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Έκθεση έργων Γ. Βαρλάμου
στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ΚΚΕ

MASTER LC900 MASTER LC750

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κλήματα Πάρου • τηλ: 22840-21656
 ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Α.Ε.

ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΨΟΓΟ SERVICE
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

42 χρόνια... και 
συνεχίζουμε 

δυναμικά

610 €

450 €
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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, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: 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 474

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

Διαφωνίες

■ Αλαφούζας
Θα ’χετε παρατηρήσει ότι εδώ και καιρό δεν έχω 

γράψει το παραμικρό για τον Αλαφούζα. «Κιχ» δεν έχω 
βγάλει. Ο μέγιστος Αλαφούζας απέδειξε φέτος, αυτό 
που θέλει να πει εδώ και χρόνια, αλλά φοβόταν να 
το ξεστομίσει. Δηλαδή, ότι δε χρειάζεται μία για να 
είσαι πρόεδρας σε ΠΑΕ Α’ Εθνικής κατηγορίας. Έτσι, 
φέτος, ο μέγιστος πρόεδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, 
μαζί με τον Τσάκα εκ Ταϊλάνδης (για τους μυημένους 
Βάζελους αυτό), πάνε την ομάδα «τραίνο», σε τέτοιο 
βαθμό που ξεχάσαμε και τον Ουζουνίδη μέσα σε λί-
γους μήνες. Δίνουν στους πιτσιρικάδες και από ένα 
κουτί σοκοφρέτες σε κάθε νίκη για πριμ και η ομάδα 
πετάει. Άσε που βγαίνει και αυτός ο Μακέντα, που έτσι 
και τον δεις ξαφνικά το βράδυ, λες ότι είναι γιος της 
Γεωργίας Βασιλειάδη. Τες πα. Τσιμουδιά και «κιχ» για 
την Πανάθα.

■ Αλαφούζας 2
Του Αλαφούζα λοιπόν, του έχουν κάτσει όλα φέτος. 

Μιλάμε για την τύχη στη νιοστή. Ό,τι διάλεξε ο Ντα-
μπίζας είναι λίρα εκατό. Ό,τι κάνει μέσα στον αγωνι-
στικό χώρο ο Δώνης με τους «μπέμπηδες» του τρι-
φυλλιού, του βγαίνει. Ο κόσμος «ζεστάθηκε» και αν 
ακόμα έρθουν και οι ήττες, να δείτε ότι η ομάδα θα 
χειροκροτηθεί. Με τα χάλια του καλοκαιριού, που κα-
νένα ιδιωτικό κανάλι δεν έδινε χρήματα για να προ-
βάλει αγώνες του Παναθηναϊκού, τελικά και αυτό, 
του βγήκε του Αλαφούζα. Η ΕΡΤ πήρε το πακέτο των 
τηλεοπτικών «ορφανών» ομάδων και έτσι, η Πανάθα, 
παρουσιάζεται στο κρατικό κανάλι, που έχει ελεύθε-
ρο σήμα. Οι αγώνες μέσω ΕΡΤ είναι μεγάλη υπόθεση. 
Εκεί, που όλα τα πιτσιρίκια τα τελευταία χρόνια επέλε-
γαν να γίνουν Ολυμπιακοί ή Αεκτζήδες, ήρθε η ΕΡΤ και 
έβαλε μέσα σε όλα τα σπίτια τον φετινό Παναθηναϊκό. 
Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη φετινή ομάδα την βλέπουν 
όλοι ανεξαρτήτου οπαδικής τοποθέτησης. Είπαμε. Το 
κοκαλάκι της νυχτερίδας έχει ο Αλαφούζας. Άσε που 
με τον τσακωμό με τον Δημητράκη Γιαννακόπουλο και 
την έξωση από τη Λεωφόρο, θα κονομήσει και περισ-
σότερα χρήματα στους αγώνες του ΟΑΚΑ. Στανταράκι 
40 με 50.000 εισιτήρια θα κόψει στα ντέρμπι.

■ Εισιτήρια
Έτσι, για να θυμούνται κάποιοι. Επί Γ. Βαρδινογιάν-

νη το 1985, που ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 της 
Ευρώπης στο πρωταθλητριών, με Σαραβάκο, Ρότσα, 
Ζάετς, Καρούλια, Κυράστα, Λαφτσή, κλπ, είχε κόψει 
από 74000 εισιτήρια σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 
Σημειώνω δε, ότι σε αγώνα στις αρχές του πρωταθλή-
ματος με τον Απόλλων Αθηνών, ο Παναθηναϊκός είχε 
κόψει 62000 εισιτήρια! Νούμερα απλησίαστα σήμερα, 
ακόμα και σε ντέρμπι. 

■ Πρόεδρος
Βλέποντας όλα τα παραπάνω είπα σε μερικούς κολ-

λητούς ότι θέλω να αναλάβω την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 
Όλοι νομίζουν ότι τους κάνω πλάκα. Άλλοι με κοίταξαν 

παράξενα και γέλασαν με το καλαμπούρι. Κανείς δη-
λαδή, δεν άκουσε σοβαρά την πρόταση που τους είπα. 
Μεταξύ μας έχουν δίκιο, αν και έχω σιγουρευτεί πλέον 
ότι αφού την βγάζει ο Αλαφούζας χωρίς μία στην ομά-
δα, εγώ θα τα πάω καλύτερα, και εκτός από σοκοφρέ-
τες για πριμ, μπορώ να δίνω στους πιτσιρικάδες της 
ομάδας και μία έξοδο σε λούνα παρκ, συν κεράσματα 
με χάμπουργκερ (Βάζελος είναι ο Χανιώτης, θα τον 
βάλω χορηγό!). Με εμένα λοιπόν γελάνε και μου κά-
νουν καλαμπούρια με τα αστεία για τον Παναθηναϊκό.

■ Πρόεδρος 2
Ενώ όμως βρίσκουν το αστείο πετυχημένο όταν 

τους περιγράφω το πλάνο μου για την ανάληψη της 
προεδρίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (μέχρι σχέδιο εξυ-
γίανσης από τα χρέη έχω καταρτίσει…), δε γελούν κα-
θόλου και συζητούν σοβαρά κάθε έναν που δηλώνει 
ότι θέλει να γίνει δήμαρχος Πάρου! Το πόσα ονόματα 
έχω ακούσει και τι ψωνάρες υπάρχουν τριγύρω μας 
δεν περιγράφεται. Άλλος κάνει διακοπές στην Πάρο 
και ενδιαφέρεται λέει να τεθεί επικεφαλής σε συνδυα-
σμό, άσχετα το ότι δεν μπορεί να συμπληρώσει τετρά-
δα ούτε για δηλωτή. Άλλος θέλει λέει να κατέβει στις 
εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα με το ότι αν 
βγει από τα σύνορα της διασταύρωσης περιφερεια-
κού Παροικιάς, δεν τον γνωρίζει ούτε ένας άνθρωπος. 

Άλλος λέει ότι θα κάνει συνδυασμό νίκης, άσχετα ότι 
δεν ξέρει καν από πόσους δημοτικούς συμβούλους 
απαρτίζεται το δημοτικό συμβούλιο Πάρου και πόσοι 
τοπικοί σύμβουλοι είναι στις δημοτικές κοινότητες. Ό,τι 
του φανεί του Λολοστεφανή δηλαδή. Και όλα αυτά τα 
«νούμερα» που κυκλοφορούν τριγύρω μας πρέπει εγώ 
να τα ξέρω δημοσιογραφικά, διότι είναι παράγοντες 
λέει… Την καντεμιά μου μέσα… 

■ Πρόεδρος 3
Και μεταξύ μας τώρα. Οι πιθανότητες που έχω εγώ, 

για την προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι περισ-
σότερες απ’ αυτές που έχουν οι κατά φαντασία υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι της Πάρου. Αφήνω στην άκρη ότι 
εγώ, είμαι και κάτοχος 5 (ολογράφως πέντε) μετοχών 
με ψήφο, για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

■ Χρηστάρας
Συμπληρώθηκαν προ ημερών 8 χρόνια από την ξαφ-

νική φυγή για άλλους κόσμους του Χρήστου Καρα-
γιαννιώτη. Κάτι μου λέει πώς αν ακόμα ζούσε, πάλι 
«σκοτωμένοι» θα είμαστε με αφορμή τα πολιτικά. Τι 
μάλλον; Σίγουρα! Το μεγαλύτερο γέλιο με τον Χρη-
στάρα ήταν στις μουσικές επιλογές. Απίστευτος γνώ-
στης της rock μουσικής ο Χρήστος, ψωνάρα εγώ με 
την rock. Και για όποιον δεν το γνωρίζει, να γράψω 
σήμερα, ότι, στη θρυλική εκπομπή που κάναμε στον 
ΗΧΩ FM στις δημοτικές εκλογές του 2010 με τίτλο: 
«Οι Απέναντι», οι μεγαλύτερες φασαρίες μαζί του εί-
χαν γίνει για τις μουσικές επιλογές στην εκπομπή που 
κάναμε και όχι για την πολιτική. Κάποτε για το τραγού-
δι «Hey hey, my my» (Out of the Blue) του Neil Young, 
κάναμε μία βδομάδα να μιλήσουμε. Ο λόγος ήταν ο 
στίχος: «it’s better to burn out than to fade away» 
(είναι καλύτερο να καίγεται παρά να ξεθωριάζει). Αχ 
καλέ μου Χρήστο. Έφυγες νωρίς βρε παλιόπαιδο… Και 
ακόμα με έχεις στημένο στο Sallon d’or, από εκείνο 
το βράδυ του συμβάντος. Και έπαιζε εκείνη την ώρα 
Iggy Pop…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



 | 3www.fonitisparou.gr Αντίπαρος

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

Αγροτικό 
τιμολόγιο

Με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή 
υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, σε συνεργασία με τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύ-
ρο Αραχωβίτη, παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου του 
2019, η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη διατήρηση του μειωμένου αγρο-
τικού τιμολογίου από τους εκάστοτε δικαιούχους.

H προθεσμία που είχε οριστεί από τον Προμηθευτή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (30/9/18) παρατείνεται, μέχρι 
την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των ηλεκτρο-
δοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το 
τέλος Μαΐου 2019. 

Η εφαρμογή αναμένεται να διευκολύνει συνολικά 
τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ακολούθως την έκ-
δοση του απαιτούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και 
Γεωργοοικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας, για θέματα αγροτικού εξηλε-
κτρισμού.  

Συνδυάζοντας τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, πα-
ρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός επικαιροποι-
ημένου αρχείου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
α) τόσο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των 
δικαιούχων μειωμένου αγροτικού τιμολογίου απέναντι 
στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) όσο και 
για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, 
στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λε-
κανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της 
χώρας.

Τέλος, οι δικαιούχοι μειωμένου αγροτικού τιμολογί-
ου συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των 
απαραίτητων στοιχείων στα τοπικά υποκαταστήματα 
του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτοβούλως, 
προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητές 
τους.

Δρομολόγια
Τα δρομολόγια φέρι μπόουτ στη γραμμή Αντιπάρου 

Πούντας και αντίστροφα, από 21 έως 31/10/2018 δι-
αμορφώνονται ως εξής:
Σαββατοκύριακα
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 
11:15 – 11:45 - 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 
16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 - 20:15 – 22:15 – 
23:15
Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 

11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 
16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 - 20:30 – 22:30 – 
23:30
Δευτέρα έως Παρασκευή
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 
10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 
13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 
Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 
10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 
13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:30 - 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30.

Οπτικές ίνες

Ο δήμος Αντιπάρου σε συνεργασία με τον Ο.Τ.Ε. 
προχωρά στην αντικατάσταση των παλιών καλωδί-
ων από χαλκό με οπτικές ίνες. Για τον σκοπό αυτό θα 
τοποθετηθούν  τέσσερις νέες υπερσύχρονες καμπίνες 
και θα αλλαχτούν οι παλιές.

Με το έργο αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ η ταχύτητα 
στο διαδίκτυο και θα βελτιωθεί η ποιότητα των επικοι-
νωνιών γενικότερα.

Έτσι ένα ακόμα έργο που ήταν απαίτηση ετών από 
τους επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά γίνεται πραγμα-
τικότητα.

Προσλήψεις 
στην Αντίπαρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 
10/10/2018 η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 
118 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, 
τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς 
δήμους, και περιφέρειες της χώρας.

Για τον δήμο Αντιπάρου εγκρίθηκαν οι παρακάτω 
θέσεις:

- Π.Ε. Διοικητικού (Μία θέση)
- Π.Ε. Τοπογράφων – Μηχανικών (Μία θέση).
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Απολογισμός

Από το γραφείο του δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, 
δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου σχετικά με τον απολο-
γισμό του 2017. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Τα πεπραγμένα της οικονομικής πολιτικής, που 
ακολούθησε ο Δήμος Πάρου για το Οικονομικό Έτος 
2017, εγκρίθηκαν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 
στη διάρκεια Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Την παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων 
πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαί-
ος ο οποίος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από τα οικονομικά στοιχεία καθώς προκύπτει ότι ο 
Δήμος Πάρου είναι οικονομικά εύρωστος και αποτε-
λεί παράδειγμα οικονομικής σταθερότητας, μέσα σε 
ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Επι-
πλέον, υποστήριξε ότι το μοντέλο λειτουργίας των οι-
κονομικών υπηρεσιών, διασφαλίζει την πολύ υψηλή 
εισπραξιμότητα και τη συνολική ορθή διαχείριση των 
εσόδων, ενώ παράλληλα ενισχύει την αποτελεσματι-
κότητα και ανταποδοτικότητά τους με στοχευμένες 
ελαφρύνσεις προς όφελος των νοικοκυριών και των 
επιχειρηματιών αλλά και την στήριξη των αδυνάτων 
συμπολιτών.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μια σειρά από οι-
κονομικά στοιχεία και αριθμοδείκτες, με κυριότε-
ρα σημεία: τα εισπραχθέντα έσοδα ανέρχονται σε 
€15.131.505,37 αυξημένα κατά 9,5% (1.291.940,78 
περισσότερα) σε σχέση με το 2016, τα καθαρά κέρ-
δη του Δήμου για το έτος 2017 ανέρχονται σε € 
650.794,72 ευρώ, την αποφυγή οποιασδήποτε μορ-
φής δανεισμού, την κάλυψη των αναγκών και την 
πληρωμή των οφειλομένων ποσών  από δάνεια που 
είχαν ληφθεί στο παρελθόν για επενδυτικούς σκο-
πούς από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Τα θετικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου Πάρου, 
σύμφωνα με τον Ισολογισμό του 2017, αποτελούν 
για μια ακόμη χρονιά την απόδειξη ότι η λειτουρ-
γία του στηρίχτηκε σε υγιείς οικονομικές βάσεις, σε 
σωστή διαχείριση, με θετική παραγωγή έργου και με 
συστηματική μείωση των λειτουργικών δαπανών. Η 
επιτυχής υλοποίηση του όλου εγχειρήματος υποστη-
ρίχθηκε από τους εξαιρετικά ικανούς υπαλλήλους της 
οικονομική υπηρεσίας που κατάφεραν να υπερκερά-
σουν τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
και για μια ακόμη χρονιά εργάστηκαν με συνέπεια, 
υπευθυνότητα, συναίσθηση του δημοσίου συμφέρο-
ντος και με ποιοτική διαχείριση του δημοσίου χρή-
ματος.

Στόχος μας για το μέλλον είναι ο Δήμος Πάρου να 
παραμείνει Δήμος πρότυπο,  οικονομικά ισχυρός και 
τεχνοκρατικά δημιουργικός προς όφελος της κοινω-
νίας και των γενεών που έπονται».

Εμπορικό 
λιμάνι

Η διεύθυνση λιμενικών υποδομών του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, ενέκρινε στις 3/10/2018 
την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 
560.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Ορι-
στική μελέτη έργων Α’ φάσης νέου Λιμένα Πάρου», με 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.400.000 ευρώ (με ΦΠΑ, 
απρόβλεπτα κλπ).

Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του νέου εμπο-
ρικού λιμένα στη θέση Καμινάκι κρίθηκε απαραίτητη 
για την εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης του νη-
σιού, που μέχρι σήμερα γίνεται από τον λιμένα Πα-
ροικιάς, με δημιουργία σημαντικών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων και στον αστικό ιστό της πόλης.

Η απόφαση του υπουργείου, που θα αλλάξει την ει-
κόνα της πολύπαθης πρωτεύουσας του δήμου Πάρου 
έχει ως εξής:

«1. Εγκρίνουμε την δέσμευση προϋπολογισμού πο-
σού πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000,00 
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και στρογ-
γύλευσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενά-
ριθμου Έργου 2018ΣΜ07000000 της ΣΑΜ 070 του 
ΠΔΕ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δη-
μοπράτηση της μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη 
έργων Α’ Φάσης νέου Λιμένα Πάρου» που αντιστοιχεί 
στο 40% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που ανέρ-
χεται στο ποσό των 1.400.000,00 € συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 24%, απρόβλεπτα 15% και στρογγυ-
λοποίηση.

2. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών του έργου «Νέος Εμπορικός 
Λιμένας Πάρου στη θέση Καμινάκι».

3. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα 
με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή 
τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελε-
τών και Προγραμματισμού αυτής.

5. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λι-
μενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δη-
μοπράτησης της μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού 

διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του».

ΣΥΡΙΖΑ
Από την Ο.Μ. (Οργάνωση Μελών) ΣΥΡΙΖΑ 

Πάρου – Αντιπάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 
10/10/2018 το παρακάτω δελτίο τύπου για το εμπο-
ρικό λιμάνι στο Καμινάκι:

«Μετά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων του 2018, του έργου της 
μελέτης του νέου εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση 
Καμινάκι, με προϋπολογισμό 1.400.000€, το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών στις 3/10/2018, με 
απόφαση (ΑΔΑ: 7ΘΣΙ465ΧΘΞ-ΓΞΙ) προχώρησε στην 
έγκριση δέσμευσης του ποσού πεντακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (560.000,00€) και τη διάθεση ισόπο-
σης πίστωσης για την δημοπράτηση της Οριστικής 
Μελέτης των έργων της Α’ φάσης.

Συγχρόνως εγκρίθηκε η άμεση διενέργεια ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με  Αναθέτουσα και Προ-
ϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Λιμενικών Υποδο-
μών για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της 
μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και 
τις τυχόν επαναλήψεις του.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί τη λύση ενός 
σοβαρού προβλήματος που απασχόλησε επί δεκαε-
τίες την Πάρο, με ένα αναπτυξιακό έργο ευρύτερης 
σημασίας αφού ανοίγει ένα παράθυρο άμεσης επι-
κοινωνίας με τις ανατολικές Κυκλάδες, ιδιαιτέρα  σε 
συνδυασμό με την επέκταση του κρατικού αερολιμέ-
να της Πάρου.

Τα έργα του αεροδρομίου και του νέου λιμανιού εί-
ναι καθοριστικά αναπτυξιακά έργα μιας νέας εποχής 
για την Πάρο και τις Κυκλάδες, που πρέπει να τα δια-
χειριστεί μια νέα δημοτική αρχή αντάξια της σημασί-
ας τους και των νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που θα δίνουν στο νησί μας».
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πυκνότητας οσφυικής µοίρας ΣΣ

και ισχίου

ΕΟΔ Κυκλάδων
Με 4 μέλη συμμετείχε η ΕΟΔ Κυκλάδων στη διημερίδα αεροδιάσωσης που ορ-

γανώθηκε από την κεντρική διοίκηση της ΕΟΔ και πραγματοποιήθηκε στις 28-29 
Σεπτεμβρίου 2018, σε συνεργασία με την 358 Μοίρα Έρευνας και Διάσωσης, στην 
111 Π.Μ. της Π.Α. στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας.

Η διημερίδα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος και συμμετείχαν σ’ αυτή 
μέλη των παραρτημάτων της ΕΟΔ απ’ όλη την Ελλάδα, τα οποία είχαν την ευκαιρία 
να γνωριστούν, να εκπαιδευτούν και να συνεργαστούν σε μία άσκηση που περιε-
λάμβανε τεχνικές θαλάσσιας διάσωσης και αεροδιάσωσης, με τη συμμετοχή των 
σκαφών της ΕΟΔ και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Η ΕΟΔ Κυκλάδων, 
που συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια δράσης, παρουσίασε το έργο της στους εκπρο-
σώπους των παραρτημάτων που συμμετείχαν.

Τέλος, την Κυριακή 30/9/18, πραγματοποιήθηκε απολογισμός του διημέρου, και 
τα μέλη των παραρτημάτων της ΕΟΔ αφού ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 
φθινόπωρο του 2019, αναχώρησαν για τις βάσεις τους μεταφέροντας όλη τη νέα 
γνώση που αποκόμισαν.

Γεννούν μόνο στο Ν. 
Αιγαίο…

Το αρνητικό ισοζύγιο των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους στη χώρα μας, 
το οποίο ξεκίνησε το 2011, συνεχίστηκε και το 2017, αφού οι θάνατοι «υπερτέρη-
σαν» σε σχέση με τις γεννήσεις κατά 35.948 άτομα, αριθμός - ρεκόρ για τα τελευ-
ταία 80 χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2017 ήταν 88.553, καταγράφοντας μείωση κατά 
4,7% σε σχέση με το 2016 που ήταν 92.898. 

Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά στα τελευταία 80 έτη που ο αριθμός των 
γεννήσεων στην Ελλάδα ήταν κάτω από τα 90.000 άτομα. Στον αντίποδα 
είναι οι θάνατοι, οι οποίοι πέρυσι ανήλθαν σε 124.501 και ήταν αυξημένοι κατά 
4,8% σε σχέση με το 2016 οπότε ήταν 118.792.

Η μόνη Περιφέρεια της χώρας όπου η σχέση γεννήσεων-θανάτων εί-
ναι θετική είναι το Νότιο Αιγαίο, ενώ σχετική ισορροπία των μεγεθών κατα-
γράφηκε στην Κρήτη. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα οι γεννήσεις το 
2017 ανήλθαν στις 3.314, έναντι 2.848 θανάτων, και στην Κρήτη 6.251 
έναντι 6.394. 

Στο 86% των γεννήσεων που δηλώθηκαν πέρυσι οι μητέρες είναι Ελληνίδες, και 
στο 14% αλλοδαπές. Η συγκεκριμένη αναλογία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δια-
κυμάνσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το γεγονός ότι οι Ελληνίδες κάνουν 
παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδι-
κότερα, η μέση ηλικία της μητέρας καταγράφει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια 
από 30,5 έτη που ήταν το 2011 σε 31,4 το 2017.

Τέλος, στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται σημαντική αύξηση των 
συμφώνων συμβίωσης. Ειδικότερα, το 2017 πραγματοποιήθηκαν 4.921 σύμ-
φωνα συμβίωσης, αριθμός αυξημένος κατά 29,5% έναντι του 2016 οπότε είχαν 
καταγραφεί 3.799. Στα περυσινά σύμφωνα συμβίωσης περιλαμβάνονται και 94 
σύμφωνα μεταξύ ανδρών και 40 μεταξύ γυναικών. Μικρή αύξηση καταγράφεται 
και στους γάμους, οι οποίοι το 2017 ανήλθαν σε 50.138 (24.975 θρησκευτικοί και 
25.163 πολιτικοί). Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 49.632 γάμοι (23.778 
θρησκευτικοί και 25.854 πολιτικοί).

* Με πληροφορίες από έντυπη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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«Απόλυτα ικανοποιημένοι πρέπει να είναι οι μεγαλο-
ξενοδόχοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες στο τομέα του 
τουρισμού, αφού ένα ακόμα πολυδάπανο πρόγραμμα 
της διαφήμισής τους, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο.

Δεν υπήρχε καν άλλη τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό, 
-πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης- αφού στο συγκε-
κριμένο προγραμματισμό δράσεων είχε ήδη συμπε-
ριληφθεί και η πρόταση της μείζονος μειοψηφίας, 
που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της 
κερδοφορίας των ομίλων, μειώνοντας το ρίσκο των 
επενδύσεων. Αποδεικνύεται ότι οι διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων είναι 
τόσο αχνές ώστε να εξαφανίζονται, όταν διακυβεύ-
ονται τα συμφέροντα της τάξης που εκπροσωπούν. 
Ούτε καν το κόστος όλου του εγχειρήματος δεν ανέ-
φεραν, το οποίο όπως κάθε χρόνο ανέρχεται σε εκα-
τομμύρια ευρώ και πληρώνονται αποκλειστικά και 
μόνον από τη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος.

Την άλλη όψη του «τουριστικού θαύματος», που 
κρύβουν πολύ καλά αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, μέσα 
από τις αμέτρητες φιέστες και τον προπαγανδιστικό 
καταιγισμό που συνοδεύουν τα έργα τους, ανέδειξε 
μόνο η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Πίσω από τα «ρεκόρ» 
των εργοδοτών κρύβονται οι συνθήκες δουλειάς στο 
κλάδο που φτάνουν στα άκρα την ανθρώπινη αντοχή 
των εργαζομένων, με  πολλούς από αυτούς να κατα-
λήγουν στα επείγοντα των Νοσοκομείων, ειδικά στη 
Ρόδο αυτό το καλοκαίρι.

Κρύβουν ότι τη μερίδα του λέοντος της περιβόητης 
«πίτας», παρ’ όλο που κάθε χρόνο μεγαλώνει εντυπω-
σιακά, τη λυμαίνεται μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματί-
ες και μονοπώλια του τουρισμού, ενώ οι  δημιουργοί 
αυτού του απίστευτου πλούτου, οι χιλιάδες εργαζόμε-
νοι, με δυσκολία συγκεντρώνουν για όλη την περίοδο 
εισόδημα που ξεκινά από 3-4.000 ευρώ και φτάνει 
τις 7-8.000 το πολύ, θυσιάζοντας ακόμα και τα ρεπό 
που έχουν απόλυτη ανάγκη για την ξεκούρασή τους. 

Σ’ αυτό το ακριβοπληρωμένο «θαύμα» του τουρι-
σμού δεν έχουν θέση οι λαϊκές οικογένειες που τους 

κόβεται το ρεύμα γιατί δεν έχουν να πληρώσουν, δεν 
έχουν θέση οι μικροεπαγγελματίες που κλείνουν τα-
μείο με ανεξόφλητες υποχρεώσεις, χρέη και αβεβαιό-
τητα. Ακόμα και τα ψίχουλα των 360 ευρώ  της ανερ-
γίας που παίρνουν, όσοι καταφέρουν να γλιτώσουν 
από τις συμπληγάδες των προϋποθέσεων, ακόμα κι 
αυτά, αξιώνουν οι ξενοδόχοι να τους δίνονται για να 
πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργα-
ζομένων το χειμώνα, ως κίνητρο για την επιμήκυν-
ση της τουριστικής σαιζόν. Κίνητρα που ενίσχυσε σε 
απαιτητικότητα η Περιφερειακή Αρχή, ζητώντας από 
την κυβέρνηση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε 
στη Ρόδο, να επιδοτηθούν αεροπορικές θέσεις του-
ριστών τη χειμερινή περίοδο και να δοθούν κίνητρα 
στους ξενοδόχους με πρόσβαση σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία, ώστε να γίνουν αλυσίδες και να επεκτα-
θούν στο εξωτερικό!

Αυτή είναι η πολιτική τους και είναι βαθιά αντιλαϊκή 
γιατί βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τις αγωνίες 
και τα βάσανα της σκληρής καθημερινότητας που βι-
ώνει ο λαός από την κυβερνητική πολιτική που εφαρ-
μόζεται,  με στήριγμα και την Τοπική Διοίκηση.

Αυτό αποδεικνύεται και από την εκμετάλλευση των 
υποδομών των υδατοδρομίων που θα πληρώσουν οι 
νησιώτες, αλλά λίγοι θα μπορούν να πληρώνουν το 
κόστος μεταφοράς, το οποίο θα επιβάλλουν ανεξέ-
λεγκτα οι επιχειρηματίες-επενδυτές. Άλλη μια μεγά-
λη ανάγκη των νησιωτών για γρήγορες, ασφαλείς 
και φθηνές συγκοινωνίες, μετατρέπεται σε μεγάλη 
«μπίζνα» για επιχειρηματικούς ομίλους. Στην ίδια κα-
τεύθυνση και η διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά, 
με έργα που θα χρυσοπληρωθούν σε ιδιώτες ενώ η 
τοπική διοίκηση θα μετατοπίζει το αυξημένο κόστος 
με ανταποδοτικά στις πλάτες των νησιωτών.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταψήφισε αυτούς τους 
σχεδιασμούς σε βάρος των εργαζομένων και των κα-
τοίκων των νησιών. 

Η πλήρης ευθυγράμμιση των υπόλοιπων παρατάξε-
ων στη στρατηγική της εξυπηρέτησης των επιχειρη-
ματικών ομίλων, ανεξάρτητα τις μεταξύ τους κάλπικες 
αντιπαραθέσεις που στήνονται για δευτερεύοντα ζη-
τήματα κάθε φορά, δεν αφήνει κανένα άλλο περιθώ-
ριο επιλογής στους νησιώτες παρά μόνο την επιλογή 
της δράσης, της συμμετοχής στον αγώνα, με γραμμή 
ρήξης και σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, 
το σύστημα και την εξουσία του απαιτώντας όλα όσα 
δικαιούται, όλα όσα έχει ανάγκη για μια καλύτερη 
ζωή».

Απόψεις

Απώλεια 
νερού

Προσφάτως, γίναμε μάρτυρες ενός προβλήμα-
τος που αντιμετωπίζει το νησί μας. Την έλλειψη 
νερού, που το πρόβλημα γιγαντώνεται κατά τους 
θερινούς μήνες. 

Πολλές ήταν οι ημέρες που το νερό δεν έφτανε, 
λόγω της μεγάλης κατανάλωσης που υπήρχε και 
όσο ο τουρισμός αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, 
τόσο το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Παρ’ όλες τις 
μικροβλάβες που υπήρξαν λόγω της παλαιότη-
τας του δικτύου, οι υπηρεσίες ανταπεξήλθαν για 
ακόμα μία φορά, εφόσον οι εργαζόμενοι στην 
ύδρευση υπερέβαλαν εαυτόν. Αν παρακολουθή-
σουμε τα δρώμενα των άλλων νησιών και άλλων 
περιοχών της χώρας, θα δούμε ότι το πρόβλημα 
αυτό δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά σε όλη την 
Ελλάδα, παρατηρείται τρομακτική μείωση του 
υδροφόρου ορίζοντα. Η έλλειψη νερού δεν είναι 
ένα τοπικό πρόβλημα. Ο υδροφόρος ορίζοντας 
της γης δεν γνωρίζει σύνορα. Τα συγκοινωνού-
ντα δοχεία από τα οποία αποτελείται ο υδροφό-
ρος ορίζοντας, πρέπει να μας κάνουν να ανησυ-
χήσουμε ιδιαίτερα. 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 
υπόκειται σε φυσικές καταστροφές, που επηρεά-
ζουν άμεσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Κατοικούμε 
σε μια σεισμογενή χώρα, που συχνά ρήγματα αλ-
λάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, μεταφέροντας 
το νερό πολλές φορές στη θάλασσα, χάνοντας 
μεγάλες ποσότητες με αποτέλεσμα να στερεύουν 
γεωτρήσεις, πηγάδια, κλπ. Τα προβλήματα όμως 
μετά από έναν σεισμό έστω και μικρού μεγέθους 
μπορεί να είναι πολλαπλά. Η κυριότερη επίπτωση 
είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού που επέρχεται λόγω ρύπανσης και μόλυν-
σης των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, διό-
τι έτσι διευκολύνεται η μεταφορά των λυμάτων, 
ακόμα και βιομηχανικών αποβλήτων, από σηπτι-
κούς βόθρους μετά από ρήγματα αγωγών και 
δεξαμενών συγκέντρωσης αποβλήτων. Τα λύ-
ματα αυτά καταλήγουν σε γεωτρήσεις, πηγάδια, 
αγωγούς ύδρευσης και γενικά στο σύστημα πα-
ροχής νερού, προκαλώντας μόλυνση των νερών. 
Έτσι, η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά υγειονομι-
κά προβλήματα.

Σε έναν καύσωνα -που η χώρα μας είναι συνη-
θισμένη- αφού οι υψηλές θερμοκρασίες πέραν 
του συνήθους που προκαλούνται από κύματα 
καύσωνα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη εξά-
τμιση του υγρού στοιχείου. Απώλεια που δεν φαί-
νεται σοβαρή, αλλά δεν είναι και καθόλου αμε-
λητέα. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι παρά 
τις συχνές καταιγίδες ο υδροφόρος ορίζοντας 
στερεύει. Δεν είναι μόνο η μείωση της βροχής το 
πρόβλημα, αλλά το γεγονός ότι πέφτουν μεγάλες 
ποσότητες βροχής με αρκετή ένταση σε ελάχιστο 
χρόνο. Νερό που χάνεται στην θάλασσα, γιατί 
δεν προλαβαίνει να συγκρατήσει το έδαφος. Άρα 
οι καταιγίδες δεν εμπλουτίζουν τον υδροφορέα.

Ορθή χρήση λοιπόν στο νερό για να μη στερη-
θούμε την ποσότητα, αλλά και ποιότητα του νε-
ρού, αλλά και να περισσέψει και για τις επόμενες 
γενιές, γιατί όπως θα έλεγαν και οι αρχαίοι υμών 
πρόγονοι: «Στο νερό οφείλουμε το ζην αλλά στο 
ποιοτικό νερό το ευ ζην».

Παναγιώτης Δημόπουλος

Εξυπηρέτηση των 
επιχειρηματικών Ομίλων
Στις 26/9/2018 η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου δημοσιοποίησε με τίτλο: 
«Αμέριστη η στήριξη στους τουριστικούς ομίλους», το παρακάτω δελτίο Τύπου:
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Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Όλα ή σχεδόν όλα τα μεγαλουργήματα της βυζα-
ντινής εκκλησιαστικής μουσικής είναι ενυπόγραφα. 
Ελάχιστα είναι αυτά στα οποία δεν αναφέρεται ο με-
λοποιός και τα οποία επιγράφονται ως «Αδέσποτον», 
«Ανωνύμου», «Αρχαίον» ή είναι και εντελώς ανυπό-
γραφα.

Η αιτία αυτής της κατάστασης είναι διττή. Προϊόν, 
αποτέλεσμα δύο καταστάσεων που και οι δύο όμως 
οφείλονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η πρώτη αιτία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέβαλε 
στους ιεροψάλτες του πατριαρχικού ναού να ψάλλουν, 
πάντα, τα λεγόμενα «λειτουργικά» σε ύφος απαγγελ-
τικό (παρακαταλογή) στη χρόα του κλιτού (νισαμπούρ) 
και το μεγαλυνάριο «Άξιον Εστίν», μέλος αρχαίον, σε 
ήχο δεύτερο, παρ’ ότι οι περισσότεροι από τους πρω-
τοψάλτες και λαμπαδάριους του πατριαρχικού ναού 
ήταν και μελοποιοί άφθαστοι.

Η δεύτερη αιτία. Τιμωρημένοι κληρικοί εξορίζονταν 
σε κάποια Σταυροπηγιακή μονή προκειμένου να εκτί-
σουν ποινή, εφοδιασμένοι με έγγραφη εντολή του πα-
τριαρχείου στην οποία όμως δεν αναφέρονταν όνομα 
ή βαθμός. Ανάμεσα σ’ αυτούς υπήρξαν και μελοποιοί, 
τα πονήματα των οποίων κυκλοφόρησαν ως – όπως 
αναφέρω παραπάνω – «Ανώνυμον», «Αδέσποτον», 
κλπ.

Ένας ανυπόγραφος ύμνος είναι και το αριστουργη-
ματικό «Άξιον Εστίν», σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, το 
γνωστό με το όνομα «αδέσποτο» και το οποίο φέρεται 
ότι είναι μελούργημα του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, 
εκ των εφευρετών της σημερινής σημειογραφίας της 
βυζαντινής μουσικής. Σε ενοριακούς ναούς, της Αθή-
νας κυρίως, εκτός των ψαλτών, στις Θείες λειτουρ-
γίες ψάλλουν πολυφωνικές χορωδίες αξιώσεων. Το 
ρεπερτόριό τους αποτελείται από έργα μεγάλων συν-
θετών εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής, όπως 
του Θεμ. Πολυκράτη, Τάκη Γλυκοφρύδη, Πλάτωνος 
Ρούγκα και Αλεξάνδρου Κατακουζηνού που είναι και ο 
γενάρχης της ελκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής 
στην Ελλάδα. Δυστυχώς, όμως, εκτός των καταξιωμέ-
νων χορωδιών υπάρχουν και χορωδίες που ο γράφων 
θα τις χαρακτήριζε «γιαλαντζί κανταδοχορωδίες». Μια 
από αυτές, τις «γιαλαντζί», είχε προσληφθεί σε κάποιο 
ναό, ελέω εκκλησιαστικού συμβουλίου, που προφα-
νώς ήθελε να φανεί ότι είναι «προοδευτικό», παρά 
την αντίθεση του βετεράνου γέροντος προϊσταμένου 
εφημερίου. Όπως όλες τις χορωδίες του είδους της, 
σε κάθε λειτουργία «κοπανούσε» όλο τα ίδια και τα 
ίδια ψάλματα. Απηυδισμένος ο γέροντας, από την κα-
τάσταση αυτή, απευθύνθηκε προς τον «μαέστρο» λέ-
γοντας: 

- Γιατί δεν ψάλλετε και κάποιο άλλο, κάποιο διαφο-
ρετικό ψάλμα; Ας πούμε το «Άξιον Εστίν» το «αδέσπο-
το;».

- Το «αδέσποτο» είπατε πάτερ; Την παραπάνω Κυ-
ριακή θα το έχετε.

Πώς να το ψάλλουν όμως την παραπάνω Κυριακή; 
Πώς να το διδάξει όμως για να το ψάλλουν την πα-
ραπάνω Κυριακή, αφού το υπόψη ψάλμα ήταν «από 
άλλο πλανήτη;». Ήταν «ζόρικο». Έτσι, και την παραπά-
νω Κυριακή, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Στην αναπόφευ-
κτη ερώτηση του ιερέα:

- Γιατί δεν εψάλατε το «αδέσποτο;».
Η απάντηση ήταν: «Πώς να το ψάλλουμε Πάτερ, 

αφού δεν είχαμε Δεσπότη!...».
Μανώλης Ι. Χανιώτης

Εκθέσεις

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊό-
ντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 28η διεθνή έκθεση 
τροφίμων και ποτών «Detrop» στην 7η διεθνή έκθεση 
«Oenos», που διεξάγονται ταυτόχρονα, από 2 έως 4 
Μαρτίου 2019 στο διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό 
κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Περίπτερο της περιφέρειας θα υπάρχει στον χώρο 
«Οenos» στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελίδης» και στον 
χώρο παρουσίασης των υπολοίπων προϊόντων της. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τόσο οι αγοραστές όσο 
και οι εκθέτες, έχουν την δυνατότητα επιλογής πραγ-
ματοποίησης συναντήσεων Business to Business.

Καλούνται οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων της 
Περιφέρειας μας που παράγουν ή/και μεταποιούν 
ή/και τυποποιούν τοπικό προϊόν και επιθυμούν να 
έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να 
μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως τη Δευ-
τέρα 22/10/2018 στην σχετική φόρμα που υπάρ-
χει στην ιστοσελίδα (pnai.gov.gr) διευκρινίζοντας το 
χώρο ενδιαφέροντός τους πάντα βάσει της συνάφει-
ας των προϊόντων τους. Διευκρινίζεται πως μετά τις 
22/10/2018 καμία δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Επίσης, 
στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική 
πώληση.  

Για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Ντίνα Βλά-
χου -προϊσταμένη τμήματος προβολής και προώθησης 
αγροτικών προϊόντων για την περιφερειακή ενότητα 
Κυκλάδων- στον αριθμό τηλεφώνου: 22810-82380.

Market Expo

Δυναμική παρουσία των τοπικών μας προϊόντων στο 
«Metropolitan Expo», στην Αθήνα, πέτυχαν οι παρα-
γωγοί που συμμετείχαν στο περίπτερο της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, στην έκθεση τροφίμων ποτών 
«MARKET EXPO» που διεξήχθη το διήμερο 5-7 Οκτω-
βρίου 2018. 

Παραγωγοί από εννέα νησιά της Περιφέρειας μας, 
τη Ρόδο, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέρο, τη Νάξο, την 
Πάρο, την Τήνο, την Κέα και την Αμοργό, είχαν την 
ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα τους, αλλά και να 
συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με επιχειρήσεις από 
την Ελλάδα την Ευρώπη. 

Τα προϊόντα που προβλήθηκαν από τα νησιά ήταν: 
τυριά, κρασιά, μαρμελάδες, λαδόπιτες, προϊόντα αλό-
ης, αρτοσκευάσματα, προϊόντα μέλισσας, χυμοί και 
άλλα πολλά. Σημειώνουμε ότι η «MARKET EXPO» 
αποτελεί την εξέλιξη της έκθεσης «Super Market, Mini 
Market και Περίπτερο» με σκοπό να δημιουργήσει νέα 
δεδομένα. Καθαρός στόχος της είναι να αποτελέσει 
την έκθεση για όλη την αγορά πώλησης τροφίμων και 
ποτών, από το super market έως το εστιατόριο και 
τους χονδρέμπορους και διανομείς τους. 

Στην έκθεση συμμετείχαν εταιρείες που καλύπτουν 
ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων αλλά και υπηρεσιών 
και δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: Τυριά, 
αλλαντικά, delicatessen και gourmet, κρασιά, ποτά, 
αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα αρτοζαχαρο-
πλαστείου, σνακ, ροφήματα, έτοιμα γεύματα, τυποποι-
ημένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, είδη οπωροπωλείου, 
εξοπλισμός καταστημάτων και nonfood προϊόντα.

Παριανή μπίρα

Η «56 Isles Aegean Wit» Παριανής εταιρείας, κέρ-
δισε τρία αστέρια, την υψηλότερη δηλαδή διάκριση, 
στον διεθνώς καταξιωμένο βρετανικό θεσμό Great 
Taste Awards.

Επίσης, η ξανθιά απαλή «56 Isles Pilsner», η οποία 
στον περσινό διαγωνισμό κατάφερε να αποσπάσει το 
πρώτο αστέρι που έλαβε ποτέ ελληνική μπύρα στα συ-
γκεκριμένα βραβεία, στον φετινό διαγωνισμό απέσπα-
σε δυο αστέρια, ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη «56 Isles 
session IPA», ένα αστέρι. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετοχές στον φετινό διαγωνι-
σμό –σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ- 
ήταν περισσότερες από 12.000.

Έκθεση 
αφιέρωμα

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Πάρου στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτω-
βρίου 1940 παρουσιάζει περιοδική έκθεση αφιερω-
μένη στο έπος.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχο-
λικού μουσείου του 1ου δημοτικού σχολείου Παροι-
κιάς, την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την ευκαιρία να δουν εφημερίδες εποχής, 
αφίσες, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και πολεμικό 
υλικό.

Ώρες λειτουργίας 12:00-15:00 & 18:00-20:00. Εί-
σοδος ελεύθερη.

Τέλος, η έκθεση εντάσσεται στις εορταστικές εκδη-
λώσεις της περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
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Ποιος ήταν ο Γ. Βαρλάμος

Ο Γιώργης Βαρλάμος γεννήθηκε το 1922 στην Πάρο. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών με δάσκαλους τους: Ο. Αργυρό και Κ. Παρθένη 
και χαρακτική (1942-1947) με δάσκαλο τον Γιάννη 
Κεφαλληνό. Συνέχισε, με τη βοήθεια υποτροφίας, τις 
σπουδές του στο Παρίσι, στην Ecole des Beaux-Arts 
ζωγραφική και στο College Technique Estienne χαρα-
κτική, όπου και ειδικεύτηκε στην τέχνη του βιβλίου και 
ιδιαίτερα στη χάραξη γραμματοσήμων.

Τα χρόνια της Κατοχής, ως σπουδαστής της Καλών 

Τεχνών, οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δας και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Ήταν ένας από 
τους δεκάδες νεαρούς καλλιτέχνες, σπουδαστές της 
Σχολής που συγκρότησαν το καλλιτεχνικό συνεργείο 
της ΕΠΟΝ.

Είχε τη μεγάλη τύχη να είναι ένας από τους εκλε-
κτότερους μαθητές του χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού. 
Ο Κεφαλληνός επέλεξε ο ίδιος, ως συνεργάτες, τους 
«μαθητές» του στο Εργαστήρι Χαρακτικής της Σχολής, 
τους Λουίζα Μοντεσάντου, Γιώργη Βαρλάμο και Νίκο 
Δαμιανάκη. Εργάστηκαν συλλογικά για τρία χρόνια 
και δημιούργησαν ένα μοναδικό έργο, μέγιστης εικα-

στικής αξίας. Πραγματοποίησαν μια πιστή χαρακτική 
αποτύπωση δέκα λευκών ληκύθων του 5ου π.Χ. αιώνα 
από την Αττική και δημιούργησαν το λεύκωμα «Δέκα 
Λευκαί Αττικαί Λήκυθοι», που κυκλοφόρησε σε περιο-
ρισμένο αριθμό αντιτύπων.

Ο Γιώργης Βαρλάμος αγάπησε και μελέτησε όσο κα-
νείς τη φύση και τους νόμους της τυπογραφίας και του 
βιβλίου. Διακρίθηκε διεθνώς για την επιμέλεια βιβλίων 
και λευκωμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 
διεθνή διαγωνισμό της Λειψίας, όπου διακρίθηκε για 
την επιμέλεια βιβλίου με ποίηση του Νερούδα. Σημα-
ντικό εκδοτικό γεγονός υπήρξε η πολυτελής τρίτομη 

Τον Παριανό ζωγράφο Γιώργη Βαρλάμο τιμά η Κομματική Οργάνωση Βάσης του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εορτα-

στικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια παρουσίας και δράσης του κόμματος.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από τις 3 έως 10 Νοεμβρίου 2018 και θα περιλαμβάνουν έκθεση έργων του Γ. 

Βαρλάμου στην αίθουσα Τέχνης (πρώην κτίριο Δημητρακοπούλου) στην Παροικιά, έκθεση αρχειακού υλικού 

και προβολή ντοκιμαντέρ για την ιστορία του ΚΚΕ στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», κα-

θώς και ομιλία με θέμα τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.

Τον Παριανό ζωγράφο Γιώργη Βαρλάμο τιμά η Κομματική Οργάνωση Βάσης του ΚΚΕ στο πλαίσιο των εορτα-

Έκθεση έργων Γ. Βαρλάμου
στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ΚΚΕ
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έκδοση των τραγωδιών του Σοφοκλή (Παρίσι, 1973), 
εικονογραφημένη από τον ίδιο με 48 ακουαρέλες. 
Επιμελήθηκε, εικονογράφησε και σχεδίασε πληθώρα 
εξώφυλλων πολλών βιβλίων, με πολλά ένθετα χαρα-
κτικά του.

Συνεργάστηκε με πρωτοπόρους καλλιτέχνες και δια-
νοητές. Εικονογράφησε με τη χαρακτική του μεγάλους 
ποιητές και λογοτέχνες. Έλαβε μέρος και βραβεύτηκε 
σε διεθνείς εκθέσεις (Μόσχα, Βελιγράδι, Λειψία, Παρί-
σι, Λουγκάνο κ.ά.), ενώ για το σύνολο του έργου του 
τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1995.

Υπηρέτησε με πάθος τη χαρακτική, γιατί τη θεωρού-
σε «δημοκρατική τέχνη», που με αυτήν το έργο τέχνης 
μπορεί να είναι προσιτό στους εργαζόμενους, να είναι 
πάντα πρωτότυπο χωρίς να είναι μοναδικό.

Το ΚΚΕ στη ζωή του

Ο Γιώργης Βαρλάμος έδεσε τη ζωή του με το ΚΚΕ 
έως το τέλος και δεν έπαψε στιγμή να αγωνίζεται

Η κομμουνιστική ιδεολογία ενέπνευσε στον Βαρλά-
μο την αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση. Η συνεπής 
πολιτική θέση και στάση του, του κόστισαν την απόρρι-
ψη των αιτήσεών 
του για εκλογή 
του ως καθηγητή 
Χαρακτικής στην 
Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, 
επί τρεις μάλιστα 
φορές.

Ο Γιώργης 
Βαρλάμος αφιέ-
ρωσε όλη τη ζωή 
και την τέχνη του 
στον αγώνα για 
να γίνει ο κόσμος 
καλύτερος. Με το 
έργο του βρέθηκε 
στο πλευρό των 
αδικημένων και 
καταπιεσμένων 

σε κάθε κρίσιμη στιγμή της ταξικής πάλης: Για τα 
δεινά του λαού μας, αλλά και για τον αγώνα του για 
τις μεγάλες αξίες, το δίκιο και την ομορφιά, με έργα 
του ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον πόλεμο, για 

την ειρήνη. Εργάστηκε για την «έξοδο» της Τέχνης 
από τα σαλόνια και με την ακούραστη δουλειά του 
πάλεψε για τη συμπόρευση της Τέχνης με τις ανάγκες, 
τα δικαιώματα, τους κοινωνικούς και απελευθερωτι-
κούς αγώνες του λαού.

Συμμετείχε με άλλους καλλιτέχνες στους αγώνες 
για την επαγγελματική κατοχύρωση των καλλιτεχνών, 
έδωσε συλλογικές μάχες για το δυνάμωμα του μαζι-
κού πολιτιστικού κινήματος, ήταν παρών με το έργο 
του ως καλλιτέχνης στις μεγάλες στιγμές του ερ-
γατικού – λαϊκού κινήματος. Το 1973, η δικτατορία 
αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με μηνιαίο μισθό 100 
καλλιτέχνες για να οικοδομήσει πολιτιστικό προφίλ. Ο 
Γιώργης Βαρλάμος ήταν ένας από αυτούς που αρνή-
θηκαν αυτήν τη χρηματοδότηση.

Μετά τη δικτατορία

Ο Γ. Βαρλάμος ήταν υποψήφιος βουλευτής Επικρα-
τείας του ΚΚΕ, σε πολλές εκλογικές μάχες. Οι αφίσες 
του, όποτε το κίνημα το ζητούσε, αποτελούν σημα-
ντικές παρακαταθήκες, με κορύφωση την αφίσα του 

ΚΚΕ το 1981, κατά της ένταξης της χώρας μας στην 
(τότε) ΕΟΚ, αφίσα που αποκάλυπτε, με τον πιο απλό 
και ευρηματικό τρόπο, το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συν-
δικάτο».

Για πολλά χρόνια, από το 1991 έως το τέλος της 
ζωής του, βοήθησε στην καλλιτεχνική επιμέλεια των 
βιβλίων του εκδοτικού οίκου του ΚΚΕ, της «Σύγχρο-
νης Εποχής». Λίγο πριν «φύγει» από τη ζωή, ο Γιώργης 
Βαρλάμος άφησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα παρακα-
ταθήκη το έργο του και την επιθυμία του να μαθαίνουν 
οι νέοι καλλιτέχνες από αυτό, γράφοντας με το χέρι 
του:

«Με τον τρόπο αυτό επιθυμώ να στηρίξω το κόμμα 
μου, του οποίου είμαι μέλος σχεδόν 70 χρόνια, στο 
δύσκολο και ηρωικό αγώνα που δίνει για την υπερά-
σπιση των συμφερόντων του λαού, για την κατάργη-
ση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το 
ΚΚΕ εκπροσωπεί και ενσαρκώνει τη φιλοσοφία και 
κοσμοθεωρία που και ο ίδιος επέλεξα να στηρίξω και 
να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και με τον 
τρόπο ζωής μου μέσα από τη συλλογική δράση. Έτσι 
θεωρώ ότι ολοκληρώνω κι εγώ την προσφορά μου 

στο μεγάλο και 
δίκαιο αγώνα για 
την απελευθέρω-
ση της εργατικής 
τάξης και όλου 
του εργαζόμενου 
λαού από τα δε-
σμά της ταξικής 
σκλαβιάς, αγώνα 
που με διήγειρε 
και με συνεπήρε 
από τα νεανικά 
μου χρόνια και 
εξακολουθεί να 
φλογίζει την καρ-
διά μου μέχρι και 
σήμερα».

3/11 Εγκαίνια της έκθεσης έργων Γιώργη Βαρλάμου στην 
αίθουσα Τέχνης (κτίριο Δημητρακοπούλου). Η έκθεση θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 10/11 και θα λειτουργεί απογευματινές ώρες. 
Θα είναι δυνατή η επίσκεψη σχολείων τις πρωινές ώρες κατό-
πιν συνεννόησης.

7/11 Έκθεση αρχειακού υλικού και προβολή του ντοκιμα-
ντέρ στην αίθουσα του «Αρχιλόχου» που θα είναι αφιερωμένο 
στη γέννηση, τη δράση και τη συμβολή του ΚΚΕ στη οργάνωση 
των λαϊκών αγώνων μέχρι σήμερα.

10/11 Ομιλία με θέμα τα 100 χρόνια του ΚΚΕ και οι θέσεις 
του στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην αίθουσα του «Αρ-
χιλόχου».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3Εγκαίνια
έκθεσης
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πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παρέλαση
Όπως σε κάθε εθνική επέτειο, έτσι και φέτος, 

έχουμε ξεκινήσει διάφορες δαιδαλώδεις σκέψεις 
για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Γιατί είναι υποχρεωτικές οι παρελάσεις; Γιατί εί-
ναι απαραίτητες οι ημέρες της εθνικής μνήμης; Για-
τί να σηκώσουν τη σημαία οι αλλοδαποί; Γιατί αυτό, 
γιατί εκείνο;

Έχω γράψει πριν χρόνια την παρακάτω ιστορία, 
αλλά νιώθω την υποχρέωση να τη γράψω και 
πάλι. Θα ήμουν δεκάχρονο παιδάκι, όταν με πήγε 
η μητέρα μου να παρακολουθήσω τη στρατιωτι-
κή παρέλαση στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι μου είχε 
κάνει μεγάλη εντύπωση που έβλεπα αλλοδαπούς 
ευέλπιδες να παρελαύνουν. Δεν μπορούσα να κα-
ταλάβω τι γύρευε ένας έγχρωμος αλλοδαπός στη 
δική μας παρέλαση. Πολλά χρόνια μετά, η απορία 
μου λύθηκε όταν συνομίλησα μ’ έναν καθηγητή της 
σχολής ευελπίδων. Μου εξήγησε ότι οι αλλοδαποί 
ευέλπιδες που στη συνέχεια γίνονται αξιωματικοί 
στις πατρίδες τους, αποτελούν τους μεγαλύτερους 
πρεσβευτές της χώρας μας. Το διαπίστωσα και ο 
ίδιος το 1990 όταν επισκέφτηκα το Σουδάν και 
γνώρισα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος εκείνης της 
χώρας, που είχε αποφοιτήσει ως εύελπις από την 
Ελλάδα. Ήταν τόσο Ελληνολάτρης που θα μπορού-
σαμε άνετα να τον χαρακτηρίσουμε και «ψώνιο»...

Θεωρώ ορθό τη σημαία να μπορεί να την κρατά 
στις παρελάσεις και τις ημέρες εθνικής μνήμης και 
ένας αλλοδαπός, υπό έναν απαράβατο νόμο. Να 
είναι γνώστης της ελληνικής ιστορίας, να το 
θέλει και να το κάνει συνειδητά. Δηλαδή, τη 
σημαία να την κρατά αυτός-ή, που έχει συνείδηση 
της πράξης του και όχι αυτός που λύνει άνετα μία 
μαθηματική εξίσωση ή του έτυχε ο κλήρος... Συ-
νεπώς, για την παρέλαση να μετέχουν εκείνοι που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σ’ αυτές τις τελετές.

Το να έχει κάποιος διαφορετική άποψη δεν είναι 
κακό. Είναι μάλλον αναγκαίο. Αλλά το να παίζεις 
με την νοημοσύνη εκατομμυρίων ελλήνων –με την 
άρνηση στο γεγονός-, είναι προσβλητικό. Οι παρε-
λάσεις και οι εκδηλώσεις μνήμης είναι φόρος τι-
μής σ’ ένα γεγονός και η πατριωτική έκφραση ενός 
λαού. Έστω και ένας μαθητής, να θέλει να κάνει 
παρέλαση ή να μετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις 
για να τιμήσει τους προγόνους του, ουδείς έχει το 
δικαίωμα να το αρνηθεί. Στην παρέλαση και 
στις εκδηλώσεις εθνικής μνήμης συμμετέχει 
αυτός που θέλει, και όχι αυτός που υποχρε-
ώνεται.

Η ημέρα π.χ. της Εθνικής Αντίστασης είναι μία 
από τις μεγαλύτερες ημέρες μνήμης του ελληνικού 
έθνους. Είναι η ανάμνηση της ημέρας που απέδει-
ξε ότι η ρωμαλεότητα δεν είναι θέμα οπλισμού και 
αριθμητικής δύναμης του στρατού. Είναι θέμα πι-
στεύω και πίστης στην ελευθερία.

Υ.Γ. Ουδέποτε κατάλαβα γιατί τη σημαία στις 
εθνικές επετείους έπρεπε να την κρατούν μόνο οι 
αριστούχοι μαθητές. Δηλαδή σ’ έναν πόλεμο οι με-
τεξεταστέοι δε θα κληθούν να υπηρετήσουν ή απα-
γορεύεται να συμμετέχουν σε ανδραγάθημα;

Τα παρατράγουδα 
του Κλεισθένη

Με περισσή αμετροέπεια, λόγω του νέου εκλο-
γικού συστήματος, ένα πραγματικό τσουνάμι νέων 
αυτοδιοικητικών υποψηφιοτήτων οργανώνονται με 
στόχο την κούρσα της προεκλογικής αναμέτρησης.

Οι μέχρι τώρα δεν μπορούν, εμείς οφείλουμε να 
σώσουμε τους δήμους της επικράτειας, είναι το 
γενικότερο αφήγημα τους. Υπόσχονται ακόμη και 
τη διόρθωση του λαϊκισμού, του κρατισμού, της 
αναξιοκρατίας σαν να είναι κομματικοί σχηματισμοί  
σε εθνικές εκλογές. Αποσχιστικά δημοτικά μορ-
φώματα ξεπετιούνται μέσα από δημοτικές παρα-
τάξεις, χάριν των φιλοδοξιών αρκετών δημοτικών 
συμβούλων που θέλουν να ηγηθούν παρατάξεων, 
έχοντας λόγο στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, 
παίρνοντας τον ελάχιστο αριθμό ψήφων. Απεκδύ-
ονται τις παλιές τους «καταγωγικές» ταυτότητες 
και κάνουν νέα εγγραφή σε νέα κομματικά πολιτικά 
συστήματα. Πολιτικοί γυρολόγοι και στην αυτοδι-
οίκηση. Από φιλελεύθερους, κεντρώους, από σο-
σιαλδημοκράτες συστρατεύονται με ετερόκλητες 
ομάδες υποψηφίων που φέρνουν πολιτική προίκα. 
Κι αυτό ονομάζεται, ανεξάρτητη, πολυσυλλεκτική 
υποψηφιότητα. Με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
επόμενη μέρα.

Φυσικά, όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμε-
νο άρθρο μεν, τα αυτοδιοικητικά προβλήματα δεν 
είναι θέματα που αφορούν ιδεολογικές ταυτότη-
τες. Τα σκουπίδια είναι σκουπίδια και δε διαφέρει 
ο τρόπος αποκομιδής τους από αριστερό ή δεξιό 
τοπικό άρχοντα. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να μείνει 
μακριά από κάθε ταξική εκμετάλλευση.

Όμως, η λεγόμενη από επίσημα χείλη «μεγάλη 
μεταρρύθμιση» του Κλεισθένη, θα επιφέρει διαλυ-
τικές καταστάσεις την επόμενη μέρα των εκλογών. 
Θα φέρει την απόλυτη ακυβερνησία και τη «μπα-
χαλοποίηση» στη μέχρι τώρα αξιόπιστη εικόνα της 
αυτοδιοίκησης.

Μια νέα μορφή πολιτικής διαπλοκής θα γεννη-
θεί καθώς οι μειοψηφίες θα παίξουν σοβαρό ρόλο 
στην έγκριση κάθε μικρού ή μεγάλου έργου και τα 
μικροσυμφέροντα θα απαιτούν και θα εκβιάζουν 
τοπικούς άρχοντες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πληρώσει την αδυνα-
μία του μεγάλου εταίρου της κυβέρνησης να απο-
κτήσει ερεθίσματα στους δήμους και τις περιφέ-
ρειες.

Η «καθημαγμένη» από έλλειψη πόρων αυτοδιοί-
κηση ανοίγει τον δρόμο για την υποκατάστασή της 
από τις κεντρικές κρατικές δομές. Η αποκέντρωση, 
μένει στα χαρτιά και η συγκέντρωση τοπικών εξου-
σιών γίνεται πράξη.

Από πλευράς κυβέρνησης, συνιστάται «ξίδι» προς 
τους διαφωνούντες αυτοδιοικητικούς, ακόμη και 
των «δικών» τους τοπικών αρχόντων.

Στην Ελλάδα της πολιτικής παρακμής και της 
αριστερής ιδεοληψίας των ιθυνόντων, η στόχευση 
είναι ηλίου φαεινότερη. Απορρυθμίζουμε την το-
πική αυτοδιοίκηση για να τους ελέγχουμε και να 
έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.

Μια ριζοσπαστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
για να μνημονεύεται κάθε μέρα μετά τις ερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σκοτώνουμε το ρεύμα της μεταρρύθμισης πριν 
γίνει τάση κατηγορώντας παράλληλα τους διαφω-
νούντες ως πάσχοντες από πνευματική οστεοπό-
ρωση.

Θέρμανση
Απλησίαστο παραμένει το πετρέλαιο θέρ-

μανσης για τα λαϊκά νοικοκυριά και κατά τη... 
«μεταμνημονιακή εποχή».

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η διά-
θεση, με την τιμή να είναι αυξημένη έως και 
20% σε σχέση με πέρσι, κυρίως λόγω των 
υπέρογκων φόρων και φυσικά των μεγάλων 
περιθωρίων κέρδους που διατηρούν διυλι-
στήρια και εφοπλιστές - πετρελαιάδες.

Στα αστικά κέντρα η τιμή του φτάνει το 1,14 
με 1,15 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις των πρατηριούχων. Ακόμα υψηλότερη 
είναι η τιμή πώλησης στην επαρχία, κυρίως 
στα νησιά όπου δεν αποκλείεται να φτάσει να 
πωλείται μέχρι και 1,30 λεπτά ανα λίτρο.

Πέρσι, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου 
το πετρέλαιο θέρμανσης πωλούνταν περίπου 
95 λεπτά ανά λίτρο.

Τα τελευταία χρόνια τα λαϊκά νοικοκυριά 
έχουν περιορίσει δραστικά τη χρήση πετρε-
λαίου θέρμανσης λόγω των υπέρογκων τι-
μών. Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι 
το 2017 η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης 
μειώθηκε κατά 72% σε σχέση με το 2003.

Πολλά νοικοκυριά αναμένουν την έκδο-
ση της υπουργικής απόφασης για το επίδο-
μα θέρμανσης, προκειμένου να ξεκινήσουν 
να προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης, 
ωστόσο από πέρσι και αυτό η κυβέρνηση 
φρόντισε να το «τσεκουρώσει» κατά 50%, 
ενώ ταυτόχρονα επέβαλε και αυστηρά εισο-
δηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
που βρίσκονται στην Δ’ ζώνη λόγω του ήπιου 
κλίματος μαζί με Αργολίδα, Ζάκυνθο, Ηρά-
κλειο, Λασίθι, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλλη-
νία και Ιθάκη, Ρέθυμνο, Σάμο, Χανιά, Κύθηρα 
και νησιά Σαρωνικού, το επίδομα θα είναι 50 
ευρώ για τον άγαμο και 62,50 ευρώ για τον 
έγγαμο.

Οδός 
Στρογγύλης

Στρογγύλη, όνομα της αρχαίας Πάρου, που 
μας παραδίδεται από διάφορες πηγές, λόγο 
του σχήματος της. «Αυτή γαρ η νήσος το μεν 
πρώτον προσηγορεύετο  Στρογγύλη» (Διό-
δωρος Σικελιώτης Ε’ 50).

Πιθανότατα η Πάρος των αρχαιοτάτων χρό-
νων να είχε σχήμα πιο κυκλικό ή να είχε αυτή 
την ονομασία όταν ήταν ενωμένη με την Αντί-
παρο.

  (πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαί-
ας Πάρου», του Ν. Χρ. Αλιπράντη) 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού 
Ιωάννη Φωκιανού», έως την οδό «Γεωργίου 
Μπαρμπαρή».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοματοδοσίας Παροικίας  

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



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
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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) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΙΑ ΠΑΡΟΣ, πωλείται 
κτήµα 7 στρέµµατα µε πρόσοψη στο 
δρόµο και δικαίωµα δόµησης 255 τ.µ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 52596

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ – ΝΑΞΟΣ, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεµµάτων, µε οικοδοµή 
75 τ.µ. περίπου, 150 µέτρα από τη 
θάλασσα, σύνορα Ορκού. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22850 24315

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, πωλούνται 
οικόπεδα από ιδιώτη 300 τ.µ. το 
καθένα, µε συντελεστή δόµησης  1, 
απόσταση από τη θάλασσα 100 µ. και 
θέα στην Αντίπαρο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6945 296 297

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ∆ιαµέρισµα 28 τ.µ. 
κατάληλλο για δάσκαλο ή καθηγητή. 
∆ιαθέσιµο από Σεπτέµβριο έως 

Ιούνιο. Παρέχεται ζεστό νερό και 
internet. Πληροφορίες: κα ΕΜΜΥ 694 
526 1985

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό 
κατάστηµα 40 τ.µ. Τηλ. για πληροφο-
ρίες: 6977 407 532, 6974 362 246. 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΥΛΟΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 88 τ.µ. 
στην πλατεία των Μύλων. Τηλ. 6977 
407 532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
δίπλα από το βενζινάδικο Aegean 
(χείµαρρος Κατσίκι), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 47 τ.µ. και υπόγειο 27 τ.µ. 
Ενοικιάζονται µαζί ή και ξεχωριστά. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6938 431 095

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ ΠΑΡΟΣ, ενοι-
κιάζεται µεζονέτα 120 τ.µ. διώροφη 
επιπλωµένη για την χειµερινή περί-
οδο µέχρι τον Ιούνιο, µε δυνατότητα 
χρονικής επέκτασης και το καλοκαίρι. 
Ισόγειο µε 2 Υ/∆ µεγάλα, κουζίνα, wc, 
αποθήκη. Επάνω όροφος µε εξωτε-
ρική σκάλα, 1 δωµάτιο-στούντιο 35 
τ.µ. µε τζάκι και wc, ήσυχο, πλήρως 
επιπλωµένο. Πληροφορίες: 210 86 43 
576, κιν: 697 73 11 300.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PIZZALICIOUS στην 
Παροικιά πωλείται, λόγω έναρξης 
άλλης δραστηριότητας. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6947 953 342, κος. Γιώργος

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-
τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 

µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 
ξύλινα κουφώµατα, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 2D και 
3D, και για προεργασία παραγωγής 
καθώς και ΣΙ∆ΕΡΑ για το τµήµα του 
σιδηρουργείου. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: info@expa-sa.gr Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 42542

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται έως 
30 ετών , για µόνιµη εργασία στο 
κατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλ. 
22840-51908

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται µε 
απολυτήριο λυκείου, 18,5 ετών και 
άνω, για υποστήριξη επιχείρησης. 
Βιογραφικά στο email: future9@
otenet.gr

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 
µόνιµη εργασία στην Πάρο.  Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 900 855

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 
υποστήριξη σε Τεχνικό γραφείο στην 
Αγκαιριά Πάρου, µε καλή γνώση 
Αγγλικών, autocad και εµπειρία. Τηλ. 
6974 336 567

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα η 
άνεση χρήσης Η/Υ και αγγλικών. Ένα 
συναφές πτυχίο, η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας και η προϋπηρεσία 
στο χώρο της υγείας θα εκτιµηθούν ε-
πιπροσθέτως. Αποστολή βιογραφικών 
στο parospharmacy@gmail.com

ΤΕΧΝΙΤΗΣ για σοβαντίσµατα ζητείται. 
Τηλ. 6942 534 029

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, κατά προτί-
µηση µέχρι 35 ετών, για εργασία σε 
κατάστηµα χρωµάτων, σιδηρικών και 
ειδών σπιτιού. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ και αγγλικών. Αποστολή βιογρα-
φικών στο email: lavandaparos@
gmail.com και στο τηλ. 22840 27600

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ και ΨΗΣΤΗΣ–
ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητούνται για εργασία σε 
ψητοπωλείο στην Παροικιά. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 698 694 1220

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται έως 30 ετών για 
κατάστηµα λευκών ειδών και ειδών 
σπιτιού, στην Παροικιά. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Πληροφορί-
ες στο τηλ. 22840 27600

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παρα-
δίδονται σε µαθητές ∆ηµοτικού 
– Γυµνασίου – Λυκείου, από απόφοιτη 
τµήµατος Φιλοσοφίας – Παιδαγω-
γικής Ψυχολογίας, µε µεταπτυχιακό 
στην ειδική αγωγή. Τηλ. 6982 063 301

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ, µε γνώση 
των νόµων 4308/2014, 4172/2013, 
2859/2000 και 2190, ζητάει µόνιµη 
απασχόληση σε λογιστικό γραφείο 
ή εταιρεία. Τηλ. επικοινωνίας: 694 
764 7473

ΤΕΧΝΙΤΗΣ µε εµπειρία αναλαµβάνει 
την επισκευή, συναρµολόγηση και 
την τοποθέτηση επίπλων, ντουλαπιών 
κουζίνας – ντουλάπας, κουφωµάτων, 
σίτες, πέργκολες κ.α. Τηλ. 697 600 
2925

ΚΥΡΙΑ αναζητάει εργασία σαν 
εσωτερική οικιακή βοηθός ή και για 
φροντίδα ηλικιωµένων. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 699 8030 913

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MAZDA 6, µοντέλο 
2004, 1.798 κυβικά, πωλείται σε άρι-
στη κατάσταση, (σε γκαράζ), µε λίγα 
χιλιόµετρα και σε πολύ καλή τιµή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6973 057 420

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PEUGEOT 206, µο-
ντέλο 2000, 1.200 κυβικά, χρώµατος 
µπλε πωλείται. Τηλ. για πληροφορίες: 
6977 997 925

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ και ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ 
πωλούνται από 5 µηνών έως 5 ετών. 
Πληροφορίες στο τηλ. 697 2819 259

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ(κοτόπουλα, χήνες, γα-
λοπούλες), ελευθέρας βοσκής ντόπια 
πωλούνται. Τηλ. 6972 187 275

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

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€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ευχαριστήριο ΚΑΠΗ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ για τη 
δωρεά εξοπλισμού

 Η Πρόεδρος Κωνσταντίνα Σκιαδά,   το Δ.Σ., το προσωπικό και όλα τα 
μέλη του ΚΑΠΗ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς 
την Αντιδήμαρχο Πάρου Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου και την οικογέ-
νειά της, για τη δωρεά μίας τηλεόρασης Πλάσμα 39’’ ιντσών,  στην 
μνήμη της αείμνηστης πεθεράς της Ελένης Σαρρή συζ. Ιωάν-
νη. 

 Η προσφορά της είναι ανεκτίμητη για τη ψυχαγωγία και ενημέρωση 
των μελών μας. Ενώ, η πρωτοβουλία της αναδεικνύει την κοινωνική 
ευαισθησία, την αμέριστη αγάπη προς τα μέλη μας και τη συνεχή στή-
ριξη της στο έργο μας. 

 Στις 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Αγκαιριάς χάθηκε ο Bianco, 

ένα αρσενικό maltese ο οποίος δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έφυγε από 

το σπίτι του χωρίς περιλαίμιο. Είναι φιλικός. Αν τον έχετε βρει ή αν 

τον δείτε κρατήστε τον και καλέστε στο 6976 569 238.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

www.elydro.gr - τηλ: 697.16.98.388, 694.41.79.692
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ΑΜΕΑ και 
ακτοπλοΐα

Εγκύκλιο με την οποία εμπλουτίζεται το Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης, για τις μετακινήσεις των Ατόμων Με Ειδι-
κές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με τα επιβατηγά πλοία, υπέγραψε 
στις 8/10/2018 ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης. 

Με βάση τη νέα εγκύκλιο για την εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης  αναφορικά με τα ΑΜΕΑ, 
ορίζονται μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετα-
κίνησή τους με πλοία της ακτοπλοΐας.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι από την 1η Μαΐου του 
2019, στα πλοία θα πρέπει-μεταξύ άλλων- να υπάρ-
χει:

- Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή 
των ΑΜΕΑ. 

- Ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους 
στα πλοία (κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια).

- Ειδική διαγράμμιση στο χώρο των οχημάτων για 
την πρόσβαση των ΑΜΕΑ από την είσοδο των πλοίων 
μέχρι τους ανελκυστήρες.

- Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ΑΜΕΑ 
στους κοινόχρηστους χώρους.

- Ειδική σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για 
τα ΑΜΕΑ.

- Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους.
- Ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα 

πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Ευχαριστίες
Με επιστολή της η ένωση συλλόγων γονέων δήμου 

Πάρου, ευχαρίστησε τη διοικήτρια του Νοσοκομείου 
Σύρου, Μαργαρίτα Μπουραντά, και τον πρόεδρο της 
διοικούσης επιτροπής του Κ.Υ. Πάρου, Σπύρο Λάβδα, 
για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα για την 
αποστολή ιατρού καρδιολόγου στο ΚΥ Πάρου, προ-
κειμένου να υλοποιηθεί η πιστοποίηση των δελτίων 
υγείας των μαθητών-αθλητών Πάρου και Αντιπάρου

Ακόμα, οι γονείς ευχαρίστησαν το Κ.Υ. Πάρου, το πε-
ριφερειακό ιατρείο Αντιπάρου, το ιατρικό και το νοση-
λευτικό προσωπικό, για τα καρδιογραφήματα.

Τέλος, ευχαρίστησαν και τον καρδιολόγο, Βασίλη 
Χαντζηγεωργίου, που εξέτασε 200 παιδιά στην Πάρο 
και 70 στην Αντίπαρο από τις 12 έως τις 14/10/2018.

Μουσικοχορευτικός

Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας αρχίζει 
εκ νέου τα δωρεάν μαθήματα παραδοσιακού χορού, 
μουσικοκινητικής αγωγής, θεατρικού παιχνιδιού, θεα-
τρικής ομάδας (παιδικής και ενηλίκων) και χορωδίας.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 19 Οκτωβρίου στην αίθουσα του συγκροτήμα-
τος, στον περιφερειακό Νάουσας. Οι ενδιαφερόμενοι 
για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινω-
νούν στον αριθμό τηλεφώνου: 6977 774321

Στη Χίο
Η θεατρική ομάδα Νάουσας πήρε μέρος στην 30η 

συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Χίο

Η θεατρική ομάδα παρουσίασε τη φετινή της δου-
λειά «Ο πύργος του Φρανκεστάιν» το Σάββατο 6 
Οκτωβρίου, στο θέατρο Καλλιμασιάς Χίου. Ακόμα, 
περιηγήθηκε σε θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους του νησιού, ενώ διοργάνωσε εκδρομή στη 
Μικρά Ασία, με πρώτο σταθμό την Κρήνη (Τσεσμέ), 
τα Αλάτσατα, τα Βουρλά, τη Σμύρνη και το Ελληνικό 
προξενείο, όπου η κ. πρόξενος υποδέχτηκε με χαρά 
την παριανή αποστολή.

Τέλος, τη σκηνοθεσία της παράστασης έκανε η κ. Υπ. 
Ρούσσου ενώ έπαιξαν οι:

Λευτέρης Διαμαντόπουλος, Κώστας Μαλαματένιος, 
Γιώργος Μαρουλάκης, Μαργαρίτα Μαλαματένιου, 
Κέλλυ Δευτερίγου, Αρσένης Χανιώτης, Θεοδώρα Λου-
κή, Γωγώ Σωτηράκου, Σωτήρης Καλπάκογλου, Στέλι-
ος Ζουμής, Άννα Μαρία Μοστράτου και Εμμανουέλα 
Παντελαίου.

Αποστολή 
στο Πάριον

Στο μεγάλο διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται 
για πρώτη φορά στην Τουρκία με θέμα: «Η Προποντί-
δα και γειτονικοί πολιτισμοί», συμμετέχει η πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, 
αρχαιολόγος Ντόρα Κατσωνοπούλου, προσκεκλη-
μένη των οργανωτών του συνεδρίου. 

Το συνέδριο οργανώνεται από την ανασκαφική ομά-
δα του Παρίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής των 
ανασκαφών, καθηγητή αρχαιολογίας, Vedat Keles, 
που είχε προσκληθεί από την Ντόρα Κατσωνοπούλου 
και είχε μιλήσει μαζί με ομάδα Τούρκων αρχαιολόγων 
στο συνέδριο της Πάρου, που πραγματοποιήθηκε στην 
Παροικιά τον Ιούνιο 2015, και είχε ως θέμα τις αποι-
κίες της Πάρου στον αρχαίο κόσμο. 

Στο συνέδριο της Τουρκίας που θα πραγματοποιη-
θεί στο Τσανάκαλε, περιοχή στην οποία ανήκει γεω-
γραφικά το αρχαίο Πάριον, η Ντόρα Κατσωνοπούλου 
θα μιλήσει με θέμα «Διάσημα αγάλματα στο Πάριον 
και την Τρωάδα από σπουδαίους έλληνες γλύπτες», 
με αναφορά σε διάσημα έργα του Πραξιτέλη και του 
Πάριου Σκόπα που είχαν στηθεί σε πόλεις της περιο-
χής. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Πάρο το γεγονός 
ότι έχει ξεκινήσει μια σοβαρή συνεργασία ανάμεσα 
στην πρόεδρο του ΙΑΠΚ και τους Τούρκους πανεπι-
στημιακούς που ερευνούν στο Πάριον, η οποία ανοίγει 
δρόμους ευρύτερων σχέσεων και συνεργασιών μετα-
ξύ των δύο πλευρών. Ήδη σε επίπεδο κοινών δημοσι-
εύσεων, φιλοξενήθηκε τον περασμένο χρόνο άρθρο 
της Ντόρας Κατσωνοπούλου και των Vedat Keles και 
Michael Deniz Yilmaz  στο ελληνικό περιοδικό «Αρχαι-
ολογία». Στον τόμο πρακτικών του Δ’ συνεδρίου του 
ΙΑΠΚ που κυκλοφόρησε πρόσφατα με την επιστημο-
νική επιμέλεια της Ντόρας Κατσωνοπούλου, συμπε-
ριλαμβάνονται 5 άρθρα των Τούρκων αρχαιολόγων 
για το Πάριον.

Όπως μας δήλωσε λίγες μέρες πριν από το ταξίδι 
της στην Τουρκία η πρόεδρος του ΙΑΠΚ, πέρα από την 
συμμετοχή της στο συνέδριο με επιστημονική ομιλία 
και ως προεδρεύουσα σε μια από τις επιστημονικές 
συνεδρίες, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αρχαι-
ολογική ομάδα του Παρίου έχει προγραμματιστεί και 
συνάντησή της με τον δήμαρχο της περιοχής. Αναμφί-
βολα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα νέα που θα προ-
κύψουν από το σημαντικό αυτό ταξίδι στη γειτονική 
χώρα.  

Μουσείο
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 

Πάρου απέστειλε στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου επι-
στολή σχετικά με την ίδρυση μουσείου φυσικής ιστο-
ρίας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του δή-

μου Πάρου, στους «σκοπούς και τις δράσεις», της 
ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκτός από 
την προβολή των προβλημάτων των σχολείων, τον 
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της παιδείας, κ.α., 
ανήκουν επιπλέον και:

α) Η διατήρηση και η διάδοση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 

β) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυ-
ξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το 
σχολείο.

γ) Η ίδρυση πνευματικών-πολιτιστικών κέντρων, με 
τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, συλ-
λόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, σας προτείνουμε την ίδρυση 
«Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πάρου», στο εγκατα-
λειμμένο δημοτικό σχολείο της Ανεραντζιάς. Το συ-
γκεκριμένο σχολείο είναι κτίσμα του 1960 και εξυ-
πηρετούσε τους μαθητές των γύρω περιοχών, για 
επτά χρόνια, ως μονοθέσιο. Έχει εμβαδόν 80 τμ, σε 
οικόπεδο ενός στρέμματος περίπου και βρίσκεται σε 
αρκετά καλή κατάσταση. 

Με τη στέγαση του «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Πάρου», θα αναδείξουμε τη χλωρίδα, την πανίδα, τα 
πετρώματα του νησιού, καθώς και άλλα παρεμφερή 
είδη που δηλώνουν την φυσική κληρονομιά μας. Στον 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος είναι μέσα 
σε φυσικού κάλλους τοπίο, θα δημιουργηθεί κήπος 
με τα ενδημικά φυτά (που ήδη υπάρχουν), δίνοντας 
την δυνατότητα βιωματικής επαφής στον επισκέπτη. 
Επίσης, σε απόσταση εκατόν μέτρων υπάρχουν δη-
μοτικές στέρνες-γούρνες-πηγάδι με δημόσιο νερό, 
που μπορούν παράλληλα να αξιοποιηθούν. Τέλος, ο 
αγροτικός δρόμος που εφάπτεται στο οικόπεδο του 
σχολείου, περιλαμβάνεται στα μονοπάτια περιβαλλο-
ντικής διαδρομής της περιφέρειας, που οδηγεί στην 
ενδοχώρα της Πάρου. Το «Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Πάρου», θα λειτουργεί ως μουσείο περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης για σχολεία ή επισκέπτες εντός και 
εκτός νησιού κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, 
αφού πρώτα ενταχθεί στους ανάλογους μουσειακούς 
χάρτες, αναδεικνύοντας έτσι και τον εναλλακτικό 
τουρισμό. 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω θα πρέπει 
πρώτα το σχολείο να περιέλθει στο Ε9 του Δήμου, 
καθώς ο συγκεκριμένος χώρος αναφέρεται «ως το-
ποθεσία και περιγραφή ορίων» στο κτηματολόγιο της 
τότε Κοινότητας Αγκαιριάς (…)». 
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Σταθμός 
Μνήμης

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγ-
γύης Δήμου Πάρου και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Μνή-
μης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης 
για την άνοια προγραμματίζει για τρίτη συνεχή χρονιά τη 
δημιουργία ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης.

Οι ομάδες απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω 
των 60 ετών που θέλουν να ενισχύσουν και να ενδυναμώ-
σουν τις νοητικές τους λειτουργίες. Πρόκειται για μια μη 
φαρμακευτική παρέμβαση που λειτουργεί προληπτικά και 
ενισχυτικά σε άτομα με φυσιολογική γνωστική λειτουργία 
ή ήπιες διαταραχές μνήμης. Αυτό γίνεται μέσα από ασκή-
σεις που εστιάζουν στη μνήμη, στη προσοχή, στη σκέψη, 
στην αντίληψη, στη γλωσσική ευχέρεια και στις εκτελεστι-
κές λειτουργίες.

Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 
συντονιζόμενες από κοινωνική λειτουργό. Η συμμετοχή εί-
ναι δωρεάν και κρίνεται έπειτα από ατομική αξιολόγηση 
μνήμης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις παροχές του 
Συμβουλευτικού Σταθμού Μνήμης δύναται οποιοσδήποτε 
άνω των 60 ετών να κάνει δωρεάν έλεγχο μνήμης με τη 
χρήση εξειδικευμένων δοκιμασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνεί-
τε με την κ. Κυδωνιέως Αθανασία στο 22840 24110.

Επιτροπή 
τουρισμού

Από την επιτροπή τουρισμού και ανάπτυξης δήμου Πά-
ρου, δημοσιοποιήθηκε στις 10/10/2018 υπό τον τίτλο: 
«Εντυπωσιακοί ρυθμοί αύξησης των αφίξεων», το παρα-
κάτω δελτίο τύπου:

«Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ - επισκεπτών «σπάει» φέ-
τος η Πάρος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμε-
ναρχείου Πάρου. Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
κατέφθασαν στο λιμάνι της Πάρου 566.453 επισκέπτες, 
αυξημένοι κατά  49.822 σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο το 2017.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή όμως είναι η αύξηση το φετινό 
Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του οποίου έφθασαν 71.197 
επιβάτες στο λιμάνι της Παροικίας, έναντι 64.865 του 
ίδιου περυσινού μήνα. Η σταδιακή αύξηση των αφίξεων 
για το Σεπτέμβριο άρχισε να καταγράφεται από το 2012 
με 36.837 τουρίστες, ενώ μέσα σε μια πενταετία διπλασι-
άστηκαν, γεγονός που πιστοποιεί ότι η επέκταση της του-
ριστικής περιόδου ακολουθεί ανοδική πορεία και «αγγίζει» 
πλέον ακόμα και τον Οκτώβριο».

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, σε δήλωσή του 
για το παραπάνω θέμα τόνισε: «Συνεχίζουμε με τον ίδιο 
ζήλο, στόχευση, στοχοπροσήλωση και ορθολογική προ-
σέγγιση των αγορών ώστε την επόμενη χρονιά να δια-
σφαλίσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη τουριστική περίοδο 
για την Πάρο.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και η διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου πιστοποιεί ότι είμαστε στο σωστό 
δρόμο στην εφαρμογή της στρατηγικής μας που είναι προ-
σανατολισμένη στην ανάδειξη των εναλλακτικών εκείνων 
στοιχείων του νησιού μας που προσφέρονται για ταξίδια 
ακόμα και εκτός της περιόδου αιχμής. Η Πάρος μπαίνει 
σε μια νέα εποχή. Αν και τα στοιχεία των αφίξεων για το 
2018, αποτελούν μια αναμφίβολα καλοδεχούμενη είδη-
ση για τη τοπική οικονομία, ήρθε η ώρα να φροντίσουμε 
ώστε η τουριστική ανάπτυξη να γίνει με τρόπο βιώσιμο, 
σεβόμενη το περιβάλλον και τον ανθρώπινο χαρακτήρα 
του νησιού μας. Το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες για ένα ποιοτικό τουρισμό στα 
μέτρα και τις ανάγκες του νησιού μας».

Αξιοποιούμε και προβάλουμε τις δυνατότητες του τόπου 
μας. Σεβόμενοι το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας».

Το σχολείο 
του χθες… 

(Μέρος 3ο) 
Το σχολείο, ήταν ορθογώνιο και στη σκεπή 

είχε κεραμίδια. Δεν είχαν ορόφους, όπως τώρα. 
Οι τάξεις, ήταν σχετικά μεγάλες με ξύλινα θρανία 
στα οποία καθόντουσαν τρεις μαθητές μαζί, ίσως 
και τέσσερεις. Δεν είχαν θέρμανση, επικρατούσε το 
κρύο και οι μαθητές έτριβαν τα πόδια τους στο πά-
τωμα για να ζεσταθούν. Ο αριθμός των μαθητών 
μέσα στην τάξη έφτανε καμία φορά και τους πε-
νήντα.

Το σχολείο ήταν εξατάξιο, δηλαδή έξι τάξεις το 
Δημοτικό και έξι το Γυμνάσιο. Λύκειο δεν υπήρχε. 
Στο Δημοτικό, υπήρχε ένας δάσκαλος που δίδασκε 
όλα τα μαθήματα. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν 
ήταν αρχικά η καθαρεύουσα και μετά η δημοτική με 
πολυτονικό σύστημα. Δηλαδή, δασεία, περισπωμέ-
νη, οξεία και ψιλή. Το πολυτονικό σύστημα καταρ-
γήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1981 και θεσπίστηκε το 
μονοτονικό σύστημα ορθογραφίας.

Σε κάθε τάξη υπήρχε το αριθμητήριο και ο μαυρο-
πίνακας. Ο πίνακας ήταν κρεμασμένος στον τοίχο ή 
στηριζόταν σε τρία ξύλινα πόδια. Έγραφαν σε αυτόν 
με κιμωλίες. Τώρα τη δουλειά κάνει ένας ειδικός 
μαρκαδόρος με τον ανάλογο πίνακα. Το μάθημα δε 
διδασκόταν με τόσα πλούσια μέσα όπως σήμερα. Ο 
καθηγητής μιλούσε και έγραφε στον μαυροπίνακα 
και κάθε μέρα εξέταζε το μάθημα, το οποίο οι μα-
θητές έπρεπε να μάθουν απέξω. Υπήρχε η έκθεση, 
η πατριδογνωσία, η χειροτεχνία και η ιχνογραφία. 
Απαραίτητο βοήθημα η εγκυκλοπαίδεια. Σίγουρα 
υπάρχει ακόμα σε όλα τα σπίτια, μια «Δομή», μια 
«Υδρία» και άλλες. 

Η καθαριότητα του σχολείου. Κάποτε, τον 
καθαρισμό ολόκληρου του σχολείου με σκούπισμα 
μέσα έξω, τον έκαναν τα ίδια τα παιδιά, αλλά συνή-
θως των δύο τελευταίων τάξεων. Ανά δύο αγόρια 
τα παιδιά μετακινούσαν τα θρανία, τα πήγαιναν πιο 

πέρα, και τα κορίτσια σκούπιζαν από κάτω. Όταν τα 
κορίτσια σκούπιζαν τα αγόρια ξανάβαζαν τα θρα-
νία στις θέσεις τους. Μάζευαν επίσης τα χαρτάκια 
μέσα και έξω από το σχολείο, γιατί καλαθάκια δεν 
υπήρχαν. Τα παιδιά – καθαριστές αναλάμβαναν να 
καθαρίσουν καλά και τα θρανία από τις μολυβιές. 
Φυσικά μετά την καθαριότητα υπήρχε και η επιθε-
ώρηση από τον δάσκαλο.

Το διάλειμμα. Μέρος της σχολικής ζωής ήταν 
το κουδούνι που χτυπούσε ο επιστάτης του σχο-
λείου, σηματοδοτώντας το διάλειμμα. Το προαύλιο 
του παλιού σχολείου ήταν μεγάλο και στρωμένο με 
χώμα. Δεν είχαν γήπεδα και κούνιες. 

Παιγνίδια τα παιδιά παίζανε είτε στην αυλή του 
σχολείου εν ώρα διαλείμματος, είτε στην ώρα της 
γυμναστικής με εποπτεία του δασκάλου. 

Τα πιο συνηθισμένα παιγνίδια για τα διαλείμμα-
τα ήταν το κλοτσοσκούφι (ποδόσφαιρο) με πάνινη 
μπάλα όπου το παίζανε ξυπόλυτα με αποτέλεσμα 
να χτυπάνε συνέχεια τα δάχτυλα τους στο χώμα 
και να τρέχει αίμα. Την μπάλα την έφτιαχναν μόνα 
τους με πανιά που έφερναν από τα από το σπίτι, και 
τα έραβαν με κλωστή για να μη διαλύει η μπάλα. 
Μπορούσε βέβαια μια δύο μπάλες να διαθέτει και 
το σχολείο, αλλά σύντομα σκιζόταν ή χανόταν. Άλλα 
παιγνίδια εποχής ήταν η αμπάριζα, το μπιζμπώλ, το 
κρυφό, ο ξυλίκι, οι ψείρες, η μακριά γαϊδάρα, το 
μπίζ, η τυφλόμυγα, οι σβούρες, οι μπίλιες, κ.α. Για 
τα κορίτσια ήταν το «δε περνάς κυρά Μαρία», «περ-
νά-  περνά η μέλισσα», το «Λύκε λύκε είσαι εδώ;», 
«η μικρή Ελένη», η κολοκυθιά, το κουτσό, το τριώδι, 
το σκοινάκι και άλλα. Με εποπτεία του δασκάλου 
έπαιζαν επίσης πολλά παιγνίδια όπως είναι το τε-
ντωμένο σχοινί, το σπάσιμο της αλυσίδας, τα σακιά, 
σκυταλοδρομία και πολλά άλλα παιγνίδια εποχής. 
Την ώρα του διαλείμματος πέρα από το παιχνίδι, 
έπρεπε να σκεφτείς και για το κολατσιό σου, που 
δεν ήταν άλλο, από ψωμί, τυρί, ελιές, ξερά σύκα, 
παστέλι, σταφίδες, αμύγδαλα, κουλουράκι, σταφι-
δόψωμο, ψωμί με ζάχαρη, κ.α. 

Κάθε εποχή έχει τη δική της ιστορική διαδρομή.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

παριανές μνήμες  του Χριστόδουλου Μαούνη

Απόψεις - Ειδήσεις
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Βόλεϊ
Η Τ.Ε. πετοσφαίρισης Κυκλάδων 

πραγματοποίησε την κλήρωση του 
πρωταθλήματος. Οι αγώνες των Πα-
ριανών ομάδων έχουν ως εξής:

Ανδρών
1η αγωνιστική
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
2η αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ – ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ
3η αγωνιστική
ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ
4η αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ
5η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ
6η αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΣΥΡΟΥ – ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
Γυναικών (Β’ Όμ.)
1η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΣ ΙΟΥ
2η αγωνιστική
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΣ ΙΟΥ

ΝΗΡΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
3η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΣ ΙΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
4η αγωνιστική
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
ΑΣ ΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
5η αγωνιστική
ΑΣ ΙΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
6η αγωνιστική
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΣ ΙΟΥ
Κορασίδων (Β’ Όμ.)
1η αγωνιστική
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ –ΝΗΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
2η αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
3η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ
4η αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΝΗΡΕΑΣ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
5η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
6η αγωνιστική
ΟΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
7η αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
8η αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
9η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
10η αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
Παγκορασίδων (Β’ Όμ.)
1η αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΝΗΡΕΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
2η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
3η αγωνιστική

ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
4η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
5η αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
6η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
7η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
8η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
9η αγωνιστική
ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ –ΝΗΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
10η αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΑΟ ΘΗΡΑΣ – ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ.

Αθλητικά

Μπάσκετ
Δεύτερη συνεχή νίκη του Πλοηγού Αντιπάρου στο πρωτάθλημα παίδων, 

της ΕΣΚ Κυκλάδων, με 71-52, αυτή τη φορά επί του ΑΟΠ.
Η ομάδα της Αντιπάρου ήταν καλύτερη στο β’ ημίχρονο και κέρδισε δίκαια 

την ομάδα της Παροικιάς. Ο ΑΟΠ σε καίρια σημεία του αγώνα έδειξε ότι δεν 
μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση και όσες ενέργειες έκανε στο α’ 
ημίχρονο για να πάρει διαφορά στο σκορ, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Με 
τον παραπάνω τρόπο πήγαινε ο αγώνας έως και το τέλος του τρίτου δεκα-
λέπτου. 

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Πλοηγός Αντιπάρου εμφανίστηκε στον αγωνι-
στικό χώρο «διαστημικός» και πέτυχε 30(!) πόντους, αφού οι παίκτες του 
έβλεπαν το καλάθι σαν βαρέλι! 

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-16, 27-27, 38-41, 52-71.
Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Λάβδας 3 (1), Αλιπράντης 19 (2), Μπομποτάς, Γυφτόπουλος 9, Πάσ-

σαρης, Δαφερέρας, Θωμόπουλος 11 (1), Δρόσος 4, Καπετανέας, Ανδρεάδης 
2, Σκιαδάς, Πετρόπουλος 4.

Πλοηγός: Λασκαρίδης, Ανδρ. Φαρούπος 9, Π. Μαρινάτος Π., Δ. Μαρινά-
τος 6, Χρ. Φαρούπος 11, Χρ. Αθανασίου, Χιούσα 8, Καλάργυρος 14, Σκιαδάς, 
Τριαντάφυλλος 23 (2), Φρ. Αθανασίου.

Διαιτητές: Θεοδοσίου, Σαμοθράκης.

Νίκη για τη Μάρπησσα
Με δεύτερη συνεχή νίκη προχώρησαν στο πρωτάθλημα και οι κορασίδες 

του Μαρπησσαϊκού, όπου νίκησαν στο γήπεδό τους τα Φανάρια με 58-30.
Η ομάδα της Νάξου φάνηκε αδύνατη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έτσι 

οι Μαρπησσαίες, που είχαν και ευστοχία, πήραν μία εύκολη σχετικά νίκη.
Τα κορίτσια του Μαρπησσαϊκού αγωνίστηκαν με τις: Δαγδενέλη 6, Πετρο-

πούλου 2, Αλιπράντη 11, Τσιγώνια 4, Λαουράκη 2, Χαλδαίου 8, Πραμμάτια, 
Παπαχρήστου 3, Μηναδάκη 4, Τόσκα 1, Μεσολογγίτη και Τζανακοπούλου 17.

Όλα «Χ»
Ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα 2018-2019 στην ΕΠΣ Κυκλάδων και οι Παριανές ομάδες 

(οι δύο έπαιξαν μεταξύ τους ήρθαν ισόπαλες.

Παμμηλιακός – ΑΟΠ 0-0
Ο ΑΟΠ προσπάθησε να κλέψει τη νίκη στο δημοτικό στάδιο της Μήλου από τον Παμμη-

λιακό, αλλά η τοπική ομάδα είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακά της Ανυφαντάκη. Από 
την άλλη η ομάδα της Μήλου είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Σάντα. Το τελικό 0-0 
πάντως κρίνεται δίκαιο.

 Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Ζούλιας (Σοσόλι), Μάνη (Μαυρογιάννης), Σιδερής, Κυρί-

τσης, Μήτση, Σιδερής (Νάκας) , Σοσόλι, Καμακάρης (Λικάι), Παπαδημητρίου, Σάντα.
ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα, Μπαρδάνης, Γκιόκα, Καραγκούνης, Τσούκε, Αρκουλής (Ζέλα), 

Σγουράτι, Τσόκα (Α. Σαρρής), Παπαθεοδώρου, Γιουρτζίδης.

Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 2-2
Όλα έδειχναν ότι το τοπικό ντέρμπι μεταξύ Νηρέα και Αστέρα Μαρμάρων θα είχε τελι-

κούς νικητές τους κίτρινους της Νάουσας, αλλά τελικά ένα γκολ στις καθυστερήσεις του 
αγώνα από τον Α. Μπελούκη, έφερε τις δύο ομάδες να μοιραστούν από έναν βαθμό.

Ο Νηρέας είχε προηγηθεί με πέναλτι του Ραμπαβίλα, ο Παρτζάλης ισοφάρισε για τους 
κόκκινους των Μαρμάρων, ενώ ο Αριανούτσος λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου 
είχε δώσει την προσωρινή πρωτοπορία στο σκορ με 2-1, πριν όπως γράψαμε το τελικό 2-2 
που διαμόρφωσε ο από Α. Μπελούκης.

Τέλος, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού είχαμε και την αποβολή του Χρ. Ρούσσου από 
τον Νηρέα.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Φ. Ζουμής, Η. Ζουμής (Χρ. Ρούσσος), Βράπτι, Τσενάι, Λ. Ρούσσος, Αρκουλής, Πα-

παδόπουλος, Γ. Ρούσσος, Χ. Ρούσσος (Σουλεϊμάνι), Ραμπαβίλας, Αριανούτσος (Σιμόπουλος).
Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Ρούπας (Μοστράτος), Κληρονόμος, Ρέις, Κλούβας, Σ. 

Μπελούκης (Α. Μπελούκης), Αλιπράντης (Κρητικός), Αντιπαριώτης, Ορούτσι, Χαραλαμπίδης 
(Νταής).



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!
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