερειακών Συμβουλίων, σχετικά με την αναβάθμι-
ση του ρόλου τους, τη νομική κάλυψή τους εφόσον η 
υπόθεση αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
την επέκταση της κάλυψης για τους ίδιους λόγους 
στους πρώην προέδρους καθώς και βελτιστοποιήσεις 
στο πεδίο του πειθαρχικού ελέγχου. 

Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του προέδρου του πε-
ριφερειακού συμβουλίου, ως συνθετικού παράγοντα 
και εκφραστή του οργάνου σε θεσμικό επίπεδο, κα-
θώς και οι νέες θετικές προκλήσεις που αναμένεται 
να προκύψουν στο πλαίσιο αυτού του ρόλου με τις 
αλλαγές στον «Καλλικράτη».

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από τους αι-
ρετούς την εξειδίκευση των προτάσεών τους. Σε αυτή 
τη βάση, το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο 
θα ξεκινήσει διάλογο  με την Ένωση Περιφερειών Ελ-
λάδας.

Πτώση της 
κρουαζιέρας

Κατά 11% μειώθηκε ο αριθμός επιβατών κρουαζιέ-
ρας στη χώρα μας και στο 20,5% ο αριθμός επισκέψε-
ων κρουαζιερόπλοιων το 2017. Ως αιτία της πτώσης 
άφιξης κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, φαίνεται ότι 
είναι τα γενικότερα γεωπολιτικά γεγονότα στην ανα-
τολική Μεσόγειο με Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, που επι-
σκιάζουν το κλίμα στην περιοχή, το οποίο είναι εξαιρε-
τικά ρευστό.

Σε ό,τι αφορά το 2018 φαίνεται να υπάρχει μία 
οριακή αύξηση αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση των στοι-
χείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην 
Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων 
Ναυτιλίας.

Η Πάρος

Στην Πάρο το 2017 είχαμε 16 αφίξεις κρουαζιερό-
πλοιων με 3916 αποβιβασθέντες επιβάτες που κατα-
τάσσουν το νησί μας στην 29η θέση της Ελλάδας. 

Η Πάρος υποδέχθηκε το 2017 επτά λιγότερα κρου-
αζιερόπλοια από το 2016, αλλά περισσότερους επι-
βάτες, αφού πέρσι είχαμε 3127 αποβιβασθέντες επι-
βάτες. Πάντως, το νούμερο απέχει πολύ από το 2014 
που στην Πάρο είχαμε 65 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων 
με 7.048 αποβιβασθέντες επισκέπτες.

Σύνολο

Για μία ακόμα χρονιά το λιμάνι που δέχθηκε τα πε-
ρισσότερα κρουαζιερόπλοια και επιβάτες ήταν ο Πει-
ραιάς, με 576 αφίξεις πλοίων και 1.055.559 αποβιβα-
σθέντες επισκέπτες.

Η Μύκονος (699.304 επιβάτες) πέρασε πλέον στη 
δεύτερη θέση εκτοπίζοντας τη Σαντορίνη (620.570 
επ.) που υποχώρησε στην τέταρτη θέση και η Κέρκυρα 
με 679.570 επιβάτες από κρουαζιερόπλοια βρίσκεται 
πλέον στην τρίτη θέση.

Το Κατάκολο βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 
567.047 επιβάτες κρουαζιέρας και συνεχίζει την εκ-
πληκτική άνοδό του, αποδεικνύοντας ότι η γειτνίασή 
του με την Αρχαία Ολυμπία το έχει βοηθήσει τα μέγι-
στα. Έκτη είναι η Ρόδος, με 274.903 επιβάτες. Έβδομο 
είναι το Ηράκλειο, ακολουθεί η Σούδα (Χανιά), η Πά-
τμος, η Κεφαλλονιά, το Ναύπλιο, ο Άγ. Νικόλαος Κρή-
της, η Σύρος και το Λαύριο. Την πρώτη δεκαπεντάδα 
των λιμανιών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στη χώρα 
μας κλείνει η Χίος, με 16.645 επιβάτες κρουαζιέρας, 
με τη σημείωση όμως ότι αυτό το πέτυχε με μόλις 7 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων! 

Δράσεις  
Μαρπησσαίων 
– Αρχιλοχιτών

Ο σύνδεσμος Μαρπησσαίων – Αρχιλοχιτών, που 
εδρεύει στην Αθήνα, ανακοίνωσε δράσεις του για το 
προσεχές χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:

- Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυρια-
κή, 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6.00 μμ, στην Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Ρηγίλλης 1 
& Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), Αθήνα 
10675. Τιμή προσκλήσεως: 20 ευρώ.

- Παρακολούθηση Θείας λειτουργίας στη 
μνήμη του Αγίου Αρσενίου του εν Πάρω, την Κυριακή 
4/2/2018, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Μοσχά-
του. Αποβραδίς (3 Φεβρουαρίου) θα τελεστεί η ακο-
λουθία του εσπερινού.

- Προσκυνηματική επίσκεψη στη μονή Αγίου 
Ιεροθέου Μεγάρων, την Παρασκευή 23/2/2018, για 
τους Α’ Χαιρετισμούς της Παναγίας. Δηλώσεις έως 
20/2 στα τηλέφωνα 6972 833222, 210-6911502 (κ. 
Κική Ασπροπούλου). Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ  Ώρα 
αναχωρήσεως: 4 μμ από πλατεία Ομονοίας και 3ης 
Σεπτεμβρίου (δεξί πεζοδρόμιο).

- Τακτική γενική συνέλευση στην Παριανή Στέ-
γη - Χαλκοκονδύλη 37 (8ος όροφος). την Κυριακή 
11/3/2018, ώρα 11 πμ με τα εξής θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός από 19 Μαρτίου 2017 
έως 9 Μαρτίου 2018

2. Ταμειακός απολογισμός από 19 Μαρτίου 2017 
έως 9 Μαρτίου 2018  

3. Επικύρωση του διοικητικού και ταμειακού απο-
λογισμού, απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου, συ-
ζήτηση.

Περπατήματα
Οι «Περπατητές» 

Πάρου, την Κυριακή 
21/1/2018 θα περ-
πατήσουν την 1η πε-
ζοπορία της χρονιάς 
στα υψίπεδα Λευκών 
και Μάρπησσας και 
θα κόψουν την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα στο 
εκπληκτικής θέας μο-
ναστήρι του Αϊ Γιώργη 
του Λαγκαδίτη. 

Πρόκειται για μια σχετικά μέτριας δυσκολίας -απαι-
τητική- κυκλική διαδρομή μήκους 13 χλμ. και διάρκεια 
3,5 ωρών (χωρίς το κόψιμο της βασιλόπιτας!).

Θα ξεκινήσουν στις 10.30 από την πλατεία Ηρώων 
Λευκών και παίρνοντας το μονοπάτι της Λαγκάδας 
ανηφορίζοντας προς τις Αγριλιές θα φτάσουν σε 2 
ώρες περίπου στη μονή του Αϊ Γιώργη του Λαγκαδίτη. 
Εκεί θα κόψουν την πίτα, θα ευχηθούν για τη νέα χρο-
νιά και θα απολαύσουν τη θέα προς την Παροναξία. 
Στη συνέχεια θα κατηφορίσουν προς το Αφκλάκι και 
μέσω της Αγ. Κυριακής θα επιστρέψουν στις Λεύκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στους Στρατή Παυλάκη (τηλ. 6971 962097) 
Μοσχούλα Σκιαδά (τηλ. 6970 978259) και Ματθαίο 
Σκανδάλη (τηλ. 6973 006046).

περπατητές
π ά ρ ο υ



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 201814 | Ανακοινώσεις

Κτηματολόγιο
Μέσα στις γιορτές η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ) προχώ-

ρησε στην υπογραφή των 27 από τις 32 συμβάσεις του έργου, με στόχο όχι μόνο 
να εκπληρωθεί η υποχρέωση που είχε αναληφθεί έναντι των θεσμών, αλλά και να 
γίνει εντός του 2017 η εκταμίευση των προκαταβολών από το ΕΣΠΑ, συνολικά 9,2 
εκατ. ευρώ. 

Η υπογραφή των συμβάσεων συνεπάγεται ότι σε οκτώ μήνες θα ξεκινήσει στο 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες.

Η επιχείρηση «κτηματολόγιο», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημε-
ρινή», πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Δεκεμβρίου, με τους 15 αναδόχους (συμπρά-
ξεις γραφείων μελετών) να υπογράφουν τις 27 συμβάσεις κτηματογράφησης που 
ανέλαβαν. 

Εκτός έμειναν πέντε συμβάσεις, οι οποίες έχουν οδηγηθεί στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας λόγω προσφυγών των εταιρειών που τις διεκδίκησαν: πρόκειται για τις 
συμβάσεις που αφορούν την κτηματογράφηση του υπολοίπου των περιοχών Θε-
σπρωτίας-Κέρκυρας, Κυκλάδων (περιφερειακές ενότητες Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, 
Πάρου, Νάξου, Θήρας, Μήλου, Κέας και Κύθνου), Ρεθύμνου, Χανίων και η μία από 
τις δύο συμβάσεις της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου (περιοχές Ηρακλείου, 
Μαλεβιζίου και Χερσονήσου).

Η έλλειψη χρόνου –λόγω και των αργιών της εορταστικής περιόδου– δεν ήταν η 
μόνη δυσκολία που έπρεπε να ξεπεραστεί, καθώς (πιθανότατα λόγω κακής εκτίμη-
σης από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος) η κατάθεση του σχεδίου νόμου για 
τη νέα δομή του κτηματολογίου είχε ως αποτέλεσμα να κηρύξουν απεργία όλοι οι 
συνεργαζόμενοι με την ΕΚΧΑ δικηγόροι.

* Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11 (περίληψη)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την 
αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ. Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Νάουσα, (θέση Αγ. Ιωάννης) που εδράζεται σε οικόπεδο 1005τ.μ., 

εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 410,72τ.μ. 
Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός 

οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (πε-

ριοχή Περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 
κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, 
(θέση Αγ. Χαράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με 
ισόγειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση 
που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)  450.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000

Για τα ακίνητα Νο 1 και  Νο 2, μπορεί να κατατεθεί συνολική προσφορά με τιμή 
εκκίνησης το άθροισμα των  τιμών εκκίνησης υπό Νο 1 και Νο 2 ακινήτων έτσι 
όπως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τιμών μειωμένο κατά 7% (651.000 
ευρώ). Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμά του να επιλέξει την συμφερότερη  
κατά την εκτίμησή του προσφορά ανεξαρτήτως αν αυτή ανάγεται και στα δυο ακί-
νητα ή στο καθένα χωριστά. 

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον 
φάκελο της προσφοράς  να  προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων 
των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 
11.  

  
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 26.01.2018 ημέρα 
Παρασκευή  και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 
στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 26.01.2018 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα  19.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την 
αριθ.11 και με ημερομηνία 18-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και 
των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά 
θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου 
η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά 
προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε 
μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει 
το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο 
υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την 
υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτε-
ρο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν 
από τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να 
καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την 
απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  
έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γρα-
φεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 
2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).
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Εκδηλώσεις
- Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-

Αντιπάρου», «Μαρία Ναυπλιώτη», μας προσκαλεί 
στη γενική συνέλευση και στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του στην αίθουσα του πνευματικού κέ-
ντρου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στον Κώστο, 
την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.. 
Θα ακολουθήσει κέρασμα και «ζωντανή» μουσική.

- Το ωδείο «Μυθωδία» και ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Αρχίλοχος», διοργανώνουν συναυλία 
κλασσικής μουσικής με τον καθηγητή κιθάρας και σο-
λίστ, Γιώργο Μπεχλιβάνογλου, το Σάββατο 20/1/2018 
στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος». Η τιμή εισόδου 

είναι 5 ευρώ και για παιδιά κάτω των 12 ετών τρία 
ευρώ. Την Κυριακή 21/1/2018 θα ακολουθήσει διά-
λεξη-σεμινάριο του κ. Γιώργου Μπεχλιβάνογλου στο 
ωδείο «Μυθωδία», το οποίο απευθύνεται σε μουσι-
κούς και μαθητές όλων των μουσικών οργάνων. Θέμα 
του σεμιναρίου είναι: «Μουσική γραφή, ερμηνεία και 
υπονοούμενα». Τέλος, είναι υποχρεωτική η δήλωση 
συμμετοχής στη γραμματεία του ωδείου, καθώς είναι 
περιορισμένος ο αριθμός συμμετεχόντων.

- Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα, θα 
πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας του Συλλόγου Φιλά-
θλων ΑΕΚ Πάρου – Αντιπάρου, στο καφέ «black», 
με προσκεκλημένο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.

- Η τοπική κοινότητα Λευκών και ο ΜΕΕΑΣ 
«Υρία» Λευκών, κόβουν την πίτα τους την Κυριακή 
21/1/2017 στο μέγαρο Λευκών. Στην εκδήλωση θα 

παρευρεθεί και θα ευλογήσει ο Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας, κ. Καλλίνικος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
6.30 το απόγευμα.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκό-
πας ο Πάριος», θα πραγματοποιήσει τη γενική του 
συνέλευση την Κυριακή 21/1/2018 στη Δεξαμενή. Η 
συνέλευση –στην οποία θα πραγματοποιηθεί και η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας- θα ξεκινήσει στις 
11 το πρωί.

- Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πά-
ρου-Αντιπάρου, θα κόψει το Σάββατο, 27 Ιανουα-
ρίου 2018 την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η εκδήλω-
ση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του 
συνδέσμου και θα ακολουθήσει λαχειοφόρος αγορά. 
Η τιμή εισόδου –προς ενίσχυση του συνδέσμου- είναι 
τρία ευρώ.

Πρόκριση 
των νέων της 
ΕΠΣΚ

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση των ομάδων ακαδημι-
ών της ΕΠΣ Κυκλάδων στο πρωτάθλημα προεπιλογής 
εθνικών ομάδων νέων 2017-2018 στους αγώνες του 
13ου ομίλου με τις ενώσεις των νησιών του Αιγαίου 
πελάγους, που πραγματοποιήθηκαν στο νησί της Χίου.

Η ομάδα νέων της ΕΠΣΚ κέρδισε τη συμμετοχή της 
στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, ενώ η ομά-
δα παίδων παρά τις καλές της εμφανίσεις δεν τα κα-
τάφερε. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

1η αγωνιστική
Ομάδα Νέων
ΕΠΣ Λέσβου – ΕΠΣ Κυκλάδων 2-3
1-0 Μανδάνης
2-0 Σπάχιος
2-1, 2-2, 2-3 Λιέας
ΕΠΣ Λέσβου: Καρμενέλης, Χατζηνικολάου, Βαλα-

βάνης, Ράμα, Μακρής (Πρίμπας), Μανδάνης, Γκουρού-
λης (Πιμπάνης), Κελίδης (Παππάς), Σπάχιου, Λάμαι, 
Πολύζος (Γαλιμότης)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Κόντρα, Κοιλιακούδης, Χατζηλα-
ζαρίδης, Καραμολέγκος, Μπέτσα, Μαργαρίτης, Βαμ-
βακούσης (Δάρρας), Ξαγοράρης, Λιέας, Λέκας (Παντε-
λαίος), Γκούφας (Σαρρής).

Ομάδα Παίδων
ΕΠΣ Λέσβου – ΕΠΣ Κυκλάδων 1-2
0-1 Κρεμύδας
1-1 Ζαχάρωφ
1-2 Καλαβρός
ΕΠΣ Λέσβου: Βάτος, Καραγιάννης (Πρωτονοτάρι-

ος), Ζεϊμπέκης, Τσαλώνης (Ζαρόπουλος), Σαλτογιάν-
νης, Καπάϊ (Πιτσιλώδης), Λεμονός, Καλαμπόκας, Ζα-
χάροφ, Καλογήρου (Χαλκοδαίμον), Μπότης (Γουρνιάς)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Τάκος, Μπλάμο (Σαρρής), Αλου-
μανής, Ρηγόπουλος (Κουκάς), Κρεμύδας, Καλαβρός, 
Διακογιάννης, Βαμβακούσης, Πιταούλης, Κάτρης 
(Βουτσίνος), Σίγγας.

2η αγωνιστική
Ομάδα Νέων
ΕΠΣ Χίου – ΕΠΣ Κυκλάδων 1-1
0-1 Λιέας
1-1 Μαρινάκης
ΕΠΣ Χίου: Συρής, Δελερές, Λουμπαρδέας, Σγουρά-

λης, Τσουκάρης (Γαρρής), Λούλι, Μαρινάκης, Βάσσης, 
Τσάκος (Ψυχιάς), Καβουλάκης, Μαυράκης (Τσόφλιας)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Κόντρα, Κοιλιακούδης, Χατζηλα-
ζαρίδης, Καραμολέγκος, Μπέτσα, Μαργαρίτης, Δάρας 
(Γκούφας), Ξαγοράρης, Λιέας, Γρυλάκης (Βαμβακού-

σης), Παντελαίος
Ομάδα Παίδων
ΕΠΣ Χίου ΕΠΣ Κυκλάδων 1-0
1-0 Μαργώνης
ΕΠΣ Χίου: Μονιός, Καραπιπέρης (Καραμανλής), 

Μπενοβίας, Παλάσκας, Σεζένιας, Αντωνίου, Στρου-
μπάκης, Τσεκάι, Σταματέλος (Άγκο), Πρελιάς, Αμπαζής 
(Μαργώνης)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Τάκος, Μπλάμο (Σαρρής, Γιαν-
νακόπουλος), Αλουμανής, Ρηγόπουλος, Κρεμμυδάς, 
Καλαβρός, Διακογιάννης, Βαμβακούσης, Βουτσινός 
(Κατρής), Σίγκας, Πιταούλης.

3η αγωνιστική
Ομάδα Νέων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Σάμου 2-1
Λέκκας 1-0
Λιέας 2-0
Κοϊντίν 2-1
ΕΠΣ Κυκλάδων: Κόντρα, Δάρας, Χατζηλαζαρίδης, 

Καραμολέγκος, Μπέτσα, Μαργαρίτης, Βαμβακούσης 
(Γκούφας), Γρυλλάκης, Λιέας (Σαρρής), Λέκκας, Παντε-
λαίος (Κοιλιακούδης).

ΕΠΣ Σάμου: Μαυρογεωργής, Κατζιώτης, Κουκου-
βλής (Χαλβατζής), Ράπτης, Μαρμαράς, Κοϊντίν, Σεχάι, 
Κιουλουκιώτης (Μπουτιώτης), Καραμηνάς (Ψαρρός), 
Τζιώτης, Σταμούλης (Φράγκος).

Ομάδα Παίδων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΣΠ Σάμου 5-0
Κατρής 1-0
Πιταούλης 2-0
Βαμβακούσης 3-0
Γιαννακόπουλος 4-0, 5-0
ΕΠΣ Κυκλάδων: Τάκος (Στεφάνου), Σαρρής, 

Αλουμανής (Κούκος), Ρηγόπουλος, Κρεμμύδας (Φέ-
γκης), Βαμβακούσης, Διακογιάννης (Σίγκας), Καλα-
βρός, Γιαννακόπουλος, Κατρής, Πιταούλης (Βουτσίνος)

ΕΠΣ Σάμου: Στάκα (Τσατσάκης), Κνίιτης (Σουλάι), 
Αλμέτα, Χατζηανδρέου, Πετσούλας, Κούβαρης (Σουρ-
ρής), Σταμέλος (Κίνδερης), Κάρλας, Τριτσινιώτης (Μα-
νολιός), Βάλης, Πρένι.

4η αγωνιστική
Ομάδα Νέων
ΕΠΣΚ Δωδεκανήσου – ΕΠΣ Κυκλάδων 1-0
Κάρλος 1-0
ΕΠΣ Δωδεκανήσου: Σκαρπέτης, Κουλουμπρής, 

Δουκίσσης, Ι. Αμπελάς, Σαββούλης, Κωστάκης (Ζερ-
βός), Πης (Πετράς - Λιάπης), Μαγκούλιας, Πόλο, Κ. 
Αμπελάς (Μουράτι), Κάρλος

ΕΠΣ Κυκλάδων : Κόντρα, Δάρρας, Χατζηλαζαρί-
δης, Καραμολέγκος, Μπέτσα, Μαργαρίτης, Βαμβακού-
σης (Σαρρής), Γρυλλάκης (Γκούφας), Λιέας (Κοιλιακού-
δης), Λέκκας (Ξαγοράρης), Παντελαίος

Ομάδα Παίδων
ΕΠΣ Δωδεκανήσου – ΕΠΣ Κυκλάδων 1-1
1-0 Σαλπιγκτίδης
1-1 Γιαννακόπουλος
ΕΠΣ Δωδεκανήσων: Ήλιος, Κουλουράς, Σαλπι-

γκτίδης, Μαστρογιαννάκης, Σαμιώτης, Κάτσο, Κουμόλ-
λι, Παπαδόπουλος, Κυριακούλης (Κέλογλου), Κυριό-
πουλος, Μουστάκας (Ράμος)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Τάκος, Σαρρής (Φέγγης), Αλου-
μανής, Ρηγόπουλος, Κρεμμυδάς, Βαμβακούσης, 
Μπλάμο, Καλαβρός, Πιταούλης (Βουτσίνος), Κάτρης 
(Κούκος), Σίγκας (Γιαννακόπουλος).

Βαθμολογίες
Νέων
1. Κυκλάδες 7
2. Χίος 7
-------------------------
3. Λέσβος 6
4. Δωδεκάνησα 6
5. Σάμος 3
Παίδων
1. Δωδεκάνησα 10
2. Χίος 9
------------------------
3. Κυκλάδες 7
4. Λέσβος 3
5. Σάμος 0



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 201816 | Τουρισμός

η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr


