
Λαϊκή Συσπείρωση: 
Δυναμική παρέμβαση για 

τα προβλήματα του νησιού

Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 | Φύλλο 520 | www.fonitisparou.gr 

99€

Αφυγραντήρας
Gree GDN10AY-K4EBA4A
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

Κλιµατιστικό
Fluo / Tempo FGS-101EI/JLM1-N2
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

659€∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλιακός 
Helioakmi Megasun M160lt/2.1m2 Glass

Fluo / Tempo FGS-101EI/JLM1-N2Fluo / Tempo FGS-101EI/JLM1-N2

ΚλιµατιστικόΚλιµατιστικό

275€

» σελ. 8-9

Περιφερειακός Παροικίας, τηλ.: 22840 22669 | Πλατεία Νάουσας, τηλ.: 22840 51860

Με επώνυµα δώρα,
αρώµατα των µεγαλύτερων οίκων,

καλλυντικά & προϊόντα µακιγιάζ,
τόσο ξεχωριστά όσο κι εσύ!
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Εκδήλωση για 
το Δεσποτικό

O σύλλογος Παρίων-Αντιπαρίων, «Η Εκατονταπυ-
λιανή, διοργανώνει στις 14.12.2019 στις 18.00 στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (παλαιά βουλή, Σταδίου 13) 
εκδήλωση με θέμα: «Το ανασκαφικό και αναστηλωτικό 
πρόγραμμα στο Ιερό του Απόλλωνα».

 Θα μιλήσουν ο διευθυντής του προγράμματος, 
αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος και οι επιστημονικοί 
συνεργάτες του, Κορνηλία Νταϊφά (αρχαιολόγος) και 
Δρ. Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου (αρχαιολόγος, επικ. καθ. 
πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 

 Η συστηματική έρευνα στο Δεσποτικό έχει συμπλη-
ρώσει σχεδόν 20 χρόνια και έχει φέρει στο φως ένα 
από τα σπουδαιότερα αρχαϊκά ιερά του Αιγαίου. Η 
ομάδα της ανασκαφής θα παρουσιάσει τα πιο πρό-
σφατα ευρήματα από το Δεσποτικό αλλά και από τη 
νησίδα Τσιμηντήρι, καθώς και την πρόοδο των ανα-
στηλωτικών εργασιών στον αρχαϊκό ναό και το τελε-
τουργικό εστιατόριο. 

Τέλος, μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθή-
σει μουσικό δρώμενο «Απόλλων και Δάφνη».

Νέο ΔΣ στον 
σύλλογο «Η 
Εκατονταπυλιανή»

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε ύστερα 
από τις αρχαιρεσίες στον σύλλογο Παρίων – Αντιπα-
ριωτών «Η Εκατονταπυλιανή», έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αναγνωστοπούλου-Πρωτολάτη Άννα
Αντιπρόεδρος: Ζουμής Νίκος
Γραμματέας: Ματσούνη - Τσαντάνη Αναστασία
Ταμίας: Βαγιοπούλου –Σαρρή Φιλιώ
Ειδική γραμματέας: Μάνεση – Καστρουνή Ζα-

μπούλα
Έφορος: Μπιζάς Φραγκίσκος
Μέλη: Νικολάκη –Τσαντάνη Δέσποινα, Πατέλης 

Αντώνης, Πρωτολάτης Ιωάννης.

Κυπαρίσσι: Το 
δένδρο της 
θλίψης

Το κυπαρίσσι, από την αρχαία Ελλάδα συμβόλιζε το 
πένθος. Συνήθιζαν να κρεμούν κλαδιά κυπαρισσιού 
στις εξώπορτες των σπιτιών, μετά τον θάνατο ενός 
αγαπημένου τους προσώπου. Γι’ αυτό μέχρι και σήμε-
ρα, το συναντάμε συχνά στα κοιμητήρια. 

Κωνοφόρο αειθαλές φυτό, με 18 περίπου διαφο-
ρετικά είδη, που τα περισσότερα φτάνουν τα 30 μέ-
τρα σε ύψος. Καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό 
στη νότια Ευρώπη. Το βλέπουμε σε πάρκα, ακόμα και 
στους δρόμους. Το δε ξύλο του είναι καλής ποιότητας 
και το χρησιμοποιούμε στην επιπλοποιία. Στον τόπο 
μας, διακρίνεται μόνο ένα είδος που έχει δύο ποικιλί-
ες, το ορθόκλαδο και το οριζοντιόκλαδο. Το ξύλο του 
κυπαρισσιού είναι εύοσμο και εύκαμπτο, γι’ αυτό το 
χρησιμοποιούσαν στη ναυπηγική, στην κατασκευή οι-
κοδομημάτων και ξυλουργική, που η χρήση του συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα. 

Κατά την ελληνική μυθολογία, ο Κυπάρισσος ήταν 
ένας νέος όμορφος από την Κέα, που του άρεσε να 
ασχολείται με το κυνήγι. Ο θεός Απόλλωνας, τον συ-
μπαθούσε ιδιαίτερα και του δώρισε ένα εξημερωμέ-
νο ελάφι για συντροφιά. Μια ημέρα ενώ κυνηγούσε, 
σκότωσε τον πιστό του φίλο κατά λάθος και θέλησε 
να αυτοκτονήσει. Ο θεός Απόλλωνας όμως τον λυ-
πήθηκε και τον μεταμόρφωσε σε κυπαρίσσι. Ο Κυπά-
ρισσος, ζήτησε ως χάρη τα δάκρυά του να κυλούν για 
πάντα, ως ένδειξη πένθους και θλίψης, για τον χαμό 
του αγαπημένου του φίλου. Το ρετσίνι που κυλάει από 
το δέντρο, λέγεται ότι είναι τα δάκρυα του νεαρού κυ-
νηγού. Ενώ η μυτερή άκρη του δέντρου. Συμβολίζει 
το ακόντιο με το οποίο σκότωσε το ελάφι. Ακόμα και 
στα χριστιανικά χρόνια, υιοθετήθηκε η άποψη του πέν-
θιμου αυτού δέντρου και συνέχιζε να φυτεύεται στα 
κοιμητήρια, στις αυλές των εκκλησιών, ενώ λέγεται ότι 
από το ξύλο του δέντρου αυτού ήταν φτιαγμένος ο 
σταυρός που μαρτύρησε ο Ιησούς. Μια άλλη παράδο-
ση, λέει ότι το κυπαρίσσι συνδέει τη γη με τον ουρανό 
και βοηθάει να ανέβουν οι ψυχές στα επουράνια.

Πολλά είναι δε ακόμα τα οφέλη του κυπαρισσιού 
στην καθημερινότητα μας. Ως βότανο και πίνοντας το 
ως αφέψημα, μπορεί να σταματήσει την τριχόπτωση 
και να σκουρύνει τα μαλλιά, χρησιμοποιώντας το μαζί 
με ξύδι λούζοντας τα μαλλιά μας. Ακόμα κλαδιά από 
κυπαρίσσι κρεμούν στις εισόδους των σπιτιών τους 
για να διώχνουν τις μύγες και τα κουνούπια. Έχει στυ-
πτικές και ψυκτικές ιδιότητες και τα φύλλα του πίνο-
νται μαζί με γλυκό κρασί και ωφελεί, στις καταρροές 
της κύστης και τη δυσουρία. Τονωτικό των φλεβών και 
πολύτιμο για τις αιμορροϊδες. Βοηθάει ακόμα στους 
κιρσούς και για τους ρευματισμούς.

Ο κηποτέχνης όταν το φυτέψει σε πυκνές σειρές, θα 
δημιουργήσει ιδεώδεις φράχτες και ανεμοθραύστες. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Γ’ φάση 
ηλεκτροδότησης

Εντός χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα ολοκλήρω-
σης το τέταρτο τρίμηνο του 2020, προχωρά η υλο-
ποίηση της Γ’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των 
Κυκλάδων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με την εγκατάσταση του δεύτερου υποβρύχιου κα-
λωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV στο τμήμα 
Λαυρίου-Σύρου, διασφαλίζεται η αξιόπιστη και 
οικονομική ηλεκτροδότηση των νησιών Σύρος, 
Πάρος, Νάξος και Μύκονος. Επιπλέον, διπλασιάζεται 
η ικανότητα μεταφοράς ισχύος από και προς τα νησιά 
των Κυκλάδων, το οποίο θέτει τις βάσεις για υψηλό-

τερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο Εθνικό Σύστημα. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρω-
παϊκούς και εθνικούς πόρους, ανέρχεται στα 111 εκατ. 
ευρώ. 

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι των διοι-

κήσεων του ΑΔΜΗΕ και της NEXANS, η οποία απο-
τελεί τον ανάδοχο του έργου, επισκέφθηκαν το ειδικό 
πλοίο που εκτελεί τις εργασίες πόντισης στο Λαύριο. Η 
πόντιση του πρώτου τμήματος του υποβρύχιου καλω-
δίου (28 χλμ), θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 
ημερών, ενώ το δεύτερο τμήμα (80 χλμ) θα ποντιστεί 
εντός του α’ τριμήνου του 2020 από την ανάδοχο 
εταιρεία. 

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ δήλωσε σχετικά: «Ο Διαχει-
ριστής υλοποιεί τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νη-
σιών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του. Η Γ’ Φάση 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει επισπευστεί 
κατά δύο έτη, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφο-
δότηση των Κυκλάδων ακόμα και σε περιπτώσεις 
-προγραμματισμένης ή μη- θέσης εκτός λειτουργίας 
οποιασδήποτε εκ των υφιστάμενων διασυνδέσεων». 

Απόψεις - Ειδήσεις

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 520

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
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Πρόστιμα για Airbnb – 
Booking 

Με πρόστιμο από 30.000 έως 100.000 ευρώ απειλούνται οι ψηφιακές πλατφόρ-
μες τύπου AirBnb ή Booking στην περίπτωση που η εφορία ζητήσει στοιχεία φορο-
λογουμένων για ενοικιάσεις ακινήτων τους και αυτά δεν παρασχεθούν. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόστιμα από 30.000 έως 100.000 ευρώ στις πλατφόρμες 
τύπου Αirbnb που θα αρνηθούν να δώσουν στοιχεία φορολογουμένων στην εφο-
ρία. Σε αυτήν την περίπτωση, μάλιστα, η εφορία θα προχωράει και στο κλείσιμο της 
ιστοσελίδας. 

Επίσης, πρόστιμα από 5.000 έως 30.000 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσους πλην 
των παρόχων αρνηθούν να προσκομίσουν στοιχεία στη φορολογική διοίκηση. Συ-
γκεκριμένα, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητάει πληροφορίες ή έγγραφα από 
λοιπά τρίτα πρόσωπα, ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, τους συμβολαιογράφους, για τον καθορισμό της φορολο-
γικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την 
είσπραξη της φορολογικής οφειλής.

Δικαστικό «μπλόκο» στο Ναύπλιο για Airbnb
Μία απόφαση-σταθμό για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων έλαβε το πρωτοδι-

κείο Ναυπλίου. Το δικαστήριο απαγόρευσε την ενοικίαση διαμερίσματος μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Airbnb κατόπιν προσφυγής ενοίκων της πολυκατοι-
κίας στην οποία βρίσκεται.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», η ιδιοκτήτρια του διαμερίσμα-
τος καλείται μάλιστα να μη μισθώσει ξανά το σπίτι με αντίστοιχο τρόπο, ορίζοντας 
μάλιστα πρόστιμο 1.000 ευρώ για περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα η δικαστική απόφαση μπορεί να αποτελέσει 
βάση για την επίλυση παρόμοιων δικαστικών διενέξεων καθώς στο σκεπτικό της 
δεν γίνεται μόνον αναφορά στην παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού της πο-
λυκατοικίας που απαγόρευε τη χρήση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ως τουριστικών 
καταλυμάτων, αλλά κάνει εκτενή αναφορά στις οχλήσεις που προκαλούνται στους 
υπόλοιπους ιδιοκτήτες από τέτοιου είδους βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Υπόθεση κουνελιών…
Σύμφωνα με την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το δα-

σονομείο Νάξου, την περιφερειακή ενότητα Πάρου και το δασοφυλακείο Πάρου, 
για την καταγγελία που έχει γίνει σχετικά με την ανεξέλεγκτη αύξηση πληθυσμού 
κουνελιών στο νησί μας, υπεύθυνος για τη συγκέντρωσή τους είναι ο δήμος Πάρου.

Η καταγγελία αφορά οικόσιτα και αδέσποτα κουνέλια, που λόγω του υπερ-πληθυ-
σμού τους έχουν προκαλέσει καταστροφές σε καλλιέργειες και κήπους. Η απόφαση 
της Αποκεντρωμένης με ημερομηνία 20/11/2019 έχει αρ. πρωτ. 63796.

Σημειώνουμε ότι ο δήμος Πάρου για το συγκεκριμένο θέμα δήλωνε αναρμόδιος 
και έστελνε τις καταγγελίες στο επαρχείο…

Ανέλκυση «Σαμίνα»
Με διακήρυξη της ΔΑΛ (Δημόσια Αρχή Λιμένων), τη Δευτέρα 27/1/2020 θα πραγ-

ματοποιηθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός 
λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
συνολικά 1.240.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών.

Νέο ΔΣ στον σύλλογο 
Παροικιάς

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, το Σάββατο, 23/11/2019, συνήλ-
θε σε σώμα, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πέτρος Αυλήτης
Αντιπρόεδρος: Χαρίλαος Γιουρτζίδης
Γραμματέας: Παναγιώτης Δημόπουλος
Αναπληρωτής γραμματέας: Αρχοντική Αλεξανδροπούλου
Ταμίας: Ευάγγελος Πέντζας
Τακτικά μέλη: Σπυρίδων Μαύρης, Αναστάσιος Τριαντάφυλλος.

Ειδήσεις

Δοκιμάστε τη διάσημη σοκολατόπιτα, τη ζουμερή 
πορτοκαλόπιτα, τα παραδοσιακά μυζηθροπιτάκια, τους 

βουτυρένιους κουραμπιέδες και τα φρέσκα μελομακάρονά μας 
και δώστε στις μέρες που έρχονται τη γλύκα που τους αξίζει

HOME & HOTEL

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
@villartstores      @villart.grΠΟΤΑΜΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ  | 

Τ: 22840 52832 | Ε-mail: sales@villart.gr

HOME & HOTEL

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
@villartstores      @villart.grΠΟΤΑΜΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ  | 

Τ: 22840 52832 | Ε-mail: sales@villart.gr
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Ευχαριστίες 
γονέων

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του γυμνασί-
ου Παροικιάς έστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το 
Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, για 
δωρεά που έγινε προς το σχολείο. 

Το ευχαριστήριο έχει ως εξής:

«Σεβασμιότατε και αξιότιμα μέλη του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου του «Ιερού Προσκυνήματος Παναγία 
Εκατονταπυλιανή».

Ο πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του γυμνασίου Πάρου, σας ευχαριστούν 
θερμά που ανταποκριθήκατε στο αίτημα μας, ενισχύ-
οντας με δύο Laptop το σχολείο μας, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης του. 

Αισθανόμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι, που για 
άλλη μια φορά η τοπική μας εκκλησία προσφέρει 
αδιάκοπα στη δημόσια εκπαίδευση».

Η αμπελουργία 
στις Λεύκες

(Μέρος 4ο)
Οι περίοδοι του τρύγου και της λειτουργίας των ρα-

κιδειών, κατείχαν σπουδαία θέση στη ζωή των Λευκών. 
Σημαντικότερη ήταν η περίοδος του τρύγου, όπου πα-
ρουσιάζονταν γενική κινητοποίηση των κατοίκων για 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που είχαν να αντι-
μετωπίσουν.

Οι εργασίες άρχιζαν με την προετοιμασία των ξύλι-
νων βαρελιών (πλύσιμο, απολύμανση), τη συγκέντρω-
ση και τον καθαρισμό των αναγκαίων σκευών, των 
ειδικών μαχαιριών (σουγιάδων) με την καμπυλωτή 
λεπίδα, των καλαθιών, των κοφινιών, των τουλου-
μιών, των χωνιών, των παλιατσών, των κρατουνιών, 
των τουλουμιών κλπ τον ευπρεπισμό και το γαλάχτι-
σμα (ασβέστωμα) των πατητηριών, των πιθολιών και 
των γύρω από αυτά χώρων και συνεχιζόταν μέχρι την 
ημέρα του τρύγου, που όλοι οι κάτοικοι βρίσκονταν 
σε εγρήγορση. Και η παλιά παροιμία: «θέρος, τρύγος, 
πόλεμος», έβρισκε την εφαρμογή της. 

Η στιγμή που στα ρακοκάζανα των ρακιδειών άναβε 
η φωτιά για την παραγωγή της τσικουδιάς, ήταν ξεχω-
ριστή και σε πολλές περιπτώσεις έπαιρνε γιορταστι-
κό χαρακτήρα. Οι κάτοικοι μαζεύονταν στα ρακιδειά, 
ιδιαίτερα τις βροχερές μέρες που δεν μπορούσαν να 
δουλέψουν στα κτήματά τους, έψηναν, στα κάρβουνα 
και τη χόβολη, πατάτες, κρεμμύδια (κρομ’δγιά), καρα-
βόλους (καραβόλι /μεγάλα σαλιγκάρια), γλυκοπατάτες, 
ξερό χταπόδι, λιαστές μαρίδες, αμανίτες (μανιτάρια/ 
αγκαθίτες, γλυστρίτες, λαρδαμανίτες) κ.ά. και τρώγο-
ντάς τα, δοκίμαζαν, σε όλες τις φάσεις της απόστα-
ξης, το νέο προϊόν, το αλκοολούχο ποτό, που έπεφτε 
σταγόνα - σταγόνα από το σωλήνα του αποστακτήρα, 
μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, με διασκεδαστι-
κές ιστορίες, αθώα πειράγματα και πολύ κέφι. 

Φάρμακα δεν έριχναν στα βαρέλια με τον μούστο 
οι Λευκιανοί και μερικές φορές ο μούστος ξίνιζε, και 
αντί για κρασί γινόταν ξίδι, που ήταν μεν αρίστης ποι-
ότητας και απαραίτητο στη ζωή τους, αλλά η αμοι-
βή του γεωργού δεν ανταποκρινόταν στην εργασία 
και τον κόπο που κατέβαλε όλο το χρόνο, γιατί ήταν 
ελάχιστη. Κατά το τέλος του Οκτωβρίου, στη γιορτή 
του Αγίου Δημητρίου συνήθως, οι Λευκιανοί έκαναν 
τα «κρασανοίξια». Άνοιγαν δηλαδή τα βαρέλια και με 
τη συνοδεία μεζέδων, δοκίμαζαν το νέο τους κρασί, το 
γιοματάρι (γιοματάρ’). Κάθε οικογένεια είχε το βαρέλι 
της, με κρασί από το δικό της αμπέλι. Και στο τραπέζι 
της κουζίνας, σε όλα σχεδόν τα σπίτια, υπήρχε ένα λα-
ήνι (πήλινο δοχείο) με κρασί, σκεπασμένο με καθαρή 
πετσέτα της κρεβαταριάς (αργαλειού), γιατί κρασί έπι-
ναν σε όλα τους τα γεύματα (ακόμα και στο πρωινό) 
και με κρασί κερνούσαν κάθε επισκέπτη. Η απόλαυση 
του κρασιού μαζί με κάθε γεύμα, ήταν μια παγιωμένη 
συνήθεια στην καθημερινότητα των Λευκιανών, ιδιαί-
τερα μάλιστα όταν αυτό ήταν δική τους παραγωγή. 
Γενικά οι Λευκιανοί, έπιναν αρκετό κρασί κυρίως για να 
«στυλωθούν» όπως έλεγαν, και να ανταπεξέλθουν στις 
σκληρές χειρωνακτικές εργασίες που έκαναν, αλλά και 

για «να πηγαίνουν κάτω τα φαρμάκια» και «να ξεχνούν 
τα βάσανα της ζωής». Καμιά φορά, ιδίως στα πανηγύ-
ρια και τις εορτές, έκαναν κατάχρηση υπερβαίνοντας 
τα όρια της αντοχής τους. Πολλές φορές, ιδίως οι με-
γάλοι σε ηλικία, έτρωγαν για πρωινό φαγητό, παξιμάδι 
ή ψωμί (το οποίο τις περισσότερες φορές ήταν ξερό, 
αφού οι νοικοκυρές ζύμωναν μια φορά την εβδομά-
δα), βουτηγμένο σε ένα ποτήρι με κρασί, θυμίζοντας 
το «ακράτισμα» των προγόνων μας. 

Όταν το κρασί στο βαρέλι πλησίαζε στο τέλος του, 
το έλεγαν «σώσμα» και τα κατακάθια του, που κατα-
στάλαζαν στον πυθμένα (πάτο) του, τα έλεγαν γύλη 
(γύλι), την οποία στράγγιζαν σε σακούλες και το κρασί 
που έβγαινε το έλεγαν «ορνέλα». Δεν ήταν βέβαια αρί-
στης ποιότητας κρασί αλλά… «στην αναβροχιά καλό 
και το χαλάζι». Μετά το στράγγισμα, έπλαθαν τη γύλη 
σε μικρές μπάλες τις οποίες ξέραιναν στον ήλιο και, 
είτε τις πουλούσαν σε εμπόρους είτε τις χρησιμοποι-
ούσαν για να παράγουν τσικουδιά (τσίπουρο), με από-
σταξη στο Ρακιδειό.

Το Λευκιανό κρασί φημιζόταν σαν ένα από τα κα-
λύτερα της Πάρου, τόσο για τη γεύση του όσο και 
για το άρωμα και για το χρώμα του, και είχε κερδί-
σει επαίνους σε εκθέσεις κρασιών. Το χρώμα του ήταν 
άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Ως προς τη γεύση μπορεί 
να ήταν γλυκό, ημίγλυκο, μπρούσκο (λίγο στυφό). Για 
να κάνουν γλυκό κρασί, άπλωναν τα σταφύλια μετά 
το τρύγημα στις «απλώστρες» για μερικές μέρες, να 
«λιαστούν», και μετά τα πατούσαν στα πατητήρια. Αρ-
κετοί παραγωγοί πουλούσαν μια ποσότητα κρασιού 
σε κρασέμπορους και είχαν κάποια βελτίωση στον 
οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Οι ποικιλίες των 
σταφυλιών που καλλιεργούσαν στα αμπέλια τους οι 
Λευκιανοί αμπελουργοί, ήταν: μονεμβασιά (μονοβασά), 
μαντηλαριά (μαντ’λαργιά), μαυραϊδάνο (μαυραϊδάνο / 
το θεωρούσαν σαν το καλύτερο κρασοστάφυλο), μα-
λουκάτο (μαλ’κάτο), καραμπραΐμι (καραμπραΐμ’), σιρίκι 
(σ’ρίτσ’), σαββατιανό.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Οδός 
Αριστίωνος

Ο Αριστίων υπήρξε αρχαίος έλληνας γλύπτης 
από την Πάρο και διέπρεψε τον 6ο αιώνα π.Χ. Έργα 
που του αποδίδονται χρονολογούνται μεταξύ 540 
και 525 π.Χ. Έχουν βρεθεί επιγραφές του σε πολλά 
ταφικά μνημεία. 

Το 1839 και 1858 ανακαλύφθηκαν στην Αθήνα 
τρία τμήματα του ταφικού μνημείου του Αντίλοχου 
που φέρει την επιγραφή του: «ΑΡΙΣΤΙΟΝΜΕΠΟΕ-
ΣΕΝ». Στον Κεραμεικό βρέθηκε επίσης μια βάση 
αγάλματος που ήταν αφιερωμένη σε κάποιον Ξε-
νοφάντη. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχαιολόγο 
Brunilde Sismondo Ridgway, η πατρότητα της 
βορείου και ανατολικής ζωφόρου του θησαυρού 
των Σιφνίων πιθανόν να είναι του Αριστίωνα από 
την Πάρο.

Το 1972 ήρθαν στο φως δύο αριστουργήματα 
στο όρος Μερέντα Αττικής (κοντά στο Μαρκόπου-
λο Μεσογαίας) και πιο συγκεκριμένα η Κόρη και 
ο Κούρος του Αριστίωνα του Πάριου. Ο Κούρος 
ύψους 1,89 μ. και η Κόρη φυσικού μεγέθους και 
άρτια, ύψους 1,76 μ. είναι από τα ωραιότερα και 
συγκινητικότερα έργα της αρχαιότητας και χρονο-
λογούνται στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Το όνομα 
της Κόρης είναι Φρασίκλεια, αναφέρεται σε επι-
γραφή που είχε βρεθεί το 1730 στον τοίχο της 
Παναγίας στην ίδια περιοχή «ΣΗΜΑ ΦΡΑΣΙΚΛΕΙ-
ΑΣ, ΚΟΡΗ ΚΕΚΛΗΣΟΜΑΙ ΑΙΕΙ, ΑΝΤΙ ΓΑΜΟΥ ΠΑΡΑ 
ΘΕΩΝ ΤΟΥΤΟ ΛΑΧΟΥΣ’ ΟΝΟΜΑ», «ΑΡΙΣΤΙΩΝ 
ΠΑΡΙΟΣ Μ’ ΕΠΟΕΣΕ».

Η Φρασίκλεια, εντυπωσιάζει τον θεατή με το 
πλήθος των κοσμημάτων και των πλουμιδιών στο 
ένδυμα της που σκεπάζει ως κάτω το κορμί της, 
διαγράφοντας απαλές πτυχές και μια κάθετη κε-
ντρική λωρίδα με σκαλιστό μαίανδρο. Στο λαιμό 
της φορεί ένα περιδέραιο. Στα αυτιά της σκου-
λαρίκια και στα χέρια βραχιόλια λαξευτά. Το πιο 
εντυπωσιακό στοιχείο είναι το λουλουδένιο στε-
φάνι στα περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά της. Το φη-
μισμένο αυτό έργο του βρίσκεται στο αρχαιολογι-
κό μουσείο Αθηνών.

Πηγές: «Παριανά» τεύχος 9
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Αγοράκριτου», 

έως την οδό «Οδυσσέα Ελύτη», στην συνοικία 
«Κάστρο». 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Ευχή µας η πραγµατοποίηση
κάθε στόχου σας, 

µε υγεία και ευτυχία.

Σας εύχομαι ολόψυχα να 

βιώσετε τις άγιες ημέρες των 

Χριστουγέννων.

Το νέο έτος 2020 να είναι 

καλοτάξιδο, γεμάτο υγεία, ελπίδα, 

αλληλεγγύη, αγάπη και ειρήνη για 

όλους τους συνανθρώπους μας.

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας 

– Πρόνοιας – Κοινωνικής 

Μέριμνας Κυκλάδων                                      

&  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Ειδήσεις 1945
Παροικία
- Εν Παροικία σήμερον την 10ην Οκτωβρίου 1945, 

συνήλθε το Δ. Συμβούλιον του Τοπ. Προσ. Συνδέσμου 
Παροικίας εις συνεδρίασιν, αποτελούμενον εκ του 
Προεδρεύοντος αντιπροέδρου κ. Α. Αυλήτου του Τα-
μίου κ. Η. Αζάρη και του Γραμματέως κ. Μ. Οικονο-
μίδου. Ο αναπληρωτής του Τοπικού Εφόρου κ. Νικό-
λαος Κρητικός αρχηγός Προσκόπων ανεκοίνωσεν ότι 
ο Οίκος Βελισαροπούλου Σύρου, προσέφερεν αυτο-
προαιρέτως εις το Σώμα Προσκόπων Πάρου 60 πήχες 
ύφασμα μπλέ διά στολάς. 

- Η ακρίβεια στην Πάρο είναι σχεδόν διπλάσια των 
Αθηνών.

- Παρ’ όλας τας ενεργείας των Ναξίων διά την κα-
τάργηση Επαρχίας – Εφορείας - Ταμείου και Γυμνασί-

ου, φανερά και κρυφά το δίκαιον της Πάρου ανεγνω-
ρίσθη και έτσι των έμεινεν μόνον η κακή χάρι.

- Η Ούνρα έφερε δίχτυα και επρομηθεύθησαν σχε-
δόν όλοι οι ψαράδες του νησιού. Μα δεν πρέπει να 
ξεχνούν και τον εδώ κόσμο τώρα, αλλά να αφίνουν 
απ’ την ψαροπούλα που τα μαζεύει και μερικά για τον 
κόσμο εδώ. Κερδίζουν δεν χάνουν. Διότι επί κατοχής οι 
κ.κ. ψαρομαναύηδες δεν έζησαν τους ψαράδες αλλά ο 
Παριανός κόσμος τους μπορούσε ο καθένας βοηθώ-
ντας τους.

Λεύκες
- Μεγάλη κοσμοσυρροή παρατηρείται καθ’ εκάστην 

εις το καφενείον του κ. Γεωργούση, λόγω του ραδι-
οφώνου. Η μοναδική χαρά και ψυχαγωγία για τους 
Λευκιανούς οι οποίοι τοιουτοτρόπως περνούν λίγες 
στιγμές ευχάριστες νοιώθοντας ότι επικοινωνούν επί 
τέλους με την Πρωτεύουσαν έπειτα από την μακρό-
χρονη απομόνωσι και σιωπή.

- Φρονούμεν ότι το χωρίον Λεύκες, ως έχον πληθυ-
σμόν 2500 κατοίκων, περισσότερον δηλαδή της Νάου-
σας, θα έπρεπε να έχη και αυτό ένα ιατρόν διότι πως 
είναι δυνατόν ένας ιατρός να εξυπηρετήση τέσσαρα 
χωριά; Επί πλέον καλόν θα ήτο να ληφθή μέριμνα δι’ 
ένα πρόχειρον φαρμακείον, διότι δεν δικαιολογείται 
ένα ολόκληρο χωριό να στερήται ασπιρίνης, ιωδίου 
κλπ΄άλλων φαρμάκων πρώτης ανάγκης.

Αντίπαρος
- Οι πρώϊμες βροχές υπήρξαν πολύ ευνοϊκές διά την 

Γεωργία μας. Η γή εβλάστησε πολύ ενωρίς. Όλα τα 
ζώα εγέννησαν πρώϊμα. Φρέσκες μυτζήθρες πουλού-
νται προ ενός μηνός με ανταλλαγήν είδους. Έγινε εξα-
γωγή νέων κρασιών.

Πάρος
- Δωρεάν περίθαλψις: κατόπιν προσπαθειών του 

Κοιν. Οργανισμού Κυκλάδων προς την Ελληνοβρετ-
τανικήν περίθαλψιν πολέμου απεφασίσθη και ανετέθη 

εις τους κάτωθι ιατρούς εν Πάρω η δωρεάν περίθαλ-
ψις των απόρων ασθενών Πάρου. Διά την Παροικίαν 
ο ιατρός κ. Καστανός, διά την Νάουσαν ο κ. Πυργής, 
διά τα χωρία Λεύκας, Μάρμαρα, Δραγουλάν και Μάρ-
πησσαν ο κ. Ευστρ. Αλιπράντης. Επί πλέον οι έχοντες 
ανάγκην ιατρικής περιθάλψεως η εγχειρήσεως δύνα-
νται να διέρχωνται από τα γραφεία του Οργανισμού, 
Σταδίου 33, διά να λαμβάνουν σημείωμα δωρεάν ει-
σαγωγής των εις το Νοσοκομείον.

- Υπό της Εταιρείας Λιπασμάτων ήρχισεν η χορήγη-
σις τζαμιών και υαλικών εις τας Ενώσεις Γεωργικών 
Συνεταιρισμών διά τας ανάγκας των παραγωγών με 
ηυξημένας τιμάς εις το ογδοηκονταπλάσιον.

- Διά δημοσιευθέντος υπό του Υπουργείου Οικο-
νομικών νόμου τροποποιούνται τα ισχύοντα σήμερον 
περί φορολογίας του ελαίου. Δι’ αυτού μεταξύ άλλων 
ορίζεται ότι εξαιρούνται της φορολογίας 150 οκάδες 
διά τας ανάγκας του παραγωγού. Το υπόλοιπον μέχρι 
300 οκάδων φορολογείται με 7,5 οκάδας, μέχρι 550 
οκάδων με 25 οκάδας, μέχρι 750 οκ. 52 οκάδες, μέχρι 
150 με 97 οκ. και μέχρι 1750 οκάδων φορολογείται 
με σταθερόν φορολογικόν 15%. Τα ενδιάμεσα των ως 
ανωτέρω ποσά φορολογούνται αναλογικώς. Διά τας 
ελαίας τας μεταφερομένας εντός του Κράτους από 
περιφερείας εις περιφέρειαν ή τας φορτωμένας διά το 
εξωτερικόν ο φόρος ορίζεται γενικώς εις 4%.

- Υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ενεκρίθη σχέδιον 
νόμου διά του οποίου ορίζεται ότι τα μοναστηριακά 
κτήματα θα παραχωρούνται προς καλλιέργειανεις συ-
νεταιρισμούς ακτημόνων. Δι’ ετέρου σχεδίου νόμου 
ορίζεται ότι αι αποψιλωθείσαι δασικαί εκτάσεις εφ’ 
όσον είναι κατάλληλοι θα παραχωρούνται προς καλι-
έργειαν.

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 3, 4, 6
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Κάνοντας το 
άσπρο, μαύρο…

Μεγάλη μου τιμή που ολόκληρος δήμος αναγκάστη-
κε να βγάλει ένα δελτίο Τύπου μόνο και μόνο για να 
αναφέρει στην τελευταία παράγραφο χονδροειδέστα-
τα ψέματα και σε τμήμα του υπόλοιπου κειμένου από-
κρυψη του σημαντικότερου τμήματος της αλήθειας.

Η απλή λογική λέει τα εξής: η είμαι τόσο ικανός που 
κατάφερα να σας κοροϊδέψω τρείς φορές για να πά-
ρετε ομόφωνες αποφάσεις η λέτε ψέματα.  Διαλέγετε 
και παίρνετε.

Τα ψέματα και οι μισές αλήθειες έχουν γίνει πια πα-
θολογική συνήθεια για τους κρατούντες τα ηνία του 
δήμου Πάρου. Να τα κάνω όμως πιο λιανά για να 
καταλάβουν και οι  πολίτες. Με τρείς αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου παραδέχθηκαν όλοι ότι η ΚΔΕ-

ΠΑΠ δεν θα αντι-
μετωπίσει κανένα 
απολύτως πρόβλη-
μα με την μεταφο-
ρά των 400000,00 
στον δήμο. Άρα οι 
ίδιοι που λένε τώρα 
αυτά, τρείς φορές 
είπαν τα αντίθετα. 
Για τα 132000,00 η 
αλήθεια είναι ακρι-
βώς η αντίθετη.  Οι 
εργαζόμενοι ως εί-
χαν δικαίωμα, διεκ-
δίκησαν δικαστικά 
και κέρδισαν πρωτο-

δίκως τα επιδόματα αδείας και τα δώρα Χριστουγέν-
νων προηγουμένων ετών. Ασκήθηκε έφεση μετά και 
τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου η 
οποία μάλιστα εκδικάστηκε και αναμενόταν να καθα-

ρογραφεί και να εκδοθεί. Εδώ, να επισημάνω ότι δεν 
υπήρχε απόφαση ανωτέρου η ανωτάτου δικαστηρίου. 
Μέχρι όμως να εκδοθεί η απόφαση είχα παραιτηθεί 
από πρόεδρος και είχε αναλάβει ο κ. Κωβαίος, ο οποί-
ος παραιτήθηκε από την ασκηθείσα έφεση . 

Το παράδοξο είναι ότι και οι δύο ήμασταν ανάμεσα 
στα άτομα που υποστήριξαν την έφεση μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο όπως και στην αρχική ψηφοφορία 
στην οικονομική επιτροπή πάλι μετά την γνωμοδότη-
ση του νομικού συμβούλου του δήμου.  Και μετά σαν 
πρόεδρος πάει και κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Τι να πω …. 
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ    
Υ.Γ.: Εδώ να τονίσω ότι τώρα στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

ψήφισα υπέρ της απόδοσης των δώρων και επιδομά-
των στους εργαζομένους γιατί υπάρχει πια απόφαση 
του Αρείου Πάγου και πάντα με την γνωμοδότηση του 
νομικού συμβούλου του δήμου.

Απόψεις



6 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Φωνή… της 
Ελευθερίας

Το όνομά μου είναι Ελευθερία. Υπήρξε όμως μια 
εποχή που κάθε άλλο παρά ελεύθερη ένιωθα. Ζω στην 
Αλυκή, αλλά στην εφηβεία ήθελα να μένω κι εγώ σε 
μια μεγάλη πόλη. Διαβάζω πολύ, αλλά στο σχολείο κα-
νένα κίνητρο δεν ήταν αρκετό και πολλοί με  θεωρού-
σαν «χαμένη υπόθεση». Πάντα ήμουν περήφανη για τη 
διαφορετικότητά μου, αλλά το διαφορετικό δεν είναι 
πάντα αποδεκτό. 

Το να μεγαλώνεις σε ένα κλειστό περιβάλλον, ειδικά 
αν είσαι παιδί ανήσυχο, είναι δύσκολο. Γιατί οι άνθρω-
ποι έχουν την τάση να βάζουν ταμπέλες. Ταμπέλες που 
τις περισσότερες φορές δεν είναι καθόλου αντιπρο-
σωπευτικές των χαρακτήρων. Και επειδή, όπως λέει 
ο λαός μας, «καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το 
όνομα», για να αποφύγουμε τη «ρετσινιά» πρέπει να 
κρυβόμαστε. Να σωπαίνουμε. Να υποκρινόμαστε και 
να «πλάθουμε» κι άλλους χαρακτήρες, και τέλος  να 
ξεχνάμε ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Με-
γαλώνουμε με περισσότερα «μη» και λιγότερα «να». 
Και δεν είναι καθόλου εύκολο να μεγαλώνεις. Τα «χα-
στούκια» έρχονται απανωτά, και δεν ξέρεις από που. 
Και έχεις να αντιμετωπίσεις συνεχώς νέες προκλήσεις, 
νέες καταστάσεις και ανθρώπους που σε αναγκάζουν 
να ωριμάσεις πρόωρα και να γίνεις πιο σκληρός. Οι 
παιδικές ψυχές όμως δεν πρέπει να παιδεύονται. Δεν 
πρέπει να φτάνουν στα όριά τους, γιατί είναι εύκολο 
πάνω στην άγνοια και την ευαισθησία τους να τα ξε-
περάσουν. 

Δυστυχώς λόγια και βιώματα που ζήσαμε ως παιδιά, 
κάποιες φορές μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Σε 
κανέναν όμως δεν αξίζει, κυρίως στα παιδιά, να «ση-
μαδεύονται». Και πριν καλά καλά ανοίξουν τα φτερά 
τους, να τους τα κόβουν. Έχουν δικαίωμα να μιλούν, να 
ζητούν και να διεκδικούν. Και πρέπει να γνωρίζουν τη 

σπουδαιότητα του σεβασμού και της ισότητας και να 
είναι περήφανα για τον εαυτό τους, κάτι για το οποίο 
έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς. 

Αυτά σκεπτόμενη, καθώς ποτέ δε σταματώ να εί-
μαι ανήσυχο πνεύμα και να ζω σε «ροζ σύννεφο», και 
έχοντας έναν αδερφό στην εφηβεία που μαζί μ’ αυτόν 
αγαπώ κι όλη τη γενιά του, θέλησα να τους δώσω το 
λόγο. Και να ακούσουμε όλοι τι έχουν να πουν, τι τους 
προβληματίζει, τι τους τρομάζει, τι αγαπούν και τι ονει-
ρεύονται. Να νιώσουν ελεύθεροι να «ανοιχτούν», να 
εκφραστούν και να μιλήσουν για πράγματα που μέχρι 
τώρα δε μιλούσαν, είτε από φόβο, είτε από δισταγμό, 
είτε επειδή δεν πίστευαν ότι κάποιος θα ακούσει. 

Δημιούργησα μια σελίδα στο Instagram (καθώς 
πληροφορήθηκα ότι το facebook για τη νεολαία πλέον 
είναι «ντεμοντέ») και «κάλεσα» παιδιά, Λυκείου κυρί-
ως, να πουν τις απόψεις τους για κάποια θέματα, είτε 
μέσω chat, είτε από κοντά.  Εντυπωσιάστηκα από τη 
συμμετοχή τους, αλλά και από την ωριμότητα της σκέ-
ψης τους. Κάποια από τα παιδιά, αφού μίλησαν μου 
είπαν τα εξής: «είναι ωραίο τελικά να λες τη γνώμη 
σου», «ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις για εμάς», 
«την ώρα που διάβασα τις απαντήσεις μου σκεφτό-
μουν πόσο δύσκολα πέρασα και πόσο δυνατή είμαι 
τελικά που τα ξεπέρασα όλα». Τέτοιου είδους σχόλια 

είναι αυτά που με κάνουν ακόμα πιο αισιόδοξη και μου 
δίνουν το «πράσινο φως» να συνεχίσω.  Παιδιά από 
όλα τα μέρη της Πάρου, Έλληνες και μη, αγόρια και 
κορίτσια, παιδιά που γνώριζα λίγο, πολύ ή και καθό-
λου. Το καθένα όμως με τη δική του ιστορία και τους 
δικούς του προβληματισμούς. 

Ελπίζω σ’ ένα κόσμο που τα παιδιά είναι ευτυχι-
σμένα. Που μεγαλώνουν χωρίς φόβους και ανασφά-
λειες. Που δεν κρίνονται από την εμφάνιση και τους 
βαθμούς, και δε συγκρίνονται με άλλους, γιατί πολύ 
απλά ο καθένας είναι μοναδικός. Ονειρεύομαι παιδιά 
που αγαπούν το όνομα, το σώμα και τις ιδιαιτερότητές 
τους, και δεν είναι τίποτα απ’ αυτά αιτία χλευασμού. 
Παιδιά που είναι ευτυχισμένα μέσα από τις επιλογές 
τους, και που κάνουν αυτό που τους «γεμίζει». Παιδιά 
που ζουν σαν παιδιά, και δεν αναγκάζονται να χάσουν 
την παιδικότητά τους πρόωρα. Η ζωή έχει πολλές δυ-
σκολίες και εμπόδια. Δε γίνεται να τα αποφύγουμε, 
αλλά ας μη προσθέτουμε περισσότερα και πριν την 
ώρα τους. Σαν παιδί που έχει μεγαλώσει αλλά πάντα 
αισθάνεται παιδί, εύχομαι να βάλω το λιθαράκι μου 
ώστε κάτι απ’ όλα αυτά να γίνει πραγματικότητα. Και 
πιστεύω πως αυτό θα γίνει μόνο αν ακούσουμε τις 
φωνές των παιδιών, και καταλάβουμε τον τρόπο σκέ-
ψης τους, και τις πραγματικές τους ανάγκες. 

Σ’ ένα κόσμο που πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι 
ανάγκες και οι δυσκολίες των μεγάλων, λίγες φορές 
δίνεται «χώρος» για τους πιο μικρούς. Η «Φωνή της 
Πάρου» δίνει την ευκαιρία, κι εγώ από τη μεριά μου 
θα προσπαθήσω να την αξιοποιήσω με τον πιο κατάλ-
ληλο τρόπο. Δε συμβαίνει συχνά, ένα μέσο ενημέρω-
σης να δίνει τόσο εύκολα το λόγο στους πολίτες, πόσο 
μάλλον σε παιδιά. Μακάρι οι νέοι να εκμεταλλευτούν 
τη δυνατότητα που τους δίνεται, αυξάνοντας τη συμ-
μετοχή τους όλο και περισσότερο με την πάροδο του 
χρόνου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την εφημερίδα 
και τον κ. Ραγκούση που με πίστεψε, με στήριξε και 
έδωσε «ελευθερία φωνής» σε μένα και σε όλα τα παι-
διά του νησιού μας. 

Ελευθερία Χανιώτη

Στην Πολωνία 
η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου

Για μία ακόμα χρονιά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ήταν παρούσα στη μεγάλη έκθεση «grecka panorama 

gastronomy» που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 

Σαββατοκύριακο στη Βαρσοβία. 

Στο λιτό, γεμάτο εικόνες και χρώματα από τα νησιά 

μας περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν εννέα 

νησιά, που ζήτησαν να επιδείξουν τα προϊόντα τους. 

Ρόδος, Κως, Πάτμος, Λειψοί, Αμοργός, Μήλος, Σύρος, 

Πάρος εντυπωσίασαν τους επισκέπτες με τις υπέροχες 

παραδοσιακές γεύσεις και τα προϊόντα τους.   

Ο αντιπεριφερειάρχης, Φιλήμονας Ζαννετίδης, που 

παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Νοτί-

ου Αιγαίου είχε επαφές με παραγωγούς από τα νησιά 

μας που συμμετείχαν στην έκθεση που αφορούσε την 

γαστρονομία και τους παρότρυνε να συνεχίσουν την 

ποιοτική παραγωγή των προϊόντων τους. Τέλος, δή-

λωσε στους δημοσιογράφους για την προσπάθεια της 

ΠΝΑΙ να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με το τουρι-

στικό μας προϊόν και τη σημασία που έχει η γαστρονο-

μία στο ολοκληρωμένο πλάνο τουριστικής προβολής 

των νησιών, ένα πλάνο που συνδυάζει τις διακοπές με 

τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παράδοση.

Φεστιβάλ 
μελιού

Δυναμική και εντυπωσιακή η παρουσία παραγωγών 
μελιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο 11ο φε-
στιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Νέο 
Φάληρο.

Ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Φιλήμο-
νας Ζαννετίδης, μαζί με την υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ,Φωτεινή Αραμπατζή έδω-
σαν το παρόν στα εγκαίνια του φεστιβάλ και είχαν την 
ευκαιρία να έχουν συνομιλία για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των νησιών μας. Η υφυ-
πουργός ζήτησε από τον αντιπεριφερειάρχη να έχουν 
μία νέα συνάντηση στο υπουργείο, όπου μαζί με τους 
επιτελείς του, θα συζητήσουν εκτενέστερα όλα τα επί 
μέρους θέματα που απασχολούν  τους παραγωγούς 
μας. Μάλιστα το ραντεβού κλείσθηκε για την προσεχή 
εβδομάδα.

Στο 11ο φεστιβάλ μελιού και προϊόντων μέλισσας η 
Περιφέρεια μας συμμετείχε με περίπτερο που φιλοξε-
νούσε 44 παραγωγούς από 18 νησιά της Δωδεκανή-
σου και των Κυκλάδων. Τα νησιά που εκπροσωπήθη-
καν ήταν η Ρόδος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Αστυπάλαια, 
η Κάρπαθος, η Κάσος, η Νίσυρος, η Σύρος, η Τήνος, 
η Νάξος, η Σαντορίνη, η Κέα, η Κύθνος, η Σέριφος, η 
Κίμωλος, η Άνδρος, η Πάρος και η Αμοργός.

Απόψεις - Γαστρονομία
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Η Πάρος στην 
Κίνα!

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό γαστρονομικό και πολιτιστι-
κό φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην πόλη Shenzhen 
της Κίνας από τις 26 Νοεμβρίου και έως τις 3 Δεκεμ-
βρίου 2019 προβάλλοντας τις Κυκλάδες -και ιδιαίτερα 
το νησί της Πάρου- τον πολιτισμό και την γαστρονο-
μία του. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο 
«Sheraton Futian» με μεγάλη επιτυχία και τις γεύσεις, 
τις εικόνες και τις μελωδίες της Πάρου και των νησιών 
του Αιγαίου απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Πά-
ρου σε συνεργασία με την λέσχη αρχιμαγείρων Ατ-
τικής «Acropolis», το ελληνικό προξενείο στην Γκου-
ανγκτζόου και ήταν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Βασικοί συντελεστές αυτού του φεστιβάλ οι έξι 
χορευτές και δύο μουσικοί από το μουσικοχορευτικό 
συγκρότημα Νάουσας που μετέφεραν το ελληνικό 
κέφι στην τρίτη μεγαλύτερη και πολύ γρήγορα ανα-
πτυσσόμενη πόλη της Κίνας, την πόλη με των νέων, 
καθώς και ο σεφ, Λάζαρος Κολαξής από το chef’s club 
«Acropolis» με τα παραδοσιακά πιάτα και τις γνήσιες 
ελληνικές γεύσεις.

Στην έναρξη της εκδήλωσης παραβρέθηκε ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας στην Γκουαντζόυ, Δη-
μήτρης Βελισαρούλης ο oποίος αναφέρθηκε στις 
ομορφιές της Πάρου και ευχαρίστησε τον διευθυντή 
του «Sheraton Futian Hotel», Brouno Bhol και τη δι-
οργανώτρια της εκδήλωσης, Μαρία Ζησούλη, για την 
εξαιρετική διοργάνωση. Ευχαρίστησε επίσης τον σεφ 
για τα πολύ γευστικά πιάτα του και τους χορευτές και 
μουσικούς για την πολύ καλή παρουσία και την ζω-

ντάνια τους που κατάφεραν να παρασύρουν στους νη-
σιώτικους ρυθμούς τους πολλούς από τους Κινέζους 
που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις .

Με τη μουσική, το χορό και τα τραγούδια της Πάρου 
το ξενοδοχείο «Sheraton Futian» ξεκίνησε την γιορτα-
στική περίοδο των Χριστουγέννων και όλοι απόλαυ-
σαν την ελληνική κουζίνα και τα γλυκίσματα. Ο σεφ 
παρουσίασε επίσης στους δημοσιογράφους ζωντανά 
παραδοσιακά ελληνικά πιάτα όπως ριζότο με θαλασ-
σινά και ο ελληνικός γύρος με πίτα είχε και αυτός τη 
θέση του στην εβδομάδα ελληνικής γαστρονομίας 
στην Κίνα. Η εκδήλωση γνώρισε μεγάλη επιτυχία κα-
θώς την παρακολούθησαν πάνω από 1000 άτομα και 
τα social media της Κίνας γέμισαν από φωτογραφί-
ες και βίντεο της Πάρου, τα ελληνικά πιάτα και τους 
χορούς και τα θετικά σχόλια απλώθηκαν σε όλη την 
ευρύτερη περιοχή της Καντόνας.

Τα ελληνικά και τα τοπικά προϊόντα που παρουσιά-
στηκαν στις εκδηλώσεις και ήταν προσφορά επιχειρή-
σεων της Πάρου και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν το παριανό μέλι, τα παξιμάδια το κρασί 
και τη σούμα και τα περίφημα γλυκά του κουταλιού 
από παραδοσιακές επιχειρήσεις του νησιού. 

* Με πληροφορίες από agronews.gr

Δικαίωση για 
42 παριανούς

Ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωμας, 
μετά από σχετική επιστολή της προέδρου της Δημο-
τικής Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου, Ιφιγένειας Χατζη-
γεωργίου, στην οποία καταγράφονταν μια σειρά από 
σοβαρά θέματα του νησιού, ανταποκρίθηκε άμεσα σ’ 
ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν προς ικα-
νοποίηση (η συγκεκριμένη επιστολή εστάλη σε όλους 
τους βουλευτές του νομού)).

Μεταξύ των ζητημάτων που έχριζαν τακτοποίησης, 
ήταν κι αυτό της καταβολής αποζημιώσεων στους 42 
δικαιούχους, των οποίων τα κτήματα έχουν απαλλο-
τριωθεί προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο του 
νέου αεροδρομίου Πάρου.

Σε πρώτο στάδιο τους είχαν καταβληθεί οι προ-
βλεπόμενες από το νόμο οικονομικές αποζημιώσεις, 
χωρίς να τους αποδοθούν οι τόκοι υπερημερίας. Ο κ. 
Φόρτωμας αφού διερεύνησε το θέμα, απευθύνθηκε 
στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συνα-
ντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Καραμανλή, 
στις 22 Νοεμβρίου. 

Τελικά, στις 27 Νοεμβρίου ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών υπέγραψε τη σχετική απόφαση ικα-
νοποιώντας το αίτημα των 42 δικαιούχων οι οποίοι θα 
μοιραστούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 434.000 
ευρώ.

Τοπικές ειδήσεις

Για τη νέα χρονιά
ευχόµαστε υγεία

& ειρήνη

Κοντά σας ξανά τη νέα χρονιά!
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Ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης στις συνεδριά-
σεις του δημοτικού συμβουλίου βάζει συνεχώς θέμα-
τα, ενώ προσπαθεί με παρεμβάσεις του να διερευνή-
σει διάφορες «περίεργες» υποθέσεις που ταλανίζουν 
το νησί μας.

Θρυαλλίδα για τη Λαϊκή Συσπείρωση αποτέλεσαν οι 
δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν(;) μέσα σε μερικές ημέ-
ρες σε δημοτικό κτήμα στο Ζευλάκι και στις οποίες 
καίγονταν ανεξέλεγκτα σύμμικτα απορρίμματα, στρώ-
ματα, επικίνδυνα υλικά για την υγεία, έως και βαμμένα 
είδη επίπλωσης. Όπως σημείωνε σε ανακοίνωσή της 
στις 28/11/2019 η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου «Δεν 
είναι δυνατό να κάνουμε τους χωροφύλακες 
στην αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής». Ακόμα, 
ούτε λίγο ούτε πολύ η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι η 
δημοτικά αρχή έχει ανοίξει χωματερή στο Ζευλάκι 20 
περίπου χρόνια μετά το σταμάτημα της καύσης των 
απορριμμάτων στο νησί μας.

Είναι κοινό μυστικό πλέον ότι ο ΧΥΤΑ Πάρου έχει 
φτάσει στα όριά του στο νησί μας και είναι αλήθεια 
ότι από πλευράς δημοτικής αρχής δεν έχει γίνει εδώ 
και πέντε χρόνια τίποτα ουσιαστικό για τη δημιουργία 
νέου κύτταρου. Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες για διά-
φορα «κόλπα» που εφαρμόζονται δεξιά και αριστερά 
στην Πάρο για την «εξαφάνιση» απορριμμάτων και 
υλικών, σε βάρος του περιβάλλοντος. 

Φυσικά και τα ζητήματα με τα απορρίμματα δεν εί-
ναι τα μόνα που θέτουν το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, καθώς 
παρά τις ερωτήσεις που βάζουν στις συνεδριάσεις, δε 
δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις. Κάτω από την πίεση 
των προβλημάτων, η Λαϊκή Συσπείρωση βάζει θέμα 
άμεσης σύγκλισης του Δ.Σ. ώστε να συζητηθούν και 
να παρθούν ανάλογες αποφάσεις, για ζητήματα του 
χθες που έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη στο 
νησί μας. Ακόμα, τη διάσωση, συντήρηση και ανάδει-
ξη των αρχαίων λατομείων, όπως και ζητήματα του 
σήμερα που έχουν να κάνουν με την εύρεση στέγης, 
δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων στο νησί μας. 

Αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης για 
σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου

Φαίνεται ότι η υπομονή του δημοτικού συνδυασμού 
της Λαϊκής Συσπείρωσης τελείωσε με τις απαντήσεις 
που δεν παίρνει όταν βάζει θέματα και έτσι στις 6 
Δεκεμβρίου 2019 προκάλεσε η ίδια συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 
του N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 /7-6-2010). Βάση αυ-
τού του άρθρου και καθώς ο συνδυασμός έχει 13 από 
τους 27 δημοτικούς συμβούλους στο δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου υποχρεωτικά το προεδρείο πρέπει να 
συγκαλέσει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η συνεδρίαση με βάση τα θέματα που έθεσε η Λαϊκή 
Συσπείρωση θα έχει ως εξής:

1. Απόφαση ΔΣ σχετικά με την παροχή κινή-
τρων σε εργαζόμενους από ΟΤΑ ορεινών και 
νησιωτικών περιοχών.

2. Γυμνάσιο Πάρου: Αντιμετώπιση του οξυμένου 
προβλήματος έλλειψης αιθουσών – κατάσταση φέρο-
ντος οργανισμού υπαρχόντων κτιρίων – επισκευές - 
συντηρήσεις κτιρίων – Προβλήματα κουφωμάτων που 
έχουν αντικατασταθεί – υγρομόνωση - συζήτηση και 
λήψη σχετικών αποφάσεων

3. Γενικό Λύκειο Πάρου: Κτηριακά προβλήματα- 
φύλαξη αύλειου χώρου- συντηρήσεις επισκευές - Συ-
ζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων

4. 2ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς: Αντιμετώ-
πιση του οξυμένου προβλήματος έλλειψης αιθουσών 
– κατάσταση φέροντος οργανισμού υπαρχόντων κτι-
ρίων – Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων – Προβλήμα-
τα κουφωμάτων που έχουν αντικατασταθεί – υγρομό-
νωση - Συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων

5. Δημοτικό σχολείο Μάρπησσας: Επισκευές - 
συντηρήσεις κτιρίων – προβλήματα κουφωμάτων που 
έχουν αντικατασταθεί – υγρομόνωση – προβλήματα 
αύλειου χώρου. Συζήτηση και λήψη σχετικών αποφά-
σεων

6. Αρχαία λατομεία – Ενημέρωση για τα πορί-
σματα της ημερίδας της 16ης Νοεμβρίου που διοργα-
νώθηκε στην Πάρο και της εκδήλωσης της 30ης Νο-
εμβρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα - Συγκρότηση 
επιτροπής για την επίλυση του ιδιοκτησιακού των 

αρχαίων λατομείων και του περιβάλλοντος χώρου, τη 
προστασία, την ανάδειξη και αξιοποίηση τους-Συζήτη-
ση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Δημοτικό συμβούλιο ή «σύναξη» 
καφενείου;

Με αυτόν τον τίτλο: «Δημοτικό συμβούλιο 
ή «σύναξη» καφενείου;» η Λαϊκή Συσπείρωση 
δημοσιοποίησε ανακοίνωση στις 9/12/2019, που έχει 
ως εξής:

«Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου θέσαμε στους αρμόδιους αντιδημάρχους 
ερωτήσεις σχετικά με την συνεχιζόμενη καύση σύμμι-
κτων απορριμμάτων στο Ζευλάκι της Παροικιάς, την 
τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στις Ασπριές και 
την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας στον πρώην Κοι-
νοτικό Ξενώνα της Νάουσας στον οποίο εκτελούνται 
οικοδομικές εργασίες.

Από τις απαντήσεις των αρμόδιων αντιδημάρχων 
προκύπτει:

1. H προσπάθεια υποβάθμισης από μέρους της δη-
μοτικής αρχής, της κατάστασης με την καύση απορ-
ριμμάτων στο Ζευλάκι. Κατά τη λογική δε του χωρι-
κού αντιδημάρχου Παροικιάς, ο οποίος ορίστηκε για 
να λύσει η Παροικιά τα προβλήματα της, «γιατί να μη 
καίει ο δήμος κανένα βαμμένο ξύλο, όταν στα «ρακο-
κάζανα» καίγονται παλιά κουφώματα!».

Συνέχεια της «λογικής» της καύσης η ανάφλεξη 
(;) ανακυκλώσιμων υλικών στο χώρο συγκέντρωσης 
τους, στον Αγ. Βλάση την Παρασκευή 6/12, που παρά 
την επιχωμάτωση αναδύει νέφος τοξικότητας μέχρι 
σήμερα, χωρίς την κινητοποίηση κανενός αρμό-
διου φορέα περιβάλλοντος ή υγείας. 

2. H παράνομη τσιμεντόστρωση δρόμου στις 
Ασπριές έγινε χωρίς γνώση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του δήμου και της αρμόδιας αντιδημάρχου Δ. Σαρρή- 
Παπακυρίλλου.

3. Για  τον πρώην Κοινοτικό ξενώνα της Νάουσας 
υπάρχει άδεια κατεδάφισης, έχει κατατεθεί φάκελος 
αλλά δεν υπάρχει εγκεκριμένη οικοδομική άδεια.

Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα, σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας μετέτρεψαν με ακατονόμαστες εκ-
φράσεις τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σε πεζοδρομιακή «σύναξη». Ιδιαίτερα προκλητική 
ήταν η στάση του αντιδημάρχου Π. Κεμπάμπη, ο οποί-
ος πολύ γρήγορα μπήκε στο κλίμα της «εξυπηρέτη-
σης», της πολιτικής συναλλαγής, της αδιαφανούς 
διαχείρισης του δημοτικού χρήματος και της προκλη-
τικής αγνόησης διαδικασιών στο όνομα ενός ιδιότυ-
που λαϊκισμού, ενός «τσαμπουκά», που και καλά «λύ-
νει» ζητήματα, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την «ευθύνη» 
της παράνομης τσιμεντόστρωσης.

Θα πρέπει λοιπόν να μάθει ή να του πουν ότι, υπάρ-
χουν δεκάδες αιτήματα τσιμεντόστρωσης ή ασφαλ-
τόστρωσης αγροτικών δρόμων που προσκρούουν 
στο υπάρχον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού, 
το οποίο αγνοεί και χλευάζει συνολικά και που η δη-
μοτική πλειοψηφία που μετέχει είχε και έχει χρέος να 
φέρει προς τροποποίηση. 

Θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι υπάρχουν χαρα-
κτηρισμένοι οικισμοί και δημοτικοί δρόμοι στην Πα-
ροικιά που η δημοτική αρχή που υπηρετεί, τους έχει 
καταδικασμένους χωρίς να κάνει το παραμικρό έργο, 
εδώ και πολλά χρόνια.

Για όλα τα παραπάνω φαινόμενα και γεγονότα η ευ-
θύνη του δημάρχου είναι τεράστια. Παρά την προτρο-
πή μας να πάρει θέση ήταν σιωπηλός θεατής, καλύ-
πτοντας αυθαιρεσίες με τη στάση του, στο όνομα των 
παραταξιακών ισορροπιών. Τα πρωτοφανή γεγονότα 
και λεγόμενα σε αυτή την συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου δεν έχουν προηγούμενο.

Ευθύνες βέβαια εκτός του δημάρχου και των μελών 
της πλειοψηφίας που πρέπει να πάρουν ξεκάθαρα 
θέση, έχουν και όσοι πιστεύουν, στηρίζουν και ενισχύ-
ουν με τη «σοφία» τους και την τακτική τους τη «μα-
γκιά» του αντιδημάρχου, γιατί πιστεύουν ότι είναι σε 
θέση να λύσει με αυτόν τον τρόπο προβλήματα προς 
όφελος του παριανού λαού. 

Δυστυχώς οι υπηρεσίες τους είναι σε λάθος δρό-
μο».

Πρώτο θέμα

Λαϊκή Συσπείρωση: 
Δυναμική παρέμβαση για 
τα προβλήματα του νησιού
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με συνεχείς της ανακοινώσεις το τελευταίο χρονικό 
διάστημα πιέζει τη δημοτική πλειοψηφία, ώστε να υπάρξει μία λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική μας κοινωνία. 

Φωτιά στο Ζευλάκι στις 15/11/2019
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Θέσεις της Λαϊκής 
Συσπείρωσης για το 
τεχνικό πρόγραμμα και 
τα δημοτικά τέλη

Για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πάρου για το 
2020 και τα δημοτικά τέλη, η Λαϊκή Συσπείρωση στις 
11/12/2019 σε δελτίο Τύπου επισημαίνει μεταξύ των 
άλλων:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος μας και η Τοπική 

Διοίκηση γενικότερα στερούνται τους εντελώς απα-
ραίτητους πόρους για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι 
συσσωρευμένες ανάγκες της καθημερινότητας και να 
προγραμματιστούν τα απαραίτητα έργα υποδομής. Ο 
δημοσιονομικός «κορσές» που επιβάλλεται από τις κυ-
βερνητικές επιλογές και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
σταθερότητας «καταδικάζει» την Πάρο να αντιμετω-
πίσει τις ανάγκες της για το 2020 με 328.000 ευρώ!!

Φυσικά η δημοτική αρχή κουβέντα για όλα αυτά. 
Καμιά διάθεση αμφισβήτησης και αντίστασης στην 
κυρίαρχη πολιτική που «κόβει» από τους δήμους και 
τις Περιφέρειες, αλλά «βρίσκει» για τους «άγιους σκο-
πούς» του μεγάλου κεφαλαίου. Καμιά διάθεση από 
μέρους της για την ενημέρωση του παριανού λαού και 
την κινητοποίηση του. Στο τεχνικό πρόγραμμα δεν 
εγγράφονται κονδύλια ή δεν επαρκούν, για 
μελέτες ή έργα:

• Για πολιτική προστασία (αντισεισμική, αντιπυρική 
και αντιπλημμυρική θωράκιση).  

• Για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών 
σχολικής στέγης κάθε βαθμίδας.

• Για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων με έργα αξιοποίησης χώρων αναψυχής, 
περιπάτου, άθλησης, πολιτισμού, διασφάλισης 
ελεύθερων χώρων, ασφαλούς κίνησης πεζών, 
αντιμετώπισης κυκλοφοριακών προβλημάτων.

• Για συντήρηση και επέκταση του δημοτικού οδι-
κού δικτύου.

• Για το 2ο Κοιμητήριο που θα εξυπηρετεί Παροικιά 
και Νάουσα. 

• Για τη διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμά-
των.

Είναι καθαρό ότι σε αυτά τα κρίσιμα για την ζωή 
των κάτοικων μας ζητήματα συγκρούονται δυο εκ δι-
αμέτρου αντίθετες λογικές. Η κυρίαρχη, που βλέπει 

τις λαϊκές ανάγκες είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερ-
δοφορίας και η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές 
ανάγκες ως οδηγό της ανάπτυξης, προϋπόθεση για 
την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας  με 
βάση αυτές τις ανάγκες. 

Αν κατηγορούμε τη δημοτική αρχή για κάτι, είναι 
ακριβώς γι αυτό. Έχει ταυτιστεί στη πράξη ανεξάρτη-
τα από προθέσεις με την πρώτη λογική. Αυτό αποτυ-
πώνεται και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα, που δεν 
έχει το πολιτικό στίγμα της εξυπηρέτησης της καθη-
μερινότητας, δεν ιεραρχεί τις ανάγκες του χτες και 
του σήμερα των παριανών που περιμένουν ένα θετικό 
διέξοδο και λύσεις στα προβλήματα, δε δίνει προοπτι-
κή γι αυτά, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της 
δημοτικής αρχής. 

Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, το κράτος και η κυ-
βέρνηση δεν αφήνουν όποιον διαφωνεί να κάνει έστω 
μία πρόταση αφού «οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
πρέπει να συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας», όταν αυτή δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί λόγω έλλειψης προσωπικού στα βασικά κα-
θήκοντά της. 

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τις παρακάτω προτάσεις, τις καταθέτουμε επί σειρά 
ετών στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε φορά το επι-
χείρημα της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι θα το μελετήσει 
για τον επόμενο χρόνο. Το ίδιο συνέβη και φέτος ανε-
ξάρτητα από προθέσεις. Προτείναμε:

Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής

1. Άποροι
2. Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα 

και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
30.000 €.

3. Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετή-
σιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 €

4. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγα-
λύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 30.000€ .

5. Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 
ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενεια-
κό εισόδημα έως 20.000€.

6. Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων 
απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμ-
φωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμε-
να τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
20.000€.

7. Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 
έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση 
μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύρι-
ας χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
μα έως 7.000€.

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση 
ανεργίας του πρώτου και της δεύτερης υπόχρεου στην 
φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

Δικαιούχοι απαλλαγής κατά το 50%

1. Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα 
και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 
30.001 έως 40.000 €.

2. Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 
30.000 €

3. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγα-
λύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.

4. Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι 
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο 
μία κατοικία έως120 τ.μ για τον χώρο κύριας 
χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
έως 7.000€.

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση 
ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υπόχρεου 
στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενού-
μενα τέκνα.

5. Δικαιούχοι ΚΕΑ που δηλώνουν στην φορολογική 
δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον 
χώρο κύριας χρήσης.

Στους ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κατη-
γορία για με αυξημένο συντελεστή για τα πολυκατα-
στήματα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠ Από 0,00035 σε 0,00025

ΤΕΛΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

1. Τα τέλη ζύγισης να εκλείψουν αφού η ζυγαριά 
για ζωντανά ζώα δε λειτουργεί, δε είναι απαραί-
τητη, και πρέπει να αφαιρεθεί.

2. Τα τέλη ψύξης πρέπει να ισχύουν για παραμονή 
στα ψυγεία πέραν του 24ώρου και για τα ύποπτα 
μέχρι την αποδέσμευση τους από την κτηνιατρική 
υπηρεσία.

3. Η υπηρεσία «καθαρισμός πατσά» να αφαιρεθεί 
γιατί μόνο παρεξηγήσεις μπορεί να δημιουργήσει.

4. Να προστεθεί μια κατηγορία τελών σφαγής για 
αμνοερίφια κάτω των 10 κιλών βάρους κρέατος 
κατά την περίοδο του Πάσχα, στα 2,8 ευρώ.  

Οι προτάσεις για τα τέλη σφαγείου έγιναν εν μέρει 
αποδεκτές από τη δημοτική αρχή».

Πρώτο θέμα

Φωτιά στον χώρο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στις 7/12/2019 Φωτιά στο Ζευλάκι στις 28/11/2019
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Χρόνια Πολλά!
To 2020 ας λάμψει η ελπίδα
για έναν καλύτερο κόσμο!

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

Περιβάλλον

Η Μεσόγειος 
χωρίς καμία 
προστασία

 Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Θαλάσσιας Με-
σογειακής Πρωτοβουλίας του WWF, μόλις το 1,27% 
της συνολικής έκτασης της Μεσογείου προστατεύεται 
αποτελεσματικά, μέσω της ορθής και ολοκληρωμένης 
εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης, παρά τη δέσμευση 
που είχαν κάνει το 2010 οι χώρες της Μεσογείου, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ότι θα προστατέψουν 
το 10% της Μεσογείου, θεσπίζοντας ένα αποτελεσμα-
τικό και λειτουργικό σύστημα Θαλάσσιων Προστατευ-
όμενων Περιοχών (ΘΠΠ). 

Η Μεσόγειος, αν και αποτελεί μόλις το 0,8% των 
παγκόσμιων θαλασσών σε όγκο, φιλοξενεί έναν εντυ-
πωσιακό αριθμό ειδών και θεωρείται μία από τις 25 
πιο σημαντικές περιοχές συγκέντρωσης βιοποικιλότη-
τας παγκοσμίως. Ωστόσο, ο θαλάσσιος πλούτος της 
βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια της κατάρρευσης, 
εξαιτίας μιας σειράς ασφυκτικών και μακροχρόνιων 
ανθρωπογενών πιέσεων, όπως οι μη βιώσιμες αλιευ-
τικές πρακτικές, η πλαστική και χημική ρύπανση και η 
κλιματική κρίση, που απειλούν το μέλλον του θαλάσ-
σιου οικοσυστήματος της Μεσογείου με υποβάθμιση. 
Όλα τα παραπάνω κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
όχι μόνο για τον μοναδικό θαλάσσιο φυσικό πλούτο 
της Μεσογείου, αλλά και για τη ζωή και την ευημερία 
εκατομμυρίων ανθρώπων και τοπικών κοινωνιών της 
περιοχής.

Η προστασία των θαλασσών στην Ελλάδα
 Η χώρα μας έχει εντάξει το 20,1% των θαλασσών 

της στο Δίκτυο Natura 2000, με σκοπό να προστατέ-
ψει μοναδικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση (π.χ. 
Μεσογειακή φώκια, φυσητήρας), αλλά και οικότοπους 
που συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία (π.χ. λι-
βάδια Ποσειδωνίας). Ωστόσο, στην πραγματικότητα, 
μόλις το 3% των ελληνικών ΘΠΠ διαθέτουν συγκε-
κριμένα και νομικά δεσμευτικά μέτρα που ρυθμίζουν 
ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις 
θάλασσες, όπως η αλιεία, η θαλάσσια κυκλοφορία και 
ο τουρισμός.

«Σε καμία ελληνική Θαλάσσια Προστατευόμενη Πε-
ριοχή δεν εφαρμόζονται επαρκή και αποτελεσματικά 
μέτρα διαχείρισης, με συγκεκριμένους στόχους προ-
στασίας και σχέδια δράσης, ώστε να μπορεί κανείς 
να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητά τους ως προς 
την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Με άλλα λό-
για, είναι αντιφατικό να καμαρώνουμε ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό των ελληνικών θαλασσών έχει ενταχθεί στο 
Δίκτυο Natura 2000 τη στιγμή που έχουμε αφήσει 
τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες 
σε κάθε είδους απειλή», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λια-
ρίκος, επικεφαλής περιβαλλοντικού προγράμματος, 
WWF Ελλάς.

Το 2020 είναι μία χρονιά ορόσημο, καθώς όλες οι 
χώρες του κόσμου θα κληθούν να λάβουν σημαντικές 
αποφάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών για έναν υγιή πλανήτη με οφέλη για όλους 
τους ανθρώπους. Το WWF Ελλάς επισημαίνει ότι αν 
η χώρα μας δεν θέλει να μείνει ουραγός στη διεθνή 
προσπάθεια που καταβάλλεται για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα πρέπει άμεσα να δη-
μιουργήσει ένα συνεκτικό δίκτυο ΘΠΠ, να σχεδιάσει 
και να εφαρμόσει ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης 
βασισμένα στην οικοσυστημική προσέγγιση και συμ-
μετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

 Το παράδειγμα της Γυάρου
 Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2013, με μια σει-

ρά εταίρους και φορείς το WWF Ελλάς δουλεύει στην 
περιοχή της Γυάρου, με στόχο να δημιουργήσει μία 
πρότυπη ΘΠΠ με σεβασμό στις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες της περιοχής και το περιβάλλον. Η Γυάρος 
αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000, αφού φι-
λοξενεί το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού της Με-
σογειακής φώκιας, καθώς και μοναδικούς θαλάσσιους 
οικοτόπους όπως ποσειδωνίες και τραγάνες. Για πρώ-
τη φορά στη χώρα μας, τα διαχειριστικά μέτρα έχουν 
σχεδιαστεί από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς (αλιείς, τοπική αυτοδιοίκηση, Πολιτεία, ερευ-
νητικά ινστιτούτα, αναπτυξιακοί φορείς, πανεπιστή-
μια και ΜΚΟ), βάσει των αρχών της οικοσυστημικής 
προσέγγισης και της θαλάσσιας χωροταξίας, αποτε-
λώντας ένα θετικό παράδειγμα για άλλες σημαντικές 
θαλάσσιες περιοχές στη Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ως 
αποτέλεσμα, τον Ιούλιο του 2019, η Γυάρος θεσμοθε-
τήθηκε κι επίσημα από το ελληνικό κράτος ως Θαλάσ-
σια Προστατευόμενη Περιοχή.
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Το κοµµωτήριο Art Hair Καστανιάς
& η οµάδα του σας εύχονται υγεία
και µια όµορφη, δηµιουργική χρονιά!

Μητρόπολη Παροναξίας

Ποιμαντορική 
εγκύκλιος του 
κ. Καλλινίκου

Η ποιμαντορική εγκύκλιος του σεβασμιότατου Μη-

τροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλινίκου, για την εορτή 

των Χριστουγέννων 2019, έχει ως εξής:

«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από δοξολογία 

και ευχαριστία προς τον πανάγαθο Τριαδικό Θεό στε-

κόμαστε για μια ακόμη χρονιά μπροστά στο ταπεινό 

αλλά συνάμα υπέρλαμπρο Σπήλαιο της Βηθλεέμ για 

να προσκυνήσουμε και να καλωσορίσουμε τον νεο-

γέννητο Σωτήρα και Λυτρωτή Κύριό μας Ιησού Χριστό 

που σήμερα ως βρέφος εισέρχεται στον κόσμο για να 

ενώσει την γη με τον ουρανό και τον Θεό με τον άν-

θρωπο.

Τη μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων γινόμαστε 

κοινωνοί της απέραντης, μοναδικής και λυτρωτικής 

αγάπης του Θεού ο οποίος αποστέλλει τον Υιό του 

τον Μονογενή ως «βρέφος σπαργανούμενον» για να 

κατοικήσει ανάμεσά μας, να γίνει κοινωνός του πόνου 

αλλά και της χαράς μας, να θεραπεύσει τις ασθένειες 

της ψυχής και του σώματός μας, να φωτίσει τον κό-

σμο και να γίνει μέρος αυτού του κόσμου όχι όμως 

για να κρίνει τον κόσμο αλλά για να σωθεί ο κόσμος 

δι’ Αυτού.

Το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού σημάδεψε 

ανεξίτηλα την ανθρωπότητα τόσο σε ιστορικό όσο και 

σε πνευματικό επίπεδο. Ο Κύριος με την γέννησή Του 

εισέρχεται εν χρόνω στην ιστορία του κόσμου και των 

ανθρώπων όχι μόνο για να δηλώσει την παρουσία 

Του και να καταγραφεί ως αδιαμφισβήτητη ιστορική 

προσωπικότητα αλλά κυρίως για να διορθώσει με την 

υποδειγματική υπακοή Του στο θέλημα του Θεού και 

Πατρός την τραγική παρακοή των Πρωτοπλάστων 

που μας στοίχησε την έξοδό μας από τον Παράδεισο. 

Ο Κύριός μας γεννάται ιστορικά και πνευματικά. 

Ιστορικά μεν γεννάται στην ταπεινή Βηθλεέμ μέσα 

στην φάτνη των ζώων. Πνευματικά δε γεννάται στις 

ταπεινές καρδιές, σε εκείνες που δεν έχουν εγωισμό 

και έπαρση και είναι κατάλληλες να γίνουν φάτνη για 

να φιλοξενήσουν το Θείο Βρέφος. Η ιστορική και η 

πνευματική διάσταση των Χριστουγέννων είναι τα δύο 

αλληλένδετα και αδιάσπαστα στοιχεία που χαρακτη-

ρίζουν και περιγράφουν την εορτή. Αν προσεγγίσουμε 

τα Χριστούγεννα μόνο ιστορικά τότε γίνονται απλώς 

μια ακόμα ρομαντική ιστορία, από τις πολλές που 

υπάρχουν, με γλυκό και τρυφερό περιεχόμενο. Είναι 

δυστυχώς ο τρόπος που οι περισσότεροι άνθρωποι 

επιλέγουν για να εορτάσουν τα Χριστούγεννα. Αφή-

νουν την πνευματική διάσταση της Θείας Γεννήσεως 

και με φαντασμαγορικούς στολισμούς και εκδηλώ-

σεις εορτάζουν απλώς μία ιστορική επέτειο γεννή-

σεως όπως γιορτάζουν και κάθε άλλα γενέθλια. Αν 

πάλι προσεγγίσουμε τα Χριστούγεννα μόνο πνευματι-

κά ως ένα μήνυμα αγάπης και φιλανθρωπίας αρνού-

μενοι την ιστορικότητά τους τότε τα καταργούμε ως 

γεγονός. Και τότε αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που 

παρατηρούμε κάθε χρόνο. Η αγάπη και η φιλανθρω-

πία αφού δεν εμπνέονται από την ζωντανή παρουσία 

του Χριστού ανάμεσά μας και δεν στηρίζονται στην 

σωτήρια διδασκαλία Του διαρκούν τόσο όσο διαρκεί 

και το στολισμένο δέντρο στο σαλόνι μας. Ο συνδυ-

ασμός της ιστορικής και της πνευματικής διάστασης 

των Χριστουγέννων είναι το κλειδί για να μπορούμε να 

εορτάζουμε και ταυτόχρονα να ζούμε την Γέννηση του 

Χριστού. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία, μας προε-

τοιμάζει πριν από την εορτή με την νηστεία ώστε αυτό 

που συνέβη ιστορικά άπαξ εν χρόνω να μπορούμε να 

το ζούμε πνευματικά και λειτουργικά κάθε χρόνο!

Αδελφοί μου,

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι μια ακόμα ευκαιρία 

για όλους μας μέσα από την ιστορική αλήθεια του γε-

γονότος της Γεννήσεως του Κυρίου να οδηγηθούμε 

στην πνευματική αναγέννηση που η ενανθρώπιση Του 

μας προσέφερε. Το Θείο βρέφος και πάλι βρίσκεται 

«κείμενον εν τη Φάτνη» και εμείς μέσα από το δώρο 

της ζωής που ο ενανθρωπήσας Χριστός μας χαρίζει 

έχουμε την δυνατότητα και φέτος να υμνήσουμε την 

δόξα Του μαζί με τους Αγγέλους, να προσκυνήσουμε 

το μεγαλείο Του μαζί με τους ποιμένες και να Του προ-

σφέρουμε τις καρδιές μας ως δώρα μαζί με τους Μά-

γους. Έτσι και η δική μας γέννηση δεν θα είναι απλώς 

ιστορικό γεγονός αλλά και πνευματικό αφού η προέ-

κτασή του θα είναι στην Βασιλεία του Θεού! 

Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς 

προς όλους τους αγαπητούς Ναξίους, Παρίους και 

Αντιπαρίους, τους εγγύς και τους μακράν, ιδιαιτέρως 

δε στους δοκιμαζομένους αδελφούς από ασθένεια, 

πένθος ή ανέχεια ο νεογέννητος Χριστός να σας χα-

ρίζει υγεία ψυχής και σώματος, να σας ενισχύει στον 

καθημερινό αγώνα της εργασίας και του μόχθου και 

να μας αξιώσει όλους να απολαύσουμε τον γλυκύτα-

το Παράδεισο που με την Γέννησή του προσέφερε και 

πάλι στον κόσμο.

Χρόνια πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα
Διάπυρος ευχέτης προς Κύριον

Ο Επίσκοπός σας
+ Ο Παροναξίας Καλλίνικος».
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικι-
άζεται άµεσα παραδοσιακή µεζονέτα, 
πλήρως εξοπλισµένη, µέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2020. Πληροφορίες στο τηλ. 
6972 639 017

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο 
το χρόνο, πετρόκτιστο νεόδµητο 
ισόγειο δίχωρο διαµέρισµα, 45 τ.µ., 
επιπλωµένο και πλήρως εξοπλισµένο, 
µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση, θέα 
και πάρκινγκ. ∆εκτές µόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. και ώρες επικοινωνί-
ας: 6988 401 084, 18:00-20:00

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), ε-
νοικιάζεται πολυτελής κατοικία 65 τ.µ, 
πλήρως επιπλωµένη και εξοπλισµένη, 
για όλο το χρόνο. Σαλόνι, κουζίνα, 1 
Υ/∆, 1 µπάνιο, A/C. ∆εν επιτρέπονται 
τα κατοικίδια. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. κ. Απόστολος: 6944 415 044

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 
το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 
Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή της 

Αλυκής - Αγκαιριάς - Κάµπου - 
Πούντας. Τηλ. 697 3047 502

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητεί να γκαρσο-
νιέρα επιπλωµένη για όλο το χρόνο 
στην Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε 
κυρία σε δικό της χώρο για το µοίρα-
σµα των εξόδων. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 293 1627

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από την εταιρεία 
DPS Μαργαρίτης Ηλίας στον Περι-
φερειακό της Παροικιάς, για εργασία 
στον τοµέα της παραγωγής και άτοµο 
µε γνώσεις γραφιστικής. Τηλ. 6937 
411 195, Email: info@dps.com.gr

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

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ/ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ζητείται για µόνιµη 
απασχόληση. Τηλ. 22840 22104

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
εργασία σε ζαχαροπλαστείο – καφέ 

στην Παροικιά, ηλικίας έως 40 ετών, 
µε γνώση παρασκευής καφέ. Απαραί-
τητη η γνώση αγγλικών. Μόνιµη 5/
ήµερη εργασία, πλήρης απασχόληση. 
Τηλ. 6947 306 867

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται για 
το κατάστηµα µε είδη πισίνας Piscines 
Ideales στην Αλυκή Πάρου, µε γνώ-
σεις υπολογιστή και αγγλικών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 28788 , 6947 
364 360, 6937 456 641 και βιογραφι-
κά στο email: paros@ideales.gr 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Η΄ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ζητείται από Τεχνική 
Εταιρεία µε έδρα στην Πάρο,  για 
το τεχνικό τµήµα. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε θέµατα αδειοδότησης 
και διαδικασιών/διεκπεραίωσης 
φακέλων στην πολεοδοµία. Επίσης, 
η γνώση AutoCad, Αγγλικών ή/και 
Γαλλικών, καθώς και εξοικείωση µε 
την πλατφόρµα υποβολής αδειών 
του ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών 
στο emali : cv.constructionparos@
gmail.com

Τα καταστήµατα VILLART HOME στην 
Νάουσα αναζητούν για µόνιµη απα-
σχόληση όλο τον χρόνο: α) ΠΩΛΗΤΗ. 
Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών 
και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ. β) 
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε προϋπηρεσία σε ραφή 
ειδών οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης. Τηλ. επικοινωνίας: 6934 665 
416, βιογραφικά στο cv@villart.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax:  22840 – 41563 
και στο e-mail: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764 

Ξενοδοχεία στην Παροικιά, ζητούν 
για τη σεζόν από Απρίλιο έως τέλος 
Οκτωβρίου, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και άτοµα 
για το ΣΕΡΒΙΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ από τριών µηνών και 
πάνω και ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πωλούνται. Επίσης 
πωλούνται ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΑ, 2 τρακτέρ και τα παρελκόµενά 
τους. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 900 
855

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ YANMAR πωλείται, σε 
άριστη κατάσταση, σχεδόν αµεταχείρι-
στο, µε καινούρια φρέζα και έξτρα 
καινούρια λάστιχα πίσω. Με 2 χρόνια 
εγγύηση. Τηλ. για πληροφορίες: 6976 
336 421

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
Σας ευχόµαστε καλές γιορτές µε υγεία και ευτυχία!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 523/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Την από 19-11-2019 αίτηση της Ιωάννας Καλακώνα 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων σε περιοχή τμήματος του οικισμού Μάρπησσας Δ.Κ. Μάρπησσας 
Δήμου Πάρου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός  

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Ιωάννη και της Αγαθής το γένος Γούσια, 

που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Φάρσαλα και η Καναρά Χριστίνα  του 

Μιχαήλ και της Σοφίας το γένος Θανοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοι-

κεί στα Φάρσαλα, θα παντρευτούν τον Ιανουάριο στα Φάρσαλα. 

Καµάρες - Πάρος • τ: 22840 52150 • f: 22840 52172
e-mail: fanovafe@otenet.gr • www.auto-barbaris.gr

AUTOBARBARIS

Το φανοποιείο-βαφείο του Χαράλαµπου Μπαρµπαρή
σας εύχεται χρόνια πολλά & µε υγεία το νέο έτος.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Εορταστικες ευχες

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Καλές γιορτές & καλή
χρονιά σε όλους.

Από καρδιάς ευχόµαστε
ειρήνη, υγεία, αιδιοδοξία,
δύναµη και προκοπή.

Εύχομαι  καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, 

υγεία πάνω απ’ όλα και αγάπη.

Το νέο έτος ας κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου 

πραγματικότητα.

Σιέττος Βασίλειος

δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Εύχομαι σ’ όλους τους Κυκλαδίτες και 

Κυκλαδίτισσες, καλά Χριστούγεννα και Καλή Νέα 

χρονιά. Μαζί πάντα στους αγώνες για βιώσιμα 

νησιά και για Ειρήνη, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη!!!

Νικόλαος Συρμαλένιος

βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το 2020
Με την ευχή και ελπίδα ότι εμείς οι κάτοικοι της 
Πάρου, παριανοί και μη, είμαστε αισιόδοξοι και 
πιστεύουμε ότι υπάρχει καλή σύνθεση δυνάμεων 
και ανθρώπων στο δημοτικό συμβούλιο.
Με το αυτονόητο ότι όλοι μας θέλουμε 
την αναγέννηση του τουρισμού, οικονομική 
αναγέννηση, παιδεία, υγεία, συγκοινωνία και 
λύση οδικού – στάθμευσης, δικτύου. Οπότε εάν 
κάνει ο ένας ένα βήμα πίσω, το ίδιο και άλλοι ένα 
βήμα πίσω, μετά και οι δύο θα κάνουν βήματα 
μπροστά.
Όλοι μαζί για την Πάρο μας.
Πάνος Κεμπάμπης
αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Εύχομαι ολόψυχα το λαμπερό αστέρι των 

Χριστουγέννων να ζεστάνει τις καρδιές μας και 

να μας οδηγήσει σε έναν κόσμο γεμάτο Αγάπη, 

Ελπίδα, Υγεία και Ευτυχία, όπου οι ευχές και τα 

όνειρά όλων σας θα γίνουν πραγματικότητα.

Δώρα Σαρρή Παπακυρίλλου

αντιδήμαρχος Πάρου

Οι μέρες των Χριστουγέννων ας μεταφέρουν τη 

μαγεία τους στο σπίτι σας και ο… Άγιος Βασίλης 

ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας.

Άγγελος Άγουρος 

δημοτικός σύμβουλος Πάρου



14 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019Περίληψη πρόσκλησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) 
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους 
δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Η πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις και υπο-δράσεις:

Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Δράσης Κωδικός 

Υπο-δράσης
Τίτλος 

Υπο-δράσης
Ενδεικτική δημόσια 

δαπάνη (€)

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 40.000,00

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 40.000,00

19.2.2

Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής

425.000,00

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 340.000,00

19.2.2.4
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής

215.000,00

19.2.2.5
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

160.000,00

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 210.000,00

19.2.3

Οριζόντια ενίσχυση στην 
ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής

19.2.3.1
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής
850.000,00

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 240.000,00

19.2.3.4
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

130.000,00

19.2.3.5
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

130.000,00

19.2.7
Συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών 
παραγόντων

19.2.7.3
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 
και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 

εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
200.000,00

Συνολική ενδεικτική δημόσια δαπάνη 2.980.000,00

Οι προκηρυσσόμενες υπο-δράσεις, οι περιορισμοί, η περιοχή εφαρμογής, τα χρη-
ματοδοτικά στοιχεία, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κριτήρια 
επιλογής κ.α. ανά υπο-δράση, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα 
παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενες από τα δι-
καιολογητικά/έγγραφα για τα οποία απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή. Για την 
ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης 
προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ην δυνητικό/ή δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  
05-12-2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 
04-03-2020 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν ή να αποστείλουν 
στην ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» στη διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπι-
νά - Ερμούπολη - 84100 Σύρος, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, 
όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα πα-
ραρτήματα «Αίτηση στήριξης, Αίτηση στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία, Μελέτη 
βιωσιμότητας, Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης, Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου 
δικαιούχου, Υπεύθυνη δήλωση περί de minimis, Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα 
ΜΜΕ» και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρω-
τοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολ-
λο της ΟΤΔ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 

εμπρόθεσμης υποβολής. Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θε-
ωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου 
(ΕΛΤΑ - συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυ-
μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των 
ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης 
υποβολής.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών, η αίτηση 
στήριξης θα απορριφθεί ως μη πλήρης.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη 
και σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλά-
δων Α.Ε.» και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-cyclades.
gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, 
τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινήσεις, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαράκη, Νατάσα Κλήμη και Γεώρ-
γιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: Info@e-cyclades.gr.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
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Καρέκλες 
εξουσίας, 
«ηλεκτρικές 
καρέκλες!»

Η διαχείριση μιας κυβερνητικής καρέκλας, δε δι-
αφέρει από τη διαχείριση μιας «ηλεκτρικής» καρέ-
κλας και συνοδεύεται, τις περισσότερες φορές, από 
«πολιτικό θάνατο». Στην πιο ανώδυνη περίπτωση, 
οικονομική εξόντωση, και κοινωνικό διασυρμό στην 
πιο επώδυνη. 

Είναι μια πολύφερνη νύφη, που ορέγονται πολλοί, 
και θυσιάζουν πολλές φορές ακόμη και την υστε-
ροφημία τους. Μπορεί να μετατραπεί «εν μία νυ-
κτί» σε φλεγόμενη βάτο, και αντί για τη φωνή της 
ανώτερης θεϊκής δύναμης, να ακουστεί η φωνή του 
δημόσιου κατήγορου που θα προτάσσει το «κάτσε 
στο σκαμνί».

Τα κυβερνητικά αξιώματα στις μέρες μας, κατα-
κτώνται με τις ακόλουθες δεξιότητες. Πίστη προς 
το κόμμα, υπακοή στον αρχηγό, διορατικότητα, 
ελιγμοί, καπατσοσύνη, γρήγορα αντανακλαστικά, 
μεγάλη τύχη, ευλυγισία μέσης και ιδεολογίας. Πρό-
σθετα προσόντα, όπως  ένσημα σε αφισοκολλήσεις, 
ακόλουθοι περιοδειών αρχηγού, χειροκροτητές, δεν 
είναι υποχρεωτικά, αλλά θα εκτιμηθούν σε περίπτω-
ση ισοψηφίας. Φυσικά προηγούνται οι αποτυχημέ-
νοι των ψηφοδελτίων, οι γνωστοί σε όλους πολι-
τευτές! Συμμετοχή σε διάφορα κομματικά μητρώα, 
δε λαμβάνονται σοβαρά στην τελική επιλογή, όπως 
και συμμετοχή σε κάθε είδους κλαδικά ψηφοδέλτια, 
εμπορικά επιμελητήρια, συλλόγους μηχανικών, δικη-
γόρων, ιατρών κλπ. Η επιλογή είναι ενός ανδρός και 
το πολύ κάποιων μελών της οικογένειας του. 

Φυσικά, οι κομματικές ισορροπίες εγγυώνται την 
μακροημέρευση της κυβέρνησης. 

Όμως, αγαπητοί μνηστήρες των διαφόρων κυ-

βερνητικών εδράνων, να διαβάσετε τις πρώτες σει-
ρές του άρθρου με ιδιαίτερη προσοχή. Ζούμε και 
βιώνουμε καχύποπτους και πονηρούς καιρούς. Ο 
χώρος της κεντρικής πολιτικής σκηνής θεωρείται 
από τους πολίτες χώρος διαπλοκής και διαφθοράς. 
Προκατάληψη, δυσπιστία σε κάθε οικονομική δια-
χείριση, συνεχής έλεγχος από την αντιπολίτευση, 
σε κάθε υπογραφή που μπαίνει σε σχέδια νόμου 
και κλονισμός της εμπιστοσύνης προς απώτερους 
στόχους των εχόντων την εξουσία. Η «εθελουσία» 
έξοδος από τα κυβερνητικά κλιμάκια παραμονεύει. 

Μοναδική βάρκα σωτηρίας ο νόμος περί ευθύ-
νης υπουργών, που όμως διαφοροποιείται ριζικά 
και αφήνει ακάλυπτα τα νώτα και τις υπογραφές. 
Και δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί, για το χρόνο 
παραμονής στα υπουργικά έδρανα, αποζημίωση 
για πολιτική βλάβη, ούτε έχει ενταχθεί ο χρόνος 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για μεγα-
λύτερη σύνταξη. Μπορεί ένα από τα οδόσημα της 
ζωής ενός πολιτικού να είναι και ένας υπουργικός 
θώκος, αλλά οι εποχές δεν είναι πλέον κατάλληλες. 
Μια θέση που δίνει προστιθέμενη αξία στην εικόνα 
ενός πολιτικού, αλλά που τον φορτώνει με άγχος, 
νεύρα, πίεση, γκρίνιες, απογοητεύσεις. Πολλά είναι 
τα παραδείγματα που πρωτοκλασσάτοι υπουργοί 
παύτηκαν εν μία νυκτί, μέσα στο αεροπλάνο, μετά 
από μια «στραβή» που τους έτυχε στη βάρδια τους. 
Μοναδικό κέρδος η αναφορά στις προσωπικές τους 
κάρτες, κάτω από το όνομα, το «τέως υπουργός» 
και με ψιλά γράμματα!

Σε μια στιγμή από την τάξη των «ελίτ» στην τάξη 
των «αποτυχημένων» των «αλήτ!». Σύμφωνα με τα 
όσα γράφονται στις παραπολιτικές στήλες πολλών 
εφημερίδων, ο ανασχηματισμός της νέας κυβέρ-
νησης των 6 μηνών, είναι «προ των πυλών», για 
λόγους βελτίωσης της ταχύτητας του κυβερνητι-
κού έργου, ασυνεννοησίας, αδυναμίας υλοποίησης 
κυβερνητικών εξαγγελιών, αλλά και αλλαγής προ-
σώπων για κομματικές και ιδεολογικές ισορροπίες. 
Αρκετές φορές η Οδύσσεια ενός πολιτικού, ξεκινάει 
από την προαγωγή του και μετακίνηση του από τα 
έδρανα της Βουλής, στα υπουργικά.

Αν θέλετε να μείνετε στο απυρόβλητο, να μην χα-
ρακτηριστείτε «μαύρο πρόβατο» και να μην πέσετε 
τα χέρια αδίστακτων «συκοφαντών», παραμείνετε 
ασφαλείς στις θέσεις σας. Είναι δύσκολοι οι καιροί 
για τους μετέχοντες σε κυβερνητικά συμβούλια.

Απαντήστε απλά «Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά…».

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Ο δαίμων…
Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας το περα-

σμένο Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, υπό τον τίτλο: 
«Παροικιά: Ο λόγος στους πολίτες», η τοποθέτηση 
που αναγράφουμε στον πρ. αερολιμενάρχη, Μένεγο 
Μαύρη, δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά στον τοπικό σύμ-
βουλο Παροικιάς, Γ. Μπιζά.

Το λάθος οφείλεται σε εμάς κατά την απομαγνητο-
φώνηση και την αντιγραφή που κάναμε. Ζητούμε συγ-
γνώμη.

Χάθηκε 1 εκ. 
ευρώ από τον 
δήμο!

Την απόλυτη επιβεβαίωση παλαιότερου ερωτήμα-
τος σε δημοσίευμα στην παραπολιτική στήλη «διαφω-
νίες», για το αν έχει χαθεί η χρηματοδότηση για την 
ανέγερση νέου δημαρχείου έδωσε στη συνεδρίαση 
της 6ης Δεκεμβρίου 2019 ο ίδιος ο δήμαρχος Πάρου, 
Μ. Κωβαίος.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Θ. Μαρινόπουλος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου ρώτησε τον κ. δήμαρχο 
σχετικά μ’ αυτό το θέμα.

Ο κ. Κωβαίος δήλωσε ότι όντως τα χρήματα αυτά 
(1 εκ. ευρώ) χάθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, 
διότι η τεχνική υπηρεσία δεν πρόλαβε να κάνει 
τη σχετική μελέτη… Σημειώνουμε ότι τα χρήματα 
αυτά είχαν μπει στον προϋπολογισμό για την κατα-
σκευή του δημαρχείου Πάρου και το 2013 ο κωδικός 
άλλαξε για «επισκευή – συντήρηση» του δημαρχείου.

Έτσι, με αυτήν την απλή δήλωση, ο κ. Κωβαίος μας 
είπε ότι χάθηκαν τα χρήματα… Τόσο απλά!

Η αντίδραση ΚΚΕ
Υπό τον τίτλο: «Η επίθεση δεν είναι πάντα η κα-

λύτερη άμυνα…» η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ δη-
μοσίευσε στις 7/12/2019 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου ο δήμαρχος Πάρου ρωτήθηκε για την 
τύχη της παλιάς χρηματοδότησης του δήμου των 
1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση του δημαρχείου, 
που «χάθηκε» όπως είπε, γιατί η δημοτική αρχή δεν 
είχε τις απαιτούμενες μελέτες.

Για να «διασκεδάσει τις εντυπώσεις» από το γεγονός 
αυτό, κατέφυγε στη γνωστή μέθοδο της αντικομουνι-
στικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι το οικόπεδο που 
κτίστηκε το «Σπίτι του Λαού» στον Περισσό, δωρίθη-
κε στο ΚΚΕ από τον μεγαλοβιομήχανο Μποδοσάκη. 
Επειδή εδώ και καιρό τον περιτριγυρίζουν «περισπού-
δαστοι αναλυτές» και «αναλύσεις» σκοτεινών κύκλων 
και επιδιώξεων, του γνωρίζουμε ότι το οικόπεδο 
που κτίστηκαν τα γραφεία του ΚΚΕ αγοράστηκε 
τέλη της δεκαετίας του ’70 με χρήματα από μια 
τεράστια οικονομική εξόρμηση του Κόμματος 
την εποχή εκείνη. 

Η πολιτική ένταξη του Μ. Κωβαίου είναι γνωστή και 
προφανώς δικαίωμα του. Από την υπεύθυνη θέση του 
δημάρχου όμως, δεν είναι δικαίωμα του η παραπλη-
ροφόρηση και η συκοφάντηση του ΚΚΕ, της προσφο-
ράς του στους αγώνες και τις κατακτήσεις του λαού 
μας στην υπερ-εκατοντάχρονη πορεία του, ποτισμέ-
νης με το αίμα και τον αγώνα χιλιάδων αγωνιστών 
του λαού μας. 

Δεν είναι δικαίωμα του η προσβολή των φίλων, οπα-
δών και μελών του Κόμματος που με την προσφορά 
τους σε δουλειά και σε χρήμα, την αυταπάρνηση τους 
κατόρθωσαν να φέρουν πριν από χρόνια σε πέρας 
αυτό το τεράστιο έργο της αγοράς του οικοπέδου και 
της ανέγερσης των κομματικών γραφείων του ΚΚΕ. 

Τον «Περισσό» δεν τον χάρισε κανείς, είναι 
δημιούργημα του ίδιου μας του λαού». Αύξηση 

κίνησης
Τη μεγαλύτερη κίνηση των τελευταίων εννέα ετών 

είχε το λιμάνι Παροικιάς, καθώς τον Νοέμβριο του 
2019 αποβιβάστηκαν σ’ αυτό 12.601 επιβάτες. 

Όμως αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση εί-
ναι ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 είχαμε 
τη μεγαλύτερη κίνηση οχημάτων στην ιστο-
ρία, αφού στην Πάρο κατήλθαν από τα πλοία 1614 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης, 695 φορτηγών, 345 δικύ-

κλων, δύο πούλμαν και δύο τροχόσπιτων που επιβε-
βαίωσαν ουσιαστικά ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
στην Παροικιά δεν είναι μόνο τους θερινούς μήνες. 

Οι περισσότεροι επιβάτες στον λιμένα Παροικιάς 
αποβιβάστηκαν από τον λιμένα Πειραιώς (8.520), 
ενώ στη δεύτερη θέση ήταν εκείνοι από τον λιμένα 
Νάξου (1906) και στην τρίτη θέση εκείνοι από την 
Ερμούπολη (1015). Συνολικά τον μήνα Νοέμβριο, 
στο νησί μας, εκτελέστηκαν συνολικά 135 κατάπλοι 
από 4 συμβατικά πλοία και ένα ταχύπλοο και η Πά-
ρος συνδέθηκε με 21 λιμένες της χώρας. 

Τέλος, κατά τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποιήθη-
καν 34 κατάπλοι φορτηγών πλοίων και 11 κατάπλοι 
δεξαμενόπλοιων. 
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Νίκη Αστέρα 
στο ντέρμπι

Με 0-1 ο Αστέρας Μαρμάρων πήρε μεγάλη νίκη 
στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς απέναντι στον Νηρέα, 
στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε για το πρωτάθλη-
μα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαι-
ρίες για να προηγηθούν με κυριότερη ευκαιρία εκεί-
νη του Νηρέα στο 5ο λεπτό, όταν σουτ του Ρούσσου 
έστειλε την μπάλα στην οριζόντια δοκό των Μαρμά-
ρων.

Στο 51ο λεπτό ο Βιτζηλαίος πέτυχε ένα πολύ όμορ-
φο γκολ με ψηλοκρεμαστό σουτ για να δώσει την 
πρωτοπορία στον Αστέρα Μαρμάρων. Στη συνέχεια 
του αγώνα ο Νηρέας βγήκε ομαδικά στην αντεπίθεση 
για να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. 

Στο 88ο λεπτό ξεκίνησαν τα απρόοπτα. Συγκριμέ-
να, για έναν ακόμα αγώνα οι προβολείς του σταδίου 
Παροικιάς έσβησαν στο μεγαλύτερο μέρος τους και 
ύστερα από συνεννόηση των δύο ομάδων το παιχνί-
δι συνεχίστηκε στο «ρομαντικό» ημίφως… Στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε τη μεγαλύτε-
ρη ευκαιρία του Νηρέα να ισοφαρίσει, όταν ένα λάθος 
των αμυντικών του Αστέρα έδωσε την μπάλα στον 
Αρκουλή και ο τελευταίος έδωσε πάσα «πάρε βάλε» 
στον αμαρκάριστο Ταντάνη, που είχε φάτσα μόνο τα 
δίχτυα. Ο Ταντάνης όμως δεν μπόρεσε να κοντρολάρει 
και τελικά ο αγώνας έληξε με 0-1 υπέρ του Αστέρα 
Μαρμάρων.

Οι πρωταγωνιστές 
Νηρέας: Καρποδίνης, Ζουμής (Τριπολιτσιώτης), 

Βράπι (Ταντάνης), Γ. Αρκουλής, Ημέρι, Άλκο (Βοσινά-
κης), Ρούσσος, Μπαμπαλιού, Σιμόπουλος, Λόκα, Ν. 
Αρκουλής

Αστέρας Μαρμάρων: Βασιλάρης, Βιτζηλαίος, 
Μπελούκης (Παπαδόπουλος), Νταής, Κοτσιοβός, Καρ-
γιώτης (Ζέλα), Αντιπαριώτης (Αλιπράντης), Χριστόφο-
ρος, Αριανούτσος, Κληρονόμος (Μοστράτος), Ραμπα-
βίλας.

Μεγάλη νίκη Μαρπησσαϊκού
Για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυ-

κλάδων, ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε στο γήπεδο των 
Μαρμάρων τον ΑΟ Πάρου Β’ με 3-2.

Η δεύτερη ομάδα του ΑΟΠ ήταν ένας πολύ αξιόλο-
γος αντίπαλος, αλλά οι Μαρπησσαίοι έβγαλαν ψυχικές 
δυνάμεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πήραν δί-
καια τη νίκη στο τέλος του παιχνιδιού.

Ο Μαρπησσαϊκός προηγήθηκε 1-0 με τον Εσάι στο 
28ο λεπτό. Ο ΑΟΠ Β’ ισοφάρισε 1-1 τέσσερα λεπτά 
πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με εκπληκτικό 
σουτ από το «Γ» της μεγάλης περιοχής του Χύσκα.

Η ομάδα της Μάρπησσας ξεκίνησε το δεύτερο ημί-
χρονο πολύ δυναμικά, είχε δύο δοκάρια με τους Βιτζη-
λαίο και Γκεμπόρις στο 64ο και 68ο λεπτό αντίστοιχα 
και ο Ευστρ. Κρητικός έβαλε μπροστά στο σκορ τους 
Μαρπησσαίους στο 77ο λεπτό. Ο ΑΟΠ δεν το έβαλε 
κάτω και ο Αν. Σαρρής έγραψε το 2-2 στο 82ο λεπτό. 
Και ενώ οι παίκτες του ΑΟΠ πανηγύριζαν ακόμα την 
ισοφάριση ο Εσάι έγραψε στο 83ο λεπτό το τελικό 3-2.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Τζανακόπουλος, Παντελαίος, Κι-

οσές, Δ. Κρητικός, Τσιγώνιας, Αντωνόπουλος, Βιτζη-
λαίος, Πατέλλης, Γκεμπόρις (Ευστρ. Κρητικός), Βράπι 
(Ντζουμανίκας), Εσάι

ΑΟΠ Β’: Χαριστός, Σκανδάλης, Βλακά, Τσαντάνης, 
Χερουβείμ, Πάπα (Γκιόκα), Ζγουράτι, Λουκής, Σαρρής, 
Χύσκα, Σκιαδάς.

Πανόραμα ΕΠΣ Κυκλάδων
Κύπελλο ΕΠΣΚ
Φιλώτι – ΑΟ Πύργου 3-3 (πεν. 2-4)
Σέριφος – ΑΟ Σύρου 1-1 (πεν. 4-5)

Βαθμολογία Α’ ΕΠΣΚ
1. Πανναξιακός 19
------------------------------

2. ΑΟ Σύρου 19
3. ΑΟΠ 13
4. Μύκονος 10
5. ΑΟ Πύργου 9
6. Σέριφος 6
-------------------------------
7. Καρτεράδος 3
8. Πάγος 0
Σημ.: Μύκονος και Καρτεράδος έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.
Β’ ΕΠΣΚ (Α’ Όμ.)
1. Ελλάς Σύρου 15
2. Παμμηλιακός 9
------------------------------
3. ΠΑΣ Τήνου 6
4. Πανσιφναϊκός 3
5. Αίας Σύρου 0
Σημ.: Ελλάς Σύρου και Παμμηλιακός έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.
Β’ ΕΠΣΚ (Β’ Όμ.)
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 0-1
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ Β’ 3-2
Βαθμολογία
1. Αστέρας Μαρμάρων 9
2. Μαρπησσαϊκός 6
--------------------------------------
3. Νηρέας 6
4. Κύθνος 6
5. ΑΟΠ Β’ 3

Β’ ΕΠΣΚ (Γ’ Όμ.)
Αστέρας Τραγαίας – Ίος 2-0
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 12
2. Ίος 9
-------------------------------------
3. Φιλώτι 9
4. Αστέρας Τραγαίας 6
5. Πανναξιακός Β’ 0
Σημ.: Ο Πανναξιακός Β’ έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 0-3
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 5-2
Φιλώτι – Παμμηλιακός 2-3
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 15
2. Νηρέας 15
3. ΑΟΠ 12
4. Φιλώτι 9
5. Μαρπησσαϊκός 3
6. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Παμμηλιακός και ΑΟΠ έχουν έναν αγώνα λι-

γότερο.
Γ’ Εθνική (5ος  Όμ.)
Πανθηραϊκός – Κηφισιά 3-1
Ερμής Κορυδαλλού – Άνω Μερά Μυκόνου 1-2
Ηλυσιακός – Θύελλα Καμαρίου 1-2
Φωστήρας – Αγ. Ιερόθεος 1-1
Καλλιθέα – Ακράτητος 3-0
Αγ. Ανάργυροι – Εθνικός 0-1
Κερατσίνι – Μοσχάτο 1-2
Βαθμολογία

1. Καλλιθέα 26
------------------------------------
2. Θύελλα Καμαρίου 26
3. Μοσχάτο 24
4. Αγ. Ιερόθεος 24
5. Πανθηραϊκός 19
6. Φωστήρας 17
7. Κηφισιά 16
8. Άνω Μερά Μυκόνου 16
---------------------------------------
9. Κερατσίνι 12
10. Εθνικός Π. 11
11. Ακράτητος 11
12. Αγ. Ανάργυροι 8
13. Ηλυσιακός 12
14. Ερμής Κορ. 12
Σημ.: Κηφισιά και Εθνικός έχουν έναν αγώνα λιγό-

τερο.

Αθλητισμός - Καθημερινότητα

Αιμοδοσία

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εθελο-
ντών αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου, «Μαρία 
Ναυπλιώτη», ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του για 
την προσφορά τους στην χειμερινή αιμοληψία.

Φέτος, έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα του συλλό-
γου 596 συμπολίτες μας οι οποίοι πρόσφεραν 544 
φιάλες αίματος. Ο σύλλογος ευχαρίστησε με ανακοί-
νωσή του ιδιαίτερα τους νέους των νησιών μας, που 
με προθυμία έγιναν εθελοντές αιμοδότες.

Πιο αναλυτικά προσφέρθηκαν από την κοινότητα 
Παροικιάς 358 φιάλες, από την κοινότητα Νά-
ουσας 51 φιάλες, από την κοινότητα Αρχιλόχου 
42 φιάλες, από την κοινότητα Αγκαιριάς 51 
φιάλες και από τον δήμο Αντιπάρου 42 φιάλες. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου και Αντιπάρου, 
οι οποίες είχαν ως σκοπό την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών για την αξία της αιμοδοσί-
ας. Για αυτόν τον το λόγο οι αιμοδότες ευχαρίστησαν 
όλους τους διευθυντές των σχολείων της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, ο σύλλογος αιμοδοτών 
Πάρου Αντιπάρου, «Μ. Ναυπλιώτη», ευχαρίστησαν το 
κλιμάκιο αιμοληψίας του νοσοκομείου παίδων, «Αγία 
Σοφία», το Κέντρο Υγείας Πάρου, την κοινότητα Αγκαι-
ριάς, την κοινότητα Αρχιλόχου, την ενορία Παντάνασ-
σας Νάουσας, το δημοτικό σχολείο Αντιπάρου, την 
κοινοπραξία Φέρυ-μποτ, το ΚΤΕΛ, τα ΜΜΕ, την ΚΔΕ-
ΠΑΠ και το εστιατόριο «Τσιτσάνης».


