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Βαλκανικοί 
πόλεμοι  
1921-1913

(Μέρος Β’)
Ο Νικόλαος Ιωάν. Καστανιάς γεννήθηκε στις Λεύκες 

το 1887.  Ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά του 
Ιωάννου Νικ. Καστανιά και της Αρχοντούλας (το γέ-
νος Καπούτσου), και όπως αναφέρουμε και παραπάνω 
έλαβε μέρος στις περισσότερες μάχες των Βαλκανι-
κών Πολέμων. 

Το 1908, με τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική 
του θητεία στον ελληνικό στρατό, μετά το πέρας της 
οποίας έλαβε απολυτήριο. Δεν πέρασε όμως πολύς 
καιρός και κλήθηκε πάλι προς κατάταξη στον στρατό, 
τον Αύγουστο του 1912 και στάλθηκε στη Θεσσαλία, 
που ήταν τότε τα σύνορα της Ελλάδος – Τουρκίας.  

Η 5η Οκτωβρίου 1912, ημέρα που η Ελλάδα με τη 
Σερβία και τη Βουλγαρία, κήρυξαν τον πόλεμο κατά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (το Μαυροβούνιο 
είχε προηγηθεί), τον βρίσκει με τη «Στρατιά της Θεσ-
σαλίας» στα Ελληνοτουρκικά σύνορα (στη Θεσσαλία), 
λοχία του ελληνικού στρατού. Με τον γυλιό στον ώμο 
και το μάνλιχερ με την ξιφολόγχη στο χέρι, έτοιμος 
μαζί με τον υπόλοιπο στρατό να εξορμήσει κατά του 
εχθρού και να πολεμήσει μέχρις εσχάτων, για την απε-
λευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών μας. Την 
ίδια μέρα (5/10/1912), ο Ν. Ι. Καστανιάς, περνά μαζί 
με τη  Στρατιά  της Θεσσαλίας την ελληνοτουρκική 
μεθόριο και μετέχει στην επακολουθήσασα κατά των 
τουρκικών δυνάμεων μάχη, και την απελευθέρωση 
της Ελασσόνας και της Δεσκάτης (6 Οκτωβρίου).

Από τις 7 Οκτωβρίου, η Στρατιά άρχισε να προε-
λαύνει προς τα βόρεια και μετά από  συνεχή πορεία 
μέσα από δύσβατες περιοχές και κάτω από άσχημες 
καιρικές συνθήκες, συναντά τις τουρκικές δυνάμεις, 
εγκατεστημένες αμυντικά στην οχυρή τοποθεσία των 
Στενών του Σαραντάπορου. Ο ελληνικός στρατός κα-
τέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσει όχι 
μόνο ένα ισχυρά οργανωμένο αντίπαλο, αλλά και τις 
δυσχερέστατες εδαφικές και καιρικές συνθήκες. Και 
μετά από μάχη που διήρκησε δυο μέρες, στην οποία 
έλαβε μέρος και ο Ν. Ι. Καστανιάς, ανάγκασε τον οθω-
μανικό στρατό να εγκαταλείψει  τις θέσεις του, και στις 
10 Οκτωβρίου, κατέλαβε το Σαραντάπορο. Οι απώλει-
ες του ελληνικού στρατού κατά τη διήμερη μάχη ήταν 
182 νεκροί και 995 τραυματίες. Σοβαρές ήταν και οι 
απώλειες τού τουρκικού στρατού σε νεκρούς, τραυμα-
τίες και αιχμαλώτους.

Η νικηφόρα έκβαση της μάχης του Σαραντάπορου 
αναπτέρωσε το ηθικό του ελληνικού στρατού και προ-
κάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στους απανταχού της 
γης  Έλληνες. Μετά την ήττα στο Σαραντάπορο, οι 
τουρκικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν την 

πορεία του ελληνικού στρατού προς τη Θεσσαλονίκη, 
συμπτύχθηκαν στην τοποθεσία των Γιαννιτσών προ-
βάλλοντας σταθερή άμυνα. Ο Ν. Ι. Καστανιάς μετέχει 
στις σφοδρές μάχες που χρειάστηκε να δώσει ο ελλη-
νικός στρατός στις 19-20 Οκτωβρίου για την κατάλη-
ψη των Γιαννιτσών. Οι μάχες που κράτησαν δυο μέρες 
ήταν σκληρές και πολύνεκρες. Οι απώλειες του ελλη-
νικού στρατού ήταν 188 νεκροί και 973 τραυματίες 
(Οι τουρκικές απώλειες ήταν 3.000 νεκροί).

Η κατάληψη των Γιαννιτσών επέτρεψε την απρό-
σκοπτη προέλαση της Στρατιάς της Θεσσαλίας προς 
τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έφθασε (μαζί και ο Ν. Ι. 
Καστανιάς), χωρίς να συναντήσει αντίσταση, στις 26 
Οκτωβρίου. Η οθωμανική διοίκηση της Θεσσαλονίκης 
αναγκάστηκε υπό την πίεση του ελληνικού στρατού, 
να παραδώσει την πόλη άνευ όρων στις ελληνικές δυ-
νάμεις.

Από τη Θεσσαλονίκη ο Ν. Ι. Καστανιάς, με επίτακτο 
επιβατηγό πλοίο διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος, στο 
οποίο κυριαρχεί ο Ελληνικός Στόλος με επικεφαλής το 
Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ, και μεταφέρεται στο νησί της Λέσβου. 
Εκεί, μετέχοντας της αποβατικής δύναμης, παίρνει μέ-
ρος στις συγκρούσεις με τις τουρκικές δυνάμεις και 
στην κατάληψη της νήσου Λέσβου, στις 8 Νοεμβρίου 
1912. Μετά από δυο μέρες μεταφέρεται με το απο-
βατικό άγημα στη Χίο και μετέχει στις συμπλοκές με 
τις τουρκικές δυνάμεις του νησιού  και στην κατάληψη 
της νήσου Χίου, στις 11-12 Νοεμβρίου.

Μετά τα νησιά του Αιγαίου αποστέλλεται στο μέ-
τωπο της Ηπείρου, μαζί με άλλες δυνάμεις της Στρα-
τιάς της Θεσσαλίας, προκειμένου να ενισχυθεί η εκεί 
Στρατιά της Ηπείρου στη μάχη για την κατάληψη των 
Ιωαννίνων. Εκεί έλαβε μέρος σε πολλές μάχες, οι ση-
μαντικότερες των οποίων ήταν της Αετορράχης και 
του Μπιζανίου, όπου πολέμησε πολλές φορές με την 
ξιφολόγχη, κάτω από φοβερά αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, μέχρι την ημέρα της παράδοσης άνευ όρων 

στον ελληνικό στρατό, από τον Οθωμανό διοικητή της 
πόλης, και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στις 21 
Φεβρουαρίου 1913. Οι πολεμικές επιχειρήσεις για την 
κατάληψη της πρωτεύουσας της Ηπείρου κράτησαν 
σχεδόν τρείς μήνες.

Ο πόλεμος κατά των Τούρκων (Α’ Βαλκανικός Πόλε-
μος), τελείωσε με την υπογραφή, στις 30 Μαΐου 1913, 
της συνθήκης του Λονδίνου μεταξύ των Βαλκανικών 
Κρατών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ο Ν. 
Ι. Καστανιάς ήλπιζε ότι θα απολυθεί από το στρατό 
και θα επιστρέψει σπίτι του. Οι ελπίδες του όμως δι-
αψεύστηκαν και αντί να απολυθεί, μεταφέρεται στη 
Θεσσαλονίκη και από εκεί στα Ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα, όπου οι Βούλγαροι παραβιάζοντας τη συνθήκη 
ειρήνης, επιτέθηκαν κατά των ελληνικών δυνάμεων 
και κήρυξαν τον πόλεμο και κατά της Σερβίας.

Οι ελληνικές δυνάμεις αντέδρασαν και με επιθετι-
κές ενέργειες ανάγκασαν τους Βουλγάρους σε άμυνα 
στην τοποθεσία Κιλκίς – Λαχανά. Εκεί έλαβε μέρος στη 
φοβερή μάχη του Κιλκίς – Λαχανά, που εκδηλώθηκε 
με επίθεση του ελληνικού στρατού τα χαράματα της 
19ης Ιουνίου, και τελείωσε με νίκη του ελληνικών δυ-
νάμεων, στις 21 Ιουνίου 1913. Η  μάχη, που χαρακτη-
ρίστηκε δικαίως γιγαντομαχία, διήρκησε τρία 24ωρα. 
Ήταν πεισματώδης και πολλές φορές εκ του συστάδην 
σώμα με σώμα με τη λόγχη, καθώς οι Βούλγαροι προ-
έβαλαν ισχυρή αντίσταση. Ήταν η φονικότερη μάχη 
των Βαλκανικών Πολέμων. Οι απώλειες και των δύο 
πλευρών ήταν τρομερές. Οι απώλειες των ελληνικών 
δυνάμεων ήταν 8.800 άνδρες, νεκροί και τραυματίες, 
μεταξύ των οποίων και πολλοί Αξιωματικοί (35 νεκροί 
και 90 τραυματίες), και οι απώλειες των βουλγαρικών 
δυνάμεων ήταν 6.971 νεκροί και τραυματίες, καθώς 
και 2.500 αιχμάλωτοι.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Ν. 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 491

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

Ο Νικόλαος Ι. Καστανιάς με τη γυναίκα του Ελένη, σε φωτογραφία του 1931 ή 1932
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ΕΕΛ Μάρπησσας
Με απόφαση της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου, εγκρίθηκαν οι νέοι 
περιβαλλοντικού όροι για 
την κατασκευή συμπληρω-
ματικών έργων επέκτασης 
και για τη λειτουργία υφι-
στάμενων και νέων έργων 
που αφορούν στη συλλογή, 
μεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση λυμάτων στην ΕΕΛ 
Μάρπησσας που βρίσκεται 

στη θέση Καμινάκι του δήμου Πάρου. 
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων Μάρπησσας. Η εγκατάσταση είχε αρχικά σχεδιαστεί για την 
εξυπηρέτηση της Δ.Κ. Μάρπησσας και συγκεκριμένα για τους οικισμούς Μάρπησσα, 
Πίσω Λιβάδι, Λογαρά και Πούντα. 

Τα νέα έργα αφορούν τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λευ-
κών και Κώστου, προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μάρπησσας, 
την επέκταση και αναβάθμιση της ΕΕΛ αυτής, καθώς και τη διάθεση των επεξεργα-
σμένων λυμάτων στη θάλασσα. Η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
Μάρπησσας, για την οποία απαιτείται επέκταση, βρίσκεται 1,5 χλμ. από το κέντρο 
της Μάρπησσας σε γήπεδο έκτασης περίπου 4,5 στρεμμάτων. Η προτεινόμενη επέ-
κταση της ΕΕΛ γίνεται σε όμορο οικόπεδο της υφιστάμενης εγκατάστασης. Το σύνο-
λο της έκτασης που καταλαμβάνεται από τα έργα επεξεργασίας είναι συνολικά 9,5 
στρέμματα (4,6 στρέμματα η υφιστάμενη εγκατάσταση και 4,9 στρέμματα το όμορο 
οικόπεδο της επέκτασης). 

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί πολύ σημαντικό 
βήμα για την υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού έργου περιβαλλοντικής προστα-
σίας, το οποίο ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θα οδηγήσει στην 
επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος στις Λεύκες και στον Κώστο. Συνεπείς 
προς τις δεσμεύσεις, προχωρούμε, συνεχίζουμε, κερδίζουμε τον χαμένο χρόνο και 
θέτουμε σε τροχιά υλοποίησης έργα πνοής, αναβάθμισης και βελτίωσης του νησιού 
μας».

Η Πάρος στην πρώτη 
θέση!

Τη λίστα με τους 10 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς στον κόσμο δημοσι-
εύει η διαδικτυακή έκδοση του «Travel + Leisure», συγκαταλέγοντας σε αυτή δύο 
ελληνικά νησιά. Μάλιστα σημειώνει πως η Πάρος είναι ο Νο 1 προορισμός 
για την Ευρώπη. Το άλλο νησί από τις Κυκλάδες που βρίσκεται στη λίστα είναι η 
Μήλος.

Το έγκριτο περιοδικό με απήχηση στο παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό αναφέρεται 
σε δύο νησιά των Κυκλάδων και τα συγκρίνει με τις Μπαχάμες, τις Μαλδίβες και το 
Μπαλί, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά τους, δείγμα της διεθνούς αναγνώρισης 
που έχουν λάβει.

«Είτε εξερευνάτε αρχαία αντικείμενα στην Πάρο είτε είστε με ψαροντούφεκο στο 
Thunderball Grotto στις Μπαχάμες, τα νησιά αυτά θα σας προσφέρουν αξέχαστες 
διακοπές. Οι λάτρεις της ηλιοφάνειας θα βρουν κρυστάλλινα νερά και εκπληκτικές 
ακτές στη Μήλο, ενώ η Πάρος, με την ηρεμία της, κερδίζει τους επισκέπτες που 
θέλουν να την εξερευνήσουν» σημειώνει ο αρθρογράφος στην εισαγωγή του, πριν 
ξεκινήσει να απαριθμεί τους προορισμούς που προτείνει στους αναγνώστες του.

Τέλος, για την Πάρο, το «Travel + Leisure» στις προτάσεις συμπεριλαμβάνει μια 
βόλτα στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή, καθώς και μπάνιο στις ξεχωριστές Κο-
λυμπήθρες.

Πρόσληψη νοσηλευτή
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για 

την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπι-
στημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς 
του υπουργείου Υγείας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται και 19 θέσεις αφορούν τις Κυκλάδες και συγκεκρι-
μένα τα νοσοκομεία Νάξου και Σύρου και τα Κέντρα Υγείας Άνδρου, Μυκόνου, Πά-
ρου, Τήνου, Μήλου και Αμοργού. Για το Κ.Υ. Πάρου θα γίνει προκήρυξη μίας θέσεως 
νοσηλευτικής.

Τηλ: 22840 24956
6948471564

Ανοιχτά
Σάββατο
Κυριακή

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες
Σύµβουλοι αξιοποίησης ακινήτων

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία
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Ακόμα, ο κ. Μαρινόπουλος εξηγεί στη συνέντευξή 
του τους λόγους που τον οδήγησαν να ενταχθεί στη 
«Λαϊκή Συσπείρωση». Η συνέντευξη Μαρινόπουλου 
έχει ως εξής:

κε Μαρινόπουλε, εκλεχτήκατε δημοτικός 
σύμβουλος με τη παράταξη του Μάρκου Κω-
βαίου και με πρότασή του ψηφιστήκατε και 
αναλάβατε πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ. Ένα σύ-
ντομο απολογισμό του έργου που πραγματο-
ποιήθηκε και που ασφαλώς έχει τη δική σας 
σφραγίδα θα μπορούσατε να μας κάνετε;

Θ.Μ.: «Πριν αναφερθώ επιγραμματικά στα σημα-
ντικότερα κατά την γνώμη μου σημεία του έργου των 
τεσσάρων χρόνων περίπου της προεδρίας μου πρέπει 
να αναφέρω ότι η ΚΔΕΠΑΠ είναι από τους φορείς του 
δημοσίου τομέα που λειτουργούν με οργάνωση και 
αποτελεσματικότητα, άρα παραγωγικά. Ο κάθε πρό-
εδρος αφήνει το δικό του αποτύπωμα, άλλοτε έντο-
νο και δημιουργικό, άλλοτε υποτονικό και αδιάφορο. 
Στην πρώτη περίπτωση η ΚΔΕΠΑΠ απογειώνεται και 
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, στη δεύτερη πάλι λει-
τουργεί ικανοποιητικά στον διαχειριστικό τομέα των 
υπηρεσιών, κοινωνικών και πολιτιστικών. Για να κα-
ταλάβει και ο πολίτης η ΚΔΕΠΑΠ λειτουργεί ή δια-
χειρίζεται βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, βιβλιοθήκη, ωδείο, φιλαρ-
μονική ορχήστρα, εικαστικά, ξενώνα (σπίτι λογοτεχνί-
ας), μουσείο γλυπτικής, εργαστήρι γλυπτικής, άλλα 
μουσεία, αθλητικούς χώρους, εκθεσιακούς χώρους 
κλπ. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι θα προ-
ταθώ για πρόεδρος και πριν ακόμη αναλάβω, άρχισα 
να ενημερώνομαι και να διαβάζω ώστε να αντιληφθώ 
όσο το δυνατόν νωρίτερα τις αρμοδιότητες που θα 
έχω  και να ανακαλύψω τις δυνατότητες της θέσης 
μου.

Πρώτη ενέργεια η επαναλειτουργία των εικαστικών 
εργαστηρίων και της φιλαρμονικής, και μετά η μετε-
ξέλιξη της σχολής μουσικής σε ωδείο. Ακολούθησε 
ο σχεδιασμός 2014-2019 όπου εκεί φαινόταν πια 
καθαρά ότι η ΚΔΕΠΑΠ θα ενδιαφερθεί και για έργα 
σημαντικά που υλοποιήθηκαν η βρίσκονται σε φάση 
υλοποίησης όπως το κλειστό γυμναστήριο στο Ζευ-
λάκι Παροικιάς, τη δημιουργία αιθουσών πολιτισμού 
(ΕΠΑΛ Παροικιάς κ.α.) ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση 
της συνάντησης ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου. Για 
πρώτη φορά στα χρονικά μεταφέραμε από το αποθε-
ματικό μας στον δήμο για αθλητικά έργα σε Παροικιά 
και Νάουσα σημαντικά ποσά.

Προτείναμε και υλοποιήσαμε νέους θεσμούς αλλά 
και επαναφέραμε παλαιότερους όπως το τριήμερο 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και το καρναβάλι 
στην Παροικιά, τη συνάντηση χορωδιών στον Κώστο, 
το διεθνές φεστιβάλ κιθάρας με «μεγάλα ονόματα», 
το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Aegean Film 
Festival, το φεστιβάλ με ντοκιμαντέρ επιστημονικού 
ενδιαφέροντος σε συνεργασία με το Πάρκο Πάρου, 
τη θεατρική εβδομάδα στις Λεύκες, το μουσικό φε-
στιβάλ στην Παροικιά και περισσότερες από διακό-
σιες συνολικά εκδηλώσεις μέσα σε κάθε χρονιά σε 
συνεργασία οι περισσότερες με τους συλλόγους, τις 
κοινότητες και τους φορείς του νησιού. Τρανταχτά 
παραδείγματα συνεργασίας συλλόγων και εθελοντών 
η 29η συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου και 
ο 8ος υπερμαραθώνιος Πάρου. Έγιναν και πολλά άλλα, 

εκεί όμως που θέλω να σταθώ είναι ότι με το μικρό-
τερο κόστος πετύχαμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα».

Γιατί διαχώρισα τη θέση μου
Τι πρόβλημα προέκυψε στη συνεργασία σας 

με τον δήμαρχο και διαχωρίσατε τη θέση σας 
από την παράταξη με την οποία εκλεχτήκατε;

Θ. Μ.: «Τα αίτια του προβλήματος έγιναν αντιληπτά 
από τον πρώτο χρόνο ανάληψης της δημοτικής αρ-
χής, η αφορμή προέκυψε λίγους μήνες πριν. Τι εννοώ; 
Μπορεί το σύστημα να είναι δημαρχοκεντρικό, αυτό 
όμως δε σημαίνει ότι η λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου και της πλειοψηφίας πρέπει να βρίσκεται 
στον αυτόματο πιλότο.

Ούτε μία φορά δεν πήγαμε προετοιμασμένοι και 
οργανωμένα σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 
με συνέπεια να είμαστε μονίμως εκτεθειμένοι στα 
πυρά της αντιπολίτευσης. Επίσης, σημαντικά θέματα 
που θα έδιναν κατευθύνσεις όπως η καταγραφή και 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ή θέματα προ-
τεινόμενα από μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας δεν 
ήλθαν προς συζήτηση δείχνοντας ένα φοβικό τρόπο 
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Οι αιρετοί 
της πλειοψηφίας σπάνια συναντιόταν και ποτέ δεν 
υπήρξε ενημέρωση από τους έχοντες θέσεις ευθύ-
νης προς τους υπόλοιπους, με λίγα λόγια δεν ήξερε ο 
ένας τι γίνεται στον τομέα του άλλου, ούτε στο ελά-
χιστο. Το σύνολο του συνδυασμού ξεχάστηκε και έτσι 
κόπηκε ο ομφάλιος λώρος με την κοινωνία.

Δεν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο και έτσι πολλά ζη-
τήματα μπήκαν κάτω απ’ το χαλί και αυτό φαίνεται 
τώρα (κυκλοφοριακό, σχολικές εγκαταστάσεις, ΧΥΤΑ 
δεύτερο κύτταρο, σφαγεία κλπ). Όπως επίσης και η 
κατάργηση των λαϊκών συνελεύσεων μετά από μια 
υποτυπώδη χωρίς ουσία και αποτέλεσμα τον πρώτο 
χρόνο παρά τις υποσχέσεις για δύο κάθε χρόνο. Σε 
όλα αυτά είχα εκφράσει τους προβληματισμούς μου 
από τον πρώτο χρόνο. 

Έτσι άρχισα από μόνος μου και μέσω κυρίως της 
«διαύγειας» και των εργαζομένων να ενημερώνομαι 
για να μπορώ να διαχειριστώ καταστάσεις και να 
δίνω απαντήσεις και στον κόσμο που με ρωτούσε 
αλλά και εντός του δημοτικού συμβουλίου και βέβαια 
αφοσιώθηκα στην ΚΔΕΠΑΠ για να μπορέσω τουλά-
χιστον να κάνω ότι το καλύτερο στον συγκεκριμένο 
τομέα. Μ’ αυτό τον τρόπο πορεύτηκα τα τέσσερα 
πρώτα χρόνια στηρίζοντας το έργο της πλειοψηφίας 
όντας μέλος της με εσωτερικές επισημάνσεις σε θε-
σμικά και λειτουργικά σημεία. Έτσι συνεχίζω και τώρα 
που ανεξαρτητοποιήθηκα σε κεντρικές επιλογές γιατί 
ο δήμος πρέπει να συνεχίζει την πορεία του χωρίς 
σοβαρά προβλήματα όπως θα ήταν παραδείγματος 
χάριν η απόρριψη του προϋπολογισμού.

Διαχώρισα τη θέση μου επίσημα πλέον από την 
στιγμή που ο δήμαρχος μας ενημέρωσε σε συνά-
ντηση των προέδρων και των αντιδημάρχων της 
πλειοψηφίας ότι ξεκινά την προεκλογική εκστρατεία 
τον Μάιο του 2018 και έπρεπε να του πούμε αν θα 
είμαστε μαζί του. Η απάντηση φυσικά ήταν όχι για 
τους ανωτέρω λόγους αλλά και για το γεγονός ότι 
εκτός της ανυπαρξίας ακόμη και στοιχειώδους σχεδι-
ασμού, απουσίαζε και η μαχητικότητα για διεκδίκηση 
(πχ προτάσεις εργαζομένων) γιατί όπως είναι γνωστό 
το «κράτος των Αθηνών» δεν ακούει τα καλά παιδιά».      

Τράπεζα Πειραιώς
Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον και την προσπά-

θεια που κάνατε για να περάσει το ακίνητο 
που στεγάζει την τράπεζα Πειραιώς στην ιδιο-
κτησία του δήμου. Που βρίσκεται τώρα η υπό-
θεση αυτή;

Θ. Μ.: «Πρόκειται για το κτήριο της «Αγροτικής» 
όπως είναι γνωστό. Μόλις αναλάβαμε πήγα στο υπο-
θηκοφυλακείο και ζήτησα το συμβόλαιο της παρα-
χώρησης όπου υπήρχε ο όρος της επιστροφής του 
ακινήτου στην Κοινότητα σε περίπτωση της κατάρ-
γησης του υποκαταστήματος της Πάρου. «Εις περί-
πτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα 
της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι 
αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά του εδάφους 
θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της δωρητρίας 
Κοινότητας».

Αμέσως μετά ενημέρωσα τον νομικό σύμβουλο του 
δήμου και πήγε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. 
Αυτή την στιγμή το ακίνητο έχει μετεγγραφεί στην 
ακίνητη περιουσία του δήμου Πάρου».

Τι ενοίκιο πληρώνει η Τράπεζα Πειραιώς 
στον δήμο;

Θ.Μ.: «Δεν έχει πληρώσει τίποτα ακόμη. Ο δήμος 
διεκδικεί ενοίκια αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2012 
(κοντά επτά χρόνια) και έχει ανατεθεί με απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής στον νομικό σύμβουλο η δι-
εκδίκηση για 1500 ευρώ μηνιαίως. Η εισήγηση του 
νομικού συμβούλου μετά από έρευνα στην περιοχή 
ήταν για τουλάχιστον 1500 ευρώ».

Αν το ακίνητο ανήκε σε ιδιώτη, ο ιδιώτης θα 
ζητούσε το ίδιο ποσόν ως ενοίκιο;

Θ.Μ.: «Υποτίθεται ότι η οικονομική επιτροπή είχε 
τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής όταν αποφάσισε. 
Πάντως η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι το 
ποσό που διεκδικεί ο δήμος μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερο».

Αίθουσα ΕΠΑΛ
Είναι διάχυτη η πληροφορία, ότι εάν δεν εί-

χαν αποφασίσει οι θίασοι του Αιγαίου να ορ-
γανώσουν θεατρικές παραστάσεις στην Πάρο, 
η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ δεν 
επρόκειτο να ετοιμαστεί. Πέστε μας τι ακριβώς 
συνέβη;

Θ.Μ.: «Αυτό είναι σίγουρο, δεν θα είχε γίνει. Τι 
ακριβώς συνέβη όμως.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ερασιτεχνικών θι-
άσων που μετείχαν στην ομοσπονδία Αιγαίου (θε-
ατρική ομάδα Νάουσας, «Αρχίλοχος», «Νηρέας» 
Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας), με κάλεσαν και συ-
ναντηθήκαμε στη Νάουσα. Εκεί μου είπαν επί λέξει το 
εξής: «Θανάση επειδή είσαι στο τιμόνι της ΚΔΕΠΑΠ 
και έχουμε ένα άνθρωπο που μπορούμε να συνεν-
νοηθούμε αποφασίσαμε να μπούμε στην διαδικασία 
διεκδίκησης της 29ης συνάντησης ερασιτεχνικών θι-
άσων Αιγαίου, ένα όνειρο πολλών ετών. Θα χρειαστεί 
όμως να δημιουργήσουμε θεατρικούς χώρους». Έτσι 
ξεκίνησαν όλα και μετά συνωμότησε το σύμπαν (θία-
σοι – εθελοντές - αρχιτέκτονας της ομοσπονδίας και 
ΔΣ της ομοσπονδίας - υπηρεσίες του δήμου και της 
ΚΔΕΠΑΠ - Πάρκο Πάρου) για να γίνουν δύο σπου-
δαίοι θεατρικοί χώροι στο ΕΠΑΛ Παροικιάς και στο 
δημοτικό Νάουσας».

Κλειστό Παροικιάς
Η κατασκευή του κλειστού της Παροικιάς 

χρονολογείται από το 2002. Τότε είχε ετοιμα-
στεί η μελέτη και υπήρχε και η χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004». Το έργο 
τότε δεν πραγματοποιήθηκε και πέρασαν 17 
ολόκληρα χρόνια και ακόμα να κατασκευα-
στεί.

Θ.Μ.: «Πράγματι υπήρχε η προετοιμασία από την 
εποχή του Αργουζή. Υπήρξαν ελπίδες το 2004 αλλά 
μετέπειτα σταμάτησε η πολιτεία να χρηματοδοτεί 
αθλητικά έργα».

Που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και 
ποιες ήταν οι δικές σας προσπάθειες για την 

Θ. Μαρινόπουλος:  
«Επιλέγω την αλήθεια»
Ο τέως πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση» Πάρου, Αθανάσιος Μαρινόπουλος, παραχώρησε στην 
εφημερίδα μας συνέντευξη σχετικά με την ανεξαρτητοποίησή του από τον 
συνδυασμό της πλειοψηφίας και το έργο του στα τέσσερα χρόνια ως δημοτικός 
σύμβουλος πλειοψηφίας.
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ολοκλήρωση ενός τόσο αναγκαίου έργου για 
την πρωτεύουσα του νησιού;

Θ.Μ.: «Για την καθυστέρηση απάντησα ήδη. Η δική 
μου προσπάθεια ξεκίνησε όταν καταρχήν ανακάλυψα 
ότι υπάρχει αποθεματικό στην ΚΔΕΠΑΠ και μετέπει-
τα ότι η νομοθεσία επιτρέπει να χρηματοδοτηθούν 
με αυτό κοινωφελή έργα άρα και αθλητικές εγκατα-
στάσεις. Στη σκέψη μου υπήρχαν δύο έργα (ανοικτό 
θέατρο 800 θέσεων και το κλειστό της Παροικιάς ). 
Μετά από επαφές με ανθρώπους συλλόγων που είναι 
αφοσιωμένοι στα παιδιά και στον αθλητισμό πείστηκα 
και πήρα τις αποφάσεις μου, που βέβαια κατόπιν θε-
σμικά με τέσσερις διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου και του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ 
ξεκινήσαμε με το αρχικό ποσό των 400.000 ευρώ 
από το αποθεματικό της ΚΔΕΠΑΠ. Κομβικό σημείο η 
βοήθεια γνωστού αρχιτεκτονικού γραφείου αφιλο-
κερδώς όπου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρε-
σία του Δήμου ολοκλήρωσαν τις αδειοδοτήσεις και 
τις μελέτες. Και ήρθε το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για 
αθλητικά έργα και ήμασταν έτοιμοι να ενταχθούμε. 
Όπως είπα και στο δημοτικό συμβούλιο τολμήσαμε 
και μάλλον θα πετύχουμε».

Αγροκήπιο - Αφαλάτωση
Η ίδια καθυστέρηση έχει υπάρξει και για 

την αξιοποίηση του Αγροκηπίου της Παροικι-
άς. Από το 2001, που παραχωρήθηκε η χρήση 
της έκτασης και η εν συνεχεία μεταβίβαση της 
κυριότητας μέρους της στο Δήμο μας, δεν ευ-
δοκίμησε καμιά προσπάθεια αξιοποίησής του. 
Μπορείτε να μας πείτε τι έφταιξε;

Θ.Μ.: «Στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία πε-
ριλαμβανόταν το αγροκήπιο στο σχέδιο ολοκληρω-
μένης αστικής ανάπλασης που τελικά χάθηκε. Στη 
δική μας θητεία επανήλθε το θέμα από πολύ νωρίς 
μέσω μίας μελετημένης πρότασης από όλες τις πλευ-
ρές κυρίως της ομοσπονδίας Παριανών συλλόγων 
με την σύμπραξη του συλλόγου «Παρίων η Εκατο-
νταπυλιανή» και του «Συλλόγου Παραδοσιακού Οικι-

σμού Παροικιάς». Η συμμετοχή μου από την αρχή και 
η ένθερμη υποστήριξη μου, ήταν και είναι δεδομένη. 
Εκεί περιλαμβάνεται και ανοιχτό θέατρο που είπαμε 
παραπάνω. Παρά την άποψη μου ότι αργήσαμε και 
ίσως χάθηκε σημαντικός χρόνος δε θα ήθελα να πω 
περισσότερα γιατί αυτή τη στιγμή με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου έχει συσταθεί επιτροπή, που 
σε εύλογο χρονικό διάστημα υποθέτω θα φέρει την 
πρόταση της για έγκριση».

Δηλαδή μετά από 18 χρόνια, βρισκόμαστε 
ακόμα στην αρχή;

Θ.Μ.: «Δυστυχώς ναι».
Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε και στη λει-

τουργία της μονάδας αφαλάτωσης. Πέρασαν 
5 χρόνια θητείας και ακόμα δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία. Δώστε μας κάποια εξήγηση και γι’ 
αυτήν την καθυστέρηση.

Θ.Μ.: «Αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει το 2007 ταυ-
τόχρονα και σε άλλα νησιά. Εκεί ολοκληρώθηκε, εδώ 
περιμένουμε ότι φέτος θα λειτουργήσει. Αναμένεται 
ο ανάδοχος για να γίνουν οι τελικές δοκιμές. Έτσι θα 
δούμε αν θα πάνε όλα καλά. Υπήρξε βέβαια η πρότα-
ση από τα τέλη του 2014 να χρησιμοποιηθεί το υπό-
λοιπο που υπήρχε και να συμπληρώσει ο δήμος ένα 
μικρό ποσό προκειμένου να είχε τεθεί σε λειτουργία 
από το 2015 αποφεύγοντας έτσι ορισμένες δύσκολες 
στιγμές που περάσαμε κυρίως πέρυσι. Τελικά ενημε-
ρωθήκαμε ότι θα χρειαστούν και άλλες 230000 ευρώ 
σε υλικά (μεμβράνες κλπ) προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να λειτουργήσει 
από φέτος».

Λαϊκή Συσπείρωση
Μετά την παραίτησή σας από την ΚΔΕΠΑΠ 

και τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής σας, προ-
σχωρήσατε στη Λαϊκή Συσπείρωση ή απλά σας 
έχει κερδίσει η προσωπικότητα και η αυτοδιοι-
κητική εμπειρία του Κώστα Ροκονίδα;

Θ.Μ.: «Το είχα αποφασίσει από τα τέλη του 2016. 
Μάλιστα το είχα πει καθαρά και σε μία συνάντηση 

της παράταξης στις Λεύκες -αρχές του 2017- όταν 
βρεθήκαμε να συζητήσουμε για τη διερεύνηση αλλα-
γής προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, που τελικά 
και εκεί προσπάθησε ο δήμαρχος να θέσει θέμα ποιοι 
θα είναι μαζί του και ποιοι όχι στην επόμενη εκλο-
γική αναμέτρηση. Μόνο που τότε υπήρξαν αρκετές 
αντιδράσεις για το πρώιμο της υπόθεσης και δεν το 
συνέχισε.

Η επιλογή μου αρχικά είχε να κάνει αποκλειστικά 
με το πρόσωπο του Κώστα Ροκονίδα και μ’ αυτό που 
αναγνωρίζουν όλοι οι Παριανοί, ότι δηλαδή συγκε-
ντρώνει τα προσόντα εκείνα που καθιστούν κάποιον 
με αντικειμενικότητα, κατάλληλο για τη θέση του δη-
μάρχου. Αρκετά χρόνια έτσι κι αλλιώς (από το 2010) 
παρακολουθούσα τις τοποθετήσεις του στο δημοτικό 
συμβούλιο.

Μετά την αποχώρηση μου από την πλειοψηφία, με 
εκτενείς και αναλυτικές συζητήσεις που είχαμε επι-
βεβαιώθηκε η αρχική προσωπική μου εκτίμηση ότι 
συμφωνούμε στις βασικές αρχές και αξίες που είμαι 
σίγουρος ότι θα ενστερνιστεί και το εκλογικό σώμα 
των παριανών πολιτών όταν κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου γίνουν γνωστές.

Μία γενική αναφορά όμως θέλω να κάνω. Λέμε 
αλήθειες χωρίς να ωραιοποιούμε ή να κρύβουμε κάτι 
και βασικές μας προτεραιότητες είναι η κοινωνική 
πολιτική, η υγεία, η παιδεία και η ανάπτυξη με σχεδι-
ασμό για το καλό των μονίμων κατοίκων και των αν-
θρώπων που έρχονται να εργαστούν στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα στον τόπο μας. Μαζί με όλους εμάς αν 
είμαστε ευχαριστημένοι από την καθημερινότητα μας 
θα είναι και οι επισκέπτες.

Πάντως προσωπική μου πεποίθηση είναι, ότι 
εάν το εκλογικό σώμα στην πλειοψηφία του 
μας τιμήσει με την ψήφο του, η λειτουργία του 
δήμου θα είναι πιο αποδοτική και η εικόνα του 
νησιού μας και η ζωή σε αυτό θα αλλάξει προς 
το καλύτερο».
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«Mayday! 
Mayday!»…
Λεύκες

Λεύκες. Η ημιορεινή κωμόπολη στην ενδοχώρα της 
Πάρου. Σήματα κατατεθέντα, ο μαρμάρινος καθεδρι-
κός ναός, η θυσία του Νικόλα Στέλλα που απαγχονί-
στηκε μετά από προδοσία το 1944, η αρχιτεκτονική 
του χώρου αλλά και το ανοιχτό μυαλό των κατοίκων. 

Οι Λεύκες έχουν κηρυχθεί Παραδοσιακός και Διατη-
ρητέος οικισμός από το 1978. (ΦΕΚ 594/13.11.1978).

Μέσα από τον οικισμό, διέρχεται ο εντυπωσιακός 
μεσαιωνικός δρόμος ο  «βυζαντινός». Ήταν η κύρια 
οδική αρτηρία που έφερνε σε επαφή τα λεγόμενα 
κάτω χωριά με τις Λεύκες και το λιμάνι την Παροικιά. 

Η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική βρίσκει έκφραση στις 
Λεύκες. Η διαμόρφωση του εδάφους είναι πολυεπί-
πεδη. Είναι κτισμένες σε 4 λόφους με άνοιγμα ορίζο-
ντα στα ανατολικά, θέα στο ανοιχτό πέλαγος και στην 
γειτόνισσα Νάξο. Ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών 

διαμόρφωσε γειτονιές, σκαλοπάτια, δρομάκια με κα-
μάρες, πεζούλες και κρυψώνες, προστατεύοντας από 
αέρηδες και πειρατές. Το χωριό είναι σαν μια μεγάλη 
αυλή (ΕΡΤ 1996 Σειρά 0000007624 ). Τα σπίτια με 
κουκλίστικα δωμάτια, με δίδυμες εσωτερικές καμάρες, 
και βέβαια έξω από κάθε σπίτι τα σκαλοπάτια. Τα σκα-
λοπάτια… έδρανα έκφρασης εκδηλώσεων Λευκιανού 
χαρακτήρα. Εκεί λάμβαναν χώρα οι ατέλειωτες βεγ-
γέρες και ήταν έδρα της κυκλαδίτικης λαϊκής σοφίας. 

Ο ρόλος των σκαλοπατιών -όπως σε κάθε κυκλαδο-
νήσι- είναι κύρια η εξυπηρέτηση της ζωής. Τα κατηφο-
ρικά/ανηφορικά σοκάκια, παύουν να είναι απότομα και 
επικίνδυνα. Εξ άλλου η διαφορά υψομέτρου του χω-
ριού είναι μεγάλη. Τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα, 
δημιουργούν πλατώματα, χώρους που ξαποσταίνει κά-
ποιος στην απολαυστική πορεία στα σοκάκια του χω-
ριού.  Πόσα έχουν να «διηγούνται», τα σκαλοπάτια και 
οι πεζούλες του χωριού. Εδώ κεντήθηκαν αριστουρ-
γήματα νησιώτικης τέχνης. Εδώ συζήτησαν τα νέα 
τους, κουτσομπόλεψαν την άλλη γειτονιά (κοινωνική 
κριτική… βέβαια) ή απόλαυσαν τη σούμα. Εδώ οι νέες/
νέοι γιόρτασαν τον κλύδωνα ή έστηναν αυθόρμητα 
πάρτι, μίλησαν για τις κρυφές αγάπες, για τα όνειρα… 
Εδώ, ποιο κει στο άλλο πεζούλι, οι μεγάλοι «έλυναν» 
όλα τα τοπικά αλλά και παγκόσμια προβλήματα… Τα 
πέτρινα σκαλοπάτια εξ άλλου, δεν τα δημιούργησαν οι 

νησιώτες για να τους δυσκολέψουν την ζωή. 
Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ξεκινήσει μια αυτοκα-

ταστροφική μανία με στόχο την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική του χώρου, τα σκαλοπάτια και τα πεζούλια. 
Άραγε οι ντόπιοι αιτήθηκαν να καταστραφούν ή μή-
πως οι αυτοαποκαλούμενοι υπεύθυνοι  του χωριού 
συνέβαλαν στην καταστροφή; Και δεν είναι μόνο αυτό. 
Έχει γεμίσει το χωριό -αυθαίρετα και χωρίς κοινωνική 
συγκατάθεση- με απαίσιους κάδους σκουπιδιών (ακό-
μη και μπροστά στα παλιά μεσαιωνικά πλυσταριά προ 
ετών), που αδειάζονται συχνά άπαξ του μήνα. Ενώ, η 
πρωτοποριακή για την εποχή της, πρακτική συλλογής 
σκουπιδιών (ορισμένη ώρα και ημέρα από τον «Μπάρ-
μπα Γιάννη») που εφαρμόζεται σήμερα σε πολλά αστι-
κά κέντρα και τουριστικούς προορισμούς της Ευρώ-
πης ξεκίνησε στις Λεύκες. 

Οι αυτοαποκαλούμενοι τοπικοί υπεύθυνοι, του κοι-
νοτικού συμβουλίου αλλά και άτομα με θητεία στο 
κοινοτικό διαμέρισμα και στον «πολιτιστικό» σύλλογο 
Υρία, έχουν ρόλο στην προστασία των δομών ή στην 
καταστροφή; Το δημοτικό συμβούλιο; Ο δήμαρχος; 
Ποιες δημοτικές αποφάσεις συνέβαλαν στην κατα-
στροφή της κωμόπολης; ή μήπως δεν υπάρχουν τέ-
τοιες αποφάσεις;

Επί πλέον, ερωτήματα όπως, γιατί καταστράφηκε 
τμήμα του αλσυλλίου στις Λεύκες; Με ποιά σκέψη 
μαρμάρινοι χειροπελεκημένοι σπόνδυλοι της παλαιάς 
γέφυρας δίπλα στον βυζαντινό δρόμο, χρησιμοποι-
ούνται για να εμποδίζεται το παράνομο παρκάρισμα 
στον οικισμό; Και… γιατί η πλακόστρωση στον κεντρικό 
δρόμο τον ράμνο, «επισκευάστηκε» με τόση κακοποίη-
ση ώστε σε μη επαρκή φωτισμό να  υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης περπατητών;   

Η πιθανή έλλειψη ενσυναίσθησης ή και εκπαίδευσης 
των τοπικών «υπεύθυνων» ίσως θα μπορούσε να αιτι-
ολογήσει τις καταστροφές;     

Η νυν δημοτική αρχή της Πάρου, έχει γνώση των 
καταστροφών; Το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο; Οι 
σεβαστοί λειτουργοί της δικαιοσύνης είναι ενήμεροι 
για  καταστροφές παραδοσιακού και διατηρητέου οι-
κισμού; Η ομοσπονδία συλλόγων Πάρου, το υπουρ-
γείο πολιτισμού, διεθνείς φορείς για την προστασία 
και διατήρηση του πολιτιστικής κληρονομιάς ξέρουν τι 
γίνεται σ’ αυτή την γωνιά της Ευρώπης; 

Ελπίζουμε στο σταμάτημα της καταστροφής και στην 
επιδιόρθωση των κατεστραμμένων δομικών δομών 
του χωριού αν η έκκληση για παρέμβαση των αρμόδι-
ων φορέων εισακουστεί. Με αγωνία για την επιβίωση 
του γενέθλιου τόπου και με ελπίδα για αποκατάσταση,

Μετά τιμής   
Παναγιώτης Γ. Σκορδίλης 

ΜD, PhD, EBGH  Δ/της Γαστρεντερολογικού Γ Ν 
Ασκληπιείου Βούλας

Δημότης Λευκών Πάρου
Γειτονιά με σκαλοπάτια που δεν καταστράφηκε ακόμη

Μαρμάρινοι σπόνδυλοι από την παλαιά γέφυρα δίπλα στον βυζαντινό δρόμο, ως μέσο  
παρεμπόδισης του παράνομου parking

Μπετόν στη συμβολή των σκαλοπατιών





8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 12 Απριλίου 2019Οικονομία - Συνδικαλισμός

Και τι δε 
βρήκαν…

Φορολογούμενους, οι οποίοι δεν εμφάνισαν στην 

εφορία τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση 

των ακινήτων τους αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγ-

ματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ).

Από τους πιλοτικούς ελέγχους που έτρεξε το 2018 η 

ΑΑΔΕ, προέκυψε ότι 38 φορολογούμενοι οι οποί-

οι εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα από 

βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, δήλω-

σαν εκ των υστέρων μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ ή 

1.935 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο και συνολικά 

882.443 ευρώ.

Παράλληλα, έτρεξε και δράση για τη διασταύρωση 

δήλωσης μισθωμάτων ακινήτων Ε2 με δήλωση στοι-

χείων ακινήτων Ε9 σε σύνολο 464 φορολογουμένων 

με το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται σε 15,3%, 

καθώς και δράση για τον εντοπισμό νομικών προσώ-

πων που δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων 

Ε9 ως όφειλαν, από την οποία επιτεύχθηκε συμμόρ-

φωση 27,4% (υπέβαλαν δήλωση Ε9, 26 από τα 95 

νομικά πρόσωπα που έλαβαν ειδοποίηση) και η βεβαί-

ωση ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε στο ποσό των 414.899,33 

ευρώ.

Στα ακίνητα τύπου Airbnb, υλοποιήθηκε 

δράση εντοπισμού φορολογουμένων, οι οποί-

οι εκμισθώνουν τα ακίνητα τους μέσω κάποιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μί-

σθωσης και αποκρύπτουν τα εισοδήματα από τις 

εκμισθώσεις αυτές. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία 

με τους υπόχρεους, ώστε να προχωρήσουν εκούσια 

στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσε-

ων. Όπως διαπίστωσε η ΑΑΔΕ οικειοθελώς συμμορ-

φώθηκε το 76% σε πλήθος 50 υποθέσεων με τους 

φορολογούμενους να δηλώνουν εισοδήματα από 

βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων συνολικού ποσού 

882.443 ευρώ.

«Μπετόν 
Αρμέ» στις 
Κυκλάδες!

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους διενεργεί η ΑΑΔΕ στη 
Μύκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, με την κω-
δική ονομασία «Μπετόν Αρμέ». 

Οι ελεγκτές, με βάση συγκεκριμένες οδηγίες της 
Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, πραγματοποιούν 
εδώ και δύο εβδομάδες αιφνιδιαστικούς ελέγχους 
σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών, αλλά και συνα-
φών με την οικοδομή επαγγελμάτων. Στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων, εμφανίζονται ως οικοδόμοι, 
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ. που ενδιαφέρονται να 
προμηθευτούν υλικά για τη δουλειά τους.

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους μέχρι τώρα 
είναι εντοπισμός φορτηγών να μεταφέρουν χωρίς πα-
ραστατικά διάφορα υλικά, πλήθος συναλλαγών χωρίς 
έκδοση τιμολογίων κλπ. Ως τώρα έχουν σφραγιστεί 
τρεις επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε άλλες 
επτά.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς παρατηρείται ότι 
τους μήνες, που δεν υπάρχει έντονη τουριστική κίνη-
ση, η φοροδιαφυγή οργιάζει από «επαγγελματίες» στις 
Κυκλάδες. Εκτός του σφραγίσματος και των προστί-
μων, οι επιχειρήσεις αυτές θα ελεγχθούν κατά προτε-
ραιότητα από την ΑΑΔΕ.

Συντονιστικό 
εργαζόμενων

Το ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α. (Συντονιστικό Συλλόγων Εργαζομέ-

νων Πάρου Αντιπάρου), με ανακοίνωσή του έκανε 

γνωστό ότι επικαιροποίησε τη διακήρυξη για τη διεύ-

ρυνσή του. Στο συντονιστικό αυτή τη στιγμή μετέχουν 

τέσσερα συνδικαλιστικά σωματεία του νησιού μας. Ο 
σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου – Αντι-
πάρου «Π. Καλλίερος», το σωματείο εργαζομέ-
νων ΔΕΥΑ Πάρου, η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπά-
ρου και ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου 
– Αντιπάρου.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό κείμενο του συντονιστικού: 

«Το Συντονιστικό Συλλόγων Εργαζομένων Πάρου 
Αντιπάρου είναι μια ομάδα συντονισμού και αλληλεγ-
γύης μεταξύ των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών 
φορέων Εργαζομένων της Πάρου και της Αντιπάρου.

Ο προσανατολισμός του ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α. είναι ουμανι-
στικός αλλά παράλληλα τοποθετεί την κοινωνία των 
ανθρώπων σε ένα οικολογικό σύνολο που αναγνωρί-
ζει την αναγκαιότητα της ύπαρξης του ανθρώπου σε 
αρμονία με τη φύση. Στόχος του είναι να καταδεικνύει  
την αδικία προς όποια κατεύθυνση και αν συντελείται, 
είτε αυτή αφορά αδικία από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
είτε από άνθρωπο σε οποιοδήποτε κομμάτι της φύ-
σης και να διεκδικεί το δίκαιο με νόμιμα και ειρηνι-
κά μέσα. Το ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α. είναι κομματικά ανεξάρτητο. 
Αποδέχεται πλήρως τη διαφορετικότητα και σέβεται 
την ελευθερία έκφρασης διατηρώντας παράλληλα το 
ύψιστο δικαίωμα της αμείλικτης πλην όμως καλοπρο-
αίρετης κριτικής με ουσιαστικά επιχειρήματα και διά-
λογο, όπου κρίνει απαραίτητο.

Το ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α. δημιουργήθηκε, γιατί έχει ως όραμα 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της 
Πάρου και τη μετατροπή του νησιού μας σε ένα τόπο 
κατοικίας με αειφόρο ανάπτυξη που δικαίως θα φέ-
ρει τον τίτλο ενός από τους καλύτερους προορισμούς 
διακοπών στην Ευρώπη».

Ακόμα, ο σύλλογος επισημαίνει: «Σκοπός του 
ΣΥ.Σ.Ε.Π.Α. είναι η ενεργοποίηση-κινητοποίηση όλων 
των πολιτών, και ό,τι άλλο συνδράμει στην αλληλεγ-
γύη απέναντι στον πολίτη μέσα από τη συμμετοχή 
του ίδιου σε όλες τις δράσεις που θα αναπτυχθούν. 
Η επικοινωνία προς αναζήτηση συνεργασιών με άλ-
λες ομάδες και φορείς που έχουν παραπλήσιους με 
τους δικούς μας στόχους. Η ενημέρωση των πολιτών 
μέσα από εκδηλώσεις, ηλεκτρονική και έντυπη επικοι-
νωνία, συζητήσεις και προβληματισμούς που θα τί-
θενται προς ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού. Η δημιουργία και ανάπτυξη εναλλακτικών 
δράσεων όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτικές 
παρεμβάσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, 
που θα μας φέρουν πιο κοντά, αφού η τέχνη ενώνει». 

Συνέδριο 
ΣΕΤΚΕ

Τις παρεμβάσεις του υπουργείου Τουρισμού για 
τη στήριξη του κλάδου των επιχειρήσεων ενοικιαζο-
μένων δωματίων και διαμερισμάτων παρουσίασε η 
υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, στην ομιλία 
της στην έναρξη του ετησίου συνεδρίου της ΣΕΤΚΕ.

Η υπουργός αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότη-
τα της στρατηγικής στον τουρισμό και την εξαιρετική 
πορεία του ελληνικού τουρισμού από το 2015 μέχρι 
σήμερα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπ. Τουρισμού, οι πα-
ρεμβάσεις περιλαμβάνουν

- Την αναβάθμιση της κατάταξης των επιχειρήσεων 
ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων προαι-
ρετικά, σε πέντε κατηγορίες κλειδιών και η παράταση 
για την κατάταξή τους έως το τέλος του 2019

- Τις νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 
με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και τα διεθνή πρότυ-
πα, και τη θέσπιση νέων κριτηρίων πιστοποίησης.

- Η αύξηση της δυναμικότητας έως και 30 δωμάτια 
αντί για 20 και κατ’ επέκταση η δυνατότητα ένταξής 
των επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

- Τη διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης των πι-
στοποιητικών κατάταξης, πλέον από τις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες Τουρισμού, και έκδοση των διακριτικών 
τίτλων από τα κατά τόπους Επιμελητήρια (ΓΕΜΗ), και 
από υπηρεσίες μίας στάσης.

- Την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που έδωσε τη 
δυνατότητα η κατάταξή να μπορεί να διενεργείται από 
καταρτισμένους μηχανικούς, και η οποία έτυχε καθολι-
κής αποδοχής από τον κλάδο, λόγω της διευκόλυνσης 
της διαδικασίας και της ελάφρυνσης του λειτουργικού 
κόστους των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

- Την υποστήριξη της πρωτοβουλίας της ΣΕΤΚΕ, το 
«Καλάθι Πρωινού», στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, 
τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, και τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στο τουριστικό προϊόν. 
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Τα συνεχή δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα 
της «Φωνής της Πάρου», το 2016, έφεραν απο-
τέλεσμα και έτσι κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Μαΐου 
2019, τη «Διεθνή Ημέρα των Μουσείων», θα εγκαινι-
αστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο 
νησί μας έκθεση παριανών νομισμάτων, μεταξύ αυτών 
και εκείνα της συλλογής Αρ. Βαρριά.

Πρόκειται για 63 νομίσματα των κλασικών και ελ-
ληνιστικών χρόνων, για 21 νομίσματα των ρωμαϊκών 
χρόνων και 22 νομίσματα των Βυζαντινών, Βενετσιάνι-
κων και Οθωμανικών χρόνων. Μεταξύ των παραπάνω 
νομισμάτων (που είναι πολύ μεγάλης αξίας), υπάρχουν 
και κάποια πραγματικά δυσεύρετα, όπως αυτό με την 
προτομή του μεγάλου ποιητή της Πάρου Αρχίλοχου.

Η προσπάθεια συγκέντρωσης των αρχαίων νομι-
σμάτων ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ο κα-
θηγητής, κ. Αρ. Βαρριάς, για να «οξύνει» ιστορικά την

όραση των μαθητών του άρχισε να περισυλλέγει 
στο καθημερινό περιβάλλον τα άπειρα εγκαταλειμμέ-
να απομεινάρια της ιστορίας του νησιού μας, με σκο-
πό να τα διασώσει. Τα πρώτα νομίσματα είχαν βρεθεί 
στον αυλόγυρο του λυκείου Παροικιάς. Όπως είχε 
αναφέρει ο ίδιος ο κ. Βαρριάς σε επιστολή του: «[…] 
οι πιο παλιοί μαθητές μου με θυμούνται να περπα-
τώ πάντα σκυφτός. 25 χρόνια τέτοιας αναζήτησης 
στον αυλόγυρο του γυμνασίου και λυκείου Πάρου και 
στους γύρω δρόμους, πριν την τσιμεντόστρωσή τους, 
απέδωσαν τα 106 νομίσματα αυτής της συλλογής».

Όταν όλοι έψαχναν…
Τα αρχαία νομίσματα ο κ. Βαρριάς τα είχε παρα-

δώσει στις 24/5/2006 στην εφορία αρχαιοτή-
των Κυκλάδων.

Η αποδοχή της δωρεάς έγινε υπό το βασικό όρο ότι 
μετά τη συντήρηση των νομισμάτων αυτά θα εκτε-
θούν στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου. Όμως, η 
τύχη των αρχαίων νομισμάτων για περίπου 10 χρόνια 
αγνοούνταν!

Τότε, το 2016, η εφημερίδα μας ξεκίνησε έναν 
αγώνα για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και τα αρ-
χαία νομίσματα να επιστραφούν στον τόπο τους. Συ-
μπαραστάτης εκείνης της προσπάθειας ήταν η 
πρόεδρος της επιτροπής ανάδειξης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς του δήμου Πάρου, καθηγήτρια, Ντόρα 
Κατσωνοπούλου, η οποία στο πλαίσιο ανάδειξης 
της σημαντικής κληρονομιάς του νησιού μας, έστειλε 
στις 13/5/2016 προς την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων, επιστολή.

Στην επιστολή της η κ. Κατσωνοπούλου είχε αναφέ-
ρει όλο το ιστορικό και ότι είχαν παραδοθεί τα νομί-
σματα το 2006 προκειμένου να συντηρηθούν τα νομί-
σματα και ακολούθως να εκτεθούν στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πάρου.
Ακόμα, στις 18/5/2016 ο δήμαρχος Πάρου, Μ. 

Κωβαίος, είχε στείλει στον τότε υπουργό πολιτισμού, 
Αρ. Μπαλτά, επιστολή. Ο κ. Κωβαίος στην επιστολή του 
ζητούσε πληροφορίες αναφορικά με την εκκρεμούσα 
από 10ετίας έκθεση στο αρχαιολογικό μουσείο Πάρου 
της συλλογής 106 αρχαίων νομισμάτων της Πάρου 
του συμπολίτη μας εκπαιδευτικού, Αριστείδη Βαρριά.

Τέλος, σε επιστολή του προς την κ. Κατσωνοπούλου, 
-απογοητευμένος από την εξέλιξη- ο κ. Αριστείδης 
Βαρριάς σημείωνε: «[…] Πέρασαν δέκα χρόνια από 
τότε και ακόμα δεν αξιώθηκα εγώ και οι εκατοντά-
δες μαθητές μου, σαραντάρηδες και πενηντάρηδες 
τώρα, να δούμε τη συλλογή ανάμεσα στα εκθέματα 
του μουσείου, εκεί που πρέπει».

Η συνέχεια
Η «Φωνή της Πάρου» με συνεχή δημοσιεύματα εκεί-

νην την εποχή (2016) στις 16 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε 
μία απάντηση του υπ. Πολιτισμού, έπειτα από ερώτηση 
που είχε κάνει στη Βουλή για το θέμα (με μοναδικό 
της «όπλο» το δημοσίευμά μας) η τότε βουλευτής 
της ΝΔ Β’ Αθηνών και σήμερα υφυπουργός, Προ-
στασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα.

Η απάντηση του υπ. Πολιτισμού, μεταξύ άλλων 
έγραφε: «Έως τώρα δεν είναι δυνατό να υλοποι-
ηθεί η διαδικασία αποδοχής δωρεάς, αφού ο 
κ. Α. Βαρριάς δεν είναι κατά νόμον συλλέκτης, 
ούτε έχει αιτηθεί να είναι συλλέκτης (…)». 

Η κ. Παπακώστα, σε σχόλιο που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα μας έλεγε για τα όσα πρωτοφανή ισχυρι-
ζόταν το υπ. Πολιτισμού: «Εύλογα γεννάται το ερώτη-
μα κατά πόσο η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε σχετι-

κά τον πολίτη, όταν προσήλθε σε αυτήν το 2006 (…) 
Αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Α. Βαρριάς διέπραξε αδίκημα 
κατά τον αρχαιολογικό νόμο, όπως ο κ. υπουργός 
υποστηρίζει, αναρωτιέται κανείς, ποιά η διαδικασία 
που έπρεπε να είχε ακολουθήσει τελικά για να μην 
είναι παράνομος εδώ και δέκα χρόνια».

Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε με την απάντηση του κ. 
Μπαλτά, πέραν της πρωτοφανούς στοχοποίησης του 
κ. Βαρριά και της απουσίας ουσιαστικής απάντησης 
για το θέμα, ήταν και οι παραπλανητικές πληροφορίες 
που δίνονταν στην ερωτώσα βουλευτή.

Η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε με τη διεύθυνση 
του νομισματικού μουσείου της Αθήνας τον Οκτώβριο 
του 2016 από το οποίο, σύμφωνα με την απάντηση 
Μπαλτά, ζητήθηκε το 2009 η συντήρηση των νομι-
σμάτων και διαπιστώθηκε αντιθέτως η πλήρης άγνοια 
του νομισματικού μουσείου για την υπόθεση, αφού 
ουδέποτε είχε απευθυνθεί σ’ αυτό σχετικά με τέτοιο 
ζήτημα η ΕΦΑ Κυκλάδων. 

Σημειώνουμε επίσης, και αυτό διότι σε επικοινωνία 
που είχαμε προ ημερών με την εφορία αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων και μας είπαν ότι έπρεπε να απευθυνθούμε 
τότε (2016) σε εκείνους, ότι το είχαμε προσπαθήσει 
πάρα πολλές φορές! Όμως όχι μόνο δε μας έδιναν συ-
γκεκριμένες και καθαρές απαντήσεις αλλά είχε παρα-
τηρηθεί από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδα μας και 
μία συστηματική προσπάθεια αποφυγής απαντήσεων… 
Και ακόμα, είχε επιχειρήσει ο αρχισυντάκτης 
μας επανειλημμένως να επικοινωνήσει με τον προ-
ϊστάμενο της εφορείας, Δ. Αθανασούλη, για να πάρει 
την απάντηση ότι απουσιάζει με τρίμηνη εκπαιδευτική 
άδεια και με τον υπεύθυνο για την Πάρο, αρχαιολόγο 
Α. Παπαδημητρίου…

Τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας για την τύχη 
των αρχαίων νομισμάτων της συλλογής Βαρριά συνε-
χίστηκαν και τον Οκτώβριο του 2016 και τότε δημο-
σιεύσαμε νέα ερώτηση της κ. Παπακώστα στη Βου-
λή, η οποία ζητούσε να ενημερωθεί από τον υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού πώς είναι δυνατό η προ-
ηγούμενη διοίκηση να μιλά για συλλογή και αποδοχή 
δωρεάς και η τωρινή να μην το γνωρίζει!

Τελικά, όπως γράψαμε και στην αρχή του θέματός 
μας τα αρχαία νομίσματα μετά τη συντήρησή τους 
επιστρέφουν στο νησί μας και θα παρουσιαστούν σε 
έκθεση!

Πρώτο θέμα

Η συλλογή Βαρριά 
επιστρέφει στον τόπο της!
Η απίστευτη ιστορία επί 13 ολόκληρα χρόνια με τη δωρεά 106 νομισμάτων (που 
καλύπτουν όλη σχεδόν τη νομισματική ιστορία του νησιού μας από την Πάρο 
των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς και τη 
Βενετική και Οθωμανική περίοδο) παίρνει τέλος!
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Υπηρεσιακοί  
πρόεδροι  

Κοινοτήτων  
το 1974

«Με απόφαση της Κυβερνήσεως Εθνικής 
Ενότητος

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Επανέρχονται τα εκλεγμένα Κοινοτικά Συμβούλια
ΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Γ.Σ. ΠΑΡΟΥ

Θα αντικατασταθούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε-
δρος του Λιμενικού Ταμείου. Δικαστικοί και Δάσκαλοι 
οι νέοι πρόεδροι των Κοινοτήτων. Οι εκλεγμένοι Πρό-
εδροι επανέρχονται ως Αντιπρόεδροι στα Κοινοτικά 
Συμβούλια. 

Ανταποκρινόμενη στο καθολικό αίτημα της μεγά-
λης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, η Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητος του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
επαναφέρει με μια σειρά ριζοσπαστικών μέτρων την 
δημοκρατική νομιμότητα στο σύνολο των λειτουργιών 
του κράτους. Από τα κυβερνητικά μέτρα, τα ουσιαστι-
κότερα για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νο-
μιμότητας, είναι χωρίς αμφιβολία η επαναφορά των 
αιρετών δημάρχων και κοινοταρχών.

Από το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου με την δημοσί-
ευση στο υπ’ αριθ. 250/ 17-9-1974 φύλλο της εφη-
μερίδος της κυβερνήσεως (τεύχος Α’) του υπ’ αριθ. 
51 Νομοθετικού Διατάγματος για την επαναφορά της 
νομιμότητας στους δήμους και στις κοινότητες, θε-
ωρούνται απολυθέντες, αυτοδικαίως, οι διορισμένοι 
δήμαρχοι και κοινοτάρχες της δικτατορίας και επανα-
φέρονται επίσης αυτοδικαίως τα μέλη των αιρετών 
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που υπηρε-
τούσαν προ της δικτατορίας, καθώς και οι πρόεδροι 
κοινοτήτων που αποκαθίστανται ως αντιδήμαρχοι και 
αντιπρόεδροι των συμβουλίων. 

Προκειμένου να επανέλθουν στις θέσεις των οι αι-
ρετοί πρόεδροι και σύμβουλοι των διαφόρων κοινο-
τήτων Πάρου και Αντιπάρου, υπέβαλαν στη Νομαρχία 
Κυκλάδων εντός 10ημέρου από της δημοσιεύσεως 

του αναφερθέντος Νομοθετικού Διατάγματος, υπεύ-
θυνες δηλώσεις περί ατομικής ευθύνης του δηλού-
ντος ή βεβαιούντος ότι δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις 
επαναφοράς των. Τις δηλώσεις αυτές θα τις εξετάσει 
η συσταθείσα προς τούτο αρμόδια επιτροπή από δι-
καστικούς και τον διευθυντή της Νομαρχίας, προκει-
μένου ο Νομάρχης Κυκλάδων να αποφασίσει για τη 
σύνθεση των κοινοτικών συμβουλίων, εκδίδοντας τη 
σχετική απόφαση που θα κοινοποιήση στο υπουργείο 
Εσωτερικών. Το σχετικό νομοσχέδιο αποκλείει πάντως 
την συμμετοχή στα κοινοτικά συμβούλια αυτών που 
έλαβαν διάφορα άλλα αξιώματα κατά τη διάρκεια της 
επταετίας. 

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό 
Διάταγμα διορίσθηκαν οι πρόεδροι των διαφόρων κοι-
νοτήτων της Πάρου και της Αντιπάρου, που είναι στο 
σύνολο τους δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα διο-
ρίσθηκαν στην Παροικιά η δ. Χρυσαφούλα Δημητρο-
πούλου (ειρηνοδίκης Πάρου). Είναι η πρώτη γυναίκα 
Πρόεδρος Κοινότητας στο νησί μας. Στην Νάουσα ο κ. 
Γ. Τζανετής (δάσκαλος), στις Λεύκες ο κ. Α. Αλιπράντης 
(δάσκαλος), στον Αρχίλοχο ο κ. Γ. Νικολιδάκης (δάσκα-
λος), στην Μάρπησσα ο κ. Δ. Βαραγιάννης (δάσκαλος), 
στην Αγκαιριά ο κ. Σ. Δρέκος (δάσκαλος), στον Κώστο 
ο κ. Ι. Παραγιός (δάσκαλος) και στην Αντίπαρο ο επί-
σης δάσκαλος κ. Γ. Πελέκης. 

Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία  
υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ενδι-
αφερομένους να επανέλθουν στις θέσεις των προέ-
δρους και συμβούλους των κοινοτήτων. Σύμφωνα με 
το εκδοθέν Νομοθετικό Διάταγμα τα Κοινοτικά Συμ-
βούλια θα είναι για τις κοινότητες μέχρι 1.000 κατοί-
κους 5μελή, μέχρι 2.000 κατοίκους 7μελή και μέχρι 
4.000 κατοίκους 9μελή. Από τα υπάρχοντα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεση μας μόνον η Κοινότητα Αγκαι-
ριάς δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 
(υπεβλήθηκαν 2 μόνον δηλώσεις) που σημαίνει ότι θα 
χρειαστεί η Νομαρχία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
του διορισμού των υπολοίπων. Τα κοινοτικά συμβού-
λια που η συγκρότηση τους θα έχει ολοκληρωθεί μέσα 
στο πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου, θα παραμείνουν 
μέχρι της προκηρύξεως των νέων δημοτικών εκλογών, 
που η διεξαγωγή τους υπολογίζεται για το καλοκαίρι 
του 1975.

Στους προέδρους των κοινοτήτων που προέρχονται 
αυτοδικαίως ως αντιπρόεδροι, θα καταβάλλεται και 
το ήμισυ των εξόδων παραστάσεως που λαμβάνει ο 
Πρόεδρος. 

Οι εκλεγμένοι Πρόεδροι στις Κοινότητες Πάρου (Α. 
Μαρινόπουλος) και Αντιπάρου (Π. Γαρδέλης) είχαν 
παυθεί. Στην Πάρο, διορίσθηκαν διαδοχικά ο οδοντί-
ατρος κ. Π. Δέρβος (Σεπτέμβριος 1967), ο κ. Θ. Μπι-
ζάς ναυτικός πράκτορας (Ιανουάριος 1972 και για 
37 ημέρες (13 Αυγούστου – 18 Σεπτεμβρίου 1974), 
ο κ. Ν. Βάγιας υπάλληλος της Ενώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών. Στην Αντίπαρο, ο παυθείς πρόσφατα 
πρόεδρος κ. Δ. Πατέλης, είχε διορισθεί τον Ιανουάριο 
του 1972. Από τους διορισμένους προέδρους, ο κ. Θ. 
Μπιζάς υπέβαλε παραίτηση και οι κ.κ. Π. Δέρβος, Ν. 
Βάγιας, Δ. Πατέλης επαύθησαν. Στις υπόλοιπες κοινό-
τητες, στην διάρκεια της 7ετίας στο αξίωμα του προ-
έδρου παρέμειναν οι εκλεγμένοι από τις εκλογές της 
5ης Ιουλίου του 1964».

 Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 273 Σεπτέμβρι-
ος 1974

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Greek Travel 
Show

Στην έκθεση «Greek Travel Show», που διοργανώνε-
ται για 3η χρονιά από τη ΔΕΘ-Helexpo στο Μαρούσι, 
συμμετέχει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (12-14 Απριλίου 
2019).

Στο περίπτερο της Περιφέρειας θα φιλοξενηθούν 
13 νησιά από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες που 
ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής 
που απηύθυνε σε όλους τους νησιωτικούς δήμους η 

Διεύθυνση Τουρισμού. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη 
Ρόδο, την Κω, την Πάτμο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια, 
την Κάσο, τη Σαντορίνη, τη Σύρο, την Ίο, την Πάρο, τη 
Μήλο, την Κύθνο και τη Φολέγανδρο. 

Η Περιφέρεια δίνει τη δυνατότητα στα νησιά να συμ-
μετέχουν δωρεάν, να αναδείξουν το τουριστικό τους 
προϊόν αλλά και το ανεξάντλητο τουριστικό μεγαλείο 
του προορισμού του Νοτίου Αιγαίου. 

Η Greek Travel Show, προβάλλει με τον καλύτερο 
τρόπο το εγχώριο τουριστικό προϊόν και τους ελληνι-
κούς προορισμούς, ενισχύοντας τον εσωτερικό τουρι-
σμό, προτείνοντας νέες ιδέες στους εν δυνάμει επισκέ-
πτες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους.

Σημεία και 
τέρατα!

Σημεία και τέρατα στη χώρα μας αλλά και στην 
Ευρώπη. Η πολιτική ορθότητα καταποντίζεται από 
τον άκρατο λαϊκισμό και από τους ερασιτέχνες 
της πολιτικής. Αναζητούνται, νέος πολιτικός λό-
γος, νέες ιδέες ακόμη και νέες ιδεολογίες που να 
αντιμετωπίζουν το ώριμο αίτημα κάθε κοινωνίας.

Σημεία και τέρατα αναμένονται να συμβούν 
την επόμενη των αυτοδιοικητικών εκλογών με 
τον νέο νόμο της απλής αναλογικής. Πλέει σε 
αχαρτογράφητα νερά το μέλλον όλων των αυτο-
διοικητικών και των πολιτών. Η αυτοδιοίκηση, ο 
ουσιαστικότερος μοχλός ανάπτυξης των τοπικών 
κοινωνιών, πνέει τα λοίσθια!

Σημεία και τέρατα με τις καθημερινές απο-
καλύψεις εκατέρωθεν των κομμάτων εξουσίας 
για σκάνδαλα, οικονομικές ατασθαλίες αξιωμα-
τούχων, μεταφορείς βαλιτσών όπως τα κουτιά με 
pampers, υπερτιμολογήσεις, κατασπατάληση δη-
μόσιου χρήματος. Η Βουλή τελικά για πλυντήριο 
καθαρισμού βρώμικου χρήματος μοιάζει.

Τελευταία έχουμε και ροζ σκάνδαλα, με πρωτα-
γωνίστριες ωραίες στριπτιζέζ!

Σημεία και τέρατα θα δούμε στις εθνικές 
εκλογές. Ανταλλαγές ψήφων με επιδόματα, αυξή-
σεις μισθών και έκτακτες επιχορηγήσεις σε συντα-
ξιούχους. Ψήφος με το αζημίωτο χωρίς να υπο-
λογίζεται η μετέπειτα ζημιά που ελλοχεύει στην 
οικονομία, στην κοινωνία αλλά και στην ίδια την 
τσέπη μας. Δος ημίν σήμερον, είναι το διαχρονικό 
σύνθημα όπως και ότι το τάξιμο δεν έβλαψε κανέ-
ναν. Η υλοποίηση του ταξίματος βλάπτει.

Σημεία και τέρατα παραμονεύουν να κάνουν 
την εμφάνιση τους γιατί η κοινωνία αρέσκεται να 
ζει με αυταπάτες και ψευδαισθήσεις. Πάντα περι-
μένει τη σωτηρία του από τον «από μηχανής Θεό» 
που υπόσχεται να πληρώσει όλα τα χρέη του. Μια 
μόνιμη επωδός, με ανακυκλούμενα τα ονόματα 
των Μεσσιών!

Σημεία και τέρατα θα ξαναδούμε, αν στις 
εκλογές αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές, εθνικές 
εκλογές, το ίδιο πολιτικό δυναμικό και η πολυ-
θρύλητη πολιτική κυτταρική ανανέωση γίνει με τα 
παλιά υλικά, πελατειακά, κομματικού σωλήνα, life 
style. Θα είμαστε και πάλι ως εκλογικό σώμα για 
κλάματα και μας λείπει και ο Χαράλαμπος!

Σημεία και τέρατα θα συμβούν αν οι πολί-
τες ακολουθήσουν την εκλογική στρατηγική της 
τιμωρητικής ψήφου. Τσουνάμι αποτυχιών για 
δημοσκόπους, δημοσιολόγους πολιτικούς αναλυ-
τές, επικοινωνιολόγους και άλλους αναλυτές του 
«γλυκού νερού» της επικοινωνίας. Αν η αντιπαγκο-
σμιοποίηση κερδίσει την παγκοσμιοποίηση κατά 
κράτος. Αν το καρκίνωμα του λαϊκισμού πλημμυρί-
σει όλη την Ευρώπη, όπως δείχνουν οι δημοσκο-
πήσεις. Αν και πάλι τα πολιτικά τσιτάτα, κερδίσουν 
την ουσία της πολιτικής. Και όλα αυτά δεν θα είναι 
μια «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Θα είναι μια 
επώδυνη πραγματικότητα και για τους πολίτες, το 
δημοκρατικό πολίτευμα και το ευρωπαϊκό οικοδό-
μημα. 

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Επέκταση 
Μεταφορικού 
Ισοδύναμου

Τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα 
επέκτασης του μέτρου του μεταφορικού ισο-
δύναμου και στις αεροπορικές μεταφορές των 
νησιωτών, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, στο 
σχέδιο νόμου «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότη-
τες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλ-
λες διατάξεις».

Οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας (καιρικές 
συνθήκες, χρόνος μετακίνησης) καθιστούν σε πολλές 
περιπτώσεις αναγκαία την αεροπορική μεταφορά, κυ-
ρίως για τις ευάλωτες ομάδες, ασθενείς και ηλικιω-
μένους, ενώ το κόστος της επιδότησης θα είναι μέχρι 
το ανώτατο ύψος στην αντίστοιχη μεταφορά με πλοίο. 
Εφόσον ο νησιώτης επιλέξει την αεροπορική μετα-
φορά θα λαμβάνει μέρος ή και το σύνολο, όχι όμως 
περισσότερο από το ποσό που θα λάμβανε με τη θα-
λάσσια μεταφορά.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής 
υπουργός Ναυτιλίας, Ν. Σαντορινιός, εκτός από το 
θέμα της αεροπορικής μεταφοράς, με τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση παρατείνεται επίσης η πιλοτική εφαρμογή του 
μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου στη μεταφορά 
καυσίμων στα νησιά για όλο το έτος 2019. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας 
στη Βουλή, είπε ότι έως σήμερα από την εφαρμογή 
του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου «συνολικά, 
έχουν επιδοτηθεί 200.000 εισιτήρια, 9.500 αιτήσεις 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων έχουν ήδη διεκπεραι-
ωθεί, ενώ το μεταφορικό κόστος των προϊόντων των 
επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά 43%.

Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένας θεσμός, ένα 
μέτρο ζωντανό, που έχει αγκαλιαστεί από τους νη-
σιώτες και τις νησιωτικές επιχειρήσεις και έχει φέρει, 
αλλά θα φέρει και στο άμεσο μέλλον, σημαντική βελτί-
ωση στον τρόπο ζωής και στο κόστος διαβίωσης των 
νησιωτών. Με τις συνεχείς βελτιώσεις που κάνουμε, 
προχωράμε και φτιάχνουμε ένα μέτρο χρηστικό για 
τους νησιώτες μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τις 
αλλαγές που θα χρειαστεί γιατί ο μόνος στόχος μας 
είναι η ουσιαστική διευκόλυνση των ανθρώπων της 
νησιωτικής επικράτειας».

Βιολογική 
Κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η πρόσκληση της 
Δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιο-
λογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτη-
νοτροφία» του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πρόκειται για συμπληρωματική προκήρυξη, που 
απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένες βιολογικές κτηνο-
τροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει 
στη βιολογική παραγωγή ζωικών προϊόντων και επι-
θυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στόχος 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
είναι να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι σε συγκεκριμένες 
περιφέρειες, που δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη 
πρόσκληση, ενώ κτηνοτρόφοι με τα ίδια χαρακτηρι-

στικά (ίδια βαθμολογία) εντάχθηκαν σε άλλες περιφέ-

ρειες.

Ο προϋπολογισμός της στοχευμένης αυτής πρό-

σκλησης ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπά-

νη εκ των οποίων τα 9,35 εκατ. ευρώ αφορούν την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα 5,65 εκατ. ευρώ 

αφορούν τη Θεσσαλία.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρό-

σκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 11 

Απριλίου 2019 έως και 22 Απριλίου 2019 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να εντα-

χθούν στην προκηρυσσόμενη δράση του Μέτρου 11 

της πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 

στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα-

τος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται 

στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/

user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, 

στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Απαγορεύσεις 
στο λιμάνι 
Νάουσας

Με ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου έγινε γνωστό 
ότι απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων 
στο λιμάνι της Νάουσας, από το ποτάμι, μέχρι τον 
Άγιο Νικόλαο και προς τη μαρίνα, από 14/4/2019 έως 
30/9/2019, σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου. 

Επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων που προβαί-
νουν σε προμήθεια των καταστημάτων, καθώς και των 
οχημάτων των αλιέων, και μόνο για εφοδιασμό και 
εκφόρτωση εμπορευμάτων ή αλιευμάτων. Στο λιμα-
νάκι Μανδράκι απαγορεύεται τελείως η είσοδος των 
τροχοφόρων.     

e-Μητρώο 
πλοίων

Από το λιμεναρχείο Πάρου έγινε γνωστό ότι η αί-
τηση για καταχώριση στο e-Μητρώο των ήδη νηολο-
γημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μι-
κρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, 
των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων 
επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων πραγμα-
τοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών 
από την θέση του σε λειτουργία, ήτοι έως και στις 
15/5/2019.

Πιο συγκεκριμένα:
Α. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής
- Έως και την 15-5-2019 τα επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής δύνανται να δραστηριοποιούνται:
(α) με την ήδη υπάρχουσα εν ισχύ άδεια του ν. 

4256/2014 ή του ν. 2743/99 ή
(β) με την υπάρχουσα ως άνω άδεια η οποία φέ-

ρει σημείωση της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ αναφορικά με την 
εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e 
- Μητρώο και η οποία και ισχύει μέχρι την οριστική 
καταχώριση του πλοίου στο e - Μητρώο και τη χο-
ρήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης της 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ ή

(γ) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο.

- Από την 16-5-2019 και μετά, τα ως άνω πλοία 
δύνανται να δραστηριοποιούνται:

(α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή

(β) με την άδεια του ν. 4256/2014 ή του ν. 2743/99 
η οποία φέρει σημείωση της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ αναφο-
ρικά με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για κατα-
χώριση στο e - Μητρώο και η οποία ισχύει μέχρι την 
οριστική καταχώριση του πλοίου στο e - Μητρώο και 
τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης 
της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’.

Β. Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

- Έως και την 15-5-2019 τα επαγγελματικά τουρι-
στικά ημερόπλοια δύνανται να δραστηριοποιούνται:

(α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή

(β) την απαιτούμενη στις διατάξεις του άρθρου 12 
του ν. 4256/2014 δήλωση στη Λιμενική Αρχή στην 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης 
των θαλάσσιων ταξιδιών τους.

Από την 16-5-2019 τα παραπάνω πλοία δύνανται 
να δραστηριοποιούνται:

(α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή

(β) την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στην 
ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ για καταχώριση στο e - Μητρώο.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι:
- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν 

στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (πριν ή 
μετά την 15-5-2019) απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
και η υποβολή της απαιτούμενης στις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 4256/2014 δήλωσης στη Λιμενική 
Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ση-
μείο έναρξης του θαλάσσιου ταξιδιού.

-  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης 
καταχώρισης στο e - Μητρώο όλων των ανωτέρω 
επαγγελματικών πλοίων είναι η προηγούμενη εμπρό-
θεσμη συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση των 
απαιτούμενων στοιχείων στο e-Μητρώο και η σχετική 
εκτύπωση.

- Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, η ως άνω εμπρό-
θεσμη συμπλήρωση/προσωρινή αποθήκευση πρέπει 
να έχει πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας προθεσμίας 
(από 15-11-2018 έως και 15-5-2019), ανεξάρτητα 
του πότε θα πραγματοποιηθεί από τις Λιμενικές Αρ-
χές η επαλήθευση/επιβεβαίωση των καταχωρισμένων 
στοιχείων και η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβό-
λου.

Τέλος, για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλ-
λασσομένων έχουν καταρτιστεί και αναρτηθεί έντυπα 
με θεματικά αντικείμενα «Προθεσμίες», «Συχνές ερω-
τήσεις – απαντήσεις», καθώς και «Εγχειρίδιο Χρήσης» 
της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων», στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση aade.gr/polites/metroo-ploion
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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) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζονται σε ξενώνα 
δωµάτια 25 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένα 
για 2 -3 άτοµα σε εργαζόµενους στο 
νησί, µε πλήρη εβδοµαδιαία καθαριό-
τητα και πάρκινγκ. Τιµή 1.000 – 1.200 
ευρώ το µήνα ανά δωµάτιο. Ελάχιστη 
διαµονή 4 µήνες από Μάιο – Σεπτέµ-
βριο. Τηλ. 6942 798 728 κ. Γιάννης

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 
150 τ.µ, µεζονέτα, µε 3 Υ/∆, 3 µπάνια, 
τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 

χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ. 6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται µέρος γρα-
φείου, κατάλληλο προς συστέγαση, 
(ενδεικτικά για λογιστικό, µεσιτικό 
γραφείο κτλ). Πληροφορίες Τηλ: 6970 
339 787

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για λογι-
στήριο επιχείρησης στην Παροικιά. 
Απαραίτητη η γνώση λογιστικής και 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
28090, ζητήστε το λογιστήριο.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 
ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη σεζόν, 
στις θέσεις: 1) Σερβιτόρος/ρα, 2) 
Άτοµο για παρασκευή πρωινού και 
γευµάτων και 3) Άτοµο γενικών 
καθηκόντων, (συντηρήσεις, κλπ). Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 514 256, Κος 
Βαγγέλης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 
κυλικείο του Αερολιµένα Πάρου, για 
τις θέσεις: 1) ταµία, 2) barista – µπου-
φέ, 3) τυλιχτή και 4) κρύας κουζίνας. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Η 
σχετική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη. 
Τηλ. 698 2925 141

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το 
λογιστικό γραφείο του κ. Γιµελιάρη 
Στέλιου στην Παροικιά, για το τµήµα 
µισθοδοσίας. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 6932 837 538

ΑΤΟΜΑ ΝΕΑ ζητούνται για εργασία 
σε κεντρικό καφέ στην Παροικιά, ένα 
άτοµο µε γνώσεις µπουφέ – καφέ και 
ένα άτοµο για σέρβις, νέο, εµφανίσιµο 
και µε προϋπηρεσία. Άριστο περιβάλ-
λον εργασίας. Τηλ. 6932 334 848

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ζητείται για καθηµερινή εργασία 
στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισµού 
Η/Υ, αγγλικών και η εµπειρία στη 
γραµµατειακή υποστήριξη. Επιθυµητό 
πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονοµία, διοίκηση, 
επαγγέλµατα υγείας). Βιογραφικά: 
e-mail: kmparos@epapsy.gr, fax: 
22840 24911

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, σε 
συνεργείο σκαφών στην Αλυκή. Τηλ. 
6981 746 231

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-

δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
30 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επι-
κοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22840 
– 41252, 41764, Κιν. 6979 798 938 
και e-mail: arhicom1@otenet.gr

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ – ΜΑΣΤΟ-
ΡΑΣ ζητείται για µόνιµη απασχόληση 
στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
900 855

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ µε 
εµπειρία ζητείται από εµπορική 
εταιρεία στην Πάρο, για µόνιµη 
εργασία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Αποστολή βιογραφικού στο email: 
xristoscompany@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για όλη τη 
σεζόν, από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Τηλ. για πληροφορίες:6948 511 309

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ ζητείται, 
για εργασία σε αλουµινάδικο – σιδε-
ράδικο, στην περιοχή της Νάουσας. 
Τηλ. 6932 346 544

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ και 
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητούνται 
για εργασία 4 µήνες σε κατάστηµα στη 
Νάουσα. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, κοπέλα µε εµπειρία 
και GROUM – ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ ζητού-
νται από ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
astirlogist@gmail.com και στο Fax: 
22840 51985. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 51976

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Lefkes village στις Λεύκες Πάρου 
για τους µήνες από Μάιο - τέλη 
Σεπτεµβρίου για τις θέσεις: 1.Βοηθός 
ρεσεψιόν 2.Υπεύθυνη σέρβις µπαρ & 
εστιατόριου και 3.Υπεύθυνη καθαρι-
σµών. Απαιτείται γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσίας. Αποστολή βιογραφι-
κών στο email: lefkesvl@otenet.gr 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γραφείο 
ζητείται στην Παροικιά. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6943 217 763

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

SECRETARY/ ADMINISTRATION 
ASSISTANT ζητείται από την 
STUDIO265, εταιρεία παροχής υπη-
ρεσιών αρχιτεκτόνων και µηχανικών, 
για το γραφείο της στην Παροικιά της 
Πάρου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Οικονοµικής/ Τεχνολογικής Κατεύ-
θυνσης, Άριστη γνώση MS Offi  ce 
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint), 
Άριστη γνώση Αγγλικών, (προφορικά 
και γραπτά), επιθυµητή η γνώση 
περισσοτέρων ξένων γλωσσών. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
hr@businesswin.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία στο κατάστηµα Express Μarket 
στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής. Μόνιµη ή 
εποχιακή απασχόληση, (προσφέρε-
ται σπίτι για στέγαση). Απαραίτητη 
εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com,  τηλ. επικοινωνίας: 
6984 453 993

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά, για 
εποχιακή απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 22840 22308

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη 
ηλικιωµένης εσωτερική, η οποία 
αυτοεξυπηρετείται, στον Πρόδροµο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 447 962

ΚΟΠΕΛΑ έµπειρη ζητείται για φύλαξη 
µωρού. Τηλ. επικοινωνίας: 6987 
160 270

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΝΕΑΡΟ ΑΤΟΜΟ, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου, κάτοχος πτυχίου Αγγλικών 
επιπέδου C2 (Profi ciency) και άψογη 
χρήση Η/Υ, αναζητά πρωινή εργασία 
γραµµατειακής υποστήριξης από τον 
Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο. Τηλ: 6985 
566 528

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από µονάδα 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στη 
Νάουσα για τη σεζόν 2019 (πλήρης 
απασχόληση). Πληροφορίες 6936 
735999

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το τµήµα πώλησης, 
ζητείται από το ζαχαροπλαστείο 
«ΤΣΕΡΚΙ». Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 22821

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρεία 
ενδυµάτων για δύο καταστήµατα 
στην Πάρο (Παροικιά και Λεύκες) για 
σεζόν. Απαραίτητα, γνώσεις ξένων 
γλωσσών, χρήση υπολογιστών, 
δίπλωµα οδήγησης, µη καπνίστριες. 
Βιογραφικό µε φωτογραφία στο 
egeorgia2000@gmail.com

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται 
νέος, για τη στελέχωση τεχνικού 
γραφείου στην Παροικιά της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα η γνώση Αγ-
γλικών, η άριστη γνώση Autocad και 
Η/Υ. Πληροφορίες στο 6944-778171. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
george.kottikas@gmail.com

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία σε σπίτι 
εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένων, 
στην Παροικιά. Τηλ. 6994 714 655

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CITROEN VTS 
16V, 125HP, 1.600 CC, πωλείται 
ατρακάριστο σε άριστη κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 693 260 1482

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
πωλείται, κατάλληλος για επεξεργα-
σία λυµάτων ξενοδοχείων µέχρι 25 
ατόµων. Πληροφορίες κ. Σώτος Άρης, 
τηλ. 6944 747 600

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

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ
Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιμητηρίου

Είδη μνημοσύνου
Νάουσα τηλ. 22840 52528 - Παροικιά τηλ. 22840 28184

Αθήνα Κιν. 69422 07896
Email: roussosmanolisparos@gmail.com

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€

Πένθος
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, «έφυγε» από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών, η
πολυαγαπημένη μας Μαρία Δημ. Περάκη, (το γένος Βιτζηλαίου), που το σπίτι 

της ήταν πάντα μια αγκαλιά για όλους μας!
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δισέγγονά σου
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο, θα τελεστεί την Κυριακή 14 Απριλίου στον Ιερό 

Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μάρπησσα (κάτω ναός).

Παράλειψη σε ευχαριστήριο
Λόγω του ηλεκτρονικού δαίμονα παραλείψαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας 

μας -στο ευχαριστήριο της κ. Λίτσας Πατίστα- να αναφέρουμε ότι μεταξύ εκείνων 

που είχαν βοηθήσει ήταν και ο ιατρός-ουρολόγος Ν. Σταθερός, τον οποίον και 

ευχαριστεί.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).
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Περί φύσης 
γενικά…

Ούτε για μια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι 
είμαστε παιδιά της φύσης και ότι μπροστά της εί-
μαστε πολύ μικροί. Σε όλη τη διάρκεια της ιστο-
ρίας του, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη 
φύση για να επιβιώσει. Ίσως με τεχνάσματα, κατα-
φέρνουμε να δημιουργούμε την ψευδαίσθηση ότι 
μπορούμε να της επιβληθούμε, όμως πάντα μας 
δείχνει ότι είναι υπεράνω. Ακόμα και όταν την πλη-
γώνουμε και την καταστρέφουμε, το μόνο που κα-
ταφέρνουμε, είναι να θέτουμε σε κίνδυνο τη δική 
μας ύπαρξη. 

Πρέπει να καταλάβουμε, ότι η αρμονία της συμ-
βίωσης με ό,τι μας γέννησε, θα μας βοηθήσει να 
ζήσουμε πιο ισορροπημένα και έτσι θα μπορούμε 
να απολαμβάνουμε όλες τις ομορφιές της ζωής. Η 
φύση πάντα μας προσκαλεί να περπατήσουμε στα 
μονοπάτια της και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα 
εκεί, αλλά και να εκτιμάμε αυτό που μας προσφέ-
ρει. 

Το φώς και τα χρώματα που συναντάμε σε όλα 
τα τοπία της φύσης, είναι πάντα διαφορετικά, γα-
ληνεύουν την ψυχή και ξεκουράζουν το νου. Στον 
τόπο μας, η φύση δείχνει την περιουσία της, με αλ-
μυρίκια, αθάνατους, κέδρους, θάμνους και αρω-
ματικά φυτά, που συντονίζονται με τον παφλασμό 
των κυμάτων και το πέταγμα των γλάρων, ενώ 
εμείς ζούμε παράλληλα, απολαμβάνοντας την επι-
βλητική της ηρεμία, αλλά και τα πολλά πρόσωπα 
που έχει η διαφορετικότητα αυτή, του φυσικού το-
πίου του τόπου μας. Η επαφή με τη φύση, φέρνει 
τον άνθρωπο σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυ-
τό, το σώμα του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του. Του δίνει την δυνατότητα να αναμετρηθεί με 
τις δυνάμεις του και να γνωρίσει τα όριά του. Κε-
ντρίζει την φαντασία, προσφέρει γνώσεις και νέες 
εμπειρίες. Τον βοηθάει να ξεφύγει από τα άγχη της 
καθημερινότητας. Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε 
επαφή με τη φύση, αισθάνονται ένα μεγαλύτερο 
αίσθημα αυθεντικότητας και προσωπικής αυτονο-
μίας. Αυτό κατά τους ερευνητές, οδηγεί σε μείωση 
της αλλοτρίωσης και αποξένωσης, αισθήματα που 
ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ιδίως των πό-
λεων, ο οποίος είναι πιο αδιάφορος για τους συ-
νανθρώπους του σε σχέση με τους  ανθρώπους 
της υπαίθρου. Τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από 
τη φύση, μας συγκινούν και μας κάνουν καλύτε-
ρους ανθρώπους. 

Είμαστε τυχεροί λοιπόν, που ζούμε στον ευλογη-
μένο αυτό τόπο και πρέπει να εκτιμάμε τις ομορ-
φιές του, προστατεύοντάς τον και απολαμβάνο-
ντας παράλληλα ότι μας προσφέρει.

Το νησί μας όλες τις εποχές, έχει μοναδικές 
ομορφιές όλο τον χρόνο. Αυτές πρέπει να αναδεί-
ξουμε και θα πετύχουμε μόνο, όταν καταφέρουμε 
στον επισκέπτη να κάνει κτήμα του, τα μονοπάτια, 
τις διαδρομές, διαλέγοντας ο καθένας και κάνο-
ντας δικό του κάθε κομμάτι του τόπου μας, ώστε 
οι διακοπές του να γίνουν εμπειρία ζωής.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Στην Πάρο ο  
κ. Χατζημάρκος

Την Πάρο επισκέφθηκε την Πέμπτη 4/9/19, ο περι-
φερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Στην Πάρο, είχε συνάντηση με τον δήμαρχο, Μάρ-
κο Κωβαίο, ενώ ακολούθησε συνέντευξη Τύπου του 
στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ.

Τι υποστήριξε
Για την κατασκευή υδατοδρομίων ο κ. Χατζη-

μάρκος είπε ότι «η Περιφέρεια, για λογαριασμό όλων 
των λιμενικών Ταμείων, προσφέρθηκε να χρηματοδο-
τήσει και τις μελέτες και την κατασκευή των 28 υδα-
τοδρομίων. Το θεσμικό πλαίσιο άδειας και λειτουρ-
γίας χρειαζόταν αναμόρφωση, διαδικασία η οποία 
ολοκληρώθηκε προσφάτως, οπότε η Περιφέρεια 
προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τα 22 εξ αυτών, 
αφού για τα 6 έχουν ήδη προχωρήσει και υπολείπεται 
η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων».

Για τους δασικούς χάρτες επανέλαβε τις κοινωνι-
κές και οικονομικές επιπτώσεις για τις νησιωτικές κοι-
νωνίες και έκανε λόγο για σοβαρό πολιτικό ολίσθημα 
που δεν συνάδει με μια ευνομούμενη πολιτεία. 

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υποστή-
ριξε: «Τα νησιά δεν είναι παραγωγοί ρεύματος», υπεν-
θυμίζοντας τους φόβους που είχε διατυπώσει κατά τα 
εγκαίνια της διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρω-
τική Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το κλειστό γυμναστήριο Παροι-
κιάς, είπε ότι «η μελέτη ολοκληρώθηκε από τον δήμο 
Πάρου και έχει κατατεθεί γα χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Ο κ. Χατζημάρκος επα-
νέλαβε τη δέσμευση ότι αν η χρηματοδότηση από το 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δεν επαρκεί, θα συμπληρωθεί από 
την Περιφέρεια, προκειμένου το έργο για να δημοπρα-
τηθεί και να υλοποιηθεί.

Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-

ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας Πάρου και αντίστροφα ανακοινώθηκαν τα δρο-
μολόγια από 11 Απριλίου 2019.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 - 10:15 

– 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 - 12:45 – 13:15 
– 13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 
19:15 – 20:15 - 22:30 – 23:15 – 00:15

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

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

Νέος 
δημοτικός 
σύμβουλος

Ο ορθοπεδικός γιατρός, Πάνος Κεμπάμπης, που 
ήταν ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος του συνδυασμού 
«Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον», είναι 
αυτός που θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Μηνά 
Καλακώνα, στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου.

Ο Π. Κεμπάμπης, σύμφωνα με τις πληροφορίες θα 
είναι υποψήφιος και στις εκλογές του Μαΐου, με τον 
συνδυασμό «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη», του νυν 
δημάρχου, Μ. Κωβαίου.

Οδός Κώστου 
 Ο Κώστος είναι ένα μικρό γραφικό χωριό, 7 

χιλιόμετρα ΝΑ της Παροικιάς και βόρεια των 
Λευκών, στο κέντρο σχεδόν του νησιού, επάνω 
σε λοφίσκο με υψόμετρο 160 μέτρων. Βλέπει 
προς τη θάλασσα της Νάξου και τα παράλια της 
ανατολικής Πάρου (Αντικέφαλο, Κάμπο Μαρμά-
ρων, κ.α.).  

Ένεκα της θέσεως όπου βρίσκεται, η προέλευ-
ση του ονόματος του χωριού πρέπει να αναζητη-
θεί στη λατινική λέξη κουστωδία (custodia) που 
σημαίνει φυλακή, φύλακες, σκοπιά, φρουρά. 

Την ερμηνεία αυτή ενισχύει και η Βίγλα, το-
ποθεσία νότια του Κώστου, όπου εκεί υπάρχει 
ορατότητα και δυνατότητα εποπτείας των γύρω 
περιοχών. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι την παλαιά εποχή οι Κωστιανοί ονομάζονταν 
και «Κουστωδίτες». Κατά τους διαπρεπείς όμως, 
παριανούς φιλοσόφους, το χωριό πήρε το όνο-
μα του από το αρωματικό φυτό «κόστος», που 
υπάρχει στην περιοχή.  

Το 1958 αριθμούσε 450 κατοίκους και υπά-
γονταν στη Νάουσα. Σύμφωνα με την απογρα-
φή του 2001 αριθμούσε 235 κατοίκους. Σήμερα 
αποτελεί έδρα ομώνυμης δημοτικής κοινότητας 
στην οποία υπάγονται το Υστέρνι και το Μαράθι. 
Είναι η γενέτειρα του Αγίου Αθανασίου του Πά-
ριου (1722-1813) και του ευεργέτη της Πάρου, 
Φραγκίσκου Βελέντζα.  

 Πηγές: «Τα Τοπωνύμια της Πάρου», του Ν. 
Χρ. Αλιπράντη

Η οδός «Κώστου»  βρίσκεται στη περιοχή «Λι-
αροκόπι» και είναι ο πρώτος κάθετος στην οδό 
«Λευκών» και ξεκινάει από τον χείμαρρο Έλητα 
έως το αδιέξοδο. 

(Στο Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί στους δρό-
μους τα ονόματα των χωριών και των οικισμών 
της Πάρου).

 Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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«Άθλος 
Λευκιανών»

Το δημοτικό σχολείο Λευκών-Κώστου Πάρου και 
ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου νηπιαγωγείων Λευκών – Κώστου, με τη συν-
δρομή του ΜΕΑΣ «Υρία» Λευκών, διοργανώνουν την 
Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, αγώνα 
δρόμου και ποδηλασίας για παιδιά 4-18 χρονών, ο 
οποίος θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό την πλα-
τεία Ηρώων Λευκών. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαί-
σιο της συμμετοχής του σχολείου στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ». 

Για τη συμμετοχή στον αγώνα «Άθλος Λευκιανών» 
έχει ορισθεί το ποσό των 3 ευρώ για κάθε συμμετέ-
χοντα. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο εθελοντικό 
κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. Κυκλάδων «Συμμετοχή και δημιουρ-
γία», που βρίσκεται στη Νάουσα. Η διοργάνωση του 
αγώνα στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και τα 
έξοδά του σε χορηγίες. 

Τέλος, οι διοργανωτές σε σχετικό δελτίο Τύπου επι-
σημαίνουν: «Ελπίζουμε μαθητές και μαθήτριες από 
όλα τα σχολεία να δηλώσουν συμμετοχή στον αγώνα.

Καλούμε όλους τους παριανούς πολίτες να στηρί-
ξουν με την παρουσία τους:

την προσπάθειά μας για την ανάδειξη της αξίας του 
εθελοντισμού και της ενίσχυσης ευπαθών ομάδων, 
και τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα συμμετά-
σχουν στον αγώνα «Άθλος Λευκιανών».

Τέταρτη η 
Μάρπησσα

Την τέταρτη θέση του φάιναλ φορ κορασίδων κατέ-

κτησε η ομάδα του Μαρπησσαϊκού στους αγώνες που 

πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Παρασκευοσάββα-

το στη Σαντορίνη.

Οι κορασίδες του Μαρπησσαϊκού ηττήθηκαν στον 

ημιτελικό με 42-37 από τον Περιστεριώνα Τήνου, ενώ 

στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση, ηττήθηκαν με 

55-51 από τον ΑΟ Ερμούπολης.

Το πρωτάθλημα κορασίδων Κυκλάδων κατέκτησε ο 

Περιστεριώνας νικώντας με 37-25 την ΑΕ Σαντορίνης. 

Σημειώνουμε ότι ο Περιστεριώνας Τήνου κατέκτησε 

και το πρωτάθλημα εφήβων Κυκλάδων νικώντας στο 

τελικό την ΑΕ Σαντορίνης, με 62-55. Τρίτος στους 

εφήβους στο πρωτάθλημα Κυκλάδων αναδείχθηκε ο 

Πανναξιακός και τέταρτος ο ΑΟ Άνδρου.

Δεν μπόρεσε 
ο ΑΟΠ

Σ’ έναν αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα για την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος στον Β’ Όμιλο εφήβων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο ΑΟΠ ηττήθηκε στο κλειστό γυ-
μναστήριο Μάρπησσας, με 48-54 από τα Φανάρια.

Ο ΑΟΠ προσπάθησε έστω και την ύστατη στιγμή να 
πετύχει μία νίκη στο πρωτάθλημα εφήβων, αλλά αυτό 
δεν έγινε, παρά –για μία ακόμα φορά- την αγωνιστικό-
τητα που έδειξαν οι παίκτες. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
ήταν: 15-16, 27-31, 36-46 και 48-54.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Λάβδας 7 (1), Αλιπράντης 11 (1), Μπομπο-

τάς 6, Γυφτόπουλος, Θωμόπουλος, Πετρόπουλος, Μο-
στράτος 11 (3), Μυτιληναίος 6 (2), Πάσσαρης 3 (1), 
Ανδρεάδης, Σκιαδάς, Βιώνης 4

Φανάρια: Τσελέντης, Παπανικολάου 9, Χιλάι 2, Βα-
σιλάκης 4, Σεϊντίνι 8, Δόκλης 1, Ναυπλιώτης 14, Μα-
θιάσος 4, Χίλα 12 (2).

Βαθμολογία τελική Β’ Όμ. εφήβων
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πανναξιακός 14
3. Μαρπησσαϊκός 13
4. Φανάρια 10
5. ΑΟΠ 8

Ήττα Μαρπησσαϊκού στους άνδρες
Τέλος στα όποια όνειρα υπήρχαν για απευθείας 

πρόκριση της αντρικής ομάδας του Μαρπησσαϊκού 
στο φάιναλ φορ της ΕΣΚ Κυκλάδων, έβαλε ή ήττα με 
64-54 στη Νάξο, από τα Φανάρια.

Ο Μαρπησσαϊκός «κτύπησε» το παιχνίδι στη Νάξο 
και προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Παίζοντας άμυ-
να ζώνης οι Μαρπησσαίοι μπόρεσαν αρχικά να στα-
ματήσουν την επίθεση των Ναξιωτών, αλλά οι ψηλοί 
από την ομάδα των Φαναριών ήταν δυνατοί κάτω από 
τα καλάθια, κερδίζοντας τα ριμπάουντ. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο μπόρεσαν και ισορρόπησαν τον αγώνα και από 
το τρίτο δεκάλεπτο πήραν την πρωτοπορία στο σκορ, 
την οποία κράτησαν έως τη λήξη του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 14-14, 25-33, 50-44 
και 64-54.

Οι πρωταγωνιστές
Φανάρια: Ναυπλιώτης, Κιόσκου 2, Καλαβρός 4, 

Πολίτης 16 (4), Μάκαρης 15, Αθανασιάδης 21 (1), 
Ονάσογλου 1, Ελευθερίου, Σεϊντίνι 1, Βουτυρόπουλος, 
Χουζούρης, Κεφαλιανός 4

Μαρπησσαϊκός: Ζωντανός 2, Μπάλιος 11 (1), 
Κουτσιούκης 19 (3), Προμπονάς, Κορτιάνος 2, Γλυνός 
8 (1), Ξανθόπουλος 4, Κολοβός 6, Ρούσσος 2.

Βαθμολογία Β’ Όμ. ανδρών
1. Φανάρια 12
2. Μαρπησσαϊκός 8
3. ΑΕ Σαντορίνης 7
4. Πανναξιακός 6
Σημ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει ολοκληρώσει τους 

αγώνες του. Φανάρια και Πανναξιακός έχουν δύο 
αγώνες λιγότερους, ενώ η ΑΕ Σαντορίνης έναν αγώνα 
λιγότερο.

Υποβιβάστηκε 
ο Αστέρας 
Μαρμάρων

Στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων θα αγωνίζε-
ται από τη νέα χρονιά ο Αστέρας Μαρμάρων, καθώς 
στους αγώνες μπαράζ των τρίτων ομάδων στους τρεις 
Ομίλους της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, δεν 
κατάφερε να ξεπεράσει τους άλλους δύο αντιπάλους 
του.

Ο Αστέρας παραχώρησε ισοπαλία 1-1 με τον Πάγο 
στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς. Προηγήθηκε 1-0 με 
γκολ του Κληρονόμου στο 32ο λεπτό και δέχθηκε την 
ισοφάριση στο 45ο λεπτό, από τον Παράβαλο.

Ο Πάγος θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά στην Α’ 
Κυκλάδων, ενώ η δεύτερη του Ομίλου, Ίος, περιμένει 
την εξέλιξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Δηλα-
δή, αν δεν υποβιβαστεί από εκεί η Θύελλα Καμαρίου, 
τότε «αδειάζει» μία θέση για την Α’ Κυκλάδων, που θα 
καταλάβει η Ίος.

Τέλος, ο μοναδικός εκπρόσωπος από την Πάρο, 
στην Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων, τη σεζόν 2019-2020 θα είναι 
ο ΑΟ Πάρου.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Σομπόνης, Αναστασάκης, Σ. 

Μπελούκης, Κληρονόμος, Ρέις, Αντιπαριώτης, Αλιπρά-
ντης, Χαραλαμπίδης, Μοστράτος, Κρητικός, Α. Μπε-
λούκης, (Νταής)

Πάγος: Νικητίδης, Φωτεινιάς, Μαρουδιάς, Γεράρ-
δης, Αργυρός, Χαλκιάς, Πρίντεζης, Παπούδης (Αρα-
κάς), Παράβαλος (Βουτσίνος), Μάιπας, Φώσκολος 
(Μαυρικάκης).

Βαριά ήττα ΑΟΠ
Με 3-0 έχασε ο ΑΟΠ στην Νάξο από τον Πανναξια-

κό στο πλαίσιο των αγώνων της δεύτερης φάσης του 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων για την ανάδειξη 
του πρωταθλητή του Νομού μας.

Ο Πανναξιακός ήταν ανώτερος μέσα στον αγωνιστι-
κό χώρο και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν άφησε 
περιθώριο για κάτι καλύτερο από την παριανή ομάδα

Οι Ναξιώτες προηγήθηκαν 1-0 στο 6ο λεπτό με σουτ 

του Τσουρή (φωτό) και διπλασίασαν σε 2-0 στο 26ο 
λεπτό με τον Καρούση. Με την έναρξη του δευτέρου 
ημιχρόνου με γκολ που πέτυχε ο Πιτταράς, το παιχνί-
δι είχε τελειώσει ουσιαστικά ως προς τον νικητή του 
αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός: Τσαϊλάκης, Καράι (Ανεβλαβής), 

Τσουρής, Κωστόπουλος, Χαμηλοθώρης (Παπανικολά-
ου), Καφετζής (Μπονιάκος), Πιτταράς, Ζαφείρης, Δε-
μερτζής, Καρούσης, Λιμπερτάς (Βαθρακοκοίλης)

ΑΟΠ: Χαριστός, Ρέλλας, Καντιώτης (Πάπα), Τσούκε 
(Γκέτσι), Βλακά, Γιαννούλης, Χίσκα, Α. Σαρρής (Κού-
τσα), Τσόκα (Ιω. Σαρρής), Γιουρτζίδης, Σγουράτι.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμιλος (Β’ φάση)
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου 1-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 5
2. ΑΟ Σύρου  3
3. Μύκονος 3
Σημ.: Η Άνω Μερά ξεκίνησε τους αγώνες με +2 β. 

καθώς είχε τερματίσει πρώτη στον Όμιλο της στην 
πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Επόμενη αγωνιστική
Άνω Μερά - Μύκονος
Β’ Όμ. (Β’ φάση)
Πανναξιακός – ΑΟΠ 3-0
Σέριφος – Πύργος 0-4
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 11
2. Πύργος 4
3. ΑΟΠ 3
4. Σέριφος 2
Σημ.: Πανναξιακός και Σέριφος ξεκίνησαν με +2 β. 

τους αγώνες, καθώς είχαν τερματίσει πρώτοι στους 
Ομίλους τους στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Επόμενη αγωνιστική
Πύργος – Πανναξιακός
Σέριφος - ΑΟΠ
Όμ. τρίτων Ομάδων
Αστέρας Μαρμάρων – Πάγος 1-1
Βαθμολογία
1. Πάγος 4
2. Ίος 3
3. Αστέρας Μαρμάρων 1
Ημιτελικός κυπέλου
Μύκονος – Πανθηραϊκός 1-2 (παρ.)

Αθλητικά
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Emergengy 3

Το 3ο συνέδριο επείγουσας προνοσοκομειακής 
φροντίδας, «Emergency 3 – Το επείγον, υπόθεση της 
κοινωνίας», που πραγματοποιήθηκε 3 με 6 Απριλίου 
2019, στους συνεδριακούς χώρους του μεγάρου μου-
σικής Αθηνών, παρακολούθησαν τρία μέλη της ΕΟΔ 
Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων, κλινικά φροντιστήρια, παρουσίαση του έργου 
του Οργανισμού «Kids save lives», διεξαγωγή πρωτό-
τυπου διαγωνισμού ανάμεσα σε μαθητές δημοτικών, 
γυμνασίων και λυκείων, εκπαιδευμένους στην ΚΑΡΠΑ, 
με δώρο για τους νικητές έναν αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτή για το σχολείο τους. 

Ιδιαίτερη χαρά αποτέλεσε η παρουσίαση, από δύο 
μαθήτριες των σχολείων της Πάρου, του τραγουδιού 
ΚΑΡΠΑ 30:2 και του αντίστοιχου video, που ξεσήκω-
σαν τους συμμετέχοντες καθώς και η συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ, όπου κατάφεραν να φτάσουν 
στην τελική τετράδα, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά, 
ως και 97%.

Ακόμα, οι σύνεδροι είχαν επίσης την ευκαιρία να 
γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, οι οποίες βοηθούν στην 
καλύτερη εκπαίδευση και στη βελτίωση της τεχνικής 
της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Τέλος, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί έναν 
από τους στόχους των μελών της ΕΟΔ Κυκλάδων. Πα-
ρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο 
της προνοσοκομειακής φροντίδας μπορούν να είναι 
πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους, όπου και όταν 
χρειαστεί.

Πασχαλινές 
λαμπάδες

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου προτρέπει τους γονείς να αγοράσουν 
τις πασχαλινές λαμπάδες από το Ιερό προσκύνημα της 
Εκατονταπυλιανής, προκειμένου να ενισχυθεί το εκ-
κλησιαστικό γηροκομείο του νησιού μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με όμορφα στολίδια αλλά και με πολύ κέφι και με-

ράκι ο Οίκος Ευγηρίας «Παναγία Εκατονταπυλιανή» 
κατασκεύασε πασχαλινές λαμπάδες, που θα ενθουσι-
άσουν μικρούς και μεγάλους.

Οι λαμπάδες διατίθενται προς πώληση στο εκκλη-
σιαστικό εκθετήριο του Ιερού Προσκυνήματος «Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής» και στις κατά τόπους ενο-
ρίες. Τα έσοδα θα διατεθούν στο έργο της Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ., που είναι η προάσπιση 
και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλι-
κίας. Αυτό που χρειάζονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι 
είναι αγάπη, ζεστασιά και φροντίδα. 

Ας μη ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας μεγάλω-
σαν και στάθηκαν δίπλα μας, θυσιάζοντας κομμάτι 
από τη δική τους ζωή». 

Μελέτη Β’ 
γυμνασίου 
Παροικιάς

Την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, υπεγράφη η σύμβαση 
ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 2ου Γυμνασί-
ου Παροικιάς» συμβατικού ποσού 143.242,76 ευρώ, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19 % 
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπηρεσίας. 

Το έργο περιλαμβάνει: αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική 
αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανο-
λογική μελέτη, μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυ-
ροπροστασίας, γεωτεχνική μελέτη, γεωλογική μελέτη, 
μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και περιβαλ-
λοντική μελέτη.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση όλων των 
υπολοίπων σταδίων της μελέτης ορίζεται σε 18,5 μή-
νες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού 
στην οποία περιλαμβάνονται και τα χρονικά διαστή-
ματα που θα είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την 
έγκριση των διαφόρων σταδίων της μελέτης. Ο κα-
θαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικει-
μένου ορίζεται σε 9,5 μήνες από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε: 
«Μετά από προσπάθεια ετών τίθεται επιτέλους σε 
τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο της κατασκευ-
ής του 2ου γυμνασίου Παροικιάς. Πρόκειται  για ένα 
έργο πνοής για τη μαθητική κοινότητα, αφού η δη-
μιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου, 
το οποίο θα στεγάσει το 2ο γυμνάσιο Πάρου αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη για το νησί και ιδιαίτερα για την 
ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς».

Καθαριότητα
Κλιμάκιο εθελοντών δυτών της περιβαλλοντικής 

οργάνωσης «WE DIVE WE CLEAN» επιχείρησε σε συ-
νεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Νάουσας Πάρου «ΝΑ-
ΪΑΣ» κατάδυση στο λιμάνι Νάουσας στις 2/4/2019 με 
στόχο να απομακρύνει από τον βυθό όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο όγκο στερεών απορριμμάτων. 

Το αποτέλεσμα των καταδύσεων σε σύνολο 130 λε-
πτών έφερε στην επιφάνεια 1.500 κιλά απορριμμάτων 
από τον βυθό.

Ανελκύθηκαν πλήθος ελαστικών, τηγάνια, ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής, τηλεόραση, μπαταρίες αυτοκινήτων, 
κουτάκια αλουμινίου, γυάλινες συσκευασίες, κάδοι 
απορριμμάτων, μοκέτες, πλαστικοί σωλήνες κ.λ.π.

Ο ΝΟΠ σε 
αγώνες της 
Ρόδου

Το τριήμερο της 25ης Μαρτίου ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου συμμετείχε στο περιφερειακό πρωτάθλημα 
ιστιοπλοΐας Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 2019.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στη Ρόδο από τις 22 μέχρι 
και τις 25 Μαρτίου και διοργανώθηκαν από το Ναυτι-
κό Όμιλο Ρόδου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας. Συμμετείχαν 14 όμιλοι με 105 
σκάφη στην κατηγορία optimist και 50 σκάφη στην 
κατηγορία laser 4,7. Ο ΝΟΠ συμμετείχε με τη μεγαλύ-
τερη αποστολή αθλητών και παρά τις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες έφερε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Κατηγορία Laser 4,7
Κόλλιας Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 5ος 
Ανδρεάδης Γρηγόρης 14ος 
Σίδερης Χαράλαμπος 17ος 
Καρασαντές Κωνσταντίνος 26ος 
Δεφερέρα Θεοφανία 33η 
Νίκας Θεόδωρος 36ος 
Κατηγορία optimist
Καλακώνα Μαρία Ελένη 7η

Δαφερέρα Θεοδώρα 8η

Ραγκούσης Σωτήρης 12ος 
Σπανός Μάνος 15ος 
Κυπραίος Γιώργος 20ος

Πούλιος Αντώνης 28ος

Ραγκούσης Στέφανος 31ος

Οι αθλητές που περνάνε στην πρόκριση εθνικής 
ομάδας είναι οι: Κόλλιας Παναγιωτίδης Κ., Ανδρεάδης 
Γ., και Σίδερης Χ.στην κατηγορία Laser και Καλακώνα 
Μ., Δαφερέρα Θ., Ραγκούσης Σ., και Σπανός Μ. στην 
κατηγορία optimist.

Τέλος, το Δ.Σ. του Ομίλου συγχαίρει τους προπονη-
τές της ομάδας Παναγιώτη

Ταγαρόπουλο και Σταυρούλα Θεοχάρη, όπως επί-
σης τους αθλητές, για την επιτυχία τους, αφήνοντας 
υποσχέσεις για το μέλλον.

Αθλητισμός - Νεολαία 
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Μενού σε
braille

φροντίστε έγκαιρα

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθµ.: 91354 
του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυ-
νοι των καταστηµάτων µαζικής εστίασης και αναψυχής 
οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόµων 
µε αναπηρία (Α.µε.Α.) επί του τηρούµενου τιµοκαταλό-
γου µε τουλάχιστον ένα τιµοκατάλογο σε γραφή braille 
προκειµένου να αποφύγουν κυρώσεις.


