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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

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

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 480

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

Αλιεία
Ψηφίστηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον εκσυγχρονι-
σμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και 
της τουριστικής εκπαίδευσης «Στήριξη τουριστικής επιχειρη-
ματικότητας και άλλες διατάξεις».

Οι ρυθμίσεις αφορούν:
- στη δυνατότητα του λιμενικού σώματος να διενεργεί 

ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις σε αλιευτικά 
σκάφη με ελληνική σημαία, τα οποία δραστηριο-
ποιούνται σε διεθνή ύδατα. Με τη ρύθμιση αυτή κλείνει 
ένα κενό της νομοθεσίας το οποίο υπήρχε από το 1970, ενώ 
καλύπτεται και Κοινοτική Υποχρέωση της χώρας μας.

- στην παράταση της υποχρέωσης σύνταξης των εκθέ-
σεων αξιολόγησης των μισθίων των μισθώσεων των εκμε-
ταλλεύσεων των λιμνοθαλασσών και της παράτασης εναρ-
μόνισης των υπαρχουσών συμβάσεων με τον το ν.δ 420/70 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- στην παράταση εναρμόνισης των μονάδων υδατοκαλλι-
έργειας με το ν. 4282/2014

- στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αλι-
εία των ολοθουρίων, όπου αυξάνεται το μήκος του 
σωλήνα της καταδυτικής συσκευής από 30 στα 70 
μέτρα για λόγους ασφάλειας των δυτών, 

- στην παράταση της υποχρέωσης τοποθέτησης 
συσκευών VMS και ERS, στα υπόχρεα σκάφη, που 
αλιεύουν ολοθούρια, ώστε να ενεργοποιηθεί πρώτα το 
Μέτρο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μέσω του οποίοι μπορεί να 
επιδοτηθεί η αγορά των συσκευών αυτών.

Νέο ΔΣ στο 
ΕΠΑΛ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο γονέων και κηδεμόνων που 
εκλέχθηκε στο ΕΠΑΛ Πάρου, μετά τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 5/12/2018, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Καπετανέας
Γραμματέας: Φρόσω Σιφναίου
Ταμίας: Μαρία Ραγκούση
Μέλη: Ηλίας Καραγιαννόπουλος, Αντώνης Λουκής.

Διαμαρτυρία 
συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι Πάρου Αντιπάρου πραγματοποίησαν συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10/12/2018 στην Παροικιά, 
σε συνεργασία με συνταξιούχες οργανώσεις όλης της χώ-
ρας.

Οι συνταξιούχοι έστειλαν αγωνιστικό χαιρετισμό για το 
συλλαλητήριο που οργανώνεται στις 15 Δεκεμβρίου στην 
πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και δήλωσαν ότι με όπλο 
τον αγώνα τους δε θα αφήσουν να εφαρμοστεί νέο έγκλημα 
σε βάρος τους με τον Νόμο Κατρούγκαλου, καθώς πλήρω-
σαν για να πάρουν σύνταξη και όχι επίδομα!

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωση τους: «Μπορούμε να 
τους σταματήσουμε νικώντας το φόβο, την αδιαφορία, την 
καταστρεπτική λογική του «δεν γίνεται τίποτα», πολλαπλα-
σιάζοντας τη συμμετοχή μας στις δράσεις, στις συγκεντρώ-
σεις. Από τη μεριά μας του κάναμε καθαρό ότι οι αγώνες 
μας θα συνεχιστούν. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί 
για όλους τους συνταξιούχους χωρίς κανένα διαχωρισμό».

Προβληματισμός 
με τους δασικούς 
χάρτες

Τον προβληματισμό του για την πορεία ανάρτη-
σης των δασικών χαρτών στις Κυκλάδες εξέφρασε 
ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γ. Λεο-
νταρίτης.

Ο κ. Λεονταρίτης υποστηρίζει ότι στα Σύρο, Μύ-
κονο, Σαντορίνη, Σίφνο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Μήλο, 
Κίμωλο και Ανάφη, χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχί-
ων βρίσκονται ένα βήμα πριν από την δήμευση της 
περιουσίας τους! Όπως δήλωσε «τα φρυγανώδη 
είδη θα θεωρηθούν ως δασικά και οι εκτάσεις των 
εν λόγω νησιών θα καταχωρηθούν ως δασικές».

Ακόμα, οι ιδιο-
κτήτες σε Πάρο, 
Νάξο, Αντίπα-
ρο, Τήνο, Άνδρο, 
Αμοργό, Σέριφο 
κ.λπ. που δεν έχουν 
ακόμη αναρτηθεί 
οι δασικοί χάρ-
τες, θα βρεθούν 
σε δυσμενέστερη 
θέση σε σχέση 
με τα νησιά που 
έχουν ήδη αναρ-
τηθεί οι χάρτες! 
Όπως υποστηρίζει 
ο κ. Λεονταρίτης «[…] Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων 
που κατέχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί 
ως χορτολιβαδικές, δασικές ή μεικτής μορφής (εν 
μέρει αγροτικής μορφής και εν μέρει χορτολιβα-
δικές ή/και δασικές) βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δεν 
μπορούν να τις μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, 
δεν μπορούν να τις πουλήσουν, δεν μπορούν να 
τις αξιοποιήσουν. Η ασφάλεια των συναλλαγών 
και η θεμελιώδης εμπιστοσύνη του πολίτη προς 
το κράτος έχει ήδη υποστεί βαρύ πλήγμα. Παράλ-
ληλα έχει δημιουργηθεί σημαντική απαξίωση της 
αναπτυξιακής προοπτικής στα νησιά. Χιλιάδες 
πολίτες στις Κυκλάδες θα απωλέσουν οριστι-
κά τις περιουσίες τους. Μια νέα τάξη πραγμά-
των, θλιβερή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή 
η νέα τάξη πραγμάτων, οι δασικοί χάρτες είναι μια 
χαμένη ευκαιρία και μια αντιλαϊκή διαδικασία. Οι 
πολίτες έχουν καταβάλει ένα σημαντικό ποσό σε 
παράβολα, έγγραφα, μελέτες, φόρους και αντί να 
βελτιώσουν το αποτέλεσμα των δασικών χαρτών 
επ’ ωφελεία τους, αντίθετα θα χάσουν τα κτήματά 
τους, ήτοι τις εκτάσεις στις οποίες επένδυσαν την 
ζωή τους οι γονείς τους, οι παππούδες και οι παπ-
πούδες των παππούδων τους.

Ποιο «φωτεινό μυαλό» συνέλαβε το σενάριο και 
υλοποίησε το εν λόγω έργο;

Μήπως κάποιοι επιθυμούν οι ιδιοκτησίες μας 
να αλλάξουν χέρια με βίαιο τρόπο; Είναι ευκόλως 
κατανοητό ότι δεν πρόκειται για υπεύθυνη Δασική 
πολιτική αλλά για μια διαδικασία υφαρπαγής των 
πατρογονικών ιδιοκτησιών. Πάντοτε τα νησιά ήταν 
δέλεαρ. Η ομορφιά τους έλκει σαν τον μαγνήτη αν-
θρώπους από όλο τον πλανήτη και οι αξίες της γης 

είναι σχετικά υψηλές. Οι νησιώτες, μικρός πληθυ-
σμός και κυρίως φιλήσυχοι άνθρωποι στα μάτια 
των «σεναριογράφων» φαντάζουν το τέλειο θύμα. 
Πλανώνται πλάνην οικτράν. Σε αυτή τη διαδικασία 
θα μας βρουν μπροστά τους. Θα ορθώσουμε το 
ανάστημα μας. Η αφαίρεση των ατομικών περιου-
σιών των νησιωτών δεν γίνεται να ολοκληρωθεί 
και δεν θα ολοκληρωθεί. Σε αυτή την δήμευση της 
περιουσίας μας, αδυνατώ να σκεφτώ ότι θα μεί-
νουμε με «σταυρωμένα τα χέρια».

Σε ανακοίνωσή του ο χωρικός αντιπεριφερειάρ-
χης ζητάει άμεσα:

- Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με 
αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

- Η επιγενόμενη δάσωση να μην αφορά ούτε τις 
τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμέ-
νους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υπο-
θέσεις.

- Να αναμορφωθεί το 
ΠΔ 32/2016 ως προς 
το άρθρο 5 παρ. 1 και 
να εναρμονιστεί με το 
Ν.998/1979 όσον αφο-
ρά στον χαρακτηρισμό 
των χορτολιβαδικών, 
φρυγανικών οικοσυστη-
μάτων ως μη δασικών.

- Να τακτοποιηθεί το 
μαζικό φαινόμενο που 
προέκυψε από τους δα-
σικούς χάρτες των ιδιο-
κτησιών μικτής μορφής, 
οι οποίες δεν δύνανται 

να μεταβιβαστούν.
- Στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του ά.62 

του Ν.998/1979 η μεταγραφή ή καταχώριση συμ-
βολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα 
που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτα-
σης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του 
παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών 
του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία 
φύλλα του αρμόδιου γραφείου κτηματογράφησης 
ή κτηματολογικού γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη 
και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελε-
σίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον πα-
ραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο 
Δημόσιο. 

Τέλος, ο κ. Λεονταρίτης στην ανακοίνωσή του το-
νίζει:

«Καλούμε τους εμπνευστές αυτού του ανοσι-
ουργήματος να επανορθώσουν. Δηλώνουμε ότι η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα εξαντλήσει οποιοδήποτε 
μόνιμο μέσον, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό. 
Δε θα διστάσουμε, αν χρειαστεί, να προσφύγου-
με σε προσωπικές αγωγές ή/και στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφού προ-
ηγουμένως εξαντλήσουμε όλα τα εγχώρια μέσα. 
Ο καθείς ας αναλάβει τις ευθύνες που του ανα-
λογούν, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Τόσο ως Κυ-
κλαδίτης, όσο και ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης 
δεν επιθυμώ να συνδεθώ με μια από τις πιο με-
λανές στιγμές στην ιστορία των νησιών. Αντιθέ-
τως, είμαι στο πλευρό των νησιωτών, στην πρώτη 
γραμμή, ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του 
προβλήματος».

Ειδήσεις
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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

Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής 

(Μέρος 6ο)
Η ξυπολυσιά των παιδιών ήταν γενικό φαινόμενο. 

Τα ρούχα τους, που ήταν από πανί του αργαλειού (της 
κρεβαταριάς, όπως τον έλεγαν), ήταν καθαρά αλλά 
συνήθως γεμάτα μπαλώματα, γιατί τα ρούχα των με-
γάλων παιδιών όταν δεν μπορούσαν να τα φορέσουν 
πια επειδή ήταν μικρά, τα φορούσαν τα μικρότερα παι-
διά μέχρι να γίνουν κουρέλια. Τα κορίτσια, τα περισσό-
τερα δεν τα έστελναν στο σχολείο. «Τι να τα κάνουν τα 
γράμματα οι γυναίκες;», έλεγαν.

Μερικές οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα 
της ανατροφής των παιδιών τους, τα έδιναν για υιοθε-
σία σε άλλες οικογένειες (συνήθως συγγενικές), που 
δεν είχαν παιδιά ή ήταν ευκατάστατες. Άλλες οικογέ-
νειες τα έστελναν από τη μικρή τους ηλικία, τα αγό-
ρια σε μεγαλοκτηματίες να δουλέψουν σαν παραγιοί 
(«κοπέλια», όπως τα έλεγαν) σε ελαφρές γεωργικές 

εργασίες ή στη φύλαξη ζώων (βοσκοί), και τα κορίτσια 
σε πλουσιόσπιτα της Αθήνας και του Πειραιά, κυρίως, 
να εργαστούν σαν οικιακές βοηθοί («υπηρέτριες» ή 
«δούλες», «δ’λές», όπως τις έλεγαν).

Τα μεγαλύτερα από τα παιδιά αναλάμβαναν μεγα-
λύτερες υποχρεώσεις. Όχι μόνο  δούλευαν περισσό-
τερο από τα άλλα, αλλά επωμίζονταν και μέρος των 
ευθυνών της προστασίας των μικρότερων παιδιών. 
Αν το μεγαλύτερο παιδί ήταν κόρη, γινόταν δεύτερη 
μάνα των υπόλοιπων παιδιών βοηθώντας σημαντικά 
τη μάνα. Γι` αυτό και έλεγαν: «της καλομοίρας το παι-
δί το πρώτο, είναι κόρη». Αν το μεγαλύτερο παιδί ήταν 
αγόρι, γινόταν ο άμεσος βοηθός του πατέρα και, σύμ-
φωνα με τα έθιμα που επικρατούσαν, δεν μπορούσε 
να παντρευτεί πριν αποκατασταθούν (παντρευτούν) οι 
αδελφές του, μεριμνώντας μάλιστα πολλές φορές και 
για την προίκα τους. Για το λόγο αυτό αρκετοί νέοι 
έμεναν ανύπαντροι («γεροντονιοί», γεροντοπαλήκα-
ρα). Τα παιδιά μέχρι να παντρευτούν και να δημιουρ-
γήσουν δική τους οικογένεια ζούσαν στο ίδιο σπίτι 
με τους γονείς τους. Και όσα χρήματα προέρχονταν 
από τη δουλειά τους ή από την πώληση γεωργικών, 
κτηνοτροφικών και λοιπών προϊόντων, πήγαιναν στο 
«κοινό ταμείο» το οποίο τηρούσε ο πατέρας, ο οποίος 
και το διαχειριζόταν όπως εκείνος έκρινε, χωρίς να δί-
νει λογαριασμό σε κανένα. Τα παιδιά μέσα στην οικο-
γένεια ζούσαν αρμονικά, με πίστη στο Θεό, με αγάπη 

και αλληλεγγύη μεταξύ τους και μονοιασμένα σαν μια 
γροθιά, για την επιτυχία του κοινού σκοπού που ήταν η 
επιβίωσή τους. Και υπήρχε σεβασμός των μικροτέρων 
προς τα μεγαλύτερα και όλων προς τους γονείς τους. 
Και ο σεβασμός αυτός ήταν διαρκής και διατηρούνταν 
σε όλη τους τη ζωή.

Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ήταν 
αναγκασμένα να αντιμετωπίσουν τα παιδιά της πο-
λύτεκνης οικογένειας, όλα σχεδόν κατόρθωναν να γί-
νουν άξια αναγνώρισης και εκτίμησης από την κοινω-
νία μέσα στην οποία ζούσαν, και μερικά κατάφερναν 
να διακριθούν ιδιαίτερα στη ζωή τους, λες και κάποια 
αόρατη δύναμη τα καθοδηγούσε και τα βοηθούσε. Γι’ 
αυτό έλεγαν: «Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα 
τις πολύτεκνες οικογένειες».

Όταν τα παιδιά δημιουργούσαν δικές τους οικο-
γένειες και πήγαιναν στα δικά τους σπίτια, οι γέροι 
γονείς έμεναν μοναχοί τους, «σαν δυο κούκοι  μέσα 
στους τέσσερις τοίχους», όπως έλεγαν. Και επαφίο-
νταν στη διάθεση των παιδιών τους για τη συντήρησή 
τους («για ένα πιάτο φαΐ»), αφού τότε για τους απόμα-
χους αυτούς δεν υπήρχε καμιά βοήθεια από πουθενά, 
ούτε μέριμνα από το κράτος ή άλλους κοινωνικούς 
φορείς. Γι’ αυτό και με πίκρα έλεγαν: «Βαριά τα γερά-
ματα. Αβάσταχτα, πιδί μ’».

(Συνεχίζεται...)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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Νέο ΔΣ στην 
Ο.Συ.Γυναικών 
Κυκλάδων

Με νέο διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει την πορεία 
της η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των 
Κυκλάδων».

Πιο συγκεκριμένα στις 2/12/2018 συναντήθηκαν 
στην Αθήνα οι εκπρόσωποι 17 γυναικείων συλλόγων, 
από τα 13 νησιά της Ομοσπονδίας: Αμοργός, Άνδρος, 
Αντίπαρος, Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Πάρος, Σέ-
ριφος, Σίφνος, Σύρος, Τήνος, Φολέγανδρος και εξέλε-
ξαν το νέο ΔΣ που προέκυψε από την εκλογική διαδι-
κασία και έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Μαυρουδή Άννα, από την Κέα 
Αντιπρόεδρος: Λοΐζου Άννα, από τη Μύκονο 
Γραμματέας Α: Κριτσαντώνη Μάγδα, από την Αντί-

παρο
Γραμματέας Β: Κάτρη - Δεληβασιλείου Παρα-

σκευή, από τη Μήλο
Ταμίας: Θεοδωράκου Ανθούλα, από την Πάρο
Αναπληρωματικά μέλη: Συριανού Έφη από τη 

Μύκονο και Μιχαηλίδου Μάγδα από την Αμοργό.

Θέατρο στην 
Αθήνα

Εάν βρεθείτε τις ημέρες των εορτών στην Αθήνα, 
αξίζει να παρακολουθήσετε στο θέατρο «Εκάβη», μια 
εξαιρετική θεατρική παράσταση, το έργο του Ίψεν «Η 
κυρά της θάλασσας», σε σκηνοθεσία της Β. Λουρμπά, 
η οποία μας προσφέρει ένα μάθημα υψηλού θεατρι-
κού ήθους.

Γράφτηκε το 1888 και θέτει με δεξιοτεχνία το δικαί-
ωμα στην επιλογή, την ελευθερία και την αυτονομία. 
Πραγματώνεται την ανάγκη του «ζωτικού ψεύδους» . 
Τις ψευδαισθήσεις που μας επιτρέπουν πολλές φορές 
να ζήσουμε προσπερνώντας το ανεκπλήρωτο.

Η σκηνοθέτης έχτισε την παράσταση με τέτοιο τρό-
πο, έτσι ώστε ο θεατής στο τέλος να αναμετριέται με 
τη δική του ζωή, τους δικούς του συμβιβασμούς, τα 
δικά του «ζωτικά ψεύδη». Οι ηθοποιοί υπηρετούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ρόλους τους, κρα-
τώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Η κ. Ε. Σταυράκη, ως Μπόλετ, εξαιρετική. Ξέρει να 
ζυγίζει τις σκιές και το φως στην έκφρασή της και να 

μας δίνει στην εντέλεια το πρόσωπο κλειδί για την κα-
τανόηση του έργου. Προσέξτε εκείνο το: «Ναι, μπα-
μπά», προσέξτε πώς μέσω της έκφρασής της και μόνο 
ανατρέπει στο τέλος την αναμενόμενη έκβαση. Η κ. 
Σταυράκη σηκώνει το βάρος όλου του έργου γιατί από 
τη δική της υποκριτική καταλαβαίνει ο θεατής ότι δεν 
πρόκειται για χάπυ-εντ, τουναντίον, πρόκειται για δρά-
μα χωρίς τέλος. Και τα καταφέρνει χωρίς να περιπέσει 
στην παγίδα της υπερβολής, μ’ ένα μοναδικό τρόπο: 
στραμμένη στο θεατή παρότι μιλά στο μελλοντικό σύ-
ζυγό της, με δυο κινήσεις του αριστερού χεριού και 
δυο συσπάσεις του προσώπου, χωρίς λέξεις - έχει λέ-
ξεις το «ζωτικό ψέμα»; - ανατρέπει το αναμενόμενο 
και μας δίνει ατόφιο το πνεύμα του Ίψεν. 

*Από την κριτική του Δρ. Φώτη Καγγελάρη, εφημε-
ρίδα «Βραδυνή»

Ειδήσεις

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

Θέατρο για 
παιδιά

Μια ιδιαίτερη προσπάθεια συνεχίζεται για τρίτη χρο-
νιά στη Νάουσα με θεατρική παράσταση στην αγγλική 
γλώσσα.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης του μουσικοχορευτικού συγκροτήμα-
τος, της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας Νάου-

σας, η Κέλλυ Δευτερίγου και τα παιδιά του «English 
Academy», έχουν ετοιμάσει το θεατρικό έργο, «Τα Χρι-
στούγεννα του Σκρούτζ»του Ντίσνευ.

Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 16 Δεκεμ-
βρίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα της θεατρικής 
ομάδας στη Νάουσα, ενώ θα παρουσιαστούν επί-
σης χριστουγεννιάτικα σκετς στα γαλλικά και αγγλικά, 
ο απολογισμός δράσης του μουσικοχορευτικού συ-
γκροτήματος για το 2018, ενώ η χορωδία Νάουσας 
θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κά-
λαντα με «ζωντανή» μουσική.

Το κοµµωτήριο Art Hair Καστανιάς
& η οµάδα του σας εύχονται υγεία
και µια όµορφη, δηµιουργική χρονιά!
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Κλήση 
στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 
2001 ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, έχουν 
την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 
τις 2 Ιανουαρίου 2019 έως και την 1η Απριλίου 2019 
στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες ή στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφικής δια-
δικασίας θα πρέπει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν υπο-
χρεωτικά:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Δια-
βατήριο.

2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

Διασύνδεση
Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τη Γ’ φάση της δι-

ασύνδεσης των Κυκλάδων, έργου που μετά την ολο-
κλήρωσή του θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση της 
Σύρου, της Πάρου, της Νάξου, της Μυκόνου και της 
Τήνου για τις επόμενες δεκαετίες.

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης με την 
εταιρεία-ανάδοχο «NEXANS» στις 5/12 στην Αθήνα, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μά-
νος Μανουσάκης, τόνισε ότι η έγκαιρη υλοποίηση του 
έργου -που αναμένεται να περατωθεί εντός του 2020- 
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον διαχειριστή.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της «NEXANS», 
Vincent Dessale, σημείωσε ότι η εταιρεία είναι υπε-
ρήφανη που προσθέτει τη διασύνδεση των Κυκλάδων 
στο χαρτοφυλάκιο των υποθαλάσσιων projects που 
έχει αναλάβει στην περιοχή της Μεσογείου. Δεσμεύ-
θηκε μάλιστα ότι θα επιταχύνει στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό την εκτέλεση του έργου που θα οδηγήσει στην 
πλήρη απεξάρτηση των νησιών από τις ρυπογόνες πε-
τρελαϊκές μονάδες και το ακριβό ρεύμα που παράγουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Γ’ φάση της διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, προβλέπει την κατασκευή δεύτερου υπο-
θαλάσσιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος 
150KV μεταξύ Λαυρίου και Σύρου, μήκους 108 χλμ. 
που θα ποντιστεί σε μέγιστο βάθος 300 μέτρων. Τέλος, 
το έργο, προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ, συγχρημα-
τοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους. 

Πένθος
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, έφυγε από τη ζωή 

η Καλλιόπη Τσιγώνια Τριβυζά, που ήταν μητέρα της 
συζύγου του δημάρχου Πάρου, Ζαμπίας Κωβαίου.

Η εξόδιος ακολουθία της Καλλιόπης Τσιγώνια Τρι-
βυζά, τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9/12 στον 
ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Μάρ-
πησσα.

Η εφημερίδα μας εκφράζει τα συλλυπητήρια της 
στην οικογένεια της.

Απαλλαγή από 
δημοτικά τέλη

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Νόμου 3345/2005 οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσ-
σονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – 
φωτισμού, όταν το ακίνητο τους δεν ηλεκτροδοτείται 
και δε χρησιμοποιείται (είναι κενό) όταν αμέσως μετά 
την διακοπή της ηλεκτροδότησης, υποβάλουν στον 
δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδό-
τησης του ακινήτου και

2. Υπεύθυνη δήλωση τους προς τον δήμο ότι το ακί-
νητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ’ 
οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν.4555/2018).

Ακόμα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν προβεί 
σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους έως 
19/7/2018, έχουν προθεσμία έως 19/1/2019 να 
καταθέσουν στον δήμο τα εξής δικαιολογητικά προ-
κειμένου να απαλλαγούν από τα τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού:

1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδό-
τησης του ακινήτου και

2. Υπεύθυνη δήλωση τους προς τον δήμο ότι το ακί-
νητο δεν ηλεκτροδοτούνταν και δε χρησιμοποιούνταν 
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο από την διακοπή της ηλε-
κτροδότησης και μετά (άρθρο 222 του Ν.4555/2018).

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

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin
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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)

Ειδήσεις



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018Άποψη

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

Να σε βάψω 
γκρι; Όχι 
ευχαριστώ

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από του να διαφε-

ντεύει τη ζωή μου ένα χρώμα. Ένα και μοναδικό που 

να με έχει κυριέψει και να έχει μπει στο πετσί μου σε 

τέτοιο βαθμό που να έχω πάθει εξάρτηση. 

Δεν μπορώ να φανταστώ να ξυπνάω το πρωί, να 

ανοίγω το ραδιόφωνο και να ακούω ειδήσεις σε χρώ-

μα γκρι. Να αγοράζω μόνο εφημερίδα που έχει ειδή-

σεις βαμμένες γκρι. Να βλέπω στην τηλεόραση μόνο 

τα γκρι κανάλια, με τους γκρι παρουσιαστές. Να δέχο-

μαι και να στέλνω ευχές, καρδούλες και λάικ μόνο σε 

γκρι φίλους στο fb.

Το κακό είναι ότι οι οπαδοί ενός μοναδικού χρώμα-

τος αγνοούν ότι η μονοχρωμία   βλάπτει σοβαρά την 

υγεία. Όπως οι χορτοφάγοι όταν τρώνε μόνο λαχανικά 

και ζαρζαβατικά παθαίνουν σοβαρές αβιταμινώσεις, 

έτσι και με τη μονοχρωμία ο εγκέφαλος ατροφεί. Από 

τη συνεχή επαφή με ένα χρώμα, οι άνθρωποι αυτοί, 

στο τέλος αδυνατούν να κατανοήσουν μηνύματα που 

περιέχουν άλλα χρώματα. Τους λυπάμαι όταν επισκέ-

πτονται εκθέσεις ζωγραφικής. Πρέπει να παθαίνουν 

ημικρανίες. Όμως το θέμα γίνεται πολύ σοβαρό στις 

εκλογές, όταν οι αδιάλλακτοι μονόχρωμοι ψηφίζουν 

χωρίς να σκέφτονται, επιλέγοντας στα τυφλά το αγα-

πημένο τους  χρώμα  και ας λένε τελευταία ότι τα 

χρωμοκόμματα δεν παρεμβαίνουν στις εκλογές.

Έτσι, συχνά, εκλέγονται ακατάλληλοι σε σημαντι-

κές δημόσιες θέσεις, με μοναδικό προσόν το χρώμα 

τους. Τελικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κα-

τάρα σε έναν τόπο όταν οι κάτοικοί του λειτουργούν 

μέσω χρωμάτων και όχι με τη σκέψη και τη λογική. 

Σε πολλές περιπτώσεις η μονοχρωμία κληρονομείται. 

Παππούς, μπαμπάς, μαμά, παιδιά, εγγόνια, όλοι βα-

φτισμένοι στο ίδιο χρώμα. Το χρώμα εισέρχεται στο 

αίμα τους και έτσι παρατηρούνται γενιές ολόκληρες 

μονοχρωματικές, με συμπτώματα βλακείας, όπως συ-

νέβαινε και στις βασιλικές οικογένειες που αλληλοπα-

ντρευόντουσαν. Στο τέλος κάποιοι απόγονοι τους ήταν 

βλάκες. Καλή ώρα σε κάτι δικά μας τζάκια πολιτικών. 

Ένας άνθρωπος συντονισμένος σ’ ένα χρώμα, αυ-

τομάτως απορρίπτει ό,τι άλλο του προσφέρεται. Το 

πρόβλημα οξύνεται όταν σε ένα συμβούλιο πχ δημο-

τικό, συναντιούνται άνθρωποι διαφόρων αποχρώσε-

ων. Μπορεί να συζητούν επί ώρες για ένα απλό θέμα, 

χωρίς να καταφέρνουν να συμφωνήσουν, άσχετα αν 

οι προτάσεις που κατατίθενται είναι σωστές. Στο τέ-

λος, η γκρι πλειοψηφία αγνοεί τις προτάσεις της πο-

λυχρωματικής αντιπολίτευσης και ψηφίζει γκρι, εκτός 

αν πρόκειται για τις 50 αποχρώσεις του γκρι, όποτε 

συμφωνούν όλοι ανεξαιρέτως. 

Όταν οι επικεφαλής των χρωμάτων διαπιστώνουν 

ότι τα χρώματα των οπαδών τους ξεθωριάζουν, στέλ-

νουν τους εκπροσώπους τους, βουλευτές κ.α. για να 

τους κάνουν ενέσεις με συμπυκνωμένο χρώμα και έτσι 

επανέρχεται το χρώμα τους στο ορίτζιναλ. Η σχέση 

του επικεφαλής με τους οπαδούς είναι δουλική. Στις 

επισκέψεις των αρχηγών, συνωστίζονται δίπλα στον 

αρχιγκρί για να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους  στο 

fb. 

Κάτι που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι οι δηλώ-

σεις των δημάρχων όταν εκλέγονται, διαβεβαιώνο-

ντας ότι θα είναι δήμαρχοι όλων των πολιτών. Όταν 

ένας δήμαρχος στα συμβούλια είναι συντονισμένος να 

ακούει και να εγκρίνει μόνο ό,τι λένε οι δικοί του γκρι 

οπαδοί, πώς μπορεί να είναι ο δήμαρχος όλων των 

πολιτών; Ευχής έργο θα είναι, στις επόμενες εκλογές 

οι πολίτες να ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά και όχι 

στη μπογιά.

Δημήτρης Καλανδράνης
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Η προσφυγή
Το υπόμνημα των 10 απόντων κατοίκων της Πάρου 

προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (γε-
νική διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής, διεύθυνση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης), στις 25/10/2018, 
έχει ως εξής:

«Με μεγάλη έκπληξη και ανησυχία λάβαμε γνώση 
του με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63730/2011 με ημερομη-
νία 25/9/2018 έγγραφο σας το οποίο αφορά στην 
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερο-
λιμένα Πάρου.

Ως προκύπτει από το ως άνω έγγραφό σας, υπο-
βλήθηκε στην υπηρεσίας 
με το με Α.Π. ΥΠΑ/ΠΡΟ-
ΠΕ/16529/886/25.7.2018 
έγγραφο του τμήματος προ-
στασίας περιβάλλοντος της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, 
η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση των περιβαλλο-
ντικών όρων του αερολιμένα 
Πάρου. Η τροποποίηση αφο-
ρά την επέκταση του διαδρό-
μου προσγείωσης – απογεί-
ωσης για λόγους ασφαλείς, 
ως αναφέρεται στο ως άνω 
έγγραφο, από 1400 σε 1800 
μέτρα εντός του χώρου του 
αεροδρομίου καθώς και ορι-
σμένων συνοδών έργων μι-
κρής έκτασης που αφορούν 
τη λειτουργικότητά του.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση 
του υπάρχοντος διαδρόμου 
προσγείωσης – απογείωσης 
του αεροδρομίου μας από 
1400 σε 1800 μέτρα προ-
σχηματικά και μόνο επικαλεί-
ται λόγους ασφαλείας, ενώ 
αποκλειστικά, αποσκοπεί στη «φιλοξενία» airbus και 
λοιπών ιδιαιτέρως μεγάλων αεροσκαφών, τα οποία 
θα επιφέρουν τεράστια οικολογική και περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση στο ήδη υπέρ των επιτρεπτών ορίων 
επιβαρυμένο νησί μας.

Το ότι ουδέν πρόβλημα ασφαλείας τίθεται για τα 
αεροσκάφη τα οποία σήμερα εξυπηρετούν το νησί 
μας, προκύπτει εκ του ότι οι ίδιες προδιαγραφές 
ασφαλείας των αεροσκαφών αυτών (των εταιρειών 
SKY EXPERESS και Ολυμπιακής-AEGEAN) δίδουν 
ανάγκη προσγείωσης 1200 μέτρων και προσγείω-
σης 880 μέτρων! Εξ αυτού του γεγονότος και μόνο 
καταρρίπτεται ότι η αιτούμενη επέκταση ζητείται για 
λόγους ασφαλείας.

Για το όλο θέμα έχει αποφανθεί στο παρελθόν με 
μεγάλη σαφήνεια το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 
οποίο έχει δεχθεί ότι η δημιουργία νέου αεροδρομί-
ου ή η επέκταση του υπάρχοντος στο νησί μας απο-
σκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση της διαρκώς 
αυξανόμενης τουριστικής κίνησης με τη χρήση αε-
ροσκαφών μεγάλου τύπου και πολλών θέσεων, τα 
οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας non-stop 
πτήσεων από και προς ευρωπαϊκούς και άλλους προ-
ορισμούς, εξυπηρέτηση, όμως, η οποία αντίκειται σε 
ευαίσθητε οικοσυστήματα, τα οποία εύκολα αποστα-
θεροποιούνται, ως αυτά της Πάρου.

Περαιτέρω, το αυτό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι 
σε μερικές νήσους όπως η Πάρος, πέραν του ανω-

τέρω κινδύνου αποσταθεροποιήσεως του οικοσυ-
στήματος και εν γένει του περιβάλλοντος, πρέπει να 
υπάρχουν και περαιτέρω περιορισμοί, απορρέοντες 
από την ανάγκη προστασίας αφ’ ενός μεν της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, αφ’ ετέρου δε καίριου τμήματος 
του φυσικού κεφαλαίου, αμφοτέρων αγαθών συνταγ-
ματικώς προστατευμένων, για να συμπληρώσει, ότι 
η ανάπτυξη των νήσων αυτών πρέπει να είναι ήπια, 
καθ’ όσον οι μικρές αυτές νήσοι δέχονται τις μεγαλύ-
τερες πιέσεις της αγρίας τουριστικής ανάπτυξης.

Είναι σαφές, ότι η Πάρος, η οποία σημειωτέον, έχει 

χαρακτηριστεί ως νησί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 
χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας με απόφαση του 
υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, το 1975, πρέ-
πει να παραμείνει στη σημερινή της μορφή και κατά-
σταση, πολύ δε περισσότερο και από το γεγονός ότι 
η Πάρος και η Αντίπαρος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ 
τη φέρουσα μέγιστη ικανότητά τους για τουριστική 
δραστηριότητα, γεγονός το οποίο έχει ήδη σε σοβαρή 
αλλοίωση της πα5ραδοσιακής φυσιογνωμίας της νή-
σου σε βαθμό μάλιστα, που τυχόν σύνδεσή της με αε-
ρολιμένα μεγάλου μεγέθους και πολλών θέσεων θα 
οδηγούσε κυριολεκτικά σε μια οριστική και μη ανα-
τρέψιμη καταστροφή, η οποία θα είναι και αδικαιολό-
γητη, δεδομένου ότι, το υπάρχον σύστημα αεροπορι-
κών επικοινωνιών συνδυασμένοι με το πυκνότατο και 
με ταχύτητα πλοία δίκτυο θαλασσίων επικοινωνιών 
υπερκαλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες της Πάρου.

Εν όψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε 
νομίμου δικαιώματός μας, σας καλούμε να απέχετε 
από οποιαδήποτε ενέργεια επεκτάσεως του υπάρχο-
ντος διαδρόμου απογειώσεως και προσγειώσεως του 
αεροδρομίου Πάρου.

Τέλος αιτούμεθα να κοινοποιήσετε το παρόν υπό-
μνημά μας στο σύνολο αποδεκτών του προμνησθέ-
ντος με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63730/2011 ημερομηνία 
25/9/2018 εγγράφου σας (...)».

Η άποψή μας
Είναι φυσικό να υπάρχει ανάγκη στο νησί μας για 

έργα υποδομής. Αυτό έγινε φανερό και από την καλο-
καιρινή περίοδο που ήταν πολλή αυξημένη η τουριστι-
κή κίνηση.

Επίσης, είναι αναγκαίο να μελετήσουμε και να προσ-
διορίσουμε τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση που 
πρέπει να έχει η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας 
μας.

Ο τρόπος και η ανάπτυξη του νησιού μας δεν μπο-
ρεί να είναι η αιτία για την ακύρωση ενός έρ-
γου προοπτικής για την Πάρο.

Η ασφαλής λειτουργία του αεροδρομίου, η επάρκεια 
των κτηριακών εγκαταστάσεων επίγειας εξυπηρέτη-
σης αλλά και άλλα έργα υποδομής του αεροδρομίου 
είναι αναγκαιότητα και σήμερα και φυσικά δεν επιδέ-
χονται καμιά αμφισβήτηση.

Άλλο λοιπόν η συζήτηση για την αναπτυξιακή πο-
ρεία και άλλο η οπισθοδρόμηση και η κεκαλυμμένη 
προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την «ησυχία» των 
καλοκαιρινών διακοπών ορισμένων  αλλά  και την κα-
λύτερη απόδοση των επενδύσεων τους σε πολυτελείς 
κατασκευές προς εκμετάλλευση.

Θωράκιση του έργου
Στο μεταξύ η Υπηρεσία 

Πολιτικής Προστασίας 
(ΥΠΑ) έχει θωρακίσει το 
έργο της επέκτασης του 
διαδρόμου, αφού η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΜΠΕ), κατά της οποίας 
ετοιμάζονται να προσφύγουν 
οι 10 απόντες κάτοικοι, στη-
ρίζεται:

1. Στο ειδικό πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
τουρισμό, στο οποίο προβλέ-
πεται και η αναβάθμιση των 
αεροδρομίων με υποδομές και 
υπηρεσίες στους σταθμούς ει-
σόδου της χώρας. (Απόφαση 
με αριθμό 24208/04.06.2009 
της Επιτροπής Συντονισμού 
της κυβερνητικής πολιτικής 
στον Τομέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και της Αειφόρου 
Ανάπτυξης).

2. Στο Περιφερειακό Πλαί-
σιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, 

στο οποίο το αεροδρόμιο της Πάρου αποτελεί νομοθε-
τημένο σημείο εισόδου-εξόδου από την Ελληνική Επι-
κράτεια και δεν αποτελεί προορισμό αμιγώς για χρήση 
εσωτερικού (απόφαση με αριθμό 25290/25.6.2003 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ).

3. Το υφιστάμενο χωροταξικό σχέδιο στο οποίο 
προβλέπεται η ανάπτυξη του αεροδρομίου της Πάρου 
για την αποδοχή και διαχείριση πτήσεων εξωτερικού 
επιβεβαιώνεται και με την 2132/2016 απόφαση του 
ΣτΕ.

4. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν προς εξυπηρέτηση 
του σκοπού της ασφάλειας των πτήσεων, κρίθηκε επι-
βεβλημένη η επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου 
από τα 1400 στα 1800 μέτρα, εντός των ορίων του 
αερολιμένα, χωρίς την ανάγκη επέκτασης σε παρακεί-
μενη έκταση.

5. Η ΜΠΕ, που συντάχτηκε για την τροποποίηση της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΝΕΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ (Κ.Α.ΠΑ.) καλύπτει 
το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με 
το οποίο προσδιορίζεται η κατάταξη των έργων και 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον.

Επί πλέον λαμβάνει υπόψη και δίνει έμφαση σε δύο 
κύριους τομείς δυνητικής επιβάρυνσης από τη λειτουρ-
γία του αερολιμένα: στο θόρυβο και την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Εδικά για τους τομείς αυτούς χρησιμοποιή-
θηκαν κατάλληλα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία είναι 

Ανησυχία και αγανάκτηση…
Η διαρροή της είδησης για την προσφυγή δέκα απόντων κατοίκων της 
Πάρου, ανυπόγραφα και δίχως να δηλώσουν φυσική έδρα, για την 
ακύρωση της απόφασης για την αναβάθμιση του αεροδρομίου προκαλεί 
ανησυχία και αγανάκτηση στον κόσμο του νησιού μας.

Πρώτο θέμα
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απολύτως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συμπερασματικά, από την κατασκευή και 
λειτουργία της επέκτασης του διαδρόμου, δεν 
προκύπτουν κάποιου είδους αρνητικές επι-
πτώσεις, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται το 
θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις χρήσεις γης 
στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του αερο-
δρομίου ούτε και καταλαμβάνεται νέος χώρος 
εκτός από τον ήδη υπάρχοντα. Η επέκταση του 
υφιστάμενου διαδρόμου κατά 400 μέτρα, απο-
τελεί την πλέον ήπια λύση, που καλύπτει την κα-
λύτερη δυνατή ασφάλεια της διαχείρισης και κύλισης 
των αεροσκαφών που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο 
της Πάρου και τώρα και στο μέλλον.

Τοποθετήσεις
Υπό τον τίτλο: «Ένας σύγχρονος πνεύμονας ζωής κι 

ανάπτυξης», ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για 
τις παραπάνω εξελίξεις δήλωσε:

«Χωρίς αμφιβολία, το καινούργιο αεροδρόμιο 
του νησιού μας αποτελεί κατάκτηση των δημο-
τών. Οι Παριανοί με εθελοντική εργασία, οικονομική 
ενίσχυση και κυρίως με ομαδικό πνεύμα άνευ προ-
ηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα, κατάφεραν 
εντός 104 ημερών να ολοκληρώσουν τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του. Ένα έργο για το οποίο σήμε-
ρα νιώθουμε όλοι δικαιωμένοι. Αυτή την υπο-
δειγματική συλλογική προσπάθεια, η οποία αποφέρει 
καθημερινά πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, βάζουν 
στο στόχαστρο όσοι έστειλαν σχετικό υπόμνημα στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέ-
κταση του διαδρόμου προσγείωσης - απογείωσης.

Το νέο αεροδρόμιο έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο 
πνεύμονα ζωής κι ανάπτυξης του τόπου μας. Καταρ-
χάς, πλέον οι κάτοικοι δε νιώθουν αποκομμένοι από 
την κεντρική Ελλάδα. Είτε αντιμετωπίζουν ζητήματα 
υγείας είτε πρέπει να παρευρεθούν στην Αθήνα για 
επαγγελματικές-οικογενειακές υποχρεώσεις, μπο-
ρούν να ταξιδέψουν εύκολα και γρήγορα όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου. Η δυνατότητα αυτή αφενός έχει 
διευκολύνει τη ζωή τους, αφετέρου δημιουργεί ακό-
μη περισσότερες προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων 
ανθρώπων κι επιχειρήσεων στο νησί. Συνεπώς, από 
την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης - 
απογείωσης και των κτιριακών εγκαταστάσεων 
ωφελούνται πρωταρχικά οι κάτοικοι, καθώς θα 
συνδέονται άμεσα με περισσότερους προορι-
σμούς και φυσικά θα ταξιδεύουν με ακόμη με-
γαλύτερη ασφάλεια.

Δεύτερον, ο νέος αερολιμένας ενίσχυσε απο-
φασιστικά την τουριστική ανάπτυξη. Η Πάρος 
έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο προορισμό με ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές, έχει επεκταθεί κατά πολύ 
η τουριστική περίοδος, έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των τουριστών που μας επισκέπτο-

νται κι έχει αυξηθεί θαυματουργά η επιβατική κίνηση. 
Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι κάθε χρόνο σπάμε 
το ρεκόρ αφίξεων στο νησί. Άρα, η επέκταση του αε-
ροδρομίου μόνο θετικό πρόσημο έχει για το μέλλον 
του τουρισμού στο νησί και για τους επαγγελματίες 
όλων των κλάδων.

Βέβαια, σε μία δημοκρατική χώρα όλοι οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα έκφρασης. 

Συνεπώς, παρά τα πρωτοφανή οφέλη για το νησί 
μας που έχει η επέκταση του νέου αεροδρομίου, 
οφείλουμε να ακούσουμε τους πολίτες που έστειλαν 
το σχετικό υπόμνημα και ταυτόχρονα να τους ενη-
μερώσουμε για όσα προφανώς αγνοούν: η τωρινή 
δημοτική αρχή μαζί με τους δημότες της Πάρου 
γνωρίζουν πως να φροντίζουν τον τόπο τους 
και το περιβάλλον του. 

Εμείς είμαστε που παλεύουμε να καταργήσουμε 
κάθε σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο 
νησί, εμείς είμαστε που αυξάνουμε κάθε χρόνο τα 
ποσοστά ανακύκλωσης στο νησί, εμείς είμαστε που 
διατηρούμε τις ακτές μας καθαρές και τους οικισμούς 
μας παραδοσιακούς. Εμείς, ως δημοτική αρχή σε 
συνεργασία με τους δημότες, είμαστε που ορα-
ματιζόμαστε την Πάρο του 2024. Ένα νησί πρό-
τυπο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που στον 
πυρήνα της θα έχει την ιδιαίτερη κυκλαδίτικη 
φυσιογνωμία. Έναν ιδανικό τόπο διαμονής και 
εργασίας για τη νέα γενιά. 

Σας καλούμε λοιπόν σε δημόσιο διάλογο. Ελάτε να 
σας εξηγήσουμε υπεύθυνα την εγκεκριμένη μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επέκτασης του δι-
αδρόμου προσγείωσης - απογείωσης. Ελάτε να μοι-
ραστούμε μαζί σας το όραμα μας για την Πάρο του 
2024. Μη στέκεστε απέναντι, ελάτε μαζί μας. Η Πά-
ρος μας χρειάζεται όλους».

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου 
Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς υπο-
στήριξε:

«Σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας που 
συμμετείχα στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις 3 Δεκεμβρί-
ου 2018 στην Αθήνα, ενημερώθηκα για την εξέλιξη 
των μελετών που αφορούν τα κτιριακά, τα συγκοινω-
νιακά της πίστας και την επέκταση του διαδρόμου. 

Ειδικά όμως για την επέκταση του διαδρόμου από 
1400μ. σε 1800μ. με πληροφόρησαν ότι έχει κατατε-
θεί σχετικό υπόμνημα προς το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος στις 25.10.2018 από δέκα κατοίκους του Βου-
τάκου οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην 
επέκταση του διαδρόμου στο νέο αεροδρόμιο της 
Πάρου. 

Θα ήθελα να ενημερώσω τους κατοίκους της Πά-
ρου και της Αντιπάρου ότι το νέο αεροδρόμιο καθώς 
και η επέκταση του διαδρόμου σε 1800μ. έχει 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. Περιλαμβάνεται άλλωστε στο Πε-
ριφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Ο 
τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ανά-
πτυξης των νησιών μας και η ύπαρξη ενός σύγχρο-
νου αεροδρομίου που θα συνδέει την Πάρο με τις με-
γάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αναβαθμίσει το 
νησί μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. 

Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα να καταγ-
γείλω δημόσια την συμπεριφορά λίγων και με-
μονωμένων επισκεπτών μας (μη μόνιμων κα-
τοίκων) να βάλλουν τροχοπέδη στην πορεία 
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νέου αε-
ροδρομίου Πάρου. 

Εκτιμώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε ενωτικά και δυ-
ναμικά όλες οι αρχές, οι φορείς και οι σύλλογοι του 
νησιού μας για να αποτρέψουμε το σταμάτημα ενός 
έργου που είναι αναγκαίο για την τουριστική πρόοδο 
και ανάπτυξη των νησιών μας».

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κ. Ροκονίδας, είπε:

«Με το υπόμνημα ομάδας πολιτών κατά του έργου 
της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Πά-
ρου, αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά η αντιπαλό-
τητα των συμφερόντων που επενδύουν στο νησί μας 
και πως ο καθένας αντιλαμβάνεται  για λογαριασμό 
του την ανάπτυξη. Για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται 
το ερώτημα, ανάπτυξη για ποιόν. Το δικό μας κριτήριο 
είναι το συμφέρον του παριανού λαού. Από αυτή την 
άποψη η ολοκλήρωση των έργων του αεροδρομίου, 
με πρώτη προτεραιότητα τις κτιριακές εγκατα-
στάσεις, είναι απαραίτητη για λόγους ασφάλειας και 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας. Αυτό 
βέβαια, δε βάζει σε δεύτερη μοίρα όλα εκείνα τα έργα 
υποδομών που είναι απαραίτητα για το νησί μας. 

Η επιχειρηματολογία των προσφευγόντων στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προφανώς 
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και δεν αποσκοπεί στην προστασία των όσων επικα-
λούνται, αφού η ίδια η νομοθεσία του κράτους δίνει 
τη δυνατότητα στα επιχειρηματικά συμφέροντα κα-
ταστρατήγησης των όποιων μέτρων προστασίας. Για 
παράδειγμα δίνεται η δυνατότητα κατάργησης των 
προβλεπόμενων χρήσεων γης από το Γενικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο του νησιού μέσω των ειδικών χωρικών 
σχεδίων για μεγάλες εκτάσεις και επενδύσεις. 

Μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι για τη συ-
μπεριφορά των προσφευγόντων, στο παρελθόν και 
τώρα, ευθύνη έχουν και όσοι προκλητικά φρόντιζαν 
και φροντίζουν  για την «ησυχία» τους, αρνούμενοι 
ακόμα και την τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας 

προς την παραλία Βουτάκου».
Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, 

Μαρ. Χανιώτη, με τίτλο: «Δεν είναι η οριακή επέκτα-
ση του αεροδρομίου το πρόβλημα, αλλά η ενδεχόμενη 
λύση. Όμως, δεν είναι μόνο οι «άλλοι» το πρόβλημα, 
αλλά και κάποιοι «δικοί» μας», δήλωσε για το θέμα: 

«Με έκπληξη πριν λίγες ημέρες πληροφορήθηκα 
την πρόθεση κάποιων συμπολιτών, να ξεκινήσουν 
ενέργειες ακύρωσης του έργου της οριακής επέκτα-
σης του διαδρόμου του νέου αεροδρόμιου.

Η υπόθεση της κατασκευής ενός σύγχρονου, 
ασφαλούς αεροδρομίου που θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του νησιού έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις δε-

καετίες περίπου. Ήταν ζητούμενο της τοπικής κοινω-
νίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχρονικά. Οι 
συνεχείς προσπάθειες κάποιων, περιφρονώντας τις 
αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας, να εμποδίσουν 
την κατασκευή του, είχε σαν αποτέλεσμα: αφενός 
την υποτονική τουριστική ανάπτυξη του νησιού και 
αφετέρου την ελλιπή εξυπηρέτηση των μόνιμων κα-
τοίκων του κυρίως, τους χειμερινούς μήνες που αντι-
μετωπίζουν αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Το υπάρχον λιμάνι της Παροικιάς υποδέχεται στο 
νησί πάνω από 700.000 επιβάτες τον χρόνο! Πρέπει 
λοιπόν να εξετάσουμε τη διαφορά που θα φέρει η 
επέκταση του διαδρόμου στο νησί. Να απαντήσουμε 
στο ερώτημα: πόσο, στην πραγματικότητα, θα επι-
βαρυνθεί το νησί από την άφιξη 100.000 επιβατών 
που θα εξυπηρετηθούν απευθείας από το εξωτερικό, 
χωρίς να ταλαιπωρούνται μέσω των άλλων πυλών 
εισόδου όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη ή το Ελ. Βε-
νιζέλος; Ποια συμφέροντα –ενδεχομένως- ενδιαφέ-
ρονται για να μη διευκολυνθεί η απευθείας σύνδεση 
της Πάρου με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και άραγε 
να ενδιαφέρονται αυτά τα συμφέροντα μόνο από πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία; 

Η έλλειψη υποδομών ποιότητας στο νησί μας είναι 
εμφανής. Η ανάγκη δημιουργίας υποδομών που θα 
υποστηρίξουν την αύξηση όσον αφορά στην ποιότητα 
των αφίξεων που ενδεχομένως θα προκύψουν από 
την επέκταση του αεροδρομίου είναι δεδομένη. Αυτό, 
για ποιους και με βάση ποιο σκεπτικό αποτελεί τρο-
χοπέδη; 

Μία σοβαρή δημοτική αρχή θα πρέπει να σχεδιάσει 
εκ νέου, να λάβει υπόψη τις  αλλαγές που έρχονται, 
να προστατέψει με σωστές πολιτικές το νησί και την 
ταυτότητά του. Είναι μία ευκαιρία να επανεξεταστεί 
η πρακτική των τελευταίων χρόνων που επίσημα ή 
ανεπίσημα η εκάστοτε δημοτική αρχή συναινεί στο 
άνοιγμα τεράστιων δρόμων, στην κατασκευή υπερ-
μεγεθών ξενοδοχειακών μονάδων, απλά παρατηρεί 
αδιαμαρτύρητα την διάνοιξη εκατοντάδων γεωτρή-
σεων κάνοντας το νησί «σουρωτήρι», στο όνομα της 
ανάπτυξης με την εύκολη δικαιολογία ότι «δεν είναι 
αρμοδιότητά μας…».

Σύσσωμη η Παριανή κοινωνία πρέπει να καταδικά-
σει τις όποιες προσπάθειες καθήλωσης του νησιού σε 
εσωστρέφεια για την εξυπηρέτηση μικροσυμφερό-
ντων και μεγαλοσυμφερόντων κάποιων λίγων, αλλά 
και να βοηθήσει/απαιτήσει την άμεση έναρξη της 
επανεξέτασης του μεγάλου ζητήματος που αφορά το: 
πώς θέλουμε το νησί μας, πώς θα το αφήσουμε 
στα παιδιά μας».

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ευχές για µια αισιόδοξη 
& δηµιουργική χρονιά.

Ειρηνική & ελπιδοφόρα
για καλύτερες µέρες.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Στο ίδιο έργο 
θεατές…

Κάποιοι έχουν χάσει την μπάλα στην αυτοδι-
οίκηση του νησιού μας. Άλλοι κάνουν πολιτικό 
πείραμα, άλλοι χάνουν τον χρόνο τους… και άλ-
λοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα 
εκλεγούν, αδιαφορώντας σε ποιον συνδυασμό θα 
είναι…

Το νησί μεγάλωσε, αλλά μαζί μ’ αυτό δεν κατά-
φερε να «μεγαλώσει» και η πολιτική σκέψη. Έτσι, 
σ’ ένα νησί που δέχθηκε πέρσι πάνω-κάτω ένα 
εκατομμύριο τουρίστες και οι ανάγκες του είναι 
διαφορετικές, η τοπική πολιτική σκηνή αρέσκεται 
να μετράει το μπόι της με μέτρα των δεκαετιών 
του 1950 ή του ’60. Ακόμα, μιλούν για σόγια 
υποψηφίων, για ψηφαλάκια, κλπ. Είναι αστείοι, 
τους έχει ξεπεράσει η ζωή, αλλά αυτοί επιμένουν 
ως γνήσιοι τσιμεντόβλακες! Τα τελευταία χρόνια 
εκλέγονται δήμαρχοι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών –
που στη συνέχεια θυμήθηκαν τη γενέτειρά τους-, 
από άλλα νησιά ή τα Τρίκαλα και πάει λέγοντας 
το θέμα. Άντε τώρα να εξηγήσεις στα δήθεν σόγια 
και στα ψηφαλάκια που έχουν(;) τη διαφορά που 
υπάρχει πλέον στην κοινωνία της Πάρου και τις 
διαφορετικές πολιτικοκοινωνικές αντιλήψεις που 
έχουν διαμορφωθεί. Άσε πάλι που ορισμένοι πι-
στεύουν ότι αυτό το νησί υπάρχει από την ώρα 
που εκείνοι ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση 
του τόπου μας…

Σήμερα υπάρχει ένα λιμενικό ταμείο που φέρνει 
εκατομμύρια στην Πάρο. Αυτό το λιμενικό ταμείο 
(πονεμένη ιστορία από την ίδρυσή του) δουλεύει 
ακόμα χωρίς μόνιμο υπάλληλο και με τακτική πε-
ρασμένων δεκαετιών. Δηλαδή, με τηλέφωνα και 
γνωριμίες. Η ΔΕΥΑΠ έχει χιλιάδες ρολόγια πλέ-
ον και καθημερινές σοβαρές υποχρεώσεις, αλλά 
πολλοί νομίζουν ότι αυτή η επιχείρηση απλά μοι-
ράζει νερό στα σπίτια…

Αφήνω στην άκρη την ΚΔΕΠΑΠ, που ανάθεμα 
και να έχουν καταλάβει τον ρόλο της και τη ση-
μασία που έχει στην τοπική οικονομία πάνω από 
5-10 αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Πολλοί πι-
στεύουν ακόμα, ότι η ΚΔΕΠΑΠ είναι για την οργά-
νωση τοπικών πανηγυριών και για κεράσματα με 
σούμες και παξιμαδοκουλούρα. 

Έτσι, φθάσαμε στις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου να μιλάμε ακόμα για απίθανα πράγ-
ματα και μικροπολιτική, αλλά ποτέ π.χ. δεν έχουμε 
συζητήσει σοβαρά για τη φέρουσα ικανότητα του 
νησιού και αν τελικά η αύξηση του τουρισμού εί-
ναι θετική ή αρνητική για την πορεία του.

Πριν πολλά χρόνια (καλοκαίρι 2009) ο τότε δη-
μοτικός σύμβουλος, Φραγκίσκος Βελέντζας, είχε 
πει σε μία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου: «Ο Θεός, μας έδωσε ένα από τα καλύτερα 
χωράφια που είχε και εμείς δεν μπορούμε να τα 
διαχειριστούμε!».

Έτσι, με τούτα και με εκείνα… φτάσαμε στο 
σημείο να ενδιαφέρονται να διοικήσουν το νησί 
διάφορα λαμόγια, που στόχο έχουν να κάνουν 
μπίζνες. Και δεν εννοώ βέβαια γραφικούς τύπους. 
Μιλάω για οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, 
που ονειρεύονται την Πάρο ως μία ακόμα κερδο-
φόρα επιχείρησή τους... Αλλά γι’ αυτούς έχουμε 
χρόνο μπροστά μας για να γράψουμε…

Οδός Υλήεσσας 
Υλήεσσα, όνομα της αρχαίας Πάρου, που μας 
παραδίδεται από διάφορες πηγές, ως κατάφυτος, 
δασώδης. Ύλη = δάσος.

Υλήεσσα, από την πλούσια βλάστηση αναφερόμε-
νη από τον Νικάνορα τον Γραμματικό. Από το κοινό 
όνομα ύλη, δηλαδή δάσος, δηλώνει τον δασώδη 
τόπο, όπως και η Ζάκυνθος του Ιονίου πελάγους, 
είχε το προσωνύμιο αυτό, Υλήεσσα Ζάκυνθος. Υλή-
εσσα, «per δασύς, ξυλώδης, σύμφυτος ύλας έχων 
κατά τον Ησύχιον, σύνδενδρος κατά τον Φώτιον και 
τον Σουΐδα» 

  (πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας Πά-
ρου», του Ν. Χρ. Αλιπράντη) 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Κωνσταντίνου 
Μιχ. Κρίσπη», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Πολιτικοί και 
Πάρος

Η Πάρος ανέκαθεν ήταν ενδιαφέρον προορισμός 
για την «εξουσία», κάθε εθνικότητας. Βασιλείς, Πρό-
εδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, υφυ-
πουργοί και βουλευτές, για λίγο ή για πολύ, κρυφά ή 
φανερά, επισκέπτονταν την Πάρο. Για άλλους γνωρί-
ζουμε λεπτομέρειες, άλλοι πέρασαν απαρατήρητοι και 
άλλους τους αναγνωρίζουμε σε φωτογραφίες. Όπως 
ο βασιλιάς Παύλος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής που παραθέριζε στο νησί της 
οικογένειας Γουλανδρή κ.α. Αλλά και η Πάρος, σαν πο-
λιτικομάνα, έδωσε δικά της παιδιά στην πολιτική ζωή 
της Ελλάδος.  

1840: Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Όθωνας, 
επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αντιπάρου και χάραξε το 
όνομά του πάνω σ’ ένα σταλαγμίτη. Γι’ αυτό και μια 
αίθουσα του σπηλαίου ονομάζετε βασιλική αίθουσα. 
Επίσης επιστρέφοντας από την Νάουσα, που επισκέ-
φτηκαν με τη βασίλισσα Αμαλία, διανυκτέρευσαν στο 
σπίτι του Ιωάννη Γράβαρη στον Έλητα, λόγω δυνατής 
νεροποντής. 

Βουλευτές από την Πάρο την περίοδο 1832-1865 
ήταν οι: Μάρκος Μάτσας Μαυρογένης, Δημήτρης Παν. 
Δημητρακόπουλος, Φραγκίσκος Ι. Κρίσπης-Μαύρος, 
Ζώρζης Μαυρογένης και Κωνσταντίνος Μιχ. Κρίσπης, 
ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος της βουλής των ελ-
λήνων. 

1866-1922: Περίοδος βασιλείας Γεωργίου Α’ επι-
σκέφτηκε το χωριό Λεύκες εκφράζοντας τον θαυμα-
σμό του για την Αγία Τριάδα. 

Εκλέγονται Παριανοί βουλευτές οι: Νικόλαος Κο-
νταράτος, Όθων Μαύρος, Κωνσταντίνος Κρίσπης, 
Αλέξανδρος Δαμίας, Σωκράτης Αθ. Παπαβασιλείου, 
Θεόδωρος Σκούφος.

1922: Ο στρατηγός Πλαστήρας επισκέπτεται την 
Πάρο για να διαπιστώσει την καλή φιλοξενία των Πα-
ριανών στους Μικρασιάτες.

1926: Εξελέγη βουλευτής Κυκλάδων ο Κωνσταντί-
νος Γ. Ναυπλιώτης. 

1927: Φιλοξενείτε το καλοκαίρι από τον δήμαρχο 
Πάρου, Πέτρο Μπάο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

1936: Παριανός υπουργός Ναυτικών ο Ιπποκρά-
της Αθ. Παπαβασιλείου. Συνδέθηκε το όνομα του με 
την κήρυξη του πολέμου του ’40, αφού υπόγραψε το 
ιστορικό έγγραφο του ΟΧΙ και μάλιστα την ημέρα των 
γενεθλίων του.   

1938: Η δικτατορία του Μεταξά εκτοπίζει στην 
Πάρο τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. 

1946: Αρχίζει η σταδιοδρομία του γιατρού Στρατή 
Αλιπράντη στο κοινοβούλιο και εκλεγόταν επί 20 χρό-
νια βουλευτής Κυκλάδων. 

1950: Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής ο Δη-
μήτριος Αλιπράντης, που αργότερα χρημάτισε πολλά 
χρόνια υφυπουργός στην Α’ Πειραιά. Εξελέγχτηκε 
δέκα συνεχείς βουλευτικές περιόδους ως υποψήφιος 
του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ελλη-
νικού Συναγερμού, της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης 
(ΕΡΕ) και της ΝΔ. Διετέλεσε υφυπουργός Εμπορίου, 
Οικονομικών για 7 χρόνια και αντιπρόεδρος της βου-
λής μέχρι το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας 
το 1981.

1952: Ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήρθε Μ. Σάββατο και 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Ανδρέα Αυλίτη αντιπρόε-
δρου της κοινότητας Παροικιάς, λόγω επιστρατεύσε-
ως του προέδρου της Γεωργίου Πατέλη στον εμφύλιο 
πόλεμο. Ο Σοφ. Βενιζέλος έδωσε από το ατομικό του 
ταμείο 50.000 δραχμές για να μη διακοπεί το έργο 
της ύδρευσης της Παροικιάς. Με ψήφισμα της στις 
22 Απριλίου 1952 η κοινότητα τον ανακήρυξε επίτιμο 
δημότη.

1959: Ο Αντώνης Ραγκούσης σύμβουλος Επικρα-
τείας και για ένα διάστημα, επί πρωθυπουργίας Γεωρ-
γίου A. Παπανδρέου, δήμαρχος Αθηναίων. 

1974: Ο Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, με καταγωγή 
από τον Κώστο, ορκίζεται υπουργός Βιομηχανίας στην 
κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και συνεχίζει την προ-
σφορά του στην πολιτική ζωή. Ιδρυτικό στέλεχος του 
ΚΟΔΗΣΟ το 1979. Από το 1983 ήταν γενικός γραμ-
ματέας και από το 1984 έως το 1989 ήταν πρόεδρος 
του ΚΟΔΗΣΟ και εξελέγη βουλευτής ως ανεξάρτητος 
συνεργαζόμενος με τη Ν.Δ. το 1985. Το 1989 μετέχει 
στην ίδρυση του «Συνασπισμού της Αριστεράς και της 
Προόδου».

1977: Ο Τζαννής Τζανετάκης, υπουργός, πρωθυ-
πουργός. 

1996: Ο Πρόεδρος της δημοκρατίας, Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος, στο πλαίσιο του εορτασμού των 17 
αιώνων της Εκατονταπυλιανής, επισκέφτηκε το νησί 
μας. 

Η ιστορία συνεχίζεται και στις ημέρες μας. Πολλοί 
πολιτικοί έχουν σπίτι ή εξοχικές κατοικίες στην Πάρο 
και πολλοί είναι οι απρόσμενοι επισκέπτες πολιτικοί 
από διάφορα μέρη του πλανήτη που επισκέπτονται το 
νησί μας ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και περνούν απαρα-
τήρητοι μέσα στο πλήθος. Όπως ο βασιλιάς της Ολ-
λανδίας Γουλιέλμος-Αλέξανδρος με τη σύζυγο του 
βασίλισσα Μάξιμα, η βασίλισσα του Μπαχρέιν Σαμπί-
κα Μπιντ Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα, το ζεύγος Μακρόν της 
Γαλλίας, κ.α.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



Εορταστικες Ευχες

Ευχές από καρδιάς για μια 
χρονιά δημιουργική, όμορ-
φη, με λιγότερα προβλήματα 
και περισσότερες χαρούμενες 
στιγμές. Χρόνια Πολλά, Καλά 
Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά

Γιάννης Βασιλόπουλος 
Αντιδήμαρχος Αντιπάρου

Με την ευκαιρία των εορ-
τών των Χριστουγέννων και 
του νέου έτους, εύχομαι σε 
όλους τους Παριανούς και 
Αντιπαριώτες υγεία, αγάπη, 
υπομονή, ανεκτικότητακαι αι-
σιόδοξη προοπτική.        

Ο νέος χρόνος παρά τις δυ-
σκολίες και τους προβλημα-
τισμούς να είναι η αφετηρία 
μιας νέας περιόδου στην διάρκεια της  οποίας να 
δημιουργηθούν οι προυποθέσεις για επίλυση,στο 
μέτρο του δυνατού, των προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας που όλοι αντμετωπίζουμε.τα ττελευταία 
χρόνια, αλλά και οι προυποθέσεις για αποτελεσμα-
τική προάσπιση των Εθνικών δικαίων και συμφερό-
ντων μας.                   

Παντελής Τζανακόπουλος 
Αντιπρόεδρος Περ. Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

Περιφερειακός Σύμβουλος

Εύχομαι ο ερχομός του νέου έτους να φέρει στις 
καρδιές όλων  αγάπη, γαλήνη και ευτυχία.

Ας είναι το 2018 το έτος που θα 
καταφέρουμε όλοι μαζί να δημι-
ουργήσουμε τις σωστές συνθήκες 
για να ατενίζουμε το μέλλον με ελ-
πίδα και αισιοδοξία.

Βατίστας Ρούσσος 
Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Πάρου  

Εύχομαι από καρ-
διάς σε όλες κι όλους 
να περάσετε όμορφες 
γιορτές με τις οικο-
γένειές σας και να 
σας βρει η καινούρ-
για χρονιά με υγεία κι 
αγάπη. Να παραμεί-
νετε μονιασμένοι, δη-
μιουργικοί κι αποφα-
σισμένοι να πετύχετε 
τους στόχους σας.

Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά!

Μάρκος Κωβαίος 
Δήμαρχος Πάρου

Πολλές ευχές σε όλους 
τους Κυκλαδίτες και τις Κυ-
κλαδίτισσες για Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος, με υγεία! Εύχο-
μαι σε όλους ο καινούργιος 
χρόνος, που βρίσκει τη χώρα 
μας εκτός μνημονίων, να είναι 
γεμάτος χαρά, ευημερία, αι-
σιοδοξία και κοινή προσπάθεια για ένα ακόμα κα-
λύτερο μέλλον. 

Νίκος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους 
τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδί-
τισσες χρόνια πολλά και καλή νέα 
χρονιά! Έχω την πεποίθηση ότι η 
νέα μεταμνημονιακή χρονιά θα εί-
ναι καλύτερη για τη χώρα και τα 
νησιά μας. Με αγώνες πετυχαί-
νουμε  και διεκδικούμε καλύτερες 
μέρες.

     Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ  

Θερμές ευχές για όμορφες 
γιορτές! Οι άγιες μέρες που 
έρχονται να φέρουν την ευ-
τυχία στο σπίτι σας. Η φλόγα 
της αγάπης να καίει να ζεσταί-
νει και να μαλακώνει τις καρ-
διές όλων.

Υγεία δημιουργικότητα και 
κάθε ευτυχία για το νέο έτος. 
Ας είναι το 2019 αφετηρία ελπίδας και ανάκαμψης 
ας μας δώσει υγεία αγάπη ειρήνη δύναμη και αισι-
οδοξία!

Εμμανουήλ Μαλαματένιος 
Αντιδήμαρχος Πάρου

Το Άγιο Φως των Χριστου-

γέννων να φωτίσει τις καρδιές 

όλων μας με ελπίδα.

Ας ευχηθούμε μια νέα χρονιά 

με υγεία και περισσότερες φω-

τεινές εικόνες.

Άγουρος Άγγελος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους, υγεία, προκοπή, αλ-
ληλεγγύη, πίστη στις δυνάμεις μας, δημιουργική  
σκέψη, νέους στόχους και την ελπίδα ότι τα καλύ-
τερα είναι μπροστά μας! Με το πιο γλυκό κι αληθινό 
χαμόγελο, θετική ενέργεια και ανοιχτή αγκαλιά ας 
μπούμε στις γιορτές. Αυτές 
τις ημέρες ας κοιτάξουμε δί-
πλα μας, κι ας προσφέρουμε 
στους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη ότι μπορούμε με αγά-
πη. Ας είναι η νέα χρονιά η 
αφετηρία μιας νέας εποχής 
για το νησί μας.

Μαρία Χανιώτη, 
Δημοτική Σύμβουλος 

Δήμου Πάρου

Θα ήθελα απευθυνόμενος 
προς όλες τις Κυκλαδίτισσες 
και όλους τους Κυκλαδίτες 
να ευχηθώ τόσο προσωπικώς 
όσον και οικογενειακώς υγεία, 
ειρήνη και προκοπή για το νέο 
έτος.

Η Ελλάδα μας αργά αλλά σί-
γουρα πλέει στην ρότα της σταθερότητας, της κα-
νονικότητας και της δημιουργίας. Το ίδιο και τα νη-
σιά μας. Ο δρόμος είναι δύσβατος, όμως με πίστη, 
επιμονή και αισιοδοξία πρέπει να προχωρήσομε 
μπροστά. Τα χρόνια που περάσαμε ήταν δύσκολα 
για όλους· δοκίμασαν τις αξίες και τις αντοχές μας. 
Τώρα που περάσαμε τον κάβο πρέπει να είμαστε 
πιο δυνατοί, πιο αλληλέγγυοι, πιο δημιουργικοί και 
πιο σοφοί. Και έχω την πεποίθηση ότι θα είμαστε.

Χρόνια πολλά σ’ όλες και σ’όλους.
Μ’ αγάπη,

Α. Δ. Συρίγος 
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ  Φέτος τα Χριστούγεννα, με αφορμή τη Θεία 

Γέννηση του Ιησού Χριστού, είναι μία ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε την αξία της ζωής, της αγάπης, της 
ελπίδας και της προσφοράς.

Ας στρέψουμε λοιπόν τη σκέψη μας στον συνάν-
θρωπό μας που έχει ανάγκη, ας δείξουμε την αγάπη 
και τη φροντίδα μας σε όσους αγαπάμε και ας ανοί-
ξουμε τα σπίτια μας και τις καρδιές μας σε φίλους 
και γνωστούς.

Εύχομαι σε όλους σας από καρδιάς Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχισμένο το 2019.

Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
Αντιδήμαρχος Πάρου
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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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 

ΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ζητούνται 

προς άµεση πώληση και ενοικίαση 

σε Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες. www.

realty4paros.com, Μεσιτικό υποκα-

τάστηµα Πάρου – Τηλ. 6942 798 728, 

6974 306 976

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ενοικιάζεται χώρος 

150 τ.µ. στον όροφο πάνω από τον 

ΟΑΕ∆. Πληροφορίες στο τηλ. 6988 

381 071

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-

κία 39 τ.µ., 1 Υ/∆, σαλόνι – κουζίνα, 

w.c., επιπλωµένο για όλο το χρόνο. 

Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 

6932 901 931

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

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

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από νεοσύστατο 

πολυδύναµο κέντρο ειδικών θε-

ραπειών στην περιοχή της Πάρου. 

Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 

και συνεργασίας. Για περισσότερες 

πληροφορίες παρακαλούµε καλέστε 

στο τηλ. 6971 815 195

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για θέση 

εργασίας σε κατάστηµα οπτικών στη 

Νάουσα της Πάρου. Περίοδος εργασί-

ας από 01/04 έως 31/09. Απαραίτητη 

η γνώση αγγλικής γλώσσας. Τηλ. Ε-

πικ: 210 9373322, Fax: 210 9373323, 

Mail: centroottici@yahoo.gr

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται να προσλη-

φθούν ως καµαριέρα/πλυντήρια για 

την σεζόν ‘19, για εργασία σε Βίλα 

στις Πεταλούδες. Απαραίτητη απο-

στολή βιογραφικού µε φωτογραφία 

στο: operation@exclusiveplan.gr. 

Τηλέφωνο: 6973 969 984

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από 

κατάστηµα τηλεπικοινωνιών στην 

Παροικιά Πάρου, για τις θέσεις: Α) 

Πωλητής/ Πωλήτρια για πωλήσεις 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 

προϊόντων τεχνολογίας και Β) Τεχνι-

κός, ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρονικός. 

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή 

γνώση υπολογιστών και Αγγλικών. 

Αποστολή βιογραφικών: gparos@

otenet.gr

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 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 

για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 

Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 

6972 005 505

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 

ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα πό-

στα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Απαραίτητα προϋπηρεσία και γνώση 

αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6947 

023 004. Αποστολή βιογραφικών στο: 

info@aristoteleshotel.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε εµπειρία ζητούνται 

από ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη 

σεζόν 2019. Τηλ. 694 889 5316 Κα. 

Ράνια

∆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

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 τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Ω έλατο!
Πάντα θαυμάζουμε, όταν αντικρίζουμε το δέ-

ντρο αυτό. Η Ελάτη, (Abies) είναι αειθαλές κωνο-
φόρο και το συναντάμε συνήθως σε υψόμετρα. 
Οι ελάτες σχετίζονται με τους κέδρους. Είναι δέ-
ντρα που φτάνουν τα 10 – 80 μέτρα σε ύψος, 
ανάλογα με το είδος. Η διάρκεια ζωής τους είναι 
από 300 – 500 έτη. Η ξυλεία της είναι μαλακή 
και πολύ ανθεκτική. Χρησιμοποιείται για την κα-
τασκευή παιχνιδιών και μουσικών οργάνων. 

Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν Πίτυς και ήταν 
το ιερό δέντρο του θεού Πάνα που είχε ερωτευ-
θεί την νύμφη Πίτυ, που άρεσε και στον βοριά. Η 
Πίτυς όμως προτίμησε τον Πάνα που έκανε λιγό-
τερο θόρυβο και ο βοριάς για να την εκδικηθεί, 
φύσηξε και την γκρέμισε κάτω από ένα βράχο. 
Εκεί, την βρήκε ο Πάνας και τη μεταμόρφωσε σε 
έλατο. Από τότε η νύμφη έκλαιγε όποτε φυσούσε 
ο βοριάς και τα δάκρυά της, οι σταγόνες ρητίνης 
που στάζουν κάθε φθινόπωρο από τα κουκουνά-
ρια του δέντρου.

Το γνωρίζουμε ως το ιδανικότερο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Στην Ελλάδα το έθιμο αυτό 
ήρθε για πρώτη φορά από τον βασιλιά Όθωνα 
το 1833 που σημαίνει, ότι είχε ήδη καθιερωθεί 
στους βασιλικούς οίκους της β. Ευρώπης. Αρχικά, 
στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου και στη 
συνέχεια στην Αθήνα, όπου οι κάτοικοι κάνανε 
ουρές για να το θαυμάσουν. 

Η Κεφαλληνιακή ελάτη, είναι η πιο γνωστή 
ποικιλία στη χώρα μας. Ενδημικό είδος και μο-
ναδικό στον κόσμο. Φτάνει το πολύ τα 20 μέτρα 
σε ύψος και το συναντάμε σε όλα τα Ελληνικά 
βουνά, ύψους από 800 – 1800 μέτρα. Τα έλα-
τα, έχουν αργή σχετικά ανάπτυξη και δεν προ-
σβάλλονται από ασθένειες και εχθρούς. Ο μεγα-
λύτερος εχθρός τους, είναι ο καύσωνας και οι 
παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του καλο-
καιριού. 

Όλα τα είδη, είναι πανέμορφα δέντρα και γι’ 
αυτό φυτεύονται συχνά σε πάρκα και πλατείες, 
ως καλλωπιστικά. Η ρητίνη του δέντρου, έχει 
φαρμακευτικές ιδιότητες και τη χρησιμοποιούμε 
στην πρακτική ιατρική. Εδώ και αιώνες την χρησι-
μοποιούμε για την επούλωση τραυμάτων, καθώς 
σταματάει την αιμορραγία και προστατεύει από 
βακτήρια. Ακόμη ως ρόφημα αραιωμένη σε νερό, 
είναι αποτελεσματική ενάντια στο έλκος του στο-
μάχου και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επίσης, κα-
ταπραΰνει τους μυικούς πόνους αν εφαρμοστεί 
ως έμπλαστρο. Στην αρωματοποιία, χρησιμοποι-
είται για να ενισχύσει την αυτοσυγκέντρωση, να 
απελευθερώσει συναισθηματικά μπλοκαρίσματα 
και να φέρνει δύναμη και κουράγιο, για νέα ξε-
κινήματα. 

Αν και το παραδοσιακό ελληνικό έθιμο, είναι το 
καραβάκι να στολίζουμε τις μέρες αυτές, οι πε-
ρισσότεροι έχουμε υιοθετήσει, το ξενόφερτο έθι-
μο. Ωστόσο, όταν διαλέξουμε δέντρο για στολι-
σμό, προτιμούμε ζωντανό έλατο σε γλάστρα, που 
μπορούμε να το έχουμε για πολλά χρόνια, στο 
μπαλκόνι ή τον κήπο μας, μέχρι να μεγαλώσει 
τόσο, ώστε να χρειαστεί μεταφύτευση, σε κάποιο 
μέρος του κήπου μας που εμείς θα επιλέξουμε. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Φεστιβάλ 
Μελιού

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανά-
δειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, συμ-
μετείχε με δικό της περίπτερο στο 10ο φεστιβάλ ελ-
ληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας, στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά στις 7-9/12/2018. 

Τη φετινή χρονιά η Περιφέρεια των νησιών μας ήταν 
η τιμώμενη περιφέρεια, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποι-
ήθηκαν από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Πρωτο-
γενούς Τομέα, Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Συμμετείχαν μελισσοκόμοι, συνεταιρισμοί μελισσο-
κόμων και παραγωγοί προϊόντων μέλισσας από τις 
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Συνολικά συμμετείχαν 
27 παραγωγοί από τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κάρπα-
θο, τη Χάλκη, τη Λέρο, την Πάρο, την Κέα, την Άνδρο, 
τη Νάξο, την Αμοργό και την Τήνο που παρουσίασαν 
τα προϊόντα τους, έχοντας την στήριξη της Περιφέρει-
ας που στέκεται πάντα αρωγός σε αυτές τις δράσεις.

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και 
έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, παρευρέθη-
κε στο 10ο φεστιβάλ ελληνικού μελιού και συνεχάρη 
τους μελισσοκόμους των νησιών μας για την αξιόλογη 
παρουσία τους, αλλά και για την ουσιαστική τους συμ-
βολή στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών μας 
προϊόντων.

Ημερίδα για 
τις Α.Π.Ε.

Την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
ημερίδα με θέμα: «Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 
Μύθοι και Αλήθειες».

Στην παραπάνω ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι 
της δημοτικής επιτροπής Πάρου κατά της εγκατάστα-
σης των ανεμογεννητριών στο νησί μας (Μ. Κωβαίος, 
Κ. Μπιζάς, Κ. Ροκονίδας, Σπ. Μητρογιάνης, Σπ. Καβάλη, 
κ.α.).

Δηλώσεις
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, μεταξύ άλλων 

δήλωσε: «[…]Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να 
μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στο νησί μας, 
γνωρίζετε ότι παλεύουμε κάθε μέρα για να υπερασπι-
στούμε το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου μας. 
Δύο συναισθήματα κρατάω από αυτή τη σημαντική 
εκδήλωση: 

1. Χαρά, γιατί μαζί μου ήταν σύσσωμη η δημοτική 
επιτροπή που είναι κατά των ανεμογεννητριών.

2. Λύπη, γιατί κανένας άλλος δήμαρχος δεν παρευ-
ρέθηκε σε αυτήν τη σημαντική εκδήλωση για το μέλ-
λον της χώρας. Συνεχίζουμε δυνατά τον αγώνα μας 
με δυναμικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται!».

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, δήλωσε: «[…]Συνεχί-
ζουμε να αγωνιζόμαστε, να ενημερωνόμαστε συμμε-
τέχοντας σε ομιλίες και ημερίδες και να διεκδικούμε 
τεκμηριωμένα τη μη υλοποίηση εγκατάστασης Βιομη-
χανικών Αιολικών πάρκων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει με αποφά-
σεις και γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβου-
λίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος αντίστοιχα,

το αίτημα των φορέων και των πολιτών στα νησιά 
Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο για την μη τοποθέτη-
ση στις ιδιαιτέρου κάλλους περιοχές μας των εκα-
τοντάδων ανεμογεννητριών. Με ενότητα και αγάπη 
στον τόπο μας ευελπιστούμε ότι θα αποτρέψουμε το 
έγκλημα που κάποιοι έχουν αποφασίσει να διαπρά-
ξουν στα νησιά μας».

Αιμοδότες
Ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου, «Μαρία 

Ναυπλιώτη», με ανακοίνωσή του ευχαριστεί τα μέλη 
του, για την προσφορά στη χειμερινή αιμοληψία δί-
νοντας το παρόν στο κάλεσμα του συλλόγου με 443 
συμμετοχές, προσφέροντας 408 φιάλες αίματος. 

Η φετινή χειμερινή αιμοληψία πραγματοποιήθηκε σε 
2,5 μέρες λόγω της απεργίας της ΠΝΟ και του απαγο-
ρευτικού απόπλου.  

Αναλυτικότερα: Παροικιά 307 φιάλες, Νάουσα 61 
φιάλες και Αρχίλοχος 40 φιάλες. Επίσης, πραγματοποι-
ήθηκαν ομιλίες από την αιματολόγο, Ζησάκη Καλλιόπη 
και την επιμελήτρια υγείας, Τσολάκου Παναγιώτα, στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου και 
Αντιπάρου, οι οποίες είχαν απήχηση στη μαθητική κοι-
νότητα, ευαισθητοποιώντας τους να μεταφέρουν το 
μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο σύλλογος γι’ 
αυτό τον λόγο ευχαρίστησε τους διευθυντές των σχο-
λείων (Καρποδίνη Ανδρέα, Ιωάννη Δρόσο, Θεόφιλο 
Βοσινάκη, Φένια Θεοφίλου, Σκαραμαγκά Ελευθέριο).

Οι αιμοδότες στην ίδια ανακοίνωση σημειώνουν: «Το 
τελευταίο διάστημα οι ανάγκες σε αίμα έχουν αυξηθεί. 
Ο σύλλογος μας κάνει τεράστια προσπάθεια για να 
μπορέσουμε να έχουμε αυτάρκεια αίματος. Καλό είναι 
λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι δίνοντας αίμα  εί-
ναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρα-
κάτω: Το κλιμάκιο αιμοληψίας του νοσοκομείου παί-
δων «Αγία Σοφία», τον εφημέριο της Παντάνασσας, 
Γεώργιο Νάστα, την κ. Χασούρη Βασιλική, τον κ. Ηλία 
Μαούνη, τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Αρ-
χιλόχου, Ευστράτιο Χριστόφορο και τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Κ.Υ. Πάρου, για τη συνεργασία και τη 
φιλοξενία τους. Τα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης, 
καθώς και την ΚΤΕΛ Α.Ε. Τέλος τις κυρίες: Αιμιλία 
Αρκά, Άννα Κάγκανη, Μαρία Κορδονέλη, Στεφανία 
Κορτιάνου, Ζαχαρούλα Μπαμπίρη και τη μαθήτρια 
Αναστασία Σκιαδά, για τη γραμματειακή υποστήριξη».
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ΑΟΠ – Δύναμη!
Με άμυνα για σεμινάριο στο β’ ημίχρονο η γυναικεία 

ομάδα μπάσκετ του ΑΟ Πάρου κέρδισε την Κυριακή 
9/12 με 60-36 την ΑΕ Σαντορίνης, στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας, για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ 
Κυκλάδων.

Η Β. Καλακώνα, στον γνωστό της ρόλο «πυροβο-
λούσε» ακατάπαυστα το καλάθι της Σαντορίνης, ενώ 
η άμυνα του ΑΟΠ κέρδιζε τις μονομαχίες και δέχθηκε 
μόλις 11(!) πόντους στο β’ ημίχρονο.

Δεκάλεπτα: 14-15, 22-25, 41-30, 60-36.
ΑΟΠ: Καλακώνα 27 (4), Βιώνη, Φλέσσα-Δρακάκη 

6, Βεντουρή 8, Κουρμούκη, Καλογεροπούλου, Πάσσα-
ρη, Καπούτσου 2, Μιχελή, Αλιπράντη 9, Λαουράκη 8

ΑΕ Σαντορίνης: Βαρβαρήγου 2, Μ. Τσολακίδου, 
Σελάμι 1, Παντζιαρίδη, Τσούπα 16, Α. Τσολακίδου, 
Τρούνι 1, Γούσια, Δελιάλη 12 (1), Ξαγοράρη, Νανά 2, 
Φουστέρη 2.

Βαθμολογία
1. ΑΕ Σαντορίνης 7
2. ΑΟΠ 4
3. Περιστεριώνας 2
4. Φανάρια 1
5. Πανναξιακός 1

Ασυγκράτητος ο Πλοηγός
Ο Πλοηγός Αντιπάρου συνέχισε την εκπληκτική του 

πορεία στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων 
και το Σάββατο 8/12/18 έκανε την τέταρτη νίκη του 
με 65-43 επί του Μαρπησσαϊκού, στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας.

Δεκάλεπτα: 20-11, 43-19, 54-29, 65-43.
Πλοηγός: Λασκαρίδης, Α. Φαρούπος 11 (1), Π. Μα-

ρινάτος 9, Δ. Μαρινάτος 9, Χ. Φαρούπος 12, Χ. Αθανα-
σίου, Χιούσα 3, Καλάργυρος 11, Σκιαδάς, Τριαντάφυλ-
λος 6, Φ. Αθανασίου 4

Μαρπησσαϊκός: Ρίνι 11 (1), Ρούσσος, Μηναδάκης 
3, Χανιώτης, Δαγδελένης, Τριβυζάς, Ρηγόπουλος, Χα-
λιάς 5, Μελανίτης 6, Ρούσσος 2, Ανουσάκης 6, Πετρό-
πουλος 10.

Βαθμολογία Β’ Όμ.
1. ΑΕ Σαντορίνης 9
2. Πλοηγός Αντιπάρου 9
3. Φανάρια 7
4. ΑΟΠ 7
5. Πανναξιακός 6
6. Μαρπησσαϊκός 4

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Ο Μαρπησσαϊκός έκανε την πρώτη του νίκη στο 

πρωτάθλημα ανδρών της ΕΣΚ Κυκλάδων, καθώς επι-
βλήθηκε με 72-54 επί της ΑΕ Σαντορίνης, στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Ο Μαρπησσαϊκός ήταν καλύτερος μέσα στον αγωνι-
στικό χώρο και αν οι παίκτες του ήταν λίγο πιο προσε-
κτικοί το σκορ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.

Δεκάλεπτα: 20-15, 39-24, 55-44, 72-54.
Μαρπησσαϊκός: Γεωργίτσος 2, Ζωντανός 10, 

Κουτσιούκης 18(3), Κληρονόμος, Καζακίδης 7, Σκια-
δάς 21(4), Μ. Ρούσσος 2, Γλυνός 8(2), Κορτιάνος, Ξαν-
θόπουλος. Κολοβός 2, Ε. Ρούσσος 2.

ΑΕ Σαντορίνης: Φερατάι 5(1), Βλαβιανός, Μαρ-
γαρώνης 2, Κατηκαρίδης 3, Μιχαλέλης 12(1), Μητσέ-
ας 16(1), Κοιλιακούδης, Χατζηαυγουστίδης, Παπαδό-
πουλος, Καφούρος 4(1), Νασούλας 7, Αντιμισάρης 4.

Βαθμολογία Β’ Όμ.
1. Φανάρια 4
2. Μαρπησσαϊκός 3

3. Πανναξιακός 3
4. ΑΕ Σαντορίνης 2

Ήττα στις κορασίδες
Την ήττα γνώρισε η ομάδα κορασίδων του Μαρ-

πησσαϊκού από τον Πανναξιακό με 34-32, στο μεγάλο 
ντέρμπι του Β’ ομίλου.

Δεκάλεπτα: 13-9, 19-13, 25-25, 34-32.
Πανναξιακός: Α. Βερύκοκκου 3, Κρητικού, Δ. Βε-

ρύκοκκου, Α. Βάβουλα 23, Ιω. Βερύκοκκου, Κ. Βάβου-
λα, Δέτση 6, Ανευλαβή 2

Μαρπησσαϊκός: Δαγδαλένη, Πετροπούλου 4, Αλι-
πράντη, Τσιγώνια, Λαουράκη 3, Χαλδαίου 4, Πραμμά-
τια, Παπαχρήστου 6, Μηναδάκη 1, Τόσκα, Μεσολογγί-
τη, Τζανακοπούλου 14.

Βαθμολογία Β’ Όμ.
1. Μαρπησσαϊκός 7
2. Πανναξιακός 6
3. ΑΕ Σαντορίνης 5
4. Φανάρια 5
5. ΑΟΠ 4

Αθλητικά - Νεολαία

Ψήφισμα για 
ΕΠΑΛ

Την έκδοση ψηφίσματος για αίτημα νομοθετικής πα-
ρέμβασης σχετικά με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 
του Νοτίου Αιγαίου, πρότεινε ο πρόεδρος του περι-
φερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και έπαρχος 
Πάρου, Κώστας Μπιζάς.

Ο κ. Κ. Μπιζάς στην εισήγησή του υποστήριξε:
«Σας υπενθυμίζω ότι στη συνεδρίαση του περι-

φερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου στη Ρόδο, στις 4 
Νοεμβρίου 2017 οι περιφερειακοί σύμβουλοι είχα-
με ενημερωθεί αναλυτικά από τον εκπρόσωπο των 
μαθητικών συμβουλίων των ΕΠΑΛ αναφορικά με το 
πλαίσιο των αιτημάτων τους και είχε ακολουθήσει δι-
αλογική συζήτηση κατά την οποίαν διατυπώθηκαν οι 
απόψεις των συναδέλφων.

Φέτος, για μια ακόμα χρονιά, δημιουργήθηκε σοβα-
ρό πρόβλημα στην λειτουργία του ΕΠΑΛ Πάρου από 
την εφαρμογή της υπ. αριθμ. (…) υπουργικής από-
φασης που καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών 
στα τμήματα γενικής παιδείας, στους τομείς και τις 
ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα το ΕΠΑΛ Πάρου 
σαν το μοναδικό επαγγελματικό λύκειο που εξυπηρε-
τεί τους μαθητές δύο νησιών (Πάρο και Αντίπαρο), 
θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 4, του άρθρου 1, αφού η μεταφορά των 
μαθητών σε άλλο σχολείο είναι πρακτικά αδύνατη. Η 

παρουσία όμως σε αυτό το άρθρο της προϋπόθεσης 
το σχολείο να ανήκει στις κατηγορίες Η’-ΙΒ’, εξαιρεί 
το σχολείο, αλλά και πολλές άλλες σχολικές μονάδες 
των νησιών μας από αυτό.

Για το σχετικό θέμα συνεδρίασε το δημοτικό συμ-
βούλιο του δήμου Πάρου και η δημοτική επιτροπή 
παιδείας. Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε φέτος και στο 
εσπερινό ΕΠΑΛ Θήρας.

Κυρίες και κύριοι,
Με την υφιστάμενη κατάσταση καταστρατηγείται η 

συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της νησιωτικό-
τητας και οι μαθητές των νησιών μας δεν αντιμετω-
πίζονται με ισότητα ούτε μεταξύ τους, ούτε με τους 
υπόλοιπους μαθητές της χώρας.

Με το υπ. αριθ. πρωτ. (…) η ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπά-
ρου ζητάει να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση 
με την οποία όλα τα επαγγελματικά λύκεια που απο-
τελούν μοναδικά σχολεία σε ένα νησί, καθιστώντας 
αδύνατη την μετακίνηση των μαθητών, να εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις του παραπάνω άρθρου ανεξάρτητα 
από την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω το παρακάτω 
ψήφισμα:

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων την παρακάτω νομοθετική παρέμβα-
ση:

«Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 2891/
Β/21-8-2017 και ειδικότερα μετά το «Η – ΙΒ» να 
προστεθεί η φράση «και στα ΕΠΑ.Λ. τα οποία είναι 
μοναδικά και δεν καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθ-
μό μαθητών για τη λειτουργία Τμήματος, ανεξάρτητα 
από την κατηγορία στην οποία ανήκουν,».

Συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση του άρ-
θρου 1 του ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017 όπως αναφέ-
ρεται παρακάτω: «Σε απομονωμένα Επαγγελματικά 
Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου 
οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η’- 
ΙΒ’ και στα ΕΠΑ.Λ. τα οποία είναι μοναδικά και δεν 
καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών για τη 
λειτουργία Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατηγο-
ρία στην οποία ανήκουν, και στα οποία η μετακίνηση 

των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να 
εγκριθεί, η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, το-
μέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημέ-
νη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερει-
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται 
στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στις 
σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
που διδάσκουν τα μαθήματα του Τομέα/Ειδικότητας 
σε Α’, Β’ ή Γ’ ανάθεση και υπάρχει η απαιτούμενη ερ-
γαστηριακή υποδομή».

Laser 4.7
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με τρεις 

αθλητές στο διασυλλογικό αγώνα τις κλάσης Laser 
4.7 που διεξήχθη στη Βουλιαγμένη. Τον αγώνα διορ-
γάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης 
στις 17 και 18 Νοεμβρίου και συμμετείχαν 20 Όμιλοι 
με 61 σκάφη.

Τα αποτελέσματα για τους αθλητές του ΝΟΠ ήταν:
- Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 10ος στην κατηγορία 

του 14ος στη γενική βαθμολογία
- Καρασαντές Κωνσταντίνος 25ος στην κατηγορία 

του 40ος στη γενική βαθμολογία
- Δαφερέρα Θεοφανία 18η στην κατηγορία της 47η 

στη γενική βαθμολογία.
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Τούμπα ο 
ΑΟΠ…

Τραγικός ο ΑΟΠ ηττήθηκε στο ντέρμπι πρωτοπόρων 
του Β’ ομίλου της ΕΠΣΚ με 1-2 από την ομάδα του 
Σερίφου, στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε 1-0 στο 20ο λεπτό με κεφαλιά 
του Αρκουλή, όταν ο τελευταίος πήρε την μπάλα κυ-
ριολεκτικά μέσα από τα χέρια του Σερφιώτη τερματο-
φύλακα και την έστειλε στα δίχτυα.

Ο ΑΟΠ σε όλο το α’ ημίχρονο είχε μία ανούσια 
περιοχή, αλλά χωρίς κανένα σχέδιο στο παι-
χνίδι του δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την υπεροχή 
του. Στο β’ ημίχρονο η ομάδα της Σερίφου –αρ-
κετά δουλεμένη στις προπονήσεις- βγήκε στην 
αντεπίθεση και με δύο φαρμακερές αντεπιθέσεις που 
είχε κατάφερε και πέτυχε δύο γκολ στις επισκέψεις 
προς την περιοχή της Παριανής ομάδας.

Στο 61ο λεπτό ο Κ. Ρεβίνθης πολύ έξω από τη με-
γάλη περιοχή αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα Χαριστό 
και έγραψε το 1-1, ενώ στο 72ο λεπτό ο Λιβάνιος της 
Σερίφου μπήκε σχεδόν ανενόχλητος στην περιοχή του 
ΑΟΠ και με σουτ έστειλε αρχικά την μπάλα στη ρίζα 
του δεξιού δοκαριού και κατόπιν στα δίχτυα, γράφο-
ντας το τελικό 1-2.

Ασορτί με την κακή ποιότητα του αγώνα ήταν 
και η διαιτησία του κ. Βαν Άακεν. Ο Ναξιώτης δι-
αιτητής σ’ ένα παιχνίδι (κακοποίηση του ποδοσφαίρου 
στο οποίο δεν άνοιξε μύτη), κατάφερε και εκνεύρισε 
τους πάντες με τις συνεχεία κίτρινες κάρτες που έδει-
χνε. Ακόμα, απέβαλλε στο 37ο λεπτό με δύο κίτρινες 
κάρτες από τον πάγκο του ΑΟΠ τον Αρκουλή (είχε 
αποχωρήσει λίγο μετά το γκολ που πέτυχε λόγω τραυ-
ματισμού), διότι ο τελευταίος του διαμαρτυρήθηκε για 
μία φάση. Και ίσως, λογικά, η πρώτη κίτρινη κάρτα για 
τη διαμαρτυρία να είναι δικαιολογημένη, η δεύτερη 
όμως την ίδια στιγμή προκαλεί ερωτηματικά. Η διαιτη-
σία του κ. Βαν Άακεν ήταν στη λογική «να επιβληθώ με 
συνεχείς κάρτες» (λογική «κακών» και ανεπαρ-
κών διαιτητών), σ’ έναν αγώνα επαναλαμβάνουμε 
που ήταν χωρίς ούτε ένα βρώμικο φάουλ. Επίσης, ο 
ΑΟΠ διαμαρτύρεται για μία φάση στο 89ο λεπτό, όταν 
ζήτησε πέναλτι υποστηρίζοντας ότι ο Μουστάκας βρή-
κε με το χέρι την μπάλα εντός περιοχής.

Τέλος, η απουσία των φίλων του ΑΟΠ σ’ έναν 
ακόμα αγώνα, που ήταν και το ντέρμπι της αγωνι-
στικής, θα πρέπει να προβληματίσει τη διοίκηση της 
παριανής ομάδας, αν και με τέτοιες εμφανίσεις και με 
τέτοια ποιότητα παιχνιδιού, μάλλον είναι δικαιολογη-
μένοι όσοι δεν πήγαν στο γήπεδο…

ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα (Κούτσα), Μπαρδάνης, Γκιό-
κα (Σαρρής), Καραφυλλάκης, Τσούκε, Αρκουλής (Ρά-
πτης), Καραγκούνης, Τσόκα (Τριανταφυλίδης), Σγου-
ράτη, Γιουρτζίδης

Σέριφος: Κοσμ. Βαλσαμάκης Κ. Βαλσαμάκης, Πα-
γιολάρι, Παρίσης, Μουστάκας, Α. Μαγουλάς, Λιβάνιος, 
Παπαδόπουλος, Μαγουλάς (Μονομβάσιος), Κ. Ρεβίν-
θης (Ν. Ρεβίνθης), Παππάς (Αραβαντινός)

Διαιτητής: Βαν Άακεν, με βοηθούς τους κ.κ. Κουλα-
κιώτη και Ρούσσο.

Ήττα Μαρπησσαϊκού
Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στην ομάδα της Μή-

λου για τη νίκη της στο γήπεδο Μαρμάρων επί του 
Μαρπησσαϊκού με 0-2 το περασμένο Σάββατο.

Η ομάδα του Παμμηλιακού ήρθε στην Πάρο με 
όλους και όλους 11 ποδοσφαιριστές και κατάφερε να 
πάρει μία μεγάλη νίκη που τη βάζει ακόμα και σε τρο-
χιά κατάκτησης της πρώτης θέσης στον Β’ όμιλο της 
ΕΠΣΚ.

Από την άλλη, ο Μαρπησσαϊκός, παρά την καλή του 
εμφάνιση προβληματίζει και η βαθμολογική του θέση 
δείχνει ότι από φαβορί για την πρώτη προνομιούχο 
τριάδα του ομίλου θα παλέψει για να βρίσκεται στην 
Α’ κατηγορία την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. 

Η ομάδα της Μάρπησσας μπορούσε να πάρει βαθ-
μό ή βαθμούς από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά 
είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον πιο φορ-
μαρισμένο τερματοφύλακα των Κυκλάδων, 

Ανυφαντάκη, του οποίου η περίπτωση «φωνάζει» 
πως αξίζει να αγωνιστεί σε ομάδα μεγαλύτερης κα-
τηγορίας.

Η ομάδα της Μήλου προηγήθηκε με πλασέ του 
Καμακάρη στο 9ο λεπτό. Ο Μαρπησσαϊκός στη συνέ-
χεια βγήκε στην αντεπίθεση, είχε ευκαιρίες, αλλά το 
κακό… ήρθε μέσα σ’ ένα πεντάλεπτο. Πιο συγκεκριμέ-
να, η Μάρπησσα στο 38ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, που 
ανέλαβε να εκτελέσει ο Κρητικός. Ο Μηλιός τερμα-
τοφύλακας του είπε «όχι» αποκρούοντας προσωρινά 
την μπάλα, η οποία πήγε στη συνέχεια στη ρίζα του 
δοκαριού. Ο Κρητικός έφτασε πρώτος στην μπάλα και 
σούταρε δυνατά για να τη στείλει στα ανυπεράσπιστα 
δίχτυα. Μόνο που… ο Ανυφαντάκης σαν από μηχανής 
Θεός του είπε πάλι «όχι» και απέκρουσε εκ νέου την 
μπάλα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά 5 λεπτά αργό-
τερα ο Μαυρογιάννης πέτυχε το 0-2 για τον Παμμη-
λιακό. Κάπου εκεί, έστω και πρόωρα, είχε τελειώσει ο 
αγώνας ως προς τον τελικό νικητή. Ό,τι και αν έκανε 
στο β’ ημίχρονο ο Μαρπησσαϊκός δεν μπορούσε να 
μετουσιωθεί σε επίτευξη τέρματος, χάρη φυσικά στην 
εκπληκτική απόδοση του τερματοφύλακα Ανυφαντάκη 
της Μήλου.

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Ρούσσος, Χρυσο-
χός, Παπαδόπουλος (Βράπι), Κιοσές (Τζανακόπου-
λος),Βιντζηλαίος, Αντωνόπουλος, Κορρές (Γεμελιά-
ρης), Σωτηρόπουλος, Εζάι (Γκεμπόρις), Κρητικός

Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Ραπανάκης, Δρυλ-
λής, Κυρίτσης, Κέσι, Καμπανάρος,  Σοσόλι, Μαυρο-
γιάννης, Καμακάρης, Σάντα, Αντ. Μαυρογιάννης

Διαιτητής: Χατζόπουλος με βοηθούς τις κυρίες 
Ψαρρά και Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ.
Ανδριακός – Μύκονος 0-5
ΑΟ Σύρου – Πάγος 1-0
Άνω Μερά – Αίας Σύρου 3-0 α.α.
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 19
2. ΑΟ Σύρου 17
----------------------
3. Μύκονος 16
----------------------
4. Τήνος 7
5. Πάγος 7
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -3
Σημ.: Ο ΠΑΣ Τήνου έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Β’ όμ.
ΑΟΠ – Σέριφος 2-1
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός 0-2
Βαθμολογία
1. Σέριφος  22
2. ΑΟΠ  19
-------------------------------
3. Παμμηλιακός 16
-------------------------------
4. Νηρέας  14
5. Μαρπησσαϊκός  11

6. Αστέρας Μαρμάρων  10
7. ΑΠΣ Κύθνου  9
8. Πανσιφναϊκός  -6
Σημ.: Σέριφος και Κύθνος έχουν από 9 αγώνες. 

Παμμηλιακός και Αστέρας Μαρμάρων έχουν από 7 
αγώνες. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες από 8 αγώνες.

Γ’ Όμ.
Πανναξιακός – Φιλώτι 2-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 24
2. Πύργος 16
------------------------------
3. Καρτεράδος 14
------------------------------
4. Φιλώτι 11
5. Ίος 9
6. ΠΑΣ Νάξου 7
7. Αστέρας Τραγαίας -3
Σημ.: Πανναξιακός και Φιλώτι έχουν έναν αγώνα 

περισσότερο.

Κ-12 (3ος Όμ.)
ΑΟΠ – Παμμηλιακός 2-0
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 1-1
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ  7
2. Μαρπησσαϊκός  4
3. Παμμηλιακός  3
4. Νηρέας  2
Σημ.: Νηρέας και Μαρπησσαϊκός έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.

Εκλογές 
Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια της της ΕΠΣ Κυκλά-

δων, για τις εκλογές στις 15/12/2018.
Ισχύς εν τη ενώσει (πλειοψηφία)
Επικεφαλής: Φρέρης Ειρηναίος. Υποψήφιοι σύμ-

βουλοι: Απέργης Σέργιος, Γαλανός Μάριος, Δαλέζι-
ος Ιωάννης, Δάρρας Δημήτριος, Ζάννες Ελευθέριος, 
Κουλουμπής Παναγιώτης, Λουκής Νικόλαος, Μαρα-
γκός Νικόλαος, Μενδρινού Στυλιανή, Μηλάς Ιωάννης, 
Μουστάκας Νικόλαος, Μυτάκη Μαρία, Ξαγοράρης 
Μάριος, Παπουτσάς Νικόλαος, Παρούσης Γεώργιος, 
Σολάρης Γεώργιος, Φωτεινός Αντώνιος, Χαλαβαζής 
Λεονάρδος. Εξελεγκτική Επιτροπή: Δεσύπρης Ιω-
άννης, Σουέρεφ Ματθαίος, Σιγάλας Ευάγγελος, Φω-
τεινιάς Ανδρέας

Ώρα Ευθύνης για το Κυκλαδίτικο Ποδόσφαι-
ρο (μειοψηφία)

Επικεφαλής: Χωριανόπουλος Γεώργιος. Υποψήφι-
οι σύμνβουλοι: Ανδρεάκου Αθηνά, Γονιδάκης Δημήτρι-
ος, Ζαχαρίου Ιωάννης, Κοντός Γεώργιος, Κουσαθανάς 
Αντώνιος, Κούτρας θεμιστοκλής, Κουφόπουλος Αρι-
στείδης, Μαραγκός Σάντος – Γεώργιος, Μουτάφης 
Κωνσταντίνος, Μπόνης Στυλιανός, Παπουτσάς Πανα-
γιώτης, Περρή Άννα – Μαρία, Ρούσσος Ελευθέριος, 
Ρούσσος Χρήστος, Χαριτοπούλου Ειρήνη, Χουζούρης 
Ιωάννης. Εξελεγκτική Επιτροπή: Βλαχάκης Ιωάν-
νης, Μανιός Αντώνιος, Μπαρμπούνης Ευστάθιος, Σκο-
πελίτης Εμμανουήλ, Χριστόπουλος Σπυρίδων.

Ποδόσφαιρο
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