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Όπως είπε ο κ. Φάμελλος: «Οι δήμοι που θα επιλέ-
γουν την ταφή των απορριμμάτων τους θα πληρώ-
νουν περισσότερα» και συνεχίζοντας τόνισε «Η χώρα 
μας έχει ήδη πληρώσει πάνω 100 εκατ. πρόστιμα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές και από το 
2020 θα πληρώνει πρόστιμα εάν δεν ανακυκλώνει».

Ακόμα, ο κ. υπουργός σημείωσε ότι έχει ολοκληρω-
θεί και θα δοθεί στους δήμους νέος πρότυπος κανο-
νισμός καθαριότητας, με υποχρεωτική διαλογή στην 
πηγή και των οργανικών. Ταυτόχρονα, θα δίνεται η 
δυνατότητα στους επόπτες καθαριότητας των 
δήμων να ελέγχουν τι υπάρχει σε κάθε κάδο 
χωριστής διαλογής, με τον οποίο θα συνδέο-
νται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια, θα 
υπάρχει άμεσα μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων κά-
δων συλλογής χαρτιού και γυαλιού, επιπλέον του ήδη 
υπάρχοντος μεικτού κάδου ανακύκλωσης, αλλά και 
υποχρεωτική χωριστή συλλογή του οργανικού, όπως 
είναι τα τρόφιμα, τα κλαδέματα και τα άλλα προϊόντα 
που σαπίζουν και τα οποία δημιουργούν τις μεγαλύτε-
ρες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με στραγ-
γίσματα στους ΧΥΤΑ και έκλυση αερίων που συμβάλ-
λουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει με επι-
στολή του να επιταχυνθούν οι προκηρύξεις χρηματο-
δοτικών εργαλείων και από το 2019 όλοι οι δήμοι να 
έχουν διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων και οργανι-
κών. Όπως πρόσθεσε: «Οι δήμοι θα διαθέτουν πολλα-
πλούς κάδους ανακύκλωσης και κάδους οργανικών 
προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ανακυκλώνουν 
απρόσκοπτα. Στη συνέχεια, τα απορρίμματα κάθε δή-
μου θα ζυγίζονται και όσα περισσότερα απορρίμ-
ματα πηγαίνει ένας δήμος για ταφή, τόσο θα 
ανεβαίνει και η τιμή της ταφής. Αντίθετα, όση 
περισσότερη ανακύκλωση επιτυγχάνεται, τόσο 
περισσότερο θα μειώνονται τα δημοτικά τέλη. 
Πρόκειται για ένα στοίχημα που πρέπει όλοι μαζί να 
κερδίσουμε και ως προς τη χωριστή διαλογή του ορ-
γανικού και ως προς την ανακύκλωση, ακόμα και για 
την μεταφόρτωση», επεσήμανε.

Σακούλες
Η τιμή για τις πλαστικές σακούλες από την 1η Ιανου-

άριου 2019 η τιμή θα αλλάξει προς τα πάνω και θα 
πάει στα 9 λεπτά από 4 λεπτά (με ΦΠΑ) που κοστίζει 
σήμερα.

Στον σχετικό νόμο αναφέρεται ότι: «Εισάγονται μέ-
τρα διαχείρισης σχετικά με τις πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και επιβάλλεται στους καταναλωτές, η 
υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ανά 
τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με 
τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, το ύψος του οποίου 
ορίζεται από 1/1/2018, στην τιμή των τριών (3) λε-
πτών του ευρώ και από 1/1/2019, στην τιμή των επτά 
(7) λεπτών του ευρώ».

Όπως αναφέρεται «το ανωτέρω περιβαλλοντικό τέ-
λος αποτελεί δημόσιο έσοδο, εισπράττεται από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 
αποδίδεται υπέρ στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύ-
κλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)».

Έτσι, από την αρχή του χρόνου αλλάζει η τιμή για τη 
διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών από τα ταμεία 
των σούπερ μάρκετ και των εμπορικών καταστημά-
των. Πάντως, από την υποχρέωση υποβολής δηλώσε-
ων απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται οι 
επιχειρήσεις που έχουν πάψει να διαθέτουν πλαστικές 
σακούλες στους πελάτες τους, καθώς και ορισμένες 
κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν είναι καν υπόχρε-
οι, όπως οι περιπτερούχοι και οι ασχολούμενοι με το 
υπαίθριο εμπόριο. Το τέλος αποδίδεται ανά τρίμηνο 

στο Δημόσιο, με την ηλεκτρονική υποβολή σχετικών 
δηλώσεων από τους υπόχρεους τον αμέσως επόμενο 
μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Κάθε έμπορος ο οποίος διαθέτει στους καταναλω-
τές λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκτός 
από αυτούς που εκμεταλλεύονται περίπτερα 
και όσους ασκούν υπαίθριο εμπόριο οι οποίοι 
εξαιρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, 
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ 
δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους ανά τρί-
μηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από 
τη λήξη του τριμήνου αυτού. Συνεπώς, εφόσον σε 
κάποιο τρίμηνο ο έμπορος δε διέθεσε στους πελάτες 
του καμία λεπτή πλαστική σακούλα δεν υποχρεούται 
στην υποβολή μηδενικής δήλωσης περιβαλλοντικού 
τέλους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η επι-
χείρηση έχει παύσει εξ ολοκλήρου τη διάθεση λεπτών 
πλαστικών σακουλών στους πελάτες της, π.χ. διαθέτει 
χάρτινες ή άλλου τύπου σακούλες για τις οποίες δεν 
επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Κατά συνέπεια στις 
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται για τη μη υποβολή δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί 
δήλωση περιβαλλοντικού τέλους με λάθη μπορεί να 
υποβληθεί νέα τροποποιητική (διορθωτική) δήλωση 
χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ. Αν από τη νέα δή-
λωση προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον πε-
ριβαλλοντικού τέλους (επειδή με την αρχική δήλωση 
δεν είχαν δηλωθεί όλες οι διατεθείσες πλαστικές σα-
κούλες και είχε βεβαιωθεί χαμηλότερο ποσό τέλους), 
ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώνει το προκύ-
πτον επιπλέον ποσό τέλους προσαυξημένο με τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ θα επιβαρύνεται και με 
αυτοτελές πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί βιβλία απλο-
γραφικά ή 500 ευρώ αν τηρεί βιβλία διπλογραφικά. 
Αν από τη νέα δήλωση προκύπτει μείωση του αρχικώς 
βεβαιωθέντος τέλους, ο φορολογούμενος θα επιβα-
ρύνεται μόνο με το αυτοτελές πρόστιμο των 250 ή 
των 500 ευρώ. 

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 478

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

Περισσότερη ανακύκλωση
Λιγότερα δημοτικά τέλη
Στην ΚΥΑ που θα υπογραφεί άμεσα από τα υπουργεία Εσωτερικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την οποία οι δήμοι που θα κάνουν 
τη μεγαλύτερη ανακύκλωση θα πληρώνουν λιγότερα τέλη στον ΦοΔΣΑ 
της περιοχής τους, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, 
Σωκράτης Φάμελλος, σε δημόσια τοποθέτησή του.

Πρώτο θέμα
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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

Βία κατά των 
γυναικών

Το μήνυμα της αντιδημάρχου του δήμου Πάρου, Δώρας Σαρρή Παπακυρίλου, 
για την παγκόσμια μέρα κατά της βίας εναντίων των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, 
έχει ως εξής:

«Η 25η Νοεμβρίου έχει θεσμοθετηθεί ως Παγκόσμια Ημέρα μνήμης και δια-
μαρτυρίας κατά της βίας εναντίων των γυναικών, μιας βίας που δε γνωρίζει ηλι-
κίες, σύνορα, πολιτισμούς, θρησκείες, μίας βίας που δεν έχει κοινωνική τάξη, 
εθνικότητα, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση, ηλικία 
και παίρνειδιάφορες μορφές, όπως σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική, 
οικονομική κα.

Το φαινόμενο της άσκησης βίας εναντίον των γυναικών στη Ελλάδα της οικονο-
μικής κρίσης, της ανεργίας και των μεγάλων ροών προσφύγων, σε ομάδες υψηλής 
ευαλωτότητας όπως άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ και μετανάστριες, παίρνει ανη-
συχητικές διαστάσεις με την ενδοοικογενειακή να αποτελεί την πιο συνηθισμένη 
εκδήλωση βίας.

Η ανοχή μας ως κοινωνία σε φαινόμενα βίας οφείλει να είναι μηδενική και ως 
Δημοτική Αρχή, είναι χρέος μας να συμμετέχουμε στην ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας στο θέμα αυτό αλλά και να δημιουργούμε δομές και  προ-
ϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες που έχουν βιώσει και βιώνουν βία στο εργασιακό, 
κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον τους να βρίσκουν τη βοήθεια, τη προσοχή 
και τη φροντίδα που χρειάζονται.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος, ως Γυναίκα και ως Αντιδήμαρ-
χος Πάρου, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων μου έχω τα τελευταία 
χρόνια, ασχοληθεί επισταμένα με δράσεις για την προώθηση της αρχής της ισότη-
τας των δύο φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που απαξιώνουν την 
ισότιμη θέση της γυναίκας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Μέσω 
του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 
Κοινωνίες», μια δράση της ΕΕ για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την 

προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, ο Δήμος Πάρου με συνεργαζόμενους 
φορείς εκπονεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διοργανώνει 
πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που στοχεύουν στην ενίσχυση και ενδυνά-
μωση των γυναικών στην Τοπική κοινωνία.

Τέλος, ο Δήμος Πάρου, μερίμνησε για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών 
όπως το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο διαθέτει τη τεχνογνωσία να παρέχει υπη-
ρεσίες άμεσης βοήθειας για την ολοκληρωμένη στήριξη σε γυναίκες και κορίτσια, 
θύματα βίας. Στο Κέντρο Κοινότητας, το οποίο πλαισιώνεται από Ψυχολόγο και 
Κοινωνική Λειτουργό, τα θύματα βίας μπορούν να απευθυνθούν για να λάβουν 
ψυχολογική υποστήριξη, να βοηθηθούν για να εξαλείψουν τα συναισθήματα ενο-
χοποίησης και φόβου που βιώνουν αλλά και να ενημερωθούν για το νομοθετικό 
πλαίσιο που τις προστατεύει.

Η βία κατά των γυναικών θα εξακολουθήσει να υφίσταται μόνο αν ως κοινωνία 
υποθάλψουμε τη σιωπή, την ανοχή και τη συγκάλυψη. Είναι στο χέρι μας λοιπόν, να 
βάλουμε ένα τέλος. Ένα τέλος που θα σημάνει την απελευθέρωση των γυναικών, 
από τα δεσμά του φόβου, της κακοποίησης και της ενοχής».
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Διαμαρτυρία 
του δήμου 
Αντιπάρου

Ομόφωνα το δημοτικό συμ-
βούλιο Αντιπάρου διαμαρτυρή-
θηκε στην Alpha bank για την 
αναστολή λειτουργίας του υπο-
καταστήματος στο νησί.

Η διαβίβαση της επιστολής δι-
αμαρτυρίας προς τη διοίκηση της

Τράπεζας έχει ως εξής:
«Με έκπληξη αλλά και απορία πληροφορηθήκαμε 

την πρόθεση της Διοίκησης της τράπεζας Alpha Bank 
να αναστείλει την λειτουργία του υποκαταστήματος 
της στην Αντίπαρο. 

Ο Δήμος Αντιπάρου είναι ένα μικρός νησιώτικος 
Δήμος ο οποίος όμως είναι ένας σημαντικός τουρι-
στικός προορισμός. Κατά τους θερινούς μήνες συ-
γκεντρώνει πλήθος παραθεριστών και οι χιλιάδες 
επισκέπτες και τουρίστες εξυπηρετούνται από το εν 
λόγω κατάστημα. Επιπλέον, στο νησί δραστηριοποι-
ούνται πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών της Τράπεζας, διατηρούν τα ταμειακά 
τους αποθέματα και τη στηρίζουν με καθημερινές συ-
ναλλαγές, εμπιστευόμενο έως σήμερα τις ποιοτικές 
υπηρεσίες που παρέχει.

Εκφράζοντας το κοινό αίσθημα των δημοτών μας 
θεωρούμε την ανωτέρω απόφαση άδικη και εσφαλ-
μένη, καθώς δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο 
όλες οι παράμετροι που άπτονται της οικονομικής 
δραστηριότητας του τόπου μας όσο και η κοινωνική 
διάσταση της λειτουργίας του υποκαταστήματος για 
την τοπική κοινωνία γι ένα υποκατάστημα που είναι 
δυναμικό στις συναλλαγές του και στο οποίο πλήθος 
πολιτών διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του σ αυτό. 
Μεταφέροντας την έντονη ανησυχία και αγωνία επι-
χειρηματιών, επαγγελματικών ομάδων, συνταξιού-
χων αλλά και όλων των κατοίκων του νησιού μας, οι 
οποίοι για όλα τα προηγούμενα χρόνια εμπιστεύτηκαν 
τη δική σας τράπεζα, ενισχύοντας τη με τις καταθέ-
σεις, τις αποταμιεύσεις χρόνων, αλλά και την αγορά 
πολλών επενδυτικών προϊόντων, θέλουμε αφενός να 
διαμαρτυρηθούμε έντονα γι αυτή τη δυσάρεστη από-
φαση κι αφετέρου να ζητήσουμε την άρση της.

Ζητάμε από τη Διοίκηση της Alpha Bank να επανε-
ξετάσει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργί-
ας του υποκαταστήματος της στην Αντίπαρο, καθώς 
θεωρούμε πως το συγκεκριμένο υποκατάστημα εξυ-
πηρετεί τους κατοίκους και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες 
στο νησί μας.

Παρακαλούμε θερμά για την ευαισθητοποίηση σας 
επί του θέματος και ευελπιστούμε να επανεξετάσετε 
και να ανακαλέσετε την απόφαση σας».

Εποπτεία
Ο τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών καθορίζεται με σχετική 
υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως στις 8 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση η εποπτεία των Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών ασκείται από το ΥπΑΑΤ μέσω της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και 
Συνεργατισμού, η οποία στο εξής θα είναι η αρμόδια 
αρχή και θα εποπτεύει τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σμούς, τους Κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, 
τους Κλαδικούς Εθνικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, 
τους αναγκαστικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και 
τις Ενώσεις τους, τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Η άσκηση της εποπτείας σε συγκεκριμένο Αγροτικό 
Συνεταιρισμό γίνεται με εντολή του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αρμόδια όργανα σε 
περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς και εμπεριστατω-
μένες καταγγελίες σε βάρος των Διοικήσεων για μη 
τήρηση νόμου, καταστατικού, αποφάσεων οργάνων 
διοίκησης και γενικά των τηρούμενων βιβλίων και 
στοιχείων καθώς και οικονομικοδιαχειριστικών ζη-
τημάτων, καθώς και ύστερα από αίτημα όσων έχουν 
έννομο συμφέρον, αλλά και αν ο υπουργός κρίνει ότι 
πρέπει να ασκηθεί εποπτεία και έλεγχος. Οι ελεγκτές 
της έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε πληρο-
φορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την 
άσκηση του έργου και της αποστολής τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Αντιπάρου, ήδη αυτή βρίσκε-
ται στα χέρια της εισαγγελίας, ενώ έχουν ξεκινήσει και 
οι καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Θανάσιμος 
τραυματισμός

Στις 13/11/2018 στην Αντίπαρο βρέθηκε 72χρονος 
ημεδαπός χωρίς τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος από 
μηχάνημα έργου μέσα σε αποθήκη κατοικίας του. 

Ο 72χρονος απεγκλωβίστηκε από κλιμάκιο της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου διαπιστώθηκε ο θά-
νατός του. 

Χρηματοδότηση 
Αντιπάρου

Νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 
132 εκατομμυρίων ευρώ, για 43 έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε 39 δήμους της χώρας, ενεργοποιού-
νται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη 
Χαρίτση.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στις Προ-
σκλήσεις Ι και ΙΙ του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συ-
νολικού προϋπολογισμού 300 και 350 εκατ. ευρώ, για 
τους Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδο-
μών των Δικτύων Ύδρευσης» και «Βελτίωση των βασι-
κών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της 
επεξεργασίας των λυμάτων» αντίστοιχα.

Από τη συγκεκριμένη δράση ο δήμος Αντιπάρου 
χρηματοδοτείται με 434.000 ευρώ για την προμήθεια 
και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο νησί.

Τέλος, στο 
τέλος!

Εισήχθηκε προς ψήφιση τροπολογία του υπουργεί-
ου Οικονομικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης με την οποία καταργείται από το φορολογικό 
έτος 2018 η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύ-
ματος 500 ευρώ για τους αγρότες-μέλη αγροτικών 
συνεταιρισμών.

Η κατάργηση του τέλους αφορά ακόμα τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς, τους σχολικούς συνεταιρισμούς 
του άρθρου 46 του ν. 1566/1985, τους φορείς κοινω-
νικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή Κοι-
νωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού 
Εργαζομένων, καθώς και τις επιχειρήσεις, ανεξαρτή-
τως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, 
πτώχευση ή αδράνεια.

Στόχος της ρύθμισης είναι αφενός η παροχή φο-
ρολογικών κινήτρων για ένταξη σε συνεταιριστικές 
μορφές δραστηριότητας αλλά και για σύσταση αντί-
στοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλ-
λαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών και νομικών 
προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις 
πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα.

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.

Δρέσδη – Νυρεμβέργη – Μόναχο – Ίνσμπρουκ – Βερόνα

www.meltemitravel.gr

Οδική – αεροπορική εκδρομή   30/12 - 6/1 

Παριανό γκρούπ - πληροφορίες / κρατήσεις: 22840 21242 και 22558
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ
Εγγύηση ποιότητας και σωστής ποσότητας

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880
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& διανοµή
κατ’ οίκον!

Γιορτινό τραπέζι µε
αγαπηµένα πρόσωπα και
προϊόντα του τόπου µας

καλεσ γιορτεσ!

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

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

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

Ούτε γάτα - 
ούτε ζημιά

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι ο 
δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ζήτησε την ανά-
κληση της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμ-
βουλίου που ο ίδιος είχε εισηγηθεί, για την ίδρυση κα-
ταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων στο νησί.

Αυτή η τόσο αντιφατική ανακοίνωση μου κίνησε το 
ενδιαφέρον να παραβρεθώ στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου στις 16 Νοεμβρίου, όπου από τις 
διάφορες τοποθετήσεις πληροφορήθηκα ότι με νόμο, 
ο κάθε δήμος στη χώρα είναι υποχρεωμένος να φρο-
ντίζει τα αδέσποτα και εγκαταλελειμμένα ζώα. 

Ο δήμος Πάρου ουδέποτε ανέλαβε τις υποχρεώσεις 
του στον τομέα αυτόν, απλά γιατί τη φροντίδα την 
είχαν αναλάβει αποκλειστικά οι φιλοζωικές οργανώ-
σεις με εθελοντική εργασία και δικούς τους πόρους. 
Κάποια στιγμή οι οργανώσεις αυτές ζήτησαν από τον 
δήμο τη συνδρομή του στο δύσκολο έργο τους και 
έτσι κατέληξαν σε συμφωνία, οι μεν οργανώσεις να 
αγοράσουν την κατάλληλη γη με δικά τους έξοδα και 
στη συνέχεια ο δήμος να συνεισφέρει οικονομικά για 
τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για ένα καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ τον Μάρτιο 
2018, για πρώτη φορά ο δήμος θα αναλάμβανε μέρος 

των ευθυνών του και οι οργανώσεις θα αναλάμβα-
ναν την διαχείριση και την λειτουργία του καταφυγίου. 
Βασιζόμενοι στο κύρος και την αξιοπιστία των απο-
φάσεων του δήμου, οι φιλοζωικοί σύλλογοι επιδόθη-
καν σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρουν τον 
κατάλληλο χώρο, τους χορηγούς για την αγορά, την 
αρχιτεκτονική και κατασκευαστική μελέτη, τις άδειες 
της αρχαιολογίας και της πολεοδομίας και μία σειρά 
από άλλες χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες.

Με μεγάλη έκπληξη οι φιλοζωικοί σύλλογοι, οκτώ 
μήνες μετά, όταν όλα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και 
ήρθε η σειρά του δήμου να εκτελέσει το δικό του μέ-
ρος της συμφωνίας, πληροφορήθηκαν ότι ο δήμαρχος 
Πάρου ζήτησε ακύρωση της συμφωνίας-απόφασής 
του! Επικαλέστηκε ότι, η απόφαση του περασμένου 
Μαρτίου πάρθηκε παράτυπα γιατί δε συνοδευόταν 
από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δή-
μου. Γνωμοδότηση η οποία τελικά ήρθε οκτώ μήνες 
αργότερα διευκρινίζοντας ότι ο δήμος δεν έχει δικαί-
ωμα να χρηματοδοτεί έργα σε οικόπεδα που ΔΕΝ του 
ανήκουν. Έτσι, απλά και ωραία, ο δήμαρχος θεώρησε 
ότι η πιο δόκιμη και συμφέρουσα λύση θα ήταν να 
ακυρώσει την προηγούμενη απόφαση που είχε πάρει 
και… ούτε γάτα-ούτε ζημιά. Αυτή η συμπεριφορά του 
δήμου με άφησε κυριολεκτικά άναυδη.

Σε ερώτηση του προέδρου του ΔΣ αν κάποιος από 
τους δημοτικούς συμβούλους είχε να προτείνει κάποια 
λύση στο θέμα, προς μεγάλη μου έκπληξη, όλοι τους 
απάντησαν αρνητικά. Όταν έγινε η ψηφοφορία, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν υπέρ της 

ΑΚΥΡΩΣΗΣ της προγενέστερης απόφασής τους, η δε 
αντιπολίτευση δεν ψήφισε καθόλου. Έτσι λοιπόν, σύσ-
σωμο το δημοτικό συμβούλιο άφησε ένα ακόμα σοβα-
ρό θέμα άλυτο, ενώ με λίγη προσπάθεια θα έβρισκε 
μια λύση όπως την παρακάτω:

Ο δήμος θα αγόραζε το οικόπεδο ή μέρος αυτού, για 
να περιέλθει νόμιμα στην ιδιοκτησία του και έτσι, να εί-
ναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους των εγκαταστά-
σεων. Τη διαχείριση του καταφυγίου θα την αναλάμ-
βαναν οι φιλοζωικές οργανώσεις όπως ακριβώς ήταν 
η αρχική συμφωνία. Συμπληρωματικά θα μπορούσε ο 
δήμος να προσφέρει στο Μαράθι μία σειρά από αντι-
σταθμιστικά έργα-οφέλη που θα κάλυπταν κάποιες 
άλλες ανάγκες που θα αναβάθμιζαν την περιοχή. Για 
παράδειγμα, η ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων 
λατομείων, μνημείο που κηρύχθηκε αρχαιολογικός 
χώρος το 1974 και παραμένει αναξιοποίητος εδώ 
και 44 χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν θα φωτιζόταν το 
Μαράθι που θα γινόταν γνωστό παγκοσμίως για τον 
μοναδικού ενδιαφέροντος χώρο, κάνοντας την Πάρο 
περήφανη για δύο πρότυπα έργα: Τα αρχαία λατομεία 
και ένα υπερσύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς που θα αποτελούσε παράδειγμα για όλη 
την Ελλάδα.

Δυστυχώς όμως το θέμα παρέμεινε χωρίς λύση, με 
την πικρία και την απογοήτευση στις καρδιές των φι-
λόζωων και όχι μόνο.

Αλεξάνδρα Σκαλτσογιάννη
Αλυκή Πάρου

Επιστολές Αναγνωστών
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Το κρυολόγημα 
που μπήκε στο 
λεωφορείο

Όπως συμβαίνει με όλο τον κόσμο, άρπαξα και εγώ ένα 
κρυολόγημα. Κουχ από δω κουχ από κει, δεν μπορείς να προ-
στατευτείς εκτός αν κυκλοφορείς με μπούργκα. 

Στο μεταξύ όταν έχεις περάσει τα 70 και βάλε, την πρώτη 
ερώτηση που σου κάνουν  είναι αν ήσουν φρόνιμος και έκα-
νες το αντιγριπικό εμβόλιο και αλίμονό σου αν τους απαντή-
σεις ότι δεν το έκανες. Θα πρέπει με υπομονή να αντέξεις τις 
«πατρικές» επιπλήξεις για την αμέλειά σου και να υπομείνεις 
το κήρυγμα περί της ωφελιμότητας του εμβολίου. Μεταξύ 
μας τώρα, υπάρχει και μια χαιρεκακία ανάμεσα στους παπ-
πούδες, που όταν σε βλέπουν να μην κάνεις εμβόλιο και να 
μην αρρωσταίνεις, αμέσως σπεύδουν να σε κατατρομάξουν 
με τις συνέπειες που θα πάθεις. Μέχρι και μαγουλάδες σου 
λένε ότι θα ξαναπεράσεις.  

Μάταια προσπάθησα να εξηγήσω στους αγαπητούς μου 
συνομήλικους ότι τα συμπτώματα που είχα ήταν ενός απλού 
κρυολογήματος για το οποίο το εμβόλιο δεν είχε καμία χρη-
σιμότητα. Εκείνοι επέμεναν και τότε αντιλήφθηκα ότι πολύς 
κόσμος δεν έχει κατανοήσει ότι το εμβόλιο της γρίπης δεν 
προφυλάσσει από άλλες ιώσεις, όπως είναι το κοινό κρυολό-
γημα, παρά μόνο από τους συγκεκριμένους ιούς της γρίπης 
που περιέχονται στο εμβόλιο.

Έχοντας λοιπόν αρπάξει το κρυολόγημα το οποίο είναι 
και μεταδοτικό, θεώρησα πρέπον να προφυλάξω τους συ-
νανθρώπους μου από τη μετάδοσή του. Έτσι πριν μπω στο 
λεωφορείο, φόρεσα μια μάσκα στο πρόσωπό μου. Πού να 
φανταστώ ότι φορώντας την θα με στοχοποιούσαν ως φο-
ρέα μεταδοτικής ασθένειας, άσχετα αν στο λεωφορείο οι 
γριπιασμένοι έβηχαν και φτερνιζόντουσαν ανενόχλητοι, εκτο-
ξεύοντας  χιλιάδες μικρόβια από μύτες και στόματα αδια-
φορώντας για τους γύρω τους. Είναι βέβαιο ότι αν ήμουν 
Γιαπωνέζος τουρίστας και φορούσα μάσκα δε θα ενοχλούσα 
κανέναν, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τηλεόρα-
ση εκατοντάδες Ιάπωνες να κυκλοφορούν στους δρόμους 
του Τόκυο φορώντας άνετα μια μάσκα, όπως θα φορούσαν 
τα γυαλιά ηλίου. 

Από ότι φαίνεται δεν έμοιαζα με Ιάπωνα γιατί οι συνεπι-
βάτες μου ένας-ένας διακριτικά άρχισαν να απομακρύνονται 
από κοντά μου. Ευτυχώς βρήκα μια θέση κοντά σε παράθυρο 
και πέρασε η ώρα κοιτάζοντας τον ουρανό. Δίπλα μου δεν 
κάθισε κανείς, παρόλο που υπήρχαν όρθιοι, κάνοντάς με να 
νιώθω σαν να ήμουν σε καραντίνα.

Στην επιστροφή αποφάσισα να συμπεριφερθώ όπως όλος 
ο κόσμος: Δε φόρεσα τη μάσκα και στάθηκα στο λεωφορείο 
ανάμεσα σε γνωστούς και άγνωστους μοιράζοντας απλόχε-
ρα τα μικρόβιά μου, όπως εξάλλου έκαναν και αρκετοί άλ-
λοι συνεπιβάτες. Κάποια στιγμή βρήκα μια θέση και κάθισα. 
Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενα. Δίπλα 
μου ήρθε και κάθισε μια γλυκύτατη ηλικιωμένη κυρία. Μου 
ήρθε να βήξω και συγκρατήθηκα. Με έζωσαν οι τύψεις. «Τι 
φταίει η καημένη η γιαγιά να την κολλήσω» σκέφτηκα. Έβα-
λα το χέρι στην τσέπη να πιάσω την μάσκα. Τότε θυμήθηκα 
ότι την είχα πετάξει σε κάδο κατεβαίνοντας από το λεωφο-
ρείο. Σηκώθηκα βιαστικά, χαιρέτησα τη γιαγιά και κατέβηκα 
τέσσερις στάσεις πριν τη δική μου για να συνεχίσω με τα 
πόδια. Ελεύθερος τώρα, άρχισα να βήχω.

Από ένα παράθυρο του λεωφορείου ένας γνωστός μου 
παππούς μου έκανε νόημα δείχνοντας το μπράτσο του, υπο-
νοώντας ότι έπρεπε να είχα κάνει το εμβόλιο. 

Δημήτρης Καλανδράνης

Απόψεις

Η μυστική 
βάση της 
Αντιπάρου 

Η μυστική βάση της Αντιπάρου οργανώθηκε 
το 1941 από Έλληνες πατριώτες και Άγγλους. 
Σκοπός της ήταν να φυγαδεύονται προς τη Μέση 
Ανατολή Άγγλοι και Έλληνες πολεμιστές. 

Απ’ αυτούς που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στη δη-
μιουργία της βάσης και στα ηρωικά και δραματι-
κά γεγονότα που ακολούθησαν ήταν ο τολμηρός 
και ριψοκίνδυνος Χάρης Γραμματικάκης. 

Μετά από σύντομο χρόνο λειτουργίας της, η 
βάση προδόθηκε ή έγινε αντιληπτή απ’ τους Ιτα-
λούς με διάφορες επιπολαιότητες. Οι Ιταλοί με 
στρατιωτική δύναμη, πολιόρκησαν το σπίτι του 
Σπύρου Τζαβέλα στον Άη Γιώργη της Αντιπάρου, 
που ήταν το αρχηγείο του Άγγλου λοχαγού Άτκιν-
σον. Μέσα στο σπίτι ήταν εκτός απ’ τον λοχαγό, 
ένας Άγγλος επιλοχίας, ο Κύπριος ασυρματιστής 
Κυπριάδης ή Αρβανιτόπουλος και ένας στρατιώ-
της. Στη μάχη που ακολούθησε τραυματίστηκε 
βαριά και πέθανε αργότερα ο επικεφαλής των 
Ιταλών ανθυπολοχαγός Ριπόλτζι , ενώ ο Άγγλος 
λοχαγός τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια.

Μετά τη μάχη έγιναν συλλήψεις και μεταφέρ-
θηκαν οι κρατούμενοι πρώτα στη Σύρο, έπειτα 
στη Ρόδο και μετά πέρασαν απ’ τα στρατοδικεία. 
Σε μια πρώτη δίκη στο στρατοδικείο των Ιταλών, 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν 
στο νεκροταφείο της Κοκκινιάς στις 23/2/1942 
οι εξής: 1) ο Άγγλος λοχαγός Τζων Άτκινσον, 2) 
ο Κύπριος υπολοχαγός Κ. Κυπριάδης ή Δ. Αρ-
βανιτόπουλος, 3) ο ιδιοκτήτης του σπιτιού Σπύ-
ρος Τζαβέλας, 4) ο Φραγκίσκος Τσαντάνης και 
5) ο Βασίλης Πατέλης. Σε θάνατο επίσης κατα-
δικάστηκαν ο Ιωάννης Πατέλης και ο Γεώργιος 
Καπούτσος, αλλά η ποινή τους μετατράπηκε σε 
ισόβια, επειδή είχαν πολλά παιδιά. Επίσης, σε 
θάνατο καταδικάστηκε η Ντόρα Νικοτσάρα και 
η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια, χωρίς να 
δεχθεί να υπογράψει αίτηση χάριτος. Σε ισόβια 
καταδικάστηκε ο αδελφός του Φραγκίσκου, Γιάν-
νης Τσαντάνης και σε πολύχρονες φυλακίσεις οι 
Νικόλαος Τσαντάνης και Ιωάννης Δεσύπρης. Οι 
Ιταλοί δεν έμειναν μέχρι εκεί. Προσπάθησαν να 
εξαρθρώσουν όλο το δίκτυο των πατριωτών που 
είχαν βοηθήσει τη λειτουργία της βάσης της Αντι-

πάρου. Από τις ανακρίσεις και τις πληροφορίες 
προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για πολλούς 
άλλος. 

Στη δεύτερη δίκη του στρατοδικείου τον Ιούνιο 
του 1943 καταδικάστηκαν σε θάνατο οι: 1) Γε-
ώργιος Ζαμπέτας, διοικητής χωροφυλακής Πά-
ρου. 2) Μιχάλης Κρίσπης, πρόεδρος Κοινότητας 
Παροικιάς. 3) Ιάκωβος Ραγκούσης και 4) Βέρο 
Λικέρι, Ιταλός αντιφασίστας. Καταδικάστηκαν σε 
ισόβια οι: Πολυχρόνης Μουρλάς, Αγαπητός Κα-
τρής και Αντώνιος Μουστάκας. Σε πολύχρονες 
φυλακίσεις οι: Γεώργιος Χρονίδης, Παναγιώτης 
Κουτσουράκης, Νικόλαος Μουρλάς, Θεολόγος 
Ρούσσος, Βενιζέλος Ραγκούσης, Μανώλης Λυ-
ράκης, Νίκος Δανάμπασης, Κατίνα Πατέλη, Θω-
μάς Παντελαίος, Ιερομόναχος Ηλίας, μοναχός 
Γρηγόριος, Γεώργιος Πολυμενάκος (ανθυπασπι-
στής χωροφυλακής), Εμμανουήλ Πατέλης, Ξενο-
φών Κωφός (υπαξιωματικός χωροφ.), Αθανάσι-
ος Κοκκόνης (οπλίτης χωροφ.), Ιωάννης Βάγιας 
(οπλίτης χωροφ.), Γεωργία Δανάμπαση, Ιωάννης 
Τσαντάνης, Άννα Τζαβέλα, Αντώνης Γεράρδης, ο 
εφημέριος της Αντιπάρου, κ.α. Όσοι καταδικά-
στηκαν σε θάνατο γλίτωσαν την εκτέλεση γιατί 
στο μεταξύ έπεσε ο Μουσολίνι και πήραν χάρη.

Ο Εμμανουήλ Πατέλης πέθανε στις φυλακές 
Ρόδου. Ο Γεώργιος Καπούτσος πέθανε στις φυ-
λακές της Ιταλίας. Τέσσερις Παριανοί πήραν το 
δρόμο για τα φοβερά στρατόπεδα συγκεντρώσε-
ως της Γερμανίας. Ο Αγαπητός Κατρής, ο Πανα-
γιώτης Κουτσουράκης, ο Πολυχρόνης Μουρλάς 
και ο Βενιζέλος Ραγκούσης. Ο Π. Κουτσουράκης 
και ο Π. Μουρλάς δεν ξαναγύρισαν. Τα στρα-
τόπεδα θανάτου της Γερμανίας τα γνώρισαν κι 
άλλοι Παριανοί για άλλες αιτίες: ο Σπύρος Μα-
ντζουράνης, ο Δημήτρης Χερουβείμ, ο Δημήτρης 
Παντελαίος, ο Φώτης Καστρουνής. Ο Χάρης 
Γραμματικάκης που έγινε θρύλος στην Πάρο κα-
τόρθωσε να ξεφύγει από τους Ιταλούς. Πέθανε 
στην Αθήνα το 1977 σχεδόν λησμονημένος.

Μερικά ακόμα ονόματα αγωνιστών που έλα-
βαν μέρος στα γεγονότα της βάσης της Αντι-
πάρου: Εμμαν. Στ. Μαλαματένιος, Ιωάννης Χρ. 
Λουκής, Κων. Νικ. Ραγκούσης, Σπύρος Μαύρης, 
Ευθύμιος Μαύρης, Νικόλαος Μ. Θηβαίος, Φρα-
γκίσκος Μηλαίος. 

Το Μάρτη του 1988 τιμήθηκαν οι Αντιστασια-
κοί Κυκλαδίτες του 1941-1944 με το δίπλωμα 
και το βραβείο της Εθνικής Αντίστασης., από τον 
Νομάρχη Κυκλάδων και την Π.Ε.Α.Ε.Α. 

Πηγές: «Ιστορία της Πάρου και Αντιπάρου» του 
Χρίστου Γεωργούση

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Στο 
Βουκουρέστι

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Παναγίας Εκατονταπυλιανής με αντιπροσω-
πεία της αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο π. 
Δημήτριο Κυδωνιέα και τα μέλη: Ιωάννη Μπιζά και 
Λουΐζο Κοντό επισκέφτηκε τον ευρισκόμενο στο 
Βουκουρέστι Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, κτήτο-
ρας του οποίου υπήρξε ο εκ Πάρου καταγόμενος 
ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και μεγάλος ευερ-
γέτης της γενέτειράς του Νικόλαος Μαυρογένης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτω-
βρίου 2018, έπειτα από πρόσκληση του ιερέως 
του Ι. Ναού πατρός Ραντού, καθηγητού της Θε-
ολογικής Σχολής, προκειμένου να υπάρξει ανταλ-
λαγή απόψεων με σκοπό την επανασύνδεση του 

Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής με την Εκατονταπυλια-
νή, της οποίας υπήρξε μετόχιον. Η αντιπροσωπεία 
μας έτυχε αβραμιαίας φιλοξενίας από τους Ρου-
μάνους που συμπροσευχήθηκαν στον Ι.Ν. της Ζ. 
Πηγής και τέλεσαν μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
του Νικολάου Μαυρογένη και της οικογενείας 
του.

Η παριανή αποστολή ξεναγήθηκε σε Ιερές Μο-
νές της Ρουμανίας και παρακολούθησε ομιλίες 
Ρουμάνων πανεπιστημιακών, που είχαν ως θέμα 
την προσφορά του Νικολάου Μαυρογένη, όταν 
ηγεμόνευε στην περιοχή τους. Η επίσκεψη της 
αντιπροσωπείας μας έλαβε ευρεία δημοσιότητα 
από την τηλεόραση του Πατριαρχείου της Ρουμα-
νίας και από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ακόμα, η Διοικούσα Επιτροπή του Ι. Π. μετά την 
επιστροφή της αποφάσισε σε ανταπόδοση της φι-
λοξενίας που έτυχε και προκειμένου να συσφίξει 
έτι περαιτέρω τις σχέσεις της με την αδελφή Εκ-
κλησία της Ρουμανίας, να προσκαλέσει στην Πάρο 
αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρουμανίας στις 
11 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να συμμετά-
σχει σε τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 
«Ο ηγεμόνας Νικόλαος Μαυρογένης και η εποχή 
του». Για το σκοπό αυτό συγκρότησε επιτροπή, η 
οποία θα οργανώσει το προαναφερθέν επιστημο-
νικό συνέδριο και την εν γένει υποδοχή που θα 
επιφυλάξει η Πάρος στη ρουμανική αντιπροσω-
πεία. 

Το συνέδριο θα φωτίσει άγνωστες πτυχές του 
έργου του μεγάλου ευεργέτη της Πάρου, θα ανοί-
ξει δρόμους επικοινωνίας με τη μεγάλη Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ρουμανίας και θα συνδέσει τον ορ-
θόδοξο χριστιανικό κόσμο των Βαλκανίων με το Ι. 
Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Βράβευση ΕΟΤ
Το πολυβραβευμένο σποτ του ΕΟΤ, «Greece: 365 - Day 

Destination», αναδείχθηκε ανάμεσα σε 29 υποψηφιότητες, 
ως η καλύτερη τουριστική ταινία του κόσμου για το 2018 
και κατέλαβε την 1η θέση στις προτιμήσεις του κοινού σε 
136 χώρες, με σχεδόν διπλάσιους ψήφους από την αμέσως 
επόμενη υποψηφιότητα. 

Συγκεκριμένα κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο «People’s 
Choice Award World´s Best Tourism Film 2018» της CIFFT 
(International Committee of Tourism Film Festivals).

Η εξαιρετική αυτή διάκριση αποτελεί το επιστέγασμα των 
προσπαθειών του ΕΟΤ να εφαρμόσει και να επικοινωνήσει 
με τον πλέον επιτυχή τρόπο την προώθηση και την προβολή 
της χώρας μας διεθνώς, ως παγκόσμιου ελκυστικού προο-
ρισμού για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Τέλος, η υποβολή της υποψηφιότητας του ελληνικού 
σποτ στη διεθνή επιτροπή της CIFFT και η παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων, έγινε από το γραφείο του ΕΟΤ στην 
Αυστρία.

Νέο ΔΣ στον 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Μετά από τις αρχαιρεσίες της Τετάρτης 21ης Νοεμβρί-
ου 2018 η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του 
Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου έχει ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Σαμπαζιώτης Γεώργιος 
Αντιπρόεδρος: Μαλαματένιου Λουκία 
Γραμματέας: Βαζαίου Αικατερίνη 
Ταμίας: Δημόπουλος Παναγιώτης 
Μέλος: Μελανίτης Νικόλαος.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ: Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας για την 
πρόληψη της οστεοπόρωσης 

Ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγεί-
ας οργανώνει ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ για τη πρόληψη της 
Οστεοπόρωσης από 12-12-2018 έως 17-12-2018, σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. 

«Η οστεοπόρωση είναι ένα νόσημα που χαρακτηρίζεται από μειωμέ-
νη οστική αντοχή, που οφείλεται σε μείωση της οστικής πυκνότητας 
και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών, με αποτέλεσμα 
αυξημένη ευθραυστότητα και κίνδυνο καταγμάτων».

Σύμφωνα με μελέτες 1 στις 3 γυναίκες άνω των και 1 στους 5 άνδρες θα 
πάθουν τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Με τα οστεοπορωτικά κατάγ-
ματα να αποτελούν παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία σωματικής ανικανότητας και 
θνητότητας, ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η διάγνωση ασθενών που ενώ 
είναι φαινομενικά υγιείς, πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση μπορεί με την 
ενδεικνυόμενη ιατρική αγωγή να αποτρέψει ένα επικείμενο κάταγμα, που ενδεχο-

μένως οδηγήσει σε ακινησία ή τον θάνατο.
Η μέτρηση οστικής πυκνότητας θα πραγματοποιηθεί με υπερηχογράφημα πτέρ-

νας και η εξέταση απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση ή 
μικρότερης ηλικίας εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή, σε γυναίκες που κά-
νουν χρόνια χρήση Κορτιζόνης ή αντιμετωπίζουν προβλήματα Θυρεοειδούς Αδέ-
να και τέλος σε γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης.

Στον Δήμο Πάρου πιστεύουμε στην αξία της προληπτικής ιατρικής και πρωτο-
βάθμιας υγείας και φροντίζουμε ώστε όλο και περισσότεροι δημότες να έχουν 
πρόσβαση σε ιατρούς και προγράμματα υγείας για ενήλικες και παιδιά, ανεξαρτή-
του φύλου,  οικονομικής κατάστασης ή αν είναι ασφαλισμένοι. Ευελπιστούμε στη 
συμμετοχή του κόσμου προκειμένου να συμβάλουμε στη διαφύλαξη της υγείας 
και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την κ. Λουκία Μαλα-
ματένιου στο τηλ. 22843 60155 καθημερινές από 09:00 έως 14:00 για καθορι-
σμό ραντεβού.

Η Αντιδήμαρχος 
Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-12-2018 16:00 – 20:00 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13-12-2018 09:00 – 14:00 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018 09:00 – 14:00 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-12-2018 10:00 – 13:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-12-2018 09:00 – 13:30 ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
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Καθαρισμός 
ρεμάτων-σωστή 
διαχείριση

Πολλές φορές διαβάζουμε τίτλους εφημερίδων 
όπως: «Λάθος επεμβάσεις στα ρέματα», «Καταστρέ-
φει τα ρέματα, ο μηχανικός καθαρισμός», «Τα ρέμα-
τα δεν είναι εργοτάξια», «Εγκληματικές παρεμβάσεις, 
εξαφανίζουν ρέματα».

Μπορεί η απουσία καθαρισμού κάποιων ρεμάτων, 
να προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ορι-
σμένες περιοχές έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, 
όμως οι μέθοδοι καθαρισμού που επιλέγονται, ενδέ-
χεται σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει την ενί-
σχυση, παρά την αποφυγή των πλημμύρων. Το κυρι-
ότερο όμως είναι, ότι μπορεί να επιφέρει πλήγμα στα 
οικοσυστήματα των ρεμάτων, πολλά εκ των οποίων 
είναι χαρακτηρισμένα, ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντι-
κού ενδιαφέροντος» και είναι προστατευόμενα από 
την νομοθεσία ορνιθοπανίδας.

Συνήθως στα μέσα του καλοκαιριού προκηρύσ-
σονται οι διαγωνισμοί για τον καθαρισμό των ρε-
μάτων και έχει ξεκινήσει ήδη η υλοποίηση αυτών 
των προγραμμάτων. Τη στιγμή που τα προγράμματα 
αυτά, αφορούν τον καθαρισμό υγροτόπων, που τις 
περισσότερες φορές προστατεύονται από την νομο-
θεσία, πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά με ειδικό 
σχεδιασμό και από εξειδικευμένα συνεργεία. Πόσες 
φορές δεν έχουμε δει οικολογικές οργανώσεις με 
παρεμβάσεις τους να σταματούν τέτοιου είδους επι-
χειρήσεις, ζητώντας την τροποποίηση των όρων και 
ανασχεδιασμό των καθαρισμών των ρεμάτων; Αξίζει 
βέβαια, να παρακολουθήσουμε κάποιες ενδιαφέρου-
σες περιπτώσεις, φορέων με πολυετή εμπειρία σε 
τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και πολλά από τα 
μέλη τους, έχοντας ειδικές επιστημονικές ιδιότητες, 
τι επισημαίνουν.

Σύμφωνα με κάποια από τις καταγγελίες τους: 
«Στον φάκελο δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός, ούτε 
προγραμματισμός, καθώς δεν τεκμηριώνεται η σκο-
πιμότητα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στα 
ρέματα. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται καμία αναφο-
ρά σε προϋπάρχουσες περιβαλλοντικές ή αντιπλημ-
μυρικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί».

Όλοι καταλαβαίνουμε, πόσο πρόχειρα και γρήγορα 
παίρνονται αποφάσεις, για τέτοιου είδους σημαντικές 
επεμβάσεις σε οικότοπους, όπως είναι τα ρέματα. Η 
αρμοδιότητα των καθαρισμών των ρεμάτων, ανήκει 
στις περιφέρειες. Η διευκρίνιση γίνεται κατόπιν σχε-
τικού εγγράφου της γενικής γραμματείας πολιτικής 
προστασίας, από 17/8/18 και διευκρινίζει: «Αντικεί-
μενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο καθαρισμός 
των ρεμάτων και οχετών, δηλαδή η απομάκρυνση 
φερτών υλικών και απορριμμάτων, προκειμένου να 
απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή 
των ομβρίων υδάτων στα ρέματα».

Δεν κάνει λόγο για κοπή καλαμιώνων, ούτε όποιας 
βλάστησης υπάρχει μέσα στα ρέματα, γιατί είναι τα 
φυσικά φρένα του νερού και καταφύγιο μικροοργανι-
σμών και πανίδας του τοπικού οικοσυστήματος.

Πρέπει λοιπόν, να γίνεται επιλεκτικά και με μεγά-
λη προσοχή ο καθαρισμός των ρεμάτων, γιατί συχνά 
κρύβουν σημαντικούς βιότοπους (φωλιές λαγών, 
πουλιών, κλπ). Συγκεκριμένα, πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται κυρίως, χειρονακτική εργασία και όπου χρειάζεται 
γερανός ή μηχανική υποστήριξη να λειτουργεί εκτός 
κοίτης. 

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα ρέματα, εκτός από 
παράγοντες αντιπλημμυρικής προστασίας, αποτελούν 
φυσικούς αεραγωγούς και μαζί με την χλωρίδα και 
πανίδα τους, συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Γι’ 
αυτούς τους λόγους, είναι ζωτικής σημασίας για το 
οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πιστοποίηση 
κυκλαδίτικου 
μελιού

Οι βάσεις για την πιστοποίηση του Κυκλαδίτικου 
μελιού τέθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στην έδρα 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη Σύρο, με τη συμμε-
τοχή του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γ. Λεονταρί-
τη, υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και 
εκπροσώπους μελισσοκόμων. 

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετίδης ενημέρωσε 
τους παραγωγούς για τις δράσεις που αφορούν 
στην μελισσοκομία, κάνοντας γνωστό ότι πριν το 
τέλος του 2018, σε ειδική τελετή στη Σύρο, θα πα-
ρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που 
διεξάγεται, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Π.Ν.Αι. και του γεωπονικού πανεπιστη-
μίου Αθηνών, για τις αιτίες και τα προβλήματα που 
εντοπίζονται στα μελισσοσμήνη. Ακόμη, συμφωνή-
θηκαν από κοινού δράσεις για την ανάπτυξη μελισ-
σοκομικών φυτών, ενώ υπήρξε μνεία και στην έναρ-
ξη της διαδικασίας πιστοποίησης του Κυκλαδίτικου 
μελιού ως ΠΓΕ από την Περιφέρεια, σε συνεργασία 
με τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς των νη-
σιών των Κυκλάδων.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, οι μελισσοκόμοι 
δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις παρεμβάσεις και 
τις ενέργειες για την ανάπτυξη και προβολή των 
προϊόντων της μέλισσας, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες 
δήλωσαν από κοινού ότι θα συνεχίσουν την προ-
σπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει 
η Π.Ν.Αι. αναφορικά με την σύνδεση τουριστικού 
προϊόντος και πρωτογενούς τομέα, αλλά και με την 
προβολή, ανάδειξη και πιστοποίηση των προϊόντων 
που παράγονται στα νησιά του Ν. Αιγαίου.

Δράση για 
την οδική 
ασφάλεια

Παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για την οδική ασφάλεια, στο σύνολο των μαθητών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου και Αντι-
πάρου, διοργανώνει το κέντρο πρόληψης των εξαρ-
τήσεων «Θησέας» Κυκλάδων. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα τροχαία 
συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, 
τόσο παγκόσμια όσο και στη χώρα μας, για τις ηλι-
κίες 15-29 ετών, αρκετά δε εξ’ αυτών συνδέονται 
με την κατανάλωση αλκοόλ. Ειδικά, η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου βρίσκεται στην τέταρτη θέση της 
κατάταξης της Eurostat για τις Ευρωπαϊκές Πε-
ριφέρειες με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων.

Ο «Θησέας» Κυκλάδων χρηματοδοτεί παρέμβαση 
στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί από 
τις 4 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2018 θεωρητική 
εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφά-
λειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και 
βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτών 
πρόσκρουσης και ανατροπής και γυαλιών μέθης. 
Επίσης, την Τρίτη 4/12/2018, στις 18.00, στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑ.Λ. 
Πάρου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα 
«Ασφάλεια στο δρόμο - δικαίωμα όλων μας», με 
ομιλήτρια την κ. Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, πρόε-
δρο Δ.Σ. του ινστιτούτου οδικής ασφάλειας, «Πάνος 
Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ). 

Η παρέμβαση υλοποιείται με τη συμβολή του ιν-
στιτούτου και σε συνεργασία με τον τομέα σχολικών 
δραστηριοτήτων της δ/νσης δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης Κυκλάδων, τον δήμο Πάρου και την ένωση 
συλλόγων γονέων Πάρου

ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο 

Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στα-
τιστική Υπηρεσίας) για τις διενεργούμενες από αυτή 
στατιστικές εργασίες ή έρευνες (περιόδου Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2019), πρέπει να υποβάλλουν σχε-
τική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έως τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου γυμνασίου ή 
λυκείου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Ειδικά για την 
ετήσια γεωργική έρευνα, δικαίωμα υποβολής αί-
τησης έχουν αποκλειστικά γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), 
ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, πανεπιστημιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με 
γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel). Για τους ανέρ-
γους που εγγραφούν στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εφό-
σον θα απασχοληθούν ως ιδιώτες δυνεργάτες, μό-
νος αρμόδιος για θέματα διατήρησης ανεργίας είναι 
ο ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι, υπάλληλοι (μόνιμοι και 
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) δημοσίων 
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α και λοιπών δημοσίων ορ-
γανισμών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε 
κανένα από τα μητρώα.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στην υπηρεσία στατιστικής Ν. Κυκλά-
δων στα τηλέφωνα: 22810 82332, 22810 85134, 
22810 85129.

Σχολικός  
συνεταιρισμός

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου με επιστολή της σημειώνει ότι με νέα νομο-
θετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, δόθη-
κε μία «ανάσα» στην οικονομική δραστηριότητα των 
παιδιών στους σχολικούς συνεταιρισμούς.

Στην επιστολή της η ένωση  γονέων μεταξύ άλ-
λων σημειώνει:

«[…] Ο φόρος επιτηδεύματος αφαιρούσε από τα 
παιδιά μας το όνειρό τους και τους στόχους τους, 
τιμωρώντας χωρίς λόγω την αγνή προσπάθειά 
τους παίρνοντας το απειροελάχιστο κέρδος τους. 
Τα παιδιά εθελοντικά προσπαθούσαν να εξοικονο-
μήσουν λίγα χρήματα για να εξοπλίσουν καλύτερα 
το σχολείο τους. 

Ευτυχώς, οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τη Διεύ-
θυνση και το Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου καθώς και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
& Κηδεμόνων του Δήμου Πάρου, προς το υπουρ-
γείο Οικονομικών, την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση 
Κυκλάδων και προς το Συνήγορο του παιδιού, είχαν 
αίσιο αποτέλεσμα. Πράγμα αυτονόητο που έπρεπε 
να είχε προβλέψει ήδη ο νομοθέτης, καθώς και την 
επιστροφή του καταβληθέντος ήδη φόρου επιτη-
δεύματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα και σε 
άλλα σχολεία να ιδρύσουν Σχολικό Μη Κερδοσκο-
πικό Συνεταιρισμό για:

1.Την προαγωγή του συνεταιριστικού πνεύματος 
στα παιδιά.

2.Την παροχή ποιοτικών προϊόντων εστίασης 
στους μαθητές.

3. Την προαγωγή του πνεύματος της οικονομίας 
στους μαθητές. 

4. Τα έσοδα του σχολικού κυλικείου, να διατίθο-
νται για την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής στο 
σχολείο τους την οποία έχουν ανάγκη».
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Παζάρι
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» θα διοργανώ-

σει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο παζάρι του στις 
15-16 Δεκεμβρίου 2018. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό το Σάββατο από τις 10 
π.μ μέχρι τις 14:00 μ.μ και από τις 17.00 μ.μ μέχρι 
τις 21.00 και την Κυριακή από τις 10.00 μ.μ μέχρι τις 
14.00 και από τις 17.00 π.μ μέχρι τις 22.00 π.μ. 

Όσοι επαγγελματίες θέλουν να προσφέρουν σε 
οπουδήποτε μορφή (δωροεπιταγή ή έκπτωση ή δώρο) 
με την αντίστοιχη προβολή τους, μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με την κ. Ραμόνα Γκίκα στο 6942409173 
ή με τον κ. Γιάννη Λουκή στο 6976569238. Όσοι θέ-
λουν να κλείσουν πάγκο (όχι επαγγελματίες) θα πρέ-
πει να μιλήσουν με την κ. Ελένη Δερμεντζόγλου στο 
6946793802. Όσοι θέλουν να δηλώσουν εθελοντές 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Ελένη Φωκια-
νού στο 693709482.

Τέλος, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Γεμελιάρη στο 
6944845372.

Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Μετά από την απόλυση ακολουθίας των «Χαιρετι-
σμών», χοροστατούντος Επισκόπου, φιλτάτη συγγενής 
κυρία και με ύφος «ξυνό», επιθετικό θα έλεγα, με πλη-
σίασε και με ρώτησε:

«Τι αμανεδοτυπερμάχω ήταν αυτό που ψάλατε;». 
Με τη σειρά μου κι εγώ τη ρώτησα: «Ρωτάς για να 
μάθεις ή με κατσαδιάζεις;». Η κυρία, αφού σκέφτη-
κε για λίγο, απάντησε ότι ρωτούσε για να μάθει. Έτσι, 
της εξήγησα ότι αυτό το «αργοσύντομο μέλος», όπως 
λέγεται στην ψαλτική, μελωδία του μεγάλου Ιωάννου 
του Δαμασκηνού, συντετμημένη από τον κορυφαίο 
διδάσκαλο και πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού ναού, 
Γεώργιο Ραιδεστινό τον Β’, ψάλλεται όταν χοροστα-
τεί Αρχιερέας προκειμένου να προλάβει να κατέλθει 
από τον θρόνο, να μπει στο Ιερό Βήμα, να ενδυθεί το 
ωμοφόριο και το πετραχήλι, να βγει, να θυμιάσει την 
εικόνα της Παναγίας και να αρχίσει την απαγγελία των 
Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου. Με άλλα λόγια το αργο-
σύντομο αυτό «Τη Υπερμάχω» είναι γέννημα ανάγκης.

Υπάρχουν πολλά ψαλμωδήματα στις διάφορες ακο-
λουθίες της εκκλησίας μας που ψάλλονται αργά με 
μεγέθυνση των μελωδικών τους γραμμών. Είναι όλα 
γεννήματα ανάγκης. Ψάλλονται αργά προκειμένου να 
καλυφθεί χρόνος ώστε οι λειτουργοί να πραγματοποι-
ήσουν καθορισμένες λειτουργικές κινήσεις ή να δια-
βάσουν, μυστικώς, επίκαιρες ευχές.

Σκόπιμη θεωρώ την αναφορά των αργών μελω-
δημάτων στις διάφορες ακολουθίες, για τους καλο-
προαιρέτως απορούντες. Οι ακολουθίες αυτές είναι: 
Εσπερινός, Απόδειπνο, Μεσονυκτικό, Α’ Ώρα, Γ’ Ώρα, 
ΣΤ’ Ώρα και Θ’ Ώρα. Το εκκλησιαστικό εικοσιτετρά-
ωρο, όπως φαίνεται και από τη σειρά ακολουθιών, 
είναι νυχθήμερο και όχι μερόνυχτο. Με την ακολου-
θία του εσπερινού αρχίζει το εκκλησιαστικό νυχθήμε-
ρο, την παραμονή των Κυριακών ή των εορτών. Εάν 
χοροστατεί Επίσκοπος, το διάστημα μετά την είσοδό 
του στο ναό, που ευλογεί το εκκλησίασμα και τους 
συλλειτουργούντες κληρικούς, περιλαμβανομένων και 
των ιεροψαλτών, ψάλλεται αργά το «Εις πολλά έτη 
Δέσποτα», προκειμένου να καλυφθεί ο χρόνος της κί-
νησης αυτής. Το τελετουργικό αυτό επαναλαμβάνεται 
και την επαύριο στην ακολουθία του Όρθρου. Στους 
πανηγυρικούς εσπερινούς, για να προλάβει ο διάκονος 
να θυμιάσει τις εικόνες και το εκκλησίασμα, ψάλλονται 
αργά τα λεγόμενα «κεκραγάρια». Συνήθως ψάλλονται 
τα αριστουργηματικά αργά «κεκραγάρια» του Ιακώ-
βου Πρωτοψάλτου. Στην «είσοδο» ψάλλεται, σπανίως 
-λόγω του μήκους και της μονοτονίας του- το αρχαίο 
αργό «Φως ιλαρόν» το οποίο ψάλλεται όμως σε μο-
ναστηριακές παννυχίδες. Στους «Κατανυκτικούς Εσπε-
ρινούς» των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
ψάλλονται αργά τα «Μεγάλα Προκείμενα»: «Μη Απο-
στρέψεις» και «Έδωκας Κληρονομίαν». Σε αργό μέλος 
ψάλλεται και το πρώτο τροπάριο των «Αποστίχων», κι 
αυτό σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

Είναι προφανές ότι οι πιο πάνω αργές μελωδίες 
σκοπό έχουν να δοθεί χρόνος ώστε να πραγματοποιη-
θεί η απένδυση της Αγίας Τράπεζας από την αναστά-
σιμη εορταστική Κυριακάτικη στολή της και η ένδυσή 
της με την μαύρη στολή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Πλημμύρες

Πραγματοποιήθηκε στις15/11 στη Σύρο η συνεδρία-
ση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, με αντικείμε-
νο τον συντονισμό όλων των αρμόδιων εμπλεκόμε-
νων φορέων και υπηρεσιών για την οργάνωση δρά-
σεων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση 
κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώ-
σεις κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη 
υπηρεσιών και δήμων, εκπρόσωποι Μονάδων Υγείας, 
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, εκ-
πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων, κλπ.

Οι συμμετέχοντες προχώρησαν αρχικά στην αποτί-
μηση των δράσεων πολιτικής προστασίας που έχουν 
πραγματοποιηθεί και στον προσδιορισμό ευπαθών πε-
ριοχών νησιών της Π.Ε. Κυκλάδων. Επίσης, έγινε ανα-
φορά στον έλεγχο και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών 
έργων και επαρχιακού οδικού δικτύου, στον καθαρι-
σμό κοιτών ρεμάτων από φερτές ύλες, στον έλεγχο 
και τον καθαρισμό δημοτικού/αγροτικού 

Τέλος, άλλα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρί-
αση ήταν η συνεργασία των φορέων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, η οργάνωση του εθελοντισμού 
σε επίπεδο δήμων, αλλά και η κινητοποίηση και ο συ-
ντονισμός των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής 
Προστασίας και ο εξοπλισμός τους σε υλικά.

Ψυχική υγεία
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χα-

τζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» η παροχή υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας από τις κινητές μονάδες ΒΑ & Δ. Κυκλά-
δων, σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αντί-
στοιχα προβλήματα. 

Η πράξη χρηματοδοτείται με το ποσό των 268.000 
ευρώ και αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ 
οίκον στους ασθενείς καθώς και στην ενίσχυση εξει-
δικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της παιδοψυχια-
τρικής.

Οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας 
και κατ’ οίκον νοσηλείας, απευθύνονται σε άτομα με 
μείζονες ψυχικές διαταραχές που κρίνεται αναγκαία 
η παρέμβαση κατ’ οίκον και εστιάζει σε ασθενείς με 
υψηλό κίνδυνο υποτροπών και ασθενείς που έχουν 
πρόσφατα νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Η πα-
ρέμβαση θα υλοποιηθεί από ομάδα ειδικών που θα 
ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα της Κινητής Μο-
νάδας και θα περιλαμβάνει ψυχιάτρους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές.

Το σύνολο των ωφελουμένων από τις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας ανέρχεται σε 650 άτομα και ως ημε-
ρομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1/1/2019 και 
λήξης η 31/12/2020. 

Δημοτικό 
σφαγείο

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου στις 
23/11/2018 δημοσιοποιήθηκε επιστολή του προς τον 
δήμο Πάρου, σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού 
σφαγείου.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε Δήμαρχε
Ο αγροτικός κόσμος της Πάρου και ειδικότερα 

οι παριανοί κτηνοτρόφοι είναι ανάστατοι μετά από 
φήμες ότι η μη πραγματοποίηση σφαγής την Τρίτη 
20/11/2018 στο δημοτικό σφαγείο σηματοδοτεί δι-
ακοπή της λειτουργίας του για άγνωστο χρονικό δι-
άστημα.

Το γεγονός αυτό και εν όψει των εορτών των Χρι-
στουγέννων, που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, θα 
δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα, στον εφοδι-
ασμό της αγοράς με ντόπια κρέατα και μεγάλη οικο-
νομική ζημιά για τους κτηνοτρόφους. Η ζημιά αυτή 
και ανάλογα με το διάστημα της διακοπής μπορεί να 
εξελιχτεί σε ολοκληρωτική καταστροφή για κάποιες 
κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα εγκυμονεί κιν-
δύνους για την δημόσια υγεία, εξωθεί τους παραγω-
γούς στην παράνομη σφαγή, στερεί την δυνατότητα 
από τα κρεοπωλεία και τις ταβέρνες να προμηθεύο-
νται ντόπια κρέατα, και θα σημάνει το τέλος της πα-
ριανής κτηνοτροφίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, εκ-
φράζοντας την αγωνία των μελών του, ομόφωνα 
αποφασίζει να σας υποβάλλει αίτημα, με την διαδικα-
σία του κατεπειγόντως, για την άμεση επαναλειτουρ-
γία του δημοτικού σφαγείου και την πραγματοποίηση, 
από μέρους του Δήμου, όλων των απαραίτητων ενερ-
γειών για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας του σε βάθος χρόνου».
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Τον ψηφίζουμε 
χωρίς να τον 
γνωρίζουμε!

Στον κύριο… ΚΑΝΕΝΑ φαίνεται να παγιώνεται η εναπό-
θεση της ελπίδας των Ελλήνων πολιτών για ένα καλύτερο 
αύριο, όπως επιβεβαιώνεται σε τακτική βάση από δημο-
σκοπικά ευρήματα. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει απογοητευ-
μένη, τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον αρ-
χηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και ψηφίζει ως 
καταλληλότερο τον κύριο ΚΑΝΕΝΑ. Εκφράζει ένα μεγάλο 
ποσοστό, την αγωνία του ότι, κανένας δεν είναι ικανός να 
λύσει τα προβλήματα και ότι τα χειρότερα είναι μπροστά 
μας. Το ποσοστό είναι συντριπτικό και εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό το ποσοστό της αποχής των τελευταίων εθνικών 
εκλογών.

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στην κοινωνία παρά τις εκ 
διαμέτρου αντίθετες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, είναι 
απαισιοδοξίας και εντείνεται από την εικόνα που κυριαρχεί 
στην αγορά με τα καταστήματα να βάζουν λουκέτο κα-
θημερινά, τις θέσεις εργασίας να «εξανεμίζονται» μαζικά, 
με μόνες θέσεις που αυξάνονται να είναι οι λεγόμενες 
«όρθιες θέσεις» και ελαστικών ωραρίων. Παράλληλα η 
εξαέρωση του κοινωνικού ιστού από φόρους, πολιτικές 
λιτότητας, πορείες, κοινωνικές εντάσεις, ανασφάλειες, δεν 
επιτρέπουν ελπίδες ανάτασης της κοινωνίας. Στο βωμό 
των μνημονίων και παρά τις μεγαλόσχημες δηλώσεις περί 
καθαρής εξόδου, η ταφόπλακα παραμένει αμετακίνητη. 
Δεν υπάρχει η ψυχολογία που θα αλλάξει τη ρότα του 
πλοίου που ακούει στο όνομα «Τιτανικός». Ακόμα και το 
τελευταίο οχυρό που λέγεται εργασιακά δικαιώματα, με 
τους ίδιους τους ταγούς του συνδικαλιστικού κινήματος 
να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, έχει αλωθεί. Άλλωστε 
οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εξασφαλίσει θέσεις 
υπουργικές, βουλευτικές, ή έχουν εξασφαλίσει ένα σίγου-
ρο μέλλον στις παρυφές ή στα ενδότερα των κομμάτων 
τους. 

Την ίδια ώρα, μεσούσης μιας πρωτόγνωρης εθνικής κρί-
σης με αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων μας και πλει-
οψηφίες - κουρελού, αναδεικνύεται μια νέα «συμμαχία» 
πολιτικών προσώπων που δηλώνουν διατεθειμένοι να ψη-
φίσουν a la cart τα εθνικά μας θέματα και την παραμονή 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην κυβέρνηση. Διαφορετικές συμμαχίες 
προθύμων για κάθε ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, ο 
αμείλικτος κριτής, ο λαός θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις 
τον ΚΑΝΕΝΑ, μέχρι αυτός να πάρει σάρκα και οστά.

Ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και 
κεντροαριστεράς, τον αναζητεί εσπευσμένα. Η κοινωνία 
πάντα θα αναζητά ανατροπή του μοντέλου αντιπροσώ-
πευσης, ρήξη με το σύστημα και τη δομή διακυβέρνησης 
και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση προσδοκά το «πρόσω-
πο» που θα διεμβολίσει τους υπάρχοντες πολιτικούς φο-
ρείς. Φυσικά το κριτήριο των πολιτών δεν αποτελεί πάντα 
τεκμήριο σωφροσύνης και επίγνωσης, με αποτέλεσμα τις 
λανθασμένες επιλογές, που δίνουν για άλλη μια φορά το 
δημοσκοπικό προβάδισμα στον ΚΑΝΕΝΑ!

Μια χώρα παραδομένη σε ακραίους, άφρονες, οπορτου-
νιστές, ημιμαθείς, παρτάκηδες, επαγγελματίες πολιτικούς, 
με ψυχώσεις αυτοθαυμασμού, έχει εναποθέσει τις ελπίδες 
επιβίωσης της, σε ένα φανταστικό ουρανόσταλτο πρόσω-
πο που ακούει στο όνομα ΚΑΝΕΝΑΣ. Παρασυρμένοι από 
τη σαγήνη της δημοσκοπικής εικόνας του ΚΑΝΕΝΑ αρ-
κετοί από εμάς θα θέλαμε να οικειοποιηθούμε το όνομα 
ΚΑΝΕΝΑΣ! Η επιτυχία στις εκλογές σίγουρη, εφικτή ακόμη 
και η αυτοδυναμία!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δώδεκα 
χρόνια «F»

Στο σημερινό κείμενο θα κάνω μία εξαίρεση και 
ενώ γράφω άρθρο στην εφημερίδα που δημοσι-
ογραφώ και έχω την τιμή να είμαι αρχισυντάκτης 
της, θα κάνω αναφορά σ’ ένα καθαρά δικό μου, 
προσωπικό δημιούργημα, δηλαδή τον «Fileleu-
theros.net».

Ο «F», ως μία ηλεκτρονική σελίδα ενημέρωσης 
και παραπολιτικής μπαίνει αισίως στον 12ο 
χρόνο λειτουργίας του με καθημερινή ενημέ-
ρωση και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Η σελίδα μας σ’ αυτά τα χρόνια λειτουργίας της 
έχει υποπέσει σε αρκετά λάθη. Άλλωστε λάθη δεν 
κάνουν μόνο όσοι δεν κάνουν τίποτα. Περάσα-
με από πολλούς σκοπέλους, περάσαμε δύσκολα 
μέσω επιλογών που κάναμε στο παρελθόν, αλλά-
ξαμε πολιτική περπατησιά μετά το 2011 όταν το 
μνημόνιο που ήρθε στη χώρα μας απέδειξε ότι η 
πολιτική -όπως την είχαμε γνωρίσει- δεν είχε απά-
ντηση στα όσα βίωνε η πατρίδα μας.

Συμπαραταχθήκαμε με κάθε κοινωνική ομάδα 
διεκδίκησης των αυτονόητων δικαιωμάτων της, 
άσχετα με την πολιτική που εξέφραζε. Αυτό μας 
έφερε σε αντιπαράθεση με το αναγνωστικό μας 
κοινό, που ως τότε μας είχε «κολλήσει» την ταμπέ-
λα των συντηρητικών φιλελεύθερων απόψεων 
(και είχαν δίκιο). Κερδίσαμε νέους αναγνώστες, 
χάσαμε κάποιους παλιούς, παραμείναμε όμως στο 
να υποστηρίζουμε την άποψή μας, άσχετα αν αυτή 
ερχόταν σε αντιπαράθεση με το «ρεύμα» των πολ-
λών.

Στηρίξαμε τη δημοτική αρχή Γ. Ραγκούση, διό-
τι πιστεύαμε ότι αυτή ήταν που έβαζε την Πάρο 
στον σωστό δρόμο, στηρίξαμε το 2010 την κ. Γρ. 
Πρωτολάτη, διότι πιστεύαμε ότι ήταν η ενδεδειγ-
μένη λύση, στηρίξαμε το 2014 εκ νέου τον κ. Χρ. 
Βλαχογιάννη, διότι υποστηρίζαμε ότι ήταν καλύ-
τερος από τον κ. Μ. Κωβαίο. Ομοίως όλα αυτά 
τα χρόνια δώσαμε χώρο στη Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, διότι πιστεύουμε ότι έχει τις πιο ρεαλιστι-
κές απόψεις και δε μασάει τα λόγια της. Πάντως 
ουδέποτε αποκλείσαμε άποψη καμίας δημοτικής 
παράταξης και ποτέ δε «θάψαμε» δελτίο Τύπου. 
Δώσαμε χώρο δημοσίευσης σε όλους. 

Ακόμα, στην Αντίπαρο, στηρίξαμε την κ. Β. Μα-
νέτα, αφού πιστεύουμε ότι έκανε πολλά πράγματα 
με πολύ λίγα μέσα, στηρίξαμε στη συνέχεια τον κ. 
Γ. Λεβεντάκη, διότι πιστεύαμε ότι θα φέρει κάτι το 
νέο στο νησί –και απογοητευτήκαμε παταγωδώς-, 
στηρίξαμε στη συνέχεια τη νυν δημοτική πλειοψη-
φία (Φαρούπος), αφού δεν υπήρχε κάτι σοβαρό-
τερο (πάντα κατά την άποψή μας).

Σε όλα αυτά τα χρόνια μας βοήθησαν πολλοί, 
άλλοι με τη συγγραφή κειμένων, άλλοι με την 
αποστολή φωτογραφικού υλικού και άλλοι στη-
ρίζοντας μας οικονομικά με διαφημιστικές τους 
καταχωρήσεις. Ομοίως όλα αυτά τα χρόνια πάρα 
πολλά θέματά μας έγιναν αντικείμενο συζήτησης 
ή ακόμα και θέματα στο δημοτικό συμβούλιο.

Μπαίνοντας στον 12ο χρόνο λειτουργίας του ο 
«F», χαίρομαι διότι μπορώ και συνεχίζω την κατα-
γραφή μιας άλλης άποψης στην τοπική πολιτική 
ζωή, και είμαι πιο σίγουρος από ποτέ, ότι θα συνε-
χίσω να κάνω λάθη στις εκτιμήσεις μου…

Νέο ΔΣ 
γονέων 
Νάουσας

Στις 19/11/2018 πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον σύλ-
λογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου Νάουσας. Τα αποτελέσματα των 
εκλογών έχουν ως εξής:

Για το διοικητικό συμβούλιο
Ψήφισαν 87. Έγκυρα: 86
Λουκάς Σκιαδάς 67
Αικ. Βιτζηλαίου 44
Ιω. Καραντάκης 27
Γεωρ. Τριπολιτσιώτης 26
Μαρ. Κρητικού Σπανού 17
Μαρ. Σγαρδέλη 17
Χαρούλα Καφαντάρη 16 (εκλέγονται)
--------------------------------------------
Ρ. Τζελαντίνη 15
Μαρ. Κρητικού 10
Ιω. Μαλάμου 4
Για την Ένωση Γονέων
Λ. Σκιαδάς 75
Ιω. Πετρόπουλος 51
Γ. Τριπολιτσιώτης 50
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Εκο. Μπαρμαρίγου 67
Μαρ. Σπύρου 42
Γεωρ. Κιούση 28 (εκλέγονται)
--------------------------------------------
Υπατία Αιγινήτου 23.

Νέο ΔΣ στην 
ΕΛΜΕ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ 
Πάρου - Αντιπάρου, μετά τις εκλογές στις 9 
Οκτωβρίου 2018 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαλιάρης Ανέστης
Αντιπρόεδρος: Ζιούρα Κυριακή
Γραμματέας: Θεοδωράκης Γιώργος
Ταμίας: Κοζομπόλης Νικος (Ταμίας)
Οργανωτικός γραμματέας: Σαρόγλου 

Μιχάλης
Μέλη: Βλασσόπουλος Γεράσιμος, Μπιζά 

Μπέτη.

ΔΣ γονέων 
Παροικιάς

Μετά τις Σας αρχαιρεσίες που πραγματοποι-
ήθηκαν το νέο Δ.Σ. του συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων γυμνασίου Παροικιάς, 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαούνης Χριστόδουλος 
Αντιπρόεδρος: Τσιγκινάρη Πηνελόπη  
Γραμματέας: Σιφναίου Φρόσω
Ειδ. γραμματέας: Αρκουλή Σοφία
Ταμίας: Καλαβρυζώτη Λένα
Μέλη: Παρασκευά Αγλαΐα, Σαρρής Χρυσό-

στομος
Εκπρόσωποι στην ένωση γονέων: Μα-

ούνης Χριστόδουλος, Γκολιομύτη Βασιλική. 
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Δημοτικές 
εκλογές 2019 
Μια από τα 
ίδια;

Η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές 
έχει ξεκινήσει. Από τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται 
ότι δυστυχώς θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τις δύο 
τουλάχιστον προηγούμενες φορές.

Η πολιτική αντιπαράθεση θα περιστραφεί γύρω από 
την καλύτερη διαχείριση των ομολογουμένως μεγά-
λων προβλημάτων κυρίως γιατί η σημερινή δημοτική 
αρχή τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να τα 
αντιμετωπίσει. 

Πέρα όμως από την καλύτερη διαχείριση, αυτό που 
πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία του νησιού είναι ότι 
το μεγάλο διακύβευμα για την Πάρο του 2030, δεν 
είναι αν θα έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα δημιουργώντας νέες υποδομές, αλλά αν 
θα καταφέρουμε η ανάπτυξη του τόπου μας να μην 
εξελιχθεί στην ίδια κατεύθυνση με τη Μύκονο και τη 
Θήρα. Όσο καλά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλή-
ματα, αν επιτρέψουμε ο τουρισμός να εξελιχθεί από 
κύρια σε καθολική οικονομική δραστηριότητα, θα βρε-
θούμε μπροστά σε νέα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. 
Για να αντιληφθούμε καλύτερα τι πρόκειται να συμβεί, 
πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στη γειτονιά μας αλλά 

και σε άλλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς και 
να σκεφτούμε ποια θα είναι η κατάσταση μετά από 
μια δεκαετία. Θα ζούμε σ’ ένα περιβάλλον και μια 
κοινωνία με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε σήμερα 
να διατηρήσουμε; Θα έχουμε τον χώρο (δημόσιο και 
ιδιωτικό) ώστε να μπορούμε να έχουμε την ποιότητα 
ζωής που επιθυμούμε;

Στο μοντέλο ανάπτυξης που οδηγούμαστε -με μονο-
καλλιέργεια του τουρισμού- τι θέση έχουν όλοι όσοι 
δεν ασχολούνται άμεσα με τις υπηρεσίες αυτού του 
τύπου; Οι πόροι του νησιού (π.χ. νερό) θα επαρκούν 
για να συντηρηθούν και άλλες παραγωγικές δραστη-
ριότητες όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία; Με την 
ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη που θα βρουν χώρο 
αυτές οι δραστηριότητες;

Οι συνθήκες εργασίας και οι απολαβές ακόμα και 
για αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό παλεύ-
οντας για το μεροκάματο θα βελτιωθούν; Ποιοι και 
πόσοι είδαν να βελτιώνεται σημαντικά η θέση τους τα 
τελευταία δύο χρόνια με την αυξημένη τουριστική κί-
νηση;

Οι απαντήσεις φυσικά στα παραπάνω ερωτήματα 
εξαρτώνται από τη θέση του καθενός στην κοινωνία 
μας και δεν είναι ίδιες. Για τους περισσότερους όμως 
από μας ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε αν η κατεύ-
θυνση που έχουμε πάρει ως τόπος και ως κοινωνία 
είναι αυτή που θέλουμε και αν όχι, να αντιδράσουμε. 
Μπορούμε και πρέπει να δώσουμε την μάχη ώστε να 
έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία ο τουρισμός 
θα είναι μεν κυρίαρχος αλλά δεν θα συνθλίβει οποια-
δήποτε άλλη δραστηριότητα, μια ανάπτυξη αειφόρο, 
που θα διατηρεί τον δημόσιο χώρο ελεύθερο, θα αφή-
σει μεγάλες περιοχές χωρίς δόμηση, θα κάνει σωστή 
διαχείριση των πόρων και πολλά άλλα που πρέπει να 
συζητηθούν.

Όσο δύσκολο και να φαίνεται μπορούμε να βρού-
με τους τρόπους να αλλάξουμε κατεύθυνση. Αρκεί το 
μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θα δει τον ζωτικό 
του χώρο να μειώνεται και την ποιότητα ζωής του να 
υποβαθμίζεται, να αποφασίσει να κινητοποιηθεί και να 
μην αποδεχτεί τα τετελεσμένα που θα του προσφέ-
ρουν στα πλαίσια μια κακώς εννοούμενης ανάπτυξης.

Φραγκίσκος Κεφάλας 
Εκπαιδευτικός - δημοτικός σύμβουλος

Εκείνος που 
ξεχωρίζει τα 
-χαμένα στη 
θάλασσα- 
δάκρια

Αδελφή μου Ελένη.
Φαίνεται πως σήμερα, δύσκολα κάποιος μπορεί να 

αρθρώσει λίγες λέξεις σιμά σου… Ίσως, πιστεύουμε 
όλοι, πως λόγια δεν έχουμε, αλλά μόνο δάκρια να τρέ-
χουν από τα θλιμμένα μας μάτια…

Αδελφή μου Ελένη.
Για σκέψου αλήθεια! Σίγουρα σήμερα δεν απευθυ-

νόμαστε πρωτίστως σε σένα, αλλά σε όλους εμάς, που 
σήμερα σε συντροφεύουμε. Εδώ, που σήμερα βρίσκε-
σαι, η εκκλησία μας σε βάπτισε μωρό, σ’ αυτήν την ίδια 
θέση, και ένωσε τη ζωή σου με τον αγαπημένο σου 
Νίκο. Σαν μωρό έκλαψες αντικρίζοντας τον άγνωστο 
κόσμο και όλοι οι άλλοι δίπλα σου ήσαν χαρούμενοι! 
Εδώ τα ζευγάρια, στο ίδιο σημείο, στέκονται δειλά και 
φοβισμένα αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους ενώπι-
ον Θεού και ανθρώπων. Στο ίδιο σημείο στεκόμαστε 
όλοι μας, μπροστά στο Θεό, σε πια στάση αδιάφορο, 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης αδυναμίας. Έτσι λοιπόν 
και σήμερα, ενώ τα μάτια μας τρέχουν, εσύ είσαι ατά-
ραχη, ήσυχη ίσως και χαρούμενη. Τα πήλινα μάτια μας 
σήμερα δε βλέπουν παρά τέλος και απόγνωση. Εσύ 
όμως απαλλαγμένη πια από τούτα τα μάτια, που στρε-
βλώνουν και παραμορφώνουν συνήθως την πραγμα-
τικότητα και στέλνουν ψεύτικα μηνύματα στο μυαλό 
και την ψυχή, βλέπεις αυτά που εμείς δεν μπορούμε να 
δούμε. Ίσως γι’ αυτό  δεν κλαίς, αλλά εμείς δεν έχουμε 
τον τρόπο, με το γήινο κορμί μας, να σε ρωτήσουμε 
το γιατί…

Αδελφή μου Ελένη
Τις πιότερες φορές δεν τα καταφέρνουμε εμείς εδώ 

να συνεννοηθούμε. Σήμερα όμως ειλικρινά σε ευγνω-
μονούμε. Τα δάκρια όλων μας ποτάμι που ξεπλένει 
τις δικές μας αδυναμίες και ενοχές. Ποτάμι από δά-
κρια πηγάζει σήμερα  σιμά σου και ρέει ανάμεσά μας, 
ξυπνώντας μας από το λήθαργο, θυμίζοντας μας τον 
προσανατολισμό μας προς τον ουρανό.          

Αδελφή μου Ελένη.
Βιάστηκες, και καλά έκαμες, να κινήσεις πιο γρήγο-

ρα από εμάς το δρόμο για τον ουρανό. Σηκώνεις και 
εσύ τον μικρό σου σταυρό στα  χνάρια του μεγάλου 
Αμαρτωλού για χάρη μας. Και όταν βαδίζεις δίπλα 
Του, είμαστε σίγουροι ότι θα καταδεχτείς να πεις κάτι 
καλό και για εμάς, τα αδέλφια σου στη γη. Για όλους 
εμάς, που φορτωμένοι τις αδυναμίες, τις κακίες και τη 
ματαιοδοξία μας στενάζουμε κάτω από τα δεσμά της 
αμάθειας και του πόνου.

Τούτα λοιπόν τα δάκρια δεν είναι για σένα!...
Δε σου αξίζουν, ούτε τα έχεις ανάγκη!...
Τα δάκρια είναι για εμάς, στην προσπάθεια μας να 

σηκωθούμε από τα γήινα!...
Δώσε μας λοιπόν, από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, το 

χέρι σου να πιαστούμε!...
Εσύ τώρα κρατιέσαι γερά εκεί ψηλά που είσαι!...
Μπορεί να λείψει το χαμόγελό σου από τη ζωή μας, 

αλλά η τελευταία σου ματιά σήμερα και το χέρι σου 
το απλωμένο μπροστά μας, μας δείχνει για άλλη μια 
φορά το δρόμο για τον ουρανό!...

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-

ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου Πούντας 
και αντίστροφα δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια 
από 1/12 έως 21/12/2018.

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 – 22:30 – 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 – 22:45 – 23:30

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

– 11:15 - 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 
– 16:15 – 17:15 – 18:15 - 19:15 – 20:15 – 22:30 – 
23:15 

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

– 11:30 - 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 
– 16:30 – 17:30 – 18:30 - 19:30 – 20:30 – 22:45 – 
23:30.
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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

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΥΣΤΕΡΝΙ πωλείται οικόπεδο 9,5 
στρέµµατα και στο ΜΑΓΓΑΝΟ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ πωλείται οικόπεδο 8,9 
στρέµµατα, µε απεριόριστη θέα. 
Οικοδοµούν 280 τ.µ. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6944 167 104

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται χώρος 
για κατάστηµα, στην παραλία προς 
Ζωοδόχο Πηγή. Τηλ. για πληροφορίες: 
699 330 9867

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
δίπλα από το βενζινάδικο Aegean 
(χείµαρρος Κατσίκι), ενοικιάζονται 
2 γκαρσονιέρες για κατοικία ή για 
αποθήκες. ∆ιαθέσιµες από αρχές 
∆εκεµβρίου. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
431 095

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε προϋ-
πηρεσία ζητείται από το κοµµωτήριο 
ART HAIR στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 23660 και ώρες: 
09:00 – 13:00.

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 

εργασία σε Super Μarket - µανάβικο 
που θα λειτουργήσει σύντοµα στον 
Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής, διευθυντι-
κά στελέχη. Μόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 
καλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv_expressmarketparos@hotmail.
com 

RESERVATION MANAGER και 
FRONT OFFICE MANAGER 
ζητούνται από τo ολοκαίνουργιο 
ξενοδοχειακό συγκρότηµα SUMMER 
SENSES για τη σεζόν 2019. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: manager@
summersenses.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από εταιρεία 
Car Hire για µόνιµη εργασία στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα: 
επιθυµητή κατοχή πτυχίου, κάτοχος 
διπλώµατος οδήγησης για πάνω από 
1 έτος, εµπειρία στην εξυπηρέτηση 
πελατών τουλάχιστον 1 έτους, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, επιθυµητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα, ενθουσιώ-
δης ευγενική προσωπικότητα µε 
ενδιαφέρον για τον πελάτη, αποτελε-
σµατικές επικοινωνιακές δεξιότητες, 
ικανότητα ανταπόκρισης σε εργασιακό 
περιβάλλον µε απαιτητικούς ρυθµούς, 
οµαδικό πνεύµα. Αποστολή βιογραφι-
κών: stparos@hertz.gr, Επικοινωνία 
:22840 28113

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΕΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ 
ζητείται µε ικανότητες διοίκησης, 
πληροφορικής και βαθµούς Λυκείου 
πάνω από 18, για υποστήριξη 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο email: 
future9@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΜΠΙΛΙΑΡ∆Ο πωλείται µάρκας 
BRUNSWICK µαζί µε 5 καινούριες 
στέκες και τα φώτα του. Τιµή: 1.000€. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983 412 685

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ πλήρης 
πωλείται, (κρεβάτια, στρώµατα, 
κοµοδίνα, φωτιστικά, καθρέπτες, έπι-
πλο τουαλέτα, κλπ), από ξενοδοχείο 
4 αστέρων στην Κρήτη, σε άριστη 
κατάσταση. Πωλούνται σε πάρα πολύ 
χαµηλές τιµές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6947 184 138, κος Ντίνος Τοσκούδης. 

ΣΚΑΦΟΣ ερασιτεχνικό πωλείται σε 
πολύ χαµηλή τιµή, τύπου Κούτουλα 
630, µε µηχανή YANMAR σε λειτουρ-
γία και πολλά έτοιµα παρθένα δίχτυα 
σε χαµηλή τιµή. Τηλ. για πληροφορίες: 
6977 668 551

ΣΚΑΦΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟ GEMINI 
GALAXY πωλείται, µε γάστρα 3,5 
µ., καινούρια µπαλόνια, µηχανή 
EVINRUDE 25hp, ετοιµόπλωτο, άριστη 
κατάσταση. Τιµή: 2.500 ευρώ. Τηλ. 
επικ.: 6944 155 819

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

Πένθος
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθη-
καν στο πένθος για την απώλεια της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς, Βασιλικής Φραγκούλη. Το 
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:30, τελούμε 
40ήμερο μνημόσυνο στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής.

Τα παιδιά Μαρουσώ, Παρασκευή, Βασίλης 
και τα εγγόνια Βασιλική, Σπύρος

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Στέλλας Χρήστος  του Γεωργίου και της Μαρουσώς το γένος Χριστοφόρου, που 
γεννήθηκε στην Πάρο και κατοικεί στην Πάρο και η Παπαδοπούλου Καλλιόπη 
του Παναγιώτη και της Μαρίας το γένος Αλιπράντη, που γεννήθηκε στην Πάρο και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 26 Δεκεμβρίου στην Πάρο.

Ευχαριστήριο για το 
Κέντρο Υγείας Πάρου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους Αγροτικούς Ιατρούς, το νοση-
λευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου, καθώς και το ΕΚΑΒ, για τις υπηρε-
σίες  που παρείχαν στη μητέρα μας Βασιλική Φραγκούλη. Ιδιαίτερα  νιώθουμε την 
ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τον Επιστημονικό Δ/ντη του ΚΥ Πάρου, Τζανίδη 
Γεώργιο.

Τα παιδιά και τα εγγόνια
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Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής

(Μέρος 4ο)

Θ’ Εμμανουήλ Νικ. Αρκάς Ελευθερία σύζ. το 
γένος Γεμελιάρη:

Τέκνα: 1. Νικόλαος, 2. Ζέππος, 3. Περικλής, 4. Ιωάν-
νης, 5. Αντώνιος, 6. Γεώργιος. Β’ Γάμος σύζυγος Πιπίνα, 
το γένος Δρακάκη, Τέκνα: 7. Ελευθέριος, 8. Αργυρώ, 9 
Θωμάς, 10. Ζαμπέτα, 11. Δημήτριος, 12. Κων/νος.

Ι’ Ζαχαρίας Καστανιάς, Ζαμπέτα σύζ. το γένος Πα-
νωρίου:

Τέκνα: Δημήτριος, 2. Άννα, 3. Ελένη, 4. Κων/νος, 5. 
Κυριακή, 6. Σπυρίδων, 7. Γεώργιος, 8. Αικατερίνη, 9. 
Μαρία, 10. Ιωάννης.

ΙΑ’ Αντώνιος  Ι. Χανιώτης, το γένος Μαρού-
λη σύζ. το γένος Ιωάννου Ραγκούση

Τέκνα: 1. Αναστασία, 2. Ιωάννης, 3. Κυριάκος, 4. Νι-
κόλαος, 5. Μιχαήλ, 6. Ηλίας, 7. Μάρκος, 8. Αθανάσιος, 
9. Ελένη, 10. Εμμανουήλ 

Σημ.: Ο Εμμανουήλ Αρκάς ήταν γεωργός και το 
πρώτο του παιδί ο Νικόλαος έγινε Αρχιμανδρίτης (ήταν 
και συγγραφέας). Ο Ζαχαρίας (Ζαχαριάς) Καστανιάς 
ήταν κρεοπώλης (χασάπης) και ο Αντώνιος Χανιώτης 
ήταν γεωργός και είχε το παρωνύμιο (Δαφνιώτης).

Από τις παραπάνω 11 πολυμελείς οικογένειες βλέ-
πομε ότι: Μια είναι 10μελής (με 8 παιδιά), τρεις είναι 
11μελείς (με 9 παιδιά), τρεις 12μελείς (με 10 παι-
διά), τρεις 13μελείς (με 11 παιδιά) και μια 14μελής 
(με 12 παιδιά). Οι πολυμελείς οικογένειες στις Λεύκες 
ήταν πολλές, αλλά ο Λυκούργος αναφέρει μόνο εκεί-
νες που είχαν 8 παιδιά ή περισσότερα (από 10 μέλη), 
προφανώς γιατί η καταγραφή όλων των οικογενειών 
θα παρουσίαζε πολλές δυσκολίες. 

Οι οικογένειες αυτές ζούσαν μέσα στη φτώχια, στις 
στερήσεις και στην ανέχεια, αφημένες στο έλεος του 
Θεού, χωρίς καμιά μέριμνα από το κράτος ή από άλλο 
κοινωνικό φορέα. Οι περισσότερες ήταν αγροτικές οι-
κογένειες και η επιβίωσή τους βασιζόταν στα παραγό-
μενα από τα κτήματά τους προϊόντα. Γι’ αυτό όλα τα 
μέλη τους ήταν υποχρεωμένα -ανεξάρτητα από φύλο, 
ηλικία ή κατάσταση υγείας- να εργάζονται στα κτή-
ματά τους, καλλιεργώντας κάθε σπιθαμή διαθέσιμου 
εδάφους. Η περιοχή όμως των Λευκών είναι ορεινή, 
το έδαφος βραχώδες, σκληρό, κατηφορικό, και το 
χώμα  φτωχό. Για να δημιουργήσουν κατάλληλο για 
καλλιέργεια έδαφος και να συγκρατήσουν το χώμα, 
έχτιζαν τοίχους με πέτρες (ξερολιθιές) από τα θραύ-
σματα του εκβραχισμού, της διάλυσης δηλαδή των 

βράχων (αγκρεμνών) που υπήρχαν στα κτήματα, δημι-
ουργώντας αντιστηρίγματα «πεζούλες» (αναβαθμίδες) 
πεζ’λές, όπως τις έλεγαν, οι οποίες από μακριά έμοια-
ζαν με κυκλώπεια σκαλιά στις πλαγιές των βουνών 
και των λόφων. Καλλιεργούσαν κάθε είδος φυτού πού 
ευδοκιμούσε στην περιοχή (ελιές, συκές, αμυγδαλιές, 
αμπέλια, σιτηρά, κηπευτικά (άνυδρα), όσπρια κ.ά.), και 
εκτρέφανε γιδοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους, πουλερικά, 
μέλισσες, κουνέλια κ. ά.         

Τα παραγόμενα προϊόντα όμως, συνήθως δεν επαρ-
κούσαν. Γιατί τα κτήματα της κάθε οικογένειας ήταν 
λίγα, και εν πολλοίς άγονα, η δε παραγωγή εξαρτιόταν 
κατά μεγάλο μέρος και από τις καιρικές συνθήκες. Αν 
οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και η παραγωγή 
ήταν καλή, η οικογένεια κουτσά-στραβά τα βόλευε. 
Αν όμως οι καιρικές συνθήκες δε βοηθούσαν, τότε 
η κατάσταση της οικογένειας γινόταν δραματική. Η 
οικογένεια βρισκόταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη του 
μαρτυρίου της πείνας. Η προμήθεια των οικογενειών 
με είδη διατροφής «επί πιστώσει» (βερεσέ) από τους 
εμπόρους, και κυρίως αλευριού για να ψήσουν ψωμί 
-με το οποίο θα τιθάσευαν την πείνα τους- δεν ήταν 
τόσο ανώδυνη. Πάντα υπέβοσκε ο κίνδυνος, σε περί-
πτωση αδυναμίας έγκαιρης αποπληρωμής της αξίας  
των τροφίμων, να προβεί ο έμπορος σε κατάσχεση του 
κτήματος, το οποίο είχε βάλει, συνήθως ως εγγύηση η 
οικογένεια.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Σπύρος 
Μαύρης

Γεννήθηκε στην Παροικιά το 1904 και ήταν γιος 
του εμπόρου, Μενέγου Μαύρη. Μετά τα εγκύκλια 
μαθήματα, πήρε το δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφη-
τή και μετά τη στρατιωτική του θητεία στο ναυτικό, 
σταδιοδρόμησε επαγγελματικά ως ασυρματιστής 
του εμπορικού ναυτικού. 

Η 28η Οκτωβρίου 1940 τον βρήκε στο επιταγμέ-
νο ατμόπλοιο «Ιωνία», μεταφέροντας στρατιωτικό 
υλικό. Με την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου 
το «Ιωνία» βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, μαζί με άλλα 
πολεμικά και εμπορικά πλοία, που κατάφεραν να ξε-
φύγουν από τις επιθέσεις των γερμανικών αεροπλά-
νων και μέχρι το 1942 ταξίδευε μέσα στη φωτιά. 

Ο Σπύρος Μαύρης πληροφορήθηκε την ίδρυση 
ομάδων «Μυστικού Πολέμου» και αιτείται να απο-
σπαστεί. Έτσι, 1/10/1942 αποσπάστηκε στη Διεύ-
θυνση Ειδικής Υπηρεσίας Πολέμου στο Κάιρο και 
από εκεί στη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών. 
Στις 26/11/1942 έφυγε με την ομάδα του από την 
Παλαιστίνη, όπου είχε πάει για σύντομη εκπαίδευ-
ση, για τη Βηρυτό και από εκεί, για την Ελλάδα. Την 
ομάδα του, την συγκροτούσαν: ο ίδιος, ένας Ελληνο-
αμερικανός και ένας Δωδεκανήσιος. Το υποβρύχιο, 
τους αποβίβασε στην Εύβοια και από εκεί προωθή-
θηκαν στην Αθήνα, 22/12/1942, όπου κατέφυγαν 
στο σπίτι του Ελληνοαμερικανού, εκτός όμως από 
τον Δωδεκανήσιο. Ξημερώματα συνελήφθηκαν από 

την «Καραμπινιερία»! Προδοσία; 
Ο Σπύρος Μαύρης υπέστη κάθε είδος βασανισμού 

για να αποκαλύψει τον μυστικό κώδικα, χωρίς να 
ομολογήσει. Δικάστηκε από το ιταλικό στρατοδικείο 
και καταδικάστηκε σε θάνατο, γλιτώνοντας όμως 
την εκτέλεση λόγω της συνθηκολόγησης της Ιταλί-
ας. Όταν αποφυλακίστηκε συνέχισε την αποστολή 
του με τις μυστικές υπηρεσίες στα Κυκλαδονήσια. 
Στις 12 Δεκεμβρίου 1944 προσπαθώντας να φτάσει 
στην υπηρεσία του, πέφτει πάνω στα «Δεκεμβρια-
νά», τραυματίζεται βαριά και υπέκυψε στα τραύματα 
του μετά από λίγες ημέρες.               

(πηγές: «Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πό-
λεμο και την εχθρική κατοχή» του Παναγιώτη Ι. Πα-
τέλλη).

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Στρατηγού Ιωάννη 
Καραβία», έως την οδό «Βενιζέλου Ραγκούση».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς  

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Κάτω Γιαλός, Παροικιά | Τ. 22840 22120

παραδοσιακό καφενείο

κάθε µέρα µε καλή παρέα!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αλυκή - Καµπί (δίπλα ΙΚTΕΟ) Τηλ: 22840 91900 & 91408
Κιν: 6944 34.33.09 | Fax: 22840 91684 | e-mail: skiadas5@otenet.gr

Διανοµή Πετρελαίου & Βενζίνης | Ανεφοδιασµός καυσίµων µε βυτία
& πετρέλαιο θέρµανσης
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Greek Tourism 
Workshop

Με τιμώμενη Περιφέρεια το Νότιο Αιγαίο, πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, το 1ο Greek 
Tourism Workshop, στο Amman της Ιορδανίας, που 
στόχο έχει την προώθηση και προβολή του τουριστι-
κού προϊόντος της Περιφέρειας στις αγορές τουρι-
σμού πολυτελείας.

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε υπό την αι-
γίδα του υπουργείου Τουρισμού και την ευγενική 
υποστήριξη του ΕΟΤ, παραβρέθηκαν αξιωματούχοι 

του υπουργείου Τουρισμού της Ιορδανίας, ο γενικός 
γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσέγας και η επι-
τετραμμένη πρέσβης της Ελλάδας στην Ιορδανία. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έγινε παρουσί-
αση του Ν. Αιγαίου και των επιμέρους τουριστικών 
προορισμών του σ’ ένα επιλεγμένο κοινό τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων και μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν Business to 
Business επαφές τουριστικών επιχειρήσεων με τους 
τοπικούς Tour Operators και τουριστικούς πράκτορες. 

Τέλος, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου συμμετείχε στο 
Greek Tourism Workshop της Ιορδανίας, με πρωτο-
βουλία της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μαριέτας 
Παπαβασιλείου.

Ειδήσεις

Πάλι αύξηση;
Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των εισιτηρίων 

στα πλοία της ακτοπλοΐας άφησε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, 
Μιχάλης Σακέλλης μιλώντας στην ημερίδα: «Ακτο-
πλοϊκή διασύνδεση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου», 
στη Σύρο.

Όπως ανέφερε «δυστυχώς την αύξηση του με-
ταφορικού έργου ακολούθησε και η αύξηση των 
τιμών των καυσίμων κατά 29% το 2017 και υπολο-
γίζουμε κατά 25% το 2018. 

Τη διετία 2017/2018 τα αποτελέσματα των ακτο-
πλοϊκών εταιρειών αναμένεται να επιβαρυνθούν 
κατά 100 εκ. ευρώ ποσό το οποίο αποτελεί το 15% 
των εισπραττόμενων ναύλων. Το θέμα είναι σοβαρό 
και δημιουργεί πιέσεις για αύξηση των ναύλων τις 
οποίες πιθανόν δε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε 
μετά από μία δεκαετία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
σταθερούς ναύλους και παροχή εκπτώσεων. Ανά-
λογα με τη γραμμή υπολογίζουμε ότι το 30-50% 
των επιβατών ταξιδεύει με εκπτωτικά εισιτήρια. 
Ιδιαίτερα οι νησιώτες και οι τακτικοί επιβάτες με 
τα προγράμματα πιστότητας που ισχύουν συνήθως 
δικαιούνται κάποια έκπτωση στις περισσότερες με-
τακινήσεις τους».

Ακόμα, ο κ. Σακέλλης επεσήμανε: «Το μεταφορι-
κό έργο, το 2017 το αυξήθηκε κατά 9,5% ενώ 
το 2018 αναμένεται αύξηση μεταξύ 3-5%. Εδώ 
θέλω να τονίσω τη δρομολόγηση νέων πλοίων τα 
οποία συμμετείχαν στην αύξηση του μεταφορικού 
έργου και τα οποία ουσιαστικά απορρόφησαν την 
αύξηση της κίνησης. Επίσης, είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις 
Κυκλάδες με τις γραμμές των 12νήσων και της 
Κρήτης να παρουσιάζουν οριακή αύξηση και του Β. 
Αιγαίου σημαντική μείωση που ξεπερνάει το 30%».

Τέλος, αναφερόμενος στον εσωτερικό τουρισμό 
είπε ότι φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί μετά από 
συνεχείς μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια και συ-
μπλήρωσε: «Ο εσωτερικός τουρισμός που εξυπηρε-
τείται σχεδόν αποκλειστικά από τα πλοία μας, κατά 
περίεργο τρόπο καμία στατιστική αρχή δεν τον με-
τρά και δυστυχώς πρέπει να βασιζόμαστε σε εκτι-
μήσεις για να υπολογίσουμε τη συμβολή του στην 
τουριστική ανάπτυξη η οποία είναι πολύ σημαντική».

Καλωδίωση… 
Κυκλάδων

Αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας για την περίοδο 2019-2028 υπέβαλε στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα του energyin.gr

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα: «[…] Στα αξι-
όλογα σημεία του αναθεωρημένου δεκαετούς προ-
γράμματος ανάπτυξης είναι η αύξηση των δαπανών 
κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ για σημαντικά έργα του 
συστήματος μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα ανέρχεται 
στα 2,449 δισ. ευρώ από 1,833 δισ. ευρώ. Οι υψη-
λότερες επενδύσεις, όπως προκύπτουν από την 
αντιπαραβολή του περσινού και του φετινού 
κειμένου, αφορούν στην προσθήκη των έργων 
της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με 
την Αττική (369,4 εκατ. ευρώ)».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ένταξη των έργων 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δ’  Φάσης των Κυκλά-
δων είναι το νέο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο του 
ΑΔΜΗΕ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε εντάχθηκε 
στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης. Αυτή περιλαμβάνει τη 
διασύνδεση της Σαντορίνης, της Μήλου, της Φολεγάν-
δρου και της Σερίφου με το Εθνικό Σύστημα Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα έργα προβλέπουν τη 
διασύνδεση Νάξου – Σαντορίνης, Σαντορίνης – Φολε-
γάνδρου, Φολεγάνδρου – Μήλου, Μήλου – Σερίφου 
και Σερίφου – Λαυρίου. Το συγκεκριμένο επενδυτικό 
σχέδιο ύψους 369,4 εκατ. ευρώ έχει ομαδοποιηθεί 
στα έργα που ξεκινούν την τριετία μετά το 2021.

Κατά τα άλλα παραμένουν σε ισχύ οι εναπομείνα-
σες δύο φάσεις της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με 
τη δεύτερη να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2019 
(σύνδεση Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος και 
αναβάθμιση γραμμή Άνδρου – Ν. Εύβοιας και Άνδρου 
– Τήνου.

Τέλος, η τρίτη φάση, πόντιση δεύτερου καλωδίου 
Λαυρίου – Σύρου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέ-
λος του 2020.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστήρια επιστολή προς την Ε.Ξ.Π.Α. έστειλε 

ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ. Πά-
ρου, Σπύρος Λάβδας. Ο κ. Λάβδας στην επιστολή του 
γράφει:

«Νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ σε σας και να 
δημοσιοποιήσω το έγγραφο μου αυτό, γιατί όσες 
φορές υπήρξε ανάγκη για εξυπηρέτηση του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου Αντιπάρου σπεύσατε πρόθυμα 
και αζημίως για μας, να μας εξυπηρετήσετε.

Αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση γι αυτό και 
είναι δικαιολογημένη η ευγνωμοσύνη μας».

Στο FB το 
Κέντρο Υγείας

Το Κέντρο Υγείας Πάρου απέκτησε δικό του χώρο στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, εδώ και μέρες είναι 
στον «αέρα» η σελίδα του στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://www.facebook.com/healthcenterofparos/

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Κ.Υ. Πάρου: 
«[…] Οι λόγοι είναι πολλοί, με κυριότερο το μεγάλο έλ-
λειμμα ενημέρωσης του πληθυσμού του νησιού για 
τις υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΥ, αλλά τη  λά-
θος πληροφόρηση που πολλές φορές δίνεται στους 
χρήστες με αποτέλεσμα σε μερικές περιπτώσεις, την 

αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους. 
Η Διοίκηση του ΚΥ ευχαριστεί θερμά τα ΜΜΕ του 

νησιού για κοινοποίηση των ανακοινώσεών της μέχρι 
και σήμερα. Το ΚΥ θα συνεχίσει να κοινοποιεί όλα τα 
σημαντικά δελτία τύπου πρώτα στα ΜΜΕ της Πάρου, 
ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωσιμότητά 
τους. Παράλληλα όμως, έχει αναδειχθεί η ανάγκη 
όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας του νησιού, να είναι συγκεντρωμένες 
κάπου όλες μαζί, ώστε να είναι εύκολα αναζητήσιμες. 
Συγχρόνως, υπάρχουν σημαντικές (για τους χρήστες) 
ειδήσεις της καθημερινότητας που δεν είναι ανακοι-
νώσιμες ή δημοσιεύσιμες σε εφημερίδες όπως πχ η 
αιφνίδια άδεια ενός ιατρού, η μη λειτουργία ενός ερ-
γαστηρίου, μια τροποποίηση του προγράμματος επι-
σκέψεων στα ΠΙ κτλ (…)».
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ΝΟΠ
Πετυχημένη κρί-

νεται η εμφάνιση 
των ιστιοπλόων 
του ΝΟΠ της κλά-
σης Optimist στην 
κατηγορία under 
12 στο 4ο κύπελ-
λο στη μνήμη Ν. Σαρικαβάζη.

Τους διεθνείς αγώνες διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμι-
λος Π. Φαλήρου, στο Φάληρο. 

Τα αποτελέσματα στην κατηγορία under 12 ετών 
ήταν τα παρακάτω:

- Κυπραίος Γιώργος 4ος στην κατηγορία του, 8ος στη 
γενική κατάταξη.

- Ραγκούσης Σωτήρης 7ος στην κατηγορία του, 12ος 
στη γενική.

- Πούλιος Αντώνης 9ος στην κατηγορία του, 16ος στη 
γενική.

- Ραγκούση Κων/να 25η στην κατηγορία της, 75η στη 
γενική.

Κατηγορία 12 έως 15 ετών:
- Καλακώνα Μαρία Ελένη 8η στην κατηγορία και 23η 

στη γενική.
- Δαφερέρα Θεοδώρα 10η στην κατηγορία και 29η 

στη γενική.
- Σπανός Μάνος. 39ος στην κατηγορία και 58ος στη 

γενική.
- Ραγκούση Στέφανος 47ος στην κατηγορία και 78ος 

στη γενική.

Κολύμβηση
Η χειμερινή ομάδα κολύμβησης του ΝΟΠ συμμετείχε 

στο «Santorini Experience» στις 7/10 στα Φηρά και 
στο «Xterra Swim Challenge», στις 4/11 στη Βάρκιζα.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αγώνων σε χρό-
νους ήταν τα εξής:

Santorini experience αγώνας 2,4 χλμ αγωνί-
στηκαν 150 κολυμβητές

Κατηγορία 15-19 ετών
(Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τη θέση στη γενική κα-

τάταξη και ο αριθμός εντός παρένθεσης είναι η κατά-
ταξη στην κατηγορία των κολυμβητών).

28. (14) Κορτιάνου Ανδριέττα 00:47:43
54. (23) Τζιώτη Κωνσταντίνα 00:57:50
55. (24) Πανταζίδου Χρυσάνθη 00:58:01
82. (34) Κβάστ Άννα 01:07:19
83. (35) Τσιγώνια Νεφέλη 01:07:19
85. (37) Τσιγώνια Άννα Μαρία 01:07:34 
87. (39) Τζιώτη Δήμητρα 01:07:34
Κατηγορία 30-39 ετών
86. (38) Χαμηλοθώρη Γιάννα 01:07:41
87. (39) Παντελαίου Μαρία 01:07:43
Κατηγορία 40-49
50. (29) Γεροχρήστος Γιώργος 00:56:20
90. (40) Ρούσσου Μαρία 01:08:47
Xterra swim challenge Βάρκιζα αγωνίστηκαν 

450 κολυμβητές
Κατηγορία 2,5 χλμ 
15-19 ετών
75. (8) Πανταζίδου Χρυσάνθη 00:46:50
76. (9) Τζιώτη Κωνσταντίνα 00:46:50
95. (10) Τσιγώνια Άννα Μαρία 00:50:39
114. (11) Τσιγώνια Νεφέλη 00:54:01
115. (12) Τζιώτη Δήμητρα 00:54:02
Κατηγορία 2,5χλμ 30-39 ετών
123. (7) Χαμηλοθώρη Γιάννα 00:57:03
Κατηγορία 5 χλμ 15-19 ετών
26. (5) Κορτιάνου Ανδριέττα 01:23:30
Κατηγορία 5 χλμ 30-39 ετών
35. (2) Παντελαίου Μαρία 01:27:50.

Μοιράστηκαν 
τα πάντα 
Μαρπησσαϊκός 
και Νηρέας

Ισοπαλία με 1-1 είχαμε στον αγώνα του γηπέδου 
των Μαρμάρων μεταξύ Μαρπησσαϊκού και Νηρέα για 
το πρωτάθλημα του Β’ Ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο αγώνας των δύο ομάδων ήταν καλός και οι Να-
ουσαίοι προηγήθηκαν στο 14ο λεπτό του αγώνα, ύστε-
ρα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ραμπαβί-
λα, που διήνυσε μεγάλη απόσταση με την μπάλα στα 
πόδια και με δυνατό σουτ έγραψε το 0-1.

Οι Μαρπησσαίοι ισοφάρισαν σε 1-1 με σουτ του 
Ευστρ. Κρητικού στο 71ο λεπτό, ενώ προς τη λήξη του 
παιχνιδιού και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να 
πάρουν τη νίκη. Σημειώνουμε επίσης, ότι και τα δύο 
σωματεία έχουν παράπονα από τη διαιτησία, ενώ ο 
Νηρέας φωνάζει έντονα για μία φάση στο τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου, στην οποία ζήτησε την εσχάτη των 
ποινών.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Λιάρος (Ανουσάκης), Παπαδό-

πουλος, (Ευστρ. Κρητικός), Βράπι, Σωτηρόπουλος, 
Γκεμπόρις, Βιντζηλαίος, Αντωνόπουλος, Ρούσσος, Δ. 
Κρητικός, (Κορρές), Χρυσοχόος (Εσάι), Κιοσσέ

Νηρέας: Φ. Ζουμής, Η. Ζουμής, Σάμιος, Τσενάι, Πα-
παδόπουλος, Άλκο, Μπαμπαλιού (Σιμόπουλος), Σταθε-
ρός (Χρ. Ρουσσος), Ραμπαβίλας, Γ. Ρούσσος, Βράπι

Διαιτητής: Ανδρικόπουλος με βοηθούς τους κ.κ. Ι. 
Ρούσσο και Ε. Ρούσσο.

Αστέρας Μαρμάρων – ΑΟΠ 1-3
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στ. Αρκουλή, ο ΑΟΠ, 

πέτυχε άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ, νι-
κώντας με 1-3 τον Αστέρα Μαρμάρων στο γήπεδο 
των «κόκκινων» της Πάρου.

Η ομάδα της Παροικιάς ήταν ανώτερη, φάνηκε ορ-
γανωμένη στον αγωνιστικό χώρο, είχε σε πολύ καλή 
ημέρα τα ακραία της μπακ και η νίκη της ήταν δίκαιη. 
Ο ΑΟΠ προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με τον Σγουράτι, 
που εκμεταλλεύτηκε δυνατό πλάγιο του Αρκουλή –
που είχε κερδίσει ο ίδιος- και με πλασέ έγραψε το 0-1.

Ο Αστέρας μετά το γκολ του ΑΟΠ ισορρόπησε τον 
αγώνα, βγήκε στην αντεπίθεση για να πετύχει το γκολ 
της ισοφάρισης, αλλά ο ΑΟΠ ήταν αυτός που είχε τη 
μεγάλη ευκαιρία στο 55ο λεπτό, όταν ένα αρκετά δυ-
νατό «ξερό» σουτ του Σγουράτι έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα ο Αρκουλής με ατομική 
του ενέργεια έγραψε το 0-2 για τους Παροικιώτες, 
«καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τον ΑΟΠ.

Το τρίτο γκολ για τον ΑΟΠ πέτυχε ο Γιουρτζίδης 
(που ήταν μία συνεχής απειλή για την άμυνα του Αστέ-
ρα) στο 62ο λεπτό, με σουτ μέσα από τη μεγάλη πε-
ριοχή. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να 
πετύχουν το γκολ της τιμής στο 83ο λεπτό, με κεφαλιά 
του Ουέλινγκτον.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Παρτζάλης, Μπε-

λούκης, Ουέλινγκτον, Αντιπαριώτης (Ορούτσι), Κλού-
βας, Χαραλαμπίδης, Κληρομόμος, Βιντζηλαίος (Μο-
στράτος), Αλιπράντης, Πατρίκου (Ρούπας)

ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα, Βλακάς, Γκιόκα (Γκαρώνης), 
Καραφυλλάκης, Τσούκε, Αρκουλής (Σαρρής), Καρα-

γκούνης, Τσόκα (Κούτσα), Σγουράτι (Λεοντής), Γιουρ-
τζίδης

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος, με βοηθούς τους κ.κ. Ανδρι-
κόπουλο και Ευαγ. Ρούσσο.

Όλα τα αποτελέσματα 
Α’ Όμ.
Ανδριακός – Πάγος 0-1
Μύκονος – ΠΑΣ Τήνου 6-1
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 13
2. ΑΟ Σύρου 11
-----------------------
3. Μύκονος 10
-----------------------
4. Τήνος 7
5. Πάγος 7
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -3
Σημ.: Ο Πάγος έχει έναν αγώνα περισσότερο.
Β’ Όμ.
Αστέρας Μαρμάρων – ΑΟΠ 1-3
Κύθνος – Σέριφος 1-3
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 0-1
Βαθμολογία
1. Σέριφος 19
2. ΑΟΠ 19
--------------------------------
3. Παμμηλιακός 13
--------------------------------
4. Μαρπησσαϊκός 11
5. Νηρέας 11
6. Αστέρας Μαρμάρων 10
7. Κύθνος 9
8. Πανσιφναϊκός -6
Σημ.: Σέριφος και Κύθνος έχουν από 8 αγώνες. Ο 

Παμμηλιακός έχει 6 αγώνες και όλες οι υπόλοιπες 
ομάδες από 7 αγώνες.

Γ’ Όμ.
Φιλώτι – Αστέρας Τραγαίας 3-0 α.α.
Καρτεράδος – Ίος 2-0
Φιλώτι – Πύργος 0-1
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 15
2. Πύργος 13
------------------------------
3. Καρτεράδος 8
------------------------------
4. Φιλώτι 7
5. ΠΑΣ Νάξου 3
6. Ίος 3
7. Αστέρας Τραγαίας 0
Κ-16 (2ος Ομ.)
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 2-4
ΑΟΠ – Πανσιφναϊκός 3-0
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ  12
2. Πανσιφναϊκός 9
3. Παμμηλιακός 6
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. Νηρέας 0
Κ-12 (3ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 3-1
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 3-3
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ  4
2. Μαρπησσαϊκός  3
3. Παμμηλιακός  2
4. Νηρέας  1



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

Ηµερολόγια
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