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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 475

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

Απόψεις

Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Ποιμενάρχης, σε κάποια Μητρόπολη της Ελλάδας, 
με σπάνια προσόντα και γνωστότατος για το δεικτικό 
του ύφος, το χιουμοριστικό πνεύμα και τις περίφημες 
ατάκες του, βρισκόταν σε κάποιο νησί της Μητρόπο-
λής του. 

Κάποιο πρωινό, ο διάκονος γραμματέας του, του 
ανέφερε ότι έξω από το επισκοπείο βρισκόταν το λέσι 
(το πτώμα) ενός γαϊδάρου. Ο Δεσπότης του δίνει αμέ-
σως εντολή να ειδοποιήσει σχετικά τον δήμο. Μέχρι 
το μεσημέρι, δύο ή τρεις φορές σε ερωτήσεις του Δε-
σπότη, ο διάκος απαντούσε ότι το πτώμα του γαϊδά-
ρου εξακολουθούσε να μένει έξω από το επισκοπείο. 
Τελικώς, ο Δεσπότης, ζήτησε να συνδεθεί τηλεφωνικά 
με τον δήμαρχο, με τον οποίο ήταν προσωπικοί φίλοι, 
στον οποίο και παραπονέθηκε για την αβελτηρία του 
προσωπικού του δημαρχείου. Ο δήμαρχος, για να πει-
ράξει τον Δεσπότη, του λέει:

- «Δεσπότη, ξέρω ότι τα της ταφής είναι δουλειά 
της εκκλησίας». Και η ανεπανάληπτη απάντηση του 
Δεσπότη:

- «Ναι. Σωστά το είπες. Αλλά εγώ ήμουν υποχρεω-
μένος να ειδοποιήσω τους συγγενείς του!».

Στην όλη υμνογραφία της Εκκλησίας μας υπάρχουν 
ύμνοι που μπορεί να χαρακτηριστούν, άσχετα από την 
ομορφιά τους και τα, κυρίως, σωστά ελληνικά τους, 
ως σχοινοτενείς.

Τα τροπάρια αυτά, οι  ιεροψάλτες κάνοντας πνεύμα, 
τα «μετράμε» σε στρέμματα. Η «Κασσιανή» παραδείγ-
ματος χάριν είναι δύο στρέμματα. Το δοξαστικό των 
«Εσπερίων» των αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, 
τρία στρέμματα. Το δοξαστικό και το «Και Νυν» των 
«Αίνων» του Αγίου Νικολάου, δυόμιση στρέμματα κ.ο.κ.

Σε κάποιο αναλόγιο, νέηλυς πρωτοψάλτης, που θε-
ωρούσε τον εαυτό του έξυπνο, βρέθηκε να ψάλλει ένα 
τέτοιο τροπάριο. Ο φίλος, χρησιμοποιώντας το εκκλη-
σιαστικό «μαντζούνι» το λεγόμενο «κατ’ οικονομίαν» 
και χάριν οικονομίας, έψαλε, αρχίζοντας ένα τέτοιο 
τροπάριο από τη μέση. Ο παππούλης όμως στο Ιερό, 
βετεράνος εφημέριος, το ’πιασε. Ακολούθησε η ανα-
μενόμενη παρατήρηση προς το νεαρό ιεροψάλτη. Ο 
νεαρός, με προσποιητή αφέλεια απάντησε:

- «Μα, το έψαλα ολόκληρο».
- «Πώς το έψαλες ολόκληρο, αφού το άρχισες από 

τη μέση; Είπες το μισό».
- «Ναι, βέβαια Πάτερ. Αλλά πέρυσι έψαλα το άλλο 

μισό, από την αρχή μέχρι τη μέση που το άρχισα σή-
μερα».

Περιττό να γραφεί ότι την άλλη μέρα ο φίλος βρέ-
θηκε χωρίς στασίδι...

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής

Οι αποκαλούμενοι επώνυμοι ή επιφανείς άνθρω-
ποι, που πολλές φορές μπορεί να είναι και δημιουργή-
ματα όλων όσοι ασχολούνται με αυτούς, βρίσκονται 
πάντα σχεδόν στην επικαιρότητα. Και αυτό γιατί με τις 
πράξεις, τα έργα και γενικά την όλη βιοτή τους, επιτυγ-
χάνουν να διακρίνονται σε ορισμένο τομέα (πολιτικό, 
στρατιωτικό, επιστημονικό, θρησκευτικό, καλλιτεχνικό 
κλπ).

Έτσι, προκαλούν το ενδιαφέρον των πολλών, με 
συνέπεια να ασχολούνται κατά κανόνα μαζί τους οι 
ιστορικοί, οι συγγραφείς, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, 
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τα δίκτυα πληροφορικής, 
οι διανοούμενοι και τα άλλα μέσα ενημέρωσης – και 
συχνά με υπερβολές και με περιττές λεπτομέρειες. Οι 
άνθρωποι αυτοί είναι ελάχιστοι σχετικά με τον πληθυ-
σμό, διαδραματίζουν όμως συχνά σημαντικό ρόλο και 
καμιά φορά καθορίζουν τις τύχες των πολλών. 

Με τους ανώνυμους, τους αφανείς, τους άση-
μους, τους πολλούς, εκείνους που αθόρυβα δίνουν 
καθημερινή μάχη για τη ζωή, που αγωνίζονται ηρωι-
κά νυχθημερόν κάτω από απάνθρωπες πολλές φορές 
συνθήκες, με ’κείνους που ζουν και πεθαίνουν παλεύ-
οντας, με την ελπίδα πως κάποτε θα γλυκοχαράξει μια 
καλύτερη μέρα, που όμως δεν ξημερώνει ποτέ. Εκεί-
νους, που η προσφορά τους στην κοινωνία παραμένει 
άγνωστη, παρόλο που πολλές φορές είναι σπουδαία, 
αφού χωρίς αυτούς δε θα ελάμβαναν χώρα και δε θα 
γράφονταν σημαντικά γεγονότα της ζωής μας.        

Μ’ αυτούς τους άγνωστους ήρωες που διεξάγουν 

πόλεμο σ’ όλη τους τη ζωή, που ζουν καμιά φορά πε-
ριφρονημένοι, ξεχασμένοι, αδύναμοι και αδικημένοι, 
ουδείς κατά κανόνα ασχολείται (εκτός από τους πο-
λιτικούς που τους θυμούνται συνήθως περιστασιακά, 
κατά τις προεκλογικές περιόδους για ψηφοθηρικούς 
κυρίως λόγους).

Εμείς, σε τούτο το σημείωμά μας θα παραβούμε τον 
γενικό κανόνα και θα ασχοληθούμε με τους αφανείς, 
τους ανώνυμους, τους άσημους, τους αγωνιστές της 
σκληρής μάχης της καθημερινότητας, τους ήρωες μιας 
αδήριτης εφ` όρου ζωής ανάγκης για την επιβίωση, 
που είναι δίπλα μας, παραμένουν φτωχοί, άγνωστοι 
και συχνά κατατρεγμένοι. Εκείνους που από την ημέρα 
που θα ανοίξουν τα μάτια τους μέχρι την ημέρα που 
θα τα κλείσουν για πάντα, κανένας δεν ενδιαφέρεται 
και κανένας δεν τους προσφέρει τη βοήθεια, που την 
έχουν ανάγκη για να ζήσουν. Η μόνη τους παρηγοριά 
και η μόνη τους ελπίδα είναι η μεγάλη τους πίστη προς 
το Θεό… «Εχ’ ο Θεός», «Ο Θεός είναι μεγάλος», «Ήτα-
νε θέλημα Θεού», «Ο Θεός κανένα δεν αφήνει».

Αφορμή για να ασχοληθώ με το παραπάνω θέμα 
μου έδωσαν: α) Δυο από τα σημειώματα που βρήκα 
στο αρχείο μου, από τα αρκετά που μου είχε στείλει 
πριν χρόνια, ο μακαρίτης παιδικός μου φίλος Λυκούρ-
γος Χανιώτης, που αφορούν στις πολυμελείς οικο-
γένειες της κοινότητας Λευκών, β) Τα βιώματα της παι-
δικής μου ηλικίας τα σχετικά με τις πολυμελείς φτωχές 
οικογένειες του χωριού μας, των ποίων  γνώρισα από 
κοντά τον τίμιο, ηρωικό, σκληρό και διαρκή αγώνα που 
έδιναν, χωρίς καμιά βοήθεια, με αξιοπρέπεια, σεμνότη-
τα και ευγένεια για να σταθούν όρθιοι, να εξασφαλί-
σουν τα προς το ζην, αλλά και την προκοπή στη ζωή 
τους, και γ) Το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικό-
τητας που παρατηρείται στην πατρίδα μας, το οποίο 
διαρκώς εντείνεται και οδεύει προς μη αναστρέψιμη 
πορεία.

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305 | fax: 22840 28304 | iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
σας ενηµερώνει οτι στο νέο του ιατρείο που βρίσκεται

στο Β κτίριο της Ιατρονήσου, λειτουργεί πολυτοµικός (6 τοµών)
αξονικός τοµογράφος της εταιρείας Philips τελευταίας τεχνολογίας,

οστεοπυκνόµετρο για µέτρηση οστικής  πυκνότητας καθώς και ορθοπαντογράφος
ψηφιακος (cr) για κεφαλοµετρικές και πανοραµικές ακτινογραφίες.
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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

Παρούσα 
δηλώνει 
η Λαϊκή 
Συσπείρωση

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου μετά από συνεδρίαση 
των μελών της -που απάρτιζαν το ψηφοδέλτιο του 
2014- εξέδωσε δελτίο Τύπου στις 29/10/18, με το 
οποίο έκανε γνωστές τις προθέσεις της για τις δημοτι-
κές εκλογές του Μαΐου 2019.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου έχει 
ως εξής:

«Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27-/10/2018 συ-
νάντηση της παράταξης μας, με θέματα τον απολογι-
σμό της δράσης της Λαϊκής Συσπείρωσης και των 
εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της στα τέσσερα 
χρόνια αυτής της δημοτικής αρχής, όπως και ο προ-
γραμματισμός της δράσης μπροστά στις ερχόμενες 
Δημοτικές εκλογές. 

Η εκτίμηση όλων των παρευρισκόμενων ήταν, 
ότι παρά τις όποιες αδυναμίες και τις αντικειμε-
νικές δυσκολίες που υπήρξαν στα τέσσερα αυτά 
χρόνια, η αποτίμηση του έργου των εκλεγμένων 
και της παράταξης συνολικά, ήταν θετική. 

Σταθήκαμε μέσα και έξω από το δημοτικό συμβού-
λιο με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας του παριανού λαού. Στο επίκεντρο 
της πολιτικής μας ήταν από τη μια τα προβλήματα 

της καθημερινότητας, της υγείας, της παιδείας, της 
πρόνοιας, της ποιότητας ζωής. Από την άλλη τα ζητή-
ματα του στρατηγικού σχεδιασμού για τις λύσεις των 
μεγάλων προβλημάτων του νησιού μας, στα πλαίσια 
μιας σχεδιασμένης, βιώσιμης ανάπτυξης για τον πα-
ριανό λαό.

- Πάντα με θέσεις και κριτική που στηριζόταν και 
στηρίζεται στην αντιπαράθεση θέσεων και όχι προ-
σωπικών επιθέσεων που τρέφουν το πολιτικό κου-
τσομπολιό. 

- Πάντα στο πλάι των εργαζομένων και των μικρο-
μεσαίων στρωμάτων του νησιού μας, των ανθρώπων 
της γης και της θάλασσας, της νεολαίας, στηρίζοντας 
και προωθώντας τα δίκαια αιτήματά τους μέσα και 
έξω από το δημοτικό συμβούλιο. 

Δεν είναι υπερβολή ότι η αποτίμηση του έργου 
μας είναι πολλαπλάσιο της αριθμητικής δύνα-
μης των εκλεγμένων μας. 

Οι εκτιμήσεις για τη θετική παρουσία μέσα και 
έξω από το δημοτικό συμβούλιο, η αποδοχή και 
επικρότηση των θέσεων μας από μεγάλο μέρος 
της παριανής κοινωνίας, πολύ μεγαλύτερου της 
εκλογικής μας δύναμης, οδηγεί στο συμπέρα-
σμα της απαραίτητης, αναγκαίας παρουσίας της 
Λαϊκής Συσπείρωσης στα τοπικά μας πράγματα. 

Μπροστά στην πραγματικότητα των νέων αντιλα-
ϊκών μεταρρυθμίσεων που φέρνει ο «Κλεισθένης» 
παίρνοντας την σκυτάλη από τον «Καλλικράτη», εμείς 
δηλώνουμε ότι είμαστε «παρόντες», διαφορετι-
κοί και ανυπότακτοι στη λογική που θέλει το 
Δήμο διαχειριστή μιας πολιτικής, που στρέφεται 
ενάντια στα συμφέροντα του παριανού λαού.

Με γνώση, συνέπεια, αξιοπρέπεια, αυτοκριτική και 

εμπειρία πορευόμαστε για το μέλλον και αποφασίσα-
με ότι η Λαϊκή Συσπείρωση, στη βάση των ιδρυ-
τικών της αρχών και θέσεων, θα παλέψει για το 
άπλωμα της, το δυνάμωμα της, την ενισχυμέ-
νη παρουσία της μέσα και έξω από το δημοτικό 
συμβούλιο. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν: 

- Απευθυνόμαστε στον παριανό λαό και διεκδικούμε 
τη στήριξή  και τη συμμετοχή του στη συγκρότηση 
ενός ψηφοδελτίου που θα ξεπερνά τα όποια εμπόδια 
του εκλογικού νόμου.

- Απευθυνόμαστε σε κάθε τίμιο άνθρωπο του νη-
σιού μας, που είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί μαζί 
μας, να συσπειρωθεί και εκείνος με τις θέσεις μας.

Μαζί σας, με επικεφαλής τον Κώστα Ροκονίδα, φι-
λοδοξούμε να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις 
σε αυτές τις εκλογές, το Δήμο της Πάρου. 

Κανείς δε θα χαρίσει τη ποιότητα ζωής που 
ανήκει στις παριανές και τους παριανούς, κα-
νείς δεν θα απαντήσει στις ανάγκες της παρια-
νής οικογένειας και τα προβλήματα της, κανείς 
δεν θα προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον σε αυτή 
και τις επόμενες γενιές, αν οι ανάγκες δεν γί-
νουν απαίτηση και η απαίτηση, διεκδίκηση».
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Όλα είναι 
πολιτική

Πολιτική είναι τα πάντα και πρώτα από όλα οι συ-
μπεριφορές μας. Επίσης, όλα άπτονται της πολιτικής 
θεώρησης των πραγμάτων. Όπως και το ότι δεν τα 
αντιλαμβανόμαστε από την ίδια οπτική γωνία.

Γι’ αυτό και οι ατάκες του «όλοι μαζί» και της δημι-
ουργίας συνδυασμών στη βάση του «να μαζευτούμε 
όσοι θέλουμε να προσφέρουμε, έχουμε χρόνο και να  
βγάλουμε και τον αρχηγό» χωρίς πολιτική συγκρότηση, 
στερούνται σοβαρότητας. Όπως και το «φρούτο» περί 
νέων και άφθαρτων. Όχι ότι δεν μπορούν να υπάρξουν 
συγκλίσεις και συνεργασίες. Σε προγραμματική βάση 
όμως και με «προτεραιότητες».

Άλλη κατεύθυνση έχει ένας δημοτικός συνδυασμός 
με πρώτες του έννοιες τη δημόσια και δωρεάν υγεία, 
την παιδεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των 
μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών και άλλη όσοι 
βάζουν μπροστά την τουριστική ανάπτυξη «ακρίτως 
και αδιακρίτως». Άλλο εκείνοι που ενδιαφέρονται για 
τον πρωτογενή τομέα, τους ανθρώπους του και τη 
σύνδεσή του με τον τριτογενή και άλλο αυτοί που μο-
νίμως αδιαφορούν για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, 
ψαράδες, μελισσοκόμους κλπ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του νησιού 
παραδέχονται ότι η Πάρος έχει μπει σε αχαρτογράφη-
τα νερά εξαιτίας της ανυπαρξίας θέσεων, προγραμ-
ματισμού και σχεδίου της πλειοψηφίας του δήμου, 
γενικότερα της ανυπαρξίας πολιτικής. Παρόλα αυτά 
κάποιοι αναζητούν λύσεις στη δημιουργία παρόμοιων 
σχηματισμών μη τολμώντας να κάνουν την υπέρβαση 
υποσκάπτοντας ίσως έτσι, άθελα τους, το μέλλον του 
τόπου.

Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να αναλογιστεί τις 
ευθύνες του βλέποντας μακρύτερα και παίρνοντας 
τις αποφάσεις του κατόπιν «ωρίμου σκέψεως» όπως 
συνηθίζεται να λέγεται. Τότε και μόνον τότε μπορεί να 
αλλάξει η πορεία και να πιάσουμε λιμάνι.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Μισθοί 
αιρετών

Οι νέοι μισθοί των αιρετών της αυτοδιοίκησης που 
καθορίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομί-
ας, Γιώργο Χουλιαράκη, σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου και τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου, εί-
ναι οι παρακάτω:

Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου: 4.275 ευρώ
Αντιπεριφερειάρχες Ν. Αιγαίου: 3.206 ευρώ
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αι-

γαίου: 1.125 ευρώ

Δήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων, Πά-
ρος – Αντίπαρος: 2.565 ευρώ

Αντιδήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων, 
Πάρος – Αντίπαρος: 1.282,50 ευρώ

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων κάτω των 
20.000 κατοίκων, Πάρος – Αντίπαρος: 540 
ευρώ.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία αιρετών διευ-
κρινίζουμε τα εξής:

1. Στους μισθούς των αιρετών δε συμπεριλαμβάνο-
νται τα έξοδα μετακινήσεων και τα οδοιπορικά έξοδα.

2. Στους μισθούς αιρετών δε συμπεριλαμβάνονται 
τα έξοδα όλων όσοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν κι-
νητό τηλέφωνο (π.χ. δήμαρχος, αντιδήμαρχος, συν τις 

ασφαλιστικές τους εισφορές).
3. Οι πρόεδροι δημοτικών και κοινοτικών κοινοτή-

των πληρώνονται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση 
(227 ευρώ στην Παροικιά, λίγο παραπάνω στα υπό-
λοιπα χωριά).

4. Στο λιμενικό ταμείο, στη ΔΕΥΑΠ, στην ΚΔΕΠΑΠ, 
στο ΚΠΠΑ, ο μισθός του προέδρου είναι 451 ευρώ 
και 180-220 ευρώ, είναι ο μισθός σε αντιπροέδρους 
ορισμένων εξ αυτών των οργανισμών αντίστοιχα. Ο 
μισθός είναι μικτός, αλλά μετά τη φορολογική δήλωση 
στο τέλος του χρόνου γίνεται επιστροφή των κρατή-
σεων.

5. Στο ΣΥΔΙΣΑΠΑ ο μισθός προέδρου ανέρχεται στα 
757 ευρώ.

Το τέλος της 
Γερμανικής 
Κατοχής

Τον Οκτώβριο του 1944, η γερμανική κατοχή συνε-
χιζόταν. Η μαύρη αγορά είχε τους κάτοικους σε δεινή 
κατάσταση λόγω της έλλειψης αγαθών και ο πληθω-
ρισμός είχε φτάσει στα ύψη. Το εμπόριο γινόταν με 
ανταλλαγή για όσους διέθεταν τρόφιμα. Τα χαρτονομί-
σματα της κατοχής, τα οποία αποκαλούσαν «στούκας» 
δεν είχαν καμία πραγματική αξία στις συναλλαγές, τα 
χαρακτήριζαν τότε με την ονομασία των βομβαρδιστι-
κών αεροπλάνων κάθετης εφόρμησης, που διέθετε η 
γερμανική πολεμική αεροπορία.

Απόσπασμα από το ημερολόγιο του δασκά-
λου Χρ. Αλιπράντη, «1 Οκτωβρίου 1944. Μετέβη 
εις Παροικίαν... Ηγόρασα από τον Αθανάσιο Μαρινό-
πουλον: 

3 τετράδια Χ 60.000.000 = 180.000.000
1 μολύβι δίχρωμον Χ 20.000.000 = 20.000.000
5 μολύβια μαύρα Χ 20.000.000 = 100.000.000
10 κόλλες x 7.000.000 = 70.000.000 κλπ».
Και ενώ η ζωή στο σκλαβωμένο νησί, συνεχιζόταν με 

όλες αυτές τις δυσκολίες και τα βάσανα, η κατάστα-
ση με τους γερμανούς χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. 
Τα λίγα νέα που κυκλοφορούσαν έλεγαν ότι οι γερ-
μανοί έχαναν τον πόλεμο και δεν θα αργούσε η μέρα, 
που οι καταχτητές θα εγκατέλειπαν το νησί μας και 
θα έπνεε πάλι σ’ αυτό ο αέρας της λευτεριάς! Άρχι-
σε να διαδίδεται στην Παροικιά, ότι Έλληνες στρατι-
ωτικοί είχαν έλθει από τη Μέση Ανατολή στην Πάρο 
και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Γερμανών. Οι 
στρατιωτικοί αυτοί ήταν του Ιερού Λόχου, μιας επίλε-
κτης μονάδας καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών του 
ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής. Το έμβλημα 
τους ήταν, ένα αρχαίο ξίφος και μια ασπίδα, μέσα σε 
δάφνινο στεφάνι, με την επιγραφή: «Ή ταν, ή επί τας».

Δεν είχαν φύγει λοιπόν ακόμα οι Γερμανοί από την 
Μάρπησσα, όταν μια ομάδα πέντε ιερολοχιτών ήλθε 
με αγγλικό υποβρύχιο, από την Μέση Ανατολή και 
αποβιβάστηκε κρυφά, σε μια ερημική παραλία του νη-
σιού μας. Οι καταδρομείς αυτοί κρύφτηκαν στα βουνά, 
παρακολουθούσαν τις κινήσεις των γερμανών και ενη-

μέρωναν σχετικά την υπηρεσία τους. Για την εκτέλεση 
της αποστολής τους, οι ιερολοχίτες, είχαν την στήριξη 
και την βοήθεια ντόπιων πατριωτών, που χρησίμευαν 
σαν οδηγοί τους αλλά και ως σύνδεσμοι με πρόσωπα 
του νησιού που θα βοηθούσαν στο έργο τους. 

Την ομάδα αυτοί αποτελούσαν, τρεις ανθυπολοχα-
γοί. Οι: Γιακουμάκης (που ήταν ο επικεφαλής), Μαρ-
κόπουλος και Καραϊωσηφόγλου και δυο στρατιώτες 
διαβιβαστές, που χειρίζονταν τον ασύρματο. 

Οι γερμανοί της Μάρπησσας, ανατίναξαν τις υπό-
γειες εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευάσει στο 
ύψωμα «Γαλιός» και τα έργα που είχαν δημιουργήσει 
για την αντιαεροπορική προστασία τους. Κατέστρε-
ψαν τα οχήματα τους και επιβιβάστηκαν εσπευσμένα 
σε τρία πλοία που ήλθαν στο λιμάνι του Μώλου, για 
να τους παραλάβουν. Εγκατέλειψαν σε μεγάλες πο-
σότητες, όπλα, πυρομαχικά, εφόδια, τρόφιμα και καύ-
σιμα τα οποία οι κάτοικοι των χωριών Μάρπησσας, 
Μαρμάρων και Προδρόμου, πήραν όσα περισσότερα 
μπορούσε ο καθένας τους, από αυτά που άφησαν 
φεύγοντας οι κατακτητές. Τρεις γερμανοί στρατιώτες 
δεν πρόφτασαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και άλλοι 
τρεις προσπάθησαν να περάσουν απέναντι στη Νάξο, 
αλλά δεν τα κατάφεραν. Πιάστηκαν και παραδόθηκαν 
στη χωροφυλακή. Οι γερμανοί είχαν φύγει από το νησί 
μας και όπως έδειχναν τα πράγματα ετοιμάζονταν να 
φύγουν απ’ όλη τη Ελλάδα.

Στην Παροικιά, τα βράδια, ο κόσμος μαζευόταν στην 
πλατεία του Άη Γιάννη Θεολόγου στο λιμάνι, όπου στο 
διώροφο σπίτι που στεγαζόταν τότε το τελωνείο, το-
ποθετούσαν κάθε βράδυ στο παράθυρο το μοναδικό 
ραδιόφωνο που υπήρχε. Μεγάλοι και μικροί περιμένα-
νε με ανυπομονησία να ακούσουν τα νέα που μετέδιδε 
για τις νίκες των συμμάχων, η ελληνική ραδιοφωνική 
εκπομπή του B.B.C. με τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό: 
«Εδώ Λονδίνο. Καλησπέρα σας…».

Στις 9 Οκτωβρίου 1944 οι πέντε ιερολοχίτες κατέ-
βηκαν από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Καπαρού 
στις Λεύκες, όπου εκεί, τους επεφύλαξαν υποδοχή 
ηρώων. Τους οδήγησαν στο ναό της Αγίας Τριάδας 
όπου έγινε δοξολογία και επακολούθησαν τραγού-
δια και χοροί. Στη συνέχεια πήγαν στην Μάρπησσα, 
όπου οι κάτοικοι όλων των κάτω χωριών τους υποδέ-
χτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και τους παρέδωσαν 
τους έξι γερμανούς αιχμαλώτους. Στην Παροικιά τους 
υποδέχτηκαν αποθεώνοντας τους από τη διασταύρω-
ση Παροικιάς-Λευκών. Οι ιερολοχίτες κατέλυσαν στο 
ξενοδοχείο «Κάιρο» και εγκατέστησαν τον ασύρματο, 
από τον οποίο, το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 1944 ο 
παριανός ασυρματιστής της εθνικής αντίστασης Σπύ-
ρος Μαύρης, που άκουγε τις ειδήσεις από τον αγγλικό 
ραδιοφωνικό σταθμό φώναξε: «Η Αθήνα ελευθερώ-
θηκε», «Οι Γερμανοί έφυγαν! Η γερμανική σημαία κα-
τέβηκε από την Ακρόπολη!».   

Πηγές: «Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πόλε-
μο και την εχθρική κατοχή» του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



Οµιλία µε θέµα «100 χρόνια του ΚΚΕ & τρέχουσες
πολιτικές εξελίξεις» στην αίθουσα του «Αρχιλόχου».
Οµιλητής: Στέλεχος του ΚΚΕ

3/11
7 µ.µ.

7/11
8 µ.µ.

10/11
7 µ.µ.

Εγκαίνια της έκθεσης
έργων Γιώργη Βαρλάµου
στην αίθουσα Τέχνης
(κτίριο ∆ηµητρακόπουλου).
∆ιάρκεια έκθεσης: 
3-9 Νοεµβρίου
Ώρες λειτουργίας:
6:00-8:30 µ.µ.

Έκθεση αρχειακού υλικού
και προβολή του ντοκιµαντέρ 
«100 χρόνια ΚΚΕ»
στην αίθουσα του «Αρχιλόχου».
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Ευχαριστίες  
Κ. Μπιζά

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αι-
γαίου και έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ευχαρί-
στησε με ανακοίνωσή του όλους όσοι συνέβαλαν στις 
εορταστικές εκδηλώσεις στις 26-28 Οκτωβρίου 2018 
στην Πάρο.

Ειδικότερα:
- τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές εορτές που 
πραγματοποίησαν

- το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Εκατονταπυλιανή 
και τις ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για 
τις ιεροτελεστίες

- την ομιλήτρια του πανηγυρικού στον Ιερό Ναό της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, φιλόλογο του Γενικού 
Λυκείου Πάρου, Χρυσούλα Κοσμά

- το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και το λιμεναρχείο 
Πάρου για την τάξη

- τα παιδιά της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου 
Πάρου

- το τμήμα Καθαριότητας του δήμου Πάρου για τον 
ευπρεπισμό των χώρων κατάθεσης στεφάνων και της 
παραλιακής λεωφόρου

- το προσωπικό και τις κυρίες του Α’ ΚΑΠΗ δήμου 
Πάρου για το κέρασμα που προσέφεραν μετά το πέ-
ρας της παρελάσεως

- τον τελετάρχη στην έδρα της Π.Ε. Πάρου, καθηγη-
τή φυσικής αγωγής, Δημήτριο Μαούνη

- την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων δή-
μου Πάρου για τη διοργάνωση της έκθεσης συλλογής 
εφημερίδων που έγραψαν ιστορία την περίοδο 1940-
44

- το τμήμα Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πάρου για την διοικητική και οργα-
νωτική υποστήριξη.      

Οδικό δίκτυο
Υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

η εργολαβία: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου 
(2017)», προϋπολογισμού 60.000 πλέον ΦΠΑ.

Κατασκευάστηκαν δύο τοιχία αντιστήριξης επί του 
επαρχιακού δικτύου στη Δ.Κ. Λευκών, απαραίτητα 
για την προστασία από καταπτώσεις. Ακόμα, καθαρί-
στηκαν οχετοί και οι τάφροι στη διαδρομή Παροικιά 
- Λεύκες - Χειρόλακκα, για την ομαλή απορροή των 
όμβριων υδάτων ενόψει της χειμερινής περιόδου. Επί-
σης, έγινε καθαρισμός των ερεισμάτων, κλάδεμα θά-
μνων και δέντρων που παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία 
των οχημάτων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε επούλωση λακκουβών με 
ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε όλο το μήκος του επαρχια-
κού δικτύου.

Συμμαχία  
Ν. Αιγαίου

Από τη Λίνδο της Ρόδου, ο κ. Μαν. Γλυνός στις 

29/10/2018, έκανε την ανακοίνωση του συνδυασμού 

του «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου», για τη διεκδίκηση της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στις εκλογές του Μαΐου 2019.

Ο κ. Γλυνός υποστήριξε ότι ο συνδυασμός του εί-

ναι ανεξάρτητος και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από κανένα πολιτικό χώρο ή κόμμα. 

Σημειώνουμε πάντως ότι ο κ. Γλυνός αποτελεί τον εκ-

πρόσωπο της κεντροαριστεράς στα νησιά μας για τη 

διεκδίκηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Όπως σημείωσε: «Εχθρός μας είναι μόνο τα προ-

βλήματα του τόπου μας. Για εμάς η Συμμαχία και η 

Συνεργασία δεν είναι αδυναμία, είναι η υπέρβαση του 

εγώ της καθεμίας και του καθένα μας. Μόνο έτσι θα 

σκοτώσουμε ότι μας κρατάει πίσω, ότι μας βυθίζει 

στη μιζέρια, ότι μας κρατάει στο παρελθόν, ότι δεν 

μας αφήνει να δούμε κατάματα το μέλλον. Εάν κά-

ποιος από εσάς πιστεύει πως δεν μπορεί να γίνει κάτι 

άλλο, αν συμβιβάζεται με αυτούς που ούτε θέλουν, 

ούτε ξέρουν, ούτε μπορούν, αν γοητεύονται από τις 

αφελείς δικαιολογίες, αν ικανοποιούνται με τη μιζέρια 

και τα ψεύτικα έργα βιτρίνας, αν για αυτούς το Νότιο 

Αιγαίο είναι 2-3 νησιά, τότε να ψηφίσει την παρούσα 

περιφερειακή αρχή είτε κάποιον άλλο»

Τέλος, ο κ. Μ. Γλυνός κάλεσε σύσσωμες όλες τις 

τοπικές νησιωτικές κοινωνίες και τους κατοίκους να 

ενταχθούν στη «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου».

Ψιτ ψιτ, εσύ 
κύριος (2)

Ψιτ ψιτ, εσύ κύριος, γιατί παρκάρεις το αυ-
τοκίνητο μπροστά στην εκκλησία όταν υπάρχει 
πάρκινγκ στα 25 μέτρα; «Δε μας παρατάς. Θα 
αναφερθώ στον προϊστάμενο σου».

- Δεν έχω προϊστάμενο, είμαι συνταξιούχος. 
«Τότε πες αλεύρι, ο Κατρούγκαλος  σε γυρεύει».

Ψιτ ψιτ, εσύ σερβιτόρε που τρέχεις. Γιατί δεν 
χαμογελάς όταν απευθύνεσαι στους πελάτες; 
«Άκουσε κύριε, έλα να σηκώσεις το δίσκο 30 
φορές και θα σου πω τι εστί χαμόγελο». Δεν μου 
λες; Αν στον κάθε λογαριασμό προσθέσουμε 5 
ευρώ για σένα θα χαμογελάσεις;  «Τότε αλλάζει. 
Θα χαμογελάσω με 5 ευρώ».

Ψιτ ψιτ, εσύ θεατή στη σχολική εκδήλωση. 
Γιατί δεν χειροκροτάς όλα τα παιδιά ανεξαιρέ-
τως; «Αυτά που χειροκροτώ είναι τα δικά μου 
παιδιά». Και τα άλλα παιδιά γιατί όχι; «Αφού οι 
γονείς τους δε χειροκροτάνε τα δικά μου».

Ψιτ ψιτ,  κύριε μαγαζάτορα. Δόξα τω Θεώ 
πήγατε καλά φέτος το καλοκαίρι. Θα δεχόσασταν 
να γίνετε χορηγοί σε διάφορες δράσεις συλλό-
γων; «Με μεγάλη χαρά, αρκεί τα λεφτά μου να 
μην πάνε σε πανηγύρια και διασκεδάσεις». Καλέ 
μου άνθρωπε να σε φιλήσω! Βαλτός είσαι και 
μου έδωσες την σωστή απάντηση;

Ψιτ ψιτ, κύριε υποψήφιε με την γραβάτα. 
Εσείς που χαμογελάτε και χαιρετάτε όποιον συ-
ναντάτε στο δρόμο. Να μου πείτε τι θα κάνετε 
με την αποχέτευση στην Αλυκή. «Ψηφίζετε εδώ;» 
Γιατί ρωτάτε αν ψηφίζω εδώ; Δηλαδή, αν ψη-
φίζω αλλού, η Αλυκή δε χρειάζεται αποχέτευση;

Ψιτ ψιτ, κύριος στο σουπερμάρκετ. Τώρα 
που έφυγαν οι τουρίστες  μπορούμε να ελπίζου-
με ότι θα φάμε φτηνά φρούτα και λαχανικά; «Και 
τι θα κάνεις έξυπνε όταν επεκταθεί η τουριστι-
κή περίοδος;». Θα βγάλω άδεια για λαϊκή αγορά 
και θα πουλάω στη μισή τιμή όπως στην Αθήνα. 
«Να πας να ζήσεις στην Αθήνα με τα καυσαέρια. 
Στην Πάρο πληρώνεις παραπάνω για τον καθα-
ρό αέρα».

Ψιτ ψιτ, κύριος, ναι εσύ με το παρδαλό σορ-
τσάκι  που κλειδώνεις το ομπρελοκάθισμα στην 
παραλία του Φάραγγα. Αν σπάσω την κλειδαριά 
θα με καταγγείλεις για παραβίαση ιδιωτικού χώ-
ρου; «Για τόλμησε και θα δεις». Δεν μου λες, τον 
παππού σου τον λέγανε Κώστα Φάραγγα; 

Ψιτ ψιτ, εσύ δάσκαλε του δημοτικού σχολεί-
ου στην Αγκαιριά. Γιατί επί ένα μήνα δεν υπήρχε 
δάσκαλος στην έκτη τάξη; «Γιατί αποσπάσθηκε 
στο γραφείο βουλευτή». Και γιατί δεν αντικατα-
στάθηκε αμέσως; «Γιατί η απόσπαση έγινε  απευ-
θείας χωρίς να περάσει από το υπουργείο παι-
δείας». Δηλαδή, για να βολευτεί ο βουλευτής 
ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά ένα μήνα. Και ποιος 
είναι αυτός; «Απόρρητο».

Ψιτ Ψιτ εσύ κύριος του Δήμου. Γιατί ξαφνι-
κά αρχίζετε να μας βομβαρδίζετε με τα έργα που 
κάνατε και αυτά που θα κάνετε; «Γιατί απαγορεύ-
εται;». Δεν απαγορεύεται, αλλά γιατί τώρα όλα 
μαζί; Μήπως έχουμε εκλογές; «Σας πειράζει;». 
Με πειράζει γιατί δεν αναφέρετε αυτά που δεν 
κάνατε ενώ έπρεπε να τα κάνετε.

Ψιτ ψιτ, εσύ αστυνόμε, Δεν μου λες; Γιατί 
δεν γράφεις αυτόν που παρκάρει παράνομα στον 
οικισμό της Παροικιάς; «Δεν τον γράφω γιατί η 
απαγόρευση για στάθμευση στον οικισμό έγινε 
βάσει δημοτικής απόφασης και η αστυνομία δεν 
έχει δικαιοδοσία». Και γιατί δεν τον γράφει η δη-
μοτική αστυνομία; «Γιατί δεν υπάρχουν δημοτικοί 
αστυνόμοι». Δηλαδή, με άλλα λόγια: Κουκουρού-
κου!

Καλανδράνης Δημήτρης

Άποψη - Ειδήσεις
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Αγαύη… ή 
αθάνατος

Υπερήφανος, αντικρίζει με δέος τα άνθη του 
και μετά πεθαίνει. Μια υπέροχη ζωγραφιά στο 
τοπίο, με ζωγράφο τον δημιουργό του κόσμου. 
Πολυετές παχύφυτο μεγάλης ανάπτυξης, τελι-
κού ύψους 2 μέτρων. Τα φύλλα του έχουν σχήμα 
σπαθιού και χρώματος γλαυκοπράσινου. Αντέχει 
στο λίγο πότισμα, μπορεί ακόμα να ζήσει χωρίς 
καθόλου νερό, όταν ενηλικιωθεί. Ευδοκιμεί σε 
θερμά κλίματα κοντά στη θάλασσα

Στο νησί μας, το συναντάμε συχνά όταν τα-
ξιδεύουμε στα ενδότερα, αλλά και κοντά στις 
παραλίες. Οι κηποτέχνες το χρησιμοποιούν σε 
βραχόκηπους , τη στιγμή που δεν έχει ανάγκη ιδι-
αίτερης φροντίδας.

Θεωρείται συγγενές φυτό της γιούκα, των 
κρίνων και έχει μακρινή συγγένεια με την αλόη. 
Δεν έχει όμως καμιά συγγένεια με τους κάκτους, 
όπως έχει παρεξηγηθεί από πολλούς. Ισπανοί και 
Πορτογάλοι, το έφεραν στην Ευρώπη τον 16ο 
αιώνα από το Μεξικό. Σήμερα πλέον, θεωρείται 
χαρακτηριστικό φυτό του Μεσογειακού τοπίου.

Ανθίζει και καρποφορεί μόνο μία φορά στη 
ζωή του. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος, 
μετά από 10-20 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, το 
φυτό παράγει έναν ανθικό ποδίσκο που φτάνει 
τα 10 μέτρα ύψος και 12 εκατοστά σε διάμετρο, 
ξυλώδη και σε σχήμα πολυελαίου, που παραμέ-
νει για μερικά χρόνια και μετά την καρποφορία. 
Το φυτό πεθαίνει μετά την ωρίμανση των καρ-
πών. Αφήνει όμως πίσω του μικρούς, παράπλευ-
ρους βλαστούς και με την έννοια αυτή δεν πεθαί-
νει ποτέ. Αυτός είναι και ο λόγος της ονομασίας 
«αθάνατος» επειδή αφήνει πάντα απογόνους.

Η λατινική ονομασία του φυτού «AGAVE» 
προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Αγαύη 
ήταν η κόρη του Κάδμου και αδελφή της Σε-
μέλης, της μητέρας του Διονύσου, η οποία πα-
ντρεύτηκε τον βασιλιά Λυκοθέρση, τον οποίο δο-
λοφόνησε για να δώσει τη βασιλεία στον πατέρα 
της Κάδμο. 

Στο Μεξικό εδώ και εκατοντάδες χρόνια χρη-
σιμοποιούσαν τον αθάνατο για πάρα πολλούς 
λόγους. Από τις ίνες των φύλλων του, έφτιαχναν 
σχοινιά και χοντρά υφάσματα. Με τα αγκάθια 
στις άκρες των φύλλων, έφτιαχναν βελόνες και 
καρφίτσες και από τους μίσχους των λουλου-
διών έφτιαχναν την αδιάβροχη σκεπή για τις κα-
λύβες τους. Καθώς το τσάι από τα φύλλα του, το 
έπιναν για την αντιμετώπιση διάρροιας, δυσεντε-
ρίας, αρθρίτιδας και ως διουρητικό. Ακόμα, τον 
χυμό του τον χρησιμοποιούσαν ως κατάπλασμα 
για την επούλωση τραυμάτων. Από τον σπόρο 
του φτιάχνουν αλεύρι, που το χρησιμοποιούνε 
για να δένουν τις σούπες, αλλά και για ψωμί. Το 
δε απόσταγμα της ρίζας του, περιέχει σαπωνίνη 
και είναι ιδανικό για την Παρασκευή σαπουνιών. 
Έχει δε και εντομοαπωθητικές ιδιότητες.

Τόσα είναι λοιπόν τα οφέλη του φυτού αυτού, 
που αν το εκμεταλλευόμασταν, θα είχαμε δώσει 
λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα μας, εφό-
σον το βρίσκουμε σε αφθονία στον τόπο μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Εκπαιδευτικά 
εργαστήρια

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο των θεμα-
τικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώ-
νει για την ευρύτερη ανάπτυξη των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
τους στο επαγγελματικό πεδίο δράσης, πρόκειται να 
οργανώσει δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια που αφο-
ρούν εργαζόμενους και επιχειρηματίες σχετικά με α) 
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και β) δια-
χείρισης στρες. 

Τα εργαστήρια είναι τα εξής:
- Workshop Δεξιότητες Coaching και Αποδοτικής 

Επικοινωνίας στην εργασία διάρκειας 10 ωρών σε δι-
άστημα δύο ημερών 

- Workshop Stress management - Διαχείριση ερ-
γασιακού στρες, χρόνου και ενέργειας διάρκειας 10 
ωρών σε διάστημα δύο ημερών 

Το κόστος συμμετοχής είναι 80 ευρώ για την παρα-
κολούθηση ενός εργαστηρίου και 140 ευρώ για την 
παρακολούθηση και των δύο εργαστηρίων.

Πάριον

Ένα υπέροχο ταξίδι στην Biga της Τουρκίας (αρχαίο 
Πάριον), είχε η παριανή αποστολή, με αφορμή το 1ο 
διεθνές συνέδριο για την Προποντίδα. 

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου 
και Κυκλάδων, αρχαιολόγος, Ντόρα Κατσωνοπούλου, 
μας είπε:

«Δεν έχω λόγια για την θερμή υποδοχή και ζεστή 
φιλοξενία που επεφύλαξαν οι συνάδελφοί μου από το 
Πάριον σε μένα και στους φίλους από την Πάρο που 
ταξίδεψαν μαζί μου. 

Υπέροχη βραδιά κοκτέιλ στο θαυμάσια φωτισμένο 
αρχαίο ωδείο στον αρχαιολογικό χώρο του Παρίου 
την μέρα της άφιξής μας, σημαντικές ανακοινώσεις 
στο πενθήμερο συνέδριο και κλείσιμο με επισκέψεις 
σε ιδιαίτερα σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
της Τρωάδας. Ιδιαίτερο και το ενδιαφέρον του δη-
μάρχου της Biga, που μας υποδέχθηκε στο δημαρχι-
ακό μέγαρο και μιλήσαμε για την Πάρο και το Πάριον 
- το βιβλίο μου για την Πάρο και τις αποικίες της στο-
λίζει πλέον το γραφείο του. Συγχαρητήρια και πολλά 
ευχαριστώ στους συναδέλφους από το Πάριον!».

Τέλος, στη φωτογραφία –εκτός των ατόμων από 
την Πάρο- εξ αριστερών της κ. Κατσωνοπούλου είναι 
ο καθηγητής αρχαιολογίας και διευθυντής των ανα-
σκαφών του Παρίου, Vedat Keles και εκ δεξιών της ο 
βοηθός διευθυντής των ανασκαφών και υπ. διδάκτωρ, 
Michael Deniz Yilmaz.

Κτηνοτροφία
Από την περιφερειακή ενότητα Πάρου (τμήμα κτη-

νιατρικής), δημοσιεύτηκε ανακοίνωση για τους κατό-
χους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Όπως σας είναι ήδη γνωστό οι κάτοχοι αιγοπρο-

βάτων ή χοίρων έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν 
τακτικά τα αντίστοιχα μητρώα των εκμεταλλεύσεων 
τους, για τις όποιες μεταβολές (γεννήσεις, πωλήσεις, 
αγορές, θανάτους, σφαγές κλπ), του ζωικού τους κε-
φαλαίου. 

Επίσης, έχουν υποχρέωση τα ζώα τους να έχουν 
την προβλεπόμενη σήμανση (ηλεκτρονικού τύπου 
ενώτια) και απόθεμα ενωτίων στην εκμετάλλευση. Η 
απογραφή αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους 
και χοιροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό κε-
φάλαιο αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής 
λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή 
διενεργείται από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμ-
βρίου το αργότερο. Σε ό,τι αφορά τους χοίρους 
από 1 έως 30 Δεκεμβρίου. Η απογραφή μπορεί να 
γίνει με την προσέλευσή σας στην κτηνιατρική υπη-
ρεσία Πάρου από 9:00 έως 13:00. Η κοινοποίηση 
της απογραφής μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που 
διατίθενται.

Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει 
απογραφή δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρί-
τους ή προς σφαγή, δεν μπορούν να παραδώσουν 
γάλα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, να μεταβιβάσουν 
δικαιώματα και να τύχουν ενισχύσεων,  και κινδυνεύ-
ουν  να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα 
πρόστιμα του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014».

Ψήφισμα στην 
Αλυκή

Μία ομάδα πολιτών δημιούργησε την «παρέμβαση 
ενεργών πολιτών και φίλων της δημοτικής κοινότη-
τας Αγκαιριάς», με στόχο να συμβάλει θετικά στην 
προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση στην ποιότητα 
ζωής στην περιοχή της Αγκαιριάς, η οποία  τείνει να 
αλλάξει ριζικά στα επόμενα χρόνια.

Συνέταξε ένα κείμενο-ψήφισμα το οποίο απευθύ-
νεται στις σημερινές αρχές και σε όσους στο μέλλον 
θα καθορίζουν την τύχη του νησιού μας, με αίτημα το 
σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
των παρακάτω σοβαρών θεμάτων:

- Αποχετευτικό δίκτυο
- Υδροβιότοποι
- Παραλίες
- Τουριστική Ανάπτυξη 
Το κείμενο θα κυκλοφορήσει σύντομα προς υπογρα-

φή από τους κατοίκους και φίλους της Αγκαιριάς, ενώ 
υπάρξει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
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Ιδιωτικοποίηση του 
αεροδρομίου Πάρου;
Ανοίγει ο δρόμος για την «αξιοποίηση» 23 αεροδρομίων της χώρας, με σύμβαση 
παραχώρησης ή με σύμπραξη δημοσίου και ιδιώτη (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. φύλλου 4782, 
25 Οκτωβρίου 2018), σημειώνεται ότι για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος είναι αναγκαία η διερεύνηση των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 αυτών αεροδρομίων 
της χώρας.

Με την ίδια απόφαση, οι αρμοδιότητες και τα καθή-
κοντα της αναθέτουσας αρχής της Σύμβασης Αξιοποί-
ησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων ανατίθενται 
στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβα-
ση Παραχώρησης.

Η απόφαση
Πιο συγκεκριμένα –μεταξύ άλλων- στην απόφαση 

του υπουργού, Χρ. Σπίρτζη, σημειώνεται:
«(…) Επειδή: 
1) Είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέρο-

ντος που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη 
της χώρας και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος, η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυ-
ξης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, 
των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και συγκε-
κριμένα των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαν-
νίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, 
Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νά-
ξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητεί-
ας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελό-
ριζου.

2) Στόχος αυτής της διερεύνησης είναι η προετοι-
μασία και κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
ανάπτυξης των ως άνω αεροδρομίων λαμβάνοντας 
υπόψη τα λειτουργικά στοιχεία τους, καθώς και τις 
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονι-
σμού τους.

3) Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής κρίνεται 
αναγκαία και η εξέταση εναλλακτικών σχεδίων 
αξιοποίησης περιλαμβανομένων και σεναρίων 
Παραχώρησης, καθώς και μέσω ανάθεσης Σύμβα-
σης Αξιοποίησης μέσω Σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου 
και Ιδιώτη.

4) Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) ως καθ’ ύλην αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για την ωρίμανση προς δημοπράτηση Έργων Παρα-
χώρησης, διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για 
να φέρει σε πέρας ένα παρόμοιο εξειδικευμένο εγ-
χείρημα.

5) Στο πλαίσιο της διερεύνησης των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης των 23 αεροδρομίων των οποίων η δια-
χείριση και λειτουργία γίνεται με μέριμνα της ΥΠΑ, 
η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβα-
ση Παραχώρησης (Δ16) μπορεί να υποβοηθηθεί από 
σύμβουλο Ανάπτυξης και Οργάνωσης Μικρού και 
Μεσαίου Μεγέθους Αεροδρομίων, νομικό και χρημα-
τοοικονομικό σύμβουλο, εγνωσμένης εμπειρίας στο 
αντικείμενο.

6) Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Την, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 
180 του ν. 4412/2016, ανάθεση της αρμοδιότητας 
για τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απα-
ραίτητων διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμο-
διοτήτων και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της 
Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αερο-
δρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Κα-
στοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, 
Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύ-
ρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, 

Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου, στη Διεύθυν-
ση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώ-
ρησης (Δ16).

β) Ορίζουμε όπως, για τις απαραίτητες προκαταρ-
κτικές ενέργειες και υποστηρικτικές υπηρεσίες συμ-
βούλων και εμπειρογνωμόνων κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τα 
καθήκοντα και αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής 
ασκούνται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υπο-
δομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

Την ίδια στιγμή…
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη δημοσιοποίηση της 

απόφασης Χρ. Σπίρτζη, υπήρχαν νεώτερες ειδήσεις ότι 
το αεροδρόμιο Πάρου βρίσκεται σε πορεία κατασκευ-
ής σύγχρονων κτιρίων και επέκτασης του διαδρόμου 
προσγείωσης-απογείωσης.

Οι εξελίξεις κρίθηκαν απόλυτα θετικές για την του-
ριστική αναβάθμιση της Πάρου, της Αντιπάρου αλλά 
και των γειτονικών νησιών μας.

Σε σχετική ανακοίνωση που έγινε από τον έπαρχο 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, Κ. Μπιζά, σημειω-
νόταν: «[…] Είναι προφανές ότι οι πιέσεις που ασκή-
θηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο 
Πάρου, τον δήμο Αντιπάρου, τους τοπικούς κομματι-
κούς φορείς, τους τοπικούς βουλευτές, τους συλλο-
γικούς φορείς, τους επιχειρηματίες και κατοίκους των 
νησιών μας προς το υπουργείο Υποδομών και Με-
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ταφορών, έχουν δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις 
σχετικά με το αεροδρόμιο.

 Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που είχε ο έπαρ-
χος Πάρου, Κώστας Μπιζάς από την ΥΠA, η κατα-
σκευή των νέων κτιρίων (περίπου 7.000 τ.μ. - 7.500 
τ.μ.)

και η επέκταση του αεροσταθμού (από 1.400 μ. σε 
1.800 μ.) θα πλησιάσουν, χωρίς την έκπτωση, τα 30 
εκ. ευρώ.

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύτηκε σε το-
πική εφημερίδα των Κυκλάδων η ανακοίνωση της 
επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου για την έναρξη της διαδικασίας γνωμοδότησης-
διαβούλευσης για την έγκριση της μελέτης περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων που αφορά την επέκταση του 
διαδρόμου.

Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένουμε να έχει δι-
αμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία 
εκτέλεσης των σχετικών έργων, δηλαδή της κατα-
σκευής των νέων κτιρίων και της επέκτασης του δι-
αδρόμου».

Επίσης, για του λόγου το αληθές, ο κ. Μπιζάς δη-
μοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα τα σχετικά 
έγγραφα που αφορούν το νέο αεροδρόμιο Πάρου.

Η άνοδος
Όλα τα στατιστικά στοιχεία -που έχει γράψει από την 

έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου Πάρου η 
εφημερίδα μας- έχουν αποδείξει ότι το αεροδρόμιο 
του νησιού μας είναι ένα νέο Ελντοράντο για τα περι-
φερειακή αεροδρόμια της χώρας μας.

Ο δήμος Πάρου για την άνοδο των αφίξεων επιβα-
τών που έγιναν το καλοκαίρι του 2018, δημοσιοποίη-
σε το παρακάτω δελτίο Τύπου.

«Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 οι 
αφίξεις στο αεροδρόμιο Πάρου ανήλθαν στις 83.500, 
αυξημένες κατά  25% σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο το 2017 και κατά 163% σε σχέση με το 2016! 
Τα στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σχετικά ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος δή-
λωσε: «Η Πάρος φέτος, καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ 
επισκεψιμότητας. Μετά την άνοδο των αφίξεων στο 
λιμάνι, έρχονται τώρα τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία 
από το αεροδρόμιό μας για να επιβεβαιώσουν το γε-
γονός ότι το νησί μας μπαίνει σε μια νέα εποχή στο 
τουριστικό Τομέα.

Όπως πολλές φορές, έχω δηλώσει η άνοδος του 
Τουρισμού γεννά νέες υποχρεώσεις από όλους μας 
- και πρώτα από όλους από το δήμο μας. Οφείλου-
με πλέον να εστιάσουμε σε μία βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη που θα έχει διάρκεια στο χρόνο και παράλ-
ληλα θα σέβεται τους επισκέπτες, τη παράδοση, το 
περιβάλλον του νησιού και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. Η Πάρος έχει μπροστά της ένα νέο μεγάλο 
στοίχημα να κερδίσει».

Το «φιλέτο»
Το νέο αεροδρόμιο του νησιού μας αποτελεί από το 

2017 ένα «φιλέτο». Με μία προσεκτικότερη ματιά ο 
αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι στην απόφαση Σπίρ-
τζη δεν υπάρχει κάποιο άλλο αεροδρόμιο στο Ν. Αι-
γαίο που να έχει καλύτερες προοπτικές.

Τα υπόλοιπα αεροδρόμια (πλην Πάρου) από το Νό-
τιο Αιγαίο που βρίσκονται στην απόφαση Χρ Σπίρτζη, 
είναι τα εξής: Μήλου, Νάξου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυ-
πάλαιας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου και Καστελόριζου.

Το αεροδρόμιο Πάρου πρέπει να είναι κάποιος τυ-
φλός για να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι θέμα χρόνου 
ώστε να γίνει ουσιαστικά διεθνές με πτήσεις απ’ όλο 
τον κόσμο. Ούτε φυσικά τυχαίες είναι οι ειδήσεις για 
τις δράσεις που προγραμματίζονται για τις επεκτάσεις 
του σε διαδρόμους προσγείωσης απογείωσης και των 
κτιρίων.

Η ουσία
Η χώρα μας μετατρέπεται σε διαμετακομιστικό κόμβο. 

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται 
στην Ολομέλεια της Βουλής και η κύρωση της σύμβασης 
παραχώρησης του εμπορευματικού κέντρου του Θρια-
σίου.

Αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό κεφάλαιο εξασφαλίζει με 
ταχύτατους ρυθμούς λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρό-
μους, οδικούς άξονες, αλλά και ελεύθερους χώρους, ει-
δικά στη Δυτική Αττική.

Ακόμα και σε νεοφιλελεύθερες οικονομικές λογικές εί-
ναι κανόνας ότι δεν μπορεί να πρυτανεύει η λογική του 
κέρδους σε τομείς που αφορούν βασικά αγαθά (υγεία, 
παιδεία, ενέργεια, νερό, μεταφορές κλπ). Και αυτό διότι 
στις ιδιωτικοποιημένες εταιρείες κοινής ωφέλειας, συμ-
βαίνουν ΠΑΝΤΑ δύο πράγματα: α) αύξηση τιμών και β) 
απολύσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα την πλημμελή 
συντήρηση των δικτύων.

Τέλος, η λειτουργία του δημόσιου τομέα –ειδικά στη 
χώρα μας- είναι η αιτία διαφωνιών εδώ και δεκαετίες. 
Όμως όλοι αναγνωρίζουν ότι εκείνα τα στοιχεία που 
αποτελούν το δημόσιο τομέα είναι αυτά τα στοιχεία που 
αποτελούν το κύριο συστατικό ενός έθνους. Για να λει-
τουργήσει ένα κράτος και το κράτος αυτό να συ-
νεχίσει να υπάρχει ως έθνος, κάποια πράγματα 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν δημόσιο χαρα-
κτήρα. Οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, 
τα δίκτυα υποδομών, η πολιτιστική κληρονομιά, τα κοινά 
αγαθά (παραλίες, δάση κλπ), είναι δημόσιος πλούτος, που 
είναι απαραίτητος για τη συνέχιση ενός έθνους.

Πρώτο θέμα
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πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Σπέρμα και 
αίμα ζητούν… 

Μια είδηση προ ημερών, που έκανε τον γύρο 
των τοπικών ηλεκτρονικών Μέσων, ως «ξερή» και 
«παγωμένη» αναδημοσίευση από δελτίο τύπου 
της αστυνομίας, αλλού σχολιάστηκε, αλλού πήρε 
«δόξα» μερικών ωρών και αλλού προσπεράστηκε 
με ευκολία.

Η είδηση αφορούσε μία σύλληψη από το τοπικό 
αστυνομικό τμήμα. Η αρχική σύλληψη, ως σύλλη-
ψη, δεν αφορούσε κάποια «μεγάλη» υπόθεση, κα-
θώς ήταν για μία μικροποσότητα ελάχιστων γραμ-
μαρίων ναρκωτικών (από τα λεγόμενα «ήπια», αν 
υπάρχουν ήπια…).

Η είδηση προκάλεσε –προφανώς- το ενδιαφέ-
ρον, καθώς η μία σύλληψη αφορούσε ανήλικο 
και μάλιστα σε ηλικία που αυτός δεν έχει βγάλει 
ακόμα χνούδι… Η είδηση είχε και συνέχεια, καθώς 
οι αρχές προχώρησαν και σε άλλη σύλληψη για 
παραμέληση ανηλίκου. Εύχομαι η όλη υπόθεση να 
έχει λήξει με τον καλύτερο τρόπο (που δεν ξέρω 
ποιος είναι αυτός) και όλα να έχουν μπει και πάλι 
σε μία φυσιολογική ροή.

Τις πρώτες ώρες της ανάρτησης της είδησης 
στην ηλεκτρονική μου σελίδα, είδα με έκπληξή 
μου να συμβαίνει το εξής: Δέχθηκα ένα «βομβαρ-
δισμό» ηλεκτρονικών προσωπικών μηνυμάτων με 
την κουτσομπολίστικη ερώτηση: «ποιόν έπιασαν». 
Παρά την είδηση, παρά –επιτρέψτε μου- τον προ-
βληματισμό, πολλοί αναγνώστες ήθελαν «αίμα» 
και ονόματα… και για κάποιους άλλους η ζωή συ-
νεχιζόταν ως έχει, όπως για τον δήμο Πάρου (που 
με τα αλλεπάλληλα προεκλογικά ουσιαστικά δελ-
τία Τύπου), μας «ενημέρωνε ότι φυτεύτηκαν καλ-
λωπιστικά φυτά, τα οποία ακόμα, είχε φροντίσει 
και να τα ποτίσει!

Σήμερα λοιπόν, μέσω της προσωπικής μου στή-
λης στην εφημερίδα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να 
απαντήσω, για να αποδείξω ότι «το σπέρμα και 
το αίμα στη δημοσιογραφία» πουλάει και άνευ 
αυτού δεν μπορείς να έχεις μεγάλες βλέψεις για 
εμπορική επιτυχία, που φέρνει και διαφήμιση. Το 
συμβάν λοιπόν αφορά εσένα αναγνώστη μου, που 
το κρύβεις. Ναι εσένα, που αυτή τη στιγμή διαβά-
ζεις το άρθρο. Το συμβάν αφορά και εμένα που το 
έγραψα. Γιατί όχι; Γιατί; Πόσο σίγουρος είσαι για τι 
κάνει το παιδί σου, το εγγόνι σου, ο κολλητός σου, 
όταν δεν είσαστε μαζί. Πώς είσαι σίγουρος δηλα-
δή; Γιατί να ρίξουμε το ανάθεμα σε κάποιον τρίτο 
και όχι σε ’σένα και σ’ εμένα; Βλέπεις, όπως κα-
τάλαβα, η τοπική κοινωνία –που εκφράζεται μέσω 
της δημοτικής αρχής με τις φυτεύσεις ανθέων- πι-
στεύει ή γουστάρει τη δύσκολη θέση των άλλων. 
Γουστάρει τη δυστυχία και αισθάνεται ασφαλισμέ-
νη μέσα στο καβούκι της. Αυτά συμβαίνουν στους 
άλλους και όχι σε εμάς.

Η τοπική κοινωνία δε θέλει πολύπλοκη είδηση 
και προβληματισμό. Της αρέσει «το σπέρμα και 
αίμα», αρκεί να μην αφορά την ίδια… Της αρέσει 
να υποφέρει ο δίπλα… Όπως έγραψε και η διεμ-
φυλική Πάολα Ρεβενιώτη: «Οι έλληνες στη φτώ-
χεια είναι ρατσιστές, άσχετα αν και αυτοί είναι 
φτωχομπινέδες».

Ο Θεός να μας 
φυλάει!

Ένας ακήρυχτος πόλεμος στους κόλπους της συγκυβέρνη-
σης με δηλώσεις, παρεμβάσεις, φήμες, διαρροές, χτυπήματα 
στο μαλακό υπογάστριο, αλλά και γλυκόλογα, ευγένεια, χαμό-
γελα, λίγο πριν την τελική εξόντωση, στην τελική σύγκρουση.

Οι θρονιασμένοι στους υπουργικούς θρόνους θα εξοβελι-
στούν, όταν θα έρθει η ώρα και τη θέση τους θα πάρουν 
νέοι, επίδοξοι συμπορευτές της εθνικής συμφωνίας των Πρε-
σπών. Χρυσόσκονη πολιτικών διεργασιών στον αέρα, που θα 
καθίσει οσονούπω. Μέχρι να έρθει η περιβόητη συμφωνία 
στη Βουλή για να ψηφιστεί από ένα ετερόκλητο πλήθος δι-
αφορετικής ιδεολογικής προέλευσης βουλευτών. Για να μην 
κλονιστεί η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, να μην περάσει 
η πρόταση μομφής, αν κατατεθεί από το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, να ψηφιστούν τα ευνοϊκά για την κυβέρ-
νηση οικονομικά αντίμετρα και να καθυστερήσει όσο γίνεται 
περισσότερο η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές. 
Κάθε λίγο έχουμε να αναζωπυρώνονται οι «φωτιές» από 
εσωτερικές κυβερνητικές αντεγκλήσεις και ο Πρωθυπουργός 
προσπαθεί να τις «σβήσει» εν τη γεννέση τους. Υπεύθυνος 
εμπρηστής πάντα, ο ίδιος όμως δεν συλλαμβάνεται, ούτε 
αποπέμπεται. Μέχρι στιγμής μετράμε δύο θύματα. Πρωτο-
κλασάτους υπουργούς που βρέθηκαν στο δρόμο του. Τους 
έκαψε πάραυτα.

Στις μέρες μας η ανάγκη προσωπικής επιβίωσης, είναι ισχυ-
ρότερη από ιδεολογίες και σκουριασμένες πολιτικές επετηρί-
δες. «Πονάνε» περισσότερο για την προσωπική τους εικόνα, 
παρά για την εικόνα της παράταξης. Δεν τους προβληματίζει 
το «μπάχαλο» της ασυνεννοησίας, η διακωμώδηση των ανέ-
φικτων υποσχέσεων τους από τους πολίτες, απλά ανησυχούν 
για την επόμενη μέρα και το ρόλο που θα έχουν. 

Ενδιαφέρονται περισσότερο για τον εαυτό τους, παρά για 
τη δουλειά που έχουν επιλεγεί από τους πολίτες, να κάνουν. 
Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες είναι στην κυριολεξία στα 
κάγκελα, αλλά έχοντας πάρει αρκετή δόση ψεκασμού ύπνω-
σης, οραματίζονται επιδόματα, συσσίτια και εράνους, κάθε 
είδους. Για τους πολιτικούς είναι αριθμοί προς ανάγνωση 
ανεργίας, κόκκινων δανείων, οφειλετών δημοσίου και κάτω 
από τα όρια της φτώχειας. 

Νομοτελειακά, η έκρηξη δε θα αργήσει, θα έρθει και τότε 
θα μετράμε «θύματα». Από ιδεολογίες μέχρι εθνικές κατα-
στροφές. 

Όταν παίρνεις την μπουκιά από το στόμα πεινασμένου θη-
ρίου, να είσαι σίγουρος ότι θα σε δαγκώσει. Κι αυτό δεν εί-
ναι προβοκατόρικη υπερβολή, είναι σίγουρα μια πιστοποίηση 
ίσως ανατριχιαστική, αλλά σίγουρα ρεαλιστική. Το ραβδί της 
Κίρκης δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια των πολιτικών για να 
μεταμορφώσουν, για να αλλάξουν την εικόνα για μια καλύ-
τερη ζωή των πολιτών. Πρόλαβαν και άλλαξαν μόνο τη δική 
τους ζωή, πριν τους το πάρουν από τα χέρια. Οι διαχειριστές 
της χώρας και επονομαζόμενοι «ξένοι ευεργέτες» για το καλό 
μας!

Στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση, τα πάντα είναι αίολα, 
βαριά και ασήκωτα. Στο ύψος των περιστάσεων, ο μόνος που 
μπορεί να σταθεί είναι ο αλήστου μνήμης των δημοσκοπήσε-
ων ΚΑΝΕΝΑΣ.

Οι βασικοί πυλώνες της διαφθοράς ζουν και βασιλεύουν 
ακλόνητοι και ένας μεγάλος αριθμός «κομματικών συμμορι-
ών» έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν το κράτος με αντικατα-
στάσεις του διοικητικού προσωπικού.

Στην οικονομία χιλιάδες επιχειρήσεις πτώχευσαν και παρα-
δίνουν καθημερινά τα κλειδιά, ενώ όσες ακόμη επιβιώνουν 
είναι με «μηχανική» υποστήριξη στην εντατική τραπεζών με 
ελάχιστο οξυγόνο ρευστού χρήματος. 

Θα πάμε με αυτούς καπεταναίους, με τη βάρκα της ελπίδας 
και το νέο χρόνο. Ο Θεός να μας φυλάει!

Ιατρός 
Γεώργιος 
Πατέλης 
(1910-1991)

Γεννήθηκε στη Μάρπησσα και ήταν ο 
τελευταίος γόνος του Σταύρου και της 
Αννέζας Πατέλη-Τσιγώνια, οι οποίοι 
είχαν οκτώ παιδιά. Σπούδασε ιατρική 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1936 
απέκτησε ειδικότητα παθολόγου και 
καρδιολόγου, κοντά στον καθηγητή 
του νοσοκομείου «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός», Κων/νο Μαρούλη, όπου 
άσκησε την ιατρική έως το 1940.

Στον πόλεμο του 1940-41 υπηρέ-
τησε ως ανθυπίατρος στα ορεινά χει-
ρουργεία, έως την κατάρρευση του 
μετώπου. Κατά τη διάρκεια της κατο-
χής γύρισε στην Πάρο και άνοιξε δικό 
του ιατρείο, όπου άσκησε την ιατρική 
για 35 έτη. Το 1952, μετά την απελευ-
θέρωση, επιστρατεύθηκε ως έφεδρος 
στρατιωτικός ιατρός και υπηρέτησε για 
μικρό διάστημα στη Σύρο. Το 1946 πα-
ντρεύτηκε την Ανδριανή Νικολάου Αιγι-
νήτη και απέκτησαν την Αικατερίνη και 
τη Μαριάννα.

Κατά την τετραετία 1951-54 διετέ-
λεσε πρόεδρος της κοινότητας Πάρου, 
ολοκληρώνοντας πολλά έργα, μετα-
ξύ των οποίων τη νέα δεξαμενή και 
το νέο δίκτυο ύδρευσης. Επικεφαλής 
των δημοκρατικών δυνάμεων σε δι-
ακομματικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ότι 
κατεβαίνει στις εκλογές για μια και 
μοναδική φορά όχι ως πολιτικός, αλλά 
ως ιατρός, με αποκλειστικό στόχο «να 
φέρει το νερό από το νέο υδραγωγείο 
στις βρύσες της Παροικιάς, γιατί με το 
υπάρχον νερό ο κόσμος κινδυνεύει από 
τύφο».

Στην Πάρο υπήρξε για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα ιατρός του «Υγειονομικού 
Σταθμού», του «Οίκου Ναύτου», του 
«ΠΙΚΠΑ» και του «Αγροτικού ιατρείου 
Αντιπάρου». Πέθανε στις 27 Οκτωβρί-
ου 1991 από πνευμονικό οίδημα. Στην 
κηδεία του στην Εκατονταπυλιανή, 
προσήλθαν 3500 Παριανοί.   

(πηγές: Παριανά τευχ.125). Η οδός 
ξεκινάει από την οδό «Ν/ρχου Βασιλεί-
ου Γράβαρη», έως την πλατεία «Ιατρού 
Ευθύμιου Κεμπάμπη».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Δενδροφύτευση

Ο δήμος Πάρου με τη συνδρομή του τμήματος Πρα-
σίνου και τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, 
πραγματοποίησε δενδροφύτευση φυλλοβόλων και 
ανθοφόρων φυτών, και καλλωπιστικών θάμνων, στον 
αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου Νάουσας.

 Στον χώρο προηγήθηκε καθαρισμός, κοπή αγριό-
χορτων και διαμόρφωσή του από τους υπαλλήλους 
του δήμου, έτσι ώστε στη συνέχεια τη σκυτάλη να πά-
ρουν οι μικροί μαθητές οι οποίοι υπό την καθοδήγηση 
των δασκάλων τους, φύτευσαν περισσότερα από 150 
φυτά (φυλλοβόλα και ανθοφόρα), θάμνους και δεν-
δρύλλια.

Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε από 
το γραφείο δημάρχου Πάρου, ο κ. Μ. Κωβαίος δήλω-
σε: «Η ευθύνη για να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
ζωής μας ανήκει σε όλους μας. Επενδύουμε στη νέα 
γενιά για να αποτελέσει την αφετηρία για να αλλά-
ξουμε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς απέναντι στο 
περιβάλλον και στο φυσικό οικοσύστημα. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για την 
ουσιαστική συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία».

Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-

ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου Πούντας 
Πάρου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια για τον μήνα 
Νοέμβριο 2018.

Σαββατοκύριακα
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30

Δευτέρα έως Παρασκευή
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

– 10:45 - 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 

– 11:00 - 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.

Εκδρομή
Με επιτυχία διοργανώθηκε από 19 έως 24 Οκτω-

βρίου η εξαήμερη εκδρομή που διοργάνωσε ο πολι-
τιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», στην 
Ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη.

Η διαδρομή της εκδρομής περιελάμβανε όμορφες 
διαδρομές. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, 
και το σπήλαιο της Αλιστράτης. Προσκύνησαν στους 
μεταβυζαντινούς ναούς του Αγίου Νικολάου και της 
Παναγίας Παντάνασσας στο μαγευτικό Πόρτο Λάγος 
της λίμνης Βιστωνίδας. 

Ακόμα, επισκέφθηκαν τη Σμίνθη (ένα από τα πιο πα-
ραδοσιακά Πομακοχώρια), την Ξάνθη, την Κομοτηνή, 
την Αλεξανδρούπολη, τις Φέρες, τον αυθεντικό βυζα-
ντινό ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στο εθνικό 
πάρκο Δάσους Δαδιάς, το Σουφλί και το Διδυμότει-
χο. Στην επιστροφή του ταξιδιού επισκέφθηκαν τους 
Τοξότες και τον ποταμό Νέστο, την Νέα Καρβάλη και 
άλλα πολλά μέρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου «Επιστρέ-
ψαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις ανανεώνοντας το 
ραντεβού μας για του χρόνου».

WTM 
Λονδίνου 

Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και 
την αισθητική των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου 
και με τη συμμετοχή νησιωτικών δήμων, φορέων και 
επιχειρήσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι έτοι-
μη να κερδίσει τις εντυπώσεις στη διεθνή έκθεση του-
ρισμού στο Λονδίνο (WTM 5-7 Νοεμβρίου 2018) για 
μία ακόμη φορά! 

Η WTM συγκαταλέγεται μαζί με την ΙΤΒ στις σημα-
ντικότερες εκθέσεις τουρισμού προσελκύοντας παρά-
γοντες της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Σε ένα 
τόσο μεγάλο γεγονός, η περιφέρεια μας συμμετέχει με 
όρους πρωταθλητισμού, αφουγκραζόμενη πάντα τις 
νέες τάσεις που επικρατούν στο τουριστικό στερέωμα.

Στο περίπτερο της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, πέρα από 
τις νέες τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές οθόνες όπου θα 
προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό για τους προορι-
σμούς, θα βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση τα τοπικά 
γεωργικά προϊόντα προσφέροντας στον επισκέπτη 
ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις του Ν. Αιγαίου.

Τέλος, η περιφέρεια μας έχει εξασφαλίσει και πάλι 
την προβολή των νησιών στην ηλεκτρονική οθόνη σε 
σχήμα πυραμίδας που υπάρχει στην κεντρική είσοδο 
του εκθεσιακού κέντρου ExCeL London, όπου φιλο-
ξενείται η WTM. 

Έκθεση

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτω-
βρίου 1940 παρουσίασε περιοδική έκθεση αφιερωμέ-
νη στο έπος του ’40.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολι-
κού μουσείου του 1ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς, 
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018. Οι επισκέπτες εί-
χαν την ευκαιρία να δουν εφημερίδες εποχής, αφίσες, 
γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και πολεμικό υλικό. 
Σημειώνουμε ακόμα ότι η συλλογή του πολεμικού Τύ-
που θα είναι διαθέσιμη σε όποιο σχολείο την χρειαστεί

Τέλος, η ένωση γονέων ευχαρίστησε για τη συνδρο-
μή τους, την ΚΔΕΠΑΠ, το 1ο δημοτικό σχολείο Παροι-
κιάς για τη φιλοξενία, τους κ.κ. Πατέλλη Παναγιώτη, 
Ρουμπάνο Μιχάλη και Κοντό Χάρη, για την παραχώρη-
ση υλικού, καθώς και όλους όσοι τους τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Κοινωνικό 
φροντιστήριο

Το κοινωνικό φροντιστήριο δήμου Πάρου, λειτουρ-
γώντας για τρίτη χρονιά, έχει ανάγκη από τη στήριξη 
εθελοντών εκπαιδευτικών. 

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται: «[…] Εάν είστε 
πτυχιούχος εν ενεργεία, άνεργος ή συνταξιούχος εκ-
παιδευτικός, και ενδιαφέρεστε να πλαισιώσετε αυτήν 
την τόσο αξιόλογη προσπάθεια προσφέροντας εθε-
λοντική διδακτική στήριξη σε παιδιά των οποίων οι 
οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινω-
νικές δυσκολίες, επικοινωνήστε με την κ. Αθανασία 
Κυδωνιεως, κοινωνική λειτουργό.

Γραφεία ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας 
& Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου στο 22840-24110».

Συνεργασία 
ωδείου

Το δημοτικό ωδείο Πάρου δίνοντας έμφαση στην εκ-
μάθηση της παραδοσιακής μουσικής, η οποία αποτελεί 
πολύτιμη πολιτιστική παρακαταθήκη για τον τόπο μας, 
ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον διεθνούς 
φήμης βιολονίστα και δεξιοτέχνη της παραδοσιακής 
μουσικής, Νίκο Χατζόπουλο. 

Ο καλλιτέχνης θα διδάξει  παραδοσιακό βιολί, μα-
ντολίνο, λαούτο, καθώς και κλασσικό βιολί, στους 
σπουδαστές της κλασσικής μουσικής. Τα μαθήματα 
ξεκίνησαν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου.

Παιδικές χαρές
Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέ-

γραψε απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προ-
ϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδι-
κών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του 
Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔη-
μος ΙΙ».

Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώ-
ρας, η Πάρος θα λάβει 214.000 ευρώ.
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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) 

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΥΛΟΙ, ενοικιάζεται 

ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 88 τ.µ. 

στην πλατεία των Μύλων. Τηλ. 6977 

407 532

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.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ στο δρόµο προς Νάουσα, 

επάνω στον κεντρικό δρόµο (πλησίον 

ΓΕΤΗΛ), ενοικιάζεται κατάστηµα 

µε µεγάλους χώρους και µεγάλο 

ιδιωτικό πάρκινγκ & ΑΠΟΘΗΚΗ µε 

µεγάλους χώρους στο ίδιο σηµείο. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6945 120 247, 

22840 25292

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PIZZALICIOUS στην 

Παροικιά πωλείται, λόγω έναρξης 

άλλης δραστηριότητας. Πληροφορίες 

στο τηλ. 6947 953 342, κος. Γιώργος

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ – ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-

τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 

µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6931 728 111

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ζητούνται 

προς άµεση πώληση και ενοικίαση 

σε Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες. www.

realty4paros.com, Μεσιτικό υποκα-

τάστηµα Πάρου – Τηλ. 6942 798 728, 

6974 306 976

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

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

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ζητείται για µόνιµη 

απασχόληση, σε Τεχνική - Κατασκευ-

αστική εταιρία στην Πάρο. Απαραίτητη 

γνώση Η/Υ µε απαραίτητη τουλά-

χιστον 10ετή εµπειρία. Αποστολή 

βιογραφικών: cv.constructionparos@

gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε προϋ-

πηρεσία ζητείται από το κοµµωτήριο 

ART HAIR στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 23660 και ώρες: 

09:00 – 13:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για εργασία 

σε Κατασκευαστική - Τεχνική εταιρία 

µε απαραίτητη γνώση αγγλικών και 

Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: 

cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ σε δικηγορικό γραφείο 

ζητείται για ηµιαπασχόληση ή πρακτι-

κή – άσκηση δικηγορίας. Τηλ. 6977 

562 600, 6970 339 787

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΤΡΙΑ ζητείται από την 

εταιρεία DPS για µόνιµη απασχόληση. 

Θα εκτιµηθεί προηγούµενη επαγγελ-

µατική εµπειρία.

Προϋποθέσεις

• Απαραίτητη γνώση των προγραµ-

µάτων Adobe Illustrator, InDesign, 

Photoshop καθώς και γνώσεις Web

• Θα εκτιµηθεί γνώση προγραµµάτων 

Fusion 3d 360 ή Rhino3d

• Καλή γνώση Αγγλικών

• Καλές γνώσεις διαχείρισης αρχείων 

προς εκτύπωση και οποιαδήποτε 

επαφή µε τον κλάδο των εκτυπώσεων

• Καλή αισθητική αντίληψη, άνεση 

στην επικοινωνία, ταχύτητα, διάθεση 

για συνεργασία και οργανωτικότητα

• Πτυχίο γραφιστικής (ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.α.)

Αποστολή βιογραφικών και portfolio 

στο info@dps.com.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 

στην Παροικιά, µε γνώσεις καφέ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6974 36 4045

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 ψάχνει εργασία σε σπίτι εσωτε-

ρική, για φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου. 

Τηλ. επικοινωνίας: 699 881 7070

∆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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΜΙΝΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

πωλείται, µάρκας SCUTT BC1227, 

διάστασης 74Χ68 εκ., 292 λίτρων µε 

υπολογιστή TC 405-K, σχεδόν καινού-

ριο και ΦΥΛΙΕΡΑ 1,50Χ0,70Χ1,20 εκ. 

ύψος και τα 2 σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 

6980 453 329

ΣΚΑΦΟΣ Ε/Γ- Τ/Ρ 11,8 µέτρων 

πωλείται, κατασκευής 1995 στα Ναυ-

πηγεία Παιανίας, από πλαστικό GRP. 

Καύσιµο: Πετρέλαιο. Πρωτόκολλο: 

25 άτοµα. Προοπτική 50 ατόµων αν 

προστεθεί µια τουαλέτα. ∆υνατότητα 

επέκτασης 2 µέτρων. Βρίσκεται εντός 

καρνάγιου στη Νάουσα Πάρου. Έχει 

ζηµιά στις µηχανές. Πληροφορίες: 

6995 745 258. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 

412 685

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο Μαϊτός Ιωάννης 
του Πασχάλη και της 
Ιακωβίνας το γένος Μα-
νωλά, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής 
και κατοικεί στην Πάρο 
και η Χαραλάμπους 
Κλεονίκη του Ιωάννη 
και της Αντωνίας το γέ-
νος Μαύρη, που γεννή-
θηκε στο Μαρούσι Ατ-
τικής και κατοικεί στην 
Πάρο, θα παντρευτούν 
στις 29 Δεκεμβρίου στην 
Ιερά Μονή των Αγίων 
Αναργύρων στην Πάρο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2018 διαταγή του Ειρηνοδικείου 

Πάρου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε 

το Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ», που ιδρύθηκε και 

εδρεύει στην Πάρο και έχει σκοπό τη συστηματική 

καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 

αθλητών κλπ. Εγκρίθηκε επίσης το καταστατικό του 

αποτελούμενο από 29 άρθρα.

Πάρος, 19/10/2018

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Γρηγορία Πρωτολάτη
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Η διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε στους κα-
θηγητές, Παπαϊωάννου Τάση και Καραδήμα Κώστα, 
και η μελέτη αφορά την επέκταση του διαδρόμου του 
αεροδρομίου και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του 
σταθμού υποδοχής. Η πρόταση ήταν ενδιαφέρουσα 
και στηρίχτηκε σε πραγματικά στοιχεία, ενώ έχει ήδη 
προκαλέσει το ενδιαφέρων αρκετών παραγόντων του 
τόπου μας.

Τι μας δήλωσαν

Σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα μας με τις 
τρεις αρχιτεκτόνισσες μας είπαν:

«Η γοητεία που παρουσιάζουν τα αεροδρόμια απο-
τέλεσε αφετηρία για την επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος, ενώ η επιλογή της Πάρου σαν περίπτωση 
μελέτης έγινε μετά από συζητήσεις με υπαλλήλους 
της ΥΠΑ, καθώς θέλαμε η διπλωματική μας εργασία 
να ανταποκρίνεται σε ένα υπάρχον πρόβλημα για να 
υπάρχει μια ρεαλιστική βάση. 

Η Πάρος αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορι-
σμό, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. 
Μετά τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου το 2016, το 
νησί δέχεται πτήσεις και από το εξωτερικό, με απο-
τέλεσμα η επιβατική κίνηση από αέρος να αυξάνεται 
κατακόρυφα κάθε χρόνο. Όμως ο τερματικός σταθ-
μός των 600 τμ δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού. Σ’ αυτό το πλαίσιο επομένως, και 
θεωρώντας απαραίτητη την αναβάθμιση των επίγει-
ων υποδομών του αεροδρομίου εκπονήσαμε τη δι-

πλωματική μας εργασία σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
φάση έγινε μια προσπάθεια κατανόησης της αεροπο-
ρικής κίνησης του νησιού και σε δεύτερη φάση έγινε 
ο σχεδιασμός ενός νέου αεροσταθμού 8.500 τμ. 

Η λειτουργία του νέου διαδρόμου 1.400μ έφερε 
μια νέα πραγματικότητα στην αεροπορική κίνηση του 
νησιού, καθιστώντας ανεπίκαιρα τα μέχρι το 2016 
στατιστικά στοιχεία. Στο νέο αεροδρόμιο η επιβατι-
κή κίνηση το 2017 ανήλθε στους 161.000 επιβάτες 
ενώ από το 2016 μέχρι το 2018 (το τρίμηνο Ιούνι-
ος- Ιούλιος- Αύγουστος) είναι αυτό, με τη μεγαλύτερη 
κίνηση. Τους μήνες αυτούς το αεροδρόμιο δεν κατα-
φέρνει να ανταπεξέλθει στην κίνηση και δυστυχώς 
παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυσαρέσκεια. 

Ακόμα και τον Φεβρουάριο του 2017, που επισκε-
φθήκαμε το αεροδρόμιο, κατά την άφιξη της πτήσης 
από Αθήνα υπήρξε συνωστισμός στο κτίριο. Κατά την 
επίσκεψή μας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
και με τον αερολιμενάρχη Πάρου, Κώστα Λεοντίδη, 
ο οποίος μας βοήθησε ιδιαίτερα στην κατανόηση του 
προβλήματος στο αεροδρόμιο. Προκειμένου όμως να 
περάσουμε στο σχεδιασμό του αεροδρομίου, κάνα-
με κάποιες προβλέψεις για την επιβατική κίνηση στο 
μέλλον, θέτοντας ως έτος στόχο το 2037, με ετήσια 
κίνηση της τάξης των 430.000 επιβατών.  

Επομένως, ο αεροσταθμός πρέπει να εξυπηρετεί 
ένα τέτοιο νούμερο επιβατών ετησίως. Στην πρότασή 
μας το κτίριο φτάνει τα 8.500 τμ. Εξαιτίας του μεγέ-

θους του, το κτίριο αυτό είναι αδύνατο να ενταχτεί 
στην αρχιτεκτονική της Πάρου, για αυτό το λόγο προ-
σπαθήσαμε να το εντάξουμε στην κλίμακα του τοπί-
ου. Η στέγαση του κτιρίου ξεκινάει και τελειώνει στο 
έδαφος. Παράλληλα μέσα από τη γεωμετρία του στε-
γάστρου εκφράζονται οι κινήσεις που ακολουθούν οι 
αφικνούμενοι και αναχωρούντες επιβάτες. Εκτός από 
τις πορείες των επιβατών, οι ακμές του στεγάστρου 
ανταποκρίνονται και σε περιορισμούς που υπάρχουν 
στα αεροδρόμια, λόγω των ελέγχων ασφαλείας και 
του διαχωρισμού που υπάρχει ανάμεσα σε αναχωρή-
σεις και αφίξεις. 

Η πρότασή μας αυτή για τον νέο αεροσταθμό έρ-
χεται σαν μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή, διότι η αυξανόμενη συνολικά τουριστική 
κίνηση καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των υπο-
δομών του νησιού, συμπεριλαμβανομένου και του 
αεροδρομίου».

Το θέμα της εβδομάδας

Διπλωματική εργασία  
για το αεροδρόμιο της Πάρου
Διπλωματική εργασία με θέμα το αεροδρόμιο Πάρου παρουσιάστηκε στο 
Πολυτεχνείο Αθηνών στις 23/10/2018 από τις νέες αρχιτεκτόνισσες Διονυσία 
Πατίρη, Μαρινίκη Ντέλη και Αρετή Κρανιώτη.
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Βελέντζειος 
δρόμος

Στις 20/10/2018 στον Κώστο, πραγματοποιήθηκε ο 
3ος Βελέντζειος αγώνας δρόμου, που διοργανώθηκε 
από τον ΜΕΑΣ Κώστου και υπό την αιγίδα του Βελε-
ντζείου ιδρύματος, του δήμου Πάρου, της ΚΔΕΠΑΠ και 
της τοπικής κοινότητας Κώστου.

Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στον ευεργέτη του 
νησιού μας, Φραγκίσκο Βελέντζα. Ο αγώνας είχε δύο 
σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, τον μαθητικό αγώνα, όπου 
παιδιά από όλη την Πάρο ηλικίας από 6 έως 13 ετών 
αγωνίστηκαν σε μια κυκλική διαδρομή ενός χιλιο-
μέτρου, εντός του χωριού. Στο δεύτερο σκέλος, τον 
αγώνα Trial 8,66 χιλιομέτρων, αγωνίστηκαν αθλητές 
από 14 ετών και άνω, σε μια διαδρομή στην ευρύτερη 
περιοχή του Κώστου.

Στο τέλος του αγώνα τις απονομές έκαναν διάφοροι 
εκπρόσωποι φορέων και εκ μέρους του Βελεντζείου 
ιδρύματος ο κ. Φραγκίσκος Βελέντζας, υιός του μεγά-
λου ευεργέτη.

Κατηγορία γυναικών 14 ετών και άνω
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 41:02
2. MOUN SUE 44:56
3. ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 45:06
4. ALLEN AMELIA 46:59
5. ΜΑΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ 56:57
6. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ 58:13
7. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1:02:15
Κατηγορία ανδρών (14-18 ετών)
1. ΜΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53:46
2. ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Κατηγορία ανδρών (19-40 ετών)
1. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ 33:46
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ 37:35
3. ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ 38:02
4. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38:30
5. ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΝΗΣ 39:56
6. ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 42:05
7. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 44:56
8. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 56:30
9. ARGON LLESHAJ 56:33
Κατηγορία ανδρών (41 έως 50 ετών)
1. SIMO JACQUE 38:46
2. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40:19
3. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48:05
4. HESS CARSTEN 48:25
5. ΚΡΕΝΑΡ ΤΣΕΠΑ
Κατηγορία (51 ετών και άνω)
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44:20
2. WALKER MARK 45:10
3. BROWN COLIN 47:35
4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57:05.

Δράσεις ΝΟΠ
Ο ΝΟΠ συμμετείχε με την αγωνιστική ομάδα 

Optimist, στον αγώνα «International Sailing Regatta» 
που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου (12-
14/10/2018) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Erasmus –Sailing on Three Seas».

Συμμετείχαν 50 σκάφη από τους ναυτικούς ομίλους 
Κω, Ρόδου, Κορωπίου, Πάρου, Αντιπάρου, καθώς αλλά 
και από την Ισπανία (Tenerife Nautical Club) και τη 
Βουλγαρία (Nautical Club Varna).

Οι 7 αθλητές του ΝΟΠ ήταν στις 7 πρώτες θέσεις 
του πίνακα αποτελεσμάτων, ενώ συμμετείχε και η προ-
αγωνιστική ομάδα optimist που άφησε τις καλές εντυ-
πώσεις.

Optimist Γενική κατάταξη:
Ραγκούσης Στέφανος 1η θέση
Δαφερέρα Θεοδώρα 2η θέση
Κυπραίος Γιώργος 3η θέση
Καλακώνα Μαριαλένα 4η θέση
Σπανός Μάνος 5η θέση
Πούλιος Αντώνης 6η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης 7η θέση
Optimist 11χρονα αγόρια:
Κυπραίος Γιώργος 1η θέση
Πούλιος Αντώνης 2η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης 3η θέση
Optimist 15χρονα αγόρια:
Ραγκούσης Στέφανος 1η θέση
Σπανός Μάνος 2η θέση
Optimist 15χρονα κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοδώρα 1η θέση
Καλακώνα Μαριαλένα 2η θέση.

Διασυλλογικό
Το 3ο διασυλλογικό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, «Ωλί-

αρος», πραγματοποιήθηκε στο κανάλι Πάρου-Αντιπά-
ρου το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Οκτωβρίου.

 Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με την αγω-
νιστική, την πρωταγωνιστική ομάδα Optimist και τη 
νεοσύστατη ομάδα Laser 4.7.

Optimist  Γενική Κατάταξη
Πούλιος Αντώνης 1η θέση
Καλακώνα Μαρία Ελένη 2η θέση
Δαφερέρα Θεοδώρα 3η θέση
Optimist 11χρονα αγόρια
Πούλιος Αντώνης 1η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης 2η θέση
Κυπραίος Γιώργος 3η θέση
Optimist 15χρονα αγόρια
Ραγκούσης Στέφανος 2η θέση
Σπανός Μάνος 3η θέση
Optimist 15χρονα κορίτσια
Καλακώνα Μαρία Ελένη 1η θέση
Δαφερέρα Θεοδώρα 2η θέση.

Στίβος

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 21/10/2018 στην Κω, 
οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες κλασικού αθλητισμού, 
υπό την παρουσία του προέδρου του ΣΕΓΑΣ Κώστα 
Παναγόπουλου και του γενικού γραμματέα, Βασίλη 
Σεβαστή.

Τα αποτελέσματα για τους Παριανούς αθλητές ήταν 
τα παρακάτω:

100 μ. γυναικών
9η ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2002 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

14.76
1000 μ. παμπαίδων Α’ 
9ος ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 3.08.20
Μήκος παγκορασίδων Α’ 
3η ΣΕΛΙΜΑΪ ΣΑΖΙΡΑ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 4,91
400 μ. ανδρών
ΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΝΤΕΡ 2001 ΑΟ ΠΑΡΟΥ D.N.F.
Ακόντιο κορασίδων
7η ΣΕΛΙΜΑΪ ΣΑΖΙΡΑ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 29,80
14η ΒΛΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 20,05
100 μ. εμπόδια γυναικών
3η ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2002 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

18.22
Ύψος ανδρών
6ος ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΤΕΪΜΟΥΡΑΖ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

1,73
200 μ. παίδων
10ος ΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΝΤΕΡ 2001 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 26.74
Σφαίρα παγκορασίδων Α’ 
14η ΒΛΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 8,50
Τέλος, πρώτος σύλλογος αναδείχθηκε ο Παγχιακός 

με 84 βαθμούς με δεύτερο σύλλογο τον Πανναξιακό, 
με 82 βαθμούς. Ο ΑΟΠ αναδείχθηκε με 9 βαθμούς 
στην 24η θέση και στους αγώνες μετείχαν 42 σωμα-
τεία.

Μπάσκετ
Από μία νίκη πέτυχαν στις μεταξύ τους συναντήσεις 

για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, Μαρπησσαϊ-
κός και ΑΟ Πάρου, στα πρωταθλήματα παίδων και κο-
ρασίδων. Και οι δύο αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο 
κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας.

ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 33-44 (Κορ.)
Δεκάλεπτα: 11-14, 17-24, 26-30, 33-44.
ΑΟΠ: Κοττίκα, Ακάλεστου, Ρούσσου, Τσίπη, Βιώνη 

8, Βεντουρή 11, Σιφναίου, Ιωαννίδου 10 (1), Πετρο-
πούλου 4.

Μαρπησσαϊκός: Δαγδαλένη 7, Πετροπούλου 2, 
Αλιπράντη 1, Τσιγώνια, Λαουράκη-4, Χαλδαίου 10, 
Πραμμάτια 2, Μηναδάκη, Τόσκα, Μεσολογγίτη, Τζανα-
κοπούλου 18.

Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 36-57 (Παιδ.)
Δεκάλεπτα: 8-12, 24-27, 34-40, 36-57.
Μαρπησσαϊκός: Ρίνι 3, Ι. Ρούσσος, Τριβυζάς, Μη-

ναδάκης 2, Δαγδενέλης 1, Θαλασσινός, Ρηγόπουλος 
5, Χαλιάς 5, Μελανίτης 4, Φ. Ρούσσος, Ανουσάκης, 
Πετρόπουλος 18.

ΑΟΠ: Λάβδας 3, Αλιπράντης 13 (1), Σαρρής 6, Γυ-
φτόπουλος 3, Πάσσαρης 2, Δαφερέρας, Θωμόπουλος 
2, Δρόσος 3, Καπετανέας 1, Ανδρεάδης 8, Σκιαδάς 2, 
Πετρόπουλος 14.

Αθλητικά



28η Οκτωβρίου
Με κάθε επισημότητα και με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν την πε-

ρασμένη Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 οι εκδηλώσεις για την επέτειο του 
έπους των ελλήνων το 1940.

Σε πείσμα των καιρών, σε Πάρο και Αντίπαρο τις εκδηλώσεις τίμησε αρ-
κετός κόσμος.



Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη και την ενηµέρωση,

έχουµε την ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουµε

υπέρηχο προστάτη, psa, free psa, ratio
& κλινική εξέταση σε προνοµιακές τιµές

παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε έγκαιρα µε τη γραµµατεία
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