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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 482

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

Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής

(Μέρος 7ο)
Οι πολυμελείς οικογένειες θεωρούνταν «ευλογία 

του Θεού», και τα πολλά παιδιά σε μια οικογένεια «ευ-
τυχία», αφού επικρατούσε η άποψη ότι τα παιδιά στην 
οικογένεια τα «στέλνει ο Θεός», στον οποίο είχαν βα-
θιά πίστη και σ’ όλη τους τη ζωή ζητούσαν τη βοήθειά 
του. 

Όταν έρχονταν μέρες που το τσουκάλι δεν έμπαινε 
στην παραστιά (τζάκι), γιατί η νοικοκυρά δεν είχε στο 
σπίτι κάτι για να μαγειρέψει, δεν έχαναν το θάρρος 
τους, ούτε την αισιοδοξία τους. Έκαναν τον  σταυρό 
τους και δόξαζαν το Θεό με την πίστη ότι: «Ο Θεός 
είναι μεγάλος και δεν θα τους αφήσει να χαθούν». 

Πολλές φορές το γεύμα τους, περιοριζόταν σε κα-
νένα κρεμμύδι, καμιά ελιά, λίγο ξερό ψωμί, ή λίγο 
ψωμί με ένα κομματάκι τυρί της άρμης που ήταν… 
λύσσα από το πολλή αλάτι και ένα ποτηράκι κρασί, 
που σχεδόν δεν έλειπε από κανένα γεύμα. Χαρακτη-
ριστικά είναι τα λόγια μιας γριούλας: «Ιγώ πιδάτσ’ ιμ’, 
μ’ ένα γουν’δάτσ’ (γωνιδάκι) ψουμί (ψωμί) τσάι δυο 
δαχτ’λάτσα (δαχτυλάκια) κρασάτσ’ (κρασάκι) πορεύ-
γουμαι (πορεύομαι, βολεύομαι)».

Οι πολύτεκνες οικογένειες αύξαναν τον πληθυσμό 
των Λευκών (στις αρχές της  10ετίας του 1920 είχε 
ξεπεράσει τους 2000 κατοίκους) και τα πολλά παιδιά 
έδιναν ζωή και κίνηση στο χωριό. Οι εκκλησίες του 
χωριού τις Κυριακές γέμιζαν από κόσμο και κάποτε 
υπήρχαν έξι παπάδες στις Λεύκες. Οι αίθουσες του 
δημοτικού σχολειού ήταν ασφυκτικά γεμάτες. Στα 
διαλείμματα βούιζε ο Ράμνος και στα δρομάκια του 
χωριού αντηχούσαν οι φωνές και τα γέλια τους. Και 
όλη η ή ύπαιθρος χαιρόταν, γιατί έβλεπε τόσο πολύ 
εργατικό δυναμικό να βρίσκεται, σαν τα μυρμήγκια, σε 
δράση, διαμορφώνοντας το άγονο έδαφος της ορει-
νής περιοχής των Λευκών σε καλλιεργήσιμη έκταση. 
Ακαλλιέργητο (χέρσο) έδαφος δε συναντούσε το μάτι 
του ανθρώπου. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της γεωρ-
γικής παραγωγής, η οποία με τη σειρά της συνέβαλλε 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. 
Γι’ αυτό και επιδίωξη των ανθρώπων που παντρεύο-
νταν ήταν η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση 
πολλών παιδιών.

Οι πολύτεκνες (πολυμελείς) οικογένειες αποτελούν 
τη σπονδυλική στήλη του έθνους, το οποίο στηρίζουν 
με προσωπικές θυσίες και στερήσεις και είναι εκείνες 
που διατηρούν την ισορροπία της φυσικής εξέλιξης 
του πληθυσμού μιας χώρας. Οι πολύτεκνες οικογέ-
νειες είναι οι «αιμοδότριες του έθνους». Αυτές αυξά-
νουν τον πληθυσμό της χώρας και αυτές προσφέρουν 
τα παιδιά τους στους αγώνες της πατρίδας για την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Οι πολύτεκνες οι-
κογένειες τροφοδοτούν την οικονομία της χώρας με 
εργατικά χέρια συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της. Αυ-
τές εξασφαλίζουν την επιβίωση και τη συνέχεια του 
έθνους μας, καθώς και τη διατήρηση της ελληνοχρι-

στιανικής παράδοσης.
Σήμερα στην πατρίδα μας οι πολυμελείς οικογένειες 

είναι ελάχιστες. Ο πληθυσμός μειώνεται. Ο αριθμός 
των παιδιών στα σχολεία ελαττώνεται, η ύπαιθρος 
εγκαταλείπεται, η γη δεν καλλιεργείται και τα χωριά 
ερημώνουν. Παλιότερα οι νέοι παντρεύονταν για να 
δημιουργήσουν οικογένεια με πολλά παιδιά. Δεν είχαν 
πρότυπο την καταναλωτική πολυτέλεια. Οι σύγχρονοι 
Έλληνες αναλώνονται στον καταναλωτισμό και την 
εφήμερη απόλαυση της ζωής. Οι νέες οικογένειες δεν 
κάνουν παιδιά, δε γίνεται αναπλήρωση των γενεών 
και ο πληθυσμός γερνάει. Η υπογεννητικότητα είναι 
μεγάλη και η πατρίδα μας έχει σοβαρό δημογραφικό 
πρόβλημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πληθυσμι-
ακή κατάσταση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα κλπ. 
Οι σχετικές έρευνες των ειδικών είναι απογοητευτικές. 
Η υπογεννητικότητα και η δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού της Ελλάδας είναι από τις μεγαλύτερες της 
Ευρώπης. Το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει εθνικές 
διαστάσεις και μαζί με την παρατηρούμενη μετανά-
στευση των νέων στο εξωτερικό, δημιουργεί σοβα-
ρούς κινδύνους για το μέλλον του ελληνικού Έθνους. 
Τη δυσοίωνη κατάσταση επιτείνει και η παρατηρούμε-
νη τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτη εισροή στη χώρα 
μας αλλόθρησκων προσφύγων και μεταναστών. Εάν η 
πολιτεία δε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, και μάλιστα 
το ταχύτερον δυνατόν, σε λίγα χρόνια η χώρα μας θα 
καταντήσει κοινωνία γερόντων με συνεχώς μειούμενο 
πληθυσμό. Ο κίνδυνος είναι άμεσος και μεγάλος. Οι 
καιροί ου μενετοί! 

Τελειώνοντας ετούτο το σημείωμά μου, ας μου 
επιτραπεί να προσθέσω κι εγώ μια ηρωική, αφανή, 
άγνωστη και ανώνυμη οικογένεια των Λευκών, που 
δεν ήταν πολύτεκνη αλλά που θεωρώ ότι αξίζει να την 
αναφέρω, γιατί η φτωχή αυτή οικογένεια αγωνίστηκε 
με αυταπάρνηση στη ζωή της -όπως και οι πολυμελείς 
οικογένειες που αναφέραμε- για να μεγαλώσει τα δύο 

αγόρια που της έστειλε ο Θεός. Και όταν έφτασε η 
ώρα να τα χαρεί και να τα καμαρώσει νέους, λεβέντες 
πια, τότε τα πρόσφερε στην πατρίδα και θυσιάστηκαν, 
και τα δυο μαχόμενα στους αγώνες για την ελευθερία 
και την ανεξαρτησία της. Το πρώτο στον ελληνοϊτα-
λικό πόλεμο του 1940 και το δεύτερο στον εμφύλιο 
πόλεμο του 1946-1949.

Η οικογένεια αυτή ήταν: Αθανάσιος (Θανάσης) Πα-
ντελαίος, Καλλιόπη σύζυγος το γένος (;). Τέκνα: 1. Ζα-
χαρίας, 2. Ιωάννης.

Ο Αθανάσιος ήταν γεωργός και ζούσε με την οικογέ-
νειά του στην εξοχική περιοχή Καμάρι της κοινότητας 
Λευκών. Η γυναίκα του Καλλιόπη, ήταν από τη Μήλο 
και ήταν πιο γνωστή ως «Μηλιά». Ο πρώτος γιος τους, 
ο Ζαχαρίας, υπηρετούσε κατά τον ελληνοϊταλικό πόλε-
μο του 1940 στο πολεμικό ναυτικό, ως δίοπος αρμε-
νιστής στο υποβρύχιο «Πρωτεύς». Στις 29 Δεκεμβρίου 
1940, το «Πρωτεύς», ευρισκόμενο σε περιπολία στην 
Αδριατική, βύθισε το ιταλικό μεταγωγικό «Sardegnia», 
στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας. Στη συνέχεια, 
το υποβρύχιο δέχτηκε επίθεση από ιταλικό πολεμικό 
πλοίο και βυθίστηκε αύτανδρο, παίρνοντας στον υγρό 
τάφο της Αδριατικής όλο του το πλήρωμα.

Λίγα χρόνια αργότερα δεύτερη συμφορά βρήκε την 
οικογένεια. Ο δεύτερος γιος τους, ο Γιάννης, που υπη-
ρετούσε ως στρατιώτης στον ελληνικό στρατό, έπεσε 
πολεμώντας κατά τον εθνοκτόνο εμφύλιο πόλεμο του 
1946-1949, στο ύψωμα 1241 του Γράμμου.

Οι άτυχοι γονείς, ο Αθανάσιος με την Καλλιόπη, συ-
ντετριμμένοι και εξουθενωμένοι ψυχικά από την απώ-
λεια και των δυο παλικαριών τους, αλλά υπερήφανοι 
για τον «υπέρ πίστεως και πατρίδος» θάνατό τους, 
έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους μόνοι, ταπεινά, σε-
μνά, καρτερικά, άσημοι και ανώνυμοι, χωρίς ποτέ να 
ζητήσουν κάτι από το κράτος ή από άλλους.

Θεός σ’ γχωρέσ’ τους. 
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία



 | 3www.fonitisparou.gr Τουρισμός

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

Αεροπορικά 
– ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια

Ανακοινώθηκαν από την «Astra Airlines» τα θερινά 
αεροπορικά δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς της 
Πάρο και αντίστροφα, για το 2019.

Τα δρομολόγια, από/προς Πάρο έχουν ως εξής:
Από 31/5 έως 18/7: Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή
Από 19/7 έως 8/9: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυ-

ριακή
Από 9/9 έως 29/9: Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή.

Ακτοπλοϊκά
Οι «Μινωικές Γραμμές» δημοσιοποίησαν τα δρομο-

λόγιά τους από Ηράκλειο Κρήτης προς το λιμάνι Πα-
ροικιάς, με το ταχύπλοο «Santorini Palace».

Τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
Από 25/4/2019 έως και 14/5/2019 και από 

7/10/2019 έως 27/10/2019
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, αναχώρηση 

στις 9.40 το πρωί από Ηράκλειο και άφιξη στην Πάρο 
στις 1.30 το μεσημέρι, διά μέσω Σαντορίνης. Το πλοίο 
στη συνέχεια θα αναχωρεί για τη Μύκονο στις 13.40 
και θα επιστρέφει στην Πάρο στις 15.30, όπου στη 
συνέχεια (διά μέσω Σαντορίνης), θα καταφτάνει στο 
λιμάνι του Ηρακλείου στις 7.30 το απόγευμα.

Από 15/5/2019 έως 6/10/2019
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αναχώ-

ρηση στις 9.40 το πρωί από Ηράκλειο και άφιξη στην 
Πάρο στις 1.30 το μεσημέρι. Το πλοίο στη συνέχεια θα 
αναχωρεί για τη Μύκονο στις 13.40 και θα επιστρέφει 
στην Πάρο στις 15.30, όπου στη συνέχεια στις 15.40 
θα κατευθύνεται και πάλι προς Ηράκλειο, μέσω Ίου 
και Σαντορίνης, και άφιξη στη μεγαλόνησο στις 7.30 
το απόγευμα.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή οι ώρες αναχώρησης και 
τα λιμάνια προσέγγισης προς την Πάρο θα είναι όπως 
και των προηγούμενων ημερών -για το διάστημα από 
15/5 έως 6/10- με τη διαφορά ότι κατά την αναχώρη-
ση από το Ηράκλειο προς Παροικιά, κάθε Σάββατο, θα 
προσεγγίζει την Ίο, ενώ κάθε Κυριακή, από Πάρο, θα 
κατευθύνεται προς Ηράκλειο, μέσω Ίου.

Νέο πλοίο για Πάρο
Ένα νέο πλοίο πρόκειται να δρομολογηθεί από 

23/5/2019 στις Κυκλάδες. Πρόκειται για το «Golden 
Express», το οποίο ανήκει κατά 50% στους αδελφούς 
Στεφάνου της «Golden Star Ferries» και κατά 50% 
στον Θεολόγο Παναγιωτάκη της «Fast Ferries».

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1998 στην Τασμανία, έχει 
μήκος 91 μέτρα πλάτος 26 μέτρα, με τέσσερις κύριες 
μηχανές caterpillar, 38620 ίππων, που δίνουν υπηρε-
σιακή ταχύτητα 35 κόμβων.

Το πλοίο θα δρομολογηθεί από Ραφήνα για τις Κυ-
κλάδες και μεταξύ των νησιών θα έρχεται και στην 
Πάρο, όπου στις αρχές και το τέλος του καλοκαιριού 
θα διανυκτερεύει στο νησί μας.

Τα δρομολόγια του «Golden Express», θα 
έχουν ως εξής:

Από 23/5 έως 9/6 και από 9/9 έως 6/10/2019 
θα αναχωρεί στις 16.30 από Ραφήνα και διά μέσω 
των λιμένων Σύρου, Μυκόνου και Νάξου θα φτάνει 
στον λιμένα Παροικιάς στις 9 το βράδυ. Στην Παροικιά 
το πλοίο θα διανυκτερεύει και κάθε πρωί στις 8 θα 
ξεκινάει αντίστροφο δρομολόγιο προς Ραφήνα, και θα 
φτάνει εκεί στις 12.30 το μεσημέρι.

Από 10/6 έως 8/9/2018 το πλοίο θα ξεκινάει 
από τη Ραφήνα στις 16.30 και διά μέσου των λιμένων 
Σύρου και Μυκόνου θα φτάνει στην Πάρο στις 20.35. 
Στη συνέχεια θα αναχωρεί για Νάξο, Κουφονήσι και 
Κατάπολα. Κάθε πρωί στις 9.20 το πλοίο προερχόμενο 
από Κατάπολα, Κουφονήσι, Νάξο, θα φτάνει στην Πα-
ροικιά στις 9.20, όπου στις 9.30 θα αναχωρεί για Μύ-
κονο και Σύρο, και θα φτάνει στη Ραφήνα στις 13.35.
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Διαμαρτυρία 
εκπαιδευτικών

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευση Πάρου – Αντι-
πάρου, «Παναγιώτης Καλλιέρος», δημοσιοποίησε στις 11/1/2019 δελτίο Τύ-
που, σχετικά με έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποίησε για συνδικαλιστικά 
του ζητήματα.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Πάρου Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλ-

λιέρος» συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 9/11/2019 με μοναδικό θέμα 
το νομοσχέδιο για το νέο τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Με το νέο σύστημα διορισμών – 
προσλήψεων καθιερώνονται τρεις 
πυλώνες κριτηρίων. Στην ουσία 
μοιράζονται ισοβαρώς η προϋπη-
ρεσία και τα λεγόμενα ακαδημαϊ-
κά προσόντα, ενώ μοριοδοτούνται 
και ορισμένα κοινωνικά κριτήρια. 
Το νέο σύστημα προσλήψεων-
διορισμών δημιουργεί τεράστιες 
ανακατατάξεις στους πίνακες των 
αναπληρωτών καθώς κλέβει μή-
νες από τη συνολική προϋπηρε-

σία, επιτρέπει τη μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο και μοριοδοτεί 
κριτήρια για όσους έχουν και μπορούν οικονομικά, θεσμοθετώντας τον άκρατο 
ανταγωνισμό και την εμπορευματοποίηση, το ανελέητο κυνηγητό επί πληρωμή 
προσόντων και πιστοποιήσεων.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες των πλειοψηφιών των Ομοσπονδιών της ΟΛΜΕ και 
της ΔΟΕ. Διευκόλυναν την κυβέρνηση, προτείνοντάς της «καλύτερα» κριτήρια! 
Όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν τα πάντα για να υπονομεύσουν το μοναδικό 
δίκαιο και ρεαλιστικό αίτημα, δεκάδων ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΕΛΜΕ, που απαντάει στις 
μορφωτικές ανάγκες, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, που είναι και το 
μόνο που προασπίζει πραγματικά πτυχίο και προϋπηρεσία όλων των αναπληρω-
τών! 

- Καμία εξίσωση προϋπηρεσίας με ακαδημαϊκά προσόντα
- Καμία διαπραγμάτευση, καμία υποχώρηση
Ζητάμε:
- Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο
- Μόνιμους διορισμούς με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία .
- Δωρεάν μεταπτυχιακά και επιμορφώσεις για όλους
Τέλος, καλούμε την ΔΟΕ να προκηρύξει απεργία διαρκείας και όλους/ όλες τους 

/ τις  συναδέλφους να συμμετέχουν μαχητικά και ανυποχώρητα».

Έσπασαν όλα τα 
ρεκόρ!

Ο λιμένας Παροικιάς υποδέχθηκε το 2018 συνολικά 613.847 επιβάτες, 
έναντι 559.620 το 2017 και 515.123 το 2016. 

Για να επιτευχθεί αυτό είχαμε το 2018, 4.027 κατάπλους συμβατικών και ταχύ-
πλοων, έναντι 3.956 το 2017 και 3.371 το 2016.

Ακόμα, το 2018 στον λιμένα Πάρου είχαμε την κάθοδο 58.088 Ι.Χ. αυτοκινήτων, 
9.130 φορτηγών, 11.788 δικύκλων και 200 εκδρομικών λεωφορείων. Τα νούμερα 
αυτά πρέπει να απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, όχι μόνο για τον 
φόρτο που δέχονται οι δρόμοι του νησιού μας, αλλά και κατά πόσο είναι ικανό το 
οδικό δίκτυο, ώστε η κίνηση να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις.

Σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβάτες από τον λιμένα Παροικιάς κατά το 
2018 αυτοί ήταν 592.204 έναντι 544.432 το 2017 και 514.645 το 2016.

Οι προορισμοί
Οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη κίνηση από τον λιμένα Παροικιάς για το 2018 

ήταν (πρώτη) αυτή του λιμένα Πειραιώς, με 596.996 επιβάτες, ενώ θα πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα από τους επιχειρηματίες του τουρισμού οι υπόλοιποι λιμένες 
από τους οποίους αφίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος επιβατών, προς το νησί μας.

Από τη Νάξο, η Πάρος υποδέχθηκε 144.798 επιβάτες, από τη Μύκονο, 137.727 
επιβάτες, από τη Σαντορίνη, 119.556 επιβάτες, από τη Ραφήνα, 55.485 επιβάτες, 
από τη Σύρο, 36.383 επιβάτες, από το Ηράκλειο, 17.326 επιβάτες, από την Ίο, 
17.057 επιβάτες, από την Τήνο, 10.009 επιβάτες και έπονται άλλοι λιμένες με μι-
κρότερη κίνηση. 

Εμπορική δραστηριότητα
Στον λιμένα Παροικιάς το 2018 είχαμε 154 κατάπλους δεξαμενόπλοιων και 317 

φορτηγών πλοίων.

Γραμμή Πούντας Αντιπάρου
Μεγάλη αύξηση είχαμε και στη γραμμή Πούντας Πάρου – Αντιπάρου, καθώς το 

2018 μεταφέρθηκαν από την Πάρο 326.399 επιβάτες, έναντι 292.680 το 
2017 και 255.877 το 2016. Ακόμα διακινήθηκαν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο το 
2018 56.689 ΙΧ αυτοκίνητα, 7.179 φορτηγά και 15.763 δίκυκλα.

Από τον λιμένα Αντιπάρου προς Πούντα μετακινήθηκαν 56.686 επιβάτες, έναντι 
292.690 το 2017 και 255.906 το 2016. Στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τα 
δύο νησί μας είχαμε το 2018, 9.935 κατάπλους, που αποτελεί ρεκόρ των τελευταί-
ων ετών.

Τέλος, να τονίσουμε για μία ακόμα φορά την πολλή καλή δουλειά που γίνεται στο 
γραφείο στατιστικής του λιμεναρχείου Πάρου και τον κελευστή Λ.Σ. Μιχαήλ Ρούσ-
σο, που δίνει τα στοιχεία στα ΜΜΕ.

«Eπι-μένουμε 
στην Πράξη!»

Ο συνδυασμός του νυν δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαί-
ου, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στις επικείμενες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές στα τέλη Μαΐου 2019 και είναι 
ο δεύτερος συνδυασμός (μετά τη Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου), που το κάνει επίσημα αυτό.

Ο συνδυασμός του κ. Κωβαίου αλλάζει όνομα και 
από «Πάρος, Τώρα στην Πράξη», μετονομάζεται σε 
«Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη». Ομοίως αλ-
λάζει και το σήμα του δημοτικού συνδυασμού. Η ανα-
κοίνωση του δημοτικού συνδυασμού έχει ως εξής:

«Φίλες και Φίλοι,
Με χαρά και περηφάνια ανακοινώνουμε ότι η πα-

ράταξη «Πάρος, Τώρα στην Πράξη» θα κατέβει στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου με ανανεωμένο 
όνομα και καινούργιο logo. 

Οι συγκεκριμένες συμβολικές αλλαγές έχουν διτ-
τό στόχο. Πρώτον, να δείξουν τη συνέχεια του επι-

τυχημένου έργου της νυν δημοτικής αρχής, η οποία 
την τελευταία πενταετία με σηκωμένα τα μανίκια κα-
τόρθωσε στην πράξη να αναβαθμίσει την Πάρο σε 
ένα νησί με σύγχρονες υποδομές κι εξωστρεφή 
χαρακτήρα. Δεύτερον, να προβάλλουν με εμφατικό 
τρόπο το ενωτικό πνεύμα του καινούργιου υπερ-
κομματικού ψηφοδελτίου, το οποίο ουσιαστικά συ-
γκεντρώνει όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις του 
νησιού.

Ειδικότερα, το όνομα θα μετατραπεί σε «Πάρος, 
Επιμένουμε στην Πράξη». «Το ρήμα επι-μένου-
με περιέχει και τη λέξη μένουμε. Επιμένουμε στην 
Πράξη γιατί έχουμε αποδείξει ότι προτιμούμε τα έργα 
κι όχι τα λόγια. Μένουμε στην Πάρο γιατί αγαπάμε 
τον τόπο μας και θέλουμε να τον καταστήσουμε ένα 
ιδανικό μέρος διαμονής για όλο το χρόνο», σημειώνει 
ο επικεφαλής του συνδυασμού και νυν δήμαρχος, κ. 
Μάρκος Κωβαίος.

Σχετικά με το logo, προστέθηκε γύρω από το νησί 
ένα ακόμη ανθρωπάκι κίτρινου χρώματος και τοπο-
θετήθηκε ένα γαλάζιο βέλος μετά το «Πάρος». Η 
προσθήκη του ατόμου δείχνει την πρόθεση για ακόμη 
μεγαλύτερη διεύρυνση, καθώς η επόμενη τετραετία 
είναι σταυροδρόμι για την ανάπτυξη του νησιού και 
χρειάζεται η ενεργοποίηση και η συνεργασία όλων 
των ικανών ανθρώπων του τόπου, ανεξαρτήτως κόμ-
ματος. Το γαλάζιο βέλος δείχνει την πορεία προς τα 
εμπρός και αποκαλύπτει το όραμα του υποψήφιου 
δημάρχου, κ. Μάρκου Κωβαίου, για την οικονομική 
και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού με πυρήνα το 
θαλάσσιο πλούτο του (γαλάζια οικονομία).

«Η ανάπτυξη του νησιού την επόμενη τετραετία 

θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στην κυκλαδίτικη 
παράδοση μας και στην πλούσια πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Θα εργαστούμε όλοι μαζί ώστε η Πάρος 
αφενός να αποκτήσει τις αναγκαίες υποδομές για να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κατοί-
κων και των επισκεπτών, αφετέρου να υιοθετήσει 
πρακτικές αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που 
θα την καταστήσουν έναν πρότυπο προορισμό όχι 
μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης», επιση-
μαίνει ο κ. Μάρκος Κωβαίος».

Τοπικές ειδήσεις
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Ενημέρωση 
από τους 
φιλόζωους

Τα τελευταία χρόνια οι φιλοζωικές οργανώσεις της 
Πάρου έχουν απευθυνθεί στον δήμο και έχουν ζητή-
σει την ενεργοποίηση και συνεργασία του στο θέμα 
της διαχείρισης και προστασίας των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς του νησιού.  Όπως είναι ήδη γνωστό, οι 
φιλοζωικές υποκαθιστούν τον δήμο σε αρμοδιότητες 
και ευθύνες ως προς τον τομέα αυτό, που βέβαια, με 
βάση το Νόμο, αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους Δή-
μους της χώρας.

Δυστυχώς όμως, ίσως εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης, ίσως για άλλους λόγους πολιτικών προτεραιοτή-
των, η ενεργοποίηση του δήμου Πάρου δεν ήταν ούτε 
είναι η αναμενόμενη. Αντίθετα, υπήρξε παλινδρόμηση 
και πισωγύρισμα στη δέσμευση του δήμου απέναντι 
στους εθελοντές των φιλοζωικών, με κορυφαία την 
πρόσφατη απόσυρση στήριξης για την δημιουργία 
του καταφυγίου ζώων. Ακόμη, νωπή είναι και η λα-
σπολογία ιστοσελίδας κατά των εθελοντών, την οποία 
στήριξε εντελώς αδικαιολόγητα και ανεξήγητα η ίδια 
η αντιδήμαρχος η οποία έχει την ευθύνη για τη δια-
χείριση των αδέσποτων ζώων στην Πάρο! Τι άλλο θα 
δούμε σε αυτή τη ζωή; Η αγνωμοσύνη προς τους εθε-
λοντές της φιλοζωικής σε όλο το μεγαλείο της!…  

Στο πλαίσιο της ζητούμενης αυτονόητης συμμετο-
χής του δήμου στην ενημέρωση των πολιτών για τα 
θέματα αυτά, από τον Ιανουάριο του 2018(!), είχε από 

κοινού συμφωνηθεί με τον δήμο η πιο κάτω εγκύκλιος, 
η οποία και επρόκειτο να μοιραστεί από τότε (μέσω 
των λογαριασμών της ΔΕΥΑΠ) σε όλους τους πολίτες 
του νησιού και να κοινοποιηθεί στα τοπικά ΜΜΕ. Το 
κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου, προήλθε κατόπιν κοι-
νής συνεργασίας των τριών φιλοζωικών του νησιού, 
συμφωνήθηκε με τον δήμο και τον ίδιο τον δήμαρχο, 
ο οποίος μάλιστα είχε προσφερθεί να την υπογράψει 
ό ίδιος. 

Επειδή παρόλες τις ενδιάμεσες υπενθυμίσεις και πα-
ραινέσεις μας προς τον δήμο, για λόγους που εμείς 
δεν γνωρίζουμε, η εγκύκλιος αυτή ουδέποτε διανεμή-
θηκε, την παραθέτουμε πιο κάτω για ενημέρωση όλων 
εκείνων που ενδιαφέρονται να την διαβάσουν.   

Η εγκύκλιος
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ & 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4039/2012 & 
Ν.4235/2014) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων» προ-
βλέπει  τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων καθώς 
και τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που αντι-
στοιχούν στην μη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων.

Με την παρούσα Εγκύκλιο, ο Δήμος Πάρου, επιθυ-
μεί να υπενθυμίσει σε όλους τους κατοίκους του νη-
σιού που έχουν ζώα ότι:

Απαγορεύεται να αφήνουν τα ζώα τους να γυρίζουν 
ελεύθερα/αδέσποτα.

Απαγορεύεται να τα εγκαταλείπουν επειδή τα βαρέ-
θηκαν, έφυγαν ή δεν μπορούν να τα φροντίζουν άλλο.

Απαγορεύεται να πετάνε τα νεογέννητα κουτάβια 
και γατιά σαν άψυχα απορρίμματα.

Απαγορεύεται να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με 
αλυσίδα ή σχοινί ή να τα αφήνουν σε μπαλκόνια και 
αυλές μόνα τους.

Οφείλουν να ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ τα ζώα τους εφόσον 
δεν έχουν σε ποιόν να διαθέσουν στη συνέχεια τα 
νεογέννητα.

Οφείλουν να προσφέρουν στα ζώα τους άνετο και 
ασφαλή χώρο διαβίωσης, προστατευμένο από το 
κρύο, τη βροχή αλλά και από τη ζέστη το καλοκαίρι.

Να τα «τσιπάρουν» (ηλεκτρονική σήμανση) για να 
αποδεικνύεται η ιδιοκτησία τους και να διατηρούν 
οπωσδήποτε γι αυτά βιβλιάριο υγείας.

Να φροντίζουν για την καλή τους υγεία, να τα φρο-
ντίζουν και να τα αγαπούν, διαθέτοντας πάντα επαρκή 
τροφή και νερό στον χώρο που αυτά ζουν.

Αυτοί οι οποίοι ταΐζουν γάτες σε διάφορες γειτο-
νιές του νησιού, θα πρέπει να τις ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ, σε 
συνεργασία με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, για να μη 
πολλαπλασιάζονται περαιτέρω.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΤΟΥΡΩΜΑ στα παραγωγι-
κά ζώα (π.χ. μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια). 
Αυτά, πρέπει να ζουν και να βόσκουν σε περιφραγ-
μένους χώρους ή υπό επιτήρηση, ενώ οι ιδιοκτήτες 
τους οφείλουν να τους εξασφαλίζουν ασφαλή και 
υγιή διαβίωση, προστατεύοντάς τα από το κρύο και 
τη ζέστη και διαθέτοντάς τους πάντα  καθαρό νερό 
και τροφή.

Σημειώνεται επίσης, ότι με την παρέμβαση της 
Αστυνομίας, κάτοικοι της Πάρου που παραπέμφθηκαν 
στον Εισαγγελέα Σύρου με την κατηγορία της κακο-
ποίησης ζώων, υπέστησαν τις από τον Νόμο προβλε-
πόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις  (φυλάκι-
ση και χρηματικά πρόστιμα)».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ- PAWS

Αλεξανδρινό
Είναι ένα να από τα κορυφαία ανθόφυτα σε 

πωλήσεις παγκοσμίως, την περίοδο των Χριστου-
γέννων. Μπορεί να τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε 
σημείο του σπιτιού μας και να συμπληρώσει την 
διακόσμηση του.

Ποϊσέντια, λουλούδι των Χριστουγέννων, αστέ-
ρι της Βηθλεέμ, λουλούδι της άγιας νύκτας. Πολ-
λές οι ονομασίες που έχει πάρει κατά καιρούς, 
ανάλογα με τους θρύλους που το ακολουθούν, 
στα βάθη των αιώνων. Πολύ δημοφιλές φυτό, 
την εποχή των Αζτέκων από τον 14ο αιώνα. Κατά 
την παράδοσή τους, το φυτό αυτό είχε δοθεί από 
τους θεούς, ως υπενθύμιση των θυσιών τους. 
Διακοσμούσαν τα παλάτια τους με άπειρα αλε-
ξανδρινά, ενώ από τα κόκκινα φύλλα του έπαιρ-
ναν τη χρωστική ουσία και έφτιαχναν βαφές για 
τα ρούχα τους. Τον γαλακτώδη χυμό που βγαίνει 
από τα κλωνάρια του, τον χρησιμοποιούσαν ως 
φάρμακο για τη θεραπεία του πυρετού. Το 1828 
ο πρώτος πρέσβης των Η.Π.Α. στο Μεξικό, γοη-
τευμένος από τα χρώματα του, έστειλε μοσχεύ-
ματα στην πατρίδα του (Νότια Καρολίνα) όπου 
καλλιεργήθηκε και εξαπλώθηκε σε Ευρώπη και 
τον υπόλοιπο κόσμο. 

Υπάρχουν δε πολλοί μύθοι για τον αλεξανδρι-
νό. Ένας από αυτούς, μιλάει για ένα φτωχό κορί-
τσι από το Μεξικό, την Πεπίτα, που δεν είχε χρή-
ματα για να αγοράσει δώρο για τον μικρό Ιησού. 
Βλέποντάς την ένας άγγελος να κλαίει, εμφανί-
ζεται και της λέει να μαζέψει αγριόχορτα. Καθώς 
τα μάζευε, τα δάκρυά της έπεσαν επάνω τους 
και αυτά άρχισαν να ανθίζουν και να μετατρέπο-
νται σε όμορφα αλεξανδρινά. Έτσι, τα ονόμασαν 
λουλούδια της «άγιας νύκτας». Τα κόκκινα φύλλα 
τους συμβολίζουν το αίμα του Χριστού, ενώ τα 
λευκά αντιπροσωπεύουν την αγνότητά του.

Όλοι θα έχουμε ακούσει τη φήμη, ότι το αλε-
ξανδρινό είναι δηλητηριώδες και φυσικό είναι, να 
φοβόμαστε για τα κατοικίδιά μας. Η φήμη είναι 
αληθής. Αλλά το δηλητήριό του είναι τόσο λίγο, 
που δεν μπορεί να βλάψει ούτε ποντικό. Τα φύλ-
λα του αλεξανδρινού έχουν πικρή γεύση, αλλά 
όχι τόσο ώστε να αποτρέψουν τα κατοικίδιά μας 
(σκύλους, γάτες, κουνέλια, κλπ) να τα μασουλή-
σουν. Βέβαια αν συμβεί κάτι τέτοιο, το πολύ-πολύ 
να υποφέρει για λίγο από πονόκοιλο.

Τώρα για να επιλέξουμε ένα υγιές φυτό προ-
σέχουμε το χρώμα του να είναι έντονα σκούρο 
πράσινο και να μην έχει κιτρινισμένα ή μαραμένα 
φύλλα. Να μην γέρνει ο κορμός του και να μην 
υπάρχουν κηλίδες στα φύλλα του. Το ποτίζουμε, 
όταν στεγνώνει το χώμα και για να το διατηρή-
σουμε και για την επόμενη χρονιά, το κλαδεύου-
με μετά την ανθοφορία του. Το μεταφυτεύουμε 
σε λίγο μεγαλύτερη γλάστρα και περιμένουμε την 
επόμενη ανθοφορία. Τα φυτώρια, ακολουθούν 
ειδικές τεχνικές για να ανθίζουν μέσα στα Χρι-
στούγεννα. Εμείς όμως, αφήνουμε τη φύση να 
κάνει το έργο της και δεν απογοητευόμαστε, αν 
το δικό μας φυτό ανθίσει την άνοιξη.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου έχει δημοσιοποιήσει 
την υποψηφιότητα το Κώστα Ροκονίδα, την οποία με 
ανακοίνωσή της η Κ.Ο. Κυκλάδων του Κ.Κ.Ε. υποστη-
ρίζει. Ο κ. Κώστας Ροκονίδας, είναι μαθηματικός και 
εργάζεται ως ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Ακόμα, είναι 
δημοτικός σύμβουλος Πάρου από το 1994 για 5 τε-
τραετίες και δύο φορές πρόεδρος δημοτικού συμβου-
λίου. Έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου φοιτη-
τών του Μαθηματικού τμήματος του πανεπιστημίου 
Πάτρας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, ενώ ήταν και υπο-
ψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τη Νομαρχιακή 
Αγωνιστική Συνεργασία, στις εκλογές του 2006.

Πλαίσιο Αρχών

Ποιο είναι το πλαίσιο αρχών του συνδυασμού 
σας και σε ποιους απευθύνεται.

Κ.Ρ.: «Όλοι εμείς που συγκροτούμε τη Λαϊκή 
Συσπείρωση και όσοι συνεργάζονται και μας στηρίζουν 
αγωνιζόμαστε για να έχουν μια καλύτερη ζωή, όσοι 
με την εργασία τους παράγουν πλούτο και αξίες αλλά 
τελικά καρπώνονται ελάχιστα από αυτά, για να ζούμε 

σε ένα τόπο και μια χώρα ελεύθερη, ακηδεμόνευτη 
και ειρηνική και όχι έρμαιο γεωστρατηγικών 
ανταγωνισμών και διεκδικήσεων για το πλουτισμό 
των ελάχιστων. Για να μπορεί η νεολαία μας να ζει και 
να κάνει όνειρα με ασφάλεια για το μέλλον της και όχι 
να βιώνει τα σημερινά αδιέξοδα. Αγωνιζόμαστε για 
μια Πάρο και μια χώρα που το ερώτημα ανάπτυξη 
για ποιόν θα έχει μια απάντηση: 

 • Ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους σε κάθε 
οικονομική δραστηριότητα στο τόπο μας (τουρισμό, 
αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, εμποροβιοτεχνική 
παραγωγή κλπ). 
 • Ανάπτυξη για τα χωριά και τους ανθρώπους τους, 

που δεν έχουν το προνόμιο των παραθαλάσσιων 
οικισμών. 
 • Ανάπτυξη που δεν ισοπεδώνει τα πάντα στο όνομα 

της κερδοφορίας των λίγων αλλά αναδεικνύει και 
αναβαθμίζει το τόπο, τις ομορφιές και το πολιτισμό 
που μας άφησαν οι παλιότεροι. 
 • Ανάπτυξη που σε κάθε επίπεδο αναβαθμίζει τη 

ζωή των κατοίκων του νησιού μας, διευκολύνει τη 
καθημερινότητα τους και τους κάνει αφέντες στο 

τόπο τους.
Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο 

παριανός λαός από κομπάρσος πρέπει να γίνει 
πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η πρόσκληση και η 
πρόκληση που απευθύνουμε στο παριανό λαό 
και τον καλούμε σ’ αυτόν το δρόμο να πορευτεί 
μαζί μας. Σήμερα ιδιαίτερα, που λόγω ανόδου του 
τουρισμού και άλλων συγκυριών, η Πάρος, όπως και 
η χώρα συνολικά, αποτελεί «επενδυτική ευκαιρία» για 
το μεγάλο κεφάλαιο και όχι μόνο, πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο τι είδους ανάπτυξη θέλουμε».

Υπάρχει διαφοροποίηση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης από τους υπόλοιπους συνδυασμούς που 
θα διεκδικήσουν την ψήφο των Παριανών. Και 
αυτό γιατί συνήθως οι δημοτικοί συνδυασμοί 
κινούνται –πρώτιστα- με βάση τα οικονομικά 
συμφέροντα (ρουσφέτια) των ψηφοφόρων 
τους και δευτερευόντως, υποκριτικά, για την 
πορεία του τόπου. Ποια είναι η διαφοροποίη-
ση του συνδυασμού σας από τους υπόλοιπους;

Κ.Ρ.: «Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί, του δημάρχου 
σήμερα και όλων όσοι θα εμφανιστούν μελλοντικά, 
θέλουν να βλέπουν ότι η πορεία του τόπου μας είναι 
ανεξάρτητη από τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας. 
Θέλουν να βλέπουν ότι τα προβλήματα της Πάρου 
είναι απομονωμένα από τη γενικότερη πολιτική και δε 
βλέπουν ή δε θέλουν να δουν τις αιτίες που γεννούν 
αυτά προβλήματα. Αυτό ακριβώς καθορίζει και την 
αποτυχία τους, ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους. 
Όλοι τους θέλουν ο παριανός λαός με την ψήφο του, 
να τους αναθέσει την επίλυση των προβλημάτων. 
Εμείς λέμε ότι χωρίς τις παριανές και τους παριανούς 
συμμέτοχους και πρωταγωνιστές στη διεκδίκηση της 
λύσης των προβλημάτων του τόπου, διεκδικητές και 
μάχιμους στο πλάι της δημοτικής αρχής και όχι στο 
περιθώριο, δεν μπορείς να ελπίζεις σε τίποτα άλλο 
από τη διαχείριση της καθημερινότητας και αυτό όχι 
με επιτυχία, όπως απέδειξε η παρούσα δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος υπόσχεται ότι θα βολέψει τα πάντα, σε 
γενικό και προσωπικό επίπεδο με ό,τι καταλαβαίνετε 
ότι σημαίνει αυτό για την παμπάλαια πολιτική της 
ψηφοθηρίας και της συναλλαγής. Από την άλλη όσοι 
και αν εμφανιστούν θα επενδύουν στα αδιέξοδα 
της δημοτικής αρχής και στην αρνητική γνώμη του 
παριανού λαού για αυτή, χωρίς να λένε κουβέντα για 

Δημοτικές εκλογές 2019

Κ. Ροκονίδας: «Στο 
χέρι των Παριανών 
να κάνουν τη 
Λαϊκή Συσπείρωση 
πλειοψηφία»
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, τέσσερις 
μήνες πριν την κάλπη των δημοτικών εκλογών, παραχώρησε την πρώτη του 
μεγάλη συνέντευξη γι’ αυτές.
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τη πολιτική που παράγει αυτά τα αδιέξοδα».

Ο όρος «άφθαρτοι», «νέοι στα κοινά», 
«ανεξάρτητοι», σ’ αυτές τις εκλογές ακούγεται 
αρκετά στην Πάρο και όχι μόνο. Ποια είναι η 
δική σας άποψη και τι τελικά συμβαίνει.

Κ.Ρ.: «Στη σύγχρονη εποχή οι τεχνικές της 
επικοινωνίας και της προσέγγισης, είναι πάρα πολλές. 
Ας δούμε όμως αυτά που αναφέρατε.

Πρώτον, αν «άφθαρτος» νοείται αυτός που δεν 
έχει ασχοληθεί με τα κοινά θα έλεγα ότι από μόνο του 
είναι κουτί χωρίς να ξέρεις το περιεχόμενο. Μπορεί να 
λέει πολλά, μπορεί και τίποτα. Αν «άφθαρτος» νοείται 
αυτός που δεν έχει βάλει «χέρι στο μέλι», τότε επειδή 
υπονοείς, είσαι υποχρεωμένος να κατονομάσεις 
αυτούς που το έχουν βάλει. 

Δεύτερο, σε σχέση με τη «νεότητα».Επιγραμματικά 
σας λέω ότι υπάρχουν νέοι με πολύ «παλιά μυαλά», 

αναχρονιστικά και πολλοί παλιοί που η σκέψη τους 
είναι «ανθός της νιότης». Άρα από μόνο του το «νέο» 
χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο, σκέψεις και ιδέες δεν 
λέει κάτι.

Τρίτον, όταν ως υποψήφιος έχεις ένα πρόγραμμα 
όποιο και αν είναι αυτό, έχεις πολιτική, όταν πράττεις 
σαν δημοτική αρχή, ότι και αν είναι αυτό είναι πολιτική 
πράξη. 

Τέταρτον, οι παλιότερες και η σημερινή δημοτική 
αρχή υλοποιούν αδιαμαρτύρητα μια πολιτική που 
υπαγορεύεται από κεντρική εξουσία. Το πλαίσιο που 
λειτουργεί η τοπική διοίκηση είναι το αποτέλεσμα της 
εξειδίκευσης της πολιτικής της ΕΕ και των μνημονιακών 
δεσμεύσεων της χώρας. Ο προϋπολογισμός των 
δήμων συντάσσεται βάση συγκεκριμένης εγκυκλίου, 
ελέγχεται ανά τρίμηνο με ποινολόγιο σε περίπτωση 
απόκλισης, η κρατική χρηματοδότηση είναι μειωμένη 
την τελευταία 10ετία κατά 60%, οι αρμοδιότητες 

πολλαπλασιάζονται και το προσωπικό ανύπαρκτο και 
πάει λέγοντας. Ακούσατε τον δήμαρχο να ενημερώνει 
τους πολίτες γι’ αυτά και άλλα πολλά; Αντίθετα 
προεκλογικά υπόσχεται ό,τι να είναι και μετεκλογικά 
θα αρχίσει να «ξεχνάει» ή να «ψιθυρίζει» ότι δεν του 
δίνουν χρήματα. Η απόκρυψη της πραγματικότητας 
δεν είναι πολιτική πράξη; H αποδοχή της μιζέριας 
δεν είναι πολιτική; H υιοθέτηση και η αδιαμαρτύρητη 
υλοποίηση πολιτικών που στρέφονται ενάντια στους 
δημότες σου δεν είναι πολιτική; Είναι στράτευση 
στη πολιτική όλων εκείνων των δυνάμεων που 
στηρίζουν και τροφοδοτούν το σύστημα, πέρα από τις 
μικροδιαφορές τους και «παραμυθιάζουν» το λαό για 
τη σωτηρία του ενώ εργάζονται ακατάπαυστα για τα 
συμφέροντα των λίγων. Έτσι προκύπτει η «κυοφορία 
υπερκομματικών συνεργασιών», στην οποία φυσικά 
δε χωράει η δική μας αντίληψη. Για τον λόγο αυτό 
βλέπετε ότι όσοι ενστερνίζονται αυτή τη λογική και 
μετέχουν σε πιθανή συγκρότηση συνδυασμών δε 
νοιάζονται που συμφωνούν ή διαφωνούν αλλά ποιος 
θα είναι ο επικεφαλής.

Πέμπτο, να σας θυμίσω ότι όσοι δήμαρχοι 
«πιπιλάνε» την «ανεξαρτησία»-«υπερκομματικότητα» 
είναι ή ήταν κομματικά ενταγμένοι -και προφανώς 
είναι δικαίωμα τους- ή υλοποιούσαν μια πολιτική 
στην οποία με τον ένα ή άλλο τρόπο συμφωνούν 
όλα τα κόμματα του συστήματος. Βλέπετε καμιά 
ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης για παράδειγμα στην οικονομική 
πολιτική; Όλοι μαζί δεν ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο 
και τώρα «διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους»; Οι 
προηγούμενοι δεν «έδεσαν» τη τοπική διοίκηση στο 
άρμα της κεντρικής εξουσίας με τον «Καλλικράτη» και 
οι σημερινοί το πάνε παραπέρα με τον «Κλεισθένη 1»; 
Μπορεί, λοιπόν, με τη στενή έννοια κάποιοι να μην 
υπηρετούν κομματική γραμμή αλλά αδιαμαρτύρητα 
υλοποιούν μια πολιτική που είναι κοινός παρανομαστής 
των χθεσινών και της σημερινής κυβέρνησης, μια 
πολιτική που είναι ένοχη για τα προβλήματα του κάθε 
τόπου και του νησιού μας.

Και τέλος, να σας θυμίσω ότι η «ανεξαρτησία»-
«υπερκομματικότητα» του κ. Κωβαίου του έδωσε μια 
«αποκλειστικότητα». Ο πρωθυπουργός της χώρας να 
επισκεφθεί το νησί μας και ο δήμαρχος του να μην 
έχει τη δυνατότητα να τον δει για ένα τέταρτο, σαν 
απάντηση της επιλογής του να κάνει πρώτα εγκαίνια 
του νέου αεροδρομίου με βουλευτή της μείζονος 
αντιπολίτευσης!».

Λαϊκή Συσπείρωση

Η Λαϊκή Συσπείρωση στοχεύει στη νίκη ή 
σε ένα καλό ποσοστό που θα έχει. Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι τη Λαϊκή Συσπείρωση 
δεν την ενδιαφέρει να νικήσει και ούτε ο Κ. 
Ροκονίδας ενδιαφέρεται να γίνει δήμαρχος.

Κ.Ρ.: «Κάποιοι χωρίς πρόθεση αλλά και κάποιοι 
συνειδητά για προφανείς λόγους κυκλοφορούν 
τέτοιες διαδόσεις. Για τους δεύτερους λέμε ας 
αφήσουν τα τερτίπια και αν έχουν κουράγιο και 
εμπιστοσύνη στη πολιτική τους να αντιπαρατεθούν 
με αυτή και επί της ουσίας.Για τους πρώτους λέμε ότι 
μπορεί οι εκλογές να μην είναι η αρχή και το τέλος 
του κόσμου, γιατί εμείς υπάρχουμε και θα υπάρχουμε 
ανεξάρτητα από αυτές. 

Βέβαια όταν μετέχεις σε μια εκλογική διαδικασία 
πάντα επιδιώκεις το καλύτερο. Θα δώσουμε λοιπόν 
τη μάχη για να πείσουμε το παριανό λαό, ώστε 
να είναι η Λαϊκή Συσπείρωση η νέα δημοτική 
πλειοψηφία. Τώρα σχετικά με τον υποφαινόμενο. 
Νομίζω ότι 25 χρόνια που βρίσκομαι με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο στα πολιτικά πράγματα του νησιού 
μας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς 
μαζί μας, αντιμετώπιζα πάντα με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα τα ζητήματα. Όταν εκτίθεσαι είσαι 
προετοιμασμένος να δεχθείς το αποτέλεσμα της 
κάλπης όποιο και αν είναι αυτό. Είναι λοιπόν 
στο χέρι του παριανού λαού να γίνει η Λαϊκή 
Συσπείρωση δημοτική πλειοψηφία».
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Τι θα άλλαζε στην Πάρο μία ενδεχόμενη νίκη 
της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Κ.Ρ.: «Θα έλεγα σχεδόν τα πάντα.
 • Ο παριανός λαός θα γινόταν ουσιαστικός 

συμμέτοχος των αποφάσεων και θα είμαστε 
μια δημοτική αρχή που μαζί του θα διεκδικούμε 
ακούραστα την επίλυση των προβλημάτων του 
τόπου.
 • Θα υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις σε προβλήματα 

της καθημερινότητας με στόχο την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών του νησιού μας.
 • Θα αλλάξει ο σχεδιασμός, ο επανακαθορισμός των 

προτεραιοτήτων και παρεμβάσεων, θα υπάρξουν 
στρατηγικοί στόχοι και επεξεργασία τακτικής για 
την κατάκτηση τους με σκοπό την ανάπτυξη που 
περιγράψαμε στην αρχή».

Ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει 
την ταμπέλα ότι είναι ένας κομματικός συνδυ-
ασμός και ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέρο-
ντα του ΚΚΕ. Αυτό κατά πόσο είναι αλήθεια; 
Μεταξύ σοβαρού και αστείου κάποιοι λένε 
στις συζητήσεις τους ότι θέλετε ένα νησί τύ-
που Σοβιέτ…

Κ.Ρ.: «Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι δίνουμε μια 
ενιαία πολιτική μάχη τον ερχόμενο Μάη, αφού δή-
μος, περιφέρεια, κυβέρνηση και Ε.Ε είναι άρρηκτα 
δεμένοι μεταξύ τους, με εξειδίκευση φυσικά στο κάθε 
επίπεδο. Όταν μάχεσαι για τις υποδομές του τόπου 
σου, τις συνθήκες στην υγεία, την εκπαίδευση, την 
πρόνοια, το μεροκάματο, τη σύνταξη, τη δυνατότητα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των δημοτών σου,για να μη 
χάσουν άλλοι το σπιτικό τους, τη ποιότητα της ζωής 
τους, το πολιτισμό, τον αθλητισμό, και πάει λέγοντας, 
αντικειμενικά είσαι απέναντι στις κεντρικές πολιτικές 
που καθορίζουν τη ζωή σου και οποίες έχουν μόνιμο 
«άγχος» τους πως θα υπηρετήσουν τα μεγάλα συμ-
φέροντα. 

Άρα τι εξυπηρετούμε τα λαϊκά συμφέροντα ή του 
ΚΚΕ; Είναι σε αντιδιαστολή; Συγκρούονται; Είναι φα-
νερό βέβαια, ότι η ενίσχυση των δυνάμεων μας σαν 
κόμμα, είναι προϋπόθεση για να παλεύει ο λαός μας 
για όλα αυτά από καλύτερη θέση. Εξάλλου όταν ο 

συνδυασμός μας δημοσιοποιηθεί τότε όλοι θα 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολύ πέρα από τις 
κομματικές μας δυνάμεις.

Τώρα για το αστείο ή το σοβαρό που μπορεί σαν 
αστείο να είναι πολιτική αφέλεια, αλλά σαν σοβαρό 
είναι προβοκατόρικη τακτική. Από το να προσπαθούμε 
λοιπόν, να πείσουμε με λόγια είναι προτιμότερο να ρί-
ξουμε μια ματιά στα πεπραγμένα των δήμων της Πά-
τρας, της Καισαριανής, της Πετρούπολης, του Χαϊδα-
ρίου και της Ικαρίας. Ας αφουγκραστούν οι παριανές 
και οι παριανοί, την πλειοψηφία των δημοτών των 
παραπάνω δήμων και της ευρύτατης αποδοχής που 
έχουν οι δημοτικές τους αρχές, πολύ πέρα από την 
εκλογική επιρροή του ΚΚΕ».

Πάρος – Σήμερα

Ο συνδυασμός Κωβαίου έπειτα από μία θη-
τεία στη διακυβέρνηση του τόπου ζητάει μία 
ακόμα τετραετία. Πώς κρίνετε αυτά τα 5 χρό-
νια της δημοτικής εξουσίας.

Κ.Ρ.: «Μακριά από μας ο λαϊκισμός. Δεν είμαστε 
εμείς που θα πούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτό που έγι-
νε όμως είναι πολύ μακριά από τις υποσχέσεις και τις 
ανάγκες. Ο τρόπος άσκησης της πολιτικής από μέρους 
της δημοτικής αρχής, με τα ταξίματα, τη ρουσφετολο-
γική αντίληψη, την κοροϊδία, τα τεράστια πόσα απ’ ευ-
θείας αναθέσεων που αποτελούν πρόκληση για τους 
πολίτες, έχουν καταγραφεί στη μνήμη των παριανών 
και στοιχειοθετούν τη κριτική απέναντι της. Αυτή η 
δημοτική αρχή στο όνομα ενός ιδιότυπου ρεαλισμού 
δε διεκδίκησε τίποτα. Τα πήγαινε- έλα και η ενδεχόμε-
νη «χαρτούρα» δεν αποτελούν μέθοδο επίλυσης. Μια 
σειρά αναγκαίων έργων υποδομής πήγαν πίσω ή δεν 
περπάτησαν καθόλου. Το δεύτερο γυμνάσιο αλλά και 
οι άλλοι χώροι εκπαίδευσης στην Παροικιά, το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα και το master plan του λιμανιού, 
τα πολεοδομικά, οι ελεύθεροι χώροι, οι χώροι άθλη-
σης και πολιτισμού, το δεύτερο κύτταρο του ΧΥΤΑ 
και άλλα πολλά έχουν μείνει στα λόγια χωρίς καμιά 
εξέλιξη. Ταυτόχρονα γεννήθηκαν νέες ανάγκες και 
απαιτήσεις. Η καθημερινότητα λόγω έλλειψης σχεδι-
ασμού από μέρους της δημοτικής αρχής, είχε και αυτή 

σοβαρά προβλήματα. Αποτέλεσμα της αποτυχίας της 
δημοτικής αρχής είναι ότι το 1/3 των συμβούλων της 
διαχώρισε τη θέση του με τον ένα ή άλλο τρόπο από 
τη παράταξη του δημάρχου. Δεν είναι ακόμα τυχαία η 
αρνητική εκτίμηση της πλειοψηφίας των παριανών για 
το δημοτικό έργο. Πρόσφατα ο δήμαρχος εγκαινίασε 
και ηλεκτρονική σελίδα για να στέλνουν οι δημότες, 
λέει, τις προτάσεις τους και δεν κατανοεί ότι με αυτό 
αποδεικνύει πόσο μακριά ήταν από τα προβλήματα 
εδώ και πέντε χρόνια. Εκτός και αν φοβούνται πια να 
αντιμετωπίσουν τους παριανούς πρόσωπο με πρόσω-
πο».

Επίλογος

Ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης σε 
ποιους απευθύνεται και ποιους θα ήθελε να 
έχει μαζί του στον δρόμο για την πολιτική αλ-
λαγή που λέτε.

Κ.Ρ.: «Απευθυνόμαστε στο σύνολο του παριανού 
λαού, σε κάθε εργαζόμενο, μικρομεσαίο, αυτοαπα-
σχολούμενο, σε κάθε νεολαίο, σε κάθε γυναίκα, στους 
απόμαχους της ζωής, τους αγρότες, τους ψαράδες 
και τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Με όλους 
όσοι έχουμε έρθει σε επαφή κατά καιρούς ξέρουν 
ότι τους στηρίξαμε και προβάλαμε τα προβλήματα 
τους. Με όλους όσοι έχουμε συνεργαστεί στο παρελ-
θόν, ξέρουν ότι τιμάμε τις συνεργασίες μας. Καλούμε 
καθεμία και καθένα που κατανοεί την αναγκαιότητα 
της στράτευσης του για τον τόπο μας και όχι μόνο, 
με όποιο τρόπο πιστεύουν, να δώσουν το καλύτερο 
εαυτό τους, για να βάλουμε το νησί μας σε μια άλλη 
τροχιά σκέψης, για να αναδείξουμε τα πραγματικά 
προβλήματα . 

Να συμβάλουν και εκείνοι στην αντίσταση και την 
ανατροπή της πολιτικής του σήμερα, στη διαμόρφω-
ση μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας όλων αυτών 
που πλήττονται από αυτή τη πολιτική σε όλα τα επί-
πεδα.

Εμείς επιδιώκουμε να δώσουμε τη δυνατότητα έκ-
φρασης, διεκδίκησης και συσπείρωσης, με πρωτα-
γωνιστή το παριανό λαό, στην προοπτική ανάπτυξης 
προς όφελος του».

Πρώτο θέμα
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Με παρέσυρε το 
ρέμα…

Ειδήσεις…
- Τα μπαζωμένα ρέματα έφεραν την πρωτοφανή 

καταστροφή. 
- Πουθενά δε σημειώνεται, ως όφειλε, ρέμα, κοίτη, 

πράσινη ζώνη όπως προβλέπει η νομοθεσία. 
- Το ερώτημα μέχρι σήμερα είναι, σε ποιο σημείο 

τα ρέματα έχουν μπαζωθεί και προκλήθηκε η βιβλική 
καταστροφή.

- Δεν έχουν κάνει και πολλά πράγματα, πέρα από 
τον κλασικό πλέον καταστροφικό για το ρέμα καθαρι-
σμό με μπουλντόζες.

Πάθαμε αλλά δε μάθαμε
Μεγάλες καταστροφές γίνονται σχεδόν κάθε χρό-

νο, κατά τόπους σε διάφορα σημεία του νησιού, με 
αποκορύφωμα αυτές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 
2003. Φυσικά και στο παρελθόν γινόταν, αλλά τότε 
δεν υπήρχε αυτή η καταστροφική επέμβαση του αν-
θρώπου στο περιβάλλον. Να μετατρέπουν τα ρέματα 
και τους χείμαρρους, σε τσιμεντένιους «αγωγούς», να 
κτίζουν αποθήκες ακόμη και σπίτια πάνω σε αυτά, να 
εγκαταλείπουν μπάζα, οικιακές συσκευές, μπανιέρες, 
τα πάντα, ότι φανταστείς, να πηγαίνουν κόντρα στη 
φύση αντί να μαθαίνουμε πώς να συνεργαζόμαστε με 
τη φύση. Ακόμα και πινακίδες σήμανσης-πληροφόρη-
σης ότι εδώ που βρίσκεσαι είναι ρέμα και οφείλεις να 
προσέχεις, ξηλώνουν γιατί μπορεί να θιχτεί η παρακεί-
μενη ιδιοκτησία τους! Γιατί έχουμε την νοοτροπία ότι 
αφού τσιμεντοστρώσεις το ρέμα θα γίνει δρόμος… και 
θα κτίσεις πάνω στο δρόμο, ενώ η νομοθεσία ορίζει 
τριάντα μέτρα από ρέμα. 

Στην Ελλάδα έχει κατοχυρωθεί μια αίσθηση περι-
βαλλοντικής ασυδοσίας και ατιμωρησίας. Έχει γίνει 
ποτέ κανένας  έλεγχος και επιβολή προστίμου; 

- Έλα μωρέ, σιγά, αφού δεν βρέχει στην Πάρο...!
Κάθε φορά όμως, που μια δυνατή βροχή πέφτει, 

γρήγορα μετατρέπεται σε καταστροφική πλημμύρα κι 
αυτό γιατί τα νησιά δεν έχουν τα απαραίτητα  έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας και παρατηρούνται καθι-
ζήσεις, κατολισθήσεις, συγκέντρωση φερτών υλικών, 
κλπ.

Το ποτάμι θα ξανάρθει και μη έχοντας διέξοδο το 
νερό θα καταστρέψει ότι βρει στο πέρασμα του! 

{Το ποτάμι πίσω δε γυρνάει
δε γυρνάει στα βουνά…)
Στίχοι του Νίκου Πορτοκάλογλου
Οι παρακάτω πληροφορίες και ο χάρτης ενδέχεται 

να έχουν κάποιες αποκλίσεις, όσο αναφορά την ακρί-
βεια σε συντεταγμένες θέσεις των βουνών και των 
χειμάρρων. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχο-
νται από το βιβλίο του Νίκου Χρ. Αλιπράντη «Τα Τοπω-
νύμια της Πάρου».   

Ο χάρτης είναι του 1991 χειρόγραφος του υπογρά-
φων και κυκλοφορεί για πρώτη φορά. Στο χάρτη είναι 
αποτυπωμένα τα βουνά με υψόμετρα, τα ποτάμια, κα-
θώς και οι βραχονησίδες με τα ακρωτήρια. 

Ας γνωρίσουμε τα ρέματα και τους χείμαρρους του 
νησιού μας:

Αβδέλλες, τμήμα του χειμάρρου που διασχίζει την 
Ανεραντζιά.

Αγίων Αναργύρων Ποταμός, ανατολικά της Πα-
ροικιάς, πηγάζει από τον ομώνυμο λόφο και εκβάλλει 
στο Καρνάγιο.

Άρακας, ΝΑ της Παροικιάς, τροφοδοτεί τον χεί-
μαρρο Έλητα, διασχίζει την 1η γέφυρα που συναντάμε 
στην επαρχιακή οδό Παροικιάς-Λεύκων. Πηγάζει ανα-
τολικά του λόφου των Αγίων Αναργύρων κοντά στο 
Χωριουδάκι. 

Αρυακάκια, χείμαρρος ανατολικά του Κώστου.
Άρυακας Ρουμανίδαινας, χείμαρρος βόρεια του 

Δραγουλά.
Άρυακας, χείμαρρος ΒΑ των Μαρμάρων.
Άσπρος Ποταμός, περιοχή Μάρπησσας.
Βαθύς Ποταμός, δύο χείμαρροι: 1) δυτικά του 

Άσπρου Χωριού, εκβάλει στην περιφέρεια Καπαρού, 
αλλιώς καλείται «Ποταμός των Γλυφών», 2) πηγάζει 
από τον Άσπρο Αγκρεμνό, περνά από την Αγκαιριά και 
εκβάλει στον Άι Μύρωνα.

Βουνιό, ποταμός περιοχής Μαραθιού.
Βρόντας Ποταμός, χείμαρρος που πηγάζει από 

την τοποθεσία «Επτάβρυσες», ανατολικά των Αγίων 
Πάντων, διασχίζει ανατολικά και εκβάλει στα Τσουκα-
λιά κοντά στον Αντικέφαλο.

Γαγάς Ποταμός, χείμαρρος που περνά ανατολικά 
του Κώστου και αποτελεί συνέχεια του ποταμού «Μα-
κρογιάννη».

Έλητας, χείμαρρος που πηγάζει από τα νέα λατο-
μεία και εκβάλει στα λιβάδια της Παροικιάς. Διασχίζει 
το γεφύρι στην επαρχιακή οδό Παροικίας-Νάουσας 
στο 1,5ο χλμ, το γεφύρι στο Λιαροκόπι και την παρα-
λιακή των Λιβαδιών.

Καβάλλ’ ο Ποταμός, χείμαρρος που πηγάζει από 
τον Καβάλλο, της περιοχής Δάσους και τροφοδοτεί 
τον ποταμό Παρασπόρο.

Καβουροπόταμος, χείμαρρος που χύνεται στο 
Πυργάκι του Δριού.

Κακός Ποταμός, χείμαρρος που ξεκινά από την 
ένωση δύο μικρότερων χειμάρρων των Λευκών, πίσω 
από την Αγία Τριάδα ανατολικά και φθάνει ως τη γέ-
φυρα του Χοιρόλακκα, για να αλλάξει όνομα και να 
συνεχίσει ως «Κλάδαινας Ποταμός».

Καλαμιού ο Ποταμός, χείμαρρος που ξεκινά από 
τον ομώνυμο οικισμό Καλάμι, βόρεια του λόφου Κού-
ναδος 120 υψόμετρο, ΒΑ της Παρκιάς. Εκβάλει στο 
έλος των Λιβαδιών.

Καλλικαντζάρου ο Ποταμός, χείμαρρος που πη-
γάζει από τις Μάλτες μεταξύ Καμπιού και Καμαριού 
ΒΑ της Αγκαιριάς και εκβάλλει στην Αλυκή, αφού πε-
ράσει μέσα από το Καμάρι.

Καμαριού ο Ποταμός, πηγάζει από την περιοχή 
της Μονής των Αγίων Θεοδώρων, διέρχεται από το 
Καμάρι και εκβάλλει στην Αλυκή.

Καρνολάκκι ο Ποταμός, στα νότια των Δαφ-
νών, πήρε το όνομα του, από τους Κορνολάκκους που 
υπάρχουν εκεί. 

Καρπαθιώτης ή Σκαρπαθιώτης Ποταμός, χεί-
μαρρος ΝΑ του Μαραθιού, πηγάζει βόρεια των Τούρ-
λων και διέρχεται παράλληλα με τα αρχαία λατομεία, 
διασχίζοντας το γεφυράκι στην επαρχιακή οδό.   

Καταραμένης ο Ποταμός, ανατολικά των Θαψα-
νών, κοντά στα Μεσοβούνια.

Κατσίκης, χείμαρρος της Παροικιάς, που δι-
έρχεται δυτικά της πόλης και εκβάλλει στον ορμίσκο 
της Αγίας Άννας, στο Μπουταράκι. Πηγάζει από βόρεια 
του Περιστεριού και νότια της Κορακοφωλιάς, στην 
περιοχή Καβάκι.

Καψάλα, χείμαρρος που κατέρχεται από τον Αϊ 
Γιώργη Λαγκάδας, περνά νότια της Αγίας Αναστασίας, 
νοτιοδυτικά της Μάρπησσας και εκβάλλει στον Λογα-
ρά.

Κλάδαινας ο Ποταμός, η συνένωση των χείμαρ-
ρων «Βρόντα» και «Κακού ποταμού», που τέμνεται από 
την επαρχιακή οδό Νάουσας- Λευκών-Μαρπήσσας, 
ανατολικά της γέφυρας του Χοιρόλακκα, βόρεια του 
Δραγουλά.

Κορμός, ρέμα της Παροικιάς, που πηγάζει από 
τη Σκλαβομαριά και το Ταξιαρχάκι στο βουνό των Αγί-
ων Αναργύρων, διέρχεται δυτικά της πόλης και εκβάλ-
λει δυτικά στη Ζωοδόχο Πηγή.

Λιανά ο Ποταμός, χείμαρρος κοντά στις Κορακιές, 
στις βόρειες υπώρειες των Αγίων Πάντων.

Λωλαντώνη ο Ποταμός, χείμαρρος που εκβάλει 
στην ομώνυμη παράλια τοποθεσία , δυτικά του Δρυού.

Μακρογιάννη ο Ποταμός, ανατολικά του Κώ-
στου, όπου ρέει ανατολικά ανάμεσα Κάραβου και 
Αρυακακιών.

Μακρυαλίμνη, τμήμα του χειμάρρου που περνά 
ανάμεσα στα χωριά Δραγουλά και Μάρμαρα με κα-
τεύθυνση από ΝΔ προς ΒΑ και συγκεκριμένα από την 
περιοχή του Πίσω Ταξιάρχη Μαρμάρων, δυτικά στο γε-
φύρι της επαρχιακής οδού Μαρπήσσας-Προδρόμου.

Μαραγκός Ποταμός, χείμαρρος βόρεια των Μαρ-
μάρων, που εκβάλλει στο Μώλο.

Μπαξινός Ποταμός, χείμαρρος που περνά από το 
Κάτω Μαράθι με κατεύθυνση προς τα βόρεια, για να 
συναντήσει τον Ξεροπόταμο. 

Μπίλιας ο Ποταμός, χείμαρρος στα δυτικά του 
βουνού της Τρυπητής, πηγάζει από της Μπίλιας τα 
βουνά, κοντά στους Αγίους Θεοδώρους και χύνεται 
στον Τουρκολιμνιώνα.

Μπορτούλη, τμήμα του ποταμού του Καλαμιού.
Μπουρδέχτης, χείμαρρος που πηγάζει από τα 

Σκίσματα Καμαρών, διατρέχει τον οικισμό και εκβάλει 
στον δυτικό μυχό του κόλπου της Νάουσας.

Νοτιάς ο Ποταμός, χείμαρρος που περνά μπρο-
στά από τον ομώνυμο λόφο, ανατολικά των Κακάπε-
τρων και νότια της Παροικιάς.

Ξεροπόταμος, 1) χείμαρρος δυτικά της Αγκαιριάς, 
2) χείμαρρος στην περιοχή του Κάτω Μαραθιού, πηγά-
ζει από τα Βουνιά, περνά από τα βόρεια του οικισμού 
με το όνομα «Σκαρπαθιώτης»  και εκβάλλει στον κόλ-
πο της Νάουσας με το όνομα «Ξεροπόταμος».

Πάνω Νερό, χείμαρρος που περνά στα νότια των 
Θαψανών και ενώνεται με τον ποταμό της «Καταρα-
μένης». Πηγάζει από τις βορειοδυτικές πλαγιές των 
Αγίων Πάντων.

Παρασπόρος, από τους μεγαλύτερους χείμαρρους 
της Πάρου. Πηγάζει από το βουνό Περιστέρι δυτικά 
των Θαψανών και εκβάλλει δυτικά της Παροικιάς στην 
ομώνυμη παραλία. 

Πιπιλιές, μικρός παραπόταμος του «Καβουροπότα-
μου», μεταξύ του Άσπρου Χωριού και του Δριού.

Πνίχτες, μικρός χείμαρρος, που κατεβαίνει από τον 
Παλιομήτατο, δυτικά του Κώστου.

Ποταμάκι, μικρός χείμαρρος δυτικά του Δραγουλά.
Ποταμάκι του Ζήν Θωμά, μικρός χείμαρρος δυ-

τικά του Άσπρου Χωριού.
Ποταμάκια των Τούρλων, μικρός χείμαρρος νό-

τια του Μαραθιού, κοντά στον Άγιο Μηνά.
Ποτάμι των Καλογήρων, τμήμα του «Κακού Πο-

ταμού» ΒΔ του Τσεσμέ των Λευκών.
Ποταμιά ή ποταμιά του Σίμου, τμήμα του ποτα-

μιού του Καμαριού, δυτικά του οικισμού.
Ποταμός, με το όνομα τούτο καλούνται χείμαρροι, 

ρέματα ή συνοικίες, ανάλογα με την θέση που βρίσκο-
νται, διατηρώντας και τις άλλες ονομασίες τους. Στην 
Παροικιά, Νάουσα, Λεύκες, Καμάρες, Πρόδρομος.

Ποταμός του Ευαγγελισμού, δρόμος στη Νάου-
σα όπου ο ναός του Ευαγγελισμού. 

Πούγαδος, μικρός χείμαρρος που περνά μέσα από 
τον οικισμό του Δάσους και ενώνεται με τον «Παρα-
σπόρο».

Ραχνιδιών ο Ποταμός, πηγάζει από την περιοχή 
των Ραχνιδιών, κοντά στη Μονή Χριστού Δάσους και 
εκβάλλει στα Καμινάκια της Πούντας.

Ρ’κάδας ο Ποταμός, πηγάζει από την τοποθεσία 
Ρικάδα του Ιστερνιού και περνώντας από το Ιστέρνι, 
εκβάλλει στη θάλασσα των Γλυφάδων.

Στραυροποτάματα, θέση όπου διασταυρώνονται 
δύο χείμαρροι, των οποίων οι πηγές βρίσκονται λίγο 
νότια και ανατολικά,  κοντά στους Αγίους Θεοδώρους, 
σχηματίζοντας στη συνέχεια τον «Βαθύ Ποταμό».

Στραυροπόταμος, χείμαρρος που κατεβαίνει από 
τον Κώστο και συναντά τον Κάραβο, στα λατομεία του 
Κλεάνθη, ΒΔ του Χοιρόλακκα.

Στραβής Λαγκάδας ο Ποταμός, μικρός χείμαρ-
ρος, παραπόταμος του «Καβουροπόταμου», ανάμε-
σα στο Άσπρο Χωριό και τον Δριό. 

Συρίγος Ποταμός, χείμαρρος της δυτικής Πάρου 
που χύνεται στην Πούντα. Οι πηγές του στα δυτικά 
πρόβουνα των Αγίων Πάντων, πάνω από τον Άγιο Χα-
ράλαμπο. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Φάραγκας, χείμαρρος που σχηματίζει φαράγγι 
καθώς κατέρχεται από τον Άι Γιώργη της Λαγκάδας, 
βόρεια της Αγίας Αναστασίας και ΝΔ της Μάρπησσας. 
Εκβάλει νότια του Λογαρά.

Φλόγα, ρέμα ΝΔ της Παροικιάς, όπου η Μονή του 
Αγίου Ευσταθίου, διασχίζει την πόλη και το γεφυράκι 
στο σπίτι της Μαντώς Μαυρογένη και εκβάλλει στο 
λιμάνι.

Φυρρός Ποταμός, μικρός χείμαρρος ανατολικά 
του Κώστου και δυτικά του Ιστερνιού,  όπου ο λόφος 
Φυρροβούνι.

Υπάρχουν και ανώνυμα ρέματα που διασχίζουν κή-
πους και αυλές, περνούν μέσα από ιδιοκτησίες, ακόμα 
και κάτω από σπίτια και αρκετά έχουν γίνει δρόμοι είτε 
με μπετό είτε όχι, και δε θυμίζουν ρέμα. Αυτά θέλουν 
δε ιδιαίτερη προσοχή! Θα αναφέρω μερικές περιοχές 

της Παροικιάς που υπάρχουν αυτά όπως: Άγιος Γεώρ-
γιος (Κρίσπη), Άμπελος, Ρινιά, Καπετάν Μάρκος, Λού-
ρος, Κλήματα, Καζανόβας, Πέρα Μεριά,  Άγιος Θωμάς, 
Άλλο Νερό, Αγριλιά, Πλάτανος, κ.α.

Σκοπός είναι να δοθεί προτεραιότητα στην περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση ενάντια στη συστηματική 
καταστροφή.
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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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 

ΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ζητούνται 

προς άµεση πώληση και ενοικίαση σε 

Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες. 

www.realty4paros.com, Μεσιτικό 

υποκατάστηµα Πάρου – Τηλ. 6942 

798 728, 6974 306 976

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 

ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση στην 

ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, για 

ενοικίαση µε µισθωτήριο συµβόλαιο 

για όλο το χρόνο, µε ελάχιστο χώρο 

τα 40 τ.µ. Τηλ. επικοινωνίας: 694 

6248 525

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 

σε ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα 

πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ. Απαραίτητα προϋπηρεσία και 

γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 023 004. Αποστολή βιογραφι-

κών στο: info@aristoteleshotel.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε εµπειρία ζητούνται 

από ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη 

σεζόν 2019. Τηλ. 694 889 5316 Κα. 

Ράνια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 

ζητούνται από ξενοδοχείο – εστια-

τόριο - καφέ, στη Χρυσή Ακτή της 

Πάρου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 

6931 728 111

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από το 

ξενοδοχείο Drios Paros Luxury Hotel 

στο ∆ρυό της Πάρου για τη σεζόν 

2019, για τις θέσεις barista, service, 

µάγειρα και καµαριέρας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση η ανάλογη εµπειρία, ο 

επαγγελµατισµός και η γνώση ξένων 

γλωσσών. Αποστολή βιογραφικών 

στο driosparosluxuryhotel@gmail.

com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (2) ζητούνται για ερ-

γασία σε ενοικιαζόµενα δωµάτια στο 

∆ρυό της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 

6973 743 580

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το ανθοπωλείο 

«Ντίνα» στον Περιφερειακό της 

Παροικιάς ζητείται. Για πληροφορίες 

καλέστε στο: 6972 077 052

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (∆Ε/ΤΕ) ζητείται για 

µερική απασχόληση στην Κινητή 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Πάρο. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

στείλουν βιογραφικό στα e-mails: 

stpantelidou@hotmail.com, 

kmparos@epapsy.gr

ΑΤΟΜΟ ΝΕΑΡΟ ζητείται για µόνιµη 

εργασία σε πρατήριο υγρών καυσί-

µων. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 

Τηλ. 6980 409 246

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 

για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 

Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 

6972 005 505 (Κον Βακιρτζή). Παρα-

καλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο 

email : info@pyrgakihotel.gr

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από µεγάλη αλυ-

σίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 

µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ µε 

δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο: 22840 27990

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ, µε γνώση 

των νόµων 4308/2014, 4172/2013, 

2859/2000 και 2190, ζητάει µόνιµη 

απασχόληση σε λογιστικό γραφείο 

ή εταιρεία. Τηλ. επικοινωνίας: 694 

764 7473

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι 

εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένων 

ατόµων. Τηλ. επικοινωνίας: 699 881 

7070

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία σε σπίτι σαν 

οικιακή βοηθός, καθαριότητα ή και 

φύλαξη ηλικιωµένων. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6993 800 201

∆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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πλήρης του εστιατορί-

ου Μεσόγειος στη Νάουσα πωλείται, 

εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, κουζίνας, 

σέρβις, τραπεζοκαθίσµατα, πέργκο-

λες, ηλεκτρική τέντα κ.λ.π. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 815 804

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€

Παραδοσιακά σκάφη
Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διάσωση των ξύλι-

νων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 «Οριστική 
παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

Έτσι, μετά από πολύμηνη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αλιέων-ιδιοκτη-
τών και φορέων, που θα τα υποδεχθούν, απεφεύχθη η διάλυσή τους και τα σκάφη 
αυτά θα εκτίθενται ως μουσειακά εκθέματα. Ήδη τα σκάφη μεταφέρονται στον τόπο 
έκθεσής τους, ώστε να αποτελέσουν υλικά τεκμήρια της πολιτισμικής κληρονομιάς 
του τόπου μας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλω-
σε σχετικά: «Έπειτα από πολλούς μήνες, φτάνουμε στο τέλος μιας διαδικασίας, η 
οποία αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για το υπουργείο μας. 

Η διάσωση της πολιτισμικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διαφύλαξη της 
ξυλοναυπηγικής τέχνης της χώρας μας, πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό για την 
Πολιτεία. Η διάσωση αυτών των ξύλινων αλιευτικών σκαφών αποτελεί εφαλτήριο 
και για άλλες δράσεις στις οποίες σχεδιάζουμε να προβούμε, μαζί με τα συναρμό-
δια υπουργεία, ώστε να μην ζήσουμε ξανά την καταστροφή της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς. 

Τα εύσημα όμως για όλη αυτή την προσπάθεια ανήκουν στους ίδιους τους αλιείς, 

οι οποίοι παρά την όποια καθυστέρηση που υπήρξε εξαιτίας της γραφειοκρατίας, 

δεν υπαναχώρησαν από τον κοινό στόχο που θέσαμε. Φυσικά συγχαρητήρια αξί-

ζουν και στους φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν να υιοθετήσουν τα εν λόγω σκάφη, με 

δικά τους έξοδα, παραμένοντας προσηλωμένοι στους στόχους και τις αξίες που 

θέσαμε στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας».
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Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι υπάρχει η δυνα-
τότητα έκδοσης άδειας διατήρησης για τους κατόχους 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν 
εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτή 
που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρ-
τήματος του νόμου 4056/2012 εφόσον πληρούνται 
τα παρακάτω: 

1) είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν στις 
12/3/2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 
4056/2012 και 

2) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεούνται να υποβάλουν 
αίτημα για έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης στις δ/νσεις αγροτικής οικονομίας Κυ-
κλάδων, μέχρι τις 30/6/2019. Μετά την παρέλευση 
της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφα-
ση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επι-
τροπής σταυλισμού. Η διαδικασία έκδοσης άδειας δια-
τήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης άδειας 
εγκατάστασης σύμφωνα με το νόμο 4056/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι η άδεια 
διατήρησης δεν τροποποιείται και δε μεταβι-
βάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη δ/νση αγροτικής οικο-
νομίας Κυκλάδων τηλ: 22810 98833 (Παπαγεωργίου 
Θεόφιλος) και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των 
περιφερειακών ενοτήτων Κυκλάδων.

Μέτρηση Οστικής 
Πυκνότητας

Ο δήμος Πάρου σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων πραγματοποίησε 
δωρεάν μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας για τη πρόληψη της Οστε-
οπόρωσης, στις 12-12-2018 έως 
17-12-2018, με σκοπό την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση της οστεο-
πόρωσης.  

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας 
πραγματοποιήθηκε με υπερηχογρά-
φημα πτέρνας. Οι εξετάσεις έλαβαν 
χώρα στο Κέντρο Κοινότητας Πάρου, 
το Δημοτικό Κατάστημα Νάουσας 
και την Αγροτολέσχη Μάρπησσας και 
συμμετείχαν σε αυτές συνολικά 110 
γυναίκες, κυρίως 45 ετών και άνω. 

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου, αφού επισκέφθη-
κε τους χώρους που γινόντουσαν οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας και συνομίλησε 
με τις συμμετέχοντες, επεσήμανε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δράσης  κα-
θώς και τη πρόσθεση του δήμου Πάρου για τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών 
προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας υγείας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Κέντρου Κοινότητας, της ενίσχυσης των Κοινωνικών Δομών και τις ενημερωτικές 
εκδηλώσεις για θέματα Υγείας.

Επίσης, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την παροχή του σχετικού ιατρικού εξοπλισμού, την άψογη 
συνεργασία και τη συνεχή στήριξη των δράσεων μας. Η πρόληψη αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα στον δήμο μας  και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε προγράμματα 
για τη διαφύλαξη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας με στόχο τη διατήρηση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών μας ανεξαρτήτου φύλου, οικο-
νομικής κατάστασης ή αν είναι ασφαλισμένοι».

Προσέχουμε…
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δήμου Πά-

ρου, λόγω της χειμερινής περιόδου και των ακραίων 
καιρικών συνθηκών που κατά καιρούς έχουμε, συνιστά 
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώ-
ντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύ-
νους που προέρχονται από την εκδήλωση  έντονων 
καιρικών φαινομένων, ήτοι βροχοπτώσεων και ισχυ-
ρών ανέμων.

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:
- Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια 

έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουρ-
γούν κανονικά.

- Να ελέγξουν το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες 
και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να 
παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτω-
ση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή 
ζημιές, καθώς και να μείνουν μακριά από ηλεκτροφό-
ρα καλώδια.

- Να μη διασχίζουν χείμαρρο ή/και ρέματα πεζοί ή 
με αυτοκίνητο.

- Να μην αφήνουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους 
να βγουν έξω ασυνόδευτοι.

- Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να απο-
φύγουν την εργασία και την παραμονή τους σε υπό-
γειους χώρους.

- Να αποφύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστη-
ριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαι-
νομένων.

Τέλος, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
της Πάρου να χρησιμοποιούν τους δημοτικούς χώ-
ρους στάθμευσης και να αποφεύγουν την στάση και 
στάθμευση των οχημάτων τους επί των ποταμών και 
των ρεμάτων. Για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετα-
κινήσεων και των δραστηριοτήτων τους, μπορούν να 
ενημερώνονται από έκτακτα δελτία επιδείνωσης και-
ρού καθώς και από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του 
δήμου Πάρου.

Σχολικοί 
ψυχολόγοι

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γα-
βρόγλου, καθορίστηκαν ομάδες σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα τοποθε-
τηθεί ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του κλάδου ψυ-
χολόγων για το έτος 2018-2019. 

Η Πάρος εντάσσεται στην ομάδα με τα σχολεία: 1ο 
και 2ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς και τα δημοτικά 
σχολεία Αγκαιριάς, Αρχιλόχου-Μάρπησσας και Νάου-
σας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ένωσης συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου: «[…] Καθοριστι-
κές ήταν οι ενέργειες της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Κυκλάδων, η οποία πέτυχε την ένταξη 
πέντε σχολείων της Πάρου στις ομάδες που θα δι-
αθέτουν σχολικό ψυχολόγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
επειδή αρχικά η υπουργική απόφαση δεν λάμβανε 
υπόψη τη νησιωτικότητα, ζητήθηκε η εξαίρεση των 
σχολικών μας μονάδων από τα καθορισμένα κριτήρια 
και η ένταξή τους στους πίνακες με τις προτεινόμε-
νες ομάδες για την τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου 
ΠΕ23 (…).

Η ένταξη υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και των δύο βαθμίδων από 
το υπουργείο Παιδείας αποτελεί πάγιο αίτημα της 
ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου. Εμείς οι γονείς, θεωρώντας ότι ο διορισμός 
σχολικού ψυχολόγου θα βοηθήσει με επιστημονικά 
τεκμηριωμένο τρόπο τα παιδιά στην αντιμετώπιση 
δυσάρεστων καταστάσεων, ευχαριστούμε όλους όσοι 
συνέβαλαν στην επίτευξη της ρύθμισης αυτής και ευ-
χόμαστε τη στήριξη και την επέκτασή της σε όλα τα 
σχολεία».

Τροποποίηση 
περιβαλλοντικών 
όρων

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, 
Κ. Μπιζάς, έστειλε στις 8/1/18 επιστολή προς τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά 
με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου.

Η επιστολή του κ. Κ. Μπιζά, που στάλθηκε στο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και κοι-
νοποιήθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Σας γνωρίζω ότι το νέο αεροδρόμιο της Πάρου αποτελεί το σημαντικότερο ανα-

πτυξιακό έργο που υλοποιείται στην Πάρο την τελευταία εικοσαετία και η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς και οι φορείς των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου 
ζητούν την άμεση ολοκλήρωση του ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και να παρέ-
χει υψηλές υπηρεσίες στους επισκέπτες μας.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία σας ο φάκελος 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περι-
βαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου. Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση 
του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, για λόγους ασφαλείας, από 1.400 m 
σε 1.800 m εντός του χώρου του αεροδρομίου, καθώς και ορισμένων συνοδών 
έργων μικρής έκτασης που αφορούν κυρίως στη λειτουργικότητα του.

Επίσης, σας ενημερώνω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου σε συνεδρίαση της στις 19.12.2018 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. αποφ. 
84/2018, ΑΔΑ: Ω90Κ7ΛΞ-Ψ51) υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ που αφορά: «τροπο-
ποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου».

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τη γνωμοδό-
τηση της υπηρεσίας σας για το θέμα: «τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων 
του αερολιμένα Πάρου».
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Μπαλάρα ο 
Αστέρας

Μπαλάρα έπαιξε ο Αστέρας Μαρμάρων στη Μήλο 
και νίκησε 2-1 τον τοπικό Παμμηλιακό, για το πρωτά-
θλημα του β’ ομίλου της Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι «κόκκινοι» της Πάρου έπαιξαν ίσως το καλύτερό 
τους φετινό παιχνίδι εκτός έδρας σε μία έδρα που τα 
τελευταία χρόνια λίγοι έχουν περάσει από εκεί. Δίχως 
να υστερήσει κανείς από τον Αστέρα, πρέπει να κάνου-
με ιδιαίτερα μνεία στον Παρζάλη, που ήταν ανίκητος 
στην άμυνα, στον Κληρονόμο, που ταλαιπώρησε τους 
αντιπάλους του στο κέντρο του γηπέδου και φυσι-
κά στους Χαραλαμπίδη και Ρέις, που συνεργάστηκαν 
άψογα όποτε χρειάστηκε.

Ο Αστέρας προηγήθηκε 0-1 στο 42ο λεπτό, όταν ο 
Κληρονόμος εκτέλεσε κόρνερ, ακολούθησε σύγχυση 
στην περιοχή της Μήλου και ο Λουρίδης με άπιαστο 
σουτ έγραψε το 0-1. Ο Παμμηλιακός ισοφάρισε σε 
1-1 με πέναλτι του Παπαδημητρίου στο 56ο λεπτό και 
ο Ρέις στο 67ο λεπτό έγραψε το 1-2 με εύστοχο κτύ-
πημα πέναλτι. 

Οι πρωταγωνιστές:
Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Α. Σοσόλι, Δρίλης, Στ. 

Σίδερης (Γ. Μαυρογιάννης), Κυρίτσης, Λικάι (Καμπανά-
ρος), Ντ. Σοσόλι (Ζούλιας), Σάντα, Α. Μαυρογιάννης 
(Καμακάρης) Παπαδημητρίου, Α. Σίδερης

Αστέρας Μαρμάρων: Σομπόνης, Παρζάλης, Στ. 
Μπελούκης, Α. Μπελούκης, Νταής (Μοστράτος), Κλη-
ρονόμος, Χαραλαμπίδης, Κλούβας, Αλιπράντης, Ρέις, 
Λουρίδης.

Νέο «χτύπημα» Σιμόπουλου!
Αγωνιζόμενος με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας ο τυ-

πικά γηπεδούχος Νηρέας αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 
με τον ΑΟΠ στο δημοτικό στάδιο Πάρου στο ντέρμπι 
των «αιώνιων» του νησιού μας, για το πρωτάθλημα 
του Β’ Ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ άνοιξε το σκόρ στο 25ο λεπτό με τον Τρια-
νταφυλλίδη και ο Νηρέας ισοφάρισε στο 51ο λεπτό, 
με τον 15χρονο Νεκτάριο Σιμόπουλο, ο οποίος μετά 
τα πολύτιμα γκολ που πέτυχε με την Κ-16 της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, «χτύπησε» και στο ντέρμπι των μεγάλων…

Μετά το γκολ της ισοφάρισης για τον Νηρέα, οι δύο 
ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν το 
γκολ της νίκης, όμως τελικά κανείς δεν μπόρεσε να το 
πετύχει αυτό.

Οι πρωταγωνιστές:
Νηρέας: Βασιλάρης, Ζουμής, Βράπι (Χρ. Ρούσσος), 

Τσενάι, Μπαρμπαρήγος, Παπαδόπουλος, Άλκο, Ρεσου-
λάι (Χ. Ρούσσος) Γ. Ρούσσος, Αρκουλής, Σιμόπουλος

ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα, Τσούκε, Καραγκούνης, Σωτη-
ρόπουλος, Τριανταφυλλίδης, Γκιόκα (Ζέλα), Γιουρτζί-
δης, Α. Σαρρής (Ιω. Σαρρής Ι.), Σγουράτι, Χίσκα.

Βαθμολογία (Β’ Όμ.)
1. Σέριφος 22
2. ΑΟΠ 20
--------------------------------
3. Παμμηλιακός 16
--------------------------------
4. Νηρέας 15
5. Μαρπησσαϊκός 14
6. Αστέρας Μαρμάρων 13
7. Κύθνος 6
8. Σίφνος -6
Σημ.: Αστέρας Μαρμάρων και Παμμηλιακός έχουν 

από 8 αγώνες. Η Κύθνος έχει 10 αγώνες. Ο Πανσιφ-
ναϊκός έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Όλες οι 
υπόλοιπες ομάδες έχουν από 9 αγώνες.

Α’ Όμιλος
ΠΑΣ Τήνου – Αίας Σύρου 4-0
ΑΟ Σύρου – Άνω Μερά 0-0
Μύκονος – Πάγος 0-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 23
2. ΑΟ Σύρου 21
--------------------------------
3. Μύκονος 19
--------------------------------
4. ΠΑΣ Τήνου 10
5. Πάγος 7
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -6
Σημ.: Πάγος, Ανδριακός και Αίας Σύρου, έχουν από 

8 αγώνες. Ο ΠΑΣ Τήνου έχει από 7 αγώνες. Οι υπόλοι-
πες ομάδες έχουν από 9 αγώνες.

Γ’ Όμιλος
Πύργος – Φιλώτι 3-1
Καρτεράδος – Πανναξιακός 0-4
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 27
2. Πύργος 20
--------------------------------
3. Καρτεράδος 17
--------------------------------
4. Φιλώτι 11
5. Ίος 10
6. ΠΑΣ Νάξου 7
7. Τραγαία -6
Σημ.: Ίος και ΠΑΣ Νάξου έχουν έναν αγώνα λιγό-

τερο.

Στην πρώτη 
θέση οι 
γυναίκες του 
ΑΟΠ

Παρά την ήττα που έκανε το περασμένο Σάββατο 
με 55-45 η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΑΟ Πάρου 
από τον Περιστεριώνα Τήνου, παραμένει στην πρώτη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα της ΕΣΚ Κυκλάδων, σε 
συνδυασμό με τη νίκη που πήρε από την ίδια ομάδα 
την επόμενη ημέρα.

Στην ήττα με 55-45 ο ΑΟΠ πιάστηκε στον ύπνο και 
κυνηγούσε από την αρχή του αγώνα το σκορ. Οι γυ-
ναίκες του ΑΟΠ έμοιαζαν υπνωτισμένες στο πρώτο 
δεκάλεπτο και στη συνέχεια έκαναν υπερ-προσπάθεια, 
κυνηγώντας το σκορ. Τελικά το πρώτο ημίχρονο τις 
βρήκε να χάνουν με 11 πόντους. Ό,τι και αν έκαναν 
στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ικανό να για να ξανα-
μπούν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η παριανή ομάδα αγωνίστηκε με τις: Β. Καλακώνα 
14, Μπαλόγλου 1, Φλέσσα-Δρακάκη 2, Βεντουρή 4, 
Κουρμούκη, Αλιπράντη 6, Πάσσαρη, Καλογεροπούλου, 
Καπούτσου, Ιωαννίδου 9 και Λαουράκη 8.

Στον αγώνα της επόμενης ημέρας (Κυριακή), ο ΑΟΠ 
πλήρωσε με το ίδιο νόμισα την ομάδα της Τήνου. Αιφ-
νιδίασε αυτός, κέρδιζε στο α’ ημίχρονο με 27-21 και 
διατήρησε το σκορ με διαφορά που έφτασε και στους 
11 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελικά, η γυναικεία 
ομάδα του ΑΟΠ κέρδισε με 47-43. Ο αγώνας, παρά 
το χαμηλό σκορ που είχε, παρουσίασε καλό θέαμα, 

ιδιαίτερα στα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης 
που η ομάδα της Τήνου προσπάθησε να ανατρέψει τη 
διαφορά. 

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τις: Καλακώνα 6 (1), Μπα-
λόγλου, Φλέσσα-Δρακάκη 6, Βεντούρη 5, Κουρμούκη, 
Αλιπράντη 9, Πάσσαρη, Καλογεροπούλου, Καπούτσου, 
Ιωαννίδου 13 (3), Λαουράκη 8.

Βαθμολογία Γυναικών
1. ΑΟΠ 7
2. ΑΕ Σαντορίνης 7
3. Περιστεριώνας 5
4. Φανάρια 3
5. Πανναξιακός 2
Σημ.: Φανάρια και Πανναξιακός έχουν 2 αγώνες 

λιγότερους.
Ήττα Μαρπησσαϊκού
Την ήττα με 67-41 από την ΑΕ Σαντορίνης γνώρισε 

η παιδική ομάδα μπάσκετ του Μαρπησσαϊκού για το 
πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, στο δημοτικό γυμνα-
στήριο «ΔΑΠΠΟΣ» της Θήρας.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-9, 31-19, 51-25 
και 67-41.

Ο Μαρπησσαϊκός αγωνίστηκε με τους: Ρίνι 2, Ρούσ-
σο, Τριβυζά 2, Ρηγόπουλο 9, Χαλιά 3, Μελανίτη 3, 
Ανουσάκη 2 και Πετρόπουλο 20.

Βαθμολογία Παίδων (Β’ Όμιλος)
1. ΑΕ Σαντορίνης 11
2. Φανάρια 9
3. Πλοηγός Αντιπάρου 9
4. ΑΟΠ 7
5. Πανναξιακός 6
6. Μαρπησσαϊκός 6
Σημ.: ΑΕ Σαντορίνης και Μαρπησσαϊκός, έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.
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Με το σπαθί 
τους στους 16!

Τόσο η ομάδα Κ-14 όσο και η ομάδα Κ-16 της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, κατάφεραν και πέτυχαν την πρόκρισή του 
στον επόμενο γύρο (φάση των 16), στο ενωσιακό 
πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων που διορ-
γανώνει η ΕΠΟ. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες της ΕΠΣΚ 
πέτυχαν στους αγώνες του επτά νίκες σε οκτώ αγώνες 
αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο στα νησιά μας –σε 
ό,τι αφορά τις ακαδημίες- έχει ανεβεί επίπεδο.

Σ’ αυτή την άνοδο του ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες, 
που τα δύο τελευταία χρόνια είναι εμφανής, δεν πρέπει 
να αποσιωπηθεί το γεγονός από την καλή δουλειά που 
γίνεται σε αυτές από τον παριανό προπονητή, Γιώργο 
Μοστράτο. Η δουλειά του έχει κριθεί θετικά και είναι 
φανερό ότι ο προπονητής έχει ξεκινήσει μία καλή κα-
ριέρα ανάλογη με αυτήν που είχε ως ποδοσφαιριστής.

Κ-14
Δωδεκάνησα – Κυκλάδες 3-2
Ο πρώτος αγώνας των Κυκλάδων ήταν αυτός που 

έκρινε την πρωτιά στον όμιλο του Αιγαίου, αφού η 
ομάδα μας ηττήθηκε 3-2 στο γήπεδο της Ερμούπολης 
από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Η διακύμανση του σκορ (με τυπικά γηπεδούχους τα 
Δωδεκάνησα) είχε ως εξής:

1ο: Πιζάνιας 1-0, 14ο: Παντελαίος 1-1, 30ο: Πιζάνιας 
2-1, 37ο: Κατρής 2-2 και 63ο: Κακαίος 3-2

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με τους: Ξαγοράρη, 
Κυρίτση, Γιουλάι (Κουρέντα), Ψαρρά, Φέγγη, Βαμβα-
κούση, Μαρκυωνίτη, Παντελαίο, Γιαννακόπουλο, Κα-
τρή Λέκκα), Φιλιππούση (Πετρά).

Κυκλάδες – Σάμος 8-0
Με το ευρύ 8-0 συνέχισε η ΕΠΣΚ του αγώνες της 

νικώντας την ΕΠΣ Σάμου, που είχε την πιο αδύνατη 
ομάδα στον όμιλο του Αιγαίου.

Τα γκολ για τους Κυκλαδίτες πέτυχαν ο Κατρής στο 
3ο λεπτό, ο Γιαννακόπουλος στο 10ο και 13ο λεπτό, ο 
Φιλιππούσης στο 49ο λεπτό, ο Λέκκα στο 51ο λεπτό, ο 
Ορφανός στο 66ο λεπτό και ο Βαμβακούσης στο 68ο 
λεπτό.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με τους: Ξαγοράρη 
(Ρουμελιώτη), Κυρίτση (Ζουγανέλη) Ορφανό, Ψαρρά, 
Φέγγη, Βαμβακούση (Μαθιάσο), Μακρυωνίτη (Γιου-
λάι), Φιλιππούση, Γιαννακόπουλος (Κουρέντα), Κατρή 
(Λέκκα) και Παντελαίο.

Κυκλάδες – Χίος 2-0
Η νίκη με 2-0 επί της Χίου ήταν αγώνας «κλειδί» για 

την ομάδα μας, καθώς η Χίος ως εκείνη την αγωνιστι-
κή φάνταζε φαβορί, για τη δεύτερη προνομιούχα θέση 
του ομίλου

Οι Κυκλάδες προηγήθηκαν στο τέλος του α’ ημιχρό-
νου και πιο συγκεκριμένα στο 35ο λεπτό (οι αγώνες 
στην Κ-14 διαρκούν 70 λεπτά συνολικά), με τον Μα-
κρυωνίτη και διπλασίασαν τα τέρματα με τον Κάτρη 
στο 39ο λεπτό.

Οι Κυκλάδες αγωνίστηκαν με τους: Ξαγοράρη, Κυρί-
τση, Ορφανό, Φέγγη, Ψαρρά, Παντελαίο, Βαμβακούση, 

Μακρυωνίτη, Γιαννακόπουλο, Κάτρη και Φιλιππούση.
Κυκλάδες – Λέσβος 5-0
Νέα νίκη με 5-0 πέτυχε η Κ-14 της ΕΠΣ Κυκλάδων 

επί της Λέσβου στο τελείωμα των αγώνων του ομίλου.
Τα γκολ για την ΕΠΣ Κυκλάδων πέτυχαν ο Ψαρράς 

στο 16ο λεπτό, ο Γιαννακόπουλος στο 39ο λεπτό και 
44ο λεπτό, ο Ορφανός στο 47ο λεπτό και ο Φιλιππού-
σης στο 60ο λεπτό.

Η ΕΠΣΚ αγωνίστηκε με τους: Ξαγοράρη (Ρουμελιώ-
τη), Κυρίτση, Γιουλάι (Μαθιάσο), Ψαρρά (Ζουγανέλη), 
Φέγγη, Βαμβακούση, Μακρυωνίτη (Φιλιππούση), Πα-
ντελαίο (Ρούσσο), Γιαννακόπουλο (Κουρέντα), Κάτρη 
(Λέκκα) και Ορφανό.

Η βαθμολογία Κ-14 (Όμ. Αιγαίου)
1. Δωδεκάνησα 12
2. Κυκλάδες 9
--------------------------
3. Λέσβος 4
4. Χίος 4
5. Σάμος 0

Κ-16
Η πρωτιά του ομίλου στην κατηγορία Κ-16 είχε 

«χρώμα» Πάρου, καθώς οι περισσότεροι ποδοσφαιρι-
στές που ξεχώρισαν σ’ αυτήν την ομάδα παίζουν σε 
ομάδες του νησιού μας, ενώ ορισμένοι εξ αυτών πέ-
τυχαν σημαντικά γκολ που έδωσαν την πολυπόθητη 
πρόκριση.

Κυκλάδες – Δωδεκάνησα 2-1
Με το «καλημέρα» στην πρώτη αγωνιστική του ομί-

λου στις 4/1/2019 οι Κυκλάδες αντιμετώπισαν τον 
μεγάλο τους αντίπαλο (Δωδεκάνησα), όπου κέρδισαν 
με 2-1.

Η ΕΠΣΚ προηγήθηκε 1-0 με γκολ του Ευμορφόπου-
λου μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της 
ΕΠΣΔ στο 6ο λεπτό. Οι Δωδεκανήσιοι ισοφάρισαν 1-1 
με γκολ του Κολάι στο 50ο λεπτό. Το γκολ της νίκης 
για τις Κυκλάδες ήρθε με γκολ του παριανού ποδο-
σφαιριστή του Νηρέα Σιμόπουλου, έπειτα από κεφα-
λιά στο 80ο λεπτό, δηλαδή στο τέλος του αγώνα (οι 
αγώνες στην κατηγορία Κ-16 διαρκούν 80 λεπτά).

Η ΕΠΣΚ αγωνίστηκε με τους: Πανταζή, Μανδηλα-
ρά, Πάπα, Κρεμμύδα, Γαληνό, Σκιαδά, Διακογιάννη 
(Χριστόπουλο, Σιμόπουλο), Ευμορφόπουλο (Ξυδάκη,  
Γουρνά), Σαρρή, Λέκκα και Γκούφα.

Κυκλάδες – Σάμος 4-1
Με μεγάλους πρωταγωνιστές παίκτες του ΑΟΠ και 

του Νηρέα, η ομάδα Κ-16 της ΕΠΣ Κυκλάδων νίκησε 
με 4-1 τη Σάμο.

Οι παριανοί ποδοσφαιριστές του ΑΟΠ, Ιω. Σαρρής 
και Διακογιάννης, «καθάρισαν» το παιχνίδι με δικά 
τους γκολ. Τρία γκολ πέτυχε ο Ιω. Σαρρής στο 30ο (εκ-
πληκτικό προσωπικό γκολ), στο 56ο, και 70ο λεπτό και 
ένα ο Διακογιάννης, στο 52ο λεπτό, ύστερα από πολύ 
όμορφη προσπάθεια από τον ακραίο μπακ Μανδηλα-
ρά, που κατέβηκε με την μπάλα όλη τη δεξιά πλευ-
ρά του γηπέδου. Για τους Σαμιώτες είχε ισοφαρίσει 
προσωρινά σε 1-1 ο Τσιτσινιώτης στο 44ο λεπτό, με 
εκπληκτικό σουτ που έστειλε την μπάλα στο «Γ» του 
παριανού τερματοφύλακα Χρ. Πανταζή, που είναι ίσως 
ο καλύτερος τερματοφύλακας στις Κυκλάδες στην 
ηλικιακή του κατηγορία. Επίσης, για έναν ακόμα αγώ-
να ξεχώρισε ο νεαρός αστέρας του ΑΟΠ, Διονύσης 
Σκιαδάς, ο οποίος αντικαταστάθηκε λίγο πριν το τέλος 
του αγώνα από τον προπονητή του Γ. Μοστράτο, που 
ήθελε να τον προφυλάξει για τους επόμενους αγώνες 
του Ομίλου, όπως και τους Διακογιάννη και Σαρρή. 

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με τους: Πανταζή, 
Μανδηλαρά, Πάπα, Κρεμμύδα, Γαληνό (Καραβέλα), 
Σκιαδά (Ξυδάκη), Διακογιάννη (Γουρνά), Ευμορφόπου-
λο (Σιμόπουλο), Σαρρή, Λέκκα (Καλαβρό) και Γκούφα.

Κυκλάδες – Χίος 1-0
Το 3Χ3 έκανε η ΕΠΣ Κυκλάδων στον τρίτο της αγώ-

να νικώντας με 1-0 την ΕΠΣ Χίου.
Το γκολ της νίκης πέτυχε ο νεαρός άσος του Νηρέα, 

Νεκτ. Σιμόπουλος, στο 58ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτη-
κε μέσα στην περιοχή ασθενή απόκρουση του Χιώτη 
τερματοφύλακα, Καβαδά. 

Οι Κυκλάδες αγωνίστηκαν με τους: Πανταζή, Μαν-

δηλαρά, Πάπα (Καραβέλα), Κρεμμύδα (Σιμόπουλο), 
Γαληνό, Σκιαδά, Διακογιάννη (Μπλάμο), Γουρνά, Σαρ-
ρή (Ευμορφόπουλο), Λέκκα και Γκούφα (Αρκουλή).

Κυκλάδες – Λέσβος 7-1
Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στην τελευταία αγω-

νιστική για τις Κυκλάδες, όταν νίκησαν με το εμφατικό 
7-1 τη Λέσβο.

Τα 5 γκολ από τα 7 συνολικά που σημείωσαν οι 
Κυκλάδες πέτυχαν παριανοί ποδοσφαιριστές. Οι Κυ-
κλάδες προηγήθηκαν 1-0 με γκολ του νεαρού άσου 
του ΑΟΠ Ιω. Σαρρή, στο 12ο λεπτό, για να δεχθούν 
την ισοφάριση στην εκπνοή του Α’ ημιχρόνου από τον 
Κρητικό της Δωδεκανήσου. Η συνέχεια του αγώνα 
ήταν ένας εφιάλτης για τους Δωδεκανησίους, αφού οι 
Κυκλάδες ήταν μία μηχανή επίτευξης τερμάτων.

Το 2-1 έγινε στο 48ο λεπτό από τον Ευμορφόπουλο, 
το 3-1 στο 54ο λεπτό από τον Ιω. Σαρρή και το 60ο 
λεπτό ο Ευμορφόπουλος έκανε το 4-1. Αμέσως μετά 
ο Ιω. Σαρρής πέτυχε το 5-1 και στο 65ο λεπτό το 6-1. 
Τον χορό των τερμάτων και του τρελού ημιχρόνου που 
έκαναν οι Κυκλάδες έκλεισε ο νεαρός άσος του ΑΟΠ 
Διονύσης Σκιαδάς, με κεφαλιά, στο 69ο λεπτό. Σημει-
ώνουμε ότι ο Σκιαδάς ήταν και ο αρχηγός της ομάδας 
μας.

Η βαθμολογία Κ-16 (Όμ. Αιγαίου)
1. Κυκλάδες 12
2. Δωδεκάνησα 9
--------------------------
3. Λέσβος 4
4. Χίος 4
5. Σάμος 0

Αθλητικά

Ο ΝΟΠ στην 
Ιταλία

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με την αγω-
νιστική ομάδα κλάσης Optimist στον διεθνή αγώνα 
με την επωνυμία: «26ο International Regatta, Trofeo 
Marcello Campobasso – Optimist», που έγινε στη Νά-
πολη από τις 3 έως τις 5 Ιανουαρίου 2019.

Στον αγώνα συμμετείχαν 250 σκάφη από 10 χώρες 
και ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός, καθώς πήραν μέ-
ρος παγκόσμιοι και πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές της 
κλάσης. Έγιναν 6 από τις 8 προγραμματισμένες ιστι-
οδρομίες με δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς επι-
κρατούσαν δυνατοί άνεμοι και έκανε πολύ κρύο. Την 
3η ημέρα ο καιρός δεν ευνόησε για να ολοκληρωθούν 
οι ιστιοδρομίες.

Ο ΝΟΠ συμμετείχε με 4 αθλητές εκ των οποίων η 
μία αθλήτρια έτρεξε σε μία μόνο ιστιοδρομία καθώς 
την ταλαιπώρησε μία ίωση. Ήταν η 1η συμμετοχή γι’ 
αυτήν την ομάδα του ΝΟΠ σε διεθνή αγώνα.

Τα αποτέλεσμα ήταν:
Σπανός Μάνος 77ος

Ραγκούσης Σωτήρης 100ος

Ραγκούσης Στέφανος 114ος

Δαφερέρα Θεοδώρα 168η. 



τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας
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