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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 483

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

Το έπος  
του 1940

Ένας γεράκος Λευκιανός που το όνομά του ήταν 
Αντώνης Ραγκούσης και το παρανόμι του Λαουτάρης, 
γεωργός το επάγγελμα, αφού ανάλωσε τα περισσό-
τερα χρόνια της ζωής του δουλεύοντας στα κτήμα-
τά του χωριού, και στα λατομεία και μεταλλεία της 
Αττικής (Λαύριο, Πεντέλη κ. ά.), αποφάσισε, μετά την 
αποκατάσταση των παιδιών του και την απώλεια της 
γυναίκας του, να αποσυρθεί από τη ζωή του χωριού 
και από τους ανθρώπους και να πάει να ζήσει κάπου 
απόμακρα. Κάπου που να έβρισκε ψυχική και πνευμα-
τική γαλήνη. 

Έχτισε λοιπόν ένα σπιτάκι με ένα δωμάτιο σε μια πε-
ζούλα του αμπελιού του, που βρισκόταν στην πλαγιά 
του λόφου λίγο έξω από το χωριό, δεξιά στο δρόμο 
που οδηγεί στις νοτιοδυτικές περιοχές των Λευκών 
(Αγιάσι, Φουρνιά, Πάτελα κλπ), και πήγε και εγκατα-
στάθηκε εκεί μοναχός του, για να ζήσει μακριά από 
τον θόρυβο και τη βοή του κόσμου, όσα χρόνια του 
χρωστούσε ακόμα ο Θεός. Και περνούσε τον καιρό 
του μέσα στη φύση, με ηρεμία, γαλήνη και ησυχία. 
Συντροφιά με τον άρχοντα της μέρας τον ήλιο, που 
έβγαινε απ’ την Αξά (Νάξο) και μετά από το ταξίδι του 
στον ουρανό, «βασίλευε» πίσω από το βουνό των Αγί-
ων Πάντων. Τον αέρα, που καμιά φορά θύμωνε και 
«έπαιρνε τις πέτρες» κάνοντας επίδειξη της δύναμής 
του. Τη βροχή,  που άλλοτε ξεχνούσε για μήνες να πο-
τίσει τη γη κι άλλοτε «έπεφτε με το τουλούμι».

Τα σύννεφα, που με ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων 
και μεγέθους σεργιάνιζαν στον ουρανό. Τις βροντές 
και τις αστραπές που κυριαρχούσαν στον ουράνιο 
θόλο. Τα πουλιά, που ομόρφαιναν την ατμόσφαιρα με 
τα χαρούμενα κελαδήματά τους. Τα ζωντανά πλάσμα-
τα του Θεού, ήμερα και άγρια, μικρά και μεγάλα, που 
περπατούσαν ή σέρνονταν στο έδαφος. Τα φυτά, που 
κάλυπταν τη γη και με τα χρώματά τους, ανάλογα με τις 
εποχές του χρόνου, δημιουργούσαν μοναδικής οπτικής 
απόλαυσης ζωγραφιές. Τον ουρανό, με τ’ άστρα και το 
φεγγάρι, που πολλές φορές τα απολάμβανε τη νύχτα 
και συλλογιζόταν το μυστήριο της δημιουργίας και της 
απεραντοσύνης του σύμπαντος. Και το ξύλινο βαρελά-
κι με κρασί από το αμπέλι του, που το είχε στο σπιτάκι 
και έπινε κανένα ποτήρι κρασάκι να παρηγορείται, να 
ξεχνά τα βάσανα που είχε περάσει και να πηγαίνουν 
κάτω τα φαρμάκια με τα οποία τον είχε ποτίσει η ζωή.

Στο χωριό κατέβαινε μόνο όταν ήθελε να κάνει τις 
αναγκαίες για το σπίτι προμήθειες. Τότε μάθαινε και 
όλα τα νέα του χωριού και του κόσμου. Νέα μάθαινε 
καμιά φορά και από γνωστούς και φίλους που περ-
νούσαν από τον δρόμο για να πάνε στα κτήματά τους. 
Έτσι περνούσε τις μέρες του ο μπαρμπ’-Αντώνης, μέ-
χρι που ένα φθινοπωρινό πρωινό, που το ημερολόγιο 
έδειχνε Δευτέρα 28 Οκτωβρίου του 1940, έφτασε στ’ 
αφτιά του με το αεράκι που ’ρχόταν από τις Λεύκες 

μεριά, ο ήχος από τις καμπάνες της Αγίας Τριάδας και 
των άλλων εκκλησιών που χτυπούσαν χαρμόσυνα. 
Του φάνηκε παράξενο.

Μήπως τ’ αφτιά του δεν ακούν καλά;  Αφουγκρά-
στηκε με προσοχή και βεβαιώθηκε ότι πράγματι οι κα-
μπάνες της Αγίας Τριάδας χτυπούσαν το μοναδικό στο 
είδος του «διπλοκάμπανο», σαν να ήθελαν να αναγγεί-
λουν κάποιο σημαντικό χαρούμενο γεγονός. Μπήκανε 
ψύλλοι στ’ αφτιά του μπαρμπ’-Αντώνη.

Δευτεριάτικο, χωρίς να είναι εορτή και να χτυπούν οι 
καμπάνες; Περίεργο.

Κάτι του έλεγε πως κάποιο απροσδόκητο περιστα-
τικό έχει συμβεί. Και ετοιμάστηκε να πάει στο χωριό 
για να μάθει. Δεν μπορούσε να περιμένει. Πήρε λοιπόν 
την κατσαγριλένια μαγκούρα του κι αγάλ’ αγάλι τρά-
βηξε τον δρόμο, που βρίσκεται δίπλα στην κοίτη του 
χειμάρρου, ο οποίος κατεβαίνει από την περιοχή Αγιά-
σι. Φτάνοντας στο χωριό ένα περίεργο βουητό τον 
καλωσόρισε, που όπως διαπίστωσε προερχόταν από 
την πρωτοφανή κίνηση που υπήρχε  στους  δρόμους, 
στους οποίους είχαν  ξεχυθεί όλοι οι κάτοικοι του χω-
ριού, παιδιά, νέοι, γέροι, άντρες και γυναίκες, οι οποί-
οι έτρεχαν, φώναζαν, χειρονομούσαν, ζητωκραύγαζαν 
και τραγουδούσαν, σαν να γιόρταζαν κάποιο σπουδαίο 
γεγονός. Μερικοί κρατούσαν σημαίες τις οποίες κου-
νούσαν με ξέφρενο ενθουσιασμό αδιάκοπα, δεξιά και 
αριστερά.

Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου απορημένος και 
προσπαθούσε να μαντέψει τι ακριβώς συμβαίνει και 
σε τι οφειλόταν αυτή η τόσο υπερβολική χαρά του 
κόσμου, που περνούσε από ’μπρός του χωρίς κανείς 
να τον προσέξει. Τελικά, ένας νεαρός που τον γνώριζε 
τον είδε, και κατάλαβε  φαίνεται πως ο γέροντας δεν 
είχε ιδέα για τον λόγο αυτού του μεγάλου ξεσηκωμού 

του κόσμου. Κοντοστάθηκε, τον πλησίασε και του λέει: 
«Μπαρμπ’-Αντώνη δεν τα ’μαθες; Έχουμε πόλεμο. Οι 
Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο. Ο στρατός μας πολε-
μά στην Αλβανία!».

«Πόλεμο; Οι Ιταλοί;» σιγοψιθύρισε, με τα τρεμάμενα 
χείλη του. Και το γέρικο κορμί του συγκλονίστηκε. Το 
μυαλό του θόλωσε. Τα πόδια του έτρεμαν. Κάθισε σε 
μια πεζούλα του δρόμου και ένιωσε δυο δάκρυα να 
βρέχουν το ρυτιδωμένο  του πρόσωπο. Ήτανε δάκρυα 
χαράς ή λύπης; Δεν ήξερε. «Ο Θεός να μας βοηθήσει», 
είπε από μέσα του και έκανε το σταυρό του. 

Σηκώθηκε από την πεζούλα και του ήρθε η επιθυμία 
να ακολουθήσει στους δρόμους τον κόσμο και να φω-
νάξει κι αυτός μαζί του: «Ζήτω η Ελλάδα». Τα κουρα-
σμένα του πόδια όμως δεν πήγαιναν. Τότε τράβηξε για 
το καφενείο του χωριού. Εκεί έμαθε, με όσες ειδήσεις 
έφταναν μέχρι το χωριό, για το πως εξελίχτηκαν τα 
γεγονότα και πως φτάσαμε τελικά στον πόλεμο. 

Καταπονημένος, σωματικά και ψυχικά, έφτασε στο 
σπιτάκι του, αφού έκανε διπλάσια ώρα για ν’ ανέβει 
τον ανηφορικό δρόμο από το χωριό μέχρι εκεί. Ξά-
πλωσε στο αχυρένιο στρώμα του κρεβατιού του μή-
πως ο ύπνος τον ηρεμήσει από τις συγκινήσεις της 
μέρας. Ο ύπνος όμως δεν έλεγε να τον συντροφέψει. 
Ο νους του ταξίδευε, και σκηνές από τα περασμένα 
ξαναζωντάνευαν. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-
1913, η Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922, 
η υποχώρηση, η καταστροφή, η προσφυγιά, οι χιλιά-
δες νεκροί και τραυματίες, και τώρα ο νέος πόλεμος, 
στριφογύριζαν στο κεφάλι του, όπως τα κοράκια στο 
ψοφίμι.

(Συνεχίζεται…)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία



 | 3www.fonitisparou.gr

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

Ο 
Ντουνιαδάκης 
επικεφαλής 
με τη Λαϊκή 
Συσπείρωση Ν. 
Αιγαίου

Τον επικεφαλής του συνδυασμού της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρου-
σίασε η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του 
ΚΚΕ. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου και επι-
κεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι ο Γιάννης 
Ντουνιαδάκης.

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάν-
νης Ντουνιαδάκης, είναι απόστρατος υποναύαρχος 
του Πολεμικού Ναυτικού. Κατάγεται από τα Χανιά. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε σε πολε-
μικά πλοία επιφανείας ως επιτελής και ως κυβερνήτης, 
καθώς και σε υπηρεσίες Ξηράς ως επιτελής ή διοικη-
τής ανάλογα με το βαθμό του. 

Αποστρατεύτηκε το 2005 με το βαθμό του Υποναυ-

άρχου, ενώ υπηρετούσε ως διευθυντής στη Διεύθυν-
ση Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ. Είναι απόφοιτος της 
Ανώτερης Σχολής Πολέμου του ΠΝ. Ως απόστρατος 
δραστηριοποιήθηκε στην Κίνηση για την Εθνική Άμυνα 
(ΚΕΘΑ), στο κίνημα της ειρήνης. Ιδιαίτερα ασχολήθη-
κε με θέματα σχετικά με την Εξωτερική Πολιτική και 
Άμυνα, Αιγαίο, Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Βαλκάνια, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ καθώς και με προβλήματα προσωπικού εν 
ενεργεία και αποστράτων. Είναι μέλος της Κίνησης 

για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ) και της Ανεξάρτητης 
Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ). 
Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στις ευρω-
εκλογές του 2014 και υποψήφιος βουλευτής Α’ Πει-
ραιά το 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΚΕ: «Η υποψη-
φιότητά του στην Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου, ση-

ματοδοτεί τη βαρύτητα που δίνει το κόμμα μας στις 
ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου, την τουρκική προκλητικότη-
τα, το ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή».

Στην Πάρο
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν.Αιγαίου, Γ. 

Ντουνιαδάκης, θα επισκεφτεί το νησί μας στις 8 Φε-
βρουαρίου 2019.

Κατά την περιοδεία του στην Πάρο θα επισκεφθεί 
τις τοπικές αρχές, οργανισμούς και χώρους εργασίας. 

Ακόμα, θα δώσει συνέντευξη στον «Ηχώ FM» 
στις13:00, θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους του 
δήμου στις 14:15 και θα παρουσιάσει τους υποψή-
φιους της περιοχής το απόγευμα, στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου.

Δημοτικές εκλογές
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#savekaikia 
Η συνέχιση της καμπάνιας της Περιφέρειας, 

#savekaikia, συμφωνήθηκε σε συνάντηση του κ. Γ. Χα-
τζημάρκου με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών 
Σκαφών, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, 
στον Πειραιά.

Η καμπάνια συμφωνήθηκε να συνεχιστεί και να 
εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να 
ασκηθεί πίεση προς την ελληνική δημόσια διοίκηση και 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να σταμα-
τήσει το σπάσιμο των αλιευτικών σκαφών μέσω της 
αλλαγής χρήσεως των σκαφών σε επαγγελματικά ή 
ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Σημειώνουμε, ότι το «σπάσιμο» των ξύλινων αλιευτι-
κών σκαφών ξεκίνησε από το 1996, με αφορμή τη νο-
μοθεσία για τον περιορισμό της υπεραλίευσης, μέσω 
της επιδότησης της απόσυρσης της αλιευτικής αδείας. 
Από τότε, χιλιάδες αλιείς παρέδωσαν την άδειά τους 
και τα καΐκια τους καταστράφηκαν. Μέσα σε λίγα χρό-
νια, η Ελλάδα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του 
αλιευτικού της στόλου, που ήταν και ο μεγαλύτερος 
στην Ευρώπη. Χιλιάδες σκούνες, περάματα, τρεχαντή-
ρια, καΐκια, μπρίκια, γολέττες, βαρκαλάδες, τσερνίκια  
έχουν λιώσει κάτω από τους βραχίονες μιας μπουλ-
ντόζας. Μαζί με τα παραδοσιακά σκαριά, χάνονται 
και οι έμπειροι καραβομαραγκοί των ταρσανάδων, το 
επάγγελμα των οποίων είναι μοναδικό και αναντικα-
τάστατο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου 
Παραδοσιακών Σκαφών, από τα περίπου 14.500 έχουν 
καταστραφεί τα 12.500 κατά τα τελευταία 20 χρόνια. 
Προσφάτως ανακοινώθηκε ότι άλλα 763 πρόκειται 
να οδηγηθούν σε σπάσιμο, ενώ άλλες 522 αιτήσεις 
δεν έχουν προχωρήσει προσωρινά λόγω έλλειψης 
του διαθέσιμου χρηματικού ποσού για την καταστρο-
φή τους. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό, ενώ τα σκαριά θα μπορούσαν να 
αλλάξουν χρήση και να παραμείνουν στο πέλαγος ως 
τουριστικά σκάφη.

Άδειες 
βιντζότρατας

Μετά από την επικοινωνία του περιφερειάρχη Ν. Αι-
γαίου, Γ. Χατζημάρκου, με τον γενικό γραμματέα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκο 
Αντώνογλου, με σκοπό τη διευθέτηση του ζητήματος 
που έχει ανακύψει μετά και τη δραστική μείωση του 
αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν για το έτος 
2019 στους αλιείς βιντζότρατας, ξεκίνησε η εξέταση 
των αιτήσεων θεραπείας των αλιέων που δεν είχαν 
αδειοδοτηθεί.

Ήδη ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Φιλήμονας 
Ζαννετίδης, έχει υπογράψει τις  πρώτες άδειες που 
έχουν εγκριθεί, για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, 
ενώ η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας 
συνεχίζεται. Οι άδειες αφορούν σε αλιείς των νησιών 
Ρόδου, Πάρου, Σύρου και Μήλου. 

Σημειώνεται ότι από το Νότιο Αιγαίο, όπου το 2018 
είχαν χορηγηθεί 54 άδειες (23 στα Δωδεκάνησα και 
31 στις Κυκλάδες), φέτος χορηγήθηκαν μόνο 8, εκ των 
οποίων 4 στα Δωδεκάνησα, και 4 στις Κυκλάδες. Σε 
πανελλαδικό επίπεδο, για το 2019 χορηγήθηκαν μόλις 
28 άδειες, επί συνόλου 168 το 2018.

Δεδομένου του σοβαρότατου κοινωνικού και οικο-
νομικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, η πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου είχε ζητήσει από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να εξετασθούν κατά το δυνατόν 
συντομότερα οι αιτήσεις θεραπείας που έχουν κατα-
θέσει οι αλιείς που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, αίτημα 
στο οποίο ο κ. Αντώνογλου ανταποκρίθηκε θετικά.για 
την κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση της δια-
δικασίας εξέτασης των ενστάσεων. 

Μητρώο 
Πλοίων

Με ανακοίνωσή του το λιμεναρχείο Πάρου ενημε-
ρώνει τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε 
μερική λειτουργία το «e-Μητρώο πλοίων, εφαρμογή 
της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία καταχωρούνται: τα ιδιωτικά 
(άνω των επτά μέτρων) και επαγγελματικά πλοία ανα-
ψυχής ελληνικής σημαίας, τα επαγγελματικά πλοία 
αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. 
και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα 
οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων και 
τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ιδιοκτήτες των 
ανωτέρων σκαφών οφείλουν να μπουν στο σύν-

δεσμο: aade.gr/polites/metroo-ploion μέχρι 
τις 15/5/2019 (για τα σκάφη που είναι ήδη νηολο-
γημένα/εγγεγραμμένα στα βιβλία κάποιας λιμενικής 
αρχής) ή εντός συγκεκριμένου ορίου ημερών από τη 
νηολόγηση/εγγραφή του σκάφους τους στη λιμενική 
αρχή (για τα σκάφη που νηολογούνται/εγγράφονται 
μετά τις 15/11/2018), ανάλογα με την κατηγορία του 
σκάφους.

Για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλλασσο-
μένων έχουν καταρτιστεί και αναρτηθεί έντυπα με θε-
ματικά αντικείμενα «Προθεσμίες», «Συχνές ερωτήσεις 
– απαντήσεις», καθώς και «Εγχειρίδιο Χρήσης» της 
εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων», στην παραπά-
νω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τέλος, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή 
πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο λιμεναρχείο Πάρου και το γραφείο της Γε-
νικής Αστυνομίας και Ναυτολογίας (τηλέφωνο: 22840 
21240, fax: 22840 27144, email: paros@hcg.gr).

Πλαστικές 
σακούλες

Σε συνέντευξη Τύπου, με θέμα την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μέτρου μεί-
ωσης της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μετα-
φοράς, καθώς και των ανταποδοτικών δράσεων του 
ΕΟΑΝ, ο αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόε-
δρος του ΕΟΑΝ Δημήτρης Πολιτόπουλος ανακοίνω-
σαν την πιλοτική εφαρμογή σε τέσσερις δήμους της 
χώρας της απόδοσης στους πολίτες του περιβαλλοντι-
κού τέλους στη λεπτή πλαστική σακούλα μίας χρήσης.

Σύμφωνα με τη δέσμευση του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ότι το σύνολο του περιβαλ-
λοντικού τέλους από τον ΕΟΑΝ θα επιστρέψει στους 
πολίτες, ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα (εντός 
του Φεβρουαρίου) η πιλοτική διανομή πάνινων τσα-
ντών, πλαστικών τσαντών πολλαπλών χρήσεων και 
τροχήλατων καροτσιών σε τέσσερις Δήμους της χώ-
ρας (Αλόννησος, Βόλβη, Ναύπακτος, Χαλάνδρι). Την 
ευθύνη και τους τρόπους διανομής έχουν οι τέσσερις 
δήμοι οι οποίοι και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των 
περιοχών τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόταση των 
δήμων, η διανομή θα γίνει μέσω σχολείων και δημοτι-
κών εγκαταστάσεων, ΚΑΠΗ κλπ. 

Όσον αφορά στον διεθνή διαγωνισμό για την παρα-
γωγή τσαντών πολλαπλών χρήσεων και των άλλων 
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς που θα καλύψουν το 
σύνολο της χώρας, γίνονται οι προκαταρκτικές ενέρ-
γειες και εκτιμάται ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρω-
θούν σύντομα. Το ύψος του προϋπολογισμού για τον 
διαγωνισμό (διεθνής) εκτιμάται στα 13 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Δημήτρης Πο-
λιτόπουλος, δήλωσε σχετικά: 

«[…] Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εντός Ιανουαρίου 
θα δοθούν από τον ΕΟΑΝ προς διανομή τσάντες πολ-
λαπλών χρήσεων, πάνινες τσάντες και τροχήλατα κα-
ρότσια. Η διανομή θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου 
2019 από τους ίδιους τους δήμους και θα ολοκλη-
ρωθεί σύμφωνα με την πρόταση τους έως το τέλος 
Απριλίου 2019. 

Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα από την πιλοτική 
αυτή δράση θα καταγραφούν από την ΕΕΤΑΑ και θα 
δοθούν για επεξεργασία στον Οργανισμό μας. Το πι-
λοτικό πρόγραμμα είναι ο προάγγελος του διεθνούς 
διαγωνισμού που θα ακολουθήσει εντός του έτους, 
μέσω του οποίου ο ΕΟΑΝ έχει ως σκοπό να επιστρέ-
ψει με τη μορφή τσαντών και καροτσιών τα χρήματα 
του περιβαλλοντικού τέλους που έχουν καταβάλει οι 
πολίτες».

Ειδήσεις
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Ο Γέροντας 
Γρηγόριος 
Δοχειαρίτης 

Στίς 9/22 Ὀκτωβρίου τοῦ 2018, κοιμήθηκε ὁ γέ-
ροντας Γρηγόριος, ὁ ἐπί 38 ἔτη Καθηγούμενος τῆς 
Μονῆς Δοχειαρίου. Ἀγωνιστής μοναχός, χαρισμα-
τοῦχος ἡγέτης, φωτισμένος νοῦς μέ κριτικό πνεῦμα, 
στοργικός πνευματικός πατέρας, δόκιμος χειριστής 
τοῦ λόγου, ἀνακαινιστής καί νέος κτίτορας τῆς παλαί-
φατης Μονῆς του.

Ὁ γέροντας Γρηγόριος μαθήτευσε παρά 
τούς πόδας τοῦ ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ 
Πατμίου ἀλλά καί τοῦ ὁσίου Φιλοθέου 
Ζερβάκου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Λογγο-
βάρδας Πάρου. Στά 29 του χρόνια ἔγινε 
ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μυρτιᾶς Αἰτωλοα-
καρνανίας καί κατόπιν τῆς Μονῆς Πρου-
σοῦ Εὐρυτανίας. Ἀπό τό 1980 ἀνέλαβε 
τήν ἡγουμενεία τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, 
μετατρέποντάς την ἀπό ἰδιόρρυθμη σέ 
κοινοβιακή Μονή. Καί οἱ τρεῖς Μονές πού 
παρέλαβε βρίσκονταν σέ ἐρειπιώδη κατά-
σταση, ἰδιαίτερα ἡ τοῦ Δοχειαρίου. Ἐδῶ 
προσέφερε τόν ἑαυτό του ὁλόκληρο στήν 
ἀνακαίνιση καί τή σωστή λειτουργία μιᾶς 
ἁγιορειτικῆς Μονῆς, πράγμα ἐξαιρετικά 
ἐπίπονο.

Τά μέτωπα πολλά. Ἐμπόδια ἀπανωτά. 
Ἔσοδα ἀπό πουθενά. Περιουσιακἀ στοι-
χεῖα ἀνύπαρκτα. Ὑποτιμητικά σχόλια ἀπό 
παλαιούς. Παρ᾽ ὅλ᾽ αὐτά δέν ἐπιδίωξε 
γνωριμίες μέ πλούσιους φίλους, πολιτι-
κούς συμμάχους καί ἰσχυρούς μέντορες. 
Ζοῦσε ταπεινά καί ἀπέριττα μέ τό βρισκού-
μενο, ὅ,τι εἶχε τό μοναστήρι, καί τά ἐλέη 
τῶν πιστῶν. Ἕνα μόνο ὑποστηρικτή εἶχε 
καί ἐκεῖ ἀκουμποῦσε ὅλα τά προβλήματά 
του: τήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο. Ἦρθε 
στή Μονή Δοχειαρίου γιατί ἔχει Παναγία, 
ἔλεγε. Ξεκίνησε νά παιανίζει μέ πολύ πόθο 
τήν Παράκλησή της, μεταφέροντας στήν 
ψαλμωδία του νησιώτικα μουσικά ἀκού-
σματα. Ἀπό τότε ἔγινε ἡ Παράκληση θρη-
σκευτικός θούριος στά στόματα ὅλων, εἰς 
τά πέρατα ἅπαντα. Ξεκίνησε νά τελεῖ τήν 
ξεχασμένη ἀγρυπνία πρός τιμήν της. Ἀπό 
τότε πλήθη προσκυνητῶν συρρέουν στή 
χάρη της, εὐγνωμονώντας γιά τίς εὐεργε-
σίες της.

Δύο ἦταν οἱ θαυμαστές ἀποκαλύψεις 
στή ζωή τοῦ γέροντα: ἡ εὕρεση τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου νεομάρτυρα Ἰωάννου ἀπό τήν Κόνιτσα στήν 
κρύπτη τοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς Προυσοῦ ἐπί ἡγουμενεί-
ας του, τό 1974 (ὅπου ἐπί ἑκατόν πενῆντα χρόνια ἦταν 
θαμμένος) καί ἡ ἀποκάλυψη τῆς παλαιᾶς πρωτότυπης 
τοιχογραφίας τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου στή Μονή 
Δοχειαρίου, τό 1997 (πού πάλι ἐπί ἑκατόν πενῆντα 
χρόνια ἦταν κρυμμένη πίσω ἀπό τή νεώτερη εἰκόνα μέ 
ρωσική τεχνοτροπία).

Ὁ γέροντας ἔφερε ἀκούσια διά βίου στούς ὤμους 
του ἕνα μεγάλο σταυρό: τὀ νεανικό διαβήτη, κληρονο-
μιά ἀπό τή μάνα του, ἀπό τά 27 του χρόνια. Στήν ἀρχή 
προσπάθησε μέ τούς γιατρούς στό νοσοκομεῖο, μήπως 
μπορέσουν νά τό ρυθμίσουν ἰατρικά. Μάταια ὅμως. 
Κατόπιν ἀγωνίστηκε νά τό κρατᾶ σέ χαμηλά μέτρα 
μέ δίαιτα, σωματική ἐργασία καί κίνηση. Πολύ συχνά 
ὅμως ἀπό τίς στενοχώριες καί τίς εὐθύνες ἀπορρυθ-
μιζόταν. Ἔτσι συνήθισε ὁ ὀργανισμός του σέ ὑψηλές 
τιμές ζαχάρου. 

Περίπου τά τελευταῖα 25 χρόνια, ὅταν ἡ μέση του 
ἄρχισε νά διαμαρτύρεται ἔντονα καί ἡ σωματική του 
ἐργασία μειώθηκε πολύ, ξεκίνησε νά κάνει ἐνέσεις 

ἰνσουλίνης, πού ὅμως ἐπέφεραν δυσάρεστα ἀποτε-
λέσματα στήν ὐγεία του. Ἦταν ἕνας διαρκής ἀγώνας, 
χωρίς ἀνάπαυλα, πού χρειαζόταν ἀφάνταστη ὑπομονή 
καί ψυχικό σθένος, καί μάλιστα, ἄν σκεφτεῖ κανείς πώς 
εἶχε ὅλη τήν εὐθύνη γιά τή Μονή πού διοικοῦσε καί τά 
πρόσωπα πού ποίμαινε.

Δύο πτέρυγες, δίδασκε, ἔχει ὁ μοναχός γιά νά πετάει 
στά οὐράνια: τή λατρεία καί τή διακονία. Ἡ φροντίδα 
γιά τή λατρεία καί τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ ἦταν ἀκό-
ρεστη. Ἤθελε καθαρή καί εὐδιάκριτη ἀνάγνωση, σύμ-
μετρη ψαλμωδία καί συμμετοχή ὅλων. 

Συχνές οἱ λειτουργικές παρατηρήσεις στούς κληρι-
κούς. Μετέδιδε ζωντάνια, σχολίαζε, σ᾽ ἔκανε πάντα 
πιό προσεκτικό. Στάση ἤθελε καί ὄχι κάθισμα στήν 
ἐκκλησία. Ὅταν ὅμως ἀργότερα ἄρχισαν μεγάλα ἔργα-

ἀνακαινίσεις στή Μονή, πού συμμετείχαμε κατά δύνα-
μιν καί ὑπέρ δύναμιν, δἐν μάλωνε ὅταν κοιμόμαστε στό 
στασίδι.

Ἦταν ὁ πρῶτος στό Ἅγιον Ὄρος πού κρέμασε και-
νούργια καντήλια στίς πανηγύρεις τῆς Μονῆς καί τό 
Πάσχα. Στόλισε τά προσκυνητάρια μέ ἀνακαινισμένες 
τίς παλιές καί μέ νέες ποδιές. Φρόντισε νά φτιάξει νέα 
ἄμφια γιά τούς κληρικούς, καλύμματα καί σκεύη τῆς 
Ἁγίας Τραπέζης, νέα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια καί 
ἀργυρούς πολυελαίους. Καί ὄχι μόνο στό Καθολικό 
τῆς Μονῆς, ἀλλά ἀτέλειωτη φροντίδα κατέβαλε γιά 
ἀνακαίνιση καί στολισμό ὅλων τῶν παλαιῶν παρεκ-
κλησίων-ἐξωκλησίων καί θεμελίωση νέων. Ὅλα αὐτά 
πληρώνονταν ὄχι βέβαια ἀπό τό φτωχικό βαλάντιο τῆς 
Μονῆς -οὔτε γιά ἀστεῖο! Εἶχε ἕνα δικό του τρόπο νά 
παρακινεῖ ἄλλους νά συμμετέχουν στή λατρεία καί τό 
στολισμό τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον ἐδύνατο ἕκαστος, πού 
δέ μποροῦσαν νά τοῦ φέρουν ἀντίρρηση.

Ὁ γέροντας ἀγαποῦσε τήν κοινή ἐργασία τῶν μο-
ναχῶν, τήν παγκοινιά, στόν κῆπο, στήν οἰκοδομή, στό 
δάσος, στά ἀμπέλια, στό μαγειρεῖο. Ἔλεγε πώς ἐκεῖ, 

μπροστά σέ ὅλους, φαίνεται καί ὁ ἐργατικός καί ὁ ρά-
θυμος, καί ὁ ὑπάκουος καί ὁ δύστροπος, καί ὁ πρό-
θυμος καί ὁ γογγυστής. Ἔτσι, ντρεπόμενος ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον, πιέζει τόν ἑαυτό του καθένας νά δείξει κάτι 
καλύτερο. Ζήταγε ἀκόμα τήν ὥρα τῆς διακονίας νά 
τηροῦμε σιωπή, ἔλλογη ὄχι ἄλογη, ὥστε ἡ διακονία 
νά συμβαδίζει μέ τήν προσευχή. Ὁ ἴδιος ἔλεγε κάποιο 
ἀστεῖο, πείραζε τό λωλο-Χαράλαμπο, ἤ σχολίαζε κάτι, 
ἀλλά ἀπό μᾶς ἀπαιτοῦσε ἡσυχία καί σιωπή.

Δίδασκε ὅτι ὁ μοναχός πρέπει νά ἐργάζεται γιά τή 
συντήρησή του, γιά τή συντήρηση τῆς Μονῆς καί γιά 
νά ἐλεεῖ τούς φτωχούς. Ἰδιαίτερα ἡ νεότητα θέλει κό-
πους. Ὁ ἴδιος πρῶτος παρών παντοῦ. Ἀτελείωτες οἱ 
ὧρες ἐργασίας στή Μονή. Τήν ἑσπέρα «ὁ ἥλιος ἔγνω 
τήν δύσιν αὐτοῦ», ἀλλά ὁ ἡγούμενος οὐκ ἔγνω τήν 

δύσιν αὐτοῦ. Ὅταν τό φῶς τῆς ἡμέρας δέν 
ἔφτανε γιά νά τελειώσει ἡ δουλειά, ἄναβαν 
τά λούξ ἀσετυλίνης καί οἱ προβολεῖς αὐτοκι-
νήτων ἤ λάμπες μέ ἠλεκτρογεννήτρια. Ὅταν 
ἔπιανε τό τσαπί στούς κήπους, ἀλλοίμονο σέ 
ὅσους ἦσαν κοντά του. Σταματοῦσε μόνο γιά 
λίγο κολατσό τό μεσημέρι καί μόνο ὅταν τό 
φῶς ἐγκατέλιπε τό Ἅγιον Ὄρος τή νύχτα. 

Ὅταν μᾶς καλοῦσε γιά νά μαζέψουμε πέτρες 
γιά χτίσιμο, δέν προλαβαίναμε νά κουβαλᾶμε 
στό αὐτοκίνητο τίς πέτρες πού μᾶς ὑποδεί-
κνυε. Ἀεικίνητος νοῦς, πιό γρήγορος ἀπό τήν 
ἀστραπή, γένναγε λύσεις ἀκούραστα σέ κάθε 
πρόβλημα. Πρίν τελειώσει μία δουλειά, εἶχε 
ἕτοιμη τήν ἑπόμενη καί τή μεθεπόμενη στό 
νοῦ του. Κάθε βράδυ σκεπτόταν πῶς καί ποῦ 
θά ἀπασχοληθοῦν τήν ἑπομένη οἱ μοναχοί του. 
Καί κάθε πρωΐ εἶχε ἕτοιμη δουλειά γιά τόν κα-
θένα. Ποτέ δέν ἀναπαυόταν μέ ἀργό μοναχό.

«Πῆρα γριά γυναίκα ἀλλά ὄμορφη», ἔλεγε 
μεταφορικά γιά τή Μονή Δοχειαρίου. Νησιώ-
τικο μοναστήρι, μέ ἀσβεστωμένους τοίχους, 
μικρές γειτονιές ἐδῶ κι ἐκεῖ, σαχνισιά καί 
μπαλκόνια, πεζοῦλες καί καλντερίμια, ἁπλω-
μένα ὅλα ἀνάλαφρα πάνω στήν πλαγιά τοῦ 
βουνοῦ. Κάθε γωνιά ξεχωριστή, κάθε μαχαλάς 
ζωγραφικός πίνακας.

Δέν ἄφησε γωνιά πού νά μήν τήν περιποι-
ηθεῖ. Δέν ἄφησε πεζούλα πού νά μή φυτέψει, 
νά μή βγάλει τ᾽ ἀγριόχορτα, νά μήν ποτίσει τά 
νέα βλαστάρια. Πρίν τίς πανηγύρεις, μέ ἀνα-
σκουμπωμένο τό ζωστικό ἔπλενε μέ τό μεγάλο 
λάστιχο τίς αὐλές, ἀπό τό ἀρχονταρίκι μέχρι 
κάτω τό μουράγιο. Ὅλα ἔπρεπε νά εἶναι λά-
μποντα κι ἀστράπτοντα. Πάντα ἤθελε λάστιχα 
γιά πότισμα στίς βρύσες τῆς αὐλῆς κι ἀλλοί-
μονο σ᾽ ὅποιον τά ἔπαιρνε γιά ἄλλες χρήσεις. 
Γεννημένος καί μεγαλωμένος στήν ὕπαιθρο 
ἀπό ἀγροτική οἰκογένεια, ἀγαποῦσε τή φύση, 
τά δέντρα, τά λουλούδια, τά ζῶα, τίς ἀγροτι-
κές δουλιές, τό μαγείρεμα στόν ἔξω φοῦρνο, 

τήν περιποίηση τοῦ χώρου πού ζοῦσε. 
Κάποτε ἐπισκέπτης τόν ρώτησε:
- Γέροντα, ἀπό ποῦ εἶσαι;
- Γιατί ρωτᾶς;
- Μήπως εἶσαι Μικρασιάτης; Οἱ Μικρασιάτες ἀγα-

ποῦν καί περιποιοῦνται τό χῶρο τους τόσο πολύ.
- Οἱ παποῦδες μου κατάγονταν ἀπό τήν Ὀδησσό, 

ἀπήντησε.
Πάντα τόνιζε, αὐτό πού μποροῦμε νά κάνουμε μόνοι 

μας, νά μήν τό ζητᾶμε ἀπό ἄλλους. Γι᾽ αὐτό, ἔσπρωχνε 
νά μάθουμε τέχνες ἀπαραίτητες γιά τήν ἀνακαίνιση καί 
λειτουργία τῆς Μονῆς, ἀφήνοντας ἐλεύθερη τήν πρω-
τοβουλία τοῦ διακονητῆ στή λεπτομέρεια καί τήν ἀπό-
δοση τῆς μορφῆς. Δέν ἐνοχλοῦσε μέ παρατηρήσεις, 
ὅταν ἔβλεπε πρόθυμη διακονία καί ἱλαρά πρόσωπα. 
Μάλιστα τότε ἦταν πού ἔδινε τήν ἑπόμενη κατεύθυν-
ση, χωρίς νά περιμένει τήν ὁλοκλήρωση τῆς προηγού-
μενης. Τό παντέφορο βλέμμα του διείσδυε παντοῦ. 
Διέκρινε τίς ἀνάγκες καί ἔβαζε προτεραιότητες.

(Συνεχίζεται…).
Ἱερ. Φιλόθεος Δοχειαρίτης
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Πίτες και  
Αϊ Βασίληδες

Καλοί μου χριστιανοί, δε λυπάστε τον Αϊ Βασί-
λη και την πίτα του; Τον τραβολογάμε από αρχές 
Δεκεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου και βάλε. Πρώ-
τα, με το άναμμα του δέντρου, τον κουβαλάμε ένα 
μήνα πριν από την Πρωτοχρονιά, στις αρχές Δεκέμ-
βρη και ψάλλουμε το «Άγιος Βασίλης έρχεται» και 
μετά τον πάμε όσο κρατάνε τα κοψίματα τις πίτας 
και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και ψάλλουμε πάλι 
το «Άγιος Βασίλης έρχεται» όταν εκείνος έχει φύγει 
πριν από ενάμιση μήνα. 

Στο τέλος, όπως είχα γράψει κι άλλη φορά, θα 
κόβουμε λαγάνες αντί για πρωτοχρονιάτικες πίτες. 
Στο μεταξύ, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ποιο 
λόγο οι εκδηλώσεις της πρωτοχρονιάς κρατάνε 
τόσο πολύ. Ένας ξένος που παραβρέθηκε σε άναμ-
μα δέντρου τέλη Νοεμβρίου μου είπε: «Μήπως ο 
Αι Βασίλης έπεσε και αυτός θύμα της κλιματικής 
αλλαγής;». Πού να ήξερε ο ξένος ότι εμείς έχουμε 
πρόβλημα «πολιτικής επιλογής» γιατί απλούστατα 
κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν πρέπει να συμπίπτουν οι 
εκδηλώσεις των χωριών, για να μπορούν οι άρχο-
ντες της Δημοτικής Αρχής να παραβρίσκονται πα-
ντού. 

Έτσι, επί δύο σχεδόν μήνες ακούμε το «Άγιος Βα-
σίλης έρχεται». Και είναι να λυπάσαι τους επίση-
μους που συμβαίνει να πηγαίνουν και σε τρεις πίτες 
σε μια μέρα. Όσο για τις ομιλίες που συνήθως εκ-
φωνούνται σε κάθε εκδήλωση, εκεί υποθέτω ότι θα 
αλλάζουν κάνα δυο λέξεις και θα λένε τα ίδια σε 
όλους και ο κόσμος θα χαίρεται ότι τα είπανε μόνο 
σ’ αυτούς. Πάντως φέτος, οι γιορτές του κοψίματος 
της πίτας έχουν την τιμητική τους, γιατί συμπίπτουν 

με τη χρονιά των εκλογών. Είναι η μεγάλη ευκαι-
ρία για τους υποψηφίους διαφόρων παρατάξεων 
να δώσουν το παρόν σε οργανωμένες συγκεντρώ-
σεις γεμάτες γλυκά και δώρα, μακριά από λαϊκές 
συνελεύσεις (αυτές τις αποφεύγουν όπως το κρέας 
τη Σαρακοστή). Στο μεταξύ αν υπήρχε τρόπος να 
διαβάσει κανείς τη σκέψη των υποψηφίων, όταν 
οι συμπολίτες τούς εύχονται: «και του χρόνου με 
υγεία» θα διάβαζε: «και του χρόνου δήμαρχος» ή 
«και του χρόνου δημοτικός σύμβουλος ή πρόεδρος 
Κοινότητας».

Μιας και η κουβέντα είναι για τα κοψίματα της 
πίτας και τον Αϊ Βασίλη, σκέφτηκα να αφιερώσω 
λίγους στίχους για την καημένη την πίτα που μοι-
ράζεται σε κομμάτια  και με μανία σκαλίζεται μέχρι 
να ανακαλυφθεί ο κρυμμένος θησαυρός. Κι αφού 
βρεθεί ο τυχερός, τότε άλλοι την τρώνε, άλλοι την 
παρατάνε μισή και άλλοι την παίρνουν ατόφια σπίτι 
τους.

Καημένη Βασιλόπιτα τί σου ’μελλε να πάθεις,
αντί τα παιδιά να χαίρονται, χαίρονται οι αρχό-

ντοι.
Χαίρονται και οι υποψήφιοι, χαίρονται και οι κομ-

ματάρχες
και τρέχουν όλοι ομαδικά απ’ το ’να χωριό στο 

άλλο,
πίτα μην τους λειφθεί, ευκαιρία μη τους χαθεί,
ο κόσμος μόνο με χαρές πάντα να τους θυμάται.
Σιγά πίτα και φλουρί μην έχουν στο μυαλό τους,
η ψήφος είναι το φλουρί και η Δημαρχία η πίτα
και αντί για τα δικά μας κάλαντα, εκείνοι τα πα-

ρακάτω λένε:
«Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμε πέτρα να μην ρα-

γίσει
και αλίμονο στο νοικοκύρη αυτόν που δε θα μας 

ψηφίσει».
Δημήτρης Καλανδράνης

Αλκυονίδες μέρες
Αλκυονίδες ονομάζουμε τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα σε μια εποχή που οι 

άνεμοι έχουν κοπάσει και επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Συνήθως 

εμφανίζονται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Πρόκειται για αρχαία Ελληνική ονομασία που προέρχεται από τον Αριστοτέλη. 

Σύμφωνα με τον μύθο η Αλκυόνα ήταν μια όμορφη νέα, κόρη του Αιόλου και της 

Εναρέτης και σύζυγος του Κύηκα. Μαζί με τον σύζυγό της, ζούσαν στις ακρογιαλιές 

και ήταν τόσο ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, που παρομοίαζαν τους εαυτούς τους με 

τον Δία και την Ήρα. 

Ο Δίας όταν έμαθε για αυτή την αλαζονική τους συμπεριφορά, θύμωσε και απο-

φάσισε να τους τιμωρήσει. Έτσι, μια μέρα που ο Κύηκας πήγε για ψάρεμα, ο Δίας 

βύθισε τη βάρκα του και τον άφησε να πνιγεί. Η Αλκυόνη, θρήνησε τόσο πολύ για 

τον χαμό του αγαπημένου της, που οι υπόλοιποι Θεοί τη λυπήθηκαν και αποφάσισαν 

να τη μεταμορφώσουν σε πουλί. Η Αλκυόνη, σαν πουλί πλέον, συνέχιζε να ζει και 

να πετάει στις ακρογιαλιές, αλλά δεν μπορούσε να αναπαραχθεί, διότι τις φωλιές 

που έφτιαχνε, τις κατέστρεφαν τα μεγάλα κύματα που επικρατούσαν τον χειμώνα. 

Για άλλη μια φορά, οι Θεοί την λυπήθηκαν και παρακάλεσαν τον Δία να προστάξει 

τον άνεμο, να κοπάσει για 15 ημέρες μέσα στον Γενάρη, και τον Ήλιο, να ζεσταίνει 

τη φύση μέσα στην καρδιά του χειμώνα, ώστε να μπορέσει η Αλκυόνη να κλωσάει 

τα αυγά της. Το θαλάσσιο αυτό πουλί, που πήρε το όνομά της Αλκυόνης, είναι ένα 

μικρό αποδημητικό πουλί, που το ονομάζουμε θαλασσοπούλι. Είναι ένα ασυνήθιστα 

μικρό πουλί, με ποικιλία χρωμάτων. Γεννά τα αυγά του στις σχισμές των βράχων της 

θάλασσας, όχι τον χειμώνα που λέει 

ο μύθος, αλλά την άνοιξη. Η Αλκυό-

νη συμβολίζει την προστασία και την 

γαλήνη.

Επίσης, η Αλκυόνη έδωσε το όνο-

μά της και σε ένα αστέρι, το οποίο 

είναι το φωτεινότερο του αστερι-

σμού των Πλειάδων και μεσουρα-

νεί κατά τις ανέφελες νύχτες του 

Ιανουαρίου.

Οι Αλκυονίδες μέρες αποτελούν 

όντως θαλπωρή μέσα στις κρύες 

ημέρες του χειμώνα. Γι’ αυτό το φαι-

νόμενο υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Η χώρα μας βρίσκεται στο νοτιότερο μέρος 

της Ευρώπης και σε σημείο που δημιουργούνται τη συγκεκριμένη εποχή βαρομε-

τρικές πιέσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άνεμοι, ενώ ο καιρός, παρόλο που 

κρατούν χαμηλές θερμοκρασίες είναι ηλιόλουστος. Αυτό, ερμηνεύεται και ως μήνυ-

μα ζωής, καθώς μέσα από περιόδους «βαρυχειμωνιάς» όπως έλεγαν οι παλιοί, κρύ-

βεται πάντα «καλοκαιρία, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε σε αυτό.

Για να δούμε, θα ισχύσει η φιλοσοφία αυτή και για τις ημέρες μας; Ημέρες κρίσης, 

που θα ανακάμψουν σε φυσιολογικά χρονικά πλαίσια, ή θα χρειαστούμε και πάλι την 

βοήθεια των θεών, που έχουμε ξεχάσει στην σημερινή ψηφιακή εποχή που ζούμε;

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πρωτιές 
Πάρου και 
Αντιπάρου 
σύμφωνα με 
το «ΚΕΦίΜ»

Τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας των δήμων συ-
νέταξε πιλοτικά και παρουσίασε το ΚΕΦίΜ «Μάρκος 
Δραγούμης», αξιολογώντας τις δημοτικές αρχές της 
χώρας με βάση τις επιδόσεις τους στην οικονομική 
διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τις υπηρε-
σίες προς τους δημότες.

Ο πρώτος δήμος με την καλύτερη επίδοση ως προς 
τη συνολική αποτελεσματικότητα για το έτος 2017 εί-
ναι ο δήμος Μετσόβου.

Σε ό,τι αφορά τους ορεινούς-νησιωτικούς δή-
μους ως προς τη συνολική τους αποτελεσματι-
κότητα για το έτος 2017, ο δήμος Πάρου βρίσκε-
ται στην 5η θέση, με πρώτο τον δήμο Κεφαλονιάς. 

Ακόμα, στους ορεινούς-νησιωτικούς δήμους με 
τις καλύτερες επιδόσεις στο πεδίο της οικονομικής 
διαχείρισης ο δήμος Πάρου βρίσκεται στη 10η 
θέση, με πρώτο δήμο αυτόν της Βόρειας Κυνουρίας.

Σε ό,τι αφορά την υψηλότερη βαθμολογία στους 
δήμους που περιόρισαν το κόστος προσωπικού 
που πραγματοποίησαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
κόστος που είχαν προϋπολογίσει ο δήμος Αντιπά-
ρου βρίσκεται στην πρώτη θέση όλης της χώ-
ρας, ενώ στους μεγάλους ορεινούς και νησιω-
τικούς δήμους ο δήμος Πάρου βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση.
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Για το λόγο αυτό, η δημοτική αρχή Θήρας περιόρι-
σε περαιτέρω τον επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών 
κρουαζιέρας που αποβιβάζονται ημερησίως σε 8.000 
έναντι 18.000 προ-πέρυσι. Με την αποβίβαση των επι-
βατών κρουαζιέρας, το 50% εξερευνά το νησί ανεξάρ-
τητα και το 40% μέσω περιηγήσεων.

Η τρελή κατάσταση
Το νησί της Θήρας αντιμετωπίζει πλέον «αστικού 

τύπου» προβλήματα, όπως ανυπόφορο κυκλοφορια-
κό πρόβλημα και ζήτημα επάρκειας νερού. Η ζήτηση 
οδηγεί σε συνεχή ανοικοδόμηση του νησιού, 
η πυκνότητα της οποίας συγκρίνεται πλέον 
με την Αττική. Μια ανοικοδόμηση που γίνεται υπό 
οποιουσδήποτε όρους, με μικρές ή κραυγαλέες παρα-
νομίες, αφού η πολεοδομία της Σαντορίνης «εξυπηρε-
τεί» έξι νησιά με μόλις έναν μηχανικό.

Η ζήτηση οδήγησε και στην εξάπλωση του Αirbnb, 
διπλασιάζοντας τις κλίνες των επισκεπτών, την κατα-
νάλωση νερού και ρεύματος, την «παραγωγή» σκουπι-
διών. Η αξιοζήλευτη επιμήκυνση της σεζόν προ-
σέθεσε σε λιγότερο από μια πενταετία περίπου 
15.000 μόνιμους κατοίκους.

Τα προβλήματα είναι δεκάδες. Από τους 41 δόκιμους 
αστυνομικούς που θα έρχονταν το καλοκαίρι πήγαν 
τελικά μόνο 15, λόγω έλλειψης στέγης. Η πολεοδομία 
του ενός μηχανικού… εξακολουθεί να εκδίδει άδειες 
(ενδεικτικά: 225 το 2017), ενώ 391(!) καταγγελίες 
για πολεοδομικές παραβάσεις μένουν στα συρτάρια, 
καθώς δεν μπορούν να ελεγχθούν... Το πρόβλημα της 
κατοικίας είναι οξύτατο. Η Σαντορίνη έχει μεταβληθεί 
σ’ ένα ξενοδοχείο. Αυτοί που την πληρώνουν πρώτοι 
είναι οι εκπαιδευτικοί. Οι μόνιμοι κάτοικοι από 10.000 
που ήταν πριν μερικά χρόνια έχουν ανέλθει στους 
25.000(!) με ό,τι αυτό συνεπάγεται (αυτοκίνητα, κίνη-
ση στους δρόμους, απορρίμματα, κλπ). Τα προβλήματα 
πλέον είναι αποκελιστικά αστικού τύπου στο νησί.

Τέλος, η Σαντορίνη σημειώνει τον υψηλότερο 
ρυθμό γεννήσεων στην Ελλάδα (150%), καθώς 
όλο και περισσότεροι Έλληνες βρίσκουν απασχόληση 
στον τουρισμό. Η ανάπτυξη υποδομών δεν μπορεί να 
ακολουθήσει την τουριστική άνθιση και οι ντόπιοι εκ-
φράζουν όλο και περισσότερο τη δυσαρέσκειά τους 
για τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Ο περιβαλλο-
ντικός αντίκτυπος είναι άμεσος, καθώς τουλάχιστον το 
11% του νησιού έχει οικοδομηθεί και η κατανάλωση 
νερού έχει αυξηθεί κατά 46%.

Η Ε.Ε.
Καταπέλτης κατά των ελληνικών αρχών για τον 

κορεσμό της Σαντορίνης και την αλλοίωση του χαρα-
κτήρα και του κοινωνικού ιστού από την ανεξέλεγκτη 
καθημερινή ροή δεκάδων χιλιάδων τουριστών, είναι η 
έκθεση για το ζήτημα της Επιτροπής Μεταφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TRAN Committee) που 
δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου.

«Η έλλειψη τουριστικής διακυβέρνησης και στρα-
τηγικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και των 
εθνικών αρχών θα μπορούσε να θέσει το μέλλον 
του προορισμού σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά και συνεχίζει: «Το 2017 αντιστοιχούσαν 107,8 
τουρίστες ημερησίως ανά 100 κάτοικους και 220,6 
τουρίστες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δείκτες που 
είναι από τους υψηλότερους παγκοσμίως. Το 15% 
της συνολικής επιφάνειας της Σαντορίνης είναι 
κτισμένο συγκριτικά με μέσον όρο 1% σε άλλα 
ελληνικά νησιά. Η ετήσια οικονομική δραστηρι-
ότητα από τον τουρισμό στο νησί υπολογίζεται 
πως ανέρχεται στο ένα δισ. Ευρώ».

Τέλος, αξιολογώντας την αντίδραση των ελληνικών 
αρχών, η μελέτη αναφέρει πως «τις τελευταίες δε-
καετίες, η τουριστική ανάπτυξη στη Σαντορίνη 
δεν είχε στρατηγικό πλαίσιο και αποτελεσμα-
τικό σχεδιασμό. Ο προορισμός υπέφερε από την 
ανεπαρκή υποστήριξη του δημόσιου τομέα στην ανά-
πτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών με 
στόχο τη διαχείριση και ρύθμιση των αυξανόμενων 
τουριστικών ροών».

Η Πάρος
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σαντο-

ρίνη και αυτά που θα ακολουθήσουν δεν είναι 
μακριά από την Πάρο! 

Πρώτο θέμα

Εκρηκτική άνοδος τουρισμού 
και προβλήματα. Η Σαντορίνη 
είναι δίπλα μας…
Ο υπερτουρισμός που έχουν τα τελευταία χρόνια τα νησιά μας με 
αποκορύφωμα τα όσα γίνονται στη Σαντορίνη έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση 
του πληθυσμού στο και επιβάρυνση των υποδομών τους.
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Το νησί μας το 2018 ξεπέρασε το 1 εκ. τουρίστες. 
Ένα εκ. τουρίστες, σ’ ένα νησί που μετά βίας έχει μό-
νιμους 13-14.000 κατοίκους! Κι όμως, πολλοί μιλούν 
για το πώς θα καταστεί δυνατόν να έχουμε νέα αύξη-
ση. Να την έχουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι μέσω 
του τουρισμού τονώνεται η τοπική οικονομία. Όμως;

Πολλοί και πολλές φορές έχουν μιλήσει για τη φέ-
ρουσα ικανότητα του νησιού. Πολλοί και πολλές φο-
ρές έχουν μιλήσει για να χαραχτεί ένας στρατηγικός 
σχεδιασμός στην ανάπτυξη της Πάρου. Τίποτα από 
αυτά δεν έχουν γίνει, ουδέποτε έγινε μία τέτοια συ-
ζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ουδέποτε υπήρξαν 
αποφάσεις γι’ αυτό. Αν κάποιος από τους προγόνους 
μας που έζησαν πριν μερικές δεκαετίες «ερχόταν» και 
πάλι στο νησί, είναι σίγουρο ότι θα χανόταν στα πρώτα 
μέτρα μετά το λιμάνι. Η Πάρος έχει αλλάξει τα χαρα-
κτηριστικά της και θα αλλάξει και άλλα αν δε ληφθούν 
μέτρα.

Σήμερα, αν ρωτούσε κάποιος για τα μεγαλύτερα ζη-
τήματα που αντιμετωπίζει το νησί, οι απαντήσεις θα 
ήταν ότι χρειαζόμαστε νέους μεγαλύτερους δρόμους, 
νέο επιβατικό λιμάνι, παρκινγκ, και άλλα κτίρια για 
δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία, κλπ. Όλοι συμφω-
νούν για νέες κτιριακές υποδομές. Σχεδόν καθημερινά 
υπάρχουν αιτήσεις για κοπές δένδρων. Σχεδόν καθη-
μερινά χάνονται αγροί για να κατασκευαστούν νέες 
οικίες. Σχεδόν καθημερινά έχουμε παρεμβάσεις σε κτί-
ρια και δημόσιους δρόμους για επεκτάσεις οικιών και 
καταστημάτων. 

Στην Πάρο του 21ου αιώνα μπορείς να βρεις την 
καλύτερη και ακριβότερη σαμπάνια ή τα πιο εξωτικά 

εδέσματα, αλλά πολύ δύσκολα θα βρεις παριανό κρα-
σί και φρέσκο ντόπιο ψάρι. Στην Πάρο του 21ου αιώνα 
υπάρχουν χιλιάδες επιγραφές σε όλες τις γλώσσες για 
την καθημερινή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά 
ελάχιστες επιγραφές για την ιστορία και τον πολιτισμό 
του τόπου. Η Πάρος όλο και πιο πολύ θυμίζει αστικό 
τοπίο και τα ζητήματα που συζητούνται παντού είναι 
αστικού τύπου. Πότε επιτέλους θα δούμε το πρό-
βλημα που έρχεται και πότε θα αποφασίσουμε 
για την Πάρο των επόμενων δεκαετιών…

Η οδική ασφάλεια
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλέ-

νιος, μίλησε σχετικά μ’ αυτά τα θέματα στην Επιτροπή 
Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Ο κ. Συρμαλένιος υποστήριξε ότι η Σαντορίνη και η 
Μύκονος θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ειδικό «case 
study», μια ειδική περίπτωση μελέτης, όπου επειδή 
ακριβώς αποτελούν δύο από τους δημοφιλέστερους 
παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς και θα πρέπει 
να υπάρξει μια μόνιμη Διυπουργική Επιτροπή, που θα 
μπορεί, πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο γρήγο-
ρα, να επιλύει προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται 
σε αυτές τις περιοχές. 

Όπως ανέφερε ο Ν. Συρμαλένιος, η μελέτη της Σα-
ντορίνης και της Μυκόνου μπορεί να αποτελέσει ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα και για άλλες τουριστικές περι-
οχές της Ελλάδας. Επεσήμανε ακόμα, ότι υπάρχουν 
και πάρα πολλά άλλα προβλήματα στα αναπτυγμένα 
τουριστικά νησιά, τα οποία συμπλέκονται με το θέμα, 
έχουν αλληλοεξάρτηση με το θέμα της οδικής ασφά-
λειας.

Ο κ. Συρμαλένιος υποστήριξε: «Εάν θα έβαζα εγώ 
ένα τίτλο για το πώς μπορούμε να ξεκινάμε να επι-
λύουμε προβλήματα, θα ήταν «χωροταξικός σχε-
διασμός και φέρουσα ικανότητα». Αυτά τα δύο 
ζητήματα είναι ελλειμματικά για πολλά χρόνια τώρα. 
Υπάρχουν, βέβαια, κάποια προεδρικά διατάγματα τα 
οποία καθορίζουν, π.χ. ζώνες οικιστικού ελέγχου, 
αλλά είναι ανεπαρκή για να καθορίσουν ακριβώς τις 
χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που πρέπει να 
υπάρχουν σε αυτές τις χρήσεις».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του είπε: «Σίγουρα, 
η φέρουσα ικανότητα έχει ξεπεραστεί προ πολ-
λού. Ο δήμαρχος Σαντορίνης έχει βγει δημόσια και 
το έχει αναφέρει, με πολλές ανακοινώσεις του και 
συναγωνίζεται τη δήμαρχο Βαρκελώνης, όπου και 
εκεί αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Όταν έχουμε, 
λοιπόν, μια υπερκάλυψη της φέρουσας ικανότητας σε 
όλους τους τομείς και στο θέμα των οχημάτων και 
του οδικού δικτύου, είναι προφανές ότι καμία αρχή 
δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα ή, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, μπορεί να ελέγξει ελλειμματικά την κατά-
σταση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και 
όλες οι άλλες δυσάρεστες και τραγικές πολλές φορές 
επιπτώσεις που υπάρχουν (…).

Επομένως, ο δήμος, εκ των πραγμάτων, αποκτά ένα 
πολύ μεγάλο βάρος στο τι θα γίνει. Αποκτά μεγάλο 
βάρος και στο πώς θα είναι το οδικό δίκτυο αλλά και 
αν θα υπάρχει σήμανση, φωτισμός, αν θα συντηρείται 
το οδικό δίκτυο ή δεν θα συντηρείται. Βεβαίως, υπάρ-
χει το επαρχιακό, υπάρχει και το δημοτικό οδικό δί-
κτυο, δηλαδή, το επαρχιακό ανήκει στην αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας, το δημοτικό, ανήκει στην αρμοδιό-
τητα του δήμου, που είναι μέσα στον αστικό χώρο. Γι 
αυτό ακριβώς και χρειάζεται η συνεργασία κι από κει 
και πέρα, οπωσδήποτε οι αποφάσεις πρέπει να είναι 
κοινές. Είχα ακούσει για παράδειγμα, σε σχέση με τον 
αριθμό των οχημάτων, τα οχήματα και οι άδειες τους 
δίνονται εν μέρει από τον δήμο και εν μέρει από τον 
ΕΟΤ. 

Τέλος, το θέμα της αστυνόμευσης, προφανώς εί-
ναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από την άλλη πλευρά, 
πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι όσες εκκλήσεις 
και να γίνονται, που είναι σωστές και δίκαιες, δεν μπο-
ρεί αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα, μέχρι αυτή 
τη στιγμή, να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που 
υπάρχουν, όσο και εάν γίνεται ενίσχυση τους καλο-
καιρινούς μήνες. Διότι και στη Μύκονο και στη Σαντο-
ρίνη δεν επαρκούν ούτε 50, ούτε 100 αστυνομικοί, 
πρέπει να έχεις, να πω από 500, τουλάχιστον, για να 
μπορέσεις να πει κανείς ότι μπορεί να βοηθήσει, μόνο 
τα αεροδρόμια απασχολούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό 
Αστυνομικών. Δεν υπάρχει δυνατότητα».

Πρώτο θέμα
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Οι «καλοί 
Σαμαρείτες»

Ευδοκιμούν πάντα με την έλευση της φτώχειας 
και η προβολή του έργου τους έχει σαν στόχο το 
θεάρεστο έργο της κυβερνητικής φιλανθρωπίας, 
να υπακούει στις αρχές της μεταστροφής της κοι-
νής γνώμης. 

Πιο απλά, όταν ένας πολιτικός «στριμώχνεται» 
είτε δημοσκοπικά, είτε από ομάδες πίεσης πολιτών 
με γιλέκα ή χωρίς, τότε ανοίγει το κουτί των παρο-
χών. Δίνει επιδόματα, δίνει μετρητά, δίνει «ανάσες» 
με δόσεις για να πάρει την εύνοια των πολιτών και 
μικροποσοστά ανόδου στη δημοσκοπική πίτα. 

Όταν είναι και χρόνος εκλογών, πλημμυρίζουμε 
από «καλούς Σαμαρείτες» της κεντρικής πολιτική 
σκηνής, της αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού 
τομέα με το εφεύρημα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Στη χώρα της φαίδρας πορτοκαλέας, ένα 
στα τέσσερα τηλεοπτικά σποτάκια των διαφημί-
σεων προσφέρουν καθημερινά γεύματα, τρόφιμα, 
είδη ένδυσης και υπόδησης ακόμη και πετρελαίου 
θέρμανσης από ιδιωτικές εταιρίες, δημοτικές επι-
χειρήσεις και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Καλοδεχούμενα θα πείτε όταν το επίσημο κράτος 
ενδιαφέρεται μόνο για την αναδιανομή της φτώ-
χειας και τον αφανισμό της μεσαίας τάξης. Εσαεί 
προεκλογικά χρησιμοποιείται από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, η διανομή επιδομάτων ως σωσίβιο δι-
άσωσης της από το «μαύρισμα» στην κάλπη. Όσο 
για τους ιδιώτες επιχειρηματίες που προσφέρουν 
τα χριστουγεννιάτικα καλούδια, έχουν στόχους κα-
θαρά εμπορικούς. Να προτιμηθούν τα προϊόντα ή 
οι υπηρεσίες τους από τους λίγους εναπομείναντες 
οικονομικά ενεργούς καταναλωτές, έναντι των 
ανταγωνιστών τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα 
χωρίς «φτιασιδώματα» επικοινωνιακά. Και δυστυ-
χώς οι πολίτες δεν έχουν ικανότητες απεγκλωβι-
σμού από τέτοιες νοοτροπίες παθητικής κατήχη-
σης και μεταμόρφωσης της σε ενεργά υποκείμενα 
αποδοχής ή μη. Φυσικά και τα «πρόθυμα» ΜΜΕ 
παίζουν σημαντικό ρόλο στο κεφάλαιο της αξιο-
πρέπειας των ασθενέστερων ομάδων των πολιτών.

Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν κοινωνίες και 
χωρίς «καλούς Σαμαρείτες» που φέρνουν «μετρη-
τά» όταν πιέζονται και κάθε είδους παροχές όταν 
στήνονται κάλπες. Όσο για το νέο φρούτο της κοι-
νωνικής εταιρικής ευθύνης, καλό θα είναι να απέ-
χει της έντονης μαζικής προβολής. «Ου γνωστό η 
δεξιά σου τι ποιεί η αριστερά σου» λέει η εκκλησία. 
«Κάνε το καλό και ρίχτο στο γιαλό» λέει ο θυμό-
σοφος λαός. Δεν λέει ρίχτο στην τηλεόραση και σε 
prime time ζώνη. Και δεν τελειώσαμε εδώ, όπως 
λένε και στο τελεμάρκετινγκ. 

Όσοι παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα 
με παρουσιαστές Αι- Βασίληδες και καλούς Σαμα-
ρείτες κερδίζετε μετρητά ζεστά και λαϊκά με ένα 
απλό τηλεφώνημα ή με αγορά μιας φριτέζας! Στο 
μίζερο «σήμερα» ότι αποκομίσετε από όποια πηγή 
προσφέρεται, είναι ευπρόσδεκτο και αναγκαίο. 
Ακόμη και οι προσκλήσεις για το άναμμα των Χρι-
στουγεννιάτικων δέντρων υποκαθιστούν το ρεβε-
γιόν των προ κρίσης ετών, στις μεγάλες πίστες. 

Παράλληλα μπορεί να δώσει και τη «φώτιση» 
σε πολλούς συμπολίτες μας για να καταλάβουν 
επιτέλους ότι Αι- Βασίληδες και καλοί Σαμαρείτες 
δεν χρειάζονται όταν ένα κράτος πατάει γερά στα 
πόδια τους.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι Ιταλοί από 
το Παλέρμο

Σήμερα θα σας διηγηθώ μία ιστορία που μου 
συνέβηκε χρονιάρες μέρες… Είμαι από τους τύ-
πους εκείνους που μου αρέσουν οι γιορτές στην 
Πάρο τα Χριστούγεννα. Ελάχιστες φορές θυμάμαι 
τον εαυτό μου να βρίσκεται εκτός Πάρου. Εκεί, 
που δε θα με βρεις ποτέ στην Πάρο είναι τον Αύ-
γουστο! Κάθε Αύγουστο χάνομαι από το νησί.

Ήταν λοιπόν δεύτερη μέρα μετά την πρωτο-
χρονιά. Αίφνης βλέπω μπροστά μου ένα γκρουπ 
από έξι ιταλούς τουρίστες! Μου φάνηκε περίεργο. 
«Κοίτα να δεις» σκέφτομαι, «που εκτός από εμέ-
να, υπάρχουν και άλλοι που γουστάρουν Πάρο τις 
γιορτές».

Οι ιταλοί ήταν όπως είναι συνήθως όλοι οι ιτα-
λιάνοι. Μια χαρά άνθρωποι δηλαδή. Με είδαν, 
με ρώτησαν πού θα πιούνε ένα καφέ, τους είπα 
ότι και εγώ πάω για καφέ,  και τελικά βρεθήκαμε 
στο ίδιο τραπέζι να πίνουμε ουίσκι! Τέλος πάντων, 
άλλη ιστορία αυτή. Ήταν και Τσιτσιλιάνοι, τους 
άρχισα και εγώ να τους λέω για τη Νάπολη την 
ομαδάρα, μου εξήγησαν ότι μόνο η Παλέρμο είναι 
γνήσιο τέκνο της νότιας Ιταλίας, ψιλοτσακωθή-
καμε και για τα ποδοσφαιρικά, μια χαρά δηλαδή. 
Την είχα καταβρεί μαζί τους, άσε που όταν τους 
είπα και για μία επίσκεψή μου προ ετών στο χω-
ριό Κορλεόνε, που αμέσως μετά, με συμπάθησαν 
ακόμα περισσότερο!

Σε κάποια στιγμή τους ρώτησα για το πώς εί-
δαν -σε ό,τι αφορά τα αρνητικά σημεία- την Πάρο, 
στην επίσκεψή τους. Εκεί λοιπόν έμαθα πράγμα-
τα και θαύματα παιδιά… Καταρχάς αυτό που τους 
είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η κατάσταση 
στο λιμάνι. Μου είπαν: «Μας θύμισε λιμάνι της 
Αφρικής!». Αφήνω στην άκρη το τι μου είπαν για 
τα σκέπαστρα και αναρωτήθηκαν πώς στο καλό 
δε διαθέτουμε αίθουσα για την αναμονή των επι-
βατών…

Το άλλο που τους είχε κάνει εντύπωση ήταν 
η κακοτεχνία στους πεζόδρομους με τις ψαρό-
πλακες και ότι όταν βρέχει το πρόβλημα αναδει-
κνύεται περισσότερο, διότι οι πεζόδρομοι είναι 
κατασκευασμένοι έτσι, ώστε, να συγκεντρώνουν 
το νερό πάνω τους και όχι να το εκτρέπουν στον 
δρόμο, και τα φρεάτια. Ιδιαίτερα για τον πεζόδρο-
μο της Εκατονταπυλιανής, μου είπαν τα χειρότερα.

Ένα άλλο γεγονός που μου επεσήμαναν ήταν η 
κακή οδική συμπεριφορά. Τους φαινόταν αδιανό-
ητο οι οδηγοί να βρίσκονται με το αυτοκίνητο στον 
δρόμο και συγχρόνως να μιλούν στο τηλέφωνο. 
Ακόμα, μου είπαν ότι μόνο στην Πάρο έχουν δει 
αναβάτες δίτροχων να μη φορούν κράνος. Ομο-
λογώ, και επειδή γνωρίζω από νότια Ιταλία, ότι 
άρχισα να σκέφτομαι από μέσα μου, «δηλαδή, 
στην πατρίδα σας είναι καλύτερα;». Τελικά δεν 
είπα τίποτα… 

Την επόμενη μέρα πάντως στη βόλτα μου ανα-
κάλυπτα όσα μου είχαν πει οι Ιταλιάνοι. Κοίτα να 
δεις, που εγώ αυτά δεν τα είχα δει ποτέ ως πρό-
βλημα και τελικά είχαν δίκιο γι’ αυτά που έλεγαν…

«Έφυγε» ο  
Π. Πατέλης 

Στις 22 Ιανουαρί-
ου 2019 έφυγε από 
τη ζωή ο δάσκαλος 
πολλών γενεών πα-
ριανών, Παναγιώτης 
Πατέλλης. 

Ο Π. Πατέλης, γεν-
νήθηκε στην Αίγυπτο 
και ήρθε στην Πάρο 
σε ηλικία τριών ετών. 
Πήγε στο δημοτικό 
σχολείο Παροικιάς, 
για να επανέλθει 

μετά από πολλά χρόνια ως δάσκαλος, αφού πέρασε 
πρώτα από σχολείο της Ευρυτανίας. Το πρώτο σχολείο 
που δίδαξε στην Πάρο, ήταν του Δριού το 1951.

Ο Π. Πατέλης, υπήρξε μέλος του παραρτήματος ΠΙΚ-
ΠΑ, της επιτροπής Απορίας, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Παρίων: «Η Εκατονταπυλιανή», ταμίας του εκκλησια-
στικού συμβουλίου του ενοριακού ναού της Εκατο-
νταπυλιανής, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού, Τοπι-
κός Έφορος Προσκόπων Πάρου, έκτακτος επιμελητής 
αρχαιοτήτων, μέλος της εφορίας του Βελέντζειου 
Ιδρύματος, μέλος της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος, 
μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του εκκλησιαστικού 
μουσείου, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου Παροικιάς, συγγραφέας κ.α.

Για τον θάνατό του υπήρξαν ανακοινώσεις και ψηφί-
σματα από τις τοπικές Αρχές, από συλλόγους – φορείς 
κλπ.

Σε ψήφισμά της η διοικούσα επιτροπή του 
προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Σεβασμιω-
τάτου προέδρου και των μελών της Επιτροπής στην 
οικογένεια του μεταστάντος.

2. Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες του Ιερού 
Προσκυνήματος και να κτυπήσουν πένθιμα οι καμπά-
νες του, κατά την ημέρα της κηδείας του.

3. Να παραστεί σύσσωμος η Διοικούσα Επιτροπή εις 
την εξόδιον ακολουθίαν. 

4. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του μεταστάντος 
στα γραφεία της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού 
Προσκυνήματος.

5. Να διατεθεί το ποσόν των δύο χιλιάδων ευρώ 
αντί στεφάνου, στην Στέγη Αγάπης.

6. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα από την Γραμ-
ματέα της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Προσκυνή-
ματος, κατά την εξόδιον τελετήν και

7. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό 
και Κυκλαδικό Τύπο.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν 

καθ΄οιονδήποτε τρόπο στο βαρύ πένθος μας, που προ-
κάλεσε η απώλεια του αγαπημένου μας Παναγιώτη.

Η σύζυγος Κωνσταντίνα Πατέλλη 
Οι συγγενείς
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Ρέματα και 
χείμαρροι 
Παροικιάς

Κοινώς ποτάμια για την κλίμακα της Πάρου:
Ποταμός Παρασπόρος, διανύει μια διαδρο-

μή 2.700 μέτρων, που από αυτά τα 1.350 είναι 
δρόμος, ευτυχώς χωματόδρομος. Η σημασία της 
λέξης Παρασπόρος, είναι μέρος γης που μπορεί 
να σπείρει ένας γεωργός. Η αρχαία ονομασία του 
χείμαρρου Παρασπόρος ήταν Νέστος.

Ποταμός Κατσίκης, διανύει φυσική διαδρο-
μή 4.250 μέτρων. Μόνο στις εκβολές του τα 335 
είναι τσιμέντο. Εικάζουμε την προέλευση του 
ονόματος, είτε από την μεγάλη ορμή, που όταν 
είχε παρέσερνε και κατσίκια, είτε ότι  η ροή του 
ήταν τέτοια όπως χοροπηδάει ένα κατσίκι.    

Ποταμός Κορμός, 700 μέτρα τσιμεντόδρο-
μος και 1.000 μέτρα φυσικής διαδρομής που 
πηγάζουν μέσα από κορμό δέντρου όπως λέει η 
παράδοση και μαρτυρεί το όνομα του ποταμού. 
Μέσα στον κορμό αυτόν ζούσαν στην αρχαιότη-
τα Κύκλωπες. 

Ποταμός Φλόγα, 520 μέτρα τσιμέντο και 
1.500 μέτρα φυσικής πορείας. Μιας πορείας 
ήσυχης μαρτυρεί και το άλλο όνομα του «Κω-
φός».

Ποταμός Αγίων Αναργύρων, 1.380 μέτρα 
τσιμεντένιας διαδρομής. Από αυτά μόνο τα 300 
μέτρα δεν είναι τσιμέντο.

Ποταμός Έλυτας, έχει μήκος 4.700 μέτρα 
από τα οποία τα 400 περίπου είναι χωματόδρο-
μος. Η προέλευση του ονόματος από το Έλυτ-
θας από την αρχαία ονομασία όλυνθος=άγουρο 
σύκο. Το αιτιολογεί και η ύπαρξη του Αρχιλόχει-
ου Ιερού μιας και ο Αρχίλοχος υμνεί τα σύκα της 
Πάρου. Η αρχαία ονομασία του χείμαρρου Έλυ-
τας ήταν Ασωπός.

Ποταμός Καλάμι, 3.000 μέτρα διαδρομή 
από τα οποία τα 800 μέτρα τσιμέντο και 1.050 
χωματόδρομος.  

Στα ρέματα και τους χείμαρρους της Παροικι-
άς έχουν τοποθετηθεί  πράσινες πινακίδες με τα 
ονόματα τους, από την Επιτροπή Ονοματοδοσίας 
της Παροικιάς και το Δήμο Πάρου. 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Πιστοποίηση 
ΔΕΥΑΠ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο έλεγχος και η πιστο-
ποίηση της ΔΕΥΑΠ κατά το πρότυπο ISO9001:2015 
που αφορά όλες τις πτυχές της καθημερινής λειτουρ-
γίας της, όπως επίσης και με το OHSAS 18001:2007 
που αφορά της διασφάλιση της υγείας και της ασφά-
λειας στην εργασία. 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση έγινε από ανεξάρτη-
τους επιθεωρητές του διεθνή φορέα πιστοποίησης 
BM TRADA. Η ΔΕΥΑ Πάρου αποτελεί πια, μια από τις 

λίγες αντίστοιχες επιχειρήσεις που εφαρμόζει και τα 
δύο παραπάνω διεθνή πρότυπα στην καθημερινή λει-
τουργία της. 

Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ σημειώνεται: «Οι 
παραπάνω πιστοποιήσεις θα βοηθήσουν στην καλύ-
τερη οργάνωση της επιχείρησης, ενώ αναγνωρίζουν 
τη διαχειριστική επάρκεια και δίνουν τη δυνατότητα 
για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για μεγάλα 
έργα. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται 
όλοι οι κανόνες που αφορούν την εφαρμογή νομο-
θεσίας για πρόληψη ατυχημάτων και ασφάλειας στην 
εργασία.

 Η ΔΕΥΑΠ θα συνεχίσει την προσπάθεια για ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πο-
λίτες».

Έτρεξαν οι 
αύκουλες

«Που πας, δεν ακούς πως τρέχουν οι αύκουλες!». 
Ακόμη έχω στα αυτιά μου, τα λόγια αυτά της μάνας, 
που ήθελε να μας προστατεύσει όταν εμείς θέλαμε να 
βγούμε να παίξουμε μέσα στα νερά, με το που έκοβε 
λίγο η βροχή. 

Αύκουλα ή αύκλα όπως τη λέμε στη ντοπιολαλιά 
μας, από το αυκλάκι ή το αυλάκι (τεχνητό ή φυσικό 
βαθούλωμα στο έδαφος που εκτείνεται σε μήκος και 
μέσα στο οποίο ρέει νερό). 

Η αύκουλα δηλαδή είναι η υδρορροή, ένα τεχνη-
τό βαθούλωμα στις στέγες των κτιρίων, μέσα από τ’ 
οποίο διέφευγε από τις ταράτσες, το νερό της βρο-
χής. Συνήθως τοποθετούσαν ένα κεραμίδι ανάποδα να 
εξέχει αρκετά από την πλευρά του κτιρίου, για να απο-
τραπεί το νερό της βροχής να έλθει σε επαφή με την 
τοιχοποιία, με αποτέλεσμα την προστασία του οικοδο-
μήματος από την υγρασία και την διάβρωση. Τέτοιες 
υδρορροές υπήρχαν και στους αρχαίους ελληνικούς 
ναούς και μάλιστα σε μορφή κεφαλής ζώου, συνήθως 
λιονταριού μαρμάρινου. Εντυπωσιακές είναι οι υδρορ-
ροές της Παναγίας των Παρισίων, που έχουν μορφή 
τέρατος και ονομάζονται «γκαρκόιλ» που η ρίζα του 
στα λατινικά αντιπροσωπεύει τον θόρυβο του γάργα-
ρου νερού. 

Ο θόρυβος της «αύκουλας» ήταν ο δείχτης που σή-
μαινε την ένταση της βροχής. Η αύκουλα ήταν αυτή 
που εκτόξευε μακριά το νερό της βροχής παίζοντας 
τη δικιά της μουσική. Αρκετές φορές όταν δεν είχες το 
νου σου στα σημεία μέσα στα στενά δρομάκια ή δεν 
την άκουγες, ένιωθες το νερό μες στη πλάτη σου! Θα 
συναντήσεις «αύκουλες» από λαξευμένο μάρμαρο ή 
πέτρα, από τσίγκο, από κεραμίδι, από πήλινο, μαρμά-
ρινο ή μεταλλικό κύλινδρο, από ένα κομμάτι ντενεκέ 
λυγισμένο στα μέτρα της εσοχής και ότι άλλο σκαρ-
φιστεί ο μάστορας ή ο διακοσμητής του κτιρίου. Θα 
συναντήσεις και «αύκουλες» χωρίς τίποτα. Πολλές 
φορές φραγμένες, με τα σημάδια του νερού πάνω 
στον φουσκωμένο πρασινισμένο τοίχο με τα βρύα, να 
μαρτυρούν την εγκατάλειψη. Σήμερα θα συναντήσεις 
και «αύκουλες» από τσιμεντοκονία φτιαγμένες περί-

τεχνα με «οδηγούς» διακοσμημένες. Οι περισσότερες 
υδρορροές σήμερα είναι πλαστικές και εντοιχισμένες 
μέσα στο σοβά (τυφλές). Όσοι έχουν την δυνατότητα 
κατασκευής δεξαμενής, ευτυχώς συλλέγουν το νερό 
μέσα σε αυτές για να το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα.   

Κάθε δώμα έπαιρνε την κατάλληλη κλήση, ανάλογα 
με τη θέση που βρισκόταν το κτίριο στον δρόμο με τη 
φορά του νερού προς τη θάλασσα. Τα αρχοντικά κτί-
ρια που είχαν διάκοσμο στην μπροστινή όψη του δώ-
ματος, οδηγούσαν τα νερά προς το πίσω ή το πλαϊνό 
μέρος, όταν ήταν εφικτό. Τα διώροφα επίσης τοποθε-
τούσαν και μεταλλικούς νεροσυλλέκτες και κατέβαζαν 
το νερό πιο ήπια. Αρκετοί είχαν εφεύρει διάφορους 
τρόπους για να συγκεντρώνουν το νερό της βροχής 
για οικιακή χρήση. Τα δώματα που για την κατασκευή 
τους είχαν χρησιμοποιηθεί υλικά όπως καλάμια, φύκια, 
χώμα και γιδότριχες μέσα στο συνδετικό κονίαμα, τα 
περνούσαν με αργιάνη (μίγμα τσιμέντου με ασβέστη) 
για να στεγανοποιήσουν τους αρμούς και τα σκούπι-
ζαν τακτικά για να είναι το νερό όσο το δυνατό πιο 
καθαρό. Έβαζαν κάτω από την υδρορροή πήλινα κου-
ρούπια ή βαρέλια για να συλλέξουν το νερό και να  
γεμίσουν το κρεμαστό βρυσάκι και τ’ άλλα σκεύη (αρ-
κετοί το έπιναν)!       

Παρατηρήστε τις μαρμάρινες στρογγυλές «αύκου-
λες» της Εκατονταπυλιανής, που θυμίζουν μουσικό 
όργανο. Αυτές οι υδρορροές δεν χρησιμοποιούνται πια 
γιατί με την αναπαλαίωση της Εκατονταπυλιανής τα 
νερά από τα κεραμίδια συγκεντρώνονται σε «ναούς» 
που τα μεταφέρουν σε «αύκουλες». Παρατηρήστε τη 
λεοντοκεφαλή στο βόλτο του οικήματος «Κρίσπη» η 
οποία είναι διακοσμητική, τις «αύκουλες» στην Πανα-
γία την Ελεούσα στην οδό «Αρχιλόχου», στις συνοικίες 
«Αγίας Τριάδας», «Βηθλεέμ», «Φράγκα Σκάλα», στην 
οδό «Αρκεσιλάου» στο «Κάστρο», στο κτίριο «Δαμία» 
στη «Λοχαγού Κορτιάνου», στο κατάστημα του «Κα-
τρή» στην οδό «Α. Μαρινόπουλου», στην οικία «Λέ-
στου» στην οδό «Καραβία», κ.α.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού που έχει 
καθιερωθεί στις 22 Δεκεμβρίου, θεωρώ πως ευχή 
όλων μας είναι να τρέχουν κάθε χρόνο οι «αύκουλες», 
γιατί το νερό που σε μας φαίνεται το πιο απλό αγαθό 
που μπορούμε να έχουμε, για κάποιους άλλους είναι 
το πιο δύσκολο. Δικαιολογημένα λοιπόν η ημέρα αυτή 
πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι το νερό είναι το πολυτι-
μότερο αγαθό για τον άνθρωπο!

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, πωλούνται 
οικόπεδα από ιδιώτη 300 τ.µ. το 
καθένα, µε συντελεστή δόµησης  1, 
απόσταση από τη θάλασσα 100 µ. και 
θέα στην Αντίπαρο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6945 296 297

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται στο ∆ρυό της 
Πάρου. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
250 4716, 22840 42085

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 
ζητούνται από επιχείρηση ενοικιαζό-
µενων δωµατίων στην Παροικιά, για 
το διάστηµα από Ιούνιο έως Σεπτέµ-
βριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936 
501 107

ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ και ΒΑΦΕΑΣ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ζητούνται από 
ξυλουργείο στη Μάρπησσα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 812 383

ΚΟΠΕΛΑ κατά προτίµηση ελληνίδα, 

ζητείται για εργασία σε καφέ – µπαρ, 
στην περιοχή Μάρπησσας – Πίσω 
Λιβαδιού, µε γνώσεις µπουφέ και 
σέρβις. Βραδινό ωράριο, ικανοποιη-
τικές αποδοχές, παρέχεται διαµονή. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6932 300 418

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από πολυτελές 
ξενοδοχείο στο ∆ρυό Πάρου, των 
παρακάτω ειδικοτήτων: σερβιτόροι, 
σοµελιέ, µάγειρες Α’, βραδινό ρεσε-
ψιονίστ και καµαριέρες. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6944 328 534

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ζητείται. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6984 133 000

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά, µε γνώσεις 
καφέ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 
36 4045

Ο∆ΗΓΟΣ για διανοµή τροφίµων 
ζητείται από την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ 
Α.Ε. (∆ΕΛΤΑ). Απαραίτητο δίπλωµα 
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες µέσω email paros.
mietsel@gmail.com ή στο τηλέφωνο 
22840 26161

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο 5 αστέρων Minois Village 
Suites & Spa στον Παρασπόρο. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρακα-
λούµε τηλεφωνείτε µόνο ∆ευτέρα 
- Παρασκευή 18.00 - 21.00, τηλ. 6945 
191 585

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι 
εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένων 
ατόµων. Τηλ. επικοινωνίας: 699 881 
7070

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

Αναγγελία Γάμου
Ο Τσιγώνιας Δομένεγος του Ιωάννη και της Ζαμπετώς το γένος Χριστοφόρου 

που γεννήθηκε στην Αττική και κατοικεί στην Πάρο και η Σαρρή Μαριάνθη του 
Αναστασίου και της Αγγελικής το γένος Καλακώνα που γεννήθηκε στην Αττική και 
κατοικεί στην Πάρο, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει το Μάρτιο του 2019, στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάρο.

Ευχαριστήριο
Η σύζυγος και τα παιδιά του Σταύρου Τσαντουλή, ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο 

Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, για την άμεση ανταπόκριση και βοήθεια που πρό-
σφεραν στον άνθρωπό μας. Ευχόμαστε σε όλους υγεία και δύναμη, για να επιτε-
λούν το θεάρεστο έργο τους.

Ευχαριστήριο
Με αφορμή πρόσφατο πρόβλημα στην υγεία μου, που αντιμετωπίστηκε με επιτυ-

χία στο Κέντρο Υγείας Πάρου – Αντιπάρου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου και ιδιαιτέρως τον επιστημονικό 
του διευθυντή κ. Γεώργιο Τζανίδη.

Στέλιος Γ. Φραγκούλης
Πρώην δήμαρχος

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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Αν ο καθένας 
μας έκανε κάτι 
γι’ αυτό το 
νησί…

Στη χώρα που ζούμε μάθαμε να τα περιμένουμε όλα 
από τους άλλους: από τις αρχές και τον δήμο, τον γεί-
τονα, τις διάφορες οργανώσεις κλπ., χωρίς δυστυχώς 
να μας απασχολεί τί, πόσα και πώς μπορούν να γίνουν 
αυτά τα οποία μας αφορούν και όμως συχνά αδιαφο-
ρούμε… 

Μας αρέσει να πετάμε το μπαλάκι στον άλλο(!)  
αφού αυτός μπορεί  «να δώσει λύση» για εμάς και 
εμείς να καθόμαστε σαν απλοί θεατές… Έτσι, πετάμε 
τα σκουπίδια όπου βρούμε, αδιαφορούμε για την κα-
θαριότητα του τόπου μας, αδιαφορούμε για την ανα-
κύκλωση και πώς αυτή μπορεί να έχει σημαντικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον που εμείς και τα παιδιά μας 
ζούμε, αδιαφορούμε για την κάθε είδους όχληση στον 
διπλανό μας, είτε αυτό λέγεται θόρυβος, είτε ανάγωγη 
συμπεριφορά, είτε κακή οδική συμπεριφορά, παράνο-
μο παρκάρισμα κ.ο.κ.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο βέβαια, εντάσσεται και η 
συμπεριφορά μας προς τα ζώα! Δε μας απασχολεί 
αν αυτά υποφέρουν, κακοποιούνται, εγκαταλείπονται 
στους δρόμους, σε αγρούς ακόμα και σε κάδους απορ-
ριμμάτων. «Ας τα φροντίσει κάποιος άλλος…» φτάνει 
εμείς να απαλλαγούμε από αυτά και να μην έχουμε το 
πρόβλημα «σπίτι μας!». Ναι, έτσι ακριβώς είναι, είτε το 
θέλουμε είτε όχι!

Υπάρχουν οι φιλοζωικές που θα τα μαζέψουν, κά-
ποιος φιλόζωος που θα νοιαστεί, ίσως και κάποιος 
από τον δήμο, αφού από τον ίδιο τον νόμο, ο δήμος 
είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τα αδέσποτα ζώα 
στο νησί. Γιατί λοιπόν πρέπει εμείς να ασχοληθούμε με 
τη χαώδη κατάσταση που δυστυχώς επικρατεί, αφού 
«κάποιος άλλος» θα φροντίσει να λύσει το πρόβλημα, 
που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε!.. Αφού αφήνουμε τα 
ζώα μας να γυρίζουν ελεύθερα στους δρόμους «γιατί 
συνήθως βρίσκουν τον δρόμο και γυρίζουν», όπως 
λένε οι περισσότεροι, αφού, ενώ δεν έχουμε πού να 
δώσουμε  τα νεογέννητα κουτάβια και γατιά, αρνού-

μαστε να στειρώσουμε τα ενήλικα ζώα μας. «Αφήστε 
τα στη φύση», ακούμε συχνά να  λένε πολλοί… Όμως, 
η φύση δε σου λέει να τα πετάς σας άχρηστα 
αντικείμενα όπου βρεις, οδηγώντας τα συνήθως 
στον ίδιο τον θάνατο! 

 Ε λοιπόν όχι! Δεν πάει άλλο αυτή η κατάστα-
ση! Σ’ ένα από τα ομορφότερα νησιά του τόπου μας, 
να υπάρχει τέτοια κακή μεταχείριση των ζώων με απο-
τέλεσμα επισκέπτες του νησιού, Έλληνες και ξένοι, να 
μας αποκαλούν «απολίτιστους»! 

Η περασμένη χρονιά και ειδικά ο φετινός χειμώνας 
ήταν και είναι για τις φιλοζωϊκές οργανώσεις του νη-
σιού ένας σκέτος εφιάλτης! Άπειρα αδέσποτα, πετα-
μένα, χτυπημένα, εγκαταλειμμένα σκυλιά και γατιά 
κάθε ηλικίας… Άπειρα τηλεφωνήματα καθημερινά για 
βοήθεια… Άπειρα αιτήματα και άπειρες καταγγελίες… 
Αν όμως ο καθένας μας έκανε και κάτι γι’ αυτό, τα 
πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά!

π.χ. 
1) Αν ο δήμος έβαζε τις υπηρεσίες του «στην Πρά-

ξη», να ασχοληθούν ουσιαστικά  με τα αδέσποτα, τόσο 
με συνεχή ενημέρωση των πολιτών όσο και με την 
περισυλλογή των ζώων από τους δημόσιους χώρους 
καθώς και την μετέπειτα φροντίδα τους. 

2) Οι κάτοικοι του νησιού στείρωναν τα ζώα 
τους εφόσον δεν έχουν που να διαθέσουν τα 
νεογέννητα και δεν τα άφηναν να γυρίζουν ελεύθε-
ρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς 
και συνεχώς ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων και 
γατιών στο νησί.

3) Αν όποιος έβρισκε εγκαταλειμμένο, χτυπημένο, 
ταλαίπωρο ζώο στον δρόμο φρόντιζε να το βοηθή-
σει ο ίδιος, χωρίς να περιμένει τον «κάποιο άλλο» να 
ασχοληθεί μαζί του (υπάρχουν τόσοι κτηνίατροι στο 
νησί που θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια).

4) Αν όλοι μας δείχναμε ένα ελάχιστο σεβασμό σε 
όλες αυτές τις ταλαίπωρες ψυχές και, αντί να κακοποι-
ούμε τα αθώα και άμοιρα αυτά ζωάκια, τα φροντίζαμε, 
με όποιο τρόπο μπορούσαμε,

και τέλος,
Αν όλοι μας και ο καθένας από εμάς, έκανε και κάτι 

γι’ αυτό το νησί που όλοι αγαπάμε, οι συνθήκες διαβί-
ωσης, ή ίδια δηλαδή η ζωή μας θα γινόταν πολύ, μα 
πολύ, καλύτερες!  

Μήπως αλήθεια αξίζει να το παλέψουμε 
πραγματικά… «στην πράξη;».

Ρούλα Ελευθεριάδου 
Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Ζώων 

Πάρου-PAWS

Εκδήλωση ΝΔ

Από τη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου – 
Αντιπάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου, σχετικά με 
την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 27 
Ιανουαρίου στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος» στην Παροικιά.

Η εκδήλωση που περιλάμβανε την καθιερωμένη 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε 
«με την παρουσία του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας 
και αναπληρωτή τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΝΔ Κώ-
στα Καραγκούνη ως επίσημου προσκεκλημένου, του 
προέδρου περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχου 
Πάρου Κώστα Μπιζά, του δημάρχου Πάρου Μάρ-
κου Κωβαίου, των αντιδημάρχων Θεοδώρας Σαρρή 
Παπακυρίλλου – Γιώργου Τριπολιτσιώτη, Μανόλη 
Μαλαματένιου, πολλών δημοτικών συμβούλων (Χα-
ράλαμπου Μαλινδρέτου, Μικέ Λεοντή, Γιώργου Πού-
λιου, Σταύρου Καραχάλιου), του πολιτευτή Γιώργου 
Βακόνδιου, του αναπληρωτή γραμματέα απόδημου 
ελληνισμού και συμβούλου κοινοβουλευτικού και νο-
μοθετικού έργου του προέδρου της Ν.Δ. Φίλιππου 
Φόρτωμα, της Δρ. Δέσποινας Πρίνια, τομεάρχη πο-
λιτιστικού επιχειρείν γραμματείας παραγωγικών το-
μέων ΝΔ και καθηγήτριας πολιτιστικής διπλωματίας 
πανεπιστημίου Στρασβούργου, καθώς και του Γιάννη 
Τζανετή, μέλους του μητρώου πολιτικών στελεχών 
της ΝΔ. 

Ευχαριστούμε θερμά το Βουλευτή, Κώστα Καρα-
γκούνη, για την εξαιρετική ομολογουμένως ομιλία 
του· μίλησε για όλα τα θέματα, Συμφωνία Πρεσπών, 
παιδεία, οικονομία, νησιωτικότητα κι άφησε άριστες 
εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκομένους».

Τέλος, η τοπική οργάνωση της ΝΔ ευχαρίστησε 
επώνυμα τους ευγενικούς της χορηγούς για την εκδή-
λωση που πραγματοποίησε.

Πτώση της 
κρουαζιέρας 
στην Πάρο

Στα ίδια επίπεδα με το 2017 κινήθηκε η κρουαζιέ-
ρα στην Ελλάδα τη χρονιά που μας πέρασε, καταγρά-
φοντας ίδιο αριθμό αφίξεων πλοίων και μία ελαφρά 
άνοδο στις επισκέψεις επιβατών της τάξης του 3,5% 
περίπου. 

Σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Λιμένων Ελλάδος 
(ΕΛΙΜΕ) κατά το 2018 καταγράφηκαν στο σύνολο 
των προορισμών κρουαζιέρας της χώρας μας 3.410 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 3.415 το 2017) 
και 4.788.642 επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας 
(έναντι 4.625.363 το 2017).

Όπως φαίνεται, παρά τα προβλήματα που είχαν δη-
μιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια από τις γεωπο-
λιτικές αναταράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η ελ-
ληνική κρουαζιέρα διατηρεί τη δυναμική της, έχοντας 
υποστεί μικρή διαφοροποίηση από τα υψηλά επίπεδα 
του 2015-2016. Η μικρή αύξηση του 2018 δεί-
χνει πάντως να αποτελεί τη βάση για μεγαλύ-
τερη άνοδο το 2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της αγοράς και τις προκρατήσεις που σημειώνονται.

Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία αφορούν αφίξεις κρου-
αζιερόπλοιων (εκτός ημερόπλοιων) και επισκέψεις 
επιβατών κρουαζιέρας στους 43 καταγεγραμμένους 
προορισμούς (χερσαίους και νησιωτικούς) στο σύνο-
λο της χώρας. Τα στοιχεία παρέδωσαν στην ΕΛΙΜΕ 
τα μέλη της (25 Οργανισμοί Λιμένων και Λιμενικά Τα-
μεία), μετά από την καταγραφή και επεξεργασία που 
έκαναν τα στελέχη τους, ενώ στα λιμάνια που δεν 
υπάρχουν μέλη της ΕΛΙΜΕ, τα στοιχεία δόθηκαν από 
τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Η Πάρος
Η πτώση που παρουσίασε η Πάρος για το 2018 στον 

τομέα της κρουαζιέρας δε φαίνεται να προβληματίζει, 
αν λάβουμε υπόψη μας ότι η περσινή χρονιά ήταν μία 
από τις πλέον εντυπωσιακές σε αριθμό τουριστών στο 
νησί μας τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Το 2018 την Πάρο επισκέφθηκαν 17 κρουαζιε-
ρόπλοια τα οποία αποβίβασαν 2.476 επιβάτες. 
Δηλαδή, τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται στην Πάρο 
είναι μικρά σε σχέση με τα κρουαζιερόπλοια που πη-
γαίνουν σε άλλους προορισμούς. Σημειώνουμε, ότι την 
προ-περσινή (2017) χρονιά είχαμε λιγότερα κρουα-
ζιερόπλοια (16), αλλά αυτά αποβίβασαν 3.916 επι-
βάτες. Επίσης, το 2016 είχαμε 3.127 επιβάτες από 
τα κρουαζιερόπλοια και το 2015 είχαμε 3.679 επι-
βάτες.

Υπόλοιποι προορισμοί
Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους προορισμούς της 

χώρας μας για τις κρουαζιέρες σταθερά πρώτος προ-
ορισμός ήταν για μία ακόμα χρονιά το λιμάνι του 
Πειραιά με 524 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων τα 
οποία αποβίβασαν 961.632 επιβάτες.

Η Σαντορίνη, παρά τις περικοπές που έχει βάλει 
στις υποδοχές κρουαζιερόπλοιων, αύξησε εντυπω-
σιακά τον αριθμό υποδοχής το 2018 με 749.286 
επιβάτες από 474 κρουαζιερόπλοια. Η Σαντορί-
νη είναι η δεύτερη περιοχή της Ελλάδας σε υποδοχή 
κρουαζιέρας. Πέρσι το Κυκλαδίτικο νησί είχε 620.570 
επιβάτες από κρουαζιέρα. Βέβαια, οι περιορισμοί με 
τα κρουαζιερόπλοια έχει βελτιωθεί σε σχέση με άλλες 
χρονιές, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2015 η Σα-
ντορίνη είχε τον αριθμό ρεκόρ των 792.000 επιβατών 
κρουαζιέρας. 

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας 
που υποδέχονται κρουαζιερόπλοια, τρίτη είναι η Κέρ-
κυρα με 735.832 επιβάτες (συνεχής αύξηση τα 
τελευταία χρόνια), τέταρτη η Μύκονος με 702.256 
επιβάτες, πέμπτο το Κατάκολο με 486.046 επι-
βάτες. Ακολουθούν στην πρώτη δεκάδα το Ηράκλειο, 
η Ρόδος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά και η Πάτμος.

Για τον νομό Κυκλάδων, εκτός των νησιών μας που 
γράψαμε παραπάνω, πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
Σύρος, υποδέχθηκε το 2018 με 27 κρουαζιερό-
πλοια, 18.071 επιβάτες, η Μήλος υποδέχθηκε το 
2018 με 27 κρουαζιερόπλοια, 16.667 επιβάτες 
και η Νάξος υποδέχθηκε το 2018 με 22 κρουαζιε-
ρόπλοια 3.459 επιβάτες.
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Απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ

Από την πανελλήνια ομοσπονδία τουριστικών 
καταλυμάτων έγινε γνωστό ότι οι ατομικές επιχει-
ρήσεις που το 2018 είχαν τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ, 
μπορούν να απαλλαγούν από τη χρέωση ΦΠΑ και από 
την τήρηση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, από 1/1/2019.

Όπως ενημερώνει η ομοσπονδία τουριστικών κατα-
λυμάτων: «Στόχος της θεσπίσεως του εν λόγω ειδι-
κού καθεστώτος είναι να μειωθεί το διοικητικό κό-
στος τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι 
δεν θα υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στις πράξεις 
που πραγματοποιούν (παραδόσεις αγαθών και τις πα-
ροχές υπηρεσιών), να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ 
και να καταβάλλουν το φόρο, όσο και για τη Φορολο-
γική Διοίκηση. 

Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικό και μπο-
ρούν να ενταχθούν σ’ αυτό ατομικές επιχειρήσεις 
φυσικών προσώπων, εφόσον κατά την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα 
έσοδα χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000 ευρώ. Επίσης, 
απαλλάσσονται και από τη τήρηση βιβλίου Εσόδων-
Εξόδων (παρ.2, άρθ.2, ΠΟΛ.1007/9.1.2015).

Οι απαλλασσόμενες αυτές επιχειρήσεις οφείλουν 
να εκδίδουν αποδείξεις είσπραξης στους πελάτες 
τους και να τηρούν αρχείο παραστατικών στοιχείων 
εσόδων και εξόδων. Από άποψη φορολογίας εισοδή-
ματος και δεδομένου ότι τα καθαρά κέρδη και των 
μικρών επιχειρήσεων προσδιορίζονται λογιστικά, ο 
ΦΠΑ των εξόδων, αφαιρείται ως έξοδο για τον προσ-
διορισμό των κερδών.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο απαλλασσόμενο 
καθεστώς, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών μέχρι τέ-
λος Ιανουαρίου».

Τοπικές ειδήσεις

Δασικοί 
Χάρτες

Στις 21/1/2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κοι-
νή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου και της 
ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με θέμα τους δασικούς χάρτες και 
τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νησιά, με τη 
συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φά-
μελλου, βουλευτών και φορέων.

Για το παραπάνω θέμα, που απλά στην κοινή συνε-
δρίαση «ομολογήθηκε» ότι υπάρχουν λάθη… η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου με ανακοίνωσή της επισημαί-
νει:

«Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, συζητήθηκε το 
θέμα των δασικών χαρτών με αφορμή την επικείμε-
νη κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο να υιοθετήσει 
το παρακάτω ψήφισμα:

«Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, αποκάλυψε τις 
πολιτικές ευθύνες τόσο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
που ενώ νομιμοποιούν οριστικά τις παράνομες επεμ-
βάσεις επιχειρηματικών ομίλων σε δασικά οικοσυ-
στήματα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα λα-
ϊκά στρώματα, χαρακτηρίζοντας ως δασικές εκτάσεις 
και αναδασωτέες περιοχές, εκτάσεις, που ήταν στην 
πραγματικότητα γεωργικές καλλιέργειες και βοσκο-
τόπια.

Παράλληλα αναγκάζει τους γεωργούς και τους κτη-
νοτρόφους, ακόμα και ιδιοκτήτες σπιτιών,  ενώ δεν 
ευθύνονται, να πληρώσουν ποσά που φτάνουν μέχρι 
και 4.000 ευρώ σε ενστάσεις, για να διορθωθεί -εάν 
βέβαια διορθωθεί-ο χαρακτηρισμός της περιουσίας 
τους ως μη δασικής ή μη αναδασωτέας. Εάν δεν μπο-
ρέσει, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε λόγω 
των αποτελεσμάτων των ενστάσεων, ο κόσμος αυτός 
να δικαιωθεί, σημαίνει ότι χάνει τα δικαιώματά του και 
η περιουσία του χαρακτηρίζεται δημόσια περιουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Κτηματολόγιο και οι Δασικοί 
Χάρτες ήταν προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου. 
Ήταν απαιτήσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών εταίρων, 
όχι βέβαια για να εξυπηρετήσουν κοινωνικές ανά-
γκες, ή να προστατέψουν το περιβάλλον, αλλά για να 
διευκολύνουν επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, 
που σε αυτή τη φάση που βρίσκονται να επενδύουν 
στη γη.

Η πολιτική  αυτή που εμπορευματοποιεί τη γη και τα 
δασικά οικοσυστήματα πρέπει να βρει απέναντί της 
τα λαϊκά στρώματα των νησιών μας και να ανατραπεί.

Ζητάμε:
- Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών, 

να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση 
των λαϊκών στρωμάτων και να αναρτηθούν εκ νέου.

- Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων 
από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, 
χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, πα-
ράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού 
εκτάσεων.

- Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γε-
νικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των 
λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδοφό-
ρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων.

- Να εξασφαλιστεί το αναγκαίο επιστημονικό κλπ. 
προσωπικό, μέσα, πόρους στις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυ-
στημάτων».

Τελικά από το δημοτικό συμβούλιο έγινε δεκτό ομό-
φωνα μόνο το αίτημα της αναστολής της ανάρτησης 
των χαρτών. Κατά τα άλλα, έγινε δεκτό κατά πλειο-
ψηφία το προτεινόμενο από τον περιφερειάρχη ψήφι-
σμα, που ούτε τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες 
αναδεικνύει αλλά ούτε υπερασπίζεται στην πράξη το 
δίκιο των αδύναμων».

Ενημέρωση 
από ΕΠΑΛ

Ο σύλλογος διδασκόντων του Επαγγελματικού Λυ-
κείου Πάρου έχει προγραμματίσει ενημερώσεις για 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ Γυμνα-
σίου και της Α’ Γενικού Λυκείου.

Οι ενημερώσεις αφορούν τις δυνατότητες και τις 
επιλογές που παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο Πά-
ρου (τομείς - ειδικότητες - πρόσβαση στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση), μετά από τις τελευταίες αλλαγές του 
θεσμικού πλαισίου του.

Η ενημέρωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. 
Το πρόγραμμα των ενημερώσεων είναι το παρακάτω:

- Γυμνάσιο Πάρου 6 Φεβρουαρίου 2019 και 
ώρα 18:00

- Γυμνάσιο Αρχιλόχου 11 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 18:00

- Γυμνάσιο Νάουσας 20 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 18:00

- Γυμνάσιο Αντιπάρου 27 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 17:30.

Ψηφοφόροι 
κρατών Ε.Ε.

Από τον δήμο Πάρου γνωστοποιήθηκε ότι οι πολί-
τες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
κατοικούν στη χώρα μας εφόσον το επιθυμούν μπο-
ρούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) 
στην Ελλάδα.

Ειδικά για τις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης 
μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα 
είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος 
μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφί-
σουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλο-
γές. Στην ειδική περίπτωση που ευρωπαίοι πολίτες θα 
επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να 
απευθυνθούν στην πρεσβεία ή το προξενείο της χώ-
ρας τους στην Ελλάδα. Η προθεσμία εγγραφής στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει στις 28 Φε-
βρουαρίου 2019.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους του δήμου Πάρου, οι πολίτες της 
Ένωσης που κατοικούν στα όρια του δήμου 
Πάρου οφείλουν να προσέλθουν στο γραφείο 
δημοτικής κατάστασης του δήμου Πάρου, προ-
κειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλω-
ση εγγραφής, προσκομίζοντας α) ισχύον αποδεικτικό 
ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και 
β) αποδεικτικό κατοικίας ή έστω προσωρινής εγκατά-
στασης τους στα όρια του δήμου Πάρου.

Η σχετική νομοθεσία και η αίτηση-δήλωση κοινο-
τικού εκλογέα, υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα 
του δήμου Πάρου http://dimos.paros.gr/ ενώ την 
έντυπη αίτηση-δήλωση κοινοτικού εκλογέα, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν και από το 
γραφείο δημοτικής κατάστασης δήμου Πάρου, καθη-
μερινά από τις 08:00 έως τις 13:00 (τηλέφωνο: 22843 
60108).

Φούλαρε το 
καταφύγιο!

Με συνεχείς ανακοινώσεις του οι φιλόζωοι της Πά-
ρου ενημερώνουν ότι ο χώρος που έχουν για κατα-
φύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν μπορεί να 
φιλοξενήσει άλλα πλέον.

Όπως σημειώνουν το υποτυπώδες καταφύγιο που 
διαθέτουν έχει γεμίσει και «δεν υπάρχει χώρος 
ούτε για δείγμα».

Τέλος, ο σύλλογος PAWS με νέα του ανακοίνωση 
καλεί τους δημότες που τους τηλεφωνούν για τα 
εγκαταλειμμένα ζωάκια, να τηλεφωνούν πλέον 
στον δήμο Πάρου στον αριθμό τηλεφώνου:  
22843 60133.

Οδική 
ασφάλεια

Η τοπική κοινότητα Λευκών και ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Υρία», σε συνεργασία με τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Αρχίλοχος» και την υποστήριξη του δήμου 
Πάρου, θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 3 Φεβρου-
αρίου 2019 στις 19.00 στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών, 
ομιλία με θέμα την οδική ασφάλεια.

Ομιλητές θα είναι ο αξιωματικός του Α.Τ Πάρου, Πά-
νος Μεταξάς και γιατρός από το Κέντρο Υγείας.
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Φιλαναγνωστική 
διημερίδα

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Θεοδώρα Σαρρή-Παπα-
κυρίλλου και η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας 
σχολική επιτροπή δήμου Πάρου έκαναν πρόσκληση 
για τη φιλαναγνωστική ημερίδα που διοργανώνουν 
με θέμα: «Λογοτεχνία στο σχολείο, Φιλαναγνωστικές 
τεχνικές, Δημιουργική γραφή, Δημιουργικός λόγος. με 
όχημα τη λογοτεχνία».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 
Φεβρουαρίου, 17:30-19:30 μ.μ. και το Σάββατο 23Φε-
βρουαρίου, 10:00-13:00 μ.μ. στην πολυγωνική αίθου-
σα του λυκείου Παροικιάς, με τη βραβευμένη από τον 
Κύκλο Παιδικού Ελληνικού Βιβλίου για τις καινοτόμες 
φιλαναγνωστικές δράσεις, Έλενα Αρτζανίδου συγγρα-
φέα-εκπαιδευτικό

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτη-
ση θέσης στο τηλέφωνο: 22843 60173 μέχρι τις 10 
Φεβρουαρίου 2019, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η διημερίδα αφορά 
βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς, δασκάλους, εκπαι-
δευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βιβλι-
οθηκονόμους.

Επιβλητικός  
ο ΑΟΠ

Δίκαιη νίκη πέτυχε ο ΑΟΠ επί του Μαρπησσαϊκού 
στο δημοτικό γήπεδο Μαρμάρων με 1-2 επί του Μαρ-
πησσαϊκού.

Ο αγώνας ήταν αρκετά όμορφος με τις δύο ομάδες 
να αγωνίζονται για διαφορετικούς στόχους. Ο ΑΟΠ 
για να συνεχίσει να βρίσκεται στο κυνήγι της πρώτης 
προνομιούχου τριάδας του ομίλου και ο Μαρπησσαϊ-
κός για τη σωτηρία του στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΚ.

Ο Μαρπησσαϊκός προηγήθηκε 1-0 με όμορφο γκολ 
του Βιτζηλαίου, όταν αφού κέρδισε δύο μονομαχίες 
με αμυντικούς του ΑΟΠ μέσα στη μεγάλη περιοχή, 
πλάσαρε την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΑΟΠ ισοφάρισε σε 
1-1 στο 36ο λεπτό όταν ο Τριανταφυλλίδης έκανε μία 
βαθιά σέντρα στη μεγάλη περιοχή του Μαρπησσαϊκού 
και ο Γιαννούλης έπαιξε βόλεϊ με τον Γιουρτζίδη με κε-
φαλιές, με τον τελευταίο να πετυχαίνει την ισοφάριση.

Το νικητήριο γκολ για τον ΑΟΠ επιτεύχθηκε στο 62ο 
λεπτό, όταν ο Τριανταφυλλίδης εκτέλεσε φάουλ αρ-
κετά έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Ράπτης που 
είχε ξεχαστεί από τους αμυντικούς του Μαρπησσαϊ-
κού, πέτυχε με πλασέ το 1-2. Για το γκολ φέρει μεγάλη 
ευθύνη η αμυντική γραμμή των Μαρπησσαίων. Τέλος, 
στις καθυστερήσεις του αγώνα αποβλήθηκε ο Κραρα-
φυλλάκης του ΑΟΠ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Χρ. Τζανακόπουλος, 

Τζουμανίκας, Ρούσσος, Κιοσέ, Αντωνόπουλος, Καλα-
βρουζιώτης (Χρυσοχός), Δ. Κρητικός (Τζανακόπουλος), 
Εσάι (Φραντζής), Βράπι (Σ. Κρητικός), Βιντζηλαίος

ΑΟΠ: Χανιώτης, Καντιώτης, Σωτηρόπουλος, Γκιόκα, 
Καραφυλλάκης, Τσούκε, Αρκουλής (Χίσκα), Σγουράτι 
(Ράπτης), Γιαννούλης, Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Κουζούμης με βοηθούς τους κ.κ. Ιω. 
Ρούσσο και Ευαγ. Ρούσσο.

Του πάνε τα εκτός…
Άλλη μία νίκη εκτός έδρας πέτυχε ο Αστέρας Μαρ-

μάρων, καθώς κέρδισε με το εμφατικό 0-3 την Κύθνο 
στο δημοτικό γήπεδο Σερίφου. Όλα τα γκολ του Αστέ-
ρα Μαρμάρων πέτυχε ο Κληρονόμος στο 58ο, 66ο και 
73ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές:
Κύθνος: Γκούμας, Π. Λαρεντζάκης (Χριστοδουλά-

κης), Φιλιππαίος (Φραγκ. Λαρεντζάκης), Ψαρράς, Λε-
βαντής, Γονιδάκης, Δανιήλ (Τσάπα), Ηλιού, Θ. Γονίδης, 
Κούτσι, Γαρδεράκης (Ν. Γονίδης)

Αστέρας Μαρμάρων: Σομπόνης, Αναστασάκης, 
Παρζάλης, Σ. Μπελούκης, Κληρονόμος, Χαραλαμπίδης 
(Μπάκο), Αλιπράντης, Κλούβας, Κρητικός, Μοστράτος 
(Νταής), Αντιπαριώτης (Α. Μπελούκης)

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Ελευθε-
ριάδη και Αντωνάκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Α’ Όμ.
Πάγος – Τήνος 1-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 26
2. ΑΟ Σύρου 21
------------------------
3. Μύκονος 19
------------------------
4. Πάγος 13
5. ΠΑΣ Τήνου 13
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -6
Σημ.: Άνω Μερά, Μύκονος και Πάγος, έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο. Ο Ανδριακός έχει -3 βαθμούς και 
ο Αίας Σύρου -6 βαθμούς.

Β’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 1-2
Κύθνος – Αστέρας Μαρμάρων 0-3
Σέριφος – Παμμηλιακός (δεν έγινε)
Βαθμολογία 
1. Σέριφος 25
2. ΑΟΠ 24

---------------------------------
3. Νηρέας 18
---------------------------------
4. Παμμηλιακός 17
5. Αστέρας Μαρμάρων 16
6. Μαρπησσαϊκός 14
7. Κύθνος 6
8. Πανισφναϊκός -6
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει 9 αγώνες. Νηρέας, Αστέ-

ρας Μαρμάρων και Σέριφος έχουν 10 αγώνες. Οι 
υπόλοιπες ομάδες έχουν από 11 αγώνες. Ο ΑΠΣ Κύ-
θνου έχει -3 βαθμούς.

Γ’ Όμ.
Πανναξιακός – ΠΑΣ Νάξου 6-0
Ίος – Φιλώτι 3-2
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 33
2. Πύργος 23
------------------------------
3. Καρτεράδος 17
------------------------------
4. Ίος 16
5. Φιλώτι 11
6. ΠΑΣ Νάξου 7
7. Αστέρας Τραγαίας -3
Σημ.: Ίος και Πανναξιακός, έχουν έναν αγώνα πε-

ρισσότερο.

Αθλητικά-Νεολαία

Νίκη 
Μαρπησσαϊκού

Με 51-74 ο τυπικά φιλοξενούμενος Μαρπησσαϊκός 
κέρδισε τον ΑΟΠ για το πρωτάθλημα εφήβων της ΕΣΚ 
Κυκλάδων. Στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας 
βρέθηκαν αρκετοί φίλοι και των δύο ομάδων που εί-
δαν ένα καλό θέαμα από τους αθλητές.

Οι συνθέσεις:
ΑΟΠ: Λάβδας 4, Αλιπράντης 12 (1), Μπομποτάς, 

Πάσσαρης 2, Θωμόπουλος 5 (1), Μοστράτος 6 (1), 
Μυτιληναίος 9 (1), Πολυχρονόπουλος 11 (1), Βιώνης 
2.

Μαρπησσαϊκός: Μελανίτης, Ρίνι, Χάλιας, Μπου-
ραντάς 5 (1), Προμπονάς 2, Ρηγόπουλος 2, Ζωντανός 
20 (1), Μπάλιος 18 (2), Γεωργίτσος 4, Λουκής 19 (3), 
Ρούσσος 2, Πετρόπουλος 2.

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Εφήβων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 11
2. Μαρπησσαϊκός 9
3. Πανναξιακός 8
4. Φανάρια 6
5. ΑΟΠ 5
Σημ.: Η ΑΕ Σαντορίνης έχει έναν αγώνα περισσό-

τερο.

Δυναμικά ο Πλοηγός
Δυναμικά συνεχίζει ο Πλοηγός Αντιπάρου την πορεία 

του στο πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων. Την 
περασμένη Κυριακή ο Πλοηγός νίκησε στο κλειστό γυ-
μναστήριο της Μάρπησσας τον Πανναξιακό, με 65-43.

Οι συνθέσεις:
Πλοηγός: Α. Φαρούπος 7, Μαρινάτος 6, Χ. Φαρού-

πος 5, Χ. Αθανασίου, Χιούσα 10, Καλάργυρος 12, Σκια-
δάς, Τριαντάφυλλος 20 (1), Φ. Αθανασίου

Πανναξιακός: Δέτσης 1, Λιανόπουλος, Μαυρομ-
μάτης 12 (1), Τόμπας 3 (1), Βερύκοκκος, Μανδηλαράς 
11, Βόμβας 21 (1), Φλεριανός 2.

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Παίδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 13
2. Πλοηγός Αντιπάρου 11
3. Φανάρια 10
4. ΑΟΠ 9
5. Πανναξιακός 8
6. Μαρπησσαϊκός 6
Σημ.: Πανναξιακός και ΑΕ Σαντορίνης έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.

Παράταση 
χρονοδιαγράμματος

Κατά οκτώ μήνες επιπλέον παρατείνεται η προγραμ-
ματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου και δήμου Πάρου, βάσει της 
οποίας η περιφέρεια χρηματοδοτεί με το συνολικό 
ποσό των 150.000 ευρώ, τις εργασίες συντήρησης 
των σχολικών κτιρίων δήμου Πάρου. 

Για τον σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Πάρου, Μάρ-
κος Κωβαίος, συνυπέγραψαν τη δεύτερη τροποποίηση 
της αρχικής προγραμματικής σύμβασης που είχε υπο-
γραφεί το 2016, για την αποκατάσταση των φθορών 
και βελτίωση των σχολικών μονάδων του δήμου, από 
πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων.

Τέλος, το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και 
φορέας υλοποίησης είναι ο δήμος Πάρου.



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