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Ο γάιδαρος…
Τώρα το κλήμα είναι στραβό ή το έφαγε ο γάιδαρος; 

Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς στο 
νησί. Και το θέμα δεν είναι μόνο για το αν ευθύνεται η 
δημοτική πλειοψηφία ή κάποιος άλλος, αλλά σε κάθε 
θετική ή αρνητική «ζωγραφιά» που βρίσκουμε στην 
καθημερινότητά μας, πάντα κάποιος φταίει αν είναι 
αρνητικό ή πρέπει να του αποδοθούν τα εύσημα αν 
είναι θετικό, άσχετα αν οι πολίτες θέλουν να τα έχουν 

καλά με όλους… Έτσι όμως αποτέλεσμα δεν βγαίνει. 
Ή λοιπόν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ή ασχο-
λούμαστε με την πολιτιστική κίνηση για να τα έχουμε 
με όλους καλά…

■ Το κλήμα
Τώρα θα ρωτήσετε γιατί έγραψα την παραπάνω «δι-

αφωνία». Διαβάστε λοιπόν μία μικρή ιστορία. «Ανεβά-
ζω» σε κοινωνική σελίδα δικτύωσης μία άποψή μου 
και σ’ αυτήν κάνω και σχόλιο, αφού όπως προέκυ-
ψε από το ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί «κάτι σάπιο 
υπήρξε στο βασίλειο της Δανιμαρκίας». Η συγκεκριμέ-
νη ανάρτηση έλαβε 2-3 σχόλια και τίποτα άλλο αξιο-
περίεργο ή αναδημοσίευση. Αυτό μου έκανε εντύπω-
ση. Το βράδυ της ίδιας ημέρας διάβασα τα στατιστικά 
που υπάρχουν στην ηλεκτρονική μου σελίδα. Μη σας 
τα πολυλογώ το κείμενο με την άποψη που έγραψα 
αναγνώστηκε από περίπου 1500 άτομα, δηλαδή, ούτε 
λίγο ούτε πολύ είχε γίνει «κτήμα» όλου του νησιού. 
Κείμενα με τόσες επισκέψεις διαμορφώνουν άπο-
ψη στη μικρή μας κοινωνία. Παρόλα αυτά, όπως σας 
έγραψα παραπάνω, 2-3 σχόλια μόνο σε κοινή θέα στη 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

■ Το κλήμα 2
Την επόμενη ημέρα «ανέβασα» ένα κείμενο ενός 

τοπικού πολιτικού παράγοντα. Το κείμενο δεν ήταν 
«κακό», έστω και αν διαφωνούσε μαζί μου στο σκεπτι-
κό. Μια χαρά ήταν και άξιο για την προσοχή που επε-
δείχθη από τον τοπικό πολιτικό παράγοντα. Σχεδόν με 
εντυπωσίασε και εμένα για την άρτια «αντίδραση» που 
είχε ο τοπικός πολιτικός παράγοντας. Αυτό το κείμενο 
έτυχε δεκάδων επί δεκάδων σχολίων και πολλών ανα-
δημοσιεύσεων. Όμως τα σχόλια που έγιναν, δεν ήταν 
επί της ουσίας, αλλά στο στυλ «μπράβο», συγχαρητή-
ρια» κλπ. Το βράδυ, κοιτώντας τα στατιστικά της ηλε-
κτρονικής μου σελίδας πίστευα ότι το κείμενο θα είχε 
κάνει τουλάχιστον περισσότερες επισκέψεις από το 
δικό μου αρχικό σχόλιο την προηγούμενη ημέρα. Παρά 
ταύτα δέχθηκα ένα σοκ. Τελικά το κείμενο είχε κάνει 
πάνω – κάτω 100 επισκέψεις και μάλιστα με μέσο 
όρο ανάγνωσης τα 22 δευτερόλεπτα! Δηλαδή, ούτε 
οι μισοί δεν το διάβασαν ολόκληρο, αν σκεφτούμε ότι 

για να το διαβάσει κάποιος χρειαζόταν περίπου 50-
60 δευτερόλεπτα. Τι σημαίνει τώρα αυτό; Στην πρώτη 
περίπτωση (τη δική μου) διάβασαν την άποψη, αλλά 
δεν ήθελαν να φανούν δημόσια και με κανέναν τρόπο 
ότι συμφωνούν ή διαφωνούν! (να τα έχουν δηλαδή με 
όλους καλά! Στη δεύτερη περίπτωση (το κείμενο του 
πολιτικού παράγοντα) όλοι ήθελαν να δείξουν «πόσο 
καλός είναι», καθώς σκέφτηκαν «άσε μην τον χρεια-
στούμε αύριο…».

■ Το «στράβωμα»
Παρόμοια αντίδραση έχω δει και σε πολλά άλλα 

κείμενα. Γράφεις π.χ. ένα θέμα πολύ σοβαρό που 
απασχολεί ας πούμε τη δημόσια εκπαίδευση στο νησί 
μας. Αυτό το κείμενο είναι ζήτημα να το διαβάσουν 
100 άνθρωποι. Έχω πολλά παρόμοια παραδείγματα 
που «έξυσαν» πάτο ηλεκτρονικά σε αναγνωσιμότητα. 
Έχω «ανεβάσει» κείμενο με στατιστικά στοιχεία, που 
μου είχε πάρει πάνω από δύο ημέρες για να τα συγκε-
ντρώσω, που τελικά, αναγνώστηκαν από 7 (ολογρά-
φως επτά) άτομα! Αν όμως «ανεβάσω» κείμενο για το 
πόσο «ουάου» νησί είμαστε και αναδημοσιεύσω ένα 
άρθρο από ένα παντελώς άγνωστο περιοδικό της αλ-
λοδαπής –που λόγω διαφήμισης έμμεσης ή άμεσης 
δημοσιεύει- τότε αυτό δε θα μείνει ούτε ένας που δε 
θα το αναδημοσιεύσει! Αυτοί είμαστε… Δώσε στον 
αναγνώστη «ωραία εικόνα» για τον τόπο που διαμένει 
ή εργάζεται και πάρε του την ψυχή. Δώσε του κείμενο 
για τις ροζ μενεξεδιές της Πάρου και πάρε του την 
ψυχή. Μην του βάζεις δύσκολα μόνο. Εκεί αντιδρά. Δε 
θέλει βρε παιδί μου, ώχου τώρα!

■ Το φάγωμα του κλήματος
Ο ίδιος όμως αναγνώστης, αν θιχτεί σε ατομικό επί-

πεδο τότε είναι ικανός να κάνει επανάσταση και να τα 
διαλύσει όλα. Και δεν αναφέρομαι στους διάφορους 
τσιμεντόβλακες που κυκλοφορούν στο παριανό διαδί-
κτυο και σχολιάζουν ξέρουν δεν ξέρουν το αντικείμε-
νο. Αυτοί είναι 5-6 και πλέον όλοι τους γνωρίζουμε. 
Αναφέρομαι σε εκείνους, τους δήθεν «υπεράνω» και 
«σκεπτικιστές» διαφόρων δράσεων στο νησί, οι οποί-
οι μόνο αν τους θίξεις το ιδιωτικό τους όφελος, είναι 
έτοιμοι να σε κατασπαράξουν. 

■ Άσχετο…
Προς αποφυγή παρεξήγησης με τους γάιδαρους! Το 

πλέον συμπαθές μου ζώο από τα τετράποδα, είναι ο 
γάιδαρος! Τους λατρεύω!

■ Πανάθα
Αυτή τη «διαφωνία» τη γράφω λίγο μετά την ολο-

κλήρωση του ποδοσφαιρικού αγώνα με τους ακατο-
νόμαστους. Το ότι ήρθαμε ισοπαλία και δε χάσαμε με 
3-4 γκολ όπως ήθελαν να πιστεύουν κάποιοι, μόνο 
επιτυχία δεν είναι. Παναθηναϊκός τρίτος από το τέλος 
του βαθμολογικού πίνακα και με δύο ισοπαλίες όλες 
και όλες στους τέσσερις αγώνες, μόνο Παναθηναϊκός 
δεν είναι. Μπορεί να είναι Αθηναϊκός, Ένωση Κάτω Πε-
τραλώνων, ΑΟ Αμπελοκήπων. Πολύ σωστά ο Δώνης, 
με το που τελείωσε ο αγώνας, έκανε νόημα να μην πα-
νηγυρίσει κανένας παίκτης. Τουλάχιστον στα δικά μου 
μάτια ανέβηκε το «τραίνο» μ’ αυτήν την κίνηση. Κατά 
τα άλλα ένα σύνθημα: «Αλαφούζε φύγε!». Μέχρι 
ιστορικό ρεκόρ έκανες σε ντέρμπι Παναθηναϊκός – 
Ακατονόμαστοι. 6880 εισιτήρια! Πιο κάτω δεν πάει..

Δ.Μ.Μ.

Διαφωνίες

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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 512

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

φωνίες

Κοινότητα 
Πάρου

Είναι άστεγη από μικρή, 
τότε που έγινε Καποδιστριακή, 
αλλά και τώρα Καλλικρατική, 
ψάχνει κάπου να στεγασθεί. 

Ήρθε επιτέλους η στιγμή, 
κεραμίδι να κρατεί, 
τόσα χρόνια ορφανή, 
γιατί δεν είχαν ενδιαφερθεί;

Τώρα με αντιδήμαρχο δικό της, 
θα κάνει τον λογαριασμό της, 
και θα δουλεύουν όλοι μαζί, 
η πρόεδρος και οι σύμβουλοι. 

Που νομίζεται παιδιά, 
θα ήταν πιο καλά, 
να έχει ένα γραφείο, 
μέσα στο Δημαρχείο;

Της αρμόζει κάτι καλό, 
όπως είχε έναν καιρό, 
το δικό της σπιτικό, 
σε μέγαρο κοινοτικό.

Η Παροικιά είναι η πρωτεύουσα, 
πανταχού παρούσα, 
και όχι δευτερεύουσα, 
και αδιαφορούσα.

Να είναι κάπου κεντρικά, 
για να αφουγκράζεται καλά, 
και να λειτουργεί σωστά, 
όπως τα χρόνια τα παλιά.

Να έχει και μπαλκόνι, 
για να μας καμαρώνει, 
και να φαίνεται από τα πλοία, 
Κοινότητα Παροικίας.

Χριστόδουλος Μαούνης
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-Μία μέρα-
10 Χρόνια Πάρκο

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΜΕΣ-ΝΗΡΕΑΣ, 

ΝΟΠ, 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΩΛΙΑΡΟΣ, 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ 

ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ, 

ΕΥΖΩΙΑ, 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ, 

ΠΕΡΠΑΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥ, 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ

10:00
ΟΡΜΟΣ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ 

Φέρτε τα αθλητικά σας 
παπούτσια, τα μαγιό και τα 
καπέλα σας, για να 
παρακολουθήσετε και να 
συμμετάσχετε σε ποικίλα 
αθλήματα και δραστηριότητες, 
να περπατήσετε και να 
ανακαλύψετε, να γιορτάσετε 
μαζί μας τα 10 χρόνια 
λειτουργίας του Πάρκου Πάρου. 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις 
είναι ελεύθερη εκτός απο την 
ιστιοπλοΐα και την κολύμβηση 
ανοικτής θάλασσας, όπου 
χρειάζεται δελτίο αθλητή. Όλοι 
οι αγώνες είναι επίδειξης. Δεν 
θα υπάρξει κατάταξη και 
βράβευση.  Θα υπάρχει 
κολατσιό και νερό για όλους 
τους συμμετέχοντες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ Η ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ 
ΣΤΟ 22840-53573
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Το αυτονόητο 
έγινε 
«θρίαμβος!»

Συμπληρωματική έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχο-
λικό έτος 2019-2020, σχετικά με τη λειτουργία ολι-
γομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ., υπέγραψε η υφυπουργός 
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, την Παρασκευή 20 Σε-
πτεμβρίου. 

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων με μι-
κρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο σε 
τμήματα Α’ Τάξης, τομέων Β’ Τάξης και ειδικοτήτων Γ’ 
και Δ’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων. Πρόκειται για 
μια απολύτως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο διευθέτησης 
του προβλήματος που ανέκυψε με αρκετά ολιγομε-
λή τμήμα ΕΠΑ.Λ. του νομού Κυκλάδων, τα οποία θα 
λειτουργήσουν κανονικά προς όφελος δεκάδων μα-
θητών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν 
τομείς τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, χωρίς περιο-
ρισμούς και αποκλεισμούς. 

Στην απόφαση της κ. Ζαχαράκη περιλαμβάνεται η 
έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια Σύρου, Τήνου, Πάρου, Νάξου, Θή-
ρας, Άνδρου, Κέας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Οι παρεμβάσεις
Στις  17 Σεπτεμβρίου 2019, μετά από αίτημά του, 

ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτω-
μας, είχε συνάντηση με την υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, 
Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να την ενημερώσει για 

σχετικά ζητήματα παιδείας που αφορούν το νομό Κυ-
κλάδων. 

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τη μη έγκριση λει-
τουργίας ολιγομελών τμημάτων σε Επαγγελματικά 
Λύκεια των Κυκλάδων, σε Πάρο, Σύρο, Νάξο, Κέα, 
Άνδρο, Σαντορίνη και Τήνο, ο κ. Φόρτωμας, ζήτησε 
να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις που αφορούν τα 
παραπάνω σχολεία και να εγκριθεί η λειτουργία των 
προτεινόμενων ειδικοτήτων, δεδομένων και των ειδι-
κών συνθηκών της νησιωτικότητας, προκειμένου οι 
μαθητές των σχολείων αυτών να συνεχίσουν και να 
ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Στη συζήτηση, δό-
θηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόβλημα με τα κενά 
και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό τα οποία 
παρουσιάζονται σε σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας, 
όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα νησιά 
της περιοχής μας. 

Ακόμα, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος 
Συρμαλένιος, κατέθεσε ερώτηση στη βουλή για το 
θέμα.

Ο κ. Συρμαλένιος στην ερώτησή του αναφέρθηκε 
στην ανακοίνωση της ένωσης γονέων και κηδεμόνων 

δήμου Πάρου για το θέμα και τόνιζε ότι όλα «συνηγο-
ρούν στην άρση του αποκλεισμού των σχολείων της  
περιφερειακής Ενότητας Πάρου-Αντιπάρου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ
Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου με ανακοίνωσή της στις 

23/9/19 ευχαρίστησε για την ευτυχή κατάληξη του 
θέματος και σημειώνει:

«Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που υπήρχε 
για κατ’ εξαίρεση εγγραφές μαθητών, το υπουργείο 
Παιδείας ανακοίνωσε επιτέλους το αυτονόητο:

Ενέκρινε το τμήμα της ειδικότητας των Ηλεκτρονι-
κών στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ Πάρου κι ενώ οι μαθητές 
είχαν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν τη μετακόμιση τους 
στην Αθήνα. Έστω κι έτσι, χαιρετίζουμε τη θετική 
απόφαση, ελπίζοντας να μην υπάρξουν ξανά μαθη-
τές μας οι οποίοι να αισθανθούν πως τα όνειρά τους 
εμπαίζονται στο βωμό σκοπιμοτήτων.

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το σύ-
νολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των νησιών μας 
που συμπαραστάθηκε στους μαθητές, καθώς και 
όλους τους τοπικούς φορείς (πολιτικούς άρχοντες, 
ΜΜΕ, σύλλογο γονέων - κηδεμόνων) που ένωσαν τις 
φωνές τους, διεκδικώντας τη δίκαιη λύση του προ-
βλήματος».

Συμπέρασμα
Ούτε λίγο ούτε πολύ όλοι «πανηγυρίζουν» με την 

εξέλιξη, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαί-
νει με το ΕΠΑΛ στην Πάρο.

Οι δύο βουλευτές Κυκλάδων «πανηγυρίζουν» αφού 
έκαναν τις παρεμβάσεις τους θεσμικά (αλήθεια οι άλ-
λοι δύο βουλευτές των Κυκλάδων δεν γνώριζαν το 
θέμα;), το υπουργείο και αυτό με τη σειρά του «πα-
νηγυρίζει», καθώς έδωσε λύση, αλλά η τοπική ΕΛΜΕ 
είπε την ουσία. Δηλαδή, το αυτονόητο, που είναι η συ-
νέχιση λειτουργίας του τμήματος.

Εκπαίδευση
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Οινικές 
διαδρομές

Στις 31/8 και 1/9 διοργανώθηκε διαδραστική διημε-
ρίδα από τον σύλλογο γυναικών Νάουσας σε συνδι-
οργάνωση με την περιφέρεια Ν. Αιγίου και τη στήριξη 
του δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑΠ, υπό τον τίτλο: «Οι-
νικές διαδρομές».

Η διημερίδα αποτελεί μια προσπάθεια προβολής της 
οινικής ιστορίας της Πάρου, ανάδειξης της τωρινής οι-
νοπαραγωγής και ενίσχυσης της μελλοντικής πορείας 
της παραγωγής κρασιού. Παράλληλα, αποτελεί και μια 
προσπάθεια προώθησης και ενίσχυσης του «οινικού 

τουρισμού» αφενός και αφετέρου την καθιέρωση ενός 
ετήσιου φεστιβάλ. Φέτος δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο 
παριανό τυρί και τους γευστικούς του συνδυασμούς 
με το παριανό κρασί!

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα οινοποιεία του 
νησιού, ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της αμπελο-
καλλιέργειας στο νησί, πραγματοποίησαν γευστικές 
δοκιμές, πήραν μέρος σε παραδοσιακό τρύγο και πά-
τημα στον αμπελώνα, παρακολούθησαν μια δημιουρ-
γική παρουσίαση των οινοποιείων και των τυροκο-
μείων του νησιού από τους ίδιους τους παραγωγούς, 
και φυσικά γλέντησαν με τη μουσική και τα τραγούδια 
παριανών μουσικών!

Τέλος, ο σύλλογος γυναικών Νάουσας με σχετικό 
δελτίο Τύπου ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους συ-
ντελεστές της εκδήλωσης.

Αύξηση 43% 
στα τροφεία

Με αφορμή την αύξηση 
κατά 43% των τροφείων 
στους βρεφονηπιακούς και 
νηπιακούς σταθμούς που 
ελέγχονται από την ΚΔΕ-
ΠΑΠ και την ερώτηση που 
έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, στο δημοτικό συμ-
βούλιο, δημοσιοποιήθηκε 
στις 22/9/2019 το παρα-
κάτω δελτίο Τύπου:

«Αποκαλυπτικός ήταν ο δήμαρχος στη πρόσφατη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το πώς 
αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά αγαθά και τη παρο-
χή του αυτονόητου προς τους πολίτες. Οπαδός της 
«ανταποδοτικότητας» και της νεοφιλελεύθερης πολι-
τικής στη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδι-
κών σταθμών σήμερα και αύριο ποιος ξέρει.

Υπερασπίστηκε με πάθος την απόφαση για αύξηση 
των τροφείων, που επέβαλε ο ίδιος ως πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ, από 70 σε 100 ευρώ δηλαδή κατά 43% για 
τις θέσεις βρεφών και νηπίων που δεν καλύπτονται 
από το ΕΣΠΑ, με επιχείρημα τη «ποιοτική διατροφή 
τους». 

Να σημειώσουμε ακόμα ότι:
- Δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις των νηπίων, ενώ 

στα βρέφη καλύφθηκαν όλες και έμειναν αρκετά βρέ-
φη με γονείς εργαζόμενους, εκτός. Αυτό δείχνει ξεκά-
θαρα τον ανορθολογισμό του συστήματος.

- Το ΕΣΠΑ και οι επιπλέον θέσεις, δεν καλύπτουν τις 
εργαζόμενες μητέρες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Για παράδειγμα ένα εργαζόμενο ζευγάρι δημοσίων 
υπαλλήλων με ένα βρέφος και χωρίς συγγενείς στο 
νησί βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Φυσικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής 
των προηγούμενων και αυτής της κυβέρνησης και 
εντάσσεται καθαρά στη στρατηγική μείωσης των κοι-
νωνικών παροχών, στην εμπορευματοποίηση και ιδι-
ωτικοποίηση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Από 
κοντά και ο «ανεξάρτητος» δήμαρχος. Είναι προκλη-
τικό όταν η δημοτική αρχή εκχωρεί ή ξεπουλά απλό-
χερα έσοδα ή δημοτική περιουσία, να συμπεριφέρεται 
στους δημότες με αυτόν τον τρόπο.

- Απαιτούμε την ανάκληση της απόφασης της 
ΚΔΕΠΑΠ για την αύξηση των τροφείων.

- Ζητάμε να γίνει τροποποίηση της άδειας λει-
τουργίας των παιδικών σταθμών σε βρεφονη-
πιακούς ώστε και με την πρόσληψη του απαι-
τούμενου προσωπικού να υποδέχονται όλα τα  
βρέφη.

Είναι χρέος των γονιών, των φορέων και των σω-
ματείων του νησιού μας, να απαιτήσουν και να διεκ-
δικήσουν:

- Δημόσιους, δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς για όλα τα παιδιά. 

- Να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια, 
ώστε κανένα παιδί για το οποίο έχει γίνει αί-
τηση σε βρεφονηπιακό σταθμό να μη μείνει απ’ 
έξω.

- Να επιτραπούν και αιτήσεις εργαζομένων 
του δημοσίου.

- Κατάργηση των τροφείων. 
- Καμιά απόλυση προσωπικού. Προσλήψεις 

μόνιμου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσω-
πικού με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη δικαιώ-
ματα. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Πολλά κενά 
στα σχολεία

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου με ανακοίνωσή της στις 
23/9/2019 έκανε γνωστά τα κενά που υπάρχουν στα 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί μας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου έχει ως 
εξής:

«Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ότι έχουν καλυφθεί τα κενά 
στις σχολικές μονάδες της χώρας, έχουν περάσει 
τρεις εβδομάδες από την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς 2019-2020 και υπάρχουν ακόμα πολλά κενά 
καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων στα Γυμνάσια και 
Λύκεια της Πάρου και της Αντιπάρου (βλ. σχετικό πί-
νακα). Πολλά από αυτά παρουσιάζονται σε μαθήματα 
πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Ζητάμε την άμεση κάλυψη των παρακάτω κενών
Θεολόγοι (ΠΕ01) 8 ώρες
Φιλόλογοι (ΠΕ02) 80 ώρες
Μαθηματικοί (ΠΕ03) 13 ώρες
Φυσικοί (ΠΕ04.01) 12 ώρες
Χημικοί (ΠΕ04.02) 11 ώρες
Βιολόγοι (ΠΕ04.04) 3 ώρες
Γαλλικής (ΠΕ05) 2 ώρες
Αγγλικής (ΠΕ06) 14 ώρες

Οικονομίας (ΠΕ80) 11 ώρες
Πολιτικοί μηχανικοί (ΠΕ81) 47 ώρες
Μηχανολόγοι (ΠΕ82) 41 ώρες
Ηλεκτρονικών (ΠΕ84) 21 ώρες
Πληροφορικής (ΠΕ86) 49 ώρες
Βρεφονηπιοκόμοι (ΠΕ87.09) 27 ώρες
Γερμανικών (ΠΕ07) 8 ώρες
Τεχνολόγοι (ΠΕ81-84) 6 ώρες
Μαθηματικοί ειδικής αγωγής 4 καθηγητές
Φυσικοί ειδικής αγωγής 2 καθηγητές
Φιλόλογοι ειδικής αγωγής 4 καθηγητές
Μουσικοί (ΠΕ79) 6 ώρες
Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) 6 ώρες
ΜΝΑΕ ΠΕ03 16 ώρες
ΜΝΑΕ ΠΕ02 16 ώρες».

Χρήματα για 
σχολεία

Πόροι συνολικού ύψους 8.000.000 ευρώ πρόκειται 
να διατεθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020» για τη δημιουργία νέων και για 
την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 
μικρά και μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου.

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου απεύθυνε ανοιχτές προ-
σκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την 
υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να εντα-
χθούν στον Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση βα-
σικών υποδομών» και «Ενίσχυση της περιφερειακής 
συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πρώτη πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», επιλέξιμης δη-
μόσιας δαπάνης 4.500.000 ευρώ, απευθύνεται στους 
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων 
έργων, μεταξύ αυτών και η Πάρος. Οι δράσεις που 
θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των 
υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του υπουρ-
γείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / επέκτα-
ση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, 
δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, καθώς 

και στην αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση  / στατική 
ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
4.500.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.000.000 ευρώ θα 
διατεθούν στην εκπαιδευτική υποδομή για σχολική 
εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια) 
και 2.500.000 ευρώ στην υποδομή για προσχολική εκ-
παίδευση και φροντίδα.

Η δεύτερη πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μι-
κρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.500.000 
ευρώ, απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για 
την υποβολή προτάσεων έργων, μεταξύ αυτών και η 
Αντίπαρος. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν 
αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφο-
ρούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκατα-
στάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, 
γυμνασίων και λυκείων, καθώς και στην αναβάθμιση / 
αναδιαρρύθμιση  / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων. Η συγχρηματοδοτούμενη δη-
μόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ, εκ των 
οποίων 1.500.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευ-
τική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια 
και γενική δευτεροβάθμια) και 2.000.000 ευρώ στην 
υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Τέλος, η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτά-
σεων έχει ημερομηνία λήξης στις 31/12/2019, ενώ 
ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων 
πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.
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Ετήσια δράση 
φροντίδας 
ιπποειδών 
στην Πάρο

 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2019 η «Animal Action Hellas» επισκέ-
φθηκε το νησί της Πάρου, για να παράσχει κτηνιατρική, 
οδοντιατρική και πεταλωτική φροντίδα στα ιπποειδή 
εργασίας (γαϊδουράκια, άλογα, μουλάρια) του νησιού.

 Η κτηνίατρος, ο πεταλωτής και ο οδοντίατρος ιπ-
ποειδών προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε 34 ιππο-
ειδή του νησιού τα οποία δεν έχουν καμία πρόσβαση 
σε αντίστοιχους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια  του 
υπόλοιπου χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η ομάδα είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ιδιοκτήτες και να 
τους συμβουλέψει πάνω σε θέματα διατροφής, υγείας 
και ευζωίας, ενημερώνοντας τους παράλληλα για την 
υπάρχουσα νομοθεσία για τον περιορισμό των ζώων 
μέσα από την πρακτική του «παστουρώματος» (δέσιμό 
ποδιών) και συζητώντας για τους εναλλακτικούς τρό-
πους περιορισμού.

Τα ιπποειδή που φρόντισε η ομάδα στο σύνολό τους 

ήταν σε πολύ καλή θρεπτική κατάσταση, με ένα με-
γάλο ποσοστό αυτών να περνά στο άλλο άκρο, αυτό 
της παχυσαρκίας, λόγω της αφθονίας ξηρού χόρτου 
στην ύπαιθρο της Πάρου. Δεν παρατηρήθηκαν σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, με εξαίρεση κάποια χρόνια 
προβλήματα χωλότητας και υπερμεγέθων οπλών και 
κάποιους τραυματισμούς ως αποτέλσμα ατυχημάτων. 
Αξίζει να αναφερθεί πως αρκετά από τα ζώα υπο-
φέρουν από χωλότητα λόγω χρόνιας ενδονυχίτιδας 
η οποία οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες καρπού 
(κριθάρι συνήθως) που προσφέρεται στα ζώα είτε 
λόγω άγνοιας, είτε λόγω οικονομικών λόγων, αλλά και 
στην αφθονία φρέσκου χόρτου την εποχή της άνοιξης. 
Επιπλέον, η ομάδα παρατήρησε πως ένας εξίσου ση-
μαντικός λόγος για τον οποία ορισμένα από τα ζώα 
αντιμετωπίζουν προβλήματα χωλότητας είναι και η 
χρόνια χρήση της παστούρας. Σημαντικό ρόλο στην 
οργάνωση και αναζήτηση των ιδιοκτητών των ζώων 

στο νησί, είχε, όπως και κάθε χρόνο, ο δημόσιος κτηνί-
ατρος Νίκος Τσιγώνιας.

Παστούρωμα

Σε ό,τι αφορά την πρακτική του «παστουρώματος», 
αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
της περιοχής που δεν τιμά το νησί και τους πολίτες 
της. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο για να αλλάξει ως νοοτροπία και συνή-
θεια και για το λόγο αυτό η «Animal Action Hellas» 
δουλεύει συνεχώς για την προσέγγιση και ενημέρωση 
των ιδιοκτητών, προσβλέποντας πάντα και στην υπο-
στήριξη του Νίκου Τσιγώνια ως δημόσιου κτηνιάτρου.

Μεγάλη ευχαρίστηση προσέφερε στην ομάδα που 
ήρθε στην Πάρο, το γεγονός ότι δύο από τους ιδιοκτή-
τες που συνάντησε, δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τη χρή-
ση του ηλεκτρικού φράκτη αντί του παστουρώματος, 
τόσο σε ιπποειδή όσο και σε αγελάδες, με πολύ ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα ζωής των 
ζώων, όσο και στη γαλακτοπαραγωγή.

Τέλος, θετική ήταν και η συνάντηση ανάμεσα σε εκ-
πρόσωπο της Animal Action Hellas και τον δήμαρχο 
Μ. Κωβαίο σχετικά με την ευζωία των ιπποειδών ερ-
γασίας του νησιού καθώς επίσης και τις μελλοντικές 
δράσεις της Animal Action Hellas.

Τέλος, η «Animal Action Hellas» ευχαριστεί όλους 
όσοι συμμετείχαν στη δράση αυτή και προγραμματίζει 
την επόμενη δράση της ευελπιστώντας και πάλι στη 
στήριξη όλων των συμμετεχόντων.

Φιλοζωία
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Αποφάσισα! 
Τέλος το 
αγροκήπιο

Απρόσμενη κατάληξη είχε η πρόταση που είχε γίνει 
από φορείς για την αξιοποίηση του αγροκηπίου Πα-
ροικιάς.

Με δήλωση του δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, 
οι οποίες σήκωσαν έντονες διαμαρτυρίες, λόγω του 
τρόπου που έγινε, η πρόταση που είχε κατατεθεί είναι 
ανεδαφική. Η δήλωση του κ. Κωβαίου έγινε στη συνε-
δρίαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Το ιστορικό
Στις 19/7/2018 το δημοτικό συμβούλιο Πάρου –

που είχε συνεδριάσει με την παρουσία εκπροσώπου 
της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας και δεκάδων πο-
λιτών- είχε αποφασίσει ΟΜΟΦΩΝΑ τη συγκρότηση 
επιτροπής, σε συνεργασία με την διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, από τους: Νικηφόρο Κυπραίο, Κωνσταντί-
να Αλιπράντη, Βασιλική Σκαραμαγκά, Στέφανο Φιλίπ-
που και Παναγιώτη Παπαδόπουλο, για τη διαμόρφωση 
πρότασης για την αξιοποίηση του χώρου του Αγροκη-
πίου Παροικιάς και της κοινής πρότασης που κατέθε-
σαν οι σύλλογοι, Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, 
Σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων «η Εκατονταπυλιανή» 
και ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας.

Κατά τη συνεδρίαση στις 20/9/2019 η αντιπολίτευ-
ση ρώτησε τι έχει γίνει με το παραπάνω θέμα, καθώς 
έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, και πότε θα συ-
ζητηθεί, αφού είχαν δεσμευτεί αυτό να γίνει έως τον 
Απρίλιο του 2019!

Λαμβάνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο δήμαρχος 
Πάρου, Μ. Κωβαίος, προς έκπληξη όλων είπε ότι η 
πρόταση που είχε γίνει είναι ανεδαφική και στο αγρο-
κήπιο μπορούν να κτιστούν μόνο 800 τ.μ., τα οποία 
φθάνουν ίσα-ίσα για το νηπιαγωγείο.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του δημοτικού συμ-
βούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης, Θ. Μαρινόπουλου, 
ο οποίος είπε ότι αυτό που κάνει ο δήμαρχος Πάρου 
δεν είναι σωστό, αφού θεσμικά η όποια απόφαση 
(θετική ή αρνητική) πρέπει να είναι και πάλι 
του δημοτικού συμβουλίου και όχι προσωπικά 
του κ. Κωβαίου.

Η παράμετρος
Το κρατικό αγροκήπιο Παροικιάς (πλην του κεντρικού 

κτιρίου που τότε στεγαζόταν η διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας), εμβαδού 20.532,80 τ.μ. παραχωρήθηκε 
με απόφαση του υπουργού Γεωργίας, Γ. Ανωμερίτη, 
στις 25/7/2001. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε όλο 
στον δήμο Πάρου.

Στην παραχώρηση που είχε γίνει γραφόταν ότι το 
κτήμα δίνεται για τη δημιουργία πάρκου και 
βοτανικού κήπου, καθώς και κέντρο προβολής 
αγροτικών προϊόντων, με σχετική μετατροπή των 
υπαρχόντων κτισμάτων αν απαιτηθεί, απαγορευμένης 
της καθ’ οιοδήποτε τρόπο αλλαγής χρήσης όλης της 
έκτασης έστω και τμήματος αυτής. 

Η απόφαση παραχώρησης έκλεινε με τη σημείω-
ση: «Η ανωτέρω παραχώρηση θεωρείται ανα-
κληθείσα σε περίπτωση που ο δήμος προβεί 
σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα 
στην απόφαση αυτή».

-Μία μέρα- 
10 χρόνια 
Πάρκο

Η δημοτική ΑΕ «Πάρκο Πάρου» και ο Ναυτικός Όμι-
λος Νάουσας «Ναϊάς», διοργανώνουν μια γιορτή περι-
βάλλοντος, πολιτισμού και αθλητισμού για μικρούς και 
μεγάλους, στον όρμο του Άι-Γιάννη, την Κυριακή 29 
Σεπτεμβρίου 2019, στις 10 το πρωί.

Οι διοργανωτές μας καλούν να πάρουμε τα αθλητι-
κά μας παπούτσια, τα μαγιό και τα καπέλα σας, για να 
παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε σε ποικίλα 
αθλήματα και δραστηριότητες, να περπατήσουμε και 
να ανακαλύψουμε, ώστε να γιορτάσουμε μαζί τους τα 
10 χρόνια λειτουργίας του Πάρκου Πάρου. 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη 
εκτός από την ιστιοπλοΐα και την κολύμβηση ανοικτής 
θάλασσας, όπου χρειάζεται δελτίο αθλητή. Όλοι οι 
αγώνες είναι επίδειξης. Δε θα υπάρξει κατάταξη και 
βράβευση, αλλά θα υπάρχει κολατσιό και νερό για 
όλους τους συμμετέχοντες.

Επίσης, το πάρκο Πάρου ενημερώνει τους φίλους 
του Τριάθλου ότι η διοργάνωσή του στο Πάρκο δε μα-
ταιώθηκε, αλλά μετατέθηκε για την άνοιξη.

Εκτός από τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης 
(Πάρκο Πάρου και Ναϊάς), την εκδήλωση υποστηρί-
ζουν οι παρακάτω φορείς: ΑΜΕΣ-Νηρέας, ΝΟΠ, Ναυ-
τικός Όμιλος Αντιπάρου Ωλίαρος, Σωματείο Φίλων 
Πάρκου Πάρου, Ευζωία, Σύλλογος Γυναικών Νάουσας 
Πάρου, Περπατητές Πάρου, Δήμος Πάρου

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πάρκου Πάρου ή τη-
λεφωνείτε στο 22840-53573

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση «Η Πάρος μέσα από τη 
Ρωσική χαρτογραφία 1770-1775» στα κελιά του Άι - 
Γιάννη Δέτη 
10:30 | 11:30 | 12:30 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
Δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 3 ετών 
Από τις 12:00 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Εργαστήριο Παραδοσιακής Ναυπηγικής Καρνάγιο 
Πέτρου Αλιπράντη 

10:30 | 11:30 | 12:30 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Ξενάγηση στο νεόφυτο Βοτανικό Κήπο και τα αντιδι-
αβρωτικά έργα 
10:30 | 11:30 | 12:30 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΣΠΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ αυτοφυών φυτών της Πάρου (φέρτε 
τους σπόρους σας) ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ του γεφυριού 
στη Διαδρομή 1
Εκκίνηση από τον Χώρο Στάθμευσης 
15:00 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - Κοινή Προπόνηση Ναυτικών Ομίλων 
Πάρου - Αντιπάρου 
10:00 
BEACH VOLLEY - Αγώνες επίδειξης από μεικτές 
ομάδες των Παριανών Συλλόγων 
10:30 Κ8 | 11:30 Κ10 | 12:30 Κ12 
BEACH SOCCER - Αγώνες επίδειξης Κ8, Κ10, Κ12 
10:30 | 11:30 
AQUATHLON - Κολύμβηση και τρέξιμο στο νερό 
στον όρμο του Άι-Γιάννη. Τρέξιμο εκτός δρόμου στα 
μονοπάτια του Πάρκου. 
11:00 Για παιδιά 4-5 ετών | 12:00 Για παιδιά 5-7 ετών 
13:00 Για παιδιά 8-10 ετών 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ SUP - Μαθήματα Όρθιας Σανι-
δοκωπηλασίας για όλες τις ηλικίες 
11:00 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑΣ 800 μ. 
Για Αθλητές Συλλόγων
Διαδρομή: Τούρκου Άμμος > Καθολικό 
11:30 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
σε όλη τη διάρκεια της γιορτής

Ειδήσεις

«Τέλος» στα 
υποθηκοφυλακεία

Οριστικό τέλος στα υποθηκοφυλακεία έβαλε η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε την 
προσφυγή των υποθηκοφυλάκων ενάντια στη νέα 
δομή του κτηματολογίου, επιτρέποντας την υποκατά-
σταση του παλιού μοντέλου με το νέο, μόλις ιδρυθούν 
κτηματολογικά γραφεία. Με την απόφαση αυτή κλείνει 
οριστικά η μακρά διαμάχη υποθηκοφυλάκων- κτημα-
τολογίου, η οποία απειλούσε να τινάξει στον αέρα το 
πολύπαθο έργο.

Με την απόφαση 1757/2019, η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την πρόεδρο Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η 
κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων με τον 
ν. 4512/18 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους 
στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντίκειται στο Σύ-
νταγμα. Όπως σημειώνει η απόφαση, η σύνταξη κτη-
ματολογίου έχει αναχθεί από το 2001 σε συνταγματι-
κή επιταγή. 

Ο εξοπλισμός
Με την ίδια απόφαση το ΣτΕ έκρινε ότι ο εξοπλισμός 

των υποθηκοφυλακείων ανήκει στο κράτος, αφού δεν 
αποκτήθηκε με την προσωπική περιουσία των υποθη-
κοφυλάκων, αλλά με ειδική παρακράτηση που υπήρχε 
σε κάθε καταχωριζόμενη πράξη και επομένως ορθά ο 
εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να μεταφερθεί στα κτη-
ματολογικά γραφεία. 

Επίσης, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε 
ότι η ένταξη όσων προϊσταμένων άμισθων υποθηκο-
φυλακείων το επιθυμούν σε θέσεις προϊσταμένων ή 
αναπληρωτών προϊσταμένων (ή να ξαναγίνουν δικη-
γόροι ή συμβολαιογράφοι) κτηματολογικών γραφείων 
δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας 
και της αξιοκρατίας, ούτε προσβάλλει το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
τους, όπως είχαν εκείνοι υποστηρίξει.

Τέλος, η απόφαση του ΣτΕ κλείνει οριστικά τη μα-
κρά διαμάχη μεταξύ των υποθηκοφυλάκων με την 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ένωση των αμίσθων 
υποθηκοφυλάκων έχει πολλάκις τα προηγούμενα χρό-
νια στραφεί εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι το έργο 
έχει σφάλματα και δεν εγγυάται την προστασία της 
ιδιοκτησίας. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην οργά-
νωση της νέας δομής του κτηματολογίου (μια κεντρική 
υπηρεσία, 17 κτηματολογικά γραφεία και 68 υποκατα-
στήματα), η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά.
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Αύξηση στις 
«άγονες» 
γραμμές»

Την αύξηση των κονδυλίων για τις «άγονες γραμ-
μές» στην ακτοπλοΐα κατά 30 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ. 
Πλακιωτάκης.

Η αύξηση των κονδυλίων στοχεύει στην εξασφά-
λιση χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των λεγόμενων 

«αγόνων γραμμών», στην ενίσχυση των δρομολογίων, 
στη δρομολόγηση καλύτερων πλοίων στο ακτοπλοϊ-
κό δίκτυο, καθώς και στην κάλυψη της αύξησης του 
κόστους των καυσίμων, που θα ισχύσει από τις αρχές 
του 2020. 

Ειδικότερα, αυξάνεται κατά 45% ο ετήσιος προϋ-
πολογισμός για τις «άγονες», με την επέκταση κατά 
40 εκατ. ευρώ της ετήσιας επιχορήγησης η οποία θα 
φθάσει πλέον τα 130 εκατ. ευρώ, έναντι 90,7 εκατ. 
ευρώ που ήταν ως τώρα. Από τα 40 εκατ ευρώ, τα 10 
εκατ. θα διατεθούν για την κάλυψη του αυξημένου κό-
στους των καυσίμων που θα ισχύσει από τις αρχές του 
2020, χωρίς να επιβαρυνθεί ο ωφελούμενος νησιώ-
της. Σημειώνεται ότι από την 1/1/2020, στο πλαίσιο 
προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, τα 

πλοία βάση σχετικής νομοθεσίας του ΙΜΟ θα πρέπει 
υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν καύσιμο μειωμένης 
περιεκτικότητας σε θείο που είναι ακριβά κατά 20% 
με25% από το συμβατικό καύσιμο. Στο πλαίσιο αυτό 
έχουν εξασφαλιστεί 540 εκατομμύρια ευρώ για τέσ-
σερα χρόνια. Η χρηματοδότηση θα γίνεται πλέον από 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όχι από τον 
τακτικό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την αύξηση της χρη-
ματοδότησης συνοδεύεται από βελτιωμένο πλαίσιο 
προκήρυξης των γραμμών. Οι νέες προκηρύξεις έχουν 
σαφή και ποιοτικότερα κριτήρια, κυρίως σε ότι αφορά 
στα πλοία της κατηγορίας Α (νεότερης ηλικίας πλοία), 
ενώ παρέχεται η δυνατότητα επέκταση των άγονων 
γραμμών, όπου και όταν υπάρχει ανάγκη.

Δημοτική 
συγκοινωνία

Πυκνώνουν οι φωνές για την επέκταση του ωραρίου 
της δημοτικής συγκοινωνίας στην Παροικιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ένω-
σης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, 

Χριστόδουλο Μαούνη, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρί-
ου 2019, σε συνεδρίαση της κοινότητας Πάρου, ψη-
φίστηκε ομόφωνα το αίτημα των γονέων για την επέ-
κταση του ωραρίου του δημοτικού λεωφορείου και τις 
απογευματινές ώρες.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων παρουσίασε 
έγγραφά του προς τον δήμο Πάρου, που αφορούσαν 
τα μέτρα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και γενι-
κότερα προτάσεις για την ασφαλή μετακίνηση των 
μαθητών. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι καθημερινά σε 
όλους τους δρόμους της Παροικιάς κυκλοφορούν 
εκατοντάδες παιδιά (μαθητές, αθλητές) κάθε ηλικίας, 
για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν σε 
φροντιστήρια, γυμναστήρια, γήπεδα, σχολές μουσικής, 
χορού, καλλιτεχνικών, κ.α. Σε αυτούς τους πολυσύχνα-
στους δρόμους, χωρίς την ύπαρξη πεζοδρομίων και 
με φωτισμό που δεν είναι επαρκής, κυκλοφορούν τα 
παιδιά, με κίνδυνο την ζωή τους. Μέχρι λοιπόν η Πα-
ροικιά να γίνει μια ασφαλής πόλη, απαιτείται η λήψη 
επιπλέον προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των 

μαθητών – πολιτών γενικότερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
η επέκταση του ωραρίου της δημοτικής συγκοινωνί-
ας τις απογευματινές ώρες θα προσφέρει μια ασφαλή 
μετακίνηση των μαθητών και θα μειωθεί η άσκοπη κί-
νηση τροχοφόρων.

Σύμφωνα με τους γονείς για την πραγματοποίηση 
της επέκτασης του ωραρίου της δημοτικής συγκοινω-
νίας πραγματοποιήθηκε έρευνα, που αφορά τις ώρες 
διδασκαλίας και τον αριθμό παιδιών με φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, 
ωδεία, αθλητικούς συλλόγους κλπ. Ο μέσος όρος δι-
δασκαλίας κυμαίνεται από τις 15:30 έως 20:00, ενώ ο 
μέσος όρος άθλησης από τις 16:00 έως 21:30.

Τέλος, ο σύλλογος γονέων στο αίτημά του προς την 
κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), ανέφερε ενδεικτικά ότι 
μόνο ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου απασχολεί ημερησί-
ως πάνω από 100 παιδιά σε ποδόσφαιρο, στίβο, ενώ 
συγκεκριμένες  ημέρες της εβδομάδας θα πρέπει να 
εκτελείτε δρομολόγιο και προς το ΕΠΑΛ για να εξυπη-
ρετηθούν τα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ.

Σύλλογος Προστασίας
Ζώων Πάρου
paws@paws.gr
τηλ: 6975 060927
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Βοήθησε κι εσύ για να 
ολοκληρωθεί σύντομα 

το καταφύγιο μας!

Για δωρεές - PAYPAL: paws@paws.gr
ALPHABANK: GR0201406250625002002013349

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
-Έκπτωση «bring a friend»
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα
   και εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

Συγκοινωνία
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Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό στις 3/9 η χώρα 
μας βρίσκεται μερικά βήματα πριν τις προσθαλασσώ-
σεις των υδροπλάνων, με αιχμή αυτών την περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 
μεταξύ των υπευθύνων των εταιρειών («Hellenic 
Seaplanes», «Ελληνικά Υδατοδρόμια») και του περι-
φερειάρχη Ν. Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου, συζητήθηκαν 
όλα τα θέματα άμεσης ανάπτυξης των υδατοδρομίων. 
Μεταξύ αυτών, τα ζητήματα εκπαίδευσης του προσω-
πικού για τις νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν με 
πρωτοβουλία της περιφέρειας, η διασύνδεση και των 
33 υδατοδρομίων του Νοτίου Αιγαίου, οι αεροδιακο-
μιδές με υδροπλάνα - ασθενοφόρα σε Κυκλάδες και 
Δωδεκάνησα, η αναγκαιότητα ίδρυσης του μητροπολι-
τικού υδατοδρομίου στην Αττική, η ανάγκη διασύνδε-
σης με την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και με τα παράλια 
της Τουρκίας, καθώς και τα νέα τουριστικά προϊόντα 
που θα δημιουργηθούν.

Στη χρηστικότητα των υδροπλάνων, στις νέες θέσεις 
εργασίας που θα δημιουργηθούν καθώς και στη δι-
ασύνδεση των απομονωμένων νησιών της Ελλάδας 
μέσω του δικτύου υδροπλάνων αναφέρθηκε ο Τάσος 
Γκόβας, πρόεδρος των Ελληνικών Υδατοδρομίων. Για 
μετατροπή του Αιγαίου σε Μαλδίβες της Ευρώπης 
έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Hellenic Seaplanes, ενώ ο κ. Χατζημάρκος διαβεβαίω-
σε ότι τα υδροπλάνα θα πετάξουν στο Αιγαίο κατά τη 
διάρκεια της θητείας του.

Σήμερα, πλήρως αδειοδοτημένα είναι μόλις 
τρία υδατοδρόμια, ενώ στόχος των συναρμόδιων 
υπουργείων Ναυτιλίας, Μεταφορών και Ανάπτυξης 
είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, 
ώστε να ξεκινήσει άμεσα η ανάπτυξη του κλάδου. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το δίκτυο υδατοδρομίων τόσο 
αυξάνεται η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Με την 
υπογραφή μεταξύ των εμπλεκομένων στη Ρόδο αυξά-
νεται ο αριθμός των υδατοδρομίων κατά 20, με στόχο 
να υπερβούν τα 100 σε όλη την Ελλάδα.

Το δίκτυο
Σε δίκτυο υδατοδρομίων για τα νησιά της Δωδε-

κανήσου και των Κυκλάδων προχωρά η περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου που έχει θέσει σε προτεραιότητα το 
συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρώντας, ότι θα έχει σημα-
ντικές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των νησιών 
και στην επίλυση χρόνιων συγκοινωνιακών αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό, το περιφερειακό συμβούλιο Νο-
τίου Αιγαίου, αποφάσισε την εναρμόνιση με το νέο 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία 
υδατοδρομίων, των 23 προγραμματικών συμβάσεων 
για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας ισάριθμων υδατοδρομίων στα νησιά του Ν. 
Αιγαίου, καθώς και δύο νέες προγραμματικές συμβά-
σεις με τα κατά τόπους δημοτικά λιμενικά ταμεία για 
δύο ακόμη υδατοδρόμια σε Μύκονο και Σίφνο.

Συγκεκριμένα, μετά από συνεννόηση της περιφε-
ρειακής αρχής με τα συναρμόδια υπουργεία, το πε-
ριφερειακό συμβούλιο προέβη στην έγκριση των τρο-
ποποιήσεων των 23 προγραμματικών συμβάσεων, με 
βάση τα προβλεπόμενα στο νέο σχέδιο νόμου, στη δι-
αμόρφωση του οποίου πρωταγωνιστικό ρόλο διαδρα-
μάτισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να 
επισπευθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του μεγαλε-
πήβολου στόχου της δημιουργίας του πρώτου δικτύου 
υδατοδρομίων στη χώρα, στόχο που υιοθέτησαν και 
τα αρμόδια υπουργεία, προβαίνοντας στις προτεινό-
μενες από την περιφερειακή αρχή τροποποιήσεις του 
θεσμικού πλαισίου.

Οι επικαιροποιημένες προγραμματικές συμβάσεις 

αφορούν τα υδατοδρόμια: Αστυπάλαιας, Λέρου, Λει-
ψών, Ρόδου, Κω, Τήλου, Χάλκης, Καστελλορίζου, Καρ-
πάθου, Κάσου, Νισύρου, Καλύμνου, Σύμης, Σύρου, Μή-
λου, Θήρας, Πάρου, Νάξου, Κύθνου, Κέας, Αμοργού, 
Άνδρου, Σικίνου, ενώ εγκρίθηκαν και δύο νέες προ-
γραμματικές συμβάσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
υδατοδρομίων σε Μύκονο και Σίφνο.

Τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ανταποκρίθηκαν θετικά στο καθόλα τεκ-
μηριωμένο αίτημα της περιφερειακής αρχής για την 
ανάγκη εκσυγχρονισμού του ισχύοντος μέχρι σήμερα 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο δημιουργούσε πολλά 
προσκόμματα στην πορεία υλοποίησης του δικτύου 
υδατοδρομίων και περιέλαβαν στο νέο θεσμικό πλαί-
σιο τις προτάσεις της περιφερειακής αρχής, προκει-
μένου η διαδικασία να προχωρήσει απρόσκοπτα και 
κατά το δυνατόν ταχύτερα.

Η ίδρυση του δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου θα λειτουργήσει ευεργετικά για την 
άρση της απομόνωσης, τη σύσφιξη των σχέσεων των 
τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της 
χώρας και την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη των 
νησιών. Παράλληλα, δημιουργεί μια σημαντική ανα-
πτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του 
τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο 
επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νη-
σιωτικές μας κοινωνίες.

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων θα λειτουργήσει 

Κινητικότητα για τα 
υδατοδρόμια
Έντονη κινητικότητα υπάρχει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη λειτουργία 
των υδατοδρομίων στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγίου.
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ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επι-
πλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπλη-
ρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αε-
ρομεταφορές. 

Οι δηλώσεις Χατζημάρκου
Ο περιφερειάρχης, Ν, Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, σε 

δηλώσεις του στα ΜΜΕ, εξέφρασε την αισιοδοξία του 
για την εξέλιξη αυτή και είπε:

«[…] Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια αισιόδοξη 
μέρα η σημερινή, πρωτίστως για μας τους νησιώτες, 
αλλά και για όλη τη χώρα. Μια μέρα που στέλνει το 
μήνυμα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα 
εάν με καθαρό μυαλό, πίστη και επιμονή υπηρετήσεις 
όλους τους στόχους. Χρειάστηκε να δουλέψουμε 
χρόνια, χρειάστηκε να ξεπεράσουμε απίθανα εμπό-
δια. Κάποια ήταν αναμενόμενα, κάποια ήταν εντελώς 
παράλογα. Δεν το βάλαμε κάτω ποτέ. 

Τα υδροπλάνα που πετούσαν κάποτε στα νησιά μας, 
τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ξένων αεροπο-
ρικών εταιρειών τότε, θα πετάξουν ξανά στο Νότιο 
Αιγαίο. Το δίκτυο των υδατοδρομίων που ονειρευτή-
καμε θα υλοποιηθεί και μέσα σε αυτή τη θητεία θα 
μπορέσουμε και εμείς  και οι νησιώτες και η χώρα 
ολόκληρη να απολαύσει μια νέα προοπτική, που για 
μας, στα μεγάλα νησιά, μπορεί να αποτελεί μια πρό-
σθετη δυνατότητα μετακίνησης, αλλά για ορισμένα 
νησιά είναι κάτι που θα ανατρέψει τα δεδομένα τους. 
Δεν θα επιτρέψω με τίποτα αυτή η ευκαιρία να χαθεί. 
Τα υδροπλάνα θα πετάξουν στα νησιά μας το συντο-
μότερο δυνατόν. Εύχομαι όλοι να ζήσουν την ικανο-
ποίηση αυτού που τήρησε την υπόσχεση του, αυτή 
που εγώ αισθάνομαι σήμερα».

Διϋπουργική σύσκεψη
Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 

23/9 στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής ανάμεσα στον υπουργό, Γιάννη Πλακιωτάκη και 

εκπροσώπους της «Ελληνικά Υδατοδρόμια». 
Ο κ. υπουργός, αναφέρθηκε στην διϋπουργική σύ-

σκεψη για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην οποία, 
μαζί με τον  κύριο Πλακιωτάκη, μετείχαν οι υπουργοί: 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπο-
δομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, Τουρι-
σμού, Χάρης Θεοχάρης και οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και Μεταφορών 
και Υποδομών, Γιάννης Κεφαλογιάννης. 

Οι υπουργοί έθεσαν χρονοδιάγραμμα εντός δι-
μήνου να παρουσιαστεί το νέο απλουστευμένο 
θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των υδα-
τοδρομίων που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη δικτύου 
υδροπλάνων στην Ελλάδα. 

Η Πάρος
Στις 24/6/2016 είχε υπογραφεί προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 
δημοτικού λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου για το 
έργο: «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λει-
τουργίας Υδατοδρομίου στην Πάρο».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: «[…] Η 
ίδρυση υδατοδρομίου στην Πάρο, θα λειτουργήσει 
ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης, τη σύσφι-
ξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυ-
ρίως εθνικό κορμό της χώρας και την εμπορική και 
κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων του Νομού 
Κυκλάδων, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται 
στο περιθώριο. Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύ-
ναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος 
μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, 
επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες 
που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από 
την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές. Η λειτουργία 
υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή 
προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού 
που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυ-
ξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυ-
σης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές 
μας κοινωνίες».

Σημειώνουμε ότι το έργο προϋπολογισμού 150.000 
ευρώ προ ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο τεχνικό 
πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων 
έτους 2016. 

Ναι αλλά πού στην Πάρο;
Ο μεγάλος πονοκέφαλος στην Πάρο είναι η χωρο-

θέτηση του υδατοδρομίου στο νησί μας. Επίσημα, 
το δημοτικού συμβούλιο Πάρου, μετά και από 
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του λι-
μενικού ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, έχει προ-
τείνει το παλιό αεροδρόμιο του νησιού μας.

Επίσης, μία δεύτερη σκέψη που υπάρχει και έχει συ-
ζητηθεί, είναι το βόρειο τμήμα του λιμανιού της Πού-
ντας, ώστε να εξυπηρετείται από τα υδροπλάνα και η 
Αντίπαρος. Αυτή η πρόταση έχει όμως κάποια μείον, 
καθώς στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει έντονος κυ-
ματισμός, ενώ χρειάζεται και σχεδιασμός αεροδιάδρο-
μου από Παροικιά προς Πούντα.

Η αντίδραση των εταιρειών
Οι εταιρείες που θα εκμεταλλευτούν τις γραμμές 

επιθυμούν διακαώς (και το έχουν κάνει επίσημα αυτό) 
η προσθαλάσσωση των υδροπλάνων τους να γίνεται 
σε λιμενικούς χώρους και συγκεκριμένα στην Πάρο, 
είτε στον λιμένα Παροικιάς, είτε στη Νάουσα.

Οι εταιρείες επιθυμούν αυτές τις δύο περιοχές για 
να βρίσκονται τα υδροπλάνα τους καταρχήν μέσα στον 
ιστό μίας πόλης, αλλά κυρίως και για άλλους οικονομι-
κούς λόγους. Δηλαδή, οι εταιρείες δε θέλουν να ανε-
βάσουν το κοστολόγιό τους με τα έξοδα. Αυτός είναι 
ο λόγος που απέρριψαν και πρόταση για την προσγεί-
ωση των υδροπλάνων τους στο νέο αεροδρόμιο, με 
το οποίο δε θέλουν να μπλέξουν, αφού εκεί θα έχουν 
ζητήματα γραφειοκρατίας, αλλά και άλλα προβλήματα 
όπως το ωράριο λειτουργίας του αεροδρομίου, ελε-
γκτής κυκλοφορίας κλπ.
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Νησιωτικότητα: 
Η απόλυτη 
μπαρούφα

Σύμφωνα με τη συνθήκη του 1997 στο Άμστερνταμ 
«οι νησιωτικές Περιφέρειες σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο έχουν δομικά μειονεκτήματα λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα τους που δυσχεραίνουν την οικονομική 
και κοινωνική τους ανάπτυξη».

Για τον παραπάνω λόγο προβλεπόταν: «μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των δια-
φόρων περιοχών και η μείωση της καθυστέρησης 
των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων συμπερι-
λαμβανομένων των αγροτικών περιοχών», προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση με τις χερσαίες πε-
ριοχές. Είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικροί 
γεωγραφικοί χώροι με μικρό πληθυσμό (εξαίρεση 4-5 
νησιά στη χώρα) περιορισμένους φυσικούς πόρους 
σε ποικιλία και ποσότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την περιορισμένη αναπτυξιακής τους δυνατότητα. Αν 
δεν υπήρχε ο τουρισμός –ακόμα και στα πιο απομα-
κρυσμένα και δυσπρόσιτα νησιά της χώρας μας- π.χ. 
Καστελόριζο, Σύμη κλπ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
μετρούσαν πλέον μερικές δεκάδες κατοίκων τα πε-
ρισσότερα. Άλλωστε η απλή και μόνη ανάγνωση 
στατιστικών στοιχείων για τα περισσότερα νησιά μας 
αποδεικνύει τι συνέβηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 
στα περισσότερα και το πόσες χιλιάδες συμπατριώτες 
μας έγιναν οικονομικοί μετανάστες προς άλλες περι-
οχές της χώρας. Σημειώνω ότι η Πάρος στις αρχές 
της δεκαετίας του ’70 (που άρχιζε δειλά-δειλά μία 
τουριστική, πιο μαζική τουριστική κίνηση) είχε πλη-
θυσμό 6.776 κατοίκους, ενώ σήμερα έχει επίσημα 
το διπλάσιο, που ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερος, 
αν λάβουμε υπόψη ότι ένα μεγάλο νούμερο μόνιμων 
κατοίκων στο νησί επιλέγει να μην απογραφεί εδώ, 
αλλά στους τόπους ιδιαίτερης καταγωγής τους. 

Τα νησιά είναι κατακερματισμένα στη χώρα μας 
και ακόμα μέσα στο ίδιο σύμπλεγμα (π.χ. Κυκλάδες) 
υπάρχει απομόνωσή τους. Αν ζεις δηλαδή τους χει-
μερινούς μήνες στην Ηρακλειά ή στη Δονούσα, γνω-
ρίζεις ότι ακόμα και αν παράγεις χρυσάφι είναι δύ-
σκολο να το αξιοποιήσεις, λόγω της απομόνωσής 
σου με τις ηπειρωτικές περιοχές. Ούτε τυχαίο είναι 
βέβαια ότι για να συγκεντρωθεί γρήγορα μέσα σε 24-
48 ώρες μία ομάδα εκπροσώπων από τις Κυκλάδες, 
σε μία έδρα, αυτό πρέπει να γίνει σε χερσαία περιοχή 
της χώρας π.χ. Πειραιάς, παρά σ’ ένα νησί! Οι συγκοι-
νωνιακές ιδιαιτερότητες όμως είναι άγνωστες λέξεις 
στους καρεκλοκενταύρους των Αθηνών, όπως γρά-
ψαμε και στο προηγούμενο άρθρο μας σχετικά με την 
αποδρομολόγηση πλοίου από τις Κυκλάδες. 

Δε θα επιμείνω άλλο στις συγκοινωνιακές ιδιαιτε-
ρότητες και στο πόσο επηρεάζουν στην απομόνωση 
του πληθυσμού, ούτε στις πληθυσμιακές διακυμάν-
σεις που χαρακτηρίζουν και καθορίζουν την οικονο-
μική και κοινωνική δραστηριότητα των νησιών μας. 
Θα επιμείνω στη μπαρούφα «νησιωτικότητα» και στην 
πορεία της σημερινής κυβέρνησης που παίρνοντας 
στα χέρια αριθμούς ήθελε να κλείσει ένα τμήμα του 
ΕΠΑΛ Πάρου γιατί είχε 2-3 μαθητές λιγότερους από 
το προβλεπόμενο. Μέχρι εκεί το μυαλό των ανθρώ-
πων του Κούλη…

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Χορηγία για 
τα αδέσποτα

Από την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και για τρεις μήνες ο 
Γάλλος κτηνίατρος. Philippe Berthelier, προσφέρει και 
πάλι τις υπηρεσίες του μαζί με την υπεύθυνη κτηνία-
τρο, Κατερίνα Κωνσταντουδάκη, στο κτηνιατρείο της 
ΦΕΠ στη Νάουσα.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Philippe Berthelier, εί-
ναι μαζί μας στην Πάρο. Πρόκειται για μια χορηγία 
του Γαλλικού Ιδρύματος, «Fondation Assistance Aux 
Animaux» (ίδρυμα βοήθεια στα ζώα) προς το κτηνι-
ατρείο ΦΕΠ. Το ίδρυμα λειτουργεί και έχει αξιόλογο 
έργο για την προστασία των ζώων για πάνω από 80 
χρόνια στη Γαλλία, διαθέτει 5 καταφύγια αδέσποτων 
σε όλη τη χώρα, 5 φιλοζωικά κτηνιατρεία, 5 πανσιόν 
ηλικιωμένων σκύλων και γάτων και μια φάρμα ζώων 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο Philippe Berthelier είναι απόφοιτος της κτηνιατρι-
κής σχολής του πανεπιστημίου ULG Liège – Belgique, 
έχει πολυετή πείρα στην παθολογία και χειρουργική 
ζώων συντροφιάς, και είναι υπεύθυνος του κτηνια-
τρείου του ιδρύματος «Fondation Assistance aux 
Animaux», στη Μασσαλία, από το 2004. 

Εκδρομή
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργανώνει εκ-

δρομή από 8 έως 13/10/2019 σε νησιά της Δωδε-
κανήσου.

Συγκεκριμένα στην πενθήμερη εκδρομή θα επι-
σκεφτούν τη Ρόδο και τη Σύμη. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με την κ. Ελευθερία Μπαρμπαρίγου 
στους αριθμούς τηλεφώνων: 22840-510402 και 
6945533328.

Περιφέρεια – 
Τουρισμός

Στις 22/9/2019 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Έγκριση Προγραμ-
ματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το 
έτος 2020».

Σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε: «Ο ελληνικός 
τουρισμός την τελευταία πενταετία έχει παρουσιάσει 
μια εξαιρετική μεγέθυνση και αποτέλεσε ίσως τον 
κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου ήταν οι κυριότεροι πρωτα-
γωνιστές της ανάπτυξης αυτής καθώς κυριάρχησαν 
σε όλους τους στατιστικούς δείκτες, εν συγκρίσει με 
τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Αποτελώντας το δυναμικότερο όχημα του Ελληνι-
κού τουρισμού καθώς το Νότιο Αιγαίο την τριετία 
2016-19 υποδέχτηκε το 25% περίπου των δι-
εθνών αφίξεων και συγκέντρωσε το 30% των 
τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα, η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου δημιούργησε μια ενιαία επικοινωνια-
κή ομπρέλα για το σύνολο των νησιών μας, παρέχο-
ντας παράλληλα τη δυνατότητα σε καθένα από αυτά 
να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο 
στα μοναδικά χαρακτηριστικά του πλαισίου δράσης.

- Την περίοδο 2016-2019 υλοποιήσαμε σε συνερ-
γασία με τους θεσμικούς, κοινωνικούς και επαγγελ-
ματικούς φορείς ένα απόλυτα επιτυχημένο πλάνο 
τουριστικής προβολής.

- Συνδυάσαμε τον τουρισμό με τον αθλητισμό, τον 
πολιτισμό και την γαστρονομία για να διευρύνουμε 
την τουριστική περίοδο και να εμπλουτίσουμε το 
τουριστικό μας προϊόν.

 - Προβάλλαμε στοχευμένα την Περιφέρεια σε 
πλήθος ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.

- Συμμετείχαμε σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows 
και Workshops.

 - Συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΤ, φιλοξενήσαμε ξέ-
νους και Έλληνες ταξιδιωτικούς συντάκτες καθώς 
και εκπροσώπους από Tour Operators.

 - Συνεχίζουμε με σχέδιο και έγκαιρο προγραμμα-
τισμό την υποστήριξη του σημαντικότερου πυλώνα 
ανάπτυξης των νησιών μας».

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου Νοτίου αποφασί-
στηκαν οι δράσεις για το 2020 και μεταξύ αυτών εί-
ναι: Παραγωγή διαφημιστικών videos της, Δημιουργία 
τράπεζας φωτογραφικού υλικού, Εικαστική & Δομική 
Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας, 
Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), Επανασχε-
διασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital 
media plan), Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του 
τουριστικού προϊόντος, Στοχευμένες Διαφημιστικές 
καταχωρήσεις, Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνη-
σης & προφίλ τουριστών, Ενέργειες Προώθησης B2B, 
Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και 
Workshops., Φιλοξενίες, Συνεργασία με τουριστικούς 
πράκτορες και tour operators, Προωθητικό υλικό / 
αναμνηστικά δώρα, Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, 
αθλητικές κλπ.

Κατάνυξη και 
γλέντι!

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στον 
Άγιο Ευστάθιο στο Μαράθι, η ετήσια σύναξη του κυ-
νηγετικού συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου.

Μετά τον κατανυχτικό εσπερινό ακολούθησε γλέντι 
των κυνηγών (παρουσία πάρα πολλών φίλων τους, 
καθώς και του αντιπεριφερειάρχη και έπαρχου Πά-
ρου, Κ. Μπιζά, και του αντιδημάρχου Β. Ρούσσου), με 
«ζωντανή» μουσική και λαχειοφόρο αγορά.



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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)

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

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 
δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

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

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ – ΝΑΞΟΣ, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεµµάτων, µε οικοδοµή 
75 τ.µ. περίπου, 150 µέτρα από τη 
θάλασσα, σύνορα Ορκού. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22850 24315, 6979 
168 568

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 

Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ, δίπλα στο άλσος, πάνω από 
την ταβέρνα «Φλώρα», ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 2 δωµατίων, επιπλωµένο, 
µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Τηλ. 
6989 421 425

ΛΟΓΑΡΑΣ µπροστά στην παραλία, 
ενοικιάζεται µεζονέτα πλήρως 
εξοπλισµένη για τους µήνες από 
Οκτώβριο έως τέλος Ιουνίου. Τιµή 
380€. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 
824 140

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 
µήνες ή όλο το χρόνο από ελληνίδα, 
από τον Οκτώβριο και µετά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 293 1627

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 
το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 
Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή της 
Αλυκής - Αγκαιριάς - Κάµπου - 
Πούντας. Τηλ. 697 3047 502

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία στο κατάστηµα Express Μarket 
στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής, υπεύθυνος/η 
καταστήµατος. Μόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 
καλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv_expressmarketparos@hotmail.
com, τηλ. 698 4453 993

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα 
Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. 
22840 23721

ΚΥΡΙΑ έως 35 ετών ζητείται για 
εργασία σε Κατασκευαστική - Τεχνική 
εταιρία, µε απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιπροσθέτως η γνώση 
της γαλλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί 
ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών 
cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 
ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 
Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας έως 30 
ετών ζητείται από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ: 
22840 51908

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ για 
χονδρική πώληση στις Κυκλάδες ζη-
τείται από την Diver, εταιρεία µαγιώ µε 
δραστηριότητα 40 χρόνων. Αποστολή 
βιογραφικού στo info@diver.com.gr 
και τηλ. επικοινωνίας 210 2524229.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών. Απαραίτητα 
προσόντα: ηλικία έως 35 ετών, 
δυναµική προσωπικότητα, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας 
και γνώση Η/Υ, ευγενική συµπεριφο-
ρά. Βιογραφικά στο fax: 22840 41563, 
στο email: arhicom1@otenet.gr ή 
επικοινωνία στα τηλ. 22840 41252, 
41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται 
για όλο το χρόνο (πλήρες ωρά-
ριο), από κατάστηµα ηλεκτρικών 
ειδών στη Νάουσα Πάρου, µε 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Επικοινω-
νία και αποστολή βιογραφικών στο: 
ilectrofasmaparos@gmail.com, τηλ. 
6932 540 211.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΑΣΚΑΛΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. 
Πείρα – Συνέπεια – Υπευθυνότητα. 
Τιµές προσιτές! Τηλ. 6975 811 076

Αγγελίες

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€

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

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Προαγγελίες Γάμου 
Ο Αθανάσιος Τζουμάκης του Χαρίλαου και της Ασημίνας του γένους Κάτερα 

που γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη Γερμανίας και κατοικεί στο Ψυχικό και η Χαρα-
λάμπους Ασπασία του Ιωάννη και της Αντωνίας του γένους Μαύρη που γεν-
νήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Ψυχικό, θα παντρευτούν στις 12 
Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων στην Παροικία Πάρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ ΤΚ: 84400
ΤΗΛ: 22840-23025 ΦΑΞ: 22840-23245
e-mail: sehpar@gmail.com
ΑΦΜ: 099563227 ΔΟ Υ ΠΑΡΟΥ

Αρ.Εξ:16/19-9-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 670/2018 απόφασης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με την υπ’ αριθ. 670/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α ν. 3959/2011 κατόπιν 
αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παρά-
βασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων/Έργων. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑ-
ΡΟΥ δυνάμει της απόφασης 670/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενημερώνει 
με την παρούσα ότι ανακάλεσε όλες τις αποφάσεις/ ανακοινώσεις/ τιμοκατα-
λόγους που αφορούν στον καθορισμό τιμών και ιδίως αμοιβών για την εκπόνηση 
Υπευθύνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη Ν. 4483/1965, τοποθέτηση υλικών στήριξης, 
για την υπεύθυνη δήλωση για Υπηρεσίες και για την εκπόνηση σχεδιαγραμμάτων 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Ο Σύνδεσμος ανέλαβε την υποχρέωση να 
μην εμπλακεί από εδώ και στο εξής σε οιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπά-
γεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς 
του και μεταξύ των μελών του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Κονταράτος Αντώνης Σιφναίος Ν. Δημήτρης 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ
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Σχολικές ειδήσεις
(2ο μέρος)

1946
- Ραδιόφωνα δια τα σχολεία Πάρου. Πληροφορού-

μεθα ότι διενεργήθη έρανος μεταξύ των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Πατριωτικής Ενώσεως 
Παρίων προτάσει δε του κ. Ι. Γ. Γουλιέλμου κατετέθη 
το συλλεγέν ποσόν εκ δραχμών 600 χιλ. εις την Εθνική 
Τράπεζαν προς αγοράν δια της Ούνρα ραδιοφώνων 
προς χρήσιν των σχολείων Πάρου-Αντιπάρου. Η παρα-
λαβή και αποστολή των θα συμπέση περί τα τέλη του 
μηνός Απριλίου. Ευχόμεθα όπως το παράδειγμα αυτό 
το ακολουθήσουν και όλα τα μέλη της Ενώσεως και 
των συλλόγων.

- Η διδασκάλισσα Ελισσάβετ ανέλαβεν υπηρεσίαν 
εις το σχολείον Αγκυριάς. Ως εκ τούτου εις τα σχολεία 
Λευκών παραμένουν δύο μόνον διδάσκαλοι. Ο κ. Επι-
θεωρητής ας φροντίσει να σταλή μία διδασκάλισσα 
ακόμη δια τις Λεύκες.

- Ιδρύθη τετάρτη τάξις εις το Γυμνάσιον Πάρου κα-
τόπιν ενεργειών του κ. Ευριπαίου καταβάλλονται δε 
προσπάθειαι παρά του ιδίου όπως χορηγηθούν είδη 
ιματισμού και υποδήσεως εις τον πληθυσμόν Πάρου-
Αντιπάρου.

- Κατά παρασχεθείσας πληροφορίας εκ του ιδιαι-
τέρου γραφείου του κ. Π. Ευριπαίου θα χορηγηθούν 
πιστώσεις δια τα σχολεία του Νομού Κυκλάδων.

- Το ζήτημα της αντικαταστάσεως της διδασκαλίσ-
σης Αντιπάρου θα τακτοποιηθή. Οι Αντιπάριοι να μεί-
νουν ήσυχοι.

- Την άμεσον αντικατάστασιν της διδασκαλίσσης 
Κώστου.

- Παιδική χορωδία υπό τον δημοδιδάσκαλον Νικ. 
Κρητικόν έψαλλε κατά τας ολονυκτίους ακολουθίας 
διάφορα τροπάρια όπως κάθε χρόνο. Τα ωραιότερα 
όμως ήταν κατά την αποκαθήλωσιν.

- Τον Απρίλιο ήρχισαν τα συσσίτια εις το σχολείον 
και συσσιτούνται περί τα 300 παιδιά και λεχώνες.

- Αγκυριά. Χάρις εις τας ακαταβλήτους προσπα-
θείας της διδασκαλίσσης Ελισσάβετ, η οποία δια της 
ευσυνειδήτου και υποδειγματικής εκπληρώσεως των 
καθηκόντων της έχει αποκτήσει την εκτίμησιν όλων, 
η 25η Μαρτίου έλαβεν όψιν πανηγυρικήν. Τα παιδιά 
με τα τραγούδια και τα ωραία εθνικά ποιήματα των 
συγκίνησαν τόσον πολύ τους κατοίκους ώστε δεν πρέ-
πει να θεωρηθεί υπερβολή εάν προστεθεί ότι πολλοί 
εδάκρυσαν.

- Μετάθεσις εκπαιδευτικού. Ο εκ Λευκών Πάρου συ-
μπολίτης μας και εξαίρετος επιστήμων κ. Εμμαν. Ιωάν. 
Καπαρός, Γενικός Διευθυντής Μέσης Εκπαιδεύσεως, 
μετετέθη εξ Ιωαννίνων εις την εν Τριπόλει έδραν της 

εκεί Εκπαιδευτικής περιφερείας ένθα και προεκλογι-
κώς υπηρέτει. 

- Πληροφορούμεθα ότι ο Πρόεδρος των παιδικών 
συσσιτίων εν συνεννοήσει μετά του κ. Νομάρχου Κυ-
κλάδων χορηγεί το συσσίτιον παρασκευασμένον, πράγ-
μα που δεν συμβαίνει εις τας άλλας νήσους. Επειδή οι 
ενδιαφερόμενοι θεωρούν τους εαυτούς των αδικου-
μένους, φρονούμεν ότι προτιμότερον να δίδεται απα-
ράσκευος η αναλογουμένη μερίς εις έκαστον, πράγμα 
το οποίον όχι μόνον δεν θα δημιουργεί περιττά έξοδα 
προς παρασκευήν και διανομήν του συσσιτίου, αλλά 
και τα παράπονα τα οποία πρέπει να αποφεύγωνται, 
θα παύσουν οριστικώς. 

- Σχολικός κινηματογράφος Παροικιάς. Υποβλήθη-
καν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πα-
ροικίας, τρία έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας 
δια τον εφοδιασμόν του σχολείου με κινηματογραφι-
κάς ταινίας άνευ όμως απαντήσεως, μετέβη άνευ της 
ελαχίστης χρονοτριβής παρά τη αρμοδία υπηρεσία και 
ενεργήσας τα δέοντα επέτυχε την άμεσον αποστολήν 
ταινιών η οποία και θα συνεχίζεται εφεξής ανελλιπώς. 
Προς παραλαβήν των όμως απαιτείται εξουσιοδότησις 
παρά των ενδιαφερομένων και απόδειξις καταθέσεως 
δρχ. 5.000 εις το Κατάστημα Εκδοτικής Τραπέζης. 

- Η δημοδιδασκάλισσα Αικ. Ανδρουλακάκη – Πανου-
τσοπούλου μετετέθη εκ Κιμώλου εις Παροικίαν Πά-
ρου.  

- Κύρε Γαϊτάνε. Εξ ονόματος των μαθητών και μα-
θητριών του Δημοτικού Σχολείου και του προσωπικού, 
ευχαριστώ ολοθέρμως Υμάς δια την ενέργειαν Σας 
παρά τω υπουργείω Παιδείας ήτις είχεν ως αποτέ-
λεσμα την αποστολήν των κινηματογραφικών ταινιά-
ων εις το σχολείο μας. Δεν φαντάζεσθε πόσην χαράν 
ησθάνθηκαν τα παιδιά μας που έζησαν τα πρώτα τους 
χρόνια στη σκλαβιά, στη δυστυχία, στην απαγόρευση 
και αυτού ακόμη του γέλιου, γιατί πείραζε τα νεύρα 
των κατακτητών.

- Πλησίον του σχολείου Αγκυριάς υπάρχει μια στέρ-
να η οποία χρησιμοποιείται ως δεξαμενή ύδατος. Δυ-
στυχώς όμως τα κιούγκια τα οποία έχουν τοποθετηθή 
γύρω στα κεραμίδια διά να μαζεύωνται τα νερά δεν 
έχουν καλώς τοποθετηθή και τοιουτοτρόπως η στέρ-
να μένει χωρίς νερό τα δε 130 παιδιά του σχολείου 
αναγκάζονται να πηγαίνουν εις τα γειτονικά σπίτια δια 
να πιούν νερό γινόμενα συνάμα ενοχλητικά εις τους 
κατοίκους, Τώρα μάλιστα με τα μαθητικά συσσίτια τα 
παιδιά πηγαίνουν και κουβαλούν το νερό με τα κα-
ζάνια του μαγειρίου από αποστάσεως ενός τετάρτου 
της ώρας. Η σχολική Επιτροπή έχει καθήκον αμέσως 
να λάβη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά να διοχε-
τεύεται το νερό εις την δεξαμενήν και να περατώση 
την επισκευήν του διαμερίσματος του σχολείου διά να 
δύνανται τα παιδιά να παρακολουθούν τα μαθήματα 
με κάποιαν σχετικήν άνεσιν. Τα χρήματα τα οποία δα-
πανώνται δια την μεταφοράν του νερού εις το σχο-
λείον ας διατεθούν δια την άμεσον επισκευήν των 
υδροσωλήνων, η δε «Πατριωτική Ένωσις Παρίων», ο 
«Σύλλογος Λευκιανών» και οι κάτοικοι της Αγκυριάς 
ας συνεισφέρουν διά την άμεσον αποπεράτωσιν του 
έργου.

Πηγή: «Φωνή της Πάρου» (αρ. φ. 6,7, 9, 10, 11)
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη Οδός Αγίου 

Φωκά
Τρουλλαίο εξωκλήσι τύπου ελεύθερου σταυ-

ρού στο ομώνυμο ακρωτήριο που βρίσκεται στην 
είσοδο του λιμένα της Παροικιάς. 

Στη δυτική όψη του βρίσκεται η μία από τις 
δύο εισόδους του και το μονότοξο, πέτρινο κα-
μπαναριό. Η άλλη είσοδος βρίσκεται στη νότια 
όψη, αριστερά της οποίας υπάρχη εντοιχισμένη 
μαρμάρινη πλάκα, στην οποία είναι χαραγμένα τα 
εξής: 

«Ο ναός ούτος | εκτίσθη εις μνήμην | Αγίου 
Φωκά Υπό Παρίων ψαράδων | και ανεκαινίσθη | 
υπό του ναυάρχου Αθανασίου Π. Σινανιώτη | και 
της συζύγου του Μαργαρίτας». 

Η ανακαίνιση αυτή πραγματοποιήθηκε το έτος 
1973. Στη βόρεια πλευρά της ευρύχωρης πλα-
κόστρωτης αυλής, υπάρχουν τρία δωμάτια και 
άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Εκτός από την εορτή του Αγίου Φωκά στις 23 
Ιουλίου και 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται 
στο γραφικό αυτό παραθαλάσσιο εξωκλήσι, με-
γάλη πανήγυρη κατά την εορτή της Αναλήψεως 
του Χριστού. Το εξωκλήσι έχει κηρυχθεί ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο.   

Τον Μάρτιο του 1961, για την επισκευή των 
δωματίων και τον εξωραϊσμό του πέριξ χώρου 
προσέφεραν στην επιτροπή: ο ναύαρχος, Αθ. Σι-
νανιώτης, 500 δρχ., ο σύλλογος παντοπωλών 
Παροικιάς 300 δρχ., ανά 100 δρχ. έκαστος οι: 
Αμβρόσιος Στάμενας, Πρωτοσύγκελος Ι. Μητρο-
πόλεως Παροναξίας, Στυλιανός Δαμασκηνός και 
Γεώργιος Ν. Μαλατέστας, Μιχάλης Κυριαζάνος 
50 δρχ. κ.α. «Η επιτροπή ευχαριστούσα εγκαρδί-
ως τους δωρητές δεν αμφιβάλλει ότι το παρά-
δειγμα των θ’ αποβεί προς μίμηση δια την όσο 
το δυνατό ταχύτερο επισκευή των δωματίων και 
τινών άλλων απαραιτήτων έργων προς πλήρη 
αξιοποίηση του πανοραμικού τοπίου». 

πηγές: «Παρεκκλήσια και Εξωκλήσια της Πά-
ρου» του Παν. Πατέλλη, «Φωνή της Πάρου» φ. 
150/1961.

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Αμβροσίου Στά-
μενα», έως το εξωκλήσι. 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Και ο Λεμονής 
με τον Αστέρα!

Από τον Αστέρα Μαρμάρων δημοσιοποιήθηκε δελ-
τίο Τύπου, σχετικά με τον φιλικό αγώνα ΑΟΠ- Αστέρα 
Μαρμάρων (3-0):

«Καλεσμένος από τον πρόεδρό μας κ. Βαζαίο Πε-
τρόπουλο ήταν ο φίλος του Τάκης Λεμονής, πρώην 
ποδοσφαιριστής του ΟΣΦΠ, της εθνικής Ελλάδος και 
νυν επιτυχημένος προπονητής.

Ο Τάκης Λεμονής παρακολούθησε τον φιλικό αγώ-
να μεταξύ των δυο παριανών ομάδων, του ΑΟΠΑΡΟΥ 
- ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ. Επίσης ήρθε να δει 
τον παλιό του φίλο και συμπαίκτη Αλέξη Αλεξανδρή 
ο οποίος βρίσκεται πλέον στο «τιμόνι» του ΑΣΤΕΡΑ».

ΕΠΣ 
Κυκλάδων

Στις 17/9/2019 συναντήθηκαν στην Αθήνα, ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης με τον 
πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων, Ειρηναίο Φρέρη και τον 
βουλευτή ΝΔ Κυκλάδων, Φίλιππο Φόρτωμα.

Συζητήθηκαν ευρέως τα προβλήματα του Κυκλαδίτι-
κου ποδοσφαίρου (ακτοπλοϊκό, γηπεδικές εγκαταστά-
σεις, επιχορηγήσεις προς Ε.Π.Ο., Ε.Π.Σ.Κ. και Σωματεία, 
μεταφορικό ισοδύναμο σωματείων, συνδιοργανώσεις, 
κάρτα υγείας κ.λ.π.), καθώς και οι προοπτικές περαιτέ-
ρω ανάπτυξης του σε όλους τους τομείς.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε για πλήρη συνεργασία 
με την ΕΠΣΚ.

Ποδηλατοβόλτα
Την Κυριακή 29/9 στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέ-

ρας χωρίς αυτοκίνητο που έχει στόχο την ευαισθητο-
ποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των τοπικών 
αρχών, φορέων και πολιτών για την προώθηση της βι-
ώσιμης κινητικότητας, και περιβαλλοντικής διάστασης 
της πόλης, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δήμο 
Πάρου διοργανώνει ποδηλατοβόλτα στην Παροικιά.

Η ποδηλατοβόλτα θα ξεκινήσει από τις δημοτικές 
εγκαταστάσεις που φιλοξενείται ο ΝΟΠ στις 11.30 το 
πρωί της Κυριακής 29/9 και η διαδρομή θα είναι κατά 
μήκος της παραλιακής οδού και επιστροφή στο σημείο 
εκκίνησης. 

Σημειώνουμε ότι τα παιδιά θα συνοδεύονται από 
τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ενώ η χρήση του κρά-
νους είναι υποχρεωτική.

Πρωτάθλημα 
ΕΣΚ 
Κυκλάδων

Στις 21-22/9/2019 ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ακόμα, εκτός των πρωταθλημάτων ανδρών, γυναι-
κών, εφήβων, παίδων και κορασίδων η ΕΣΚΚ θα πραγ-
ματοποιήσει και πρωτάθλημα-τουρνουά: παμπαίδων, 
παγκορασίδων και μίνι αγοριών.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΚ Κυκλάδων 
σημειώνεται: «[…] Ευχόμαστε σε όλους τους καλαθο-
σφαιριστές των ομάδων, να είναι υγιείς και προσηλω-
μένοι στο στόχο που θέτουμε όλοι μαζί. Να προστατέ-
ψουμε το άθλημα που αγαπάμε και να προσελκύσουμε 
κοντά μας περισσότερο κόσμο, διότι ο αθλητισμός, το 
μπάσκετ… είναι γιορτή!».

Πρωτάθλημα ανδρών
Α’ Όμ.
Στον 1ο Όμιλο της ΕΣΚ Κυκλάδων μετέχουν οι ομά-

δες: ΑΟ Ερμούπολης, ΑΟ Μυκόνου, Άρης Σύρου και 
ΤΑΚ Περιστεριώνας Τήνου.

Β’ Όμ.
1η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης
2η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης – Μαρπησσαϊκός
3η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ
ΑΕ Σαντορίνης - Πανναξιακός
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.

Πρωτάθλημα γυναικών
1η αγωνιστική
Φανάρια – ΑΕ Σαντορίνης
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός
ΑΟ Ερμούπολης – Περιστεριώνας
2η αγωνιστική
Πανναξιακός – Φανάρια
Περιστεριώνας – Μαρπησσαϊκός
ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟ Ερμούπολης 
3η αγωνιστική
Φανάρια – Περιστεριώνας
Μαρπησσαϊκός – ΑΟ Ερμούπολης
ΑΕ Σαντορίνης – Πανναξιακός
4η αγωνιστική
ΑΟ Ερμούπολης – Φανάρια
Μαρπησσαϊκός – ΑΕ Σαντορίνης
Περιστεριώνας – Πανναξιακός
5η αγωνιστική
Φανάρια – Μαρπησσαϊκός

ΑΕ Σαντορίνης – Περιστεριώνας
Πανναξιακός – ΑΟ Ερμούπολης
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.

Πρωτάθλημα εφήβων
Α’ Όμ.
Στον πρώτο Όμιλο μετέχουν οι ομάδες: Περιστεριώ-

νας, ΑΟ Ερμούπολης, ΑΟ Άνδρου Μύκονος και Άρης 
Σύρου.

Β’ Όμ.
1η αγωνιστική
Πλοηγός – Πανναξιακός
ΑΕ Σαντορίνης – Φανάρια
Ρεπό: ΑΟΠ
2η αγωνιστική
Πανναξιακός – ΑΟΠ
Φανάρια – Πλοηγός
Ρεπό: ΑΕ Σαντορίνης
3η αγωνιστική
ΑΟΠ – Φανάρια
Πλοηγός – ΑΕ Σαντορίνης
Ρεπό: Πανναξιακός
4η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟΠ
Φανάρια – Πανναξιακός
Ρεπό: Πλοηγός
5η αγωνιστική
ΑΟΠ – Πλοηγός
Πανναξιακός – ΑΕ Σαντορίνης
Ρεπό: Φανάρια
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.

Πρωτάθλημα παίδων
Α’ Όμ.
Στον Α’ Όμιλο μετέχουν οι ομάδες: ΑΟ Άνδρου, Μύ-

κονος, Άρης Σύρου, ΑΟ Ερμούπολης και Περιστεριώ-
νας.

Β’ Όμ.
1η αγωνιστική
ΑΟΠ – Πανναξιακός ΑΟΚ
ΑΕ Σαντορίνης – Πλοηγός
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός ΑΟΝ
Ρεπό: Φανάρια

2η αγωνιστική
Πανναξιακός ΑΟΚ – Φανάρια
Πλοηγός – ΑΟΠ
Πανναξιακός ΑΟΝ – ΑΕ Σαντορίνης
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός

3η αγωνιστική
Φανάρια – Πλοηγός
ΑΟΠ – Πανναξιακός ΑΟΝ
ΑΕ Σαντορίνης – Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Πανναξιακός ΑΟΚ
4η αγωνιστική
Πανναξιακός ΑΟΝ – Φανάρια
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ
Πλοηγός – Πανναξιακός ΑΟΚ
Ρεπό: ΑΕ Σαντορίνης
5η αγωνιστική 
Φανάρια – Μαρπησσαϊκός
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης
Πανναξιακός ΑΟΚ – Πανναξιακός ΑΟΝ
Ρεπό: Πλοηγός
6η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης – Φανάρια
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός ΑΟΚ
Πανναξιακός ΑΟΝ – Πλοηγός
Ρεπό: ΑΟΠ
7η αγωνιστική
Φανάρια – ΑΟΠ
Πανναξιακός ΑΟΚ – ΑΕ Σαντορίνης
Πλοηγός – Μαπρησσαϊκός
Ρεπό: Πανναξιακός ΑΟΝ
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.

Πρωτάθλημα κορασίδων
Α’ Όμ.
1η αγωνιστική
Άνδρος – ΑΟΠ
Περιστεριώνας – ΑΟ Ερμούπολης
2η αγωνιστική
ΑΟ Ερμούπολης – Άνδρος
ΑΟΠ - Περιστεριώνας
3η αγωνιστική
Άνδρος – Περιστεριώνας
ΑΟ Ερμούπολης - ΑΟΠ
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.
Β’ Όμ.
1η αγωνιστική
 Πανναξιακός – ΑΕ Σαντορίνης
Φανάρια – Μαρπησσαϊκός
2η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός
ΑΕ Σαντορίνης – Φανάρια
3η αγωνιστική
Πανναξιακός – Φανάρια
Μαρπησσαϊκός – ΑΕ Σαντορίνης
* Στον δεύτερο γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ γύρου.

Άποψη-Αθλητικά
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Συκιά: Η 
γλυκιά 
απόλαυση…

Είναι από τα αγαπημένα καρποφόρα δέντρα, που τα 
συναντάμε παντού στην ελληνική ύπαιθρο. Καλλιερ-
γείται σε όλη τη χώρα μας, κυρίως στα νότια. Είναι 
μετρίου αναστήματος (6-7 μ.). Έχει απλωτή μορφή και 
χαμηλή στρογγυλή κόμη.

Πρόκειται για φυλλοβόλο δέντρο, με μεγάλα χνου-
δωτά και σαρκώδη φύλλα, που προτιμά τα βαθιά δρο-
σερά και αφράτα χώματα. Ο δε καρπός του ωριμάζει 
από Αύγουστο - Σεπτέμβριο.

Τα φρέσκα σύκα διατηρούνται δύσκολα, γι’ αυτό και 
καταφεύγουμε στην αποξήρανση. Έτσι, έχουμε τα πε-
ρίφημα ξερά σύκα Καλαμών και της Κύμης. Οι καλύ-
τερες ποικιλίες νωπών σύκων είναι τα βασιλικά και τα 
Μαντουλάρικα της Αττικής. Επίσης, πολύ καλή ποικιλία 
συκιάς είναι η Σμυρναίικη. Βέβαια, μπορούμε να πούμε 
ότι οι ποικιλίες συκιάς που καλλιεργούνται κατά τό-
πους, είναι αποτέλεσμα προσαρμογής, γι’ αυτό η κάθε 
περιφέρεια έχει τις δικές της ποικιλίες. 

Πολλαπλασιάζεται με μόσχευμα, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και παραφυάδες, που αποσπούνται 
από το μητρικό δέντρο και φυτεύονται τέλος του 
καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο. Δε χρειάζεται 
ιδιαίτερο κλάδεμα, κόβουμε μόνο τα ξερά και άρρω-
στα κλαδιά. Δεν πρέπει να κλαδεύονται οι κορυφές 
των κλαδιών, διότι εκεί σχηματίζονται οι καρποί της. 
Ευδοκιμεί εύκολα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Είναι 
ανθεκτική στην έλλειψη νερού, αλλά αποδίδει καλύ-
τερα αν ποτίζεται κατά τους καλοκαιρινούς ζεστούς 
μήνες, ιδιαίτερα στις ξερικές περιοχές. Μια λίπανση με 
πλήρες λίπασμα στο τέλος του χειμώνα, είναι αρκετή.

Η συκιά παράγει ένα λευκό γαλακτώδες υγρό που 
περιέχει ρητίνες, λίπη και ένζυμα, που προκαλούν αλ-
λεργίες και έντονους ερεθισμούς στο δέρμα. Γι’ αυτό 
στη συγκομιδή των σύκων, καλό θα είναι να φοράμε 
ειδικά γάντια, για αποφυγή δερματικών ερεθισμών.  

Η συκιά είναι γνωστή από τα πανάρχαια χρόνια. 
Αναφορές υπάρχουν στην Αγία γραφή, καθώς και σε 
πολυάριθμα αρχαία κείμενα. Αναφέρεται ακόμα και 
από τον Όμηρο στην «Οδύσσεια». Πολλές οι φήμες 
και δεισιδαιμονίες, που υποστηρίζουν για το τι συνέβη 
σε ανθρώπους που κοιμήθηκαν κάτω από τη σκιά της. 
Από άγριους εφιάλτες μέχρι απώλεια μνήμης, ακόμα 
και μιλιάς. Δέντρο που μεγαλώνει γρήγορα και ανα-
πτύσσεται πρόωρα θεωρείται από την λαϊκή παρά-
δοση ως «στοιχειωμένο». Πάντως οι ειδικοί θεωρούν, 
ότι τα αιθέρια έλαια που ελκύει η συκιά, είναι πιθανόν 
να επηρεάζουν τον άνθρωπο, ενώ πολλές αλλεργίες 
συνδέονται, με το συγκεκριμένο δέντρο. Πρέπει να 
αφήσουμε όμως τις όποιες δεισιδαιμονίες και να προ-
σπαθήσουμε να αναδείξουμε τον ευλογημένο αυτό 
καρπό, αφού στο νησί μας υπάρχουν αρκετά οργανω-
μένα κτήματα που εμπνέονται με τις αρχές της περμα-
κουλτούρας.

Ονειρεμένες φάρμες με ροδιές, συκιές και πολλά 
αρωματικά βότανα, δίνοντας στον τουρίστα να δοκι-
μάσει την ντόπια παραγωγή βιολογικών προϊόντων, 
που λόγω κλίματος είναι ιδιαίτερα γευστική. Έτσι, ο 
κάθε επισκέπτης αν το θέλει, να μπορεί να κάνει ένα 
βήμα πιο κοντά στη φύση και να αρκεστεί σε αυτό. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Δραστηριότητες 
ΝΟΠ

 Την εκπροσώπηση του της Πάρου σε βαλκανικούς 
αγώνες ιστιοπλοΐας μετά από μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, πέτυχε η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάρου 
Μαρία-Ελένη Καλακώνα, η οποία πραγματοποίησε 
εξαιρετική εμφάνιση με τα χρώματα της Εθνικής Ελ-
λάδας. 

Πιο συγκεκριμένα στους 52ους Βαλκανικούς αγώ-
νες που διεξήχθησαν στην περιοχή Τιβάτ του Μαυ-
ροβουνίου, η αθλήτρια κατέλαβε την 41η θέση στην 
γενική κατάταξη ανάμεσα σε 105 συμμετοχές και την 
8η θέση στην κατηγορία των κοριτσιών.

Ακόμα, ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου 
«BUG». Οι αγώνες διεξήχθησαν στον Φαληρικό όρμο 
από τον Ολυμπιακό στις 6-8 Σεπτεμβρίου. Τον ΝΟΠ 
εκπροσώπησε ο αθλητής Στέφανος Ραγκούσης, με 
τον προπονητή του Ομίλου, Παναγιώτη Ταγαρόπουλο, 
πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και καταλαμ-
βάνοντας την 18η θέση στην κατηγορία των αγοριών 
ανάμεσα σε 30 συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα. 

Σέντρα στις 
Κυκλάδες

Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες στην ΕΠΣ Κυκλάδων ξε-
κινούν αυτό το Σαββατοκύριακο με αγώνες κυπέλλου 
για τις ομάδες ανδρών και αγώνες πρωταθλήματος 
για τις ακαδημίες των ομάδων. Οι πρώτοι επίσημοι 
αγώνες των παριανών ομάδων έχουν ως εξής:

Κύπελλο ΕΠΣΚ
Σάββατο 28/9/19
Ώρα 14.00: ΠΑΣ Τήνου – ΑΟΠ (γηπ. Στενής Τήνου)
Ώρα 17.00: Καρτεράδος – Αστέρας Μαρμάρων 

(γηπ. Φηρών)
Κυριακή 29/9/2019
Ώρα 13.00: Νηρέας – Ελλάς Σύρου (Στ. Παροικιάς)
Κ-14 (2ος Όμ.)
Σάββατο 28/9/2019
Ώρα 12.30: Νηρέας – Ιέραξ 1960 (γήπ. Μαρμάρων)
Κυριακή 29/9/2019
Κ-14 (3ος Όμ.)
Ώρα 11.00: Μαρπησσαϊκός – Θύελλα Καμαρίου 

(γηπ. Μαρμάρων)
Ώρα 12.00: Πανθηραϊκός – ΑΟΠ (γηπ. Φηρών).

Νίκη του 
Πλοηγού 
στο παιδικό 
πρωτάθλημα 
μπάσκετ

Με 56-57 ο Πλοηγός Αντίπαρου νίκησε την ΑΕ Σα-
ντορίνης, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος παίδων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων. Η αντιπαριώτικη ομάδα αν και 
βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με 11 πόντους κα-
τάφερε να πάρει το ροζ φύλλο του αγώνα έχοντας 
σε εκπληκτική ημέρα τον Φαρούπο και τον Βισκούλλι, 
που πέτυχαν όλους της πόντους της ομάδας τους!

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 22-17, 36-36, 47-40 
και 56-57.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Σαντορίνης: Δ. Ρενιέρης, Γ. Ρενιέρης, Γρηγο-

ριάδης 21 (1), Φωκιανός 8, Διαμαντής 2, Ε. Φύτρος, Η. 
Φύτρος, Μαρκοζάνες, Μαλολλάρι 20 (4), Μουρατίδης 
3, Ξαγοράρης 2

Πλοηγός: Φαρούπος 37 (2), Βισκούλλι 20, Λιαγού-
ρης, Ε. Αθανασίου, Φ. Αθανασίου, Τριαντάφυλλος, Κα-
στανιάς, Η. Σκιαδάς, Π. Μπιζάς, Γ. Μπιζάς, Ε. Σκιαδάς

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Γεωργακίου.

Σπουδαία νίκη για Μαρπησσαϊκό
Σημαντική νίκη πέτυχε η παιδική ομάδα του Μαρ-

πησσαϊκού μέσα στη Νάξο επί του Πανναξιακού ΑΟΝ, 
με σκορ 36-58 για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλά-
δων.

Η ομάδα της Μάρπησσας κυριάρχησε μέσα στο γή-
πεδο, ενώ από την άλλη ο Πανναξιακός έδειξε ότι έχει 
σοβαρά προβλήματα.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 5-20, 18-37, 26-45 
και 36-58

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης 4, Τόμπας, Καρούσης 

5, Μαυρομμάτης 18, Κάρλοβιτς 3, Σαράντος 6, Χατζη-

εργάτης.
Μαρπησσαϊκός: Ρίνι 21 (3), Ρούσσος 2, Μηναδά-

κης 4, Ζουμής, Κ. Τριβυζάς, Χανιώτης, Μελανίτης 22 
(1), Γ. Τριβυζάς, Ανουσάκης 9 (1), Πετρόπουλος.

Διαιτητές: Σαμοθράκης, Κούτσιος.

Ήττα ΑΟΠ
Για το πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων τα 

Φανάρια νίκησαν στην έδρα τους με 73-55 τον ΑΟΠ.
Ο ΑΟΠ οδηγήθηκε σ’ αυτή τη «μεγάλη» διαφορά 

πόντων λόγω κυρίως της αστοχίας που είχαν οι παί-
κτες του, που έβλεπαν τα καλάθια σαν την τρύπα της 
βελόνας…

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 15-13, 34-21, 55-36 
και 73-55.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΠΣ «ΤΑ Φανάρια»: Γκιόργκα 1, Λιανόπουλος 15 

(1), Παπανικολάου 5, Τριαντάφυλλος 17 (1), Κούρτης, 
Σεϊντίνι 19, Δόκλης 7, Δεγαΐτας, Τελόπουλος 2, Χιλάι 7 
(1), Φραγκίσκος

ΑΟ Πάρου: Αλιπράντης 24 (3), Μπομποτάς 17, 
Βιώνης, Πάσσαρης 4, Θωμόπουλος 4, Λάβδας 4 (1), 
Σκιαδάς, Ανδρεάδης 2, Σαρρής

Διαιτητές: Σαμοθράκης, Κούτσιος.

Βαριά ήττα των εφήβων του Πλοηγού
Με παρά ένα νταμπλ σκορ (101-51), έχασαν οι έφη-

βοι του Πλοηγού Αντιπάρου από την ΑΕ Σαντορίνης, 
στην πρεμιέρα του εφηβικού πρωταθλήματος της ΕΣΚ 
Κυκλάδων.

Ο αγώνας είχε μονόπλευρο ενδιαφέρον, αφού η 
ομάδα της Σαντορίνης ήταν αρκετά καλύτερη από τον 
Πλοηγό, ενώ η αντιπαριώτικη ομάδα είχε στη σύνθεσή 
της και τέσσερις παίκτες της παιδικής ομάδα

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 25-13, 46-24, 73-40 
και 101-51

Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Σαντορίνης: Γ. Κοκιόπουλος 2, Βλαβιανός 14 

(1), Σ. Κοκιόπουλος 8 (2), Νάσιουλας 6, Παπαδόπου-
λος 10, Πελεκάνος 25 (5), Καβαλλάρης 24, Λάζρι 6, 
Δελαμάνης, Καραμολέγκος 4, Καβιδάκης, Ζωχιός 2

Πλοηγός Αντιπάρου: Α. Φαρούπος 7, Δ. Μαρινά-
τος 2, Χρ. Φαρούπος 10 (1), Καστανιάς, Καλάργυρος 
4, Βισκούλι 4, Τριαντάφυλλος 8 (1), Σκιαδάς, Χιούσα 
Νικ.

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Γεωργακίου.

Άποψη-Αθλητικά




