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Το έπος του 
1940 

(β’ μέρος)
Η φαντασία του οργιάζει. Φαντάζεται τη στιγμή που 

ο Ι. Μεταξάς απαντά χωρίς δισταγμό αρνητικά (το πε-
ρίφημο ΟΧΙ) στον Ιταλό πρεσβευτή, όταν αυτός του 
παρέδωσε το ιταλικό τελεσίγραφο με την απαίτηση 
να επιτραπεί η διέλευση του ιταλικού στρατού από τα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα και η κατάληψη απροσδιορί-
στων περιοχών της Ελλάδος. Ακούει και το πρώτο πο-
λεμικό ανακοινωθέν  που φτάνει στ’ αφτιά του: «[…] αι 
ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους». 
Και νιώθει ένα σφίξιμο στην  καρδιά. Νομίζει ότι κάτι 
κρύβει το ανακοινωθέν. Κάτι που δεν είναι ευχάριστο. 
Μακάρι να διαψευσθεί….

Ταξιδεύει νοερά στο μέτωπο. Στον τόπο της ιταλι-
κής επίθεσης. Τα βουνά της Πίνδου βουίζουν από τους 
ήχους των κανονιών και των άλλων όπλων, και από 
τις βόμβες των αεροπλάνων που πέφτουν απ’ τον ου-
ρανό. Φλόγες βγαίνουν από τις κάννες των πυροβό-
λων. Η γη σείεται και το έδαφος ανασκάβεται από τις 
οβίδες των κανονιών, και τις βόμβες των αεροπλάνων. 
Καπνός ανεβαίνει στον ουρανό και οιμωγές ακού-
γονται. Χαλασμός κόσμου. Μεγάλο κράτος η Ιταλία. 
Χιλιάδες πολλές ο ιταλικός στρατός. Σύγχρονος και 
πλήρης ο εξοπλισμός των ιταλικών στρατιωτικών μο-
νάδων. Πως μπορούσε η μικρή και ανέτοιμη για πολέ-
μους Ελλάδα να αντισταθεί; «Ο Θεός να βάλει το χέρι 
του». Οι σκέψεις αυτές στροβιλίζουν στο μυαλό του 
και δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Κατέβαινε, παρά την 
κούραση, κάθε δυο μέρες στο χωριό για να μαθαίνει 
τα νέα από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο. 
Και πάντα πίστευε ότι, με τη βοήθεια της Παναγίας, μια 
μέρα θα άκουγε ευχάριστα νέα από το μέτωπο. Και η 
μέρα αυτή δεν άργησε να ‘ρθει. Και τότε αναθάρρησε. 
Πήρε τ’ απάνω του. Σαν να ξαναγεννήθηκε. Η ψυχή 
του Έλληνα στρατιώτη ποτέ δε δείλιασε, και στις πιο 
δύσκολες στιγμές έμεινε πάντα ακατάβλητη, αδάμα-
στη, αλύγιστη, συλλογιζόταν. Δεν τον τρόμαξε ποτέ το 
μέγεθος και η δύναμη του αντίπαλου. Ποτέ δε λογά-
ριασε την αριθμητική υπεροχή του εχθρικού στρατού, 
ούτε τα σύγχρονα όπλα που διέθετε. Και τώρα, πιστός 
στις προγονικές παραδόσεις και τα ακατάλυτα ιδανικά 
της ελληνικής φυλής, ο ελληνικός στρατός ρίχνεται, 
θηρίο ανήμερο, στη μάχη με εφ’ όπλου λόγχη.

Δεν τον πτοούν τα εχθρικά πυρά, ούτε η λυσσαλέα 
αντίσταση των Ιταλών στρατιωτών. Δεν τον σταματά 
το ορεινό έδαφος και  τα κακοτράχαλα βουνά της Πίν-
δου, ούτε το χιόνι, η βροχή, η λάσπη και το κρύο. Με 
πίστη στο Θεό και τη βροντερή φωνή «ΑΕΡΑ», ορμά 
κατά των εχθρικών θέσεων. Και ύστερα από σκληρό 
και άνισο αγώνα, το θαύμα συντελείται. Ο ιταλικός 
στρατός αναγκάζεται σε υποχώρηση. Η μια μετά την 
άλλη οι πόλεις και τα χωριά της Βόρειας Ηπείρου 
ελευθερώνονται, και ο ελληνικός στρατός γίνεται δε-
κτός με ενθουσιασμό, ζητωκραυγές και κωδωνοκρου-
σίες, από τον ελληνικό πληθυσμό.

Οι καμπάνες ης Αγίας Τριάδας και όλων των εκκλη-
σιών του χωριού ηχούν κάθε τόσο, για να αναγγεί-
λουν τις επιτυχίες του στρατού μας. Ο φαντάρος με 
τον τσολιά στη στεριά, ο ναύτης στη θάλασσα και ο 
αεροπόρος στον ουρανό, συναγωνίζονται σε πολεμικά 
κατορθώματα. Και νέες σελίδες δόξας και ηρωισμού 
γράφονται.   

Η οικουμένη όλη απορεί και θαυμάζει. Επαινετικά 

λόγια ακούγονται από συμμάχους και φίλους για τα 
ελληνικά επιτεύγματα. Το όνειρο και οι μεγαλοστομί-
ες  του Μουσολίνι, ότι η εκστρατεία κατά της Ελλάδος 
θα ήταν ένας περίπατος για τον ιταλικό στρατό, πήγε 
πραγματικά… περίπατο και… διαλύθηκε. Η μεγάλη φα-
σιστική Ιταλία ηττάται και ντροπιάζεται από τη μικρή 
Ελλάδα. Οι σύμμαχοι ανακουφίζονται.

Η πολεμική ιαχή «Αέρα» που βγαίνει από τα στόματα 
των Ελλήνων στρατιωτών, δονεί την ατμόσφαιρα. Την 
παίρνει ο άνεμος και τα σύννεφα, περνούν από στεριά 
και θάλασσα και την πάνε στη Ρώμη, στο Παρίσι, το 
Λονδίνο, το Βερολίνο, στη Μόσχα και σ’ όλο τον κό-
σμο, διαλαλώντας το ελληνικό θαύμα.

Ο μπαρμπ’-Αντώνης νιώθει υπερήφανος. Λυπάται 
μόνο που δεν μπορεί να συμβάλει κι εκείνος στον 
ηρωικό αγώνα της πατρίδας. Αν ήτανε πιο νέος θα κα-
τατασσόταν  εθελοντής στο στρατό, για να πάει στο 
μέτωπο να πολεμήσει κι εκείνος τους εχθρούς. Που 
χωρίς λόγο μας προκαλούσαν από καιρό, με αποκο-
ρύφωμα τον ύπουλο τορπιλισμό  και τη βύθιση του 
αγκυροβολημένου στο λιμάνι της Τήνου, ευδρόμου 
του στόλου μας «ΕΛΛΗ», την ημέρα που γιόρταζε η 
Παναγία, στις 15 Αυγούστου. Θέλει να βγει στην πόρ-
τα του σπιτιού του, να φωνάξει και να ζητωκραυγάσει 
με όλη τη δύναμη της ψυχής του, για να τον ακούσουν 
οι άνθρωποι, τα πουλιά, τ’ αμπέλια, τα χωράφια, οι λό-
φοι, τα βουνά και η φωνή του ν’ ακουστεί ψηλά στον 
ουρανό και μακριά μέχρι στα πέρατα της γης. Αλλά 
ούτε αυτό μπορεί να κάνει. Κι εκεί που καθόταν και 
συλλογιόταν ποιόν τρόπο να βρει να εκδηλώσει και 
να εξωτερικεύσει τη χαρά και την υπερηφάνεια που 
ένιωθε για τις μεγάλες νίκες του στρατού μας, μια ιδέα 
ήρθε στο μυαλό του. Να γράψει. Να εκφράσει τα συ-
ναισθήματά που κατέκλυζαν  την καρδιά του, γραφτά. 
Αυτά μπορεί να μείνουν και να θυμίζουν το έπος του 
1940 και τα κατορθώματα των Ελλήνων, όπως εκεί-
νος τα έζησε.    

Πήρε λοιπόν χαρτί και μολύβι και, παρόλο που δεν 
ήταν γραμματιζούμενος, κατάφερε και έγραψε ένα 
ποίημα, που σε λίγες μέρες πολλοί κάτοικοι του χω-
ριού και ιδίως οι νέοι και τα παιδιά το είχαν μάθει. Παι-
δί και εγώ τότε δεν μπορούσα να αποτελέσω εξαίρεση 
και έμαθα το ποίημα. Από ό,τι γνωρίζω, το ποίημα αυτό 

δε δημοσιεύτηκε σε κάποια εφημερίδα, περιοδικό, ή 
άλλο έντυπο της εποχής. Διαδόθηκε όμως από στόμα 
σε στόμα και διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια. Παλιούς 
Λευκιανούς που κατά καιρούς ρώτησα, μου είπαν ότι 
το ήξεραν αλλά θυμόταν – όπως κι εγώ –  ελάχιστους 
στίχους του. 

Τελικά το ποίημα, το οποίο φαίνεται παρακάτω, μου 
το έδωσε πριν χρόνια, ο μακαρίτης ο φίλος μου, ο Λυ-
κούργος Χανιώτης, ο οποίος κατόρθωσε να το διασώ-
σει χάρη στη δυνατή μνήμη που τον διέκρινε:

Οι στίχοι του μπαρμπ’ Αντώνη Ραγκούση 
(Λαουτάρη)

Μια Κυριακή απόγεμα ξημέρωμα Δευτέρα,
εστείλανε το τελεσίγραφο στου Μεταξά τα χέρια
Και τούγραφε ο Ιταλός να δώσει την Ελλάδα
Μακεδονία, Ήπειρο, Κέρκυρα και Λευκάδα
Κι ο Μεταξάς απήντησε, τίποτα δεν ορίζω,
μόν’ τα γυαλάκια που φορώ, αυτά σου τα χαρίζω
Αμέσως εξορμήσανε με λύσσα και μανία
και βγήκαν μέτρα μερικά από την Αλβανία
Γιατί δεν ήταν έτοιμος στα σύνορα ο Στρατός μας
γι’ αυτό και επροχώρησε ο άτιμος εχθρός μας
Μόλις συγκεντρωθήκανε Στρατός και πυροβόλα
εκάνανε τον Ιταλό και ξέρνα μακαρόνια
Επήραμε την Κορυτσά, Δέλφινο και Χειμάρα
και προχωράει ο Στρατός να πάει να πάρει κι άλλα
Επήραμε την Κορυτσά την ξακουσμένη πόλη
και της Κλεισούρας τα στενά που τα ζηλεύουν όλοι
Αλλάζανε οι στρατηγοί ο εις μετά του άλλου
σαν άκουγαν το όνομα του στρατηγού Παπάγου  
Έστειλαν και τον πιο τρανό, το στρατηγό Μπαντόλια
μ’ αυτός ήταν που λέρωσε τα σώβρακά του όλα 
Ζητά κι αυτός παραίτηση από τον Μουσολίνι
γιατί δεν επρολάβαινε τη βράκα του να λύνει
Αυτά σου πρέπουν Ιταλέ, ύπουλο παλληκάρι
που μπομπαρδίζεις τα χωριά, πρόβατα και γαϊδάροι
Εμείς δε μπομπαρδίσαμε καράβια αραγμένα
μον’ όταν ταξιδεύουνε και είναι φορτωμένα 
Γέροντας είν’ ο ποιητής, σακάτης ερημίας,
από της Πάρου το νησί, Κοινότητας «ΥΡΙΑΣ»
Και τ’ όνομά μου είναι αυτό, να το διαβάστε όλοι,
Λαουτάρη με φωνάζουνε και τ’ όνομά μου Αντώνη.

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

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 484

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

Ιστορία
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JARZABEK MALGORZATA
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µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Εκδήλωση ΚΚΕ
Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πά-

ρου πραγματοποιήθηκε στις 8/2/2019 η εκδήλωση της ΚΟ 
Πάρου του ΚΚΕ με θέμα: «Η εκλογική αναμέτρηση για την 
Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση και η ανάγκη ισχυροποί-
ησης του ΚΚΕ».

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της ΚΟ Πάρου του ΚΚΕ 
η Άννα Παντελαίου, η οποία στην ομιλία της ανέδειξε το 
πολιτικό χαρακτήρα αυτών των εκλογών και πως συνδέο-
νται μεταξύ τους δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και 
βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν. 

Επισήμανε πως στο κέντρο της αντιπαράθεσης θα βρεθούν 
τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα της καπιταλιστικής οικονομίας 
και ανάπτυξης, των αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων της ΕΕ, 

μελών της και των άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Τό-
νισε την ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης του ΚΚΕ παντού, 
αφού είναι η μόνη δύναμη αντίστασης, διεκδίκησης, συσπεί-
ρωσης για μια πορεία προς όφελος του λαού.

Ακολούθησαν οι ομιλίες του υποψήφιου περιφερειάρχη 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Ντου-
νιαδάκη και του υποψήφιου δημάρχου και νυν δημοτικού 
συμβούλου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Πάρου Κώστα Ρο-
κονίδα, σε όλα τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο το 
δήμο όσο και την περιφέρεια, αναδεικνύοντας παράλληλα τις 
θέσεις και τις προτάσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και του 
ΚΚΕ για όλα αυτά.

Τέλος, σημαντική ήταν η παρέμβαση ιδρυτικών μελών της 
παράταξης που στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές 
εκλογές του 2010 και του 2014 και δήλωσαν τη στήριξη και 
συσπείρωσή τους με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Με 
άνοδο ο 
Ιανουάριος

Με το δεξί ξεκίνησε το 2019 για τον 
λιμένα Πάρου, καθώς τον Ιανουάριο εί-
χαμε 11.389 αφίξεις επιβατών, έναντι 
11.212 πέρσι και 10.340 το 2017.

Η άφιξη επιβατών τον Ιανουάριο 2019 
είναι η μεγαλύτερη την τελευταία δεκα-
ετία, ενώ η κάθοδος 1.911 αυτοκινήτων 
φέτος, τον ίδιο μήνα, είναι η μεγαλύτερη 
της τελευταίας δεκαπενταετίας. Οι πε-
ρισσότεροι επιβάτες τον Ιανουάριο του 
2019 αφίχθηκαν από τον λιμένα Πειραιά 
(9.328) με δεύτερο λιμάνι αυτό της Νά-
ξου και τρίτο αυτό της Ερμούπολης. 

Σε ό,τι αφορά τις επιβιβάσεις από τον 
λιμένα Πάρου ήταν 7.009 με τους πε-
ρισσότερους επιβάτες (5.110) να έχουν 
προορισμό τον Πειραιά.

Τέλος, τον Ιανουάριο 2019 είχαμε 149 
κατάπλους από 19 διαφορετικά λιμάνια 
της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν με 
5 διαφορετικά πλοία.

Τοπικές ειδήσεις
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Εφημερίες
Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκαν οι εφημερί-

ες των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας, που 
έχουν ως εξής:

Ιατρείο Νάουσας
18/2 Μάρκος Μαλαματένιος
20/2 Μάρκος Μαλαματένιος
21/2 Μάρκος Μαλαματένιος
26/2 Μάρκος Μαλαματένιος 
Ιατρείο Μάρπησσας
18/2 Βασιλική Κουλούρη
19/2 Βασιλική Κουλούρη 
21/2 Βασιλική Κουλούρη
25/2 Βασιλική Κουλούρη
28/2 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς
18/2 Σάββας Τσαραμανίδης
27/2 Μάρκος Μαλαματένιος.
Προσοχή
Από την επιστημονική διεύθυνση του Κ.Υ. Πάρου 

έγινε διευκρίνιση ότι ο κατάλογος εφημεριών αφο-
ρά τη λειτουργία του πρωινού ωραρίου των 
περιφερειακών ιατρείων του νησιού και όχι την 
τυχόν εφημερία τους (μετά το πέρας του τακτικού 
ωραρίου), καθώς εκεί οι κάτοικοι της Πάρου θα απευ-
θύνονται στο Κ.Υ. του νησιού.

Εξαίρεση αποτελεί το πολυδύναμο περιφερειακό ια-
τρείο Αντιπάρου, στο οποίο οι ιατροί είναι διαθέσιμοι 
για επείγοντα περιστατικά όλο το 24ωρο.

Ανεμογεννήτριες
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, ενημέρω-
σε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 με δελτίο Τύπου 
σχετικά με την έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στην Τήνο.

Η ανακοίνωση του κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«Με αφορμή την έναρξη εργασιών στο νησί της 

Τήνου εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση βι-
ομηχανικών ανεμογεννητριών, το Δημοτικό Συμβού-
λιο Τήνου με την αρ. αποφ. 1/28.01.2019 εξέδωσε 
ομόφωνο ψήφισμα κατά της εγκατάστασης Αιολικών 
Πάρκων και των συνοδών έργων στην Τήνο (ΑΔΑ 
6043ΩΗ6-Τ3).

Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος 
Τήνου κα Αναστασία Δεληγιάννη γίνεται αναφορά 
στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην υδροδότηση 
πλειάδας οικισμών αλλά και στην ανάδειξη του φυ-
σιολατρικού και περιπατητικού τουρισμού αφού θα 
αλλοιωθούν οριστικά το εξαιρετικής αισθητικής και 
ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα του νησιού 
επιφέροντας μη αναστρέψιμο πλήγμα στην κινητήριο 
δύναμη τον τουρισμό, μετατρέποντας το νησί σε μια 
άναρχη βιομηχανική περιοχή. 

Σήμερα το μεσημέρι στο Ειρηνοδικείο Τήνου συζη-
τούνται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Δήμος 
Τήνου ώστε να μην διέρχονται οι ανεμογεννήτριες 
από Δημοτική έκταση. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες 
ξεκίνησαν ενώ εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας , που συζητήθηκε η προσφυγή του 
Δήμου Τήνου κατά των αιολικών πάρκων στην Τήνο. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την ομόφωνη από-
φαση 35/2018 έχει επικαιροποιήσει την πολιτική της 
βούληση να υποστηρίξει νομικά τα νησιά Πάρο, Νάξο, 
Τήνο και Άνδρο σχετικά με την εγκατάσταση των βιο-
μηχανικών αιολικών πάρκων. 

Είναι ένα έγκλημα που για να αντιμετωπιστεί θα 
πρέπει να βρει τις τοπικές κοινωνίες ενωμένες και 
αποφασισμένες».

Τεχνικός 
ασφαλείας

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν ή πρόκει-
ται να απασχολήσουν προσωπικό ότι σύμφωνα με τις 
τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά την 
επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας, ορίζεται ως υπο-
χρεωτική η χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας από 
κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό μέχρι να 
επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο:
- Εφόσον ο εργοδότης έχει επιμορφωθεί, μπορεί να 

ασκήσει ο ίδιος τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας.
- Εφόσον ο εργοδότης δεν έχει επιμορφωθεί, υπο-

χρεούται να προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο για όσο 
διάστημα απασχολεί προσωπικό και έως ότου ολο-
κληρωθεί η επιμόρφωσή του.

- Εφόσον ο εργοδότης έχει κάνει αίτηση και επιθυμεί 
να επιμορφωθεί, χρειάζεται να επικοινωνήσει άμεσα 
με το επιμελητήριο Κυκλάδων, το οποίο αναλαμβάνει 
την επιμόρφωση του εργοδότη ώστε να μπορεί να 
εξασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας.

- Όσοι εργοδότες δεν έχουν κάνει αίτηση, πρέπει να 
την υποβάλουν άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στα 
προγράμματα το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο 
του επιμελητηρίου στην Πάρο, το τηλέφωνο είναι 
22840-23031.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12

(περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική 

προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  παρακάτω ακινήτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 

κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 
2. Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή Περδικάκι), που 

εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  
3. Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χαράλαμπος), που 

εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.
● Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την 

περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)   55.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)   60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)   70.000
Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Για να γίνει κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς να 

προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 12.  

● Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου 
– θέση Άγιος Γεώργιος, μέχρι την 22.02.2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 22.02.2019 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  19.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.11 και με ημερομηνία 18-12-2016 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

● Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την 
απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, 
κάθε συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά 
προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφο-
ρών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία 
αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβο-
λή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

● Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων 
του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

● Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και 
περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  
(τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, email: easp@otenet.gr).

Ανακοινώσεις
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ΑΑΔΕ: Πώς 
δηλώνετε το 
ακίνητο

Προθεσμία έως τις 28/2 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινή-
των βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, προκειμέ-
νου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για τα ακίνητα 
και τις μισθώσεις του 2018 στο ηλεκτρονικό μητρώο 
της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες δίνει η ΑΑΔΕ στον οδηγό ερω-
τήσεων - απαντήσεων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. 
Ειδικότερα οι ερωτήσεις - απαντήσεις είναι οι εξής:

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εγγραφής 
στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και της 
οριστικοποίησης του Μητρώου Βραχυχρόνιας 
Διαμονής;

Η εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης 
καταλήγει στην απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινή-
των (ΑΜΑ) για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυ-
χρόνια. Η απόδοση ΑΜΑ γίνεται σε άμεσο χρόνο, με 
ηλεκτρονική διαδικασία που ολοκληρώνεται με μια 
και μόνη εισαγωγή στο σύστημα TAXISnet. Σε γενι-
κές γραμμές, οι ιδιοκτήτες αποκτούν Α.Μ.Α. με την 
καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου που 
αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμα τους, ενώ οι 
Υπεκμισθωτές με την καταχώρηση του αριθμού της 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων με την οποία 
έγιναν μισθωτές με δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Δι-
αμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειρι-
στή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτή-
θηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων 

Διαμονής που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολο-
γικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους 
εισοδήματος.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει 
έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου 
να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δι-
καιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο Δι-
αχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμέ-
νες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί 
δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) 
χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να υπάρχει πρό-
στιμο εκπροθέσμου. 

Εν τέλει ο Διαχειριστής Ακινήτου έχει ικανό πε-
ριθώριο, από το τέλος κάθε έτους έως και την 28η 
Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος, για να αποτυπώσει τις συμ-
φωνίες του με τους λοιπούς δικαιούχους εισοδήμα-
τος, στη βάση των πραγματικών γεγονότων και στη 
βάση του πραγματικού επιμερισμού του εισοδήματος. 
Η οριστικοποίηση του Μητρώου στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρί-
ου του τρέχοντος έτους με την οριστικοποίηση του 
πίνακα των συνδικαιούχων εισοδήματος από την 
αντίστοιχη επιλογή.

- Τι γίνεται εάν ένας Διαχειριστής Ακινήτου 
δεν οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο 
μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε φορολογι-
κού έτους, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο 
Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει 
την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί.

Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσ-
διορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 
100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί 

στο όνομά του.
- Υπεβλήθη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής 

και στη διάρκεια μίσθωσης συμπληρώθηκε 
15.01.2019 έως 20.01.2019, ενώ θα έπρεπε 
15.12.2018 έως 20.12.2018. Πώς διορθώνε-
ται;

Σε όλες τις περιπτώσεις διόρθωσης μίας δήλωσης 
βραχυχρόνιας διαμονής θα πρέπει να υποβάλλεται 
τροποποιητική δήλωση και να διορθωθεί το όποιο 
λάθος της αρχικής πληκτρολογώντας στο αντίστοι-
χο πεδίο τη σωστή τιμή. Ειδικά για τις περιπτώσεις 
διόρθωσης της διάρκειας μίσθωσης και μόνο όταν η 
διόρθωση αφορά σε αλλαγή στο ημερολογιακό έτος, 
θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Αρχικά θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δή-
λωση αφήνοντας κενό το πεδίο «συνολικό συμφω-
νηθέν μίσθωμα και πληκτρολογώντας «0» στο πεδίο 
«ποσό βάσει πολιτικής ακύρωσης», προκειμένου να 
ακυρωθεί η λάθος υποβολή. Στη συνέχεια θα πρέπει 
να υπoβληθεί νέα αρχική δήλωση με τις σωστές ημε-
ρομηνίες άφιξης και αναχώρησης.

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

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ

 ΒΡΑ∆ΙΑ

Σάββατο

2 Μαρτίου

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες

Μουσική επιµέλεια: Κώστας Πατέλης
µαζί του: Κώστας Σοµπόνης & Τάσος Μαγκάλας

Κρατήσεις: 22840 24956
6948471564 / 6947586562

σερβίρουµε από τις 8:00
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Η κοροϊδία του 
μεταφορικού 
ισοδύναμου

Απορρίφθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς 
καν να συζητηθεί, η τροπολογία του ΚΚΕ για την 
επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
σε όλα τα νησιά. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Γ. Δραγασάκης, και η υφυπουργός Οικονομι-
κών, Κ. Παπανάτσιου, δεν έκαναν καμία αναφορά στην 
τροπολογία, παρά το γεγονός ότι προκλήθηκαν από 
τους βουλευτές του ΚΚΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ΝΔ, 
ΔΗΣΥ (ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ) και όλα τα αστικά κόμματα, 

μηδενός εξαιρουμένου, σε όλη τη διάρκεια της συζή-
τησης παρότι παρίσταναν ότι «έχουν βγει στα κάγκε-
λα» για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, 
έκαναν γαργάρα την τροπολογία του ΚΚΕ, αποκαλύ-
πτοντας το μέγεθος της υποκρισίας τους.

Δεν είναι όμως μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει 
αναλάβει στην πλήρη εφαρμογή όλων των αντεργατι-
κών-αντιλαϊκών μέτρων που προβλέπουν τα μνημόνια, 
δεν είναι μόνο η κοροϊδία του μεταφορικού ισοδύνα-
μου, είναι  και το θράσος με το οποίο προσπαθούν για 
ακόμα μια φορά να «ξεγελάσουν» τους νησιώτες.Την 
ίδια μέρα που η κυβέρνηση απέρριπτε την τρο-
πολογία του ΚΚΕ ο βουλευτής Κυκλάδων του 
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος επιχειρηματολογούσε 
για την επαναφορά του μειωμένου συντελε-
στή ΦΠΑ, προτείνοντας στην κυβέρνηση του 
να υιοθετήσει την πρόταση: «Η κυβέρνηση στις 
νέες συνθήκες της μεταμνημονιακής εποχής διεκδικεί 
νέους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για όλη τη νη-
σιωτική Ελλάδα, όχι μόνο για το Αιγαίο, αλλά και για 
τα νησιά του Ιονίου και για τα υπόλοιπα νησιά, στις 
Σποράδες, τον Σαρωνικό κλπ. σε εναρμόνιση με το 
ΦΠΑ που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης…».

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχο-
λούμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία να απο-
κρούσουν την κοροϊδία, να ορθώσουν ανάστημα στην 
αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, να συμπορευ-
τούν με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, απέναντι στην 
υποταγή και τη συναίνεση, για μια οργάνωση της οικο-
νομίας και της κοινωνίας προς όφελος του λαού.

Από τον 
Βαλεντίνο 
σου!

Η ημέρα του αγίου Βαλεντίνου, είναι μία από τις πιο 
σημαντικές γιορτές για τους ερωτευμένους, όλου του 
δυτικού κόσμου. Ο ξενόφερτος Άγιος, μπήκε για τα 
καλά στη ζωή των Ελλήνων και καθιερώθηκε τη δε-
καετία του ’70. 

Ο Άγιος Βαλεντίνος όμως, δεν μνημονεύεται πουθε-
νά στο ορθόδοξο εορτολόγιο και η ορθόδοξη εκκλη-
σία ποτέ δεν τον παραδέχτηκε. Εκπρόσωποι της εκ-
κλησίας προτείνουν οι Έλληνες ερωτευμένοι να τιμούν 
και να γιορτάζουν Αγίους που υπάρχουν στο ορθόδο-
ξο εορτολόγιο. Στις 13 Φεβρουαρίου, τιμάται η μνή-
μη των αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης, που θεωρούνται 
προστάτες των ερωτευμένων, ενώ ο Άγιος Υάκινθος, ο 
Έλληνας Άγιος της μοναξιάς και του συγκρατημένου 
πάθους, για τους ερωτευμένους του καλοκαιριού. Θε-
ωρούνταν ως προελληνικός θεός της βλάστησης και 
της γονιμότητας και εορτάζει στις 3 Ιουλίου. 

Στην Ελληνική μυθολογία, σύμφωνα με τον επικρα-
τέστερο μύθο, ο Έρως ήταν γιός της Αφροδίτης και 
του Άρη. Ως γνήσιος γιος της θεάς της ομορφιάς, ο 
Έρως έγινε ο θεός του πόθου του έρωτα και της σε-
ξουαλικής δραστηριότητας. Ήταν πανέμορφος, αλλά 
και μόνιμη πηγή μπελάδων, τόσο για τους θεούς όσο 
και για τους θνητούς. (Πιστεύω πως όλοι θα συμφω-
νήσουμε σε αυτό).

Το 1840 καθιερώθηκε η ανταλλαγή χειρόγραφων 
σημειωμάτων μεταξύ των ερωτευμένων με ευχές. 
Αμέσως σχεδόν η γιορτή αυτή διαδόθηκε και στην 
Αμερική, όπου η ανταλλαγή των ευχητήριων καρ-
τών βιομηχανοποιήθηκε. Με την πάροδο του χρόνου 
το επιχειρηματικό δαιμόνιο έδωσε στην γιορτή αυτή 
τον οικουμενικό χαρακτήρα που γνωρίζουμε σήμερα. 
Μετά τις κάρτες ακολούθησαν οι ηλεκτρονικές κάρ-
τες, λουλούδια, σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς, κο-
σμήματα, κλπ. Ο τζίρος του Αγίου Βαλεντίνου μόνο 
στις Η.Π.Α. ξεπέρασε τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια 
(έρευνα του 2010). 

Υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες 
για τον Άγιο Βαλεντίνο και τη γιορτή των ερωτευμέ-
νων. Καλό θα είναι όμως ο καθένας μας να έχει τα δικά 
του μυστικά, που θα τα κρατάμε μόνο με τον άνθρωπο 
που αγαπάμε, ώστε η μέρα αυτή να είναι τελείως ξε-
χωριστή και ιδιαίτερη για το κάθε ζευγάρι, για το πώς 
εννοεί και χαίρεται τον απόλυτο έρωτα. Φυσικά δεν 
πρέπει να ξεχνάμε να προσφέρουμε όμορφα λουλού-
δια και μια κάρτα που θα γράψουμε κάτι ξεχωριστό, ή 
στίχους που θα εμπνευστούμε από την ημέρα αυτή και 
θα μοιραστούμε με το έτερον ήμισυ. 

Και να ξέρετε, ότι αυτοί που φωνάζουν και ωρύονται 
για το πόσο σιχαίνονται την γιορτή αυτή, είναι οι πρώ-
τοι που θα τρέξουν να αγκαλιάσουν και να πνίξουν 
στα φιλιά τον ή την αγαπημένη τους, γιατί αλλοίμονο 
αν το ξεχάσουν, ή αγνοήσουν την ημέρα αυτή. 

Η μουρμούρα και η γκρίνια που θα πέσει το βράδυ, 
θα τους μείνει αξέχαστη για όλη την υπόλοιπη ζωή 
τους. 

Παναγιώτης Δημόπουλος.

Ευχές  
με νόημα

Δισεκατομμύρια ευχές ανταλλάχτηκαν σε όλο τον 
κόσμο με την αλλαγή του χρόνου. Τα στοιχεία της 
πρωτοχρονιάς του 2018, μόνο της watsapp, ανα-
φέρουν ότι  εστάλησαν 75 δισεκατομμύρια ηλε-
κτρονικά μηνύματα με ευχές, περίπου δέκα φορές 
όσος είναι ο πληθυσμός του πλανήτη. Στη φετινή 
πρωτοχρονιά δεν αποκλείεται να ήταν ακόμα πε-
ρισσότερα.

Όλα αυτά τα μηνύματα σίγουρα μιλούσαν για 
αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, υγεία, αλληλεγγύη. Αν οι 
αποστολείς τους ήταν ειλικρινείς, τότε δεν θα έπρε-
πε να υπάρχουν πόλεμοι, πείνα, φτώχεια και αδι-
κία στον πλανήτη. Αυτή η διαπίστωση σημαίνει ότι  
πολλά από τα 75 δισεκατομμύρια μηνύματα εστά-
λησαν από ανθρώπους που μισούν, φθονούν, συ-
κοφαντούν, εξευτελίζουν, διαβάλουν, λασπολογούν, 
βιάζουν, εκβιάζουν, κλέβουν, ψευδομαρτυρούν, συ-
νωμοτούν, διχάζουν, υπονομεύουν, καταχρώνται, 
υποτιμούν, μειώνουν, εκμεταλλεύονται. Με άλλα 
λόγια, δισεκατομμύρια ευχές ήταν ανειλικρινείς. 
Ένα μέρος των ευχών αυτών θα κυκλοφόρησαν και 
εδώ στην Ελλάδα, εκτός αν πιστεύουμε ότι αυτά 
συμβαίνουν μόνο αλλού. 

Πώς ξεχωρίζουμε αν οι ευχές είναι ειλικρινείς; 
Μόνο αν είναι προσωπικές και γνωρίζουμε καλά 
το άτομο που μας τις στέλνει, οπότε και απαντάμε 
χωρίς κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, πχ μια ιστοσε-
λίδα που βρίζει και λασπολογεί και εύχεται στους 
αναγνώστες: «Χρόνια πολλά με αγάπη» ασφαλώς 
υποκρίνεται. Με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέ-
σων, η αποστολή ευχητηρίων μηνυμάτων έχει γίνει 
πολύ εύκολη, με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί, 
γράφοντας μια ευχή και πατώντας ένα πλήκτρο να 
την απευθύνει σε εκατοντάδες παραλήπτες, πολ-
λούς από τους οποίους, ίσως να μην  γνωρίζει προ-
σωπικά.

Γi’ αυτό τοn λόγο οι ευχές τείνουν να χάσουν την 

αξία που είχαν παλιότερα. Ευχές στελνόντουσαν με 
γράμματα ή με κάρτες και ήταν προσωπικές, όπως 
συνηθίζεται  μέχρι σήμερα όταν στέλνονται σε προ-
σωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ φίλων. Η 
μαζική αποστολή συνηθισμένων ευχών σε πολλούς 
αποδέκτες είναι απρόσωπη και συχνά δε μας αγ-
γίζει. Επειδή όμως αυτή η πρακτική έχει γίνει συ-
νήθεια, τουλάχιστο ας εκμεταλλευτούμε αυτήν την 
ευκαιρία, στέλνοντας παράλληλα και μηνύματα με 
νόημα. Όπως πχ: «Εύχομαι αυτή τη χρονιά κανέ-
να παιδί να μην πηγαίνει στο σχολείο πεινασμένο». 
«Εύχομαι αυτοί που τους περισσεύουν, να γίνονται 
χορηγοί σε πολιτιστικές δράσεις». Ίσως να γελάτε 
μαζί μου με αυτά που προτείνω, αλλά δεν ξέρετε 
πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένα άτομο από ένα μή-
νυμα με νόημα και πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτε-
ρα από του να στέλνουμε «ξύλινες» χιλιοειπωμένες 
ευχές. 

Μιλώντας για ευχές με νόημα, μιας και είμαστε σε 
προεκλογική περίοδο στην Πάρο, αντί να ευχηθού-
με μια ξύλινη «Καλή επιτυχία» στους υποψήφιους, 
θα πρότεινα να επιλέγαμε μερικές από τις παρακά-
τω ευχές:

«Ευχόμαστε στην Κεντροαριστερά Πάρου να εί-
ναι έτοιμος ο συνδυασμός της μέχρι τις επόμενες 
εκλογές το 2023».

«Ευχόμαστε στον δήμαρχό μας όταν λέει «συνε-
χίζουμε το όραμα» να μην εννοεί την κατάσταση 
που επικρατεί στις παραλίες και στους δρόμους».

 «Ευχόμαστε να μη γίνουμε ποτέ ξανά μάρτυρες 
εκβιασμών και λασπολογιών κατά πολιτών, και 
αναμένουμε οι υψηλά ιστάμενοι να τα καταδικά-
ζουν».

«Ευχόμαστε οι δήμαρχοι να μην προβάλλουν 
έντονα το κομματικό τους χρώμα. Διχάζει».

«Ευχόμαστε να μη χτιστούν μεγαθήρια στο νησί 
και να πάρουμε μάθημα από αυτά που συμβαίνουν 
στη Σαντορίνη και τη Μύκονο».

«Ευχόμαστε το παλιό αεροδρόμιο να δοθεί στους 
κατοίκους για να γίνει Πνευματικό Κέντρο, με αί-
θουσες συναυλιών, συνεδρίων, εκθέσεων, κ.α.».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που είναι προγραμμα-
τισμένες για το 2019, συνιστούν την κορύφωση μιας 
προσπάθειας που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 
2017, από τα στελέχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανή-
σου και τους 117 κοινωνικούς εταίρους της δράσης, 
απ’ όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Εδώ και δύο χρόνια, μέσα από καινοτόμες και πρω-
τοπόρες δράσεις κινητοποιήθηκε  ολόκληρη η τοπική 
κοινωνία και καλύφθηκε ένα μεγάλο εύρος τομέων, 
που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη διατροφή 
και τη γαστρονομία, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, ο 
τουρισμός, ο πολιτισμός, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ο πρωτογενής τομέας. Μέσω του τίτλου της Γαστρο-
νομικής Περιφέρειας και της εξωστρέφειας που αυτός 
συνεπάγεται, στηρίχτηκαν και αναδείχθηκαν οι υφι-
στάμενες δράσεις και θεσμοί, ενώ δημιουργήθηκαν 
και νέοι, στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκα-
νήσου. 

Η εξαιρετική αυτή διάκριση, όχι μόνο για το Νότιο 
Αιγαίο, αλλά για τη χώρα συνολικά, έρχεται ως επι-
στέγασμα των προσπαθειών για την ανάδειξη του 
γαστρονομικού πλούτου, του πολιτισμού, και των 
τοπικών προϊόντων των νησιών της, σε σημείο ανα-
φοράς στην ευρωπαϊκή γαστρονομική κουλτούρα και 
κληρονομιά και κάνει πραγματικότητα τον μεγάλο στό-
χο που εξ αρχής είχε θέσει η Περιφερειακή αρχή: την 
εξωστρέφεια, τη διασύνδεση της γαστρονομίας με τον 
τουρισμό και τον πολιτισμό, την ανάδειξη των τοπικών 
προϊόντων και την διάθεσή τους σε αγορές του εξω-
τερικού, στόχους που υπηρετεί στο έπακρο ο θεσμός. 

Καθώς η γαστρονομία έχει αναδειχθεί σε θεμελιώ-
δες στοιχείο του τουρισμού και η απόλαυση του καλού 
φαγητού αποτελεί πάντα ουσιώδες συστατικό της τα-
ξιδιωτικής εμπειρίας, στόχος της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου είναι να αναδείξει τη γαστρονομία των νησιών 
της σε στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας και φυσι-
ογνωμίας τους και διοχετεύσει προς αυτά το ισχυρό 
κίνημα γαστρονομίας που ήδη υπάρχει στις χώρες της 
Ευρώπης. 

Η πρέσβειρα
Η πρέσβειρα του τίτλου «Νότιο  Αιγαίο – Γαστρονο-

μική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019», παριανή σεφ, 
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία για τη συμβολή 
της στην ανάδειξη της πολιτιστικής και γαστρονομι-
κής κληρονομιάς του Νοτίου Αιγαίου είναι πολύτιμη, 
δήλωσε:

«Είναι πολύ τιμητικός ο τίτλος μου ως πρέσβει-
ρα της γαστρονομίας του Νοτίου Αιγαίου και ακόμα 
πιο σπουδαίο είναι ότι η περιφέρεια μας, έχει ανα-
κηρυχθεί Γαστρονομικός Προορισμός για το 2019, 
«European Region of Gastronomy 2019», από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μαζί με τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, 
που κοιτάει πάντα μπροστά και μακριά, την ακούρα-
στη ομάδα της περιφέρειας αλλά και τη Λέσχη Αρ-
χιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το 2018 
δώσαμε σύσσωμοι το παρόν σε εκδηλώσεις στα ελ-
ληνικά νησιά αλλά και σε διακεκριμένα γαστρονομικά 
event σε Ευρώπη Αμερική και Καναδά, προβάλλοντας 

με πάθος και με τον καλύτερο τρόπο την Αιγαιακή γα-
στρονομία.

Φέτος, είναι η χρονιά του Νοτίου Αιγαίου και συνε-
χίζουμε δυναμικά με σειρά νέων εκδηλώσεων σε Ελ-
λάδα Ευρώπη και Αμερική που έχει προγραμματίσει 
η Περιφέρεια, για την ανάδειξη του γαστρονομικού 
πλούτου, του πολιτισμού, και των τοπικών προϊόντων 
των νησιών μας, σε σημείο αναφοράς στην ευρω-
παϊκή γαστρονομική κουλτούρα και κληρονομιά. Με 

κοινό το μεγάλο στόχο που εξ αρχής είχε θέσει η Πε-
ριφερειακή αρχή: την εξωστρέφεια, την διασύνδεση 
της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, 
την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την διάθεσή 
τους σε αγορές του εξωτερικού. Θα δώσουμε όλοι  
τον καλύτερο μας εαυτό για τα νησιά μας. Αιγαίο νυν 
και αεί».

Βράβευση
Με την έναρξη του πλάνου δράσεων που θα πραγ-

ματοποιηθούν το 2019, στο πλαίσιο του τίτλου: «Νό-
τιο Αιγαίο - Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 
2019», συνέπεσε χρονικά (1-4/2/19) η έναρξη της 6ης 
έκθεσης τροφίμων και ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ», που με-
τείχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Ως γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 
έτος 2019, μια διάκριση που πρώτη η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου διεκδίκησε και κέρδισε, ήταν η τιμώμενη 
Περιφέρεια στην 6η «ΕΞΠΟΤΡΟΦ». Στη διάρκεια των 
εγκαινίων, οι διοργανωτές της έκθεσης βράβευσαν την 
Περιφέρεια για τη συνεισφορά της στη διεθνή ανάδει-
ξη της νησιώτικης γαστρονομίας.

Πρώτο θέμα

Νότιο Αιγαίο: 
Γαστρονομική Περιφέρεια  
της Ευρώπης 2019
Το πλάνο των εκδηλώσεων και των δράσεων που θα λάβουν χώρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2019, στο πλαίσιο του τίτλου: «Νότιο Αιγαίο – Γαστρονομική 
Περιφέρεια της Ευρώπης 2019», παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου.
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Με 44 εκθέτες από 12 νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
(Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Νίσυρο, Σύρο, Τήνο, Άνδρο, 
Πάρο, Νάξο, Κέα και Σίκινο), σε ένα περίπτερο 312 
τ.μ. η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προώθησε έναν από 
τους πρωταρχικούς στόχους της: την αποτελεσματική 
προβολή των τοπικών προϊόντων της τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχοντας παράλληλα 
την δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τους παρα-
γωγούς της, δίνοντας τους την ευκαιρία να καλλιεργή-
σουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό κοινό και 
τους επιχειρηματίες του χώρου, ενισχύοντας ταυτό-
χρονα την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Από το περίπτερο των νησιών μας οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εντυπωσιακή 
γκάμα παραδοσιακών νησιώτικων προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και διατροφικής αξίας, από τα νησιά που 
συμμετείχαν, αλλά και την γαστρονομία τους, αφού 
η παρουσία του Νοτίου Αιγαίου συνοδεύτηκε για μια 
ακόμη φορά από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανή-
σου - Κυκλάδων, που πρόσφερε παραδοσιακές γεύ-
σεις μέσα από τις δημιουργίες της, αφήνοντας τις κα-

λύτερες γευστικές εντυπώσεις στους επισκέπτες της 
έκθεσης, μαζί με την σεφ, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, 
πρέσβειρα του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας.

Η γαστρονομία στις Κυκλάδες
Η αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα έχει να περηφανεύεται 

για ασύγκριτης νοστιμιάς και ποιότητας γεύσεις με 
Ονομασία Προέλευσης. 

Μια κουζίνα με κοινό παρανομαστή τον ενιαίο πολι-
τισμό, την πέτρινη, άνυδρη γη, νοτισμένη με την αρμύ-
ρα της θάλασσας, ηλιοκαμένη κι ανεμοδαρμένη, και με 
κορωνίδα της μοναδικότητάς της, τις ντόπιες ποικιλίες 
λαχανικών και φρούτων, τα ελευθέρας βοσκής ζώα 
και τα πελαγίσια θαλασσινά. 

Η κουζίνα στην Πάρο
Το νησί έχει εύκρατο κλίμα και τα λεπτά, ξηρά, ορει-

νά εδάφη ευνοούν την παραγωγή οίνων γλυκών και 
αρωματωδών, πλούσιων σε οινόπνευμα, χρώμα και 
σώμα. 

Με τα αμπέλια να «έρπουν» στο χώμα, λόγω των 
ισχυρών ανέμων, η αμπελουργία ήταν και είναι κύρια 
καλλιέργεια στην Πάρο, καθώς το κρασί μαζί με το 
κριθάρι ήταν τα προϊόντα από τα οποία εξαρτιόταν η 
οικονομία του νησιού. Στα παλιά τα χρόνια, πριν ο βε-
νετικός στρατός κάψει όλα τα λιόδεντρα της Πάρου, 
υπήρχε πολύ και εκλεκτό λάδι, το οποίο στις μέρες μας 
παράγεται ακόμη, σε λιγοστή ποσότητα, από τα φρο-
ντισμένα λιοστάσια. 

Στην Πάρια κουζίνα συναντάμε μαγειρικές όλων 
των Κυκλάδων. Κόμβος πολιτισμού αλλά και γεύσε-
ων, βρίσκουμε λαδερά φαγητά, όσπρια φούρνου και 
κατσαρόλας, λογιών-λογιών κεφτέδες, φτιαγμένοι με 
τα μυρωδικά που συλλέγονται απ’ όλο το νησί. Τομα-
τοκεφτέδες, ρεβυθοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, πα-
τατοκεφτέδες! Ξεροτήγανα και τηγανίτες αλμυρές και 
γλυκιές. Κρέας στην κατσαρόλα ή στο φούρνο, εορ-
ταστικό, γεμιστό πατούδο ή παντρεμένο σε υπέροχες 
εντράδες (λαχανικά με κρέας), ανοιχτές και κλειστές 
πίτες και βέβαια ψάρια και θαλασσινά. 

Τα ψάρια, μαγειρεύονται με ποικίλους τρόπους. 
Εκτός από τις υπέροχες κακαβιές, τα συναντάμε ψητά, 
τηγανητά, μαγειρεμένα με λαχανικά, χόρτα αλλά και 
όσπρια! Πασίγνωστη η γούνα (λιαστό, παστό ψάρι), 
το σαλατούρι (σαλάχι σαλάτα), ο τσίρος και βέβαια 
το ψητό χταποδάκι. Τέλος, οι καράβολοι, ένα φτωχικό 
κάποτε πιάτο, τώρα πια αποτελεί γκουρμέ εκδοχή. Είτε 
βραστοί με σκόρδο, είτε μπουμπουριστοί, είτε στιφά-
δο, αποτελούν μια γευστική πρόκληση που δεν πρέπει 

να αγνοήσετε!
Οι διατροφικές συνήθειες της Πάρου έχουν ρίζες 

στη Μεσογειακή διατροφή. Φρούτα και λαχανικά, ψά-
ρια, ελαιόλαδο, κρασί, αποστάγματα (σούμα) και τυ-
ροκομικά προϊόντα. Φρέσκια ξινομυζήθρα, λαδοτύρι, 
εξαιρετική γραβιέρα και κεφαλοτύρι, τυριά τουλουμί-
σια και κοπανιστή. Συνδυάστε τα με υπέροχεςκορωνέ-
ικες ελίτσες και τις φημισμένες κριθαροκουλούρες ή 
τα Παριανά παξιμάδια και θα έχετε μιας πρώτης τάξης 
συνοδευτικό για τη σούμα σας!

Το νησί παράγει αρωματικό μέλι, προσφέρει μυρω-
δάτα βότανα (ρίγανη, φασκόμηλο, θυμάρι) και κάππα-
ρη ενώ τα ντόπια κρέατα που εκτρέφονται, είναι απα-
ράμιλλης γεύσης και ποιότητας.

Τρόποι συντήρησης 
Απλά, γευστικά, πρωτογενή υλικά βγαλμένα με κόπο 

και μεράκι από έναν τόπο ξερικό και άνυδρο. 
Ακόμα και σήμερα, εκτός από τις οργανωμένες καλ-

λιέργειες και τα θερμοκήπια, τα περισσότερα μπο-
στάνια είναι άνυδρα. Προτιμώνται καλλιέργειες και 
ποικιλίες με μικρές απαιτήσεις σε νερό. Οι άνθρωποι 
εκμεταλλεύτηκαν τις σκληρές –πολλές φορές- καιρι-
κές συνθήκες και τις έκαναν σύμμαχό τους στην προ-
σπάθειά τους να συντηρήσουν την τροφή τους για 
περισσότερο χρόνο. 

Ελιές, αμπέλια, φασολάκια, κουκιά, κάππα-
ρη, τοματιές: Η ευρηματικότητα των ανθρώπων 
οδήγησε σε τρόπους συντήρησης των τροφίμων που 
εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα. Εκμεταλλεύτηκαν το 
στεγνό άνεμο, τη δύναμη του ήλιου και την αλμύρα 
της θάλασσας και πέτυχαν την απόλυτη συντήρηση! 
Σύκα ξερά, τομάτες λιαστές και ψάρια γούνες ή λια-
στά. Όλα, «ψήνονται» στον άνεμο, στον ήλιο και στο 
αλάτι. Χταπόδια, τσίροι, ρίκια και τονάκια αλλά και 
ντόπια λουκάνικα και μπριζολάκια, στεγνώνουν στον 
καθαρό αέρα για να φυλαχτούν και να αξιοποιηθούν 
αργότερα. 

Σύκα, που το καλοκαίρι αφθονούν, γίνονται ξερικά, 
γεμιστά με σησάμι και αμύγδαλα αλλά και μαρμελάδες 
και γλυκά του κουταλιού. Σταφίδες λιαστές αλλά και 
τομάτες. Υπέροχα τυριά, διατηρούνται σε τουλούμια 
(τουλουμοτύρια) αλλά και σε βάζα όπως η κοπανι-
στή. Ο μούστος γίνεται κρασί, μουσταλευριά, πετιμέζι, 
μουστοκούλουρα, μουστολούκουμα. Φασολάκια και 
κουκιά στεγνώνουν για να φυλαχτούν για το χειμώ-
να. Σαλιγκάρια που μαζεύονται τις βροχερές μέρες και 
φυλάσσονται για μετέπειτα χρήση.

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο Σκαραμαγκάς…
Είμαστε μία κοινωνία που τα θέλουμε όλα. Θέ-

λουμε να έχουμε τουρισμό για να τα κονομάμε, 
θέλουμε να κρατήσουμε το τοπικό χρώμα, αλλά 
συγχρόνως όταν χτίζουμε εμείς, δεν έχουμε κανέ-
να απολύτως θέμα μ’ αυτό.

Θέλουμε τα πάντα να είναι στραμμένα γύρω 
από εμάς, αλλά συγχρόνως κάνουμε και «υψηλή» 
κριτική για ό,τι δε μας αγγίζει. Μας αρέσει να μας 
κανακεύουν και όχι να μας λένε την αλήθεια. Ανα-
πτύσσουμε εκ του ασφαλούς θεωρίες περί του 
«κρυστάλλινου» τρόπου ζωής, αλλά δεν έχουμε 
πρόβλημα για κάθε δική μας μπαμπεσιά…

Ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω πλέον την 
κριτική πολλών περί του επιπέδου στην αυτοδιοι-
κητική ζωή. Όλοι παραπονιούνται για το επίπεδο 
υποψηφίων και τους παράγοντες του τόπου. Λένε 
με ευκολία «πόσο έχει πέσει». Δηλαδή, για να κα-
ταλάβω τώρα; Τι είναι αυτό πάνω στην Πάρο που 
διακρίνεται, ώστε να έχουμε απαιτήσεις και για 
την τοπική πολιτική σκηνή; Πού είναι οι διακρίσεις 
στην υπόλοιπη κίνηση;

Είμαστε ένας τόπος που «φτιαχνόμαστε» από 
μόνοι μας με πληρωμένες διαφημιστικές καταχω-
ρήσεις για το πόσο «ουάου» νησί είμαστε. Και… 
«είμαστε το καλύτερο νησί της Ευρώπης», «είμα-
στε ο Νο 1 προορισμός» κλπ. Η πλάκα είναι ότι 
έχουμε αρχίσει να τα πιστεύουμε αυτά και δεν 
βλέπω πώς μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα και να 
μπούμε στην ουσία.

Θα γράψω ένα παράδειγμα για να κατανοήσου-
με κάποια πράγματα. Στην Αθήνα της δεκαετίας 
του 1920 υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη διασκέδαση 
και ψυχαγωγία –σύμφωνα με όλους τους συγ-
γραφείς- που έχει παρουσιαστεί στη νεώτερη Ελ-
λάδα. Ακόμα, την ίδια δεκαετία η πορνεία και τα 
ναρκωτικά ξεπέρασαν κάθε όριο, ιδιαίτερα στον 
Πειραιά (διαβάστε τον «Γιούγκερμαν» του λατρε-
μένου Μ. Καραγάτση –κατά κόσμον Δημ. Ροδό-
πουλος-). Την ίδια εποχή αναπτύχθηκαν κινήματα, 
ιδεολογίες και σχηματοποιήθηκε το προλεταριά-
το. Ομοίως, την ίδια εποχή, η αστική και εργατική 
τάξη άρχισαν να διαφοροποιούν τους τόπους κα-
τοικίας τους (στην Καστέλα οι πλούσιοι Πειραιώ-
τες, στη Δραπετσώνα και την Παλιά Κοκκινιά οι 
εργάτες, στη Νέα Κοκκινιά οι πρόσφυγες από τη 
Μ. Ασία).

Η αστική τάξη της δεκαετίας του ’20 στο λεκα-
νοπέδιο της Αττικής «ανακάλυψε» τον οικισμό του 
Σκαραμαγκά. Όποιος είχε χρήματα, ναρκωτικά, και 
παράνομο δεσμό, πήγαινε να «επενδύσει» τα χρή-
ματά του και να επιδειχθεί στον Σκαραμαγκά. Έως 
και οι μεγάλοι συγγραφείς των αρχών του 20ου αι. 
εκεί πήγαιναν να αυτοκτονήσουν (βλ.: Περ. Γιαν-
νόπουλος, ενώ Παλαμάς και Σικελιανός έγραφαν 
ποιήματα για την ανάπαυση του έλληνα διανοητή 
στον όρμο του Σκαραμαγκά). Τι έγινε ο Σκαραμα-
γκάς που έτρεχαν τότε όλοι να αγοράσουν κατοι-
κία και που οδηγήθηκε η μανία του ’20; Δεν έχω 
δυστυχώς τον χώρο για να αναπτύξω και άλλες 
παρόμοιες περιπτώσεις (π.χ. Καμένα Βούρλα), και 
να αποδείξω πώς «αυτοκτόνησαν» τουριστικά. Δε 
βαριέσαι. Εμείς είμαστε το πρώτο νησί της Ευρώ-
πης… 

 Έως 28/2 
οι εγγραφές 
στους 
εκλογικούς 
καταλόγους

Σύμφωνα με την εκλογική διαδικασία οι πολίτες που 
διαμένουν στην Πάρο και επιθυμούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα στον δήμο Πάρου στις επι-
κείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, καθώς 
και στις ευρωεκλογές του Μαΐου, μπορούν να υποβά-
λουν αιτήσεις  για μεταδημότευση, καθώς και αιτήσεις 
ετεροδημοτών για τις βουλευτικές εκλογές, μέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 2019.

Αρμόδια υπηρεσία είναι ο οικείος δήμος. Η διαδικα-
σία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι 
οι πολίτες, Έλληνες και Ελληνίδες, που έχουν συμπλη-
ρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέ-
ντες 2002).

Στρατηγική… 
του ονείρου

Όχι. Δεν είναι απογοητευτικά, πλέον, τα μηνύματα 
που λαμβάνουμε αναφορικά με το έργο της Δημοτικής 
Αρχής για την προβολή της Πάρου. Είναι τρομακτικά.

Η Δημοτική Αρχή που μέχρι πρότινος επέμενε στην 
απραξία… τώρα πλέον... επιμένει στη φαντασιοπληξία! 
Μέσα σε ένα τόσο ευνοϊκό κλίμα θετικών συγκυ-
ριών, εξαπολύονται κορώνες περί «μοναδικής στρα-
τηγικής» που φέρνει «μοναδικά αποτελέσματα». Τα 
γεγονότα όμως τους διαψεύδουν.

Το πρόγραμμα προβολής για τη φετινή σεζόν έβριθε 
από αντιγραφές και λάθη που προς στιγμήν αποδόθη-
καν στη βιασύνη και την προχειρότητα. Δυστυχώς τα 
πράγματα αποδείχθηκαν χειρότερα:

- Ίδιες ομάδες-στόχοι, υποδεικνύονται σε διαφορε-
τικούς προορισμούς.

- Ίδιες εκθέσεις. 
- Ίδιες ειδικές δράσεις όπως η διερεύνηση συνεργα-

σίας με τη Red bull, η συνέργεια με επώνυμο σεφ της 
Αυστραλίας κλπ.

- Ίδιο video και μάλιστα με ίδιο περιεχόμενο, για το 
Πάσχα. 

Και σαν μην έφταναν αυτά, εξανεμίζονται και οι τε-
λευταίες ελπίδες για διαφοροποίηση και στρατηγική, 
όταν στις εκθέσεις γίνονται τα ίδια ραντεβού για ουκ 
ολίγους προορισμούς…! 

Και ως εκεί καλά θα ήταν (;) αν δεν ακολουθούσαν 
και μεγαλειώδεις ανακοινώσεις περί... συμφωνιών 
προβολής της Πάρου, της Μήλου, της Άνδρου και της 
Τήνου μέσα από διεθνές δίκτυο ΜΜΕ: https://www.
naxospress.gr/arthro/toyrismos/itv-berlin-2018-oi-
germanoi-proothoyn-paro-andro-milo-kai-tino 

Και ο καιρός πέρασε και οι ανακοινώσεις δε μετου-
σιώθηκαν σε πράξεις αλλά επήλθε η σιωπή όταν 
επανειλημμένα ρωτήσαμε για την τύχη της συγκεκρι-
μένης δράσης και απάντηση δεν λάβαμε. 

Αντ’ αυτών; 
ΝΕΕΣ Πομπώδεις δηλώσεις για τη στρατηγική που 

φέρνει αποτέλεσμα και μαζί με αυτές.... ΝΕΕΣ «καλά 
οργανωμένες» εκθεσιακές συμμετοχές με την παρου-
σία στην έκθεση στο Ντίσελντορφ να γίνεται το νέο 
«success story». Εκπροσώπηση του προορισμού από 
ιδιώτη(!) χωρίς προηγούμενος να έχουν ενημερωθεί 
οι υπόλοιποι επαγγελματίες, και μάλιστα, με ερασιτε-
χνικές αναρτήσεις του με smile faces  στο προσωπικό  
αλλά και το επαγγελματικό του προφίλ στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, που προσκαλούσαν τους επισκέ-
πτες στο περίπτερο και υποκαθιστούν πλέον - όπως 
φαίνεται - την πολύμηνη επαγγελματική προετοιμασία 
για τον προγραμματισμό συναντήσεων που γινόταν 
στο παρελθόν. 

κ. Δήμαρχε, 
- Στρατηγική επιλογή ήταν η απόφαση που λή-

φθηκε πριν χρόνια να προσληφθεί εταιρία συμβούλων 
για την ενίσχυση των προσπαθειών μας, πράγμα σπά-
νιο και καινοτόμο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. 
Ο Δήμος Πάρου διαφοροποιήθηκε και δημιούργησε 
νέα πρότυπα για τους Δήμους μαζί με ελάχιστες ακό-
μη περιπτώσεις ΟΤΑ γύρω μας. 

- Στρατηγική επιλογή ήταν η συνεχής υλοποίηση 
καινοτόμων δράσεων και η επιμονή για να ολοκληρω-
θεί το έργο και να δικαιωθούν οι επιλογές μας, παρά 
το κλίμα δυσπιστίας που αντιμετωπίζαμε.

- Στρατηγική επιλογή, κ. Δήμαρχε, ήταν η σταδι-
ακή κάμψη της καχυποψίας και δυσπιστίας μέσα από 
δράσεις, προτάσεις και ιδέες από τους επαγγελματίες 
του τουρισμού. 

- Στρατηγική επιλογή κ. Δήμαρχε ΔΕΝ είναι η κακή 
αντιγραφή  της πεπατημένης των περασμένων ετών 
με στόχο την «ύπνωση» της Επιτροπής Τουρισμού και 
των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. 

- Στρατηγική επιλογή ΔΕΝ είναι τα παραπλανητικά 
Δελτία Τύπου και ψέματα.

- Στρατηγική επιλογή ΔΕΝ είναι το... WE ARE HERE 
PEOPLE BOOT SHOW 2019, COME BY AND SAY 
«HI» για το Ντίσελντορφ!

Φοβάμαι πως από «Imagine Paros» - το κεντρικό 
σύνθημα, οδηγηθήκαμε με πολύ ταχείς ρυθμούς στο 
«Imagine Promotion»...  

Έλεος πραγματικά!
Εύχομαι σύντομα να πάψετε να... φαντάζεστε και να 

ξεκινήσετε την υλοποίηση. 
Σκληρή δουλειά, ειλικρίνεια και επιμονή. Αυτά 

πρέπει να είναι η βάση της ορθής στρατηγικής του Δή-
μου Πάρου. 

Μαρία Κ. Χανιώτη, 
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πάρου

Υ.Γ.: Το μόνο που μας σώζει είναι ότι το νησί μας 
είναι ακόμη όμορφο και ότι ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί 
και σοβαροί επαγγελματίες που προσκαλούν, φιλοξε-
νούν και συντηρούν την επικοινωνία με τους επισκέ-
πτες μας. Άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο μας.

Απόψεις-Τοπικές ειδήσεις
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Επαρχιακό 
δίκτυο

Υπεγράφη στις 5/2 από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 
η εργολαβική σύμβαση του έργου «Συντήρηση - καθα-
ρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου 
2018», συνολικού προϋπολογισμού 72.912 ευρώ με 
ΦΠΑ (24%). 

Το έργο περιλαμβάνει:
Α) εργασίες καθαρισμού των τάφρων και των ερει-

σμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου,
Β) καθαρισμού των τεχνικών απορροής ομβρίων 

υδάτων (οχετών),
Γ) κλαδέματα δέντρων και θάμνων κτλ. που παρε-

μποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων,
Δ) επένδυση τάφρων με άοπλο σκυρόδεμα, αλλά 

και εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του 
οδοστρώματος (λακκούβες). 

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαί-
ες ώστε να διατηρείται η οδική ασφάλεια του επαρχια-
κού δικτύου της νήσου Πάρου. Τα τμήματα, στα οποία 
θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες είναι διάσπαρτα 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και θα υποδειχθούν στον 
ανάδοχο του έργου επί τόπου από την επιβλέπουσα το 
έργο υπηρεσία.

Τέλος, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να περαι-
ώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολα-
βίας ενός δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Προβολή 
στο CNN

Με επιτυχία στέφθηκε η εκστρατεία προβολής της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο CNN International (Νοέμ-
βριος-Δεκέμβριος 2018). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκστρατείας προβολής 
της Περιφέρειας, προβλήθηκε διαφημιστικό βίντεο στο 
CNN Airport Network (σε περισσότερα από 60 αερο-
δρόμια των ΗΠΑ), και στο CNN EMEA σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Ασία. 

Επιπλέον, προβάλλονταν στη ροή του προγράμματος 
του CNNΙ, δύο θεματικά βίντεο (Vacation Vignettes), 
διάρκειας 60 δευτερολέπτων το καθένα, τα οποία 
αναδείκνυαν τις ασύγκριτες ομορφιές των νησιών, τις 
μαγευτικές παραλίες αλλά και την πλούσια ιστορία και 
τον πολιτισμό. Μόνο στο CNN Airport παρακολούθη-
σαν τη διαφήμιση έως και 23 εκατομμύρια ταξιδιώτες 
μέχρι τη λήξη της εκστρατείας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας του διε-
θνούς τηλεοπτικού δικτύου (μετά το πέρας της προ-
βολής του διαφημιστικού σποτ), η διαφημιστική εκ-
στρατεία συνέβαλε στην ανάπτυξη μίας βελτιωμένης 
και θετικής αντίληψης γύρω από τον προορισμό «Νό-
τιο Αιγαίο». Συγκεκριμένα το 89% των ερωτηθέντων 
τηλεθεατών που είχαν δει το διαφημιστικό μήνυμα, 
μπόρεσαν εύκολα να το ανακαλέσουν στη μνήμη τους. 
Το 79% αυτών, συμφώνησαν ότι τους παρακίνησε να 
αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον προ-
ορισμό.

Ρέματα και Χείμαρροι
Ξέρετε ότι:
- Η αρχαία ονομασία του χείμαρρου «Έλυτας» ήταν 

Ασωπός. Αναφέρεται από τον Στράβωνα: «έστι δ’ 
Ασωπός (ποταμός) και παρά τας Θήβας ρέων και 
Πλαταιάς και Τανάγραν, άλλος δ’ έστιν εν Ηρακλεία τη 
Τραχινία, παρά κώμην ρέων ην Παρασωπίους ονομά-
ζουσι, τέταρτος δ’ εν Πάρω».

- Η αρχαία ονομασία του χείμαρρου «Παρασπόρος» 
ήταν Νέστος. Εκεί βρέθηκε επιγραφή, που φέρει το 
όνομα του ποταμού, που βρίσκεται δυτικά της Παροι-
κιάς:

«ΝΕΣΤ[Ο]Σ ΤΩ ΤΗΝΔΕ ΚΑΡΠΙΖΟ[ΝΤΙ ΚΑΙ ΝΕΜΟΝΤΙ 
ΓΗΝ] ΕΥ ΜΕΝ ΘΕΟΙ ΔΩΣΟΥΣΙΝ, [ΕΥ ΔΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ] 
ΤΙΜΩΝΤΙ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥΝ[ΤΙ ΤΟΥΤ’ ΑΓΑΛΜΑ ΜΟΥ]».

- Η ονομασία του τμήματος του χειμάρρου Αβδέλ-
λες που διασχίζει την Ανεραντζιά, προέρχεται από την 
ύπαρξη σ’ αυτόν αβδελλών και από τον αβδελλά που 
σύλλεγε και πουλούσε βδέλλες για τη χρησιμοποίηση 
τους ως βεντούζες.

- Ο ποταμός που καθώς ρέει ορμητικά βροντά, είναι 
ο Βρόντας.

- Ο καβάλος του παντελονιού έδωσε το όνομα του 
στον λόφο Καβάλλος λόγο ομοιότητας και αυτός με τη 
σειρά του στον Καβάλλ’ ο Ποταμός.

- Ποιος άλλος θα ήταν ο νονός του Καβουροπότα-
μου, από τα καβούρια που αφθονούσαν σ’ αυτόν. Ο 

ποταμός που θα είχε την τιμητική του κάθε Χριστού-
γεννα θα ήταν του Καλλικαντζάρου ο Ποταμός.

- Ο λάκκος στους οικογενειακούς φούρνους που 
δέχεται τη στάχτη και τα κάρβουνα λέγεται Καρνολάκ-
κι [από το καβουρνόλακκο]. Στην τοποθεσία Δάφνες, 
περιοχή δασώδη έκαναν κάρβουνα στους καβουρνό-
λακκους αυτούς, οι οποίοι βάπτισαν τον ποταμό Καρ-
νολάκκι.

- Κάτοικος της περιοχής Μαραθιού που καταγόταν 
από την Κάρπαθο, έδωσε το όνομα του στον ποταμό 
Καρπαθιώτη που περνούσε από τα κτήματα του.

- Ποταμός Κατσίκης, 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.    

- Στη δασώδη περιοχή της Λαγκάδας, τμήμα του δά-
σους που κάηκε (καψαλίστηκε) έδωσε το όνομα στον 
ποταμό Καψάλα. 

- Η Κλάδαινα σύζυγος του Κλάδου, είναι η νονά του 
ποταμού Κλάδαινα.

- Ο ποταμός Κορμός, πηγάζει μέσα από κορμό δέ-
ντρου όπως λέει η παράδοση και μαρτυρεί το όνομα 
του ποταμού. Μέσα στον κορμό αυτόν ζούσαν στην 
αρχαιότητα Κύκλωπες.

- Ο ποταμός Μπαξινός, πήρε το όνομα του από τον 
μπαξέ (περιβόλι) αφού περνούσε μέσα από περιβόλια. 

- Λάκκος γεμάτος νερό και γενικά τόπο που δέχεται 
άφθονα όμβρια νερά, σημαίνει ο ποταμός Μπουρδέ-
χτης. 

- Το φυτό phlomis fruticosa (πιπιλιές), που αφθονεί 
στην εκεί περιοχή και έχει διάφορες ονομασίες κατά 
τόπους, έδωσε το όνομα του στον ποταμό Πιπιλιές.  

Στον ποταμό Πνίχτες, κάποιος χωρικός, κατά την 
λαϊκή παράδοση, πνίγηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης 
καταιγίδας. 

- Η ρικάδα είναι το κοινό πουρνάρι (πρίνος ή δρυς η 
κοκκοφόρος), που βάπτισε το ποταμό Ρ’κάδας.

- Ποταμός με επώνυμο Συρίγος, που μνημονεύεται 
σε έγγραφο Παροικιάς του 1830.

- Ο ποταμός που σχηματίζει φαράγγι, πως αλλιώς 
θα μπορούσε να λέγεται πλην Φάραγγας. 

- Από βραχώδη σημεία που ανέβλυζαν οι τζιγκού-
ρες, όπως οι φλόγες της φωτιάς, σημεία που είχαν 
μεταφορικά μια φλόγα μέσα τους, βάπτισαν τον πο-
ταμό Φλόγα.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ιωάννης Κ. 
Μάτσας 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 

1849. Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο Αθη-

νών, αποφοιτώντας το 1872.

Στις 31 Οκτωβρίου 1873 παντρεύτηκε την 

18χρονη Κατίγκω, κόρη του βουλευτή και με-

γαλοκτηματία Πάρου, Τζωρτζάκη Μάτσα-Μαυ-

ρογένη και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο νησί μας. 

Άσκησε την ιατρική και διετέλεσε δήμαρχος Πά-

ρου επί 15ετία. Μετά την κατάργηση του δήμου, 

διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Παροικιάς, 

καθώς και πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμ-

βουλίου της Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Επί 

δημαρχίας του ανακαινίστηκε εκ βάθρων ο ενο-

ριακός ναός της Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς, το 

1887.  

Ο Ιωάννης και η Κατίγκω απέκτησαν 13 τέκνα, 

εκ των οποίων τα δύο πέθαναν σε βρεφική ηλι-

κία. Τα υπόλοιπα τέκνα ήταν 4 αγόρια, (Γεώργιος, 

Κωνσταντίνος, Πέτρος, Βαπτιστής) και επτά κορί-

τσια, (Μαρία, Χαρίκλεια, Φλώρα, Ελένη, Ευτέρπη, 

Αντιγόνη, Αιμιλία).

Στις 1 Νοεμβρίου 1889 του απενεμήθη ο Αρ-

γυρός Σταυρός των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγ-

ματος του Σωτήρος, για τις πολλές και ποικίλες 

προς την πατρίδα υπηρεσίες του. Πέθανε στην 

Πάρο στις 10 Φεβρουαρίου 1923. Με μέριμνα 

των υιών του Πέτρου και Βαπτιστή, τα οστά του 

μεταφέρθηκαν στο ναό της Γεννήσεως της Θεο-

τόκου, ιδιοκτησίας τους, στα Ψυχοπιανά. 

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 55, του Ν. Χρ. Αλι-

πράντη.

Η οδός της ξεκινάει από την πλατεία «Βασίλη 

Αργυρόπουλου», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), 
ενοικιάζεται πολυτελής µεζονέτα 
πέτρινη 150 τ.µ, αποτελούµενη από 
2 επίπεδα, πλήρως επιπλωµένη, 
για σεζόν ή και για όλο το χρόνο. 
Ισόγειο: 60 τ.µ., σαλονοτραπεζαρία, 
1 µπάνιο, 1 Υ/∆, βεράντα σκεπαστή. 
1ος όροφος: 80 τ.µ., 2 Υ/∆, 2 µπάνια, 
σαλόνι – κουζίνα, 3 σκεπαστές 
βεράντες, τζάκι, A/C, ηλιακός, κήπος, 

parking. Ενοικιάζονται µαζί ή και 
ξεχωριστά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
κ. Απόστολος: 6944 415 044

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙΑ ζητούνται προς ενοικίαση 
στην περιοχή της Παροικιάς, για το 
διάστηµα από 17/05 έως 5/10, για το 
εργαζόµενο προσωπικό ξενοδοχείου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6978 117 212

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΩ-
ΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε γνώση 
αγγλικών και επικοινωνιακή δεξιό-
τητα. Επιθυµητή η γνώση λογιστικής. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 22765, 
6944 763 186

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
αλουµινίου και PVC ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 22765, 6944 
763 186

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. Τηλ. 22840 41923 και 6938 
578 513

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από 
εταιρεία ενδυµάτων, στην Παροικιά 
και Λεύκες, ολόκληρη ή µισή σεζόν. 
Βιογραφικό στο egeorgia2000@
gmail.com

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, να 
γνωρίζει από µαγειρική, στην Παροι-
κία της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
5780457, 210 5737516. Κιν. 6932 
426 568 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
4* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής, 
front offi  ce manager, concierge/
assistant receptionist, σερβιτόρος, 
µπάρµαν, groom, καµαριέρες, απο-
θηκάριος, βοηθός µάγειρα και οδηγός 
µε αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: operations@
poseidon-paros.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για απογευ-
µατινή βάρδια σε ξενοδοχείο στην 
Παροικιά, για το διάστηµα από 18/5 – 

5/10 και για τις ειδικότητες: Υποδοχή, 
Μπαρ και Σέρβις (2 άτοµα) και Κου-
ζίνα – Σέρβις. Απαραίτητα προσόντα: 
Γνώση Αγγλικών, επικοινωνία µε τους 
πελάτες, γνώση παρασκευής καφέ-
ποτών και σνακ αντίστοιχα. Αποστολή 
βιογραφικών στο akrotirihotel@
gmail.com, Τηλ. για πληροφορίες: 
6978 117 212

ΑΤΟΜΟ ζητείται για βοήθεια σε 
πρωινό µπουφέ, λάντζα και γενική 
καθαριότητα για 8ωρη εργασία σε 
ξενοδοχείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
η γνώση Αγγλικών. Τηλ. για πληρο-
φορίες: 6978 117 212. Αποστολή 
βιογραφικών στο: akrotirihotel@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από πολυτελές 
ξενοδοχείο στον ∆ρυό της Πάρου, των 
παρακάτω ειδικοτήτων: σερβιτόροι, 
σοµελιέ, µάγειρες Α’ και ρεσεψιονίστ. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 328 
534.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από πολυτε-
λές ξενοδοχείο στον ∆ρυό της Πάρου. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει 1.200 ευρώ 
καθαρά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6944 328 534.

ΚΟΠΕΛΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ-
ΟΥ - ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για µόνιµη 
εργασία σε κατάστηµα στη Μάρπησσα. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγ-
γλικών, η χρήση Η/Υ µε λογιστικές 
γνώσεις, (πρόγραµµα Κεφάλαιο) 
και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Βιογραφικά στο: frantzisoe@gmail.
com και Τηλ. 6981 024 986

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
ζητείται για µερική απασχόληση για 
καθαρισµό βίλλας  στην περιοχή του 
∆ρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
(να µπορούν να συνεννοούνται) και 
η µετακίνηση µε δικό της όχηµα. Ερ-
γασία καθηµερινά τις πρωινές ώρες. 
Τηλ.: 694 0560 871, Σπυριδούλα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται σε δωµάτια 
στην Παροικιά από Μάιο έως και Σε-
πτέµβριο για εργασία 3 πρωινές ώρες 
περίπου 2-3 φορές την εβδοµάδα. 
Απαιτείται να έχει αυτοκίνητο.
Τηλέφωνο: 6948 511370

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για οργάνωση 
καθαριότητας και check-in σε πελάτες 
για κατοικίες στην Παροικιά για 
πεντάµηνη απασχόληση. Απαιτείται να 

έχει αυτοκίνητο και γνώση Αγγλικών. 
Τηλέφωνο: 6948 511370 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
εταιρεία έργων πρασίνου για φυτο-
τεχνικό έργο στην Πάρο. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6945 377 007

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εταιρεία 
ανακύκλωσης. Απαραίτητο δίπλωµα 
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932 
460 190, 22840-25131.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 
ΑΥΓΩΝ πωλείται, αχρησιµοποίητος, 
στην αρχική του συσκευασία. Τιµή 
αγοράς 1.350,00 €, τιµή πώλησης 
600,00 €. Τηλ. 6936 654 020

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Ο Γέροντας 
Γρηγόριος 
Δοχειαρίτης

(Β’ μέρος)
Ἡ συνεπής διακονία ἐπαινεῖτο πάντοτε διακριτικά 

ἀλλά σέ τρίτους. Ποτέ στόν ἴδιο ἀδελφό. Ἦταν ὅμως 
κεραυνοβόλος, ὅταν συναντοῦσε ραθυμία καί προ-
φάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Ἡ καθυστέρηση τό πρωΐ στήν 
παγκοινιά, χωρίς ἰδιαίτερο λόγο, συνιστοῦσε «ἔγκλη-
μα καθοσιώσεως»! Ποιός δέν τόν φοβήθηκε τίς ὧρες 
ἐκεῖνες, πού οἱ φωνές του ἀκούγονταν μέχρι τό μου-
ράγιο!

Κάθε βράδυ ὅμως μέ ξεκλείδωτη τήν πόρτα τοῦ 
Ἡγουμενείου δεχότανε καθένα πού ἐρχότανε λίγο νά 
χαλαρώσει ἤ νά ζεσταθεῖ κοντά στή μοναδική σόμπα 
πού ἔκαιγε τό χειμώνα, ἤ νά ρωτήσει κάτι. Κάθε βράδυ 
ρωτοῦσε καθένα (ἄν ἐργαζόταν μακρυά του) πῶς πέ-
ρασε τή μέρα, τί ἔφτιαξε, ποῦ ἀπασχολήθηκε. Λίγο τσί-
πουρο ἤ ἕνα γλυκό πού πρόσφερε ὁ διακονητής, ἕνας 
ζεστός λόγος, μία διήγηση ἤ ἀναμνήσεις τοῦ γέροντα 
ἀπό τήν Πάτμο καί τό γέροντα Ἀμφιλόχιο ἤ ἀναγνώ-
σεις, μᾶς ἔκαναν νά ξεχνᾶμε τόν κόπο τῆς ἡμέρας, τίς 
φωνές, τίς δυσκολίες καί τόν ὄγκο τῆς ἐργασίας πού 
βλέπαμε μπροστά μας. Ἦταν κυριολεκτικά δοσμένος 
στήν ἀδελφότητα. Ὅλα τά ἄλλα ἦταν πάρεργα. Ἐκεῖνες 
τίς ὧρες, πού συνήθως ἔτρωγε τό βραδυνό του, βλέ-
παμε ἕναν ἄλλο Γέροντα, τρυφερό καί στοργικό πα-
τέρα, μέ κατανόηση καί συμπάθεια γιά τόν καθένα. 
Μάλιστα ἐκεῖνες τίς ὧρες τόν ἀκούγαμε συχνά ὅλοι 
νά μιλᾶ στό τηλέφωνο μέ πνευματικοπαίδια του, (δι-
ότι μόνο τότε τόν εὕρισκαν εὔκαιρο) ὅπου ἔδινε προ-
σωπικά συμβουλές, μάλωνε, στήριζε καί ἐνίσχυε τούς 
ἀνθρώπους, χωρίς νά μᾶς πεῖ ποτέ: -Περάστε ἔξω, 
ἔχω κάτι ἰδιαίτερο νά πῶ. Ἔτσι, μαθαίναμε τόν τρόπο 
τῆς ποιμαντικῆς του χωρίς διδασκαλία.

Ποίμαινε μέ διάκριση καί ἐλευθερία τούς μοναχούς 
του, σεβόμενος τόν χαρακτήρα καθενός. Δέν ἔβαζε 
μπροστά μας καλούπια. Τόνιζε τά ἀγαθά στοιχεῖα κα-
θενός καί ὁδηγοῦσε πρός μίμηση, χωρίς νά ἐπιβάλλει. 
Ἔδινε μοναχικά πρότυπα ἀπό παλαιούς πατέρες πού 
εἶχε γνωρίσει ἤ συναναστραφεῖ, χωρίς νά ἀπαιτεῖ τέ-
λεια ἀντιγραφή. 

Ἤθελε νά βλέπει ἕστω καί μικρή προσπάθεια καί 
τότε ἔκανε στραβά μάτια σέ ἀνθρώπινες ἑλλείψεις καί 
ἀδυναμίες. Ἄκουε καί ὑπάκουε στή συνετή κι ἐμπερι-
στατωμένη γνώμη τοῦ ἀδελφοῦ πάνω στή διακονία 
του, ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖνος τοῦ γεννοῦσε ἐμπιστοσύνη. 
Μᾶς μετέδιδε θάρρος, ὅτι ὁ ἀγώνας μας -ὅσο μικρός 
κι ἄν εἶναι- ἀναγνωρίζεται, γίνεται ἀποδεκτός χωρίς 
ἐπαίνους καί κούφια λόγια, πάντα ὅμως ἤθελε κι ἄλλο. 
Ποτέ δέν εἶπε, φτάνει ὅσο ἔκανες. Πάντα περίμενε τό 
ἑπόμενο βῆμα. Αὐτό μᾶς ἔδινε φτερά νά συνεχίσου-
με, χωρίς νά λογαριάζουμε καθόλου τόν ἑαυτό μας. 
Ρίχναμε τόν ἑαυτό μας στή διακονία τοῦ κοινοβίου, 
χωρίς θέλω, νομίζω, ἔχω τή γνώμη, κουράστηκα, κρυ-
ώνω…

Ἀκόμα, δέν ἐφείδετο νά μαλώσει μεγαλύτερους 
ἀδελφούς μπροστά σέ νεώτερους, ὁσάκις τό ἔκρινε 
δίκαιο, ἤ νά ὑπερασπιστεῖ νεώτερο μπροστά σέ παλαι-
ότερο ἀδελφό, πράγμα πού μᾶς ἐφιστοῦσε τήν προ-
σοχή, ὅτι κι ὅταν γίνεις παλαιότερος, μήν πάψεις νά 
προσέχεις. Ὅταν μεγαλύτεροι ἀδελφοί τοῦ μιλοῦσαν 

ἰδιαίτερα γιά θέματα διοίκησης τῆς Μονῆς παρουσίᾳ 
νεωτέρων, δέν ἀπαντοῦσε σιγανά, μήν ἀκούσουν οἱ 
νεώτεροι, ἀλλά μέ παρρησία καί ἄφοβα εἰς ἐπήκοον 
ὅλων.

Στήν Τράπεζα μιλοῦσε συχνά γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν 
παθῶν, τά ὁποῖα ἀνέλυε μέ θαυμαστή λεπτομέρεια καί 
μάλιστα πάντοτε μέ εἰκόνες ἀπό τήν καθημερινή ζωή 
καί τή φύση ἀλλά καί μέ τήν ἀθυροστομία τοῦ νησιώ-
τη. Ἡ ὁμιλία ἄρχιζε γλαφυρά μέ κάποια παλιά ἱστορία 
ἤ ἕνα φυσικό γεγονός καί ὅλοι ἀναρωτιόμαστε ποῦ θά 
καταλήξει, ποῦ θά σύρει τό λόγο, γιά ποιόν χτυπᾶ ἡ 
καμπάνα σήμερα. Μήπως γιά μένα; Ἔχτιζε τόσο ὄμορ-
φα τό λόγο, πέτρα-πέτρα, πού δέν ἄφηνε περιθώρια 
ἐρωτήσεων ἤ κενά ἀναπάντητα, χωρίς ποτέ νά θίγει 
δημόσια κανέναν. Ὅποιος εἶχε παρασυρθεῖ σέ λάθος, ἤ 
στήν διακονία ἤ στήν ἐξομολόγηση, καταλάβαινε μό-

νος του γιά ποιόν τά λέει. Ἔδειχνε τό δρόμο γιά τή με-
τάνοια καί τήν ταπείνωση, πάντοτε ἀποδεχόμενος τόν 
εἰλικρινῶς μετανοοῦντα, κάθε Σάββατο στό Ἡγουμε-
νεῖο, καί δίς καί τρίς καί ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. Διακρι-
τικά καί προσεκτικά παρακινοῦσε στήν προσευχή, ὄχι 
ὅμως εἰς βάρος τῆς διακονίας. Δέν θά προσεύχομαι 
ἐγώ στό κελλί μου, ὅταν οἱ ἄλλοι διακονοῦν, διότι «μεί-
ζων πασῶν ἀρετῶν ἡ ἀγάπη». Ὅταν οἱ κόποι ὑπερῆρον 
τάς κεφαλάς ἡμῶν, δέν μάλωνε γιά τήν ἀμέλεια στήν 
προσευχή, ἤ στό «μέ πῆρε ὁ ὕπνος». «Τό ἐρειπωμένο 
μοναστήρι ἔχει ἀνάγκη τή διακονία ὅλων. Ἀργότερα θά 
βροῦμε ὥρα γιά προσευχή», ἔλεγε.

Κατά τήν ἵδρυση τοῦ γυναικείου Μετοχίου στό Σοχό 
Λαγκαδᾶ κάθε μέρα μπροστά ἀπό τό πρωί μέχρι τό 
βράδυ. Διάλεγε τίς πιό ταπεινωτικές δουλιές, νά σκου-
πίζει καί νά καθαρίζει μέ σκεπάρνι τά ξύλα ἀπό τίς 
πρόκες. Χιλιάδες πρόκες... -Ποιός κάρφωσε τόσες 
πρόκες; Ἐκεῖνος ὅμως σκεφτόταν τά ἑπόμενα βήματα. 
Μέ καθαρό νοῦ ἀπαντοῦσε στίς ἐρωτήσεις τῶν μα-

στόρων περί τοῦ πρακτέου, χωρίς νά μᾶς ἐπιβαρύνει 
ἐκ τῶν προτέρων μέ τόν ὄγκο τῆς δουλειᾶς πού ἀπαι-
τεῖτο. Κάθε φορά χάραζε τόν ἑπόμενο στόχο, ἀνάλογα 
μέ τό χρόνο καί τίς δυνατότητές μας. (Κάποιοι πού δέν 
ἄντεξαν στό πρόγραμμά του ἀναχώρησαν...) Οἱ κόποι 
γιά ἕνα κοινό σκοπό ἀδελφώνουν τούς ἀνθρώπους. 
Ὅλοι χαιρόμαστε σήμερα κι ἀπολαμβάνουμε τούς 
κόπους ἐκείνους, ἐνθυμούμενοι τήν ὑπερβολική πί-
εση στόν ἑαυτό μας, κάποιες στιγμιαῖες ἐσωτερικές 
ἀντιδράσεις, ἀλλά καί εὐχάριστες στιγμές πάνω στή 
δουλειά, ἀδελφικά πειράγματα, σκωπτικές φιλοφρο-
νήσεις(!), τίς ἀγελάδες τοῦ Νικόλα τοῦ γείτονα πού 
γκρέμιζαν τά ὑπαίθρια κουζινικά μας, καί τόσα ἄλλα... 
Πάντα ὅμως τή μορφή τοῦ γέροντα δίπλα μας, σάν τή 
κλῶσσα πού ταΐζει, προστατεύει καί φροντίζει μέ κάθε 
τρόπο τά πουλιά της!

Στήν Ἱερά Κοινότητα (δηλαδή στίς Διπλές Συνάξεις) 
ἡ παρουσία του ποτέ δέν πέρναγε ἀπαρατήρητη. Ρω-
τοῦσαν σιγανόφωνα κυτάζοντας δεξιά κι ἀριστερά: 
-Ἦρθε σήμερα; Πάντοτε μέ τό ἀστεῖο, μέ τό πείραγ-
μα καί μέ τήν ἐπιμονή του ἔδειχνε τό δρόμο πού θε-
ωροῦσε σωστόν, ἀκόμα κι ἄν πήγαινε ἀντίθετα στό 
ρεῦμα τῶν πολλῶν ἤ στό κύρος παλαιότερων γερο-
ντάδων. Μέ σθένος καί διακριτικότητα δέ δίσταζε νά 
θίξει τά κακῶς κείμενα εἴτε ἐνώπιον πολιτικῶν εἴτε 
ἐνώπιον ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων. Πολλές φορές 
ἔβγαλε τό ἱερό Σῶμα ἀπό δύσκολες καταστάσεις, 
μεταβάλλοντας τή γνώμη τῶν ἀντιθέτων. Ἦταν ἀπό 
ὅλους σεβαστός (ἀκόμα καί ἀπό ἐκείνους πού δέ συμ-
φωνοῦσαν μαζί του) γιά τή σύνεση, γιά τή συνέπειά 
του στήν τάξη καί τά προνόμια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά 
τούς ἀτελείωτους κόπους στή Μονή του καί γιά τόν 
ἄφοβο καί τολμηρό χαρακτήρα του.

Τά τελευταῖα πέντε χρόνια πού ξεχείλισε τό ποτήρι 
τῆς ἀνομίας στήν χώρα μας, πού τό ἀνήθικο, τό πρό-
στυχο, τό ἄσεμνο, τό ἁμαρτωλό ἔγινε νόμος τοῦ κρά-
τους, ὁ γέροντας ἀποφάσισε νά διαμαρτυρηθεῖ δημό-
σια, στέλλοντας πύρινα γραπτά ἄρθρα στό διαδίκτυο. 
Δέ θά προδώσουμε τήν πίστη τῶν πατέρων μας. Δέ 
θά ποδοπατήσουμε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Δέ θά 
ξεπουλήσουμε τήν ἱστορία μας, βροντοφώναξε. Πολ-
λοί στηρίχτηκαν μέ τό λόγο του καί δόξασαν τό Θεό 
πού ἀκούστηκε φωνή ἀντίδρασης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. 
Κάποιοι τά φωτοτύπησαν καί τά δίνουν σέ ἄλλους δω-
ρεάν.

Τέλος, ὅταν τό σαρκίο του ἀσθένησε ἕως θανάτου 
(καί πρίν ἀσθενοῦσε συχνά, ἀλλά τήν ἑπόμενη τόν βλέ-
παμε ὄρθιο νά κατευθύνει, σά νά μή συνέβη τίποτα 
τήν προηγούμενη) εἴδαμε τό Γέροντα νά ὑπομένει τόν 
πόνο καθημερινά μέ ἀτελείωτη ὑπομονή καί ἀντοχή, 
χωρίς νά ἐκνευρίζεται πρός τούς διακονητές, χωρίς 
νά ἀπαιτεῖ εἰδική τροφή ἤ περιποίηση, χωρίς νά ζητᾶ 
ἰατρικές γνωματεύσεις ἤ γιατί αὐτό τό φάρμακο κι ὄχι 
ἐκεῖνο. Συχνά ἐξωμολογεῖτο μπροστά μας ἤ ἐνώπιον 
κοσμικῶν λάθη ἤ παραλείψεις του. Εἶχε ἀφήσει ὁλο-
κληρωτικά τόν ἑαυτό του μέ κάθε ἐμπιστοσύνη σά μι-
κρό παιδί στά χέρια τοῦ διακονητῆ ἰατροῦ, πού τόν 
συνόδευε ὑπέρ τήν εἰκοσαετία ὡς ἄγγελος στά προ-
βλήματα τῆς ὑγείας του καί τοῦ ἀδελφοῦ νοσοκόμου.

- Γέροντα, θά πᾶμε στόν Παράδεισο; τόν ρωτήσαμε 
τίς τελευταῖες μέρες του.

- Ἐγώ ἀποκλείεται, γιατί εἶμαι ἁμαρτωλός. Ἐσεῖς θά 
πᾶτε.

- Εὐχαριστοῦμε, γέροντα. Πρέσβευε γιά μᾶς στόν 
Κύριο. Καλή ἀντάμωση στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ. 

Ἱερ. Φιλόθεος Δοχειαρίτης

Ορθοδοξία
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Πανικός για 
τις θέσεις!

Ο ΑΟΠ έπαιξε τόσο… όσο… για να πετύχει μία κα-
θαρή νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Μαρμάρων και να 
καταλάβει και μαθηματικά μία από τις δύο πρώτες 
προνομιούχες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του 
Ομίλου, που στέλνουν τις ομάδες απευθείας στα μπα-
ράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Από την άλλη ο Αστέρας –που έχει ενθουσιάσει τους 
φίλους του με την πορεία του στο β’ γύρο του πρωτα-
θλήματος- είδε να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η 
υπόθεση για την τρίτη προνομιούχο θέση του Ομίλου, 
που και αυτή μέσω αγώνων μίνι πρωταθλήματος με 
τις άλλες τρίτες ομάδες των Ομίλων, οδηγεί στα μπα-
ράζ για τον πρωταθλητή.

Τα γκολ για την ομάδα της Παροικιάς πέτυχαν ο 
Γιουρτζίδης με απευθείας χτύπημα φάουλ στο 28ο λε-
πτό και ο Τσούκε με κεφαλιά στο 67ο λεπτό. Ακόμα και 
οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ, 
αλλά και οι δύο τερματοφύλακες (Χαριστός, Αμπρά-
μοφ), είχαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και έσωσαν τις 
ομάδες τους.

Τέλος, ο διαιτητές κ. Κουζούμης, απέβαλε τον Κρη-
τικό του Αστέρα στο 86ο λεπτό, καθώς και τους προ-
πονητές των δύο ομάδων. Στο 59ο λεπτό τον κ. Χρ. 
Γαβαλά των γηπεδούχων και στο 75ο λεπτό τον κ. Χρ. 
Σάμιο των φιλοξενουμένων.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χαριστός, Ρέλλας, Καντιώτης, Καραφυλλάκης, 

Χίσκα, Γκιόκα (Κούτσα), Ράπτης (Μπέρτι), Γιουρτζίδης, 
Αρκουλής (Σαρρής), Γιαννούλης. Τσούκε.

Αστέρας Μαρμάρων: Αμπράμοφ, Μπελούκης 
(Χαραλαμπίδης), Κλούβας, Παρζάλης, Κρητικός, Ρέις, 
Αναστασάκης, Κληρονόμος, Αλιπράντης, Μοστράτος, 
Αντιπαριώτης

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τους κ.κ. Αγγέ-
λου και Γ.Α. Μαθοιυδάκη.

«Κοιμήθηκε»
Σαν υπνωτισμένος μπήκε ο Νηρέας στο γήπεδο της 

Σερίφου για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και 
τελικά έχασε με 4-2.

Η Σέριφος προηγήθηκε 1-0 πριν καλά καλά συμπλη-
ρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα με όμορφο γκολ 
(ψαλίδι) του Λιβάνιου. Ο ίδιος παίκτης στο 15ο λεπτό 
έκανε με λόμπα το 2-0 σχεδόν από το κέντρο του γη-
πέδου! Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά –και ενώ ο Νη-
ρέας είχε ισορροπήσει το παιχνίδι- ο Λιβάνιος έκανε με 
σουτ χατ τρικ στο 28ο λεπτό, γράφοντας το 3-0.

Ο Νηρέας, στη συνέχεια, έκανε τη μεγάλη αντεπίθε-
ση και μείωσε σε 3-1 με κεφαλιά του Μπαμπαλίου στο 
30ο λεπτό. Οι συνεχείς επιθέσεις του στο πρώτο ημί-
χρονο και οι ευκαιρίες που είχε η παριανή ομάδα δεν 
απέφεραν άλλο γκολ. Στο Β’ ημίχρονο ο Νηρέας συνέ-
χισε όπως τελείωσε τα πρώτα 45 λεπτά και έτσι, στο 
50ο λεπτό, μείωσε σε 3-2 με πέναλτι του Ραμπαβίλα. 

Τελικά, η Σέριφος έκανε το 4-2 με ένα περιπετειώ-
δη γκολ, καθώς στο 70ο λεπτό ο Λιβάνιος με πλασέ 
έστειλε την μπάλα προς την εστία του Νηρέα. Η μπάλα 
αποκρούστηκε από τον Παριανό τερματοφύλακα Βα-
σιλάρη, αλλά ο διαιτητής έδειξε τη σέντρα υποστηρί-
ζοντας ότι είχε περάσει τη γραμμή.

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: Κοσμάς Βαλσαμάκης, Κων/νος Βαλσαμά-

κης, Παγιολάρι, Κ. Παρίσης, (Ν. Ρεβύνθης), Μουστάκας, 
Α. Μαγουλάς, Λιβάνιος (Ατσόνιος), Παπαδόπουλος, 
Δ. Παρίσης (Μαγουλάς), Κ. Ρεβύνθης (Αδελιανάκης), 
Παππάς

Νηρέας: Βασιλάρης, Ραμπαβίλας (Τριπολιτσώτης), 
Ζουμής, Άλκο, Ρεσουλάι, Παπαδόπουλος, Μπαμπαλίου 
(Κρίστι), Σιμόπουλος, Ρούσσος, Βράπι, Αρκουλής.

Διαιτητής: Καλογεράς, με βοηθούς τους κ.κ. Αγγέ-
λου και Βαρθαλίτη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ.

Τήνος – Μύκονος 0-2
Πάγος – Ανδριακός 7-1
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 29  (μπαράζ ανόδου)
2. ΑΟ Σύρου 25
------------------------
3. Μύκονος 22
------------------------
4. Πάγος 16
5. Τήνος 14
6. Ανδριακός  0
7. Αίας Σύρου -3
Β’ Όμ.
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 2-0
Σέριφος – Νηρέας 4-2
Παμμηλιακός – Κύθνος 3-0
Βαθμολογία
1. Σέριφος 31  (μπαράζ ανόδου)
2. ΑΟΠ  30  (μπαράζ ανόδου)
--------------------------------
3. Παμμηλιακός  20
--------------------------------
4. Αστέρας Μαρμάρων  19
5. Νηρέας  18
6. Μαρπησσαϊκός  14
7. Κύθνος  6
8. Πανσιφναϊκός  -6
Σημ. 1: ΑΟΠ και ΑΠΣ Κύθνου έχουν έναν αγώνα 

περισσότερο. Ο Πανσιφναϊκός έχει αποχωρήσει από 
το πρωτάθλημα.

Σημ. 2: Παμμηλιακός και Κύθνος έχουν -3 βαθμούς, 
ενώ ο Πανσιφναϊκός -6.

Επόμενη αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Σέριφος
ΑΠΣ Κύθνου – Νηρέας
Παμμηλιακός - Μαρπησσαϊκός
Γ’ Όμ.
Πανναξιακός – Πύργος 1-1
Ίος – Καρτεράδος 2-1
Φιλώτι – ΠΑΣ Νάξου 3-2
Βαθμολογία (Τελική)
1. Πανναξιακός 34  (μπαράζ ανόδου)
2. Πύργος 27  (μπαράζ ανόδου)
--------------------------------------------------------
3. Καρτεράδος 20  (μπαράζ με τρίτους των  

  άλλων ομίλων)
--------------------------------------------------------
4. Ίος 19
5. Φιλώτι 14
6. ΠΑΣ Νάξου 7
8. Αστέρας Τραγαίας -3
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 3-1
Βαθμολογία
1. Πανσιφναϊκός 15
2. ΑΟΠ 13
3. Παμμηλιακός 10
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. Νηρέας 0
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει δύο αγώνες περισσότε-

ρους και ο Πανσιφναϊκός έναν αγώνα περισσότερο 
από τις υπόλοιπες ομάδες.

Κ-12 (Γ’ Όμ.)
Νηρέας – ΑΟΠ 2-2
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 9
2. Μαρπησσαϊκός 4
3. Νηρέας 4
4. Παμμηλιακός 2
Σημ.: Μαρπησσαϊκός και Παμμηλιακός έχουν από 

δύο αγώνες λιγότερους.

Ενίσχυση ΑΟΠ
Με τη φανέλα του ΑΟ Πάρου θα αγωνιστεί ο 29χρο-

νος έμπειρος αμυντικός από το Αίγιο, Χρήστος Ρέλλας.
Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί επί πολλά χρόνια 

με τον Παναιγιάλειο σε Β’ και Γ’ εθνική (συνολικά 42 
αγώνες), καθώς και σε Κόρινθο, Αχαϊκή και Αστέρα 
Ιτέας, που ήταν η τελευταία του ομάδα πριν έρθει στην 
Πάρο.

Αθλητικά

Πινγκ πονγκ

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς προσκαλεί τους 
φίλους αθλητές του Πινγκ-Πονγκ από όλη την Πάρο 
και την Αντίπαρο να συμμετάσχουν στους αγώνες που 
θα γίνουν στον πολιτιστικό σύλλογο ως εξής:

Παιδιά και έφηβοι: 12-18 ετών
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 6μμ Προκριματικοί 

αγώνες.
Κυριακή 3 Μαρτίου 6μμ Ημιτελικοί και τελικοί 

αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 21 Φεβρουαρίου 

στον Δημήτρη Καλανδράνη: Τηλ 697 34 42 210 και 
στον Γιώργο Στουγιάννου: Τηλ 694 29 53 950

Ενήλικες: Όλων των ηλικιών
Σάββατο 2 Μαρτίου 6μμ Προκριματικοί αγώνες
Κυριακή 3 Μαρτίου 6μμ Ημιτελικοί και τελικοί 

αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

στον Δημήτρη Καλανδράνη: Τηλ 697 34 42 210
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Σ. Σταματόπου-

λος, Γ. Στουγιάννου, Jean Baptiste Leullier, Δ. Καλαν-
δράνης

ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: ΚΔΕΠΑΠ.

φωτό αρχείου
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Βαριά ήττα για 
τον Πλοηγό

Βαριά ήττα με 86-54 δέχθηκε ο Πλοηγός Αντιπά-
ρου από την ΑΕ Σαντορίνης στο μεγάλο ντέρμπι που 
έγινε στη Θήρα, για τον Β’ Όμιλο παίδων της ΕΣΚ Κυ-
κλάδων. Ο Πλοηγός μάλιστα, «κατάφερε» και έχασε 
τη διαφορά των 30 πόντων(!) που είχε κερδίσει στον 
πρώτο αγώνα στην Πάρο, και έτσι σε περίπτωση ισο-
βαθμίας η ομάδα της Σαντορίνης έχει τον πρώτο λόγο.

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο οι Νασούλας και Κα-
βαλλάρης των γηπεδούχων πέτυχαν τους 76 πόντους 
για τους γηπεδούχους και ήταν αυτοί που ουσιαστικά 
«εκτέλεσαν» την ομάδα της Αντιπάρου.

Η φιλότιμη προσπάθεια του Τριαντάφυλλου του 
Πλοηγού, που πέτυχε 32 πόντους δεν μπορούσε να 
αλλάξει την κατάσταση και ενώ στο πρώτο ημίχρονο ο 
αγώνας πήγαινε πόντο-πόντο, στο δεύτερο ημίχρονο η 
ομάδα της Αντιπάρου ήταν σαν να μη βγήκε ποτέ στον 
αγωνιστικό χώρο. Τα δεκάλεπτα του αγώνα άλλωστε 
τα λένε όλα: 15-18, 37-33, 63-43, 86-54.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΕ Σαντορίνης: Γρηγοριάδης, Γ. Κοκιόπουλος 2, 

Διαμαντής 2, Νασούλας 41 (2), Φύτρος, Σ. Κοκιόπου-
λος, Καβαλλάρης 35 (4), Λαζρί 6, Δελαμάνης, Καραμο-
λέγκος, Ξαγοράρης, Ζωχιός

Πλοηγός: Α. Φαρούπος 6, Π. Μαρινάτος, Δ. Μαρι-
νάτος 8, Χρ. Φαρούπος 2, Αθανασίου, Χιούσα 6, Βι-
σκούλλι, Σκιαδάς, Τριαντάφυλλος 32 (1).

Βαθμολογία παίδων (Β’ Όμ.).
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πλοηγός 14
3. Φανάρια 10
4. ΑΟΠ 9
5. Πανναξιακός 8
6. Μαρπησσαϊκός 7
Σημ.: ΑΕ Σαντορίνης και Πλοηγός έχουν από 8 

αγώνες. Πανναξιακός και Μαρπησσαϊκός έχουν από 7 
αγώνες. ΑΟΠ και Φανάρια έχουν από 6 αγώνες.

Ακόμα φωνάζουν οι γυναίκες του ΑΟΠ
Με πολλά παράπονα από τον ΑΟ Πάρου ολοκληρώ-

θηκε το βράδυ του Σαββάτο ο αγώνας στο γήπεδο της 
Σαντορίνης, μεταξύ ΑΕ Σαντορίνης και ΑΟΠ που έληξε 
με 55-50.

Ο ΑΟΠ όπως γράψαμε έχει πολλά παράπονα από τη 
διαιτησία –ιδιαίτερα του κ. Εμ. Γαβαλά-, ενώ αποβλή-
θηκε με δύο τεχνικές ποινές ο προπονητής της παρια-
νής ομάδας, Στ. Βλάχος. 

Ο ΑΟΠ από την αρχή του αγώνα «κυνήγαγε» στο 
σκορ την ομάδα της Σαντορίνης παρά το πολύ κακό 
ξεκίνημά του. Προς το τέλος του αγώνα η παριανή 
ομάδα έφερε το σκορ στο ένα καλάθι, αλλά λίγο η 
κούραση, λίγο η συνετή άμυνα από τη Σαντορίνη, δεν 
επέτρεψε στον ΑΟΠ να πάρει τη μεγάλη νίκη. Τα δε-
κάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-5, 27-16, 40-33, 55-50.

Οι πρωταγωνίστριες:
ΑΕ Σαντορίνης: Τρούνι 2, Τσολακίδου, Σελάμι, Δ. 

Φουστέρη 2, Π. Τσούπα 25, Παπαϊωάννου 2, Μ. Φου-
στέρη 2, Γούσια, Δελιαλή 8 (2), Μ. Τσούπα 14 (2), Ξα-
γοράρη, Χατζηαυγουστίδου

ΑΟΠ: Καλακώνα 22 (5), Βιώνη, Φλέσσα-Δρακάκη 
6, Βεντούρη 8, Κουρμούκη, Δ. Αλιπράντη 4, Πάσσαρη, 
Καλογεροπούλου, Τσιγώνια, Φ. Αλιπράντη, Ιωαννίδου 
6, Λαουράκη 4.

Βαθμολογία γυναικών
1. ΑΕ Σαντορίνης 9
2. ΑΟΠ 8
3. Περιστεριώνας 5
4. Φανάρια 3
5. Πανναξιακός 2
Σημ.: ΑΟΠ και ΑΕ Σαντορίνης έχουν από 5 αγώνες. 

Ο Περιστεριώνας έχει 4 αγώνες. Φανάρια και Παννα-
ξιακός από 2 αγώνες.

Ήττα στους εφήβους
Με σκορ 71-51 ηττήθηκε ο Μαρπησσαϊκός στη 

Νάξο από τον Πανναξιακό για το πρωτάθλημα εφή-
βων.

Η ομάδα της Νάξου ήταν εντυπωσιακή σε ευστο-
χία στα σουτ που επιχειρούσε στο δεύτερο ημίχρονο 
και ο Μαρπησσαϊκός έδειξε ανήμπορος να αντισταθεί. 
Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν: 20-20, 39-32, 57-40, 
71-51.

Οι πρωταγωνιστές:
Πανναξιακός: Σαράντος 10 (2), Κρητικός 13 (1), 

Κορακίτης 12, Αρτσάνος 26 (2), Μαυρομάτης, Απει-
ρανθίτης, Γρυλλάκης 10, Λιανόπουλος, Φλεριανός, 
Τόμπας

Μαρπησσαϊκός: Χαλιάς 1, Μελανίτης, Μπουρα-
ντάς 2, Προμπονάς, Ρούσσος, Ζωντανός 14, Μπάλιος 
7, Γεωργίσος 9, Λουκής 12 (3), Αρκουλής 6, Πετρό-
πουλος.

Βαθμολογία εφήβων (Β’ Όμ.)
1. ΑΕ Σαντορίνης 13
2. Πανναξιακός 10
3. Μαρπησσαϊκός 10

4. Φανάρια 6
5. ΑΟΠ 6
Σημ.: Η ΑΕ Σαντορίνης έχει 7 αγώνες, τα Φανάρια 5 

αγώνες και οι υπόλοιπες ομάδες από 6 αγώνες.

Λύγισαν οι κορασίδες του ΑΟΠ
Με 46-32 η ομάδα κορασίδων του ΑΟΠ ηττήθηκε 

στη Θήρα από την ΑΕ Σαντορίνης. Η παριανή ομά-
δα από την έναρξη του αγώνα παρακολουθούσε στο 
σκορ την ομάδα της Σαντορίνης, αλλά στο τελευταίο 
δεκάλεπτο ο ΑΟΠ «παρέδωσε» τα όπλα…

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 10-7, 23-14, 34-29, 
46-32.

Οι πρωταγωνίστριες:
ΑΕ Σαντορίνης: Βαρβαρήγου 2, Τσολακίδου, Σε-

λάμι, Παντζιαρίδη, Φουστέρη 6, Παπαϊωάννου 26, 
Τρούνι 5, Γούσια 7, Αργυρού, Κεβάνη, Ξαγοράρη, Τσα-
βδαρίδη

ΑΟΠ: Κόττικα, Ακάλεστου, Ρούσσου 1, Βιώνη 6, 
Περράκη 2, Βεντουρή 7, Α. Σιφναίου, Ε. Σιφναίου, Ιω-
αννίδου 4, Πετροπούλου 12.

Επιμένει στα ψηλά!
Στην πρώτη θέση του Ομίλου κορασίδων της ΕΣΚ 

Κυκλάδων παραμένει ο Μαρπησσαϊκός, καθώς πέ-
ρασε σαν σίφουνας από το κλειστό γυμναστήριο της 
Νάξου νικώντας με 39-64 την ομάδα «Τα Φανάρια».

Ο αγώνας δεν αντέχει σε καμία κριτική, καθώς ο 
Μαρπησσαϊκός ήταν στον αγωνιστικό χώρο ένα τραί-
νο που ισοπέδωνε τα πάντα στο διάβα του. Τα δεκά-
λεπτα του αγώνα ήταν: 7-23, 16-32, 29-54, 39-64.

Οι πρωταγωνίστριες:
Φανάρια: Μιχελοπούλου 11, Γιαννακοπούλου 3, 

Μαθιάσου, Κ. Χουζούρη 8 (1), Σ. Χουζούρη 10, Μωρά-
κη 7, Μουστάκη, Κουφοπούλου

Μαρπησσαϊκός: Δαγδαλένη 3, Πετροπούλου 2, 
Αλιπράντη 14, Τσιγώνια, Λαουράκη 6, Χαλδαίου 10, 
Πραμμάτια, Παπαχρήστου 13, Μηναδάκη, Τόσκα, Με-
σολογγίτη, Τζανακοπούλου 16.

Βαθμολογία κορασίδων Β’ Όμ.
1. Μαρπησσαϊκός 10
2. ΑΕ Σαντορίνης 9
3. Πανναξιακός 7
4. ΑΟΠ 7
5. Φανάρια 6
Σημ.: Ο Πανναξιακός έχει 4 αγώνες. ΑΕ Σαντορίνης 

και Φανάρια έχουν από 5 αγώνες. Οι υπόλοιπες ομά-
δες έχουν από 6 αγώνες.

Αθλητικά
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Μενού σε
braille

-20% προσφορά γνωριµίας
µέχρι τέλος Φεβρουαρίου

φροντίστε έγκαιρα

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθµ.: 91354 του υπουργείου Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων µαζικής εστίασης και 
αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόµων µε αναπηρία 
(Α.µε.Α.) επί του τηρούµενου τιµοκαταλόγου.


