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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 €

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
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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 476

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

Ασφάλεια 
λιμένων

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτά-
σεων από ελληνικούς λιμένες που ανήκουν στο διευ-
ρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, με στόχο την προμήθεια 
και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 

Η πρόσκληση έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η πρόσκληση 
απευθύνεται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και σε εποπτευόμενους από το υπουργείο 
φορείς. Μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων είναι και 
το λιμενικό ταμείο Πάρου – Αντιπάρου. 

Τέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών 
που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να φτάσει τα 14 
εκ. ευρώ.

Μεταφορά 
μαθητών

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 
70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για 
την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της 
συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-
2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσω-
τερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδο-
νται στις δικαιούχους Περιφέρειες.

Για την Π.Ε. Δωδεκανήσου το ποσόν είναι  ως εξής: 
909.100 ευρώ και για την Π.Ε. Κυκλάδων το ποσό εί-
ναι 1.492.700 ευρώ.

Νέο ΔΣ στους 
λογιστές

Την Παρασκευή 2/11/2018 στη Νάουσα πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συλ-
λόγου λογιστών Πάρου-Αντιπάρου.

Μετά τον απολογισμό της δράσης του συλλόγου και 
τις διάφορες ανακοινώσεις και ομιλίες διεξήχθησαν οι 
αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου που θα διοικήσει τον σύλλογο για τα επόμενα 
τρία έτη. 

Μετά τη συνεδρίαση των εκλεγμένων συμβούλων 
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Στ. Σπανός
Αντιπρόεδρος: Δημ. Αλιπράντης
Γραμματέας: Λουκ. Ρούσσος
Ταμίας: Αν. Χανιώτου
Μέλος: Αναστ. Χερουβέιμ
Αντιπρόσωποι του συλλόγου σε ανωτεροβάθμι-

ες οργανώσεις εκλέχθηκαν οι: Στ. Σπανός και Λουκ. 
Ρούσσος.

Οδικό δίκτυο
Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της πε-

ριφέρειας Ν. Αιγαίου στις 24/10/2018 εγκρίθηκε ομό-
φωνα (πρακτικό δημοπρασίας), για τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου σε Πάρο και Αντίπαρο.

Η δημοπρασία αφορά (στάδιο ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου), το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. 
Πάρου – Αντιπάρου (2018)», προϋπολογισμού διακή-
ρυξης 800.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αποδέχθηκε τα δικαιολο-
γητικά κατακύρωσης της εταιρείας «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
- ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε συνολικό 
προϋπολογισμό προσφοράς (με Γ.Ε. Ο.Ε., χωρίς απρό-
βλεπτα, αναθεώρηση, Φ.Π.Α.) 405.172,06 ευρώ, ήτοι 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,67%.

Θάλασσα, 
αυτό το 
απέραντο…

Τι να πει κανείς για τη θάλασσα. Απρόβλεπτη και 
ανεξήγητη, ίδια αλλά και διαφορετική. Το όραμα 
μιας ανεκπλήρωτης ελευθερίας, θα έλεγε ο ποι-
ητής.

Τις δεκαετίες της μετανάστευσης, πολλοί προτί-
μησαν τη θάλασσα, όχι τόσο για τα χρήματα αλλά 
και για την περιπέτεια. Παλαιότερα η θάλασσα 
ήταν κάτι μακρινό και ξένο για όλους όσοι δεν 
ήταν ναυτικοί ή ψαράδες. Η άνυδρη, παράκτια γη 
ήταν άχρηστη και γι’ αυτό την κληροδοτούσαν στα 
παιδιά που μετανάστευαν. Αγρότες και κτηνοτρό-
φοι, έκλειναν τη ζωή τους προς τα ενδότερα και 
γόνιμα εδάφη. Μετά από χρόνια όμως το τοπίο 
άλλαξε και η χέρσα παράκτια γη έγινε πανάκριβη, 
καθώς μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφετέριες, έκαναν τη θάλασσα καταναλωτικό 
προϊόν. 

Οι άνθρωποι το καλοκαίρι έχουν την ανάγκη να 
ξαναγίνουν παιδιά, να κολυμπήσουν, να ψαρέψουν, 
να κάνουν ηλιοθεραπεία, να χαλαρώσουν, να παί-
ξουν ακόμα και με τα κουβαδάκια των παιδιών 
τους. Παλαιότερα άναβαν φωτιές, τραγουδού-
σαν με κιθάρες, κοιμόντουσαν στην άμμο. Πόσο 
ανάγκη έχει ο άνθρωπος την αφορμή ελευθερίας 
που του δίνει η θάλασσα, να καθαρίσει το μυαλό 
του και να δει με άλλο μάτι τον κόσμο. Σίγουρα η 
σχέση με τη θάλασσα είναι προσωπική και δημι-
ουργείται καλύτερα όταν ζεις δίπλα της, κολυμπάς 
στα νερά της, λιάζεσαι στις αμμουδιές της και ψή-
νεται το δέρμα σου από την αλμύρα και τον ήλιο. 
Με σκηνή ή με υπνόσακο, μπορούσες κάποτε να 
μείνεις δίπλα στο κύμα. Σήμερα έχει απαγορευτεί 
αυτό και μπορεί να συλληφθείς και να οδηγηθείς 
σε αυτόφωρο.  Η απίστευτη ελληνική δημοκρα-
τία, αφού έχει αφήσει ανενόχλητους κάποιους να 
καταπατούν και να τσιμεντώνουν τον αιγιαλό, να 
απαγορεύει το ελεύθερο κάμπινγκ.

Όταν τελειώνει το καλοκαίρι και καταλαγιάζει η 
τουριστική λαίλαπα και οι θαλασσινοί τόποι ησυ-
χάζουν, τότε φαίνεται ποιοι πραγματικά αγαπούν 
τη θάλασσα. Οι ήρεμοι – ήσυχοι και μοναχικοί 
άνθρωποι που εμπνέονται από την ελευθερία και 
γαλήνη που τους προσφέρει το απέραντο γαλάζιο. 
Ξυπνάς με την ανατολή, κάνεις μπάνιο στα διά-
φανα πρωινά νερά, απολαμβάνοντας το ελαφρύ 
βοριαδάκι. Και τότε η θάλασσα κάνει αυτό που 
ξέρει καλά, να καθαρίζει την ψυχή και να σβήνει 
την ηλικία. 

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι η θάλασ-
σα κάνει καλό στην υγεία και ψυχική μας διάθεση, 
ενώ μειώνει το στρες και παροτρύνει για φυσική 
άσκηση. Γι’ αυτό κάθε φορά που μπαίνεις στη θά-
λασσα, δεν βγαίνεις ποτέ ο ίδιος. Πάντα κάτι αλ-
λάζει, κάτι έχει ξεπλυθεί, με αποτέλεσμα κάτι νέο 
να ξεπροβάλλει. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν αυτό που 
έχουμε απλόχερα στην καθημερινότητά μας, που 
άλλοι στερούνται όλο το χρόνο και πληρώνουν 
ακριβά για λίγες μόνο μέρες απόλαυσης και ας 
φερθούμε με σεβασμό και αγάπη προς το απέρα-
ντο αυτό γαλάζιο, που είναι η θάλασσα. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ειδήσεις

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

Συνεχίζεται 
η αύξηση 
αφίξεων

Συνεχίζεται η αυξητική τάση αποβίβασης επιβατών 
στην Πάρο και τον Οκτώβριο 2018, καθώς αυτόν τον 
μήνα είχαμε στο λιμάνι Παροικιάς 27.123 επιβάτες 
που αποβιβάστηκαν σ’ αυτό, από 14 διαφορετικούς 
λιμένες της χώρας.

Οι 27.123 επιβάτες που αποβιβάστηκαν φέτος τον 
Οκτώβριο, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2004 
αφού εκείνη τη χρονιά είχαμε 32.685 επιβάτες που 
αποβιβάστηκαν στην Παροικιά. Ακόμα, τον φετινό 
Οκτώβριο είχαμε και το μεγαλύτερο αριθμό καθόδου  
Ι.Χ. αυτοκινήτων της τελευταίας 15ετίας, καθώς αυτά 
έφτασαν τα 2.052. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία 15 
χρόνια ουδέποτε είχαμε μεγαλύτερη κάθοδο Ι.Χ. αυτο-
κινήτων από τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Οι περισσότεροι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην 
Πάρο ήταν από το λιμάνι του Πειραιά (12.548), ενώ 
ακολούθησαν αυτοί από τα λιμάνια Νάξου, Θήρας, 
Μυκόνου, Σύρου, Ραφήνας κλπ.

Σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβάτες από 
Πάρο για τον Οκτώβριο 2018, ήταν 31.514 και οι 
περισσότεροι είχαν προορισμό το λιμάνι του Πειραιά 
(15.802), κι ακολούθησαν τα λιμάνια Θήρας, Νάξου, 
Μυκόνου, Σύρου, Ραφήνας, Τήνου, κ.α.

Ακόμα, τον μήνα Οκτώβριο από/προς την Πάρο 
εκτέλεσαν δρομολόγια 11 διαφορετικά πλοία (5 συμ-
βατικά, 6 ταχύπλοα), ενώ ο αριθμός με τη συχνότερη 
σύνδεση του λιμανιού της Παροικιάς ήταν με αυτό της 

Θήρας, που συνδέθηκε με 9 διαφορετικά πλοία!
Τέλος, τον Οκτώβριο 2018 κατέπλευσε και ένα 

κρουαζιερόπλοιο στην Παροικιά, με 1722 επιβάτες.

Αεροδρόμιο
Μεγάλη ήταν και η αύξηση αποβίβασης επιβατών 

–σε σχέση με πέρσι- και στον αερολιμένα Πάρου.
Συγκεκριμένα, φέτος τον Οκτώβριο, αποβιβάστηκαν 

5.443 επιβάτες, έναντι 4.533 τον περσινό Οκτώβριο. 
Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες που έφυγαν από την 
Πάρο μέσω αεροδρομίου, αυτοί ήταν 7.940 έναντι 
6.915 πέρσι.

Ιατρεία
Το πρόγραμμα λειτουργίας των περιφερειακών ια-

τρείων Πάρου για τον Νοέμβριο 2018 έχει ως εξής:
Ωράριο 8:30 - 14:00
Ιατρείο Νάουσας
14-11-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
20-11-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 
23-11-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ
27-11-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
30-11-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ιατρείο Μάρπησσας
12-11-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
15-11-2018 ΡΩΣΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 
21-11-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ
28-11-2018 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ιατρείο Αγκαιριάς
12-11-2018 ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
21-11-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
30-11-2018 ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ.

World Travel 
Market

Η World Travel Market - London 2018, που πραγ-
ματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδί-
νου, διανύει το 39ο έτος της, και κάθε χρόνο προσελ-
κύει ένα παγκόσμιο ακροατήριο που διαμορφώνει την 
ταξιδιωτική βιομηχανία.

Σε ένα εντυπωσιακό χώρο που μεταφέρει το νη-
σιώτικο τοπίο, τα χρώματα και την αισθητική του στην 
καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, προβάλλονται 
τα νησιά Αμοργός, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, 
Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύθνος, Κως, Λειψοί, Μήλος, 
Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πάτμος, Ρόδος, Σαντορίνη, 
Σέριφος, Σύρος, Τήνος, Φολέγανδρος, και η Ομοσπον-
δία Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Δωδεκανήσου. 



4 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018Απόψεις

Δηλώνω το 
παρόν στη 
μάχη

Διανύοντας το τέλος της τετράχρονης πορείας των 
«ερμαφρόδιτων» κυβερνητικών επιλογών των ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ, οφείλουμε από δω και πέρα, ως κοινωνία, αλλά 
και ως πολίτες, να μιλήσουμε ανοικτά και καθαρά για την 
αξία της δημιουργίας, για την ανάγκη του μέτρου, για τη 
σημασία της κοινωνικής συνοχής.

Απέναντι στις πολιτικές του χθες, που λειτουργούν με 
διαχωριστικές γραμμές και υπηρετούν το δόγμα «τα πά-
ντα για την καρέκλα», καλούμαστε να αντιπαραβάλουμε 
το σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής για το μέλλον της 
Πατρίδας.

- Να επαναφέρουμε τις έννοιες της εμπιστοσύνης και 
της συνεργασίας, ως πυλώνες της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής προόδου.  

- Να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και τις 
ιδέες των συμπολιτών μας, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά 
που μας αξίζουν.

Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, δεν περισσεύει κανείς. 
Εμείς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε ή επιλέξαμε να 
ζήσουμε στις όμορφες Κυκλάδες γνωρίζουμε τις  τερά-
στιες δυνατότητες, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα 
του τόπου μας. Γνωρίζουμε την απουσία ενιαίας εθνικής 
νησιωτικής στρατηγικής και τις αρνητικές της επιπτώσεις 
στη βιώσιμη  ανάπτυξη των νησιών, στις μεταφορές, στην  
απασχόληση, στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και 
εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Βιώνουμε τις επιπτώσεις των αντιαναπτυξιακών κυβερ-
νητικών πολιτικών με τους άδικους και εξοντωτικούς φό-
ρους στα καύσιμα, την αύξηση αντικειμενικών αξιών (ιδί-
ως στα τουριστικά νησιά) και τον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση 
των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και την επιβολή 
του τέλους διανυκτέρευσης. Απέναντι σ’ αυτή τη δύσκολη 
πραγματικότητα, ο καθένας από εμάς έχει δύο επιλογές:

Η πρώτη είναι η ενασχόληση αποκλειστικά και μόνο με 
την προσωπική – οικογενειακή του ζωή, με την ελπίδα 
ότι Κάποια στιγμή, Κάποιος άλλος, Κάποτε, με ένα μαγικό 
ραβδί, θα δώσει λύσεις και προοπτική στη ζωή του.

Η δεύτερη είναι η ενεργή συμμετοχή στα κοινά και η 
διεκδίκηση πρακτικών λύσεων απέναντι στα πραγματικά 
προβλήματα, που όλοι βιώνουμε.

Η δική μου θέση ως πολίτης, οικογενειάρχης και δικη-
γόρος που ζω και δραστηριοποιούμαι στις Κυκλάδες για 
πάνω από 15 χρόνια είναι, ότι οι ενεργοί πολίτες, οφεί-
λουμε να δηλώσουμε «παρόντες» στη μάχη για ένα κα-
λύτερο αύριο.

Να επιλέξουμε το δρόμο της ανανέωσης, του μέτρου 
και της σοβαρότητας. Να στηρίξουμε τη μεγάλη 
προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
Νέας  Δημοκρατίας να επαναφέρει την κανονικότη-
τα στη χώρα και την πραγματική ελπίδα σε όλους τους 
Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Να δώσουμε στον 
κάθε Κυκλαδίτη και στην κάθε Κυκλαδίτισα την ευκαιρία 
να δημιουργήσει και να μπορεί να ονειρεύεται ένα καλύ-
τερο αύριο.

Κώστας Δοκιμάκης 
Δικηγόρος Σύρου  

Υπεύθυνος Δικαιοσύνης ΝΟΔΕ Κυκλάδων

Αγία 
Θεοκτίστη

Τρία νησιά έχουν σαν καύχημα την Αγία Θεο-
κτίστη. Η Λέσβος στην οποία γεννήθηκε, η Πάρος 
στην οποία έζησε τριάντα πέντε χρόνια ασκητική 
ζωή και η Ικαρία στην οποία βρίσκονται τα σεπτά 
λείψανά της.

Τον βίο της Αγίας Θεοκτίστης έγραψε ο Άγιος 
Συμεών ο Μεταφραστής, που έζησε τον δέκατο 
αιώνα επί των Βυζαντινών αυτοκρατόρων Λέο-
ντος ΣΤ’ του Σοφού (886-912) και Κωνσταντίνου 
του Πορφυρογεννήτου (913-959) και που είχε το 
αξίωμα του Μαγίστρου (Υπουργού). Με την ιδι-
ότητα αυτή συνόδευσε ο Συμεών τον στρατηγό 
Ημέριο στην εκστρατεία του κατά των Αράβων 
της Κρήτης το 902 μ.Χ.

Στην εκστρατεία αυτή, ο Βυζαντινός στόλος 
βρήκε σφοδρή τρικυμία και τα πλοία αναγκάσθη-
καν να αγκυροβολήσουν στην Πάρο. Ο στρατηγός 
Ημέριος και ο μάγιστρος Συμεών, επισκέφτηκαν 
τον περίφημο ναό της Εκατονταπυλιανής. Εκεί 
συνάντησαν ένα γέροντα μοναχό αξιοσέβαστο, 
με ασκητική μορφή και τρίχινο χιτώνα, από τον 
όποιον άκουσαν τον βίο της Αγίας Θεοκτίστης.

Δεν είναι πολλά χρόνια, τους είπε ο μοναχός, 
που γνώρισα ένα ευσεβή χριστιανό, που ερχότανε 
με άλλους συντρόφους του από την Εύβοια για 
κυνήγι ελαφιών, που υπήρχαν στο νησί. Ο κυνηγός 
πήγε στο ναό της Εκατονταπυλιανής να προσευ-
χηθεί. Στον έρημο και εγκαταλελειμμένο τότε ναό 
προς το μέρος του Ιερού Βήματος, είδε σκιά αν-
θρώπου και μόλις προχώρησε προς το μέρος της 
σκιάς άκουσε μία αδύνατη φωνή γυναίκας να του 
λέγει: «Μη προχωρήσεις, άνθρωπε, περισσότε-
ρο». Τρόμαξε ο κυνηγός και σταμάτησε. Οι τρίχες 
της κεφαλής του, «ωξήνθυσαν ως αι άκανθοι». 
Σκέφτηκε να τρέξει, να φύγει, αλλά παρέμεινε 
άφωνος. Και η φωνή συνέχισε: «Δεν έχω ένδυμα 
να εμφανισθώ. Ρίξε τον χιτώνα σου, άνθρωπε». 
Έβγαλε τον χιτώνα και τον έριξε προς το μέρος 
της φωνής, και τότε εμφανίστηκε, μάλλον σκιά 
ανθρώπου, παρά άνθρωπος. Γονάτισε ο κυνηγός, 
αλλά βλέποντάς τον η Αγία φώναξε. «Μη γονατί-
ζεις, άνθρωπε, αμαρτωλή δούλη του Θεού είμαι 
και εγώ και έχω ανάγκη να με ελεήσει ο Θεός. 
Σήκω και θα σου πω, χριστιανέ μου, το πως βρέ-
θηκα εδώ και να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη». 

Και άρχισε η Αγία να λέει: «Γεννήθηκα και κα-
τοικούσα στη Μήθυμνα της Λέσβου. Οι γονείς 

μου απέθαναν, όταν παντρεύτηκε η αδελφή μου. 
Με το θάνατό τους έμεινα μόνη και με έστειλαν 
σε μοναστήρι. Με χαρά θέλησα να αφιερώσω τη 
ζωή μου στο Χριστό. Έγινα μοναχή με το όνομα 
Θεοκτίστη. Όταν ήμουν 18 χρόνων, το Πάσχα 
πήγα να ιδώ την αδελφή μου, αλλά εκείνη τη 
νύχτα ήρθαν πειρατές στο χωριό από την Κρή-
τη με αρχηγό τον Νίσιρη, μας αιχμαλώτισαν και 
μας οδήγησαν πολλές κοπέλες στα πλοία τους 
και μας έφεραν εδώ προσωρινά, πριν μας οδη-
γήσουν σε αγορές σκλάβων. Τότε κατόρθωσα να 
δραπετεύσω. Έτρεξα μέσα στο δάσος και πληγω-
μένη, εξασθενημένη, ξέφυγα από τα χέρια τους 
με τη δύναμη του Θεού. Απ’ το μέρος που κρυβό-
μουνα είδα τα καράβια τους να φεύγουν.

Πέρασαν 35 χρόνια που ζω εδώ στον έρημο 
τούτο τόπο, τρώγοντας χόρτα και λούπινα που 
φυτρώνουν μόνα τους. Τα ρούχα μου έλιωσαν. 
Γνωρίζω ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής μου. Για 
τούτο, σε παρακαλώ, κάνε μου τη μεγάλη χάρη, 
όταν έλθεις πάλι σε τούτο τον τόπο να μου φέ-
ρεις να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων, 
και ακόμα σε παρακαλώ να μην πεις σε άλλους 
ότι είδες άνθρωπο εδώ».

Στο επόμενο ταξίδι του ο κυνηγός ήρθε στο 
μέρος που είδε την Αγία και της έφερε μέσα σε 
ναυτική πυξίδα τη θεία κοινωνία, που του εμπι-
στεύθηκαν οι ιερείς. Η Αγία με μεγάλη συγκίνηση 
και δάκρυα, πήρε στα χέρια της την πυξίδα και 
κοινώνησε λέγοντας την προσευχή «Νυν απολύ-
εις την δούλην σου Δέσποτα … τώρα ας γίνει ό,τι 
προστάζει η δύναμή σου».

Αφού τελείωσε την ιερή αυτή αποστολή του 
ο κυνηγός έφυγε με τους συντρόφους του στο 
εσωτερικό του νησιού για το κυνήγι. Όταν τελεί-
ωσαν και πριν φύγουν από το νησί, θέλησε να δει 
την Αγία Θεοκτίστη. Την βρήκε νεκρή. Άρχισε να 
προσεύχεται και έθαψε το σώμα της, αλλά  πήρε 
για φυλαχτό μαζί του και ένα κομματάκι από το 
χέρι της Αγίας. Όμως αφού σήκωσαν άγκυρες να 
φύγουν, παρ’ όλο τον ευνοϊκό άνεμο, δεν έφευ-
γε το πλοίο, σαν να είχε ρίξει εκατό άγκυρες. Ο 
κυνηγός κατάλαβε ότι η Αγία δεν επέτρεπε την 
ιεροσυλία που έκαμε και επέστρεψε το τμήμα του 
λειψάνου και έτσι το καράβι ξεκίνησε για τον προ-
ορισμό του. Τότε διηγήθηκε την ιστορία της Αγίας 
στους συντρόφους του, που όλοι τότε δεν θέλη-
σαν να συνεχίσουν το ταξίδι, αλλά αποφάσισαν 
να επιστρέψουν στην Πάρο για να προσκυνήσουν 
την Αγία Θεοκτίστη.

Η Εκκλησία τιμά την μνήμη της την 9η Νοεμ-
βρίου. 

πηγές: pigizois.net. Του συγγραφέα Γ. Π. Σω-
τηρίου (Θεολόγου).

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Νικολάου Στέλ-
λα», έως την επαρχιακή οδό Παροικιάς-Αγκαιριάς.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



Σάββατο 10 Νοεµβρίου 2018,
στις 7 µ.µ.

οµιλία µε θέµα «100 χρόνια του ΚΚΕ & τρέχουσες
πολιτικές εξελίξεις» στην αίθουσα του «Αρχιλόχου»

Θα µιλήσει ο

Χρήστος Κατσώτης
Βουλευτής Β’ Αθήνας και Μέλος

της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση αρχειακού υλικού

Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
των εορτασµών των 100 χρόνων από την ίδρυση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
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Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Σε προηγούμενο σημείωμά μου, απευθυνόμενος 
«προς ιεροψάλτας», είχα αναφέρει τους «αδάμαντας» 
που αλιεύονται στην «Κυριακή Προσευχή», το γνωστό 
«Πάτερ ημών». 

Θα συνεχίσω σήμερα με καλάδα «μαργαριταριών» 
ύστερα από σχετικό ψάρεμα. Ιδού λοιπόν: «κούφοι 
προς την άνω πορείαν μετίωμεν...». Διαβάζεται συχνά 
ως «κουφοί προς...». 

Το «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν», ως «Θεός Κύ-
ριος και επέθανεν ημίν». Το «θίασον συγκροτήσαντας», 
ως «θιάσον συγκροτήσαντας». Το «μείνωμεν Χριστόν 
βλέψαι», ως «μείνωμεν Χρίστον βλέψαι». Το «οσφρά-
διον του πάντων...», ως «ασπράδιον...». Το «Ευλογητός 
ει Κύριε… τα δικαιώματά σου», ως «…δικαιώματά μου». 
Το «Ιδού εγώ και τα παιδία α μοι έδωκεν ο Θεός», 
ως «… άμωμοι έδωκεν ο Θεός». Το «Δεύτε», ως «Δεύ-
τερ». Το «επελθών γαρ ο θάνατος», ως «απελθών γαρ 
ο θάνατος». Και βέβαια το «Νυν και αεί», ως «Νυν και 
αείν…».

Ας μη νομισθεί όμως ότι μόνο οι ψάλτες κάνουν 
λάθη. Κάνουν και οι παπούληδες. Ένα και μόνο πα-
ράδειγμα: «Κατέλυσας ΤΩ Σταυρώ σου τον θάνατον». 
Όπερ ερμηνευόμενο μας λέει ότι ο Χριστός μας, με τη 
σταυρική Του θυσία, κατέλυσε τον θάνατο. Αντ’ αυτού 
ψάλλουν: «Κατέλυσας ΤΟΝ Σταυρόν σου...» τουτέστιν, 
ο ίδιος ο Χριστός κατέλυσε τον Σταυρόν Του! Βεβαίως 
πολλά τα λάθη, από αβλεψία, επιπόλαια ανάγνωση, εκ 
παραδρομής, στις ευχές και στα τροπάρια, από τους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ.

Επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Σπυρίδωνος, 
στον Μητροπολιτικό ναό των Αθηνών, ήταν αδιανόητο 
να βγει Διάκος χωρίς καλυμμαύκι και χωρίς να κρατά 
το Διακονικό (βιβλίο που περιέχει όλα τα του Διακό-
νου). Έτσι, αν δεν γίνονταν αυτά τα λάθη, δε θα συ-
νέβαινε αυτό που ο γράφων, αυτόπτης και αυτήκοος 
μάρτυς, εβίωσε σε κάποι ακολουθία.

Βγαίνει ο λειτουργός στα βημόθυρα για να εκφω-
νήσει το «Σοφία. Ορθοί ακούσωμεν...». Αντί να πει το 
«Σοφία» και όπως επιτάσσει η τελεία, στο κείμενο, να 
σταματήσει και με μικρή διακοπή να συνεχίσει το «Ορ-
θοί ακούσωμεν...», το εκφώνησε μονορούφι: «Σοφία 
ορθοί...» και μάλιστα με προστακτικό ύφος. Κάποια 
ηλικιωμένη κυρία ονόματι Σοφία που παρακολουθού-
σε την ακολουθία καθιστή, πετάχτηκε επάνω αναφω-
νώντας: «Αμέσως παπά μου!».

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής

(Μέρος 2ο)
Πριν προχωρήσω στις πολυμελείς οικογένειες, θε-

ωρώ επιβεβλημένο να αναφέρω λίγα λόγια για τον 
μακαρίτη Λυκούργο Χανιώτη, σαν μνημόσυνο στη συ-
μπλήρωση οκτώ χρόνων, από το θάνατό του εξαίρε-
του αυτού Λευκιανού και φίλου: 

«Ο Λυκούργος, που υπήρξε κι εκείνος ένας γενναίος 
αφανής αγωνιστής της καθημερινής ζωής, γεννήθηκε 
στις Λεύκες το 1929 και πέθανε το 2010. Ήταν το έκτο 
από τα έντεκα (!) παιδιά πολυμελούς οικογένειας. 

Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, όπως όλα τα παιδιά 
της εποχής εκείνης. Ο πατέρας του, ο μπαρμπα-Αντώ-
νης ο φούρναρης, παρόλο που μετήρχετο και άλλα 
επαγγέλματα  (χτίστης, γεωργός κ.ά.), μετά δυσκολίας 
κατόρθωνε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρε-
ώσεις συντήρησης της οικογένειάς του. Αποτέλεσμα 
ήταν ο Λυκούργος, αν και ήταν άριστος μαθητής, να 
αναγκαστεί να διακόψει στην Ε’ τάξη, το δημοτικό 
σχολείο (σ’ αυτό συνετέλεσε και η κήρυξη το 1940 του 
ελληοϊταλικού πολέμου), για να συνδράμει στην οικο-
νομική ενίσχυση της οικογένειάς του, βοηθώντας τον 
πατέρα του στις αγροτικές και οικοδομικές εργασίες. 
Και δεν εγκατέλειψε, παρά τη σωματική του κόπωση 
και την έλλειψη χρόνου, τα γράμματα. Διάβαζε όποιο 
βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και ιδιαίτερα εκείνα που 
είχαν ιστορικό περιεχόμενο. Το πάθος του για μάθηση 
ήταν ασυγκράτητο. Σκοπός και όνειρό του ήταν να μά-
θει γράμματα, κι ας μην μπορούσε να παρακολουθή-
σει μαθήματα σε σχολείο, έχοντας πολύτιμο βοηθό την 
οξύνοια που τον διέκρινε. Και πήρε, καθυστερημένα 
βέβαια, το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου. Τότε 
χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα. Αρρώστησε βαριά κι 
έμεινε κλινήρης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ασθέ-
νεια, που σημάδεψε όλη του τη ζωή, και ίσως να ήταν 
μια από τις αιτίες που δεν του επέτρεψαν να δημιουρ-
γήσει δική του οικογένεια, τον κατέβαλε. Δεν απογο-
ητεύτηκε όμως και δεν εγκατέλειψε το διάβασμα, το 
οποίο με υπομονή και επιμονή συνέχισε. Όταν συνήλ-
θε, άρχισε δειλά-δειλά να εργάζεται πάλι κοντά στον 
πατέρα του, μέχρι που το 1965 διορίστηκε γραμματέας 
στην κοινότητα Λευκών, αναλαμβάνοντας συγχρόνως 
και τα καθήκοντα του ληξιάρχου. Είχε πια αποκτήσει 
αρκετή γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραμματική, 
ορθογραφία και συντακτικό), και ήταν ικανός να γρά-
φει με τέτοια άνεση, που τα κείμενά του νομίζει όποιος 
τα διαβάζει ότι τα έχει γράψει απόφοιτος γυμνασίου. 

Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι το 1972, οπότε ανα-
χώρησε για την Αθήνα (Μαρούσι), όπου εργάστηκε για 

λίγο στην οικοδομή, και μετά προσελήφθη ως υπάλ-
ληλος στον δήμο Αμαρουσίου, χωρίς ποτέ να ξεχάσει 
τις αγαπημένες του Λεύκες, τις οποίες είχε πάντα στην 
καρδιά του. Η ισχυρή μνήμη του σε συνδυασμό με την 
υπηρεσία του ως γραμματέας στην κοινότητα, τον βο-
ήθησαν να μάθει και να θυμάται όλες τις λευκιανές 
οικογένειες και όλους τους κατοίκους του χωριού».

«Για μένα ήταν πολύτιμος φίλος, γιατί όχι μόνο μου 
πρόσφερε οικειοθελώς και πρόθυμα σημαντική βο-
ήθεια στην αναδίφηση του αρχείου της κοινότητας, 
αλλά και γιατί πάντα, μέχρι το τέλος της ζωής του, μου 
έστελνε κατά καιρούς διάφορα σημειώματα σχετικά 
με την ιστορία των Λευκών -και όχι μόνο- μου έλυνε 
όποιες απορίες είχα σχετικά με το χωριό και τους κα-
τοίκους του, και μου έδινε χρήσιμες πληροφορίες σε 
ό,τι τον ρωτούσα». 

Το πρώτο σημείωμα που μου έστειλε ο Λυκούργος 
σχετικά με τις πολυμελείς οικογένειες των Λευκών, 
έχει ημερομηνία 30/12/2001, και αφορά σε μια πολυ-
μελή και συνεπώς και πολύτεκνη οικογένεια, και είναι 
το παρακάτω:

«Εμμανουήλ Περούλη Χανιώτης με σύζυγο Αντωνία 
Γεωργ. Γαβαλά, απέκτησαν τα κάτωθι τέκνα:

1) Ιάκωβος έτος γεν. 1927
2) Ειρήνη έτος γεν. 1928
3) Φιλίππα έτος γεν. 1929
4) Άννα έτος γεν. 1931
5) Θήλυ νεκρογέννητο 1932
6) Γεώργιος έτος γεν. 1933
7) Δημήτριος έτος γεν. 1935
8) Σταματίνα έτος γεν. 1937
9) Βιολέτα έτος γεν. 1940
10) Αποβολή 1942
11) Παρασκευή έτος γεν. 1943  
12) Κλεονίκη έτος γεν. 1945
Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην εξοχική θέση 

«Μάλτες» της Πάρου με μόνη συντροφιά και βοήθεια 
τον αέρα και τον ήλιο, σήμερα δε όλα εν ζωή, εκτός 
από τα νούμερα 5 και 10. Μαρούσι 30/12/2001». 

(Σημ. Ο Εμμανουήλ Χανιώτης ήταν γεωργός. Το τε-
λευταίο του παιδί η Κλεονίκη, είναι σήμερα ηγουμένη 
στο Μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων της Πάρου, με 
το όνομα Νυμφοδώρα).

Στην παραπάνω οικογένεια παρατηρούμε ότι παρό-
λο που ζούσε στην ερημιά, «με μόνη συντροφιά και 
βοήθεια τον αέρα και τον ήλιο», όπως εύστοχα -και 
κυριολεκτικά- σημειώνει ο Λυκούργος, χωρίς τα απα-
ραίτητα για την επιβίωσή της εφόδια, αποκτούσε για 
δεκαεννιά χρόνια (1927-1945), από ένα παιδί σχεδόν 
κάθε χρόνο! Και όμως, με ακατάβλητη σωματική και 
ψυχική δύναμη, με ασυνήθιστο θάρρος, μεγάλη τόλ-
μη, απεριόριστη πίστη στο Θεό και σκληρή εργασία, 
κατόρθωσε η φτωχή, αφανής και άγνωστη αυτή οι-
κογένεια παλεύοντας ηρωικά, όχι μόνο να σταθεί στα 
πόδια της και να επιβιώσει, αλλά να κερδίσει τον σε-
βασμό και την αγάπη της κοινωνίας και να αναδείξει 
εκλεκτά μέλη της. (Συνεχίζεται…).

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία
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Ο σημαιοφόρος
Μόλις είχε χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι του δημοτικού σχολείου και όλα 

τα παιδιά ξεχύθηκαν χαρούμενα στην αυλή. Ένα κοριτσάκι μου τράβηξε την 
προσοχή γιατί περπατούσε με αργό βήμα προς την έξοδο και με το κεφάλι 
σκυμμένο. Την πλησίασα και τη ρώτησα τι της συμβαίνει. 

Σήκωσε το κεφάλι της και τότε διαπίστωσα πως τα μάτια της ήταν κατακόκ-
κινα και υγραμένα. Μετά από πολλή προσπάθεια κατόρθωσα να αποσπάσω 
τον λόγο για την στενοχώριά της. «Ενώ είμαι πρώτη μαθήτρια στην τάξη και 
περίμενα να κρατήσω εγώ τη σημαία, έγινε κλήρωση και ένα άλλο παιδί θα 
είναι σημαιοφόρος».

Θυμήθηκα ότι με νόμο οι πρώτοι μαθητές δε θα σήκωναν πλέον τη σημαία. 
Η τιμητική αυτή διάκριση θα γινόταν από τώρα και στο εξής με κλήρο. Η περί-
πτωση της μικρής μαθήτριας μου έφερε στο νου την ιστορία ενός συμμαθητή 
μου στην Αμπέτειο Σχολή στο Κάιρο της Αιγύπτου πριν από 65 χρόνια.  

Ο συμμαθητής μου αυτός είχε την ατυχία να χάσει τον πατέρα του από πολύ 
μικρός. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δραματικά γιατί ο μοναδικός στυ-
λοβάτης της οικογένειας δεν υπήρχε πλέον. Πολύ γρήγορα, μητέρα και τρία 
ανήλικα παιδιά  βρέθηκαν να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η μητέρα 
στην αρχή βρήκε εργασία ως καθαρίστρια σε ένα σχολείο, όμως αναγκάστηκε 
να διακόψει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, με αποτέλεσμα να συνεχί-
σει η οικογένεια να φυτοζωεί  με τα ελάχιστα χρήματα που κέρδιζαν τα δυο 
μεγαλύτερα παιδιά. Χωρίς να γνωρίζει κανείς την οικονομική κατάσταση του 
συμμαθητή μου, με την πρώτη ματιά μπορούσε να καταλάβει από το ντύσιμο, 
το χλομό πρόσωπο και το ακούρευτο κεφάλι, ότι επρόκειτο για πάμφτωχο 
παιδί. Και δεν ήταν μόνο αυτό που τον ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά. Ήταν και 
εκείνο το μελαγχολικό του βλέμμα με το μόνιμο πονεμένο μειδίαμα που δεν το 
άντεχες. Κι όμως, αυτό το παιδί, καθώς μεγάλωνε και πλησίαζε να τελειώσει 
το εξατάξιο γυμνάσιο, γινόταν όλο και καλύτερος μαθητής. Έχοντας υπόψη 
μου κάτω από ποιες συνθήκες ζούσε, τον ρώτησα να μάθω από περιέργεια 
αλλά και από θαυμασμό, πώς τα κατάφερνε  να είναι τόσο καλός μαθητής, 
Αυτό που μου είπε με καθήλωσε: «Ο πατέρας μου λίγο πριν πεθάνει μου ζή-
τησε να του υποσχεθώ ότι θα είμαι καλός μαθητής για να με καμαρώνει όταν 
θα σήκωνα τη σημαία την 28η Οκτωβρίου».

Έτσι και έγινε. Το πάμφτωχο αυτό παιδί κατόρθωσε να ξεχωρίσει από όλους 
τους συμμαθητές του χάρη στην επιμέλεια και το ήθος του έχοντας πάντα στο 
μυαλό του την επιθυμία του πατέρα του. Την ημέρα της γιορτής, όταν κράτησε 
τη σημαία ανάμεσα στους δύο παραστάτες, δεν  ήταν κανένας δικός του να 
τον θαυμάσει. Τα  αδέλφια του εργαζόντουσαν και δεν ήθελαν να χάσουν το 
μεροκάματο και η μητέρα του δεν παραβρέθηκε γιατί δεν είχε καλό φόρεμα 
να φορέσει. Όσο ο κόσμος τον χειροκροτούσε, εκείνος κοίταζε τον ουρανό και 
τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του.

Όσα χρόνια και να περάσουν, συγκινούμαι όταν θυμάμαι εκείνη τη στιγμή 
και σήμερα που συνάντησα τη μικρή μαθήτρια σκέφθηκα τον συμμαθητή μου 
και αναρωτήθηκα πώς θα ένιωθε άραγε, αν με κλήρο δεν επιλεγόταν να είναι 
σημαιοφόρος.

Δημήτρης Καλανδράνης

Χρήματα
Νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους της χώρας ύψους 26.970.531 ευρώ, στο πλαί-

σιο των προσκλήσεων του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχο-
λικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμή-
θεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, 
Αλέξη Χαρίτση.

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλι-
σμού, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τους δήμους 
Πάρου και Αντιπάρου, έχουν ως εξής:

Δήμος Αντιπάρου: 145.080 ευρώ
Δήμος Πάρου: 228.780 ευρώ.

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

Αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.
Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου του 1944 ήλθε στην Πάρο από την Εύβοια, μια 

ομάδα ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). 

Επικεφαλής της ήταν ο καπετάν Κολοκοτρώνης, ένας πανύψηλος άνδρας με γένια, 

εγγλέζικη χακί στολή, σταυρωτά φυσεκλίκια στο στήθος και ένα γερμανικό αυτόματο 

όπλο στον ώμο. Φορούσε χακί δίκοχο στο οποίο ήταν κεντημένο με μικρά γράμματα 

η φράση «Ε.Λ.Α.Ν.» (Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό). Στην Παροικιά, οι 

αντάρτες σε συνεργασία με λίγους κατοίκους της κωμόπολης κατέλυσαν τις αρχές 

και διόρισαν στις θέσεις τους δικούς τους ανθρώπους. Ακόμα και λαϊκούς δικαστές 

όρισαν γεωργούς και επαγγελματίες. Δε δημιουργήθηκε όμως κανένα επεισόδιο. 

Αντίθετα στα κάτω χωριά και ιδιαίτερα στα Μάρμαρα, τα πράγματα εξελίχθηκαν 

εντελώς διαφορετικά…

«4 Νοεμβρίου 1944. Οι κουμμουνισταί, υπό την αιγίδα του Ε.Α.Μ. μετέβησαν 

εις Τσιπίδον ίνα αφαρπάσουν τα όπλα και λοιπά πολεμοφόδια τα οποία, φεύγο-

ντας οι Γερμανοί, άφησαν εις την πεδιάδα των χωριών (αεροδρομίου) και λοιπά 

μέρη. Οι Μαρμαριανοί, ιδίως, αντέταξαν επίμονον άρνησιν, ής το αποτέλεσμα ήτο 

η σύρραξις μετά των ανταρτών αυτών, συνεπικουρούντων και των κατοίκων των 

δύο άλλων χωρίων κατά των κουμουνιστών. Η πολεμική σύρραξις παρετάθη μέ-

χρι των εσπερινών ωρών, αποτέλεσμα της οποίας ήτο το άγριον ξυλοκόπημα των 

ανταρτών, ο αφοπλισμός των και η κράτησις των. Δύο κατόρθωσαν να διαφύ-

γουν. Ο αρχηγός των εν Παροικία, Κολοκοτρώνης, δια τελεσιγράφου, διαμήνυσεν 

ν’ απολυθούν οι κρατούμενοι, διότι θ’ αποσταλή ισχυροτέρα δύναμις. Οι εν Τσιπίδο 

απήντησαν ότι περιμένουν (ειρωνικώς) την ενίσχυσιν. Πάνοπλοι οι κάτοικοι των 

χωρίων Δραγουλά, Μαρμάρων και Τσιπίδου, είναι έτοιμοι να πολεμίσουν, εάν δεν 

επαναφέρουν τας καταλυθείσας Αρχάς εις την θέσιν των, τας καταλυθείσας υπό 

των ανταρτών. Τούτο δε κυριώτατα διότι, πληροφορίαι εκ Νάξου επιβεβαίωσαν έν 

γεγονός ότι υπάρχει εκεί πλοίον αλεύρου και τροφίμων, το οποίον είχεν σκοπόν 

να έλθει εις Πάρον, προς εκφόρτωσιν και παράδοσιν των ειδών εις τας Αρχάς τας 

καθεστηκυίας, πλήν διότι επληροφορήθη κατάλυσιν των Αρχών, ανέκρουσε πρύ-

μναν, διερωτηθέν και ζητήσαν πληροφορίας, που να τα παραδώση, εφ’ όσον δεν 

υπάρχουν Αρχαί».

Τελικά οι αντάρτες που κρατούσαν οι Μαρμαριανοί, αφέθηκαν ελεύθεροι και επέ-

στρεψαν στην Παροικιά. Ο καπετάν-Κολοκοτρώνης, τους πήρε και όλοι μαζί, μπήκαν 

σ’ ένα καΐκι και έφυγαν για την Εύβοια. Διαδόθηκε τότε ότι, φεύγοντας, απείλησαν 

πως θα επιστρέψουν στο νησί μας, με ισχυρή δύναμη, για να τιμωρήσουν τους κα-

τοίκους του, για όλα όσα συνέβησαν στα κάτω χωριά.  

Πηγές: «Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πόλεμο και την εχθρική κατοχή» 

του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Επίσης, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι μειώσεις και 
απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 
δήμου, καθώς και η μείωση του 50% στα δημοτικά 
τέλη κοινοχρήστων χώρων για τους νέους επαγγελμα-
τίες (μέχρι 30 ετών) και για τα τρία πρώτα χρόνια της 
δραστηριοποίησής τους.

Η ανακοίνωση
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε 

δελτίο Τύπου σχετικά με τη μείωση δημοτικών τελών, 
που μεταξύ άλλων γράφει:

«Σε ένα γενικότερο περιβάλλον οικονομικής και 
δημοσιονομικής στενότητας και παρά τη μείωση των 
κρατικών επιχορηγήσεων, ο δήμος Πάρου με σωστή, 
χρηστή οικονομική διαχείριση, παραμένει οικονομικά 
εύρωστος και λειτουργικός. 

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του 
Δήμου Πάρου και μετά τη εισήγηση του δημάρχου 
Πάρου Μάρκου Κωβαίου και την (…) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ετέθη προς έγκριση στο χθε-
σινό Δημοτικό Συμβούλιο η περαιτέρω μείωση των 
Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου Πάρου για το έτος 
2019, μεσοσταθμικού ύψους 10,69% σε όλες τις κα-
τηγορίες. 

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Πάρου επισήμανε 
ότι «οφείλουμε να αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτο-
βουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν 
στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική ευημερία, στην 
στήριξη της επιχειρηματικότητας και εν γένει στην 
τοπική ανάπτυξη. Παραμένουμε δίπλα στους πολίτες 
και την κοινωνία, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα 
και τις ανησυχίες τους και καταβάλλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητά τους.

Ο δήμος Πάρου είναι ο μοναδικός δήμος των Κυ-
κλάδων που προχωρά σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
σε μείωση  των ανταποδοτικών τελών. Η μείωση των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού 
του δήμου Πάρου έχει γίνει μόνο επί της θητείας της 

σημερινής δημοτικής αρχής και μάλιστα για δύο φο-
ρές, το 2018: 7,11%, το 2019: 10,59% και στο σύ-
νολο περίπου 18%. Ενώ το ποσοστό της μεσοσταθ-
μικής μείωσης των τελών μόνο για τις οικίες κατά τα 
έτη 2018-2019 αγγίζει το ποσοστό του 28,53%, ήτοι 
2018: 15,2% και 2019: 13,43%».

Οι μειώσεις
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων παρουσιά-

ζονται οι βασικοί άξονες της απόφασης για τη μείωση 
των δημοτικών τελών.

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και 

φωτισμού για τις οικίες:
- των πολύτεκνων οικογενειών, των τρίτεκνων 

οικογενειών  που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Ν.3296/2004 άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/τ.Α΄/14-
12-2004) 

- των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για άτομα με πο-
σοστό αναπηρίας 80% (ως ελάχιστο) 

- των νεφροπαθών
- των απόρων
- των μονογονεϊκών οικογενειών
- των μακροχρόνιων ανέργων.
Μείωση κατά 30% για άτομα με ποσοστό 

αναπηρίας από 67% έως 79% και μείωση κατά 
100% σε δύο τουλάχιστον από τις άνω κατη-
γορίες των ευπαθών ομάδων προσκομίζοντας 
επιπλέον δικαιολογητικό έγγραφη γνωμάτευση από 
το γραφείο Πρόνοιας του δήμου.

Επιπλέον, καθορίστηκαν τα ακόλουθα εισοδηματικά 
κριτήρια:

- στις πολύτεκνες οικογένειες μέχρι: α) 4 τέκνα 
37.500 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, β) 5 τέκνα 
41.250 €, γ) 6 τέκνα 45.000 € και δ) περισσότερα τέ-
κνα χωρίς εισοδηματικό όριο.

- στις τρίτεκνες οικογένειες με εισοδηματικά κρι-
τήρια μέχρι 33.750€ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. 

- στα άτομα με ειδικές ανάγκες, για άτομα με 
ποσοστό αναπηρίας 80% (ως ελάχιστο) με εισοδημα-

τικά κριτήρια μέχρι 18.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα.
- στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% 

έως 79% με εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 12.000 € 
ετήσιο ατομικό εισόδημα. 

- στους νεφροπαθείς με εισοδηματικά κριτή-
ρια μέχρι 12.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα, προ-
σαυξανόμενο κατά 4.000 € για κάθε προστατευόμενο 
μέλος.

- στους απόρους με βάση τα εισοδηματικά 
κριτήρια της ΚΥΑ 494/07-04-2015 (ΦΕΚ 577 Β 
/09-04-2015).

- στις μονογονεϊκές  οικογένειες με εισοδη-
ματικά κριτήρια μέχρι 18.000 € ετήσιο εισόδημα. 

- στους μακροχρόνιους άνεργους, με ετήσιο οι-
κογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφο-
ρολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.
ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 
3253/20.12.2013 τεύχος Β’).

Επισημάνσεις:
Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για τις κύρι-

ες κατοικίες και αφορούν τους δημότες δήμου 
Πάρου.

Στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με ανα-
πηρία συμπεριλήφθησαν και οι οικογένειες που 
έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία.

Κατοικίες – καταστήματα
Οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτι-

σμού για το έτος 2019 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
Παροικιά: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κατα-

στήματα) Από 3,75 σε 3 ευρώ.
Νάουσα: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κατα-

στήματα) Από 3,75 σε 3 ευρώ.
Μάρπησσα: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κα-

ταστήματα) Από 2,75 σε 1,80 ευρώ.
Αγκαιριά: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κατα-

στήματα) Από 1,79 σε 1,50 ευρώ.
Αρχίλοχος: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κατα-

στήματα) Από 1,29 σε 1,20 ευρώ.
Κώστος: (Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Κατα-

στήματα) Από 1,29 σε 1,20 ευρώ.
Λεύκες(Οικίες) Από 1,06 σε 0,90 ευρώ. (Καταστή-

ματα) Από 1,29 σε 1,20 ευρώ.
Οι νέες τιμές συντελεστών οδηγούν σε μείωση 

ποσού 484.788,01 € σε ποσοστό 10,59% επί των 
εσόδων στους βασικούς συντελεστές στη ΔΕΗ των 
τελών καθαριότητας και φωτισμού δήμου Πάρου, οι 
συντελεστές γραφείων (γενική χρήση) και κοινόχρη-
στων χώρων γραφείων πολυκατοικιών παραμένουν 
ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αρ 382/2017 απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου. 

Επιπλέον, η χρέωση δημοτικών τελών σε ακάλυ-
πτους χώρους κατοικιών (μόνο οι κήποι) διαμορφώ-
νεται, ως ακολούθως:

Πρώτο θέμα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Ομόφωνα μείωση 
δημοτικών τελών
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, 
αποφασίστηκε μείωση των δημοτικών τελών από το 2019.
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Συντελεστές ακάλυπτων εκμεταλλεύσιμων 
χώρων

1. Τιμή ζώνης που περιλαμβάνει ξενοδοχεία: τιμή 
2,00 €/m2

2. Τιμή ζώνης που περιλαμβάνει Ενοικιαζόμενα Δω-
μάτια – Εστιατόρια – Καφετέριες κλπ υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 1,00 €/m2

3. Για ακάλυπτους χώρους εμβαδού 1.000 ως 6.000 
τ.μ. το εμβαδόν υπολογίζεται μειωμένο κατά 95%.

4. Για ακάλυπτους χώρους εμβαδού πέραν των 
6.000 τ.μ. το εμβαδόν υπολογίζεται μειωμένο κατά 
97%.

5. Για  θερινούς κινηματογράφους: τιμή 1,00 €/m2 
και      

6. Συνεργεία αυτοκινήτων: τιμή 1,00 €/m2
7. Συντελεστής ακάλυπτων χώρων κήπων για την 

περίπτωση κατοικιών 0,10 €/m2

Νέοι επιχειρηματίες
Συνεχίζεται η μείωση 50% στα δημοτικά τέλη κοι-

νοχρήστων χώρων κατά 50% στους νέους επαγγελ-
ματίες (μέχρι 30 ετών) για τα τρία πρώτα χρόνια της 
δραστηριοποίησής τους. 

Καθαριότητα
Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο δημάρχου 

Πάρου, σημειώνεται για την καθαριότητα:
«Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρήματα του δήμου, 

προγραμματίσαμε την ανανέωση του στόλου του δή-
μου Πάρου και της υπηρεσίας καθαριότητας, προς 
όφελος της παροχής βέλτιστων υπηρεσιών προς 
τους δημότες και επιχειρηματίες αλλά και της ασφά-
λειας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, σε συνεργα-
σία με την οικονομική υπηρεσία, αξιολογήσαμε τη 
δυνατότητα να προχωρήσουμε και φέτος σε περαι-
τέρω στοχευμένες μειώσεις των δημοτικών τελών, 
χωρίς να διασαλευτεί η αποτελεσματική λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία στηρίζεται στα 
ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι επιχειρήσεις 
και οι πολίτες της Πάρου. 

Για το 2018 
- Ένα κλειστό φορτηγό για τους ηλεκτρολόγους
- Ένα ανοικτό φορτηγό για το συνεργείο της Τ.Υ.
Επίσης, έχει αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο η 

προμήθεια για:
- Ένα απορριμματοφόρο τύπου μύλου 16 m3 
- Ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 12 m3 
- Ένα φορτηγό ανοικτού τύπου 3,5 τόνων 
- Ένα φορτηγό ανοικτού τύπου 7,5 τόνων με γερα-

νό και αρπάγη
- Ένα φορτηγό ανοικτού τύπου 2,5 m3 για συλλογή 

απορριμμάτων από το εσωτερικό των οικισμών.
Για το 2019, στο τεχνικό πρόγραμμα προστέθηκε η 

προμήθεια των κάτωθι:
- Ένα φορτηγό με τράκτορα
- Ένα κλειστού τύπου press container 10 m3 
- Ένα ανοικτού τύπου press container
- Δύο απορριμματοφόρα και,
- Ένα μηχάνημα έργων (bob cat)
Τέλος, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των χρημάτων 

του δήμου Πάρου και προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
την καθαριότητα και τη λειτουργικότητα των δημοτι-
κών τουαλετών, αυξάνουμε τον αριθμό τους με 45 
χημικές τουαλέτες και δημιουργούμε ένα νέο κωδικό 
(…), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και συ-
ντήρησης χημικών και δημοτικών τουαλετών 2019».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δόθηκε στη 

δημοσιότητα στις 3/11/2018 ανακοίνωση σχετική με 
τα δημοτικά τέλη 2019.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Με γνώμονα την ελάφρυνση των λαϊκών 

νοικοκυριών και των αυτοαπασχολούμενων 
από τα βάρη της ανελέητης άμεσης και έμμεσης 

«φοροκαταιγίδας», σταθερά στη θητεία αυτής 
και της προηγούμενης δημοτικής αρχής, προ-
βάλαμε το αίτημα της μείωσης των ανταποδοτι-
κών τελών. Ταυτόχρονα απαιτούσαμε τη μείωση 
ή την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη, κα-
τηγοριών ευπαθών ομάδων, με κύρια κατοικία 
στο νησί μας.

Εν μέρει αυτό έγινε αποδεκτό πέρσι από τη δημο-
τική πλειοψηφία και φέτος υπήρξε νέα πρόταση για 
μείωση που έγινε ομόφωνα δεκτή.

Παράλληλα εμείς θέσαμε και τις παρακάτω 
προτάσεις:

1. Να υπάρξει η αντίστοιχη μεσοσταθμική μεί-
ωση για την επαγγελματική κατηγορία γραφεί-
ων κλπ, γιατί η πρόταση της πλειοψηφίας ήταν να 
παραμείνουν τα τέλη σταθερά

2. Να υπάρξει επιπλέον διαχωρισμός στην 
επαγγελματική κατηγορία, ειδικότερα για τα πολυ-
καταστήματα. Δεν είναι δυνατό να έχουν τα ίδια τέλη 
με τα μικρομάγαζα.

3. Να επανακαθοριστούν οι ευπαθείς ομάδες 
και οι συντελεστές μείωσης ή ένταξης τους στη κατη-
γορία της απαλλαγής. Συγκεκριμένα προτείναμε:

Να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη οι παρα-
κάτω:

α. Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 25.000 €

β. Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με 
ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000 €

γ. ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000 €
δ. Άποροι
ε. Μακροχρόνια άνεργοι με ετήσιο εισόδημα μέ-

χρι 8.000 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε 
προστατευόμενο μέλος

Να μειωθούν κατά 50% τα δημοτικά τέλη:
1. Σε όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμο-

λόγιο
2. Στους νέους επαγγελματίες, με προϋπόθεση 

την ύπαρξη επαγγελματικής στέγης και δεν είναι κα-
τάστημα εστίασης.

Ο δήμαρχος επικαλούμενος την ανάγκη υπολογι-
σμού του κόστους αυτής της απόφασης, δεσμεύτηκε 
ότι μετά από τον σχετικό υπολογισμό εκ μέρους της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, το θέμα θα επα-
νέλθει στο δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα σε αυτή 
τη συνεδρίαση όπως και στο παρελθόν, θέσαμε την 
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης μελέτης 
για την καθαριότητα. 

Αυτή η μελέτη πρέπει να προβλέπει την ανα-
νέωση των μέσων καθαριότητας και την προ-
μήθεια νέων ώστε να αντιμετωπιστούν οι ση-
μερινές ανάγκες περισυλλογής απορριμμάτων, 
την τοποθέτηση υπόγειων κάδων ή κοντέινερς, 
σταθμούς μεταφόρτωσης κλπ».
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πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ

Η αδιαφορία πολλών «υπευθύνων» στο νησί 
μας για την καθημερινότητα έχει γίνει πλέον ρου-
τίνα. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις…

Το θέμα της λειτουργίας των ΚΤΕΛ (Κοινά Τα-
μεία Εισπράξεων Λεωφορείων) στο νησί μας, εί-
ναι ένα απ’ αυτά τα θέματα. Όπως φαίνεται όμως, 
στην ίδια ρότα είναι και η δημοτική συγκοινωνία.

Τα ΚΤΕΛ στο νησί μας –όπως και σε όλη την 
Ελλάδα- είναι ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή, 
έχουν ως σκοπό το κέρδος, από τη στιγμή που 
είναι εμπορικές εταιρείες με κεφάλαιο διαιρεμένο 
σε μετοχές. Από την άλλη, αν και είναι εμπορικές 
εταιρείες, έχουν το προνόμιο να είναι μονοπώλιο 
στις υπεραστικές μεταφορές με τα λεωφορεία. 
Προφανώς αυτό είναι ένα από τα πολλά ευτράπε-
λα του καπιταλισμού «made in Greece», αλλά μην 
ανοίξουμε τέτοιο θέμα, γιατί εύκολα θα διαπιστώ-
σουμε ότι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα είναι μία 
ουτοπία, καθώς αυτόν (καπιταλισμό), τον χειρίζο-
νται έλληνες πολιτικοί…

Τα ΚΤΕΛ Πάρου ως μία σωστή και σοβαρή 
εμπορική επιχείρηση στο νησί μας, δουλεύουν και 
αυτά εποχιακά. Δηλαδή, για να διαβάσει κάποιος 
το πρόγραμμα δρομολογίων τους θερινούς μή-
νες και τις ώρες αναχωρήσεων των λεωφορείων 
χρειάζεται περίπου όσο χρειάζεται ένας επιμελής 
μαθητής για να διαβάσει τα μαθήματά του. Μιλά-
με σελίδες επί σελίδων είναι τα δρομολόγια των 
ΚΤΕΛ Πάρου το καλοκαίρι. 

Τώρα θα ρωτήσετε τι γίνεται τους υπόλοιπους 
μήνες. Γι’ αυτό, πού να αρχίζω πάλι και πού να τε-
λειώσω. Τα ΚΤΕΛ στην Πάρο δουλεύουν ανάλογα 
τις μέρες. Δηλαδή, κάτι Χριστούγεννα, κάτι πρω-
τοχρονιές, κάτι Φώτα, κλπ, απλά δε λειτουργούν 
καθόλου. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πατέ-
ντα. Πουθενά στον κόσμο ό,τι ημέρα και αν είναι, 
τα δρομολόγια δε σταματούν. Στην Πάρο όμως 
του 21ου αιώνα, αυτό συμβαίνει. Πάμε παρακά-
τω τώρα. Στην Πάρο του 21ου αιώνα, ακόμα και 
τις καθημερινές τον χειμώνα, τα δρομολόγια σε 
περιοχές του νησιού μας σταματούν περίπου στις 
5-6 το απόγευμα και κατά τον Δεκέμβρη μήνα με 
Φεβρουάριο σταματούν λίγο μετά το μεσημέρι! 
Κανείς φυσικά δε συγκινείται με αυτό. Δε βαριέ-
σαι, «όλοι έχουν αυτοκίνητα, τι να την κάνουν 
τη συγκοινωνία», που έλεγε και ένας δημοτικός 
σύμβουλος πριν χρόνια. Τώρα αν ένας γονιός ή 
ο οποιοσδήποτε άλλος πρέπει να έρθει από τον 
Λογαρά ή το Άσπρο Χωριό προς Παροικιά, μετά 
το απόγευμα, ε καλά, μην τα θέλουμε κι όλα δικά 
μας. Ας περιμένει το επόμενο πρωί.

Οι γονείς έκαναν προ ημερών μία επιστολή με 
την οποία ζητούν επέκταση των δρομολογίων της 
δημοτικής συγκοινωνίας, που φυσικά αφορά μόνο 
την Παροικιά. Ζητούν τα δρομολόγια να μη στα-
ματούν το μεσημέρι.

Συγγνώμη τώρα, αλλά σε ποια σοβαρή χώρα 
και σε ποιον σοβαρό δήμο η ελεύθερη και απρό-
σκοπτη μεταφορά των πολιτών είναι θέμα συζή-
τησης… Θα τρελαθούμε σας λέω για να αποδεί-
ξουμε το αυτονόητο!

Ένα αστέρι 
πέφτει, 
πέφτει…

Δημοσκοπικά οι «μήνες του μέλιτος»  για την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να κυ-
μαίνεται στο 18-22%, ενώ τους ΑΝΕΛ να είναι κάτω και 
από τις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ βρίσκεται από πάνω. Οι περισσότεροι δείκτες των 
κυβερνητικών πολιτικών έχουν μειωθεί. Εσωστρέφεια, 
γκρίνια, ανορθόδοξα χτυπήματα, ανασφάλεια πολιτών, 
στοιχεία διαφθοράς στο μεταναστευτικό, αμφισιμία σε 
συμφωνίες εθνικών θεμάτων, κόπωση προσώπων συ-
μπληρώνουν το παζλ της κυβερνητικής φθοράς.

Τα κυβερνητικά λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, οι 
μετεκλογικές τους αντιφάσεις διογκώνονται συνεχώς 
και η αγωνία για την έξοδο στις αγορές και την κατάλη-
ξη της συμφωνίας των Πρεσπών έχουν χτυπήσει «κόκ-
κινο». Ωστόσο, ο πρωθυπουργός παραμένει το ισχυρό 
χαρτί της κυβέρνησης, ο τροφοδότης λογαριασμός των 
δημοσκοπικών ευρημάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Η φθορά φαίνε-
ται να τον αγγίζει λιγότερο παρότι δεν «ευνοείται» από 
ανέφελη κριτική των Μέσων Ενημέρωσης. Σε πλέον 
επώδυνες κυβερνητικές επιλογές όπως μείωση των συ-
ντάξεων, διαμάχες υπουργών, παραλήρημα φραστικών 
και άλλων ατοπημάτων πρωτοκλασάτων υπουργών του, 
δεν παίρνει θέση και τους αφήνει να βγάζουν το φίδι 
από την τρύπα, μόνοι τους.

Το παίζει σοβαρός και απόμακρος από τη σκληρή κα-
θημερινότητα. Άλλωστε, μόνο αυτός είναι ισόβιος και οι 
«λοιποί» αναλώσιμοι. Και δεν χωράει αμφιβολία γι’ αυτό. 
Μόνος του κρατάει όλη την ομάδα στο γήπεδο της πο-
λιτικής και «παίζει» να κερδίσει και το παιχνίδι. Δύσκολο 
αλλά όχι ακατόρθωτο. Μοιάζει με τον μαέστρο που θέ-
λει να διευθύνει μια ορχήστρα, στην οποία ο κάθε μου-
σικός παίζει τον δικό του ρυθμό και φαλτσάρει διαρκώς.

Παρόλα αυτά, να βαράνε τα νταούλια ασυντόνιστα 
ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ψηφοφόρων χορεύει 
στον ρυθμό του ζουρνά των ξένων φίλων μας.

Φυσικά, η αποτυχία της ορχήστρας είναι δεδομένη και 
όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα στείλει τον λογα-
ριασμό στον μαέστρο, έστω κι αν εκείνος έκανε τα πάντα 
για να φέρει σε πέρας την παράσταση. Η ημερομηνία 
λήξης της αρχηγίας του από κυβέρνηση και από το κόμ-
μα είναι προδιαγεγραμμένη.

Η πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει τη χώρα, με την 
απρόσμενη συνέχεια της, θα επηρεάσει σε σημαντικό 
βαθμό τα κριτήρια επιλογής των πολιτικών από τους 
πολίτες. Το νοσηρό πολιτικό κλίμα που ζούμε μεταπο-
λιτικά και οι παρενέργειες του, νομοτελειακά θα εκλεί-
ψουν, διαφορετικά θα εκλείψει η χώρα. Νέα πολιτικά 
κύτταρα υγιή και απαλλαγμένα από τις παθογένειες του 
σημερινού πολιτικού συστήματος,  θα αποτελέσουν το 
αντιβιοτικό για την ίαση της κοινωνίας μας. Οι πολίτες 
θα στραφούν σε πρόσωπα που προσφέρουν «λογικές 
και συναισθηματικές διασφαλίσεις».

Οι νέοι πολιτικοί μας πρέπει να «ξανά επικοινωνήσουν» 
με τους πολίτες, να χτίσουν νέες σχέσεις εμπιστοσύνης, 
με νέο, πιο ξεκάθαρο positioning, με νέες καινοτόμες 
ιδέες και πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα 
της καθημερινότητας.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες η «επανεκκίνηση» 
της εικόνας του σύγχρονου πολιτικού, είναι περισσότερο 
από ποτέ αναγκαία. Γιατί, ένας νέος «Αλέξης» καιροφυ-
λακτεί και εγκυμονεί νέους κινδύνους.

Επέκταση 
ωραρίου

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου με επιστολή της στον δήμο Πά-
ρου και τα ΚΤΕΛ Πάρου στις 2/11/2018 ζητάει 
επέκταση του ωραρίου της δημοτικής συγκοι-
νωνίας.

Οι γονείς στην επιστολή τους σημειώνουν: 
«Σχετικά με το έγγραφο μας με αρ. πρ. 62/20-
9-2017 που αφορούσε για «Μέτρα Πρόληψης 
Τροχαίων Ατυχημάτων» και γενικότερα προ-
τάσεις μας, για ασφαλή μετακίνηση των μαθη-
τών, επανερχόμαστε για να επισημάνουμε ως 
επιτακτική ανάγκη, την «Επέκταση του ωραρί-
ου της δημοτικής συγκοινωνίας» τις απογευ-
ματινές ώρες, στην Παροικιά.

Καθημερινά σε όλους τους δρόμους της 
Παροικιάς κυκλοφορούν εκατοντάδες παιδιά 
(μαθητές, αθλητές) κάθε ηλικίας για να εκ-
πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν σε 
φροντιστήρια, γυμναστήρια, γήπεδα, σχολές 
μουσικής, χορού, καλλιτεχνικών, κ.α.

Σε αυτούς τους πολυσύχναστους δρόμους, 
χωρίς την ύπαρξη πεζοδρομίων και με φωτι-
σμό που δεν είναι επαρκής, κυκλοφορούν τα 
παιδιά μας με κίνδυνο την ζωή τους.  

Μέχρι λοιπόν η Παροικιά, να γίνει μια ασφα-
λή πόλη, απαιτείται η λήψη επιπλέον προλη-
πτικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθη-
τών – πολιτών γενικότερα.

Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι η επέ-
κταση του ωραρίου της δημοτικής συγκοινω-
νίας τις απογευματινές ώρες, θα προσφέρει 
μια ασφαλή μετακίνηση  των μαθητών και θα 
μειωθεί η άσκοπη κίνηση τροχοφόρων».

Προεξόφληση 
δανείων

Σε δελτίο Τύπου του δήμου Πάρου γίνεται 
γνωστό: 

«Βασική μέριμνα της σημερινής δημοτικής 
αρχής από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ήταν 
η εξόφληση όλων των δανείων του Δήμου 
Πάρου. Σύμφωνα με το υπ’αρ. 163330/17-
12-2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθη-
κών & Δανείων, τα δανειστικά συμβόλαια των 
χορηγηθέντων δανείων στον Δήμο Πάρου που 
ήταν ενεργά αφορούσαν τα εξής:

1) Δάνειο ποσού 77.769,63 €  που αφο-
ρούσε αγορά ακινήτου για την στέγαση του 
Λαογραφικού Μουσείου στη Νάουσα, επί Δη-
μαρχίας Κ. Αργουζή και με την υπ’αρ. 84/1996 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

2) Δάνειο ποσού 17.608,22  € που αφορού-
σε αγορά οικοπέδου στην πρώην Κοινότητα 
Αγκαιριάς, επί Προεδρίας Γεώργιου Λουκή, και

3) Δάνειο ποσού  733.675,72 €  που αφο-
ρούσε την αγορά οικοπέδου με το επ’αυτού 
κτίσμα για την στέγαση των Υπηρεσιών του 
Δήμου (σημερινό Δημαρχείο), επί Δημαρχίας 
Κ. Αργουζή και με την υπ’αρ. 673/1999 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα, εν έτη 2018, χάρη στις συντονισμέ-
νες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και τη 
χρηστή οικονομική διοίκηση των τελευταίων 
χρόνων ο Δήμος Πάρου, είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την εξόφληση όλων των 
παραπάνω δανείων, με έτος αποπληρωμής το 
2016 και 2018 για τα δύο πρώτα αντίστοιχα. 
Ενώ για το τελευταίο δάνειο που το έτος απο-
πληρωμής ήταν το 2020, προχωρά σε προε-
ξόφλησή του μέχρι το τέλος του 2018, ύψους 
118.891,05 € καθώς η άριστη οικονομική 
κατάσταση του Δήμου σε συνδυασμό με την 
οικονομική του ρευστότητα, το επιτρέπει (...)».
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Στη συνέχεια ήλεγξε τυχόν αντενδείξεις και ενημέ-
ρωσε τον κ. Τζανίδη να προσέλθει εκτάκτως στο ΚΥ 
(βρισκόταν σε άδεια), ενώ συγχρόνως χορήγησε όλη 
την συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή. 

Μέχρι την είσοδο του κ. Τζανίδη, ο καρδιολόγος 
κ. Λιβανίδης, προσήλθε οικιοθελώς μετά από κλήση 
και απέκλεισε υπερηχογραφικά τον διαχωρισμό ή την 
περικαρδίτιδα. Το ΚΥ Πάρου ευχαρίστησε τον ιατρό 
για αυτή την ανιδιοτελή του προσφορά και βοήθεια. 
Μετά την αποχώρηση του κ. Λιβανίδη, με απόφαση 
και ευθύνη των ιατρών του ΚΥ, μετά από ενημερωμένη 
συγκατάθεση του ασθενή (για την ωφέλεια και τους 
πιθανούς κινδύνους), το οξύ έμφραγμα θρομβολύθη-
κε. Μιάμιση ώρα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, το 
καρδιογράφημα παρουσίασε δραματική βελτίωση ενώ 
ο πόνος υποχώρησε πλήρως. 

Μέσω της βάσης αεροδιακομιδών της Σύρου, ο 
ασθενής χωρίς άγχος και χρονική πίεση (αφού το ση-
μαντικότερο κομμάτι της θεραπείας του είχε επιτυχώς 
ολοκληρωθεί), μεταφέρθηκε στο αιμοδυναμικό εργα-
στήριο του Τζανείου όπου ο επεμβατικός καρδιολόγος 
κ. Παπακωνσταντίνου εφαρμόζοντας πλήρως τις οδη-
γίες τον υπέβαλε σε αγγειοπλαστική την ίδια ημέρα, 
επιβεβαιώνοντας τη μερική βατότητά του αγγείου και 
την επιτυχία της θρομβόλυσης που έγινε στο ΚΥ.

Συμβουλές
Ο επιστημονικός διευθυντής του Κ.Υ. Γεώρ-

γιος Τζανίδης, μετεκπαιδευθείς στην επείγουσα 
ιατρική MSc διοίκησης υπηρεσιών υγείας, με σχετική 
ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο, έδωσε μερικές χρήσι-
μες πληροφορίες

Έτσι, αμέσως μετά ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδί-
ου, ένα τμήμα της καρδιάς σταματά απότομα να δέχε-
ται αίμα, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστρέφεται. 
Κάθε λεπτό που περνά οδηγεί σε μία μόνιμη και μη 
αναστρέψιμη καταστροφή τμήματος της καρδιάς. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, όλα ανεξαιρέτως τα επι-
στημονικά δεδομένα, επιβάλουν το άνοιγμα του αγγεί-
ου που έχει αποφραχτεί το συντομότερο δυνατό μετά 
το επεισόδιο. 

Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Είτε με αγ-
γειοπλαστική (που γίνεται αποκλειστικά σε μεγάλα νο-
σοκομεία των Αθηνών που έχουν αιμοδυναμικό) είτε 
με τη χορήγηση φαρμάκου που διαλύει τον θρόμβο, 
δηλαδή με θρομβόλυση. Σ’ όλες τις περιπτώσεις που 
ο ασθενής υπολογίζεται ότι θα χάσει περισσότερο από 
2 ώρες από τη διάγνωση του εμφράγματος από τον 
πρώτο ιατρό, μέχρι την είσοδό του στο αιμοδυναμικό 
και το άνοιγμα του αγγείου, συνιστάται να γίνεται αμέ-
σως θρομβόλυση. 

Στην Πάρο, όπως και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 
οι χρόνοι αυτοί είναι ακατόρθωτοι και έτσι συνιστάται 
να γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη αμέ-
σως θρομβόλυση. Το φάρμακο χορηγείται μόνο σε ένα 
τύπο εμφράγματος (αυτό με επίμονη ανάσπαση) και 
υπό την προϋπόθεση ότι η διάγνωση είναι ορθή και 
δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Όπως όλα τα φάρμακα 
έχει μια πιθανότητα επιπλοκών (εγκεφαλικής αιμορ-
ραγίας σε περίπου 0.5% των περιπτώσεων, σπανιό-

τατα ακόμη και θανατηφόρας). Το υπερηχογράφημα 
καρδιάς μπορεί μεν να βοηθήσει στη διάγνωση και 
τον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων, δεν επιτρέπεται 
όμως σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τη 
θρομβόλυση και δε συνιστάται ως προαπαιτούμενο 
από καμία επιστημονική εταιρεία της Ευρώπης ή ΗΠΑ.

Παρά τα ξεκάθαρα (από 20ετίας) επιστημονικά δε-
δομένα, το ΚΥ της Πάρου είχε σταματήσει πλήρως να 
χρησιμοποιεί τη θρομβόλυση (τουλάχιστον κατά τα τε-
λευταία 8 έτη). Αυτό συνέβαινε ακόμη και σε χρονικά 
διαστήματα που υπηρετούσαν σε αυτό καρδιολόγοι. 
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο νυν 
επιστημονικός διευθυντής, προσπάθησε χωρίς αποτέ-
λεσμα να προμηθευτεί το φάρμακο μέσω δωρεών. 

Κατόπιν πρωτοκολλήθηκε το έγγραφο, το οποίο 
τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης του φαρμά-
κου στο ΚΥ και μετά από έγκριση της ΔΥΠΕ και του 
φαρμακείου του νοσοκομείου Σύρου, το φάρμακο βρί-
σκεται διαθέσιμο προς χρήση. Το ΚΥ της Πάρου, στον 
τρέχοντα χρόνο (σύμφωνα με τον καρδιολόγο κ. Πα-
τσουράκο σε ομιλία του στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό 
Συνέδριο, είναι το μοναδικό ΚΥ της χώρας που 
εφαρμόζει αυτή τη θεραπεία (η Θήρα έχει Γενικό 
Νοσοκομείο). 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο κάτοικος της Πάρου 
για την αντιμετώπιση του εμφράγματος; Τι 
έχει αλλάξει μετά την διαθεσιμότητα θρομβο-
λυτικού φαρμάκου στο ΚΥ;

Είναι γνωστό ότι το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
παρουσιάζεται ως ένας επίμονος πόνος πίσω από 
το στήθος με πιθανή αντανάκλαση στο στομάχι, στο 
λαιμό, στην πλάτη ή στα χέρια. Προσοχή: ένας τύπος 
εμφράγματος (κατώτερο) μπορεί να παρουσιαστεί ως 
στομαχόπονος (πόνος πάνω από τον ομφαλό), γεγο-
νός που μπορεί να μπερδέψει τους ασθενείς και να 
καθυστερήσουν να έρθουν στο νοσοκομείο!

Οποιοδήποτε συγγενικό μας πρόσωπο παρουσιάσει 
μια τέτοια εικόνα που δεν υποχωρεί μετά από μερικά 
λεπτά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πάσχει δυνητικά 
από έμφραγμα (μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου) κατά 
συνέπεια πρέπει γρήγορα και με ασφάλεια να μετα-
φερθεί στο ΚΥ. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν αφήνουμε ποτέ τον 
πάσχοντα μόνο, δεν του επιτρέπουμε να βαδίζει και 
καλούμε το ΕΚΑΒ και το ΚΥ (22843 60000). Ποτέ δεν 

επιτρέπουμε σε άτομο που πονάει στο στήθος 
να οδηγήσει! Ο λόγος κλήσης του ΕΚΑΒ είναι ότι 
το συγγενικό μας πρόσωπο διατρέχει μεγάλο κίνδυνο 
επιπλοκών ή και αιφνιδίου θανάτου κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς του. Το ΕΚΑΒ Πάρου, στον τρέχοντα 
χρόνο είναι στελεχωμένο με εκπαιδευμένους διασώ-
στες, πολύ έμπειρους στην εξωνοσοκομειακή ανακο-
πή. Εφόσον το ΕΚΑΒ δεν είναι διαθέσιμο, μπορούμε 
να επικοινωνήσουμε με την Ομάδα Διάσωσης, που 
επίσης διαθέτει ασθενοφόρο και αυτόματο απινιδωτή. 
Σε καμία περίπτωση δε ζητούμε επίσκεψη κατ 
οίκον από ιατρό, ούτε επισκεπτόμαστε ιατρείο, 
καθώς αυτό θα καθυστερήσει την αντιμετώπιση στο 
ΚΥ η οποία όπως προαναφέρθηκε, είναι υπερεπείγου-
σα. Στην περίπτωση που το ασθενοφόρο βρίσκεται 
μακριά και ο ασθενής είναι σε καλή κατάσταση και 
μπορεί να μετακινηθεί, είναι προτιμότερο για να κερ-
δηθεί χρόνος, να ξεκινήσουμε τη μεταφορά του προς 
το ΚΥ και μετά από επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, ώστε να 
τον παραδώσουμε στη μέση της διαδρομής όταν τα 
δύο οχήματα συναντηθούν. Ομοίως, στην περίπτωση 
που διαμένουμε στην Αντίπαρο, τηλεφωνούμε στο ια-
τρό που εφημερεύει και συγχρόνως μετακινούμε τον

πάσχοντα προς το ιατρείο του νησιού. Μετά από 
λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος (καθυστέρηση μόνο 
λίγων λεπτών), ο εφημερεύων ιατρός οφείλει να συ-
νοδέψει τον πάσχοντα προς το ΚΥ ανοίγοντας το πορ-
θμείο, αφού ενημερώσει τους ιατρούς του ΚΥ ώστε να 
ετοιμάζονται.

Σε κάθε περίπτωση που μεταφέρουμε άτο-
μο που πονάει στο στήθος είμαστε ψυχολογι-
κά έτοιμοι να ξεκινήσουμε καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση ανά πάσα στιγμή. Εάν υπάρχει 
αυτόματος απινιδωτής στην περιοχή μας τον παίρνου-
με στο αυτοκίνητο και είμαστε έτοιμοι να τον χρησιμο-
ποιήσουμε. Εάν το θύμα χάσει τη συνείδησή του, στα-
ματούμε αμέσως το όχημα, ελέγχουμε για αναπνοή, 
καλούμε ξανά το ΕΚΑΒ και ξεκινάμε συμπιέσεις χωρίς 
κανένα δισταγμό. Η ποιότητα της αναζωογόνησης που 
θα παρέχουμε σχετίζεται άμεσα με το τελικό αποτέλε-
σμα της υγείας του ασθενή. Ο υπογράφων (Τζανίδης) 
έχει να διηγηθεί σημαντικό αριθμό περιστατικών στα 
οποία είτε δεν έγινε καθόλου αναζωογόνηση από τους 
παραβρισκόμενους, είτε αυτή έγινε ελλιπώς ή με κακή 
ποιότητα, με αποτέλεσμα είτε τον εγκεφαλικό θάνατο 
του ασθενή είτε μια μόνιμη και μη αναστρέψιμη ανα-
πηρία. Ολόκληρος ο πληθυσμός του νησιού πρέπει όχι 
απλώς να πιστοποιηθεί στην ΚΑΑ, αλλά και να επανεκ-
παιδεύεται σε τακτική βάση από ομάδα υγειονομικών 
με ειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο, έτσι ώστε τόσο 
το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του να 
παραμένει υψηλό ενώ συγχρόνως να είναι συμβατό με 
τα τοπικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης των επειγόντων 
του νησιού. 

Εφόσον φτάσουμε με δικό μας μέσο στο  ΚΥ, ζητού-
με να μεταφερθεί ο ασθενής μας μέσα καθιστός (σε 
αναπηρική καρέκλα) και ενημερώνουμε τη νοσηλεύ-
τρια να ώστε να του δοθεί αμέσως προτεραιότητα και 
να γίνει ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το φάρμακο χορη-
γείται κατά προτεραιότητα από καρδιολόγο αλλά στην 
περίπτωση απουσίας του, μπορεί να χορηγηθεί από 
παθολόγο ή γενικό ιατρό κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Στόχοι
Ο κ. Τζανίδης υποστηρίζει στη συνέχεια της ενημέ-

ρωσης ότι οι κάτοικοι του Πάρου πρέπει να ευαισθη-
τοποιηθούν και να προσέρχονται στο ΚΥ ταχέως και 
χωρίς καθυστέρηση στην περίπτωση πόνου στο στή-
θος.

Επίσης, ο κ. Τζανίδης σημειώνει: «Μετά τον διορι-
σμό του καρδιολόγου (ο οποίος αναμένεται), η 
διαδικασία θα τελειοποιηθεί, έτσι ώστε κανένας 
συμπολίτης μας στο μέλλον να μην αποστερηθεί 
τη χορήγηση του φαρμάκου όταν αυτό ενδεί-
κνυται».

Θρομβόλυση εμφράγματος 
στο Κ.Υ. Πάρου
Στις 26 Οκτωβρίου, ένας νέος άνδρας 50 ετών, προσήλθε στο ΚΥ 
παραπονούμενος για επίμονο ισχυρό πόνο στο στήθος. Η υπεύθυνη των 
επειγόντων γενική ιατρός κ. Καψάλη διέγνωσε με επιτυχία (μέσω του 
πρωτοκόλλου θρομβόλυσης του ΚΥ Πάρου), ότι επρόκειτο για οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου το οποίο είχε ένδειξη θρομβόλυσης.
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΟΥ-

ΜΕΝΟΣ, ενοικιάζονται: α) Μεζονέτα 

150 τ.µ. µε 4 Υ/∆, 3 W.C., αυτόνοµη 

θέρµανση, βεράντες κήπο και θέα και 

β) Γκαρσονιέρες και δυάρια 20 – 50 

τ.µ. Ενοικίαση σεζόν ή όλο το χρόνο. 

Τηλ. 6972 024 101

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται χώρος 

για κατάστηµα, στην παραλία προς 

Ζωοδόχο Πηγή. Τηλ. για πληροφορίες: 

699 330 9867

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PIZZALICIOUS στην 

Παροικιά πωλείται, λόγω έναρξης 

άλλης δραστηριότητας. Πληροφορίες 

στο τηλ. 6947 953 342, κος. Γιώργος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ και ΨΗΣΤΗΣ–

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητούνται για εργασία σε 

ψητοπωλείο στην Παροικιά. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 698 694 1220

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 

διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 

Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-

δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 

30 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-

νωνήσουν στα τηλέφωνα:  22840 

– 41252, 41764, Κιν. 6979 798 938 

και e-mail: arhicom1@otenet.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε ηλεκτρολογικές 

γνώσεις και εµπειρία ζητείται από 

Ξενοδοχείο 4* στην Πάρο. Τηλ. επι-

κοινωνίας: 210 6232080

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για µόνιµη 

εργασία στο κυλικείο του Αερολιµένα 

Πάρου. Προϋποθέσεις: καλή γνώση 

αγγλικών, εµπειρία στην παρασκευή 

καφέ και στην προετοιµασία κρύας 

κουζίνας (σάντουιτς, σαλάτες κλπ). 

Τηλ. επικοινωνίας: 6982 925 141

ΚΟΠΕΛΑ κατά προτίµηση ελληνίδα, 

ζητείται για εργασία σε καφέ – µπαρ 

στην περιοχή Μάρπησσας – Πίσω 

Λιβαδιού, µε γνώσεις µπουφέ και 

σέρβις. Παρέχεται διαµονή. Τηλ. για 

πληροφορίες: 697 7501 883

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 

εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένου 

ατόµου. Τηλ. επικοινωνίας: 699 881 

7070

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PEUGEOT 206, µο-

ντέλο 2000, 1.200 κυβικά, χρώµατος 

µπλε πωλείται. Τηλ. για πληροφορίες: 

6977 997 925, 6977 248 885

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 

412 685

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 τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συγγενείς, φίλους και γνωστούς, που με 

οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας, για το χαμό της μητέρας και για-

γιάς μας ΜΑΡΙΓΩΣ Γ. ΠΑΣΣΟΥ, που χαιρετήσαμε την 1η Νοεμβρίου 2018, από 

την Παναγία την Εκατονταπυλιανή.

Τα παιδιά της Κωστής και Μάνια, η εγγονή της Έλενα



Εγκαίνια έκθεσης Γ. Βαρλάµου 
Υπό την παρουσία δεκάδων συμπολιτών μας πραγματοποιήθηκαν στις 

3/11/2018) στην αίθουσα Τέχνης Παροικιάς, τα εγκαίνια της έκθεσης: «Τα 
αγριολόλουδα του Βαρλάμου», στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρό-
νων από την ίδρυση του ΚΚΕ.

Στα εγκαίνια έστειλε χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνι-
κος, ενώ παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αι-
γαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, ο αντιδήμαρ-
χος, Μ. Μαλαματένιος, ο πρώην δήμαρχος Κ. Αργουζής, η πρώην έπαρχος, 
Γρ. Πρωτολάτη, πολλοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι του νησιού μας, 
καθώς και δεκάδες συμπολίτες μας.

Την αρχική ομιλία και το καλωσόρισμα στους προσκεκλημένους έκανε ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, ενώ για 
τον Γ. Βαρλάμο και τη δουλειά του μίλησε η καλλιτέχνης, Μοσχούλα Κοντό-
σταυλου.
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Καθαρή νίκη 
Αστέρα

Ο Αστέρας Μαρμάρων είναι φανερό ότι φέτος κάνει 
μία σοβαρή προσπάθεια να παρουσιάσει μία αξιόλογη 
δύναμη στο πρωτάθλημα και κυρίως να έχει ρόλο και 
την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, στη «μεγάλη κατη-
γορία», όπου επιτέλους, θα υπάρξουν δύο κατηγορίες 
από τη σεζόν 2018-2019.

Οι «κόκκινοι» της Πάρου στον αγώνα της περασμέ-
νης εβδομάδας απέναντι στην ομάδα της Κύθνου -που 
νίκησαν 1-0 στο γήπεδό τους- ούτε μπαλάρα έπαι-
ξαν, ούτε «θάμπωσαν» με την εμφάνισή τους. Έδει-
ξαν όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι φέτος είναι 
σοβαροί, κυνηγούν το θετικό αποτέλεσμα και ότι δεν 
είναι εύκολο θήραμα για κανέναν.

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχαν την πρωτοβου-
λία των κινήσεων, δημιούργησαν ευκαιρίες και τελικά 
ύστερα από χέρι του Βάσαλου των φιλοξενουμένων, 
με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του βετεράνου Ουέλιν-
γκτον, πέτυχαν το γκολ, που τους έδωσε και την τελι-
κή νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι η ομάδα των 
Μαρμάρων ήταν αυτή που δημιούργησε ευκαιρίες, 
αλλά τελικά δεν πέτυχε άλλο γκολ.

Περί διαιτησίας
Απορίας άξιος είναι ο θόρυβος που προκάλεσε η 

ομάδα της Κύθνου μετά τον αγώνα στην Πάρο, για τη 
διαιτησία του κ. Βαρθαλίτη.

Όλοι κατανοούμε την ταλαιπωρία που είχαν οι φι-
λοξενούμενοι αλλάζοντας συνεχώς πλοία ή ερχόμενοι 
μέσω Πειραιά στην Πάρο, για τον αγώνα που είχαν 
με τον Αστέρα. Όλοι κατανοούμε και την ταλαιπωρία 
που είχαν να επιστρέψουν στο νησί τους μέσω Πειραιά 
αρχικά, και αργότερα μέσω Λαυρίου. Όλοι κατανοού-
με τα πάντα και άλλωστε καμία ομάδα των νησιών 
μας για να μετέχει στο δυσκολότερο πρωτάθλημα 
της χώρας μας (ελέω συγκοινωνιακού προβλήματος), 
δεν έχει αποφύγει παρόμοιες ταλαιπωρίες. Όμως, 
για όλα τα παραπάνω θέματα δεν έφταιξε ο 
Αστέρας… Οι δηλώσεις του στυλ «δεν ξανά ερχόμα-
στε στην Πάρο, αν δε λυθεί το συγκοινωνιακό πρό-
βλημα», δεν είναι θέμα του Αστέρα ή του ΑΟΠ, κλπ. 
Είναι ζήτημα άλλων. Έτσι, άγνωστο γιατί, οι άνθρωποι 
της Κύθνου ξεκίνησαν μία ολόκληρη ιστορία μετά τον 
αγώνα στα Μάρμαρα με τον Αστέρα, υποστηρίζοντας 
ότι «σφαγιάστηκαν από τη διαιτησία».

Δύο οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται. Η 
πρώτη για τη φάση που δόθηκε το πέναλτι στην Πα-
ριανή ομάδα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι το χέρι του 
Βάσαλου μέσα στην περιοχή ήταν πεντακάθα-
ρο. Έχουμε μάλιστα και την υποψία ότι η μπάλα πρώτα 
βρήκε το δεξί του χέρι και στη συνέχεια στο απλωμένο 
αριστερό του χέρι. Η συνέχεια δε, όταν πολλοί παί-
κτες της Κύθνου έσπευσαν να παρηγορήσουν 
τον  Βασάλο, τα λέει όλα. Μεγαλύτερη απόδειξη 
ακόμα είναι ότι λόγω της κακής ψυχολογίας που 
είχε ο Βασάλος, από το «χαζό» πέναλτι που 
έκανε, ήταν η αντικατάστασή του αμέσως (στο 
ημίχρονο) από τον προπονητή του! Χαζομάρα του πο-
δοσφαιριστή; Απειρία στο πώς ένας ποδοσφαιριστής 
αντιδρά μέσα στην περιοχή του; Όλα αυτά ίσως ναι. 
Αλλά το χέρι ήταν τόσο καθαρό, που δεν αντέχει σε 
καμία περεταίρω συζήτηση. 

Η δεύτερη φάση που διαμαρτυρήθηκε η Κύθνος 
ήταν στο 79ο λεπτό, όταν ο Θ. Γονίδης των φιλοξε-
νουμένων συγκρούστηκε με τον Παριανό τερματοφύ-
λακα Μπάκο. Είδαμε και ξανά-είδαμε τη φάση. Είναι 
πιστεύουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη. Ο Θ. Γονίδης τρέχει 
να προλάβει την μπάλα και κάνει κεφαλιά. Ο τερματο-

φύλακας Μπάκο, προσπαθεί να αποκρούσει την μπάλα 
και οι δύο παίκτες βρίσκονται συγχρόνως στον αέρα. 
Φυσιολογικό επακόλουθο είναι να συγκρουστούν. Δεν 
υπάρχει καμία πρόθεση. Ούτε από τον επιθετικό της 
Κύθνου που προσπαθεί να πιάσει την κεφαλιά, ούτε 
από τον τερματοφύλακα Μπάκο που προσπαθεί να 
αποκρούσει την μπάλα! Καμία πρόθεση και γι’ αυτό ο 
διαιτητής Βαρθαλίτης έκανε νεύμα «συνεχίζεται».

Ο ΑΠΣ Κύθνου λόγω του εκνευρισμού που 
είχε από την ταλαιπωρία για το ταξίδι του 
προς την Πάρο έκανε μία μεγάλη απρέπεια. 
Αμφισβήτησε τη νίκη που κέρδισε καθαρότατα 
ο Αστέρας μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, δεν είναι 
δίκαιο. Κρίμα…

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Παρτζάλης, Ου-

έλινγκτον, Βιντζηλαίος (Νταής), Ορούτσι, Φύριγγος, 
Πατρίκου, Σ. Μπελούκης (Τ. Μπελούκης), Κλούβας 
(Αλιπράντης), Κληρονόμος, Αντιπαριώτης

Κύθνος: Γκούμας, Λεβαντής, Γαρδεράκης, Γονιδά-
κης, Δανιήλ (Ν. Γονίδης), Ψαρράς, Μπιζικούκης (Φ. 
Λαρεντζάκης), Βασάλος (Π. Λαρεντζάκης), Ηλιού, Θ. 
Γονίδης, Κούτσι

Διαιτητής: Βαρθαλίτης με βοηθούς τον κ. Ζαράνη 
και την κ. Μαργαρίτη. 

Ήττα Νηρέα
Την ήττα με 2-1 από τον Παμμηλιακό γνώρισε ο Νη-

ρέας μέσα στην Πάρο. Η ομάδα της Μήλου αιφνιδίασε 
την ομάδα της Νάουσας, όταν μόλις στο 2ο λεπτό ο 
Καμακάρης με σουτ έγραψε το 0-1.

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανη-
γύρισε ο Παμμηλιακός που επικράτησε αν και δύσκο-
λα με 1-2 του Νηρέα στην Πάρο στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής του 2ου ομίλου.

Στη συνέχεια ο Νηρέας ανοίχθηκε για να ισοφαρί-
σει, δημιούργησε μερικές καλές φάσεις, αλλά σε μία 
αντιπίθεση ο Παμμηλιακός κέρδισε πέναλτι με τον 
δαιμόνιο Καμακάρη, που μετουσίωσε σε γκολ ο πο-
λύπειρος Παπαδημητρίου, γράφοντας το 0-2. Στο 54ο 
λεπτό ο Νηρέας κέρδισε πέναλτι, ενώ αποβλήθηκε και 
ο Κυρίτσης που το έκανε. Ο Νηρέας με τον Ραμπαβί-
λα μείωσε σε 1-2, ενώ αναγεννήθηκαν οι ελπίδες για 
την ανατροπή, καθώς ο Παμμηλιακός είχε μείνει με 10 
παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Η Παριανή ομάδα όχι 
μόνο δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει παρά τις ευκαιρίες 
που δημιούργησε, αλλά έμεινε και εκείνη με 10 παί-
κτες, από την αποβολή του Σάμιου με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα στο 82ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Φ. Ζουμής, Λ. Ρούσσος (Η. Ζουμής), Σάμι-

ος, Τσενάι, Μπαρμπαρίγος, Ρεσουλάι (Ντένις), Σταθε-
ρός, Βράπι, Αρκουλής (Μετάι), Γ.  Ρούσσος, Ραμπαβί-
λας

Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Δρίλης, Ζούλιας 
(Ψαθάς), Κουρέλης, Κυρίτσης, Κέισι, Σοσόλι, Ατανά-
σοφ, Καμακάρης (Μαυρογιάννης), Παπαδημητρίου, 
Σάντα.

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Κουζού-
μη και Βαρθαλίτη.

Μπορούσε και τη νίκη
Δίκαιο βαθμό από τον πρωτοπόρο ΑΟ Σερίφου πήρε 

ο Μαρπησσαϊκός μέσα στη Σέριφο, με 1-1.
Παρά ταύτα, αν κάποιος αδικήθηκε από το τελικό 

1-1 αυτός είναι ο Μαρπησσαϊκός, ο οποίος στη 
φετινή χρονιά έχει τσακωθεί με την τύχη του… 
Η Μάρπησσα ήταν αυτή που έχασε τις μεγάλες ευκαι-
ρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η ομάδα της Σερίφου 
ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με τον 
Λιβάνιο. Ο Μαρπησσαϊκός συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, 
άλλοτε με τον Γκεμπόρις και άλλοτε με τον Κρητικό ή 
τον Βιτζηλαίο. Τελικά, το πολυπόθητο γκολ της ισο-
φάρισης ήρθε στο 80ο λεπτό, ύστερα από πέναλτι του 
Κρητικού, το οποίο κέρδισε ο ίδιος.

 Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: Βαλσαμάκης, Αλεξ. Μαγουλάς, Παγιολά-

ρι, Ν. Ρεβίνθης (Ρώτας), Μουστάκας, Αναστ. Μαγου-
λάς, Λιβάνιος, Τζελάμι, Αραβαντινός (Κ. Ρεβίνθης), Πα-
ρίσης, Παππάς.

Μαρπησσαϊκός: Λιάρος, Παπαδόπουλος, Βράπι, 
Τζανακόπουλος, Σωρηρόπουλος, Χρυσοχός, Κορρές, 
Γκεμπόρις, Βιτζιλαίος, Κρητικός, Αντωνόπουλος.

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Βαρθα-
λίτη και Αντωνάκη. 

Βαθμολογία
1. Σέριφος 13
2. Παμμηλιακός 10
--------------------------------
3. ΑΟΠ 10
--------------------------------
4. Αστέρας Μαρμάρων 10
5. Κύθνος 9
6. Μαρπησσαϊκός 7
7. Νηρέας 7
8. Πανσιφναϊκός -6 
Σημ.: ΑΟΠ, Αστέρας Μαρμάρων και Μαρπησσαϊκός, 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Πρωτάθλημα Κ-14 (2ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων 9-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 9
2. Μαρπησσαϊκός 7
3. ΑΟΠ 4
4. Νηρέας 0
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Ο Νηρέας έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Αθλητικά
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Μπάσκετ

Συνεχίζει την καλή πορεία του ο Πλοηγός Αντιπάρου 
στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων και την 
προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε με 54-48 τον Παννα-
ξιακό μέσα στη Νάξο.

Η ομάδα της Αντιπάρου για έναν ακόμα αγώνα έδει-
ξε δυνατή στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί ουσια-
στικά κρίθηκε η μεγάλη νίκη. Για την ιστορία τα δεκά-
λεπτα του αγώνα –με πρώτον τον Πανναξιακό- ήταν: 
12-11, 24-25, 37-34, 48-54.

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός: Α. Τόμπας, Λιανόπουλος 6 (1), Μαυ-

ρομμάτης 11, Σιδερής, Δ. Τόμπας 5, Σαράντος 2, Βε-
ρύκοκκος, Μανδηλαράς 13 (1), Βόμβας 8, Φλεριανός 
3

Πλοηγός: Α. Φαρούπος 9 (1), Π. Μαρινάτος, Δ. 
Μαρινάτος 6, Χ. Φαρούπος 5, Χ. Αθανασίου, Χιούσα 
2, Καλάργυρος 8, Τριαντάφυλλος 24, Φ. Αθανασίου

Διαιτητές: Αγγ. Σαμοθράκης, Μαρ. Κιουλάφας.

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Σημαντική νίκη πέτυχε ο Μαρπησσαϊκός με 64-57 

στο κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας επί του Παννα-
ξιακού, για το εφηβικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλά-
δων.

Ο αγώνας είχε διακυμάνσεις στο σκορ με τις δύο 
ομάδες να πηγαίνουν καλάθι – καλάθι. Τα δεκάλεπτα 
του αγώνα ήταν: 14-14, 30-28, 49-44, 64-57.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ρούσσος, Χαλιάς, Πετρόπουλος, 

Μπουραντάς 6 (1), Προμπονάς, Λουκής 5 (1), Ζωντα-
νός 14 (1), Μαρινάκης 13 (1), Γεωργίτσος 14, Μπά-
λιος 9 (1), Αρκουλής 3 (1), Μελανίτης

Πανναξιακός: Σαράντος 6, Κρητικός 5, Κορακίτης 
2, Αρτσάνος 31 (3), Βόμβας 1, Απειρανθίτης 7, Γρυλ-
λάκης 2, Λιανόπουλος, Φλεριανός, Τόμπας, Μαυρομ-
μάτης 3 (1)

Διαιτητές: Παπαδημητρόπουλος, Θεοδοσίου.

Τουρνουά ακαδημιών Πάρου
Πραγματοποιήθηκε με θετικές εντυπώσεις και όμορ-

φες αθλητικές εικόνες το 4ο τουρνουά ακαδημιών κα-
λαθοσφαίρισης (μίνι και παμπαίδων) που διοργάνωσε 
η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, για τα μικρά παιδιά 
της Πάρου και της Αντιπάρου.

 Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο 
της Μάρπησσας στις 4 Νοεμβρίου 2018 και μετείχαν 
τα σωματεία: ΑΟ Πάρου, Μαρπησσαϊκός και Πλοηγός. 
Το τουρνουά ήταν υπό την αιγίδα της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του προέδρου του 
περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχου 
Πάρου, Κ. Μπιζά: «[…] Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
έχει ως διαρκή στόχο την στήριξη του υγιούς αθλη-
τισμού και των σωματείων που καταβάλλουν πολύ-
τιμες προσπάθειες για την ανάπτυξη και προώθηση 
του. Για τον παραπάνω λόγο συμμετέχει ως συνδιορ-
γανωτής στις σημαντικότερες αθλητικές δράσεις που 
πραγματοποιούνται στα νησιά μας σε συνεργασία με 
τους δήμους και τους αθλητικούς συλλόγους».

Τέλος, το επαρχείο Πάρου ευχαρίστησε για τους 
αγώνες αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Περιφέ-
ρειας και του δήμου Πάρου, το Κ.Υ. Πάρου, την ΕΣΚ 
Κυκλάδων, τους προπονητές των σωματείων, τον δι-
αιτητή, Χ. Πετρόπουλο και τα μέλη της γραμματείας 
των αγώνων, κυρίες: Μ. Περαντινού, Η. Φραντζή, Μ. 
Λαουράκη και Κ. Πιρπέρογλου.

Χρηματοδότηση 
σχολικών 
επιτροπών

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέρος», με ανακοί-
νωσή του ζητάει ενημέρωση για την κατανομή χρημά-
των της σχολικής επιτροπής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζονται οι σχολικές 

επιτροπές είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και κατανέμονται στις σχολικές μονάδες με 
βάση τον αριθμό των μαθητών αλλά και τις ανάγκες 
των σχολικών μονάδων.

Ζητούμε: 
α) ενημέρωση των προϊσταμένων των νηπιαγω-

γείων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των χρημάτων 
της Σχ. Επιτροπής ΠΕ και ΔΕ 

β) συνάντηση με τη ΔΕΠ για πλήρη ενημέρωση 
σχετικά με τα ποσά που αναλογούν στις σχολικές μο-
νάδες, τον τρόπο διάθεσης των 50.000 από το ΣΑΤΑ 
για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και 
ενημέρωση για  την ένταξη επισκευών σχολικών κτη-
ρίων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 

γ) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων να αξιολο-
γούνται από το Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής το οποίο θα 
λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Θεωρούμε ότι μόνο με τη διαδικασία του διαλόγου 
και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων με την εκπαίδευση φορέων (εκπαιδευτικών, γο-
νέων, δημοτικών αρχών, κυβέρνησης κλπ.) μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά  τα προβλήματα  
των σχολείων και της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Διεκδικούμε τη κατανομή με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες των σχολείων και όχι ανάλογα με τις πελα-
τειακές ή φιλικές σχέσεις».

Νέοι γεωργοί
Την απόφαση ένταξης 104 νέων γεωργών στο Υπο-

μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ΠΑΑ 2014-2020, 
στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσε-
ων στήριξης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος, με συνολική δημόσια δαπάνη 
2.158.000 ευρώ. 

Ειδικότερα, για τους 104 δικαιούχους από τα νη-
σιά του Ν. Αιγαίου, που εντάσσονται στο Πρόγραμ-
μα, κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων ένταξης 
που κατέθεσαν, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις, 
προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις, εκκινούν από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και 
η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, με δε-
σμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε 
δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού 
Σχεδίου είναι τρία έτη και η μέγιστη, τέσσερα έτη. Η 
υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου πρέπει να 
ξεκινήσει εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την 
ημερομηνία  ένταξης και ο δικαιούχος υποχρεούται να 
τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά την διάρκεια 
υλοποίησής του. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που 
θα λάβει ο κάθε δικαιούχος κυμαίνεται μεταξύ 17.000 
ευρώ και 22.000 ευρώ.   

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 
για τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της δι-
κής τους αίτησης ένταξης, από την ηλεκτρονική εφαρ-
μογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ), στην οποία έχει υποβάλει την αίτησή 
του.

Πινγκ πονγκ

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς ανακοίνωσε ότι 
από το Σάββατο 3 Νοεμβρίου αρχίζουν μαθήματα 
πινγκ πονγκ για παιδιά και εφήβους από Ε’ δημοτικού 
μέχρι Γ’ Λυκείου.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο στην αί-
θουσα του συλλόγου από τις 6 μέχρι τις 8μμ, από τον 
πρωταθλητή Πάρου στο πινγκ πονγκ, Jean Baptiste 
Leullier, γνωστό ως JB.

Η παροχή δωρεάν μαθημάτων έγινε δυνατή χάρη 
στην οικονομική συνδρομή τριών φίλων του αθλήμα-
τος, τον Χρήστο Νίκα, τον Γιώργο Παρούση και τον 
Μανόλη Σκανδάλη, τους οποίους ο πολιτιστικός σύλ-
λογος Αγκαιριάς συγχαίρει και ευχαριστεί για την ευ-
γενική τους χειρονομία.

Βραβείο
Στη μνήμη του μεγάλου πάριου λογοτέχνη, ποιητή, 

δημοσιογράφου και πατριδολάτρη Γιάγκου Αργυ-
ρόπουλου, απονεμήθηκε και εφέτος, το καθιερωμέ-
νο ετήσιο βραβείο στο δημόσιο λύκειο Πάρου. 

Άξιος ήταν ο τελειόφοιτος Γεώργιος – Πέτρος 
Δρόσος, με βαθμό στο 19,9. Ο αριστούχος μαθητής 
είναι τώρα ήδη φοιτητής του οικονομικού πανεπιστη-
μίου Αθηνών, στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τε-
χνολογίας.
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