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Ένοχη και επικίνδυνη 
η ανοχή...
Η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σημαδεύτηκε για μια 
ακόμα φορά από την συμπεριφορά του Αντιδημάρχου Π. Κεμπάμπη αλλά 
και την ανησυχητική στάση ανοχής της πλειοψηφίας.

(συνέχεια στη σελίδα 16)
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Στον ελεύθερο 
χρόνο μου…

Χόμπι είναι οποιοδήποτε δραστηριότητα προσφέρει 
ικανοποίηση, χαλάρωση και ευχαρίστηση. 

Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ενδιαφέροντα 
εκτός δουλειάς, και στην προκειμένη περίπτωση εφό-
σον μιλάμε για παιδιά, εκτός σχολείου. Είτε αυτά είναι 
ο αθλητισμός, η μουσική, η ζωγραφική, είτε κάτι πιο 
συνηθισμένο, όπως οι βόλτες και το σινεμά. Χόμπι εί-
ναι οτιδήποτε γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο με τρόπο 
τέτοιο, που καταπολεμάται η ανία και «γεμίζει» η ψυχή. 

Το ερώτημα είναι, στην εποχή που ζούμε, πόσο ελεύ-
θερο χρόνο έχουν τα παιδιά; Και πόσο πρόθυμοι εί-
μαστε εμείς να στηρίξουμε τις επιλογές τους, και το 
κυριότερο, να τις κατανοήσουμε; 

Πέτρος, ο συνεσταλμένος: «Στον ελεύθερο χρό-
νο μου, μου αρέσει να τραγουδάω κυρίως. Μου αρέ-
σει γιατί μέσα από τη μουσική μπορώ να εκφράσω 
πολλά που δε μπορώ με λόγια. Ιδιαίτερα μου αρέσει 
να παίζω και σαντούρι όταν τραγουδάω. Οι γονείς 
μου ευτυχώς είναι πέρα για πέρα θετικοί σ’ αυτό γιατί 
ξέρουν ότι το αγαπάω. Όταν παίζω ηρεμώ, χαίρομαι 
γιατί απλά μου αρέσει η μουσική. Δε θα ήθελα να 
ασχοληθώ επαγγελματικά, αλλά θα μου άρεσε να συ-
νεχίσω να παίζω κι όταν μεγαλώσω. Γιατί η μουσική 
έχει το προνόμιο να εκφράζει πάρα πολλά συναισθή-
ματα τα οποία τα λόγια δεν εκφράζουν».

Μαρία, η καλλιτέχνιδα: «Αγαπώ το make up και 
γενικά τα καλλυντικά. Το δωμάτιό μου είναι γεμάτο με 
τέτοια. Οι γονείς μου γνωρίζουν την αγάπη που έχω 
γι’ αυτά αλλά κατά βάθος πιστεύω ότι δε θέλουν να 
ασχοληθώ στο μέλλον με την αισθητική. Το ίδιο και 
οι γιαγιάδες και οι παππούδες μου. Δεν ξέρω γιατί 
το να αρέσει σε κάποιον να βάφεται και να «φτιάχνε-
ται» είναι κακό ακόμα και σήμερα. Οι περισσότεροι το 
θεωρούν περίεργο αυτό το επάγγελμα γιατί δεν είναι 
επιστημονικό. Συνήθως οι μεγάλοι θεωρούν πιο ση-
μαντικές τις επιστήμες και αν ακούσουν ότι κάποιος 
σπούδασε αισθητική τον θεωρούν αγράμματο και ότι 
επέλεξε αυτό το επάγγελμα γιατί δε μπορούσε να πε-
ράσει σε άλλες πιο «υψηλές» σχολές. Εγώ όταν βάφω 
τις φίλες μου νιώθω μια ελευθερία και μου αρέσει 
πάρα πολύ. Ό,τι και να μου πουν δε θα αλλάξει τίποτα 
γιατί μου αρέσει το μακιγιάζ και δεν μπορεί κανείς να 
το αλλάξει αυτό». 

Νίκος, το «μέταλλο»: «Η μουσική για μένα είναι 
ένα εναλλακτικό μέσο έκφρασης, ιδίως για εσωστρε-
φείς και ντροπαλούς ανθρώπους όπως εγώ. Πιο συ-
γκεκριμένα η μέταλ μουσική. Όταν ασχολούμαι είτε 
σε επίπεδο εξάσκησης, είτε ακούσματος, αισθάνο-
μαι ότι εξερευνώ τις δικές μου ικανότητες. Είναι ένα 
κίνητρο να προχωρώ μπροστά και να ξεπερνάω τα 
εμπόδια που συναντώ. Μου αρέσει πολύ το γεγονός 
ότι είμαι ελεύθερος να χρησιμοποιώ τη φαντασία μου 
και τη δημιουργικότητά μου. Δεν έχω όρια κι αυτό με 
εκπλήσσει, και προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό που μου αρέσει στη μέ-
ταλ είναι το γεγονός ότι μέσω αυτού του είδους μπο-

ρώ και εκφράζομαι. Οι «παραμορφωμένες» κιθάρες, 
το μπάσο και η δουλειά των ντραμς μου δίνουν ένα 
αίσθημα πληρότητας. Και οι στίχοι, που τις περισσό-
τερες φορές είναι αριστουργήματα, δίνουν άλλο επί-
πεδο σ’ αυτό το είδος».

Στέφανος, το παιδί των λουλουδιών: «Θα 
ήθελα πολύ να κάνω πεζοπορία σε όλη την Πάρο. 
Μου αρέσει να είμαι κοντά στη φύση αν και δεν είμαι 
όσο θα ήθελα. Δυστυχώς δεν έχει τύχει να μπορέσω 
να πάω μαζί με κάποιο γκρουπ για πεζοπορία, και δεν 
έχω και φίλους που θέλουν να απολαύσουν τη ζωή 
με τον ίδιο τρόπο. Όταν είμαι έξω, στη φύση, νιώ-
θω ένα απερίγραπτο συναίσθημα, χαλαρώνω, ηρεμώ, 
σκέφτομαι καθαρά. Θα μου άρεσε να πηγαίνω έστω 
με τους γονείς μου, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Και που 
τους το έχω πει δηλαδή δεν έχουμε πάει ακόμα».

Ειρήνη, η γυριστρούλα: «Δεν ξέρω αν είναι χό-
μπι, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες με τις φίλες 
μου. Να ξεφεύγω από τη ρουτίνα και το διάβασμα, και 
να περνάω χρόνο με ανθρώπους που με κάνουν να 
γελάω και να ξεχνάω τα προβλήματα της καθημερι-
νότητας. Όταν είμαι με την παρέα μου νιώθω ευτυχι-
σμένη. Μου αρέσει να μιλάμε για διάφορα θέματα και 
δε θεωρώ ότι είναι  «χάσιμο χρόνου» γιατί καλύτερα 
να είσαι έξω, παρά κλεισμένος σε ένα σπίτι μπροστά 
στην τηλεόραση».

Βασίλης, ο ανήσυχος: «Εγώ θεωρώ χόμπι κάτι 
που κάνω και περνάει η ώρα μου όμορφα και γρήγο-
ρα. Μου αρέσει να βλέπω βίντεο διάφορων ανθρώ-
πων στο youtube, κάτι που κανείς δεν καταλαβαίνει 
γιατί. Με ρωτάνε γιατί σπαταλάω το χρόνο μου έτσι, 
μου λένε να πάω να διαβάσω και πως δε μου προ-
σφέρει τίποτα να βλέπω «βλακείες», να πάω για ύπνο 
για να μη χάσω την πρώτη ώρα και πως εφόσον έχω 
ελεύθερο χρόνο, καλύτερα να διαβάσω αρχαία. Το 
θέμα είναι πως αυτός ο ελεύθερος χρόνος δεν πε-

ρίσσεψε. Πιέστηκα για να τον δημιουργήσω. Εγώ 
λοιπόν ρωτάω τους μεγάλους: Αυτές οι σειρές που 
παρακολουθείτε μανιωδώς και είστε μπροστά στην 
τηλεόραση με τις ώρες, τι σας προσφέρουν; Γιατί δεν 
κάνετε κάτι πιο χρήσιμο, όπως το να πλέξετε; Μήπως 
γιατί κι εσείς τις ώρες που σας περισσεύουν θέλετε  
να τις περάσετε χωρίς πίεση, κάνοντας κάτι που σας 
χαλαρώνει; Δεν είστε μηχανές για να δουλεύετε όλη 
μέρα. Ούτε κι εμείς όμως, που κοντεύουμε να «κά-
ψουμε φλάντζα» από το διάβασμα». 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι απαραίτητος για όλους. 
Και είναι επιλογή του καθενός πώς θα τον αξιοποιή-
σει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Εκείνα πάντα ενδιαφέρονται 
να μάθουν κάτι καινούριο, αλλά χρειάζονται καθοδή-
γηση και παρότρυνση μέχρι να ανακαλύψουν αυτό 
που πραγματικά τους χαρίζει ευτυχία. Υπάρχουν πολ-
λά ταλέντα που ίσως ποτέ δεν τους δόθηκε η ευκαι-
ρία να αναπτυχθούν, ακόμα και να ανακαλυφθούν. Και 
υπάρχουν κι άλλα που  ανακαλύφθηκαν  νωρίς, αλλά 
ντράπηκαν ή φοβήθηκαν να αποκαλυφθούν. Για το 
τέλος, αφήνω τις απαντήσεις των παιδιών που είχαν 
χόμπι, αλλά λόγω διαβάσματος και φροντιστηρίων τα 
παράτησαν. Και αναρωτιέμαι, αν το σύστημα ήταν δια-
φορετικό, κι αν στο σχολείο παίρναμε τις γνώσεις που 
έπρεπε, μήπως υπήρχαν λιγότερα πιεσμένα παιδιά, με 
περισσότερο πολύτιμο χρόνο και περισσότερη χαρά; 

Μιχάλης: «Δεν έχω χόμπι, μόνο διάβασμα».
Ελένη: «Δεν έχω ύπνο, γιατί ακόμα δεν έχω κατα-

σταλάξει τι ακριβώς θα κάνω τον Ιούνιο που τελειώ-
νω».

Δημήτρης: «Έκανα γυμναστική αλλά τη σταμάτη-
σα γιατί έχω πολλά μαθήματα».

Στέλλα: «Μόνο διάβασμα. Και καμιά  βόλτα που 
και που, να ξεσκάω».

Ελευθερία Χανιώτη

Νεολαία

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 521

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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Μεταφορικό 
Ισοδύναμο 2020

Το 2019 ολοκληρώθηκε για το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Οι νησιώτες δικαιούχοι 
της κάρτας θα πρέπει να προβούν στην ανανέωση - επικαιροποίηση της για το 2020 
προκειμένου να εξασφαλίσουν εκ νέου τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων. 

Να σημειωθεί ότι μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου χρηματοδοτούνται 20 
συνολικά μετακινήσεις (πλοία και αεροπλάνα) το έτος.

Τα βήμα που πρέπει να γίνουν από τον δικαιούχο για την επικαιροποίηση της κάρ-
τας είναι τα εξής: 

- Μπαίνουμε στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου 
- Πατάμε είσοδος και αμέσως μετά πληκτρολογούμε τα στοιχεία του taxisnet. 

Μεταφερόμαστε στην κεντρική σελίδα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, όπου μας 
ζητείται να κάνουμε επικαιροποίηση της κάρτας για το2020 Πατάμε στο εικονίδιο 
που αναγράφει «Επικαιροποίηση της Ωφελούμενης Μονάδας». Μετά την επικαι-
ροποίηση, η κάρτα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει ανανεωθεί και μετρά τις 20 
διαδρομές-μετακινήσεις για το 2020, που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.

Σαν να μην πέρασε μια 
μέρα…

Πριν από λίγες μέρες με επίκαιρη ερώτηση του στο κοινοβούλιο, βουλευτής της 
μείζονος αντιπολίτευσης ρώτησε τον αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα σχετικά με 
την έγκριση εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων, που προκαλούν ανησυχία στις τοπι-
κές κοινωνίες στις Κυκλάδες.

Η απάντηση ήταν αυτολεξεί η εξής: «Υπάρχουν διαδικασίες νόμιμες, μέσω των 
οποίων προχωρούν αυτές οι επενδύσεις. Αυτές δεν μπορούμε να τις παρακάμψου-
με, ούτε μπορούμε ξαφνικά κάτι που έχει αδειοδοτηθεί νομίμως να το σταματή-
σουμε».

Και συνέχισε ο υφυπουργός περιβάλλοντος τονίζοντας ότι «όντως το τοπίο είναι 
ιδιόμορφο (λέξη που βρήκε) και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα ίδια κριτήρια 
με αυτά άλλων περιοχών».

Δηλαδή με λίγα λόγια μας είπε, αναγνωρίζοντας ότι θα καταστραφούν οικολογικά 
και οικονομικά τα νησιά μας, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να προστατέψει όλα 
αυτά τα οποία έχει ορκιστεί ότι θα προστατεύει τηρώντας το Σύνταγμα. Όλα αυτά 
βέβαια είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις». Άλλωστε εντός του έτους θα φέρουν το νέο 
ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου μπορούν αν 
θέλουν να νομοθετήσουν την προστασία των μικρών νησιωτικών περιοχών. Αλλά 
πως να στεναχωρήσουμε τους φίλους «επενδυτές».

Η ίδια ακριβώς εικόνα, με τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις (κι όταν λέμε ακριβώς, 
κυριολεκτούμε) υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια με οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Και τότε και τώρα δε θέλαμε να δυσαρεστήσουμε τους φίλους μας εντός και 
εκτός και τότε και τώρα περιμέναμε ειδικά χωροταξικά και τότε και τώρα χαϊδεύ-
ουμε τα αυτιά των νησιωτών λέγοντας τους ότι έχουν δίκιο αλλά δεν μπορούμε να 
κάνουμε τίποτα.

Αναμένοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (με όσες ελπίδες για 
θετικό αποτέλεσμα κι αν υπάρχουν) δεν πρέπει να εφησυχάζουμε διατηρώντας την 
αγωνιστική διάθεση που δείξαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όπως φαίνε-
ται οι «μάχες» θα δοθούν στο λιμάνι.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Τιμή μας και 
καμάρι μας…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε στις 14/1/2020 
το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Είναι γνωστό ότι το δημοτικό κτήμα στο Ζευλάκι της Παροικιάς εδώ και καιρό 
είχε μετατραπεί σε απέραντη χωματερή. Μάλιστα δυο φορές μέσα στον Νοέμβρη 
καταγγείλαμε την καύση σύμμικτων απορριμμάτων. 

Η επιμονή μας να μην αναπνέουν οι Παροικιώτες τον καρκίνο είχε αποτέλεσμα. 
Η Δημοτική Αρχή διαχωρίζει πλέον τα σύμμικτα, θρυμματίζει τα κλαδέματα και τα 
προωθεί στον Αγροτικό Συνεταιρισμό για την παραγωγή λιπάσματος.

Τώρα αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Η. Κουτρομιχάλης, μας κατατάσσει σε αυτούς 
που του «δημιούργησαν εμπόδια και δυσκολίες» καθαρισμού του χώρου, όπως τον 
εννοούσε δια της καύσης, τότε τιμή μας και καμάρι μας η κατηγορία».

Τοπικές ειδήσεις

Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 
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Ειδήσεις 1946
Πάρος
- Διά τα αγροκήπια Πάρου απεστάλη αρκετή ποσό-

της σπόρου πεύκης, κουκουναριάς κλπ. διά τα αγρο-
κήπια.

- Εστάλη συνεργείον επισκευής τηλεφωνικών και 
τηλεγραφικών γραμμών Πάρου-Νάξου και γενικώς 
των Κυκλάδων.

- Ιδρύθη τετάρτη τάξις εις το Γυμνάσιον Πάρου.
- Το «Ειρήνη» τόννων 160 ετέθη εις την δάθεσιν της 

ακτοπλοΐας.
- Ιδρύθη ταμείον αγροφυλακής Πάρου-Νάξου εχο-

ρηγήθη δε ποσόν 300.000 δρχ. ίνα καταβληθούν οι 
καθυστερούμενοι μισθοί των αγροφυλάκων.

- Ο τελώνης εξακολουθεί να γδέρνη τους ταξιδιώ-
τας οι οποίοι εξακολουθούν να μας παραπονιούνται.

- Η Επιτροπή της Ούνρα πρέπει να λάβη μέτρα ώστε 
αι διανομαί να γίνωνται με δικαιοσύνην και να προτι-
μώνται όπως είναι λογικόν οι άποροι.

- Η Κοινότης Λευκών κατόπιν εράνου συνέλεξε το 
ποσόν των 50.000 δρχ. και ηγόρασε το Ραδιόφωνο 
του κ. Γεωργούση.

- Ιδρύθη Αλιευτικός Συνεταιρισμός Πάρου με 
έδραν την Παροικίαν. Σκοπός του συλλόγου είναι η 
βελτίωσις της αλιείας των νήσων μας κλπ. Το καταστα-
τικόν του συλλόγου ενεκρίθη γενομένων δε αρχαιρε-
σιών εξελέγη το πρώτον Δ.Σ. ως εξής: Πρόεδρος, Εμμ. 
Τσαντάνης ή Μάουκας, Αντιπρόεδρος, Εμμ. Τσαντάνης 
ή Χαλκίτης, Γραμματέας και Ταμίας, Ιωάν. Περαντινός, 
Σύμβουλοι οι κ.κ. Κ. Τσαντάνης, Ν. Τσαντάνης, Ν. Δα-
φερέρας, Μιχ. Μαλατέστας και Στυλ. Τσαντάνης. Ο Δι-
ευθ. Της εφημερίδος μας, μετέβη εις το υπουργείον της 
Εθνικής Οικονομίας προς εφοδιασμόν του συλλόγου 
δια δικτύων γρι-γρι. Συναντηθείς μετά του Διευθυντού 
της Τεχν. Οργανικής Αλιείας του υπουργείου συμπολί-
του μας κ. Ν. Σπεράντζα ενήργησε τα δέοντα. Δια της 
ενεργηθείσης πρώτης διανομής προς εφοδιασμόν 85 
αλιευτικών σκαφών εκ των οποίων είναι 3 γρί-γρί της 
νυκτός, 1 μηχανότρατα, 23 τράτες, 24 κολοβρέττες, 
34 διχτυάρικα έλαβον:  414 χιλιόγραμμα νήματα, 685 
χ/μα δίκτυα, 1936 χ/μα σχοινιά, 233 χ/μα μίνιουμ, 94 
χ/μα μόλυβδον, 1810 τεμάχια μεγάλα φελλά, 3550 
τεμ. Μικράφελλά, 1630 τεμ. Σιδηρούς δακτυλίους. 
Κατά την 2αν διανομήν έλαβον εν σύνολω χ/μα 500 
νήματα διαφόρων αριθμών. Κατά την 3ην διανομήν 
εδόθη ήδη εντολή εις την Αγροτικήν Τράπεζαν διά την 
προώθησιν της Αλιείας και την αποστολήν αγκίστρων 
εις τεμάχια, Νο 3, 1000. Νο 5, 1500. Νο 6, 2500. Νο 7, 
2600. Νήματα παραγαδιών 152 χ/μα. Σχοινιά εν γένει 
1108 χ/μα. (Εις αυτά περιλαμβάνονται και σχοινιά διά 
τα γρί-γρί) Στουπί καλαφατίσματος 235 χ/μα και πίσ-
σα 344 χ/μα. Τα είδη αυτά εμερίμνησεν η αξία παντός 
επαίνου αρμοδία υπηρεσία του Υπ. Εθν. Οικονομίας και 
έφερεν διά μέσου της Ούνρα διά την αποκατάστασιν 

της Αλιείας εν Ελλάδι, η δε αναλογία διά τα αλιευτικά 
σκάφη της Πάρου είναι η ανωτέρω.     

- ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ Πληροφο-
ρούμεθα ότι εις τους εκ Ναούσης αδελφούς Λεβέντη 
αποστέλλεται λίαν προσεχώς εν επιβατικόν ατμόπλοι-
ον παρά του εν Αμερική διαμένοντος αδελφού των 
Γουσταύου Λεβέντη, ενός εκ των μεγαλυτέρων επιχει-
ρηματιών. Το ατμόπλοιον τούτο χωριτικότητος 1850 
τον. Θα χρησιμοποιηθή διά τας Μεσογειακάς γραμμάς 
πιθανόν δε διά την γραμμήν Αλεξανδρείας, Πόρτ-Σαϊτ, 
Γιάφας, Βυρηττού, Ρόδου, Πειραιώς. Δεν αμφιβάλλο-
μεν ότι τόσον ο εκλεκτός συμπολίτης μας όσον και οι 
λοιποί εν Αμερική εγκατεστημένοι θα θελήσουν να 
συμβάλουν εις τας προσπαθείας μας προς αγοράν και 
ετέρου επιβατικού, μικροτέρας χωριτικότητος ίνα χρη-
σιμοποιηθή εις την γραμμήν των νήσων μας, εις τας 
οποίας τόσον αισθητή έχει καταστή η έλλειψις συγκοι-
νωνίας. Προς τον σκοπόν τούτον έχουν στραφή πρό 
πολλού αι ενέργειαι μας, δυνάμεθα δε να βεβαιώσου-
μεν ότι οι ενταύθα διαμένοντες συμπολίται μας θα με-
τάσχουν εις την προτεινόμενην ίδρυσιν της Εταιρείας. 
Παρά συμπολίτου μας, όστις θα μετάσχη με αρκετά 
σημαντικά κεφάλαια και του οποίου το ονοματεπώ-
νυμον θα ανακοινώσωμεν εις το επόμενον, προσφέ-
ρεται δωρεάν και το πολυτελέστατον κατάστημά του 
κείμενον παρά τη πλατεία Συντάγματος προς εγκατά-
στασιν των γραφείων και Πρακτορείου της Εταιρείας. 
Έτερος ναυτικός ο κ. Εμμ. Τσαντάνης ή Μάουκας εις 
ερώτησίν μας απήντησε: «Είμαι θιασώτης της μεγά-
λης σας ιδέας! Κεφάλαια υπάρχουν. Προχωρήσατε 
και σας ακολουθούμεν. Εγώ θα καλύψω με τα ιδικά 
μου κεφάλαια 500 τουλάχιστον τόννους!» Δεδομένου, 
ότι ημείς δεν αποβλέπομεν παρά εις την αγοράν ενός 
επιβατικού των 1500 το πολύ τόννων, το όνειρον δεν 
δυνάμεθα να το θεωρήσωμεν ως όνειρον πλέον αλλά 
ως πραγματικότητα. Απαιτείται ως εκ τούτου να κινη-
θώμεν. Η Πάρος μας πρέπει πάση θυσία να αποκτή-
ση ατμοπλοΐαν. Τα αδρανούντα κεφάλαια πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν καταλλήλως και οι ναυτικοί μας να 
εύρουν εργασίαν εις Ατμοπλοϊκή Εταιρείαν Παριανήν. 

- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ Εμπρός 
συμπολίται, ο αθλητισμός ας καταστή κτήμα και ας 
γίνει συνείδησις ενός εκάστου. Προς πραγματοποίη-
σιν του επιδωκόμενου σκοπού σας προσκαλούμεν να 
ενισχύσητε τας προσπαθείας μας. Ιδρυταί του σωμα-
τείου είναι οι κ.κ. Φραγκ. και Αντ. Γαϊτάνος, Όθων Κά-
παρης, Ανδρ. και Βασ. Σκιαδάς, Μ. Εμ. Ραγκούσης, Χ. 
Χανιώτης, Ι. Ευστρ. Κρητικός, Β. Σαρρής, Γ. Πατέλης, Ι. 
Χερουβείμ, Ν. Παντελαίος, Δ. Κορτιάνος, Ν. Σκαιδάς, 
Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Μ. Καντιώτης, Σπ. Φράγκου, Μ. 
Ρούσσος, Μ. Καντιώτης, Ν. Κράνης, Αντ. Μαρινάκης, 
Αν. Δεληγιάννης, Θ. και Μ. Αμπατζίδης, Γ. Μπόκος, Τά-
κης Σαλεβαράς κλπ.                                                  

- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δια να παύ-
ση οριστικώς η εις βάρος των παραγωγών των νήσων 
μας παρατηρουμένη εκμετάλλευσις των επιτηδείων, 
ήχθημεν εις την απόφασιν της ιδρύσεως καταναλωτι-
κού Οργανισμού Εγχωρίων Προϊόντων με έδραν τας 
Αθήνας. Ο Οργανισμός εκτός της διαδόσεως και δια-
θέσεως των διαφόρων προϊόντων των νήσων μας εις 
τιμάς απολύτως ανταποκρινόμενας προς τα συμφέρο-
ντα των παραγωγών των νήσων μας, θα μεριμνά δια 
τον εφοδιασμόν του πληθυσμού των νήσων μας δι’ 
όλων των αναγκαιούντων.  

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 7, 10
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Πίτα 
Λευκιανών

Το Σάββατο 11/1/2020 στο δημαρχείο Κηφισιάς ο 
προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του εγκαινιάζοντας τις δράσεις της 
νέας χρονιάς.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος του 
συλλόγου, Γ. Τζανετής, αναφέρθηκε στην πρόσφατη 
απώλεια του προσφιλούς συμπατριώτη μας Γεωργίου 
Ι. Κοντού (κουρέας) τη μνήμη του οποίου τίμησαν οι 
απανταχού Λευκιανοί.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε μουσι-
κό-χορωδιακό πρόγραμμα και συνεχίστηκε με βράβευ-
ση Λευκιανών νέων που πέρασαν το 2019 στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, που ευλόγησε την 
πίτα, ο δήμαρχος Κηφισιάς, Γ. Θωμάκος, οι πρόεδροι 
και εκπρόσωποι των αδελφών συλλόγων της Αθήνας 
κ.α.

Ποντιακός 
ελληνισμός

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας με σύνθημα: «Γιατί 
πάντα θα υπάρχει μια πτυχή της ιστορίας μας που θα 
αγνοούμε!», διοργανώνει εκδήλωση για τον Ποντιακό 
ελληνισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 
Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00 στην αίθουσα του 
«ΑΜΕΣ Νηρέας», με ελεύθερη είσοδο.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ 
του βραβευμένου δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, «η 
μπάντα…», ενώ θα παραστεί και ο δημιουργός του.
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Παγκόσμια 
ημέρα 
υγροτόπων

Στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 υπογράφηκε στην 
πόλη Ραμσάρ η διεθνής σύμβαση για τούς υγροτό-
πους. Από το 1997 η μέρα αυτή καθιερώνεται ως 
παγκόσμια μέρα υγροτόπων κατά την οποία αρμόδιοι 
δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών καλού-
νται να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το 
κοινό σχετικά με τον ρόλο των υγροτόπων στο οικο-
σύστημα της ζωής και την αναγκαιότητα προστασίας 
και διατήρησης τους.

Σημαντικότατα φυσικά πλεονεκτήματα πηγάζουν 
από την ύπαρξη υγροτόπων όπως: 

- Πρώτον και κύριον οι υγρότοποι είναι μία μεγάλη 
δεξαμενή νερού, πηγή ζωής, που προσφέρει η φύση 
στον άνθρωπο.

- Προστατεύουν τις ακτές που κινδυνεύουν να δια-
βρωθούν από τα έντονα καιρικά  φαινόμενα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής.

- Βοηθούν και προάγουν την βιοποικιλότητα απαραί-
τητη για τη ζωή σε κάθε τόπο.

- Γίνονται φυσικοί καθαριστές φιλτράροντας βλαβε-
ρές ουσίες και στερεά κατάλοιπα καλυτερεύοντας έτσι 
την ποιότητα των υδάτων.

- Βοηθούν τη γεωργία με δυνατότητα αρδεύσεων, 
την κτηνοτροφία όπου πολλά ζώα μπορούν να κατα-
φύγουν από ξηρούς τόπους ή πληγείσες από πυρκα-
γιές περιοχές και να βρουν εκεί νερό.

Από το 1985 μέχρι σήμερα παρατηρείται, σύμφωνα 
με στοιχεία της σύμβασης Ραμσάρ, διπλασιασμός των 
φυσικών καταστροφών παγκοσμίως και το μεγαλύ-
τερο ποσοστό αυτών (90%) προέρχεται από το νερό. 
Οι παράκτιοι υγρότοποι μειώνουν την ένταση των κυ-
μάτων που ξεσπούν στις ακτές προστατεύοντας τις 
παράκτιες περιοχές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα 

όπως καταιγίδες, τσουνάμι. Έτσι έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα δε θα προχωρήσουν καταιγιστικά μέσα στη 
ξηρά και δε θα απειλήσουν ανθρώπους, ζώα και πε-
ριουσίες. Οι υγρότοποι αποτελούν ασπίδα προστασίας 
κατά της κλιματικής αλλαγής. Αποθηκεύουν διοξείδιο 
του άνθρακα CO2 ένα από τα βασικά αέρια του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου. Άλλος ένας λόγος που οι 
υγρότοποι είναι πολύτιμοι και δεν πρέπει ούτε να κα-
ταστρέφονται ούτε να υποβαθμίζονται. 

Οι ανθρώπινες καταστροφικές επεμβάσεις στους 
υγρότοπους είναι η ρύπανση, η υπεράντληση υδάτων, 
τα μπαζώματα και η καταστροφή της φυσικής τους 
βλάστησης. Από το 1970 έως σήμερα έχει χαθεί το 
35% των υγροτόπων παγκοσμίως. Σημαντικό είναι να 
αντιληφθούμε την ωφελιμότητα των υγροτόπων για 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο και να μάθουμε να 
τους προστατεύουμε.

Στην Πάρο η φύση μας χάρισε και η WWF χαρτο-
γράφησε 10 υγροτόπους στις παρακάτω περιοχές: Κο-
λυμπύθρες, Σάντα Μαρία, Αγκαιριά, Μόλος, Παροικιά, 
Χρυσή Ακτή, Πούντα -δύο υγρότοποι- Λάγγερη-πλα-
τειά άμμος και Πίσω Αλυκή. Εμείς αλήθεια αυτά τα 
δώρα που μας χάρισε η φύση τα προστατεύουμε τα 
σεβόμαστε; Έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους των 
παραπάνω περιοχών για τη συνετή χρήση των υγρο-
τόπων που έχουν στη γειτονιά τους; Αν όχι, τότε πρέπει 
να σπεύσομε όλοι να ευαισθητοποιηθούμε  άμεσα για 
θέματα περιβαλλοντικά διότι η κατάσταση μπορεί να 
αποβεί μη αναστρέψιμη.

Η μοναδική ελπίδα μας είναι όλοι μαζί να 
προστατεύσουμε και να συμμαχήσουμε με τη 
φύση!

Ελισάβετ Σχολειάδη Κυριαζάνου

Αλιευτικό 
καταφύγιο 
Μόλου

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», η θωράκιση με 
φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου 
μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο στο Πίσω Λιβάδι, προ-
ϋπολογισμού 1.735.000 ευρώ. Κύριος του έργου είναι 
ο δήμος Πάρου και φορέας λειτουργίας το λιμενικό 
Ταμείο Πάρου Αντιπάρου, ενώ η πράξη συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας.

Η θωράκιση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου 
κρίθηκε αναγκαία από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς, 
η διατομή του σε όλο σχεδόν το μήκος του παρουσιά-
ζει απώλειες υλικού και μερική αποδόμηση υποχώρη-
ση της στέψης, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται, ιδιαίτερα σε περιόδους πνοής ισχυρών ανέμων 
προερχόμενων από τον ευρύτερο νότιο τομέα, υπερ-
πήδηση κυματισμού, που καθιστά ανασφαλείς τις συν-
θήκες ελλιμενισμού για τα εξυπηρετούμενα σκάφη. 

Η κατασκευή της νέας διατομής θωράκισης θα γί-
νει με εξωτερική στρώση από φυσικούς ογκόλιθους 
κατάλληλης διαβάθμισης και στρώση φίλτρου εσω-
τερικά, έπειτα από άρση της υφιστάμενης στρώσης 
θωράκισης και ποσοστού της υποκείμενης στρώσης 
του φίλτρου. Η νέα στάθμη του έργου προβλέ-
πεται υψηλότερα από την υφιστάμενη για την 

αποφυγή της κυματικής υπερπήδησης. Επίσης, 
προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης των χερσαίων 
χώρων σε όλο το μήκος του έργου (με γεωυφάσμα-
τα, κοκκώδη υλικά λατομικής προέλευσης και υλικά 
οδοστρωσίας), καθώς και η δημιουργία δαπέδου κυ-
κλοφορίας με επεξεργασία τελικής επιφάνειας επι-
στρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού καθώς 
και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Στη μελέτη επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες βελ-
τίωσης παροχών ύδρευσης, ηλεκτροδότησης με το-
ποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δικτύου αγωγών 
συλλογής των βιολογικών καταλοίπων των σκαφών. 
Τέλος, θα γίνουν αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες 
με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτή-
των.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2020 
και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου του έτους 2023.

Απόψεις - Περιβάλλον

Οδός Πιέρρου 
Καλακώνα

Ο Πιέρρος Καλακώνας, γεννήθηκε στον Πειραιά 
το 1929 από παριανό πατέρα, τον Κωνσταντίνο 
Καλακώνα και Σαντορινιά μητέρα, το γένος Σιγά-
λα. 

Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του πανεπιστη-
μίου Αθηνών (1955), ειδικεύθηκε στη χειρουρ-
γική. Διδάκτωρ της ιατρικής του πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (1961) και υφηγητής (1964) της 
χειρουργικής της ίδιας σχολής. Το 1966 με υπο-
τροφία μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο στον τομέα 
της χειρουργικής των αγγείων. Διέπρεψε ως πα-
νεπιστημιακός καθηγητής και διευθυντής της χει-
ρουργικής κλινικής στο Α’ Γεν. Νοσοκομείο «Άγιος 
Παύλος» Θεσσαλονίκης, και σε άλλα νοσοκομεία.

Είχε δημοσιεύσει πάνω από 100 μελέτες σε 
ελληνικά και ξένα περιοδικά και συμμετείχε σε 
πολλά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Υπήρξε εξέχων κοινωνικός παράγων της συμπρω-
τεύουσας μετέχοντας σε οργανώσεις με ομιλί-
ες και άλλες δραστηριότητες. Είχε ξεχωρίσει ως 
εξαίρετος επιστήμων και ηθικός και θρησκευτικός 
άνθρωπος, που διακρινόταν για την ευγένεια και 
το ήθος του. Ασχολούνταν και με κοινωνιολογικά 
θέματα και με την προβολή του Αγίου Όρους σε 
σειρά διαλέξεων. Ήταν ο πρώτος που έκανε γνω-
στό στους παριανούς τον Όσιο Αγιορείτη μοναχό, 
Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μαζί με τ’ άλλα ασχολήθη-
κε με μεγάλες προσωπικότητες που είχαν σχέση 
με το νησί μας και έδρασαν στη Μακεδονία, τον 
ιατρό Μακεδονομάχο Γ. Μεταξά και τον ιατρό και 
εθνικό αγωνιστή της Μακεδονίας Γρηγόριο Γράβα-
ρη. Για το κοινωνικό έργο του η Μητρόπολη Θεσ-
σαλονίκης τον είχε τιμήσει με το χρυσό μετάλλιο 
του Αποστόλου Παύλου, είχε δε λάβει και άλλες 
τιμητικές διακρίσεις και από άλλους φορείς.

Είχε νυμφευθεί την Αλεξάνδρα Μπάλτα, από τη 
Θεσσαλονίκη, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, 
επιστήμονες με εξαίρετη φήμη, τον Κωνσταντίνο, 
την Νικολέτα και τον Απόστολο. Πέθανε στις 25 
Δεκεμβρίου 2008 ύστερα από πολυβάσανη ασθέ-
νεια.      

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 71, 112, 114) 
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Αναστασίου Καλ-

λιέρου», έως την οδό «Αριστείδη Κυπριανού». 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Χωρίς γνώση 
κι επίγνωση

Τα τελευταία χρόνια όλο και γίνεται εντονότερο το 

φαινόμενο δριμείας κριτικής από τους πάντες προς 

την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας.

Οι «τεμπέληδες» της κοινωνίας, σύμφωνα και με τη 

δήλωση του Αρχιεπισκόπου μας Ιερώνυμου, είναι οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί. Γίναμε μάλιστα πρόσφατα και 

μάρτυρες διάφορων σχολίων στο facebook εξαιτίας 

του πολυήμερου απαγορευτικού στο Αιγαίο, για τους 

«κακούς» εκπαιδευτικούς που δε φρόντισαν να είναι 

στα σχολεία τους  ην επόμενη ημέρα της Πρωτοχρο-

νιάς, εάν ήταν δυνατό!

Όλοι λοιπόν, μπορούν να κρίνουν τους εκπαιδευτι-

κούς, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφού βεβαίως όλοι 

έχουν σπουδάσει την παιδαγωγική επιστήμη και την 

παιδαγωγική ψυχολογία, έχουν καμιά δεκαριά πτυχία 

παραπάνω από αυτούς, γνωρίζουν τέλεια τις μεθό-

δους διδασκαλίας των μαθημάτων, ενημερώνονται 

τακτικά με επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στις εξελί-

ξεις των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και της παιδα-

γωγικής εν γένει.

Το κυριότερο όμως να μην ξεχάσουμε! Για όλα τα 

στραβά και άσχημα του εκπαιδευτικού συστήματος 

αυτής της χώρας, καλώς ή κακώς -τι να κάνουμε 

τώρα!-  φταίνε οι εκπαιδευτικοί, αφού τους πληρώνει 

ο ελληνικός λαός, για να δουλεύουν 5 ώρες την ημέρα 

και να κάθονται 15 ημέρες τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα και 2 μήνες το καλοκαίρι. Και σα να μη φτάνει 

αυτό, να πληρώνονται κιόλας… που κάθονται! Μάλι-

στα… Αυτά είναι γνωστά λίγο πολύ και μια καραμέλα 

που όλοι πιπιλούν αβίαστα και απερίσκεπτα. Αλήθεια 

τώρα -εάν ισχύουν όλα αυτά- είναι πολύ εύκολο να 

γίνουν όλοι δάσκαλοι και καθηγητές. Δεν είναι τίποτα 

να δώσεις πανελλαδικές και μετά να φοιτήσεις 4 έτη 

στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι τίποτα να τελειώσεις τις 

σπουδές σου και να μπεις σε μια αίθουσα διδασκαλίας 

με 20 μαθητές (εάν είσαι τυχερός και προσληφθείς σε 

σχολείο). Αρκετές φορές παράλληλα με τη διδασκαλία 

κάνεις και το μεταπτυχιακό σου… Αυτό είναι παιχνιδάκι 

πια!

Δεν είναι τίποτα το γεγονός ότι τις περισσότερες 

φορές διδάσκεις σε μέρη που είναι πολύ μακριά από 

το σπίτι σου –αναπληρωτής γαρ- αφήνοντας πίσω 

παιδιά, συζύγους, γονείς, φίλους κι έρχεσαι με τον «τε-

ράστιο» μισθό, με τον οποίο σου αναγνωρίζει η πολι-

τεία το λειτούργημά σου, να πληρώνεις ενοίκια (εάν 

βρεις σπίτι και δε μένεις σε καμία σκηνή στην παρα-

λία), διατροφή, λογαριασμούς, μετακίνηση. Δεν είναι 

τίποτα που κάθε χρόνο είσαι η μητέρα, ο πατέρας, ο 

φίλος, η φίλη για 20 παιδιά, που πέρα από τη γνώ-

ση που θα τους δώσεις, εάν φυσικά είναι επιτρεπτό 

και δεν απαιτηθεί να προσαρμόσεις το μάθημά σου 

σύμφωνα με του καθενός τον επιθυμητό τρόπο και 

ομολογουμένως παιδαγωγικότερο, αφού είπαμε, όλοι 

ξέρουν καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς. Θα ακού-

σεις τα παράπονά τους, τις αγωνίες τους, τους φόβους 

τους, τους πρώτους έρωτες, τους πολύ «σοβαρούς» 

τσακωμούς τους με τον /την καλύτερο/ή τους φίλο/η 

και οφείλεις βέβαια να δώσεις δίκαιη λύση, γιατί αυτό 

περιμένουν από εσένα, αφού στα μάτια τους δεν επι-

τρέπεται να κάνεις λάθος… Δεν είναι τίποτα που μπο-

ρείς να αγαπάς 20 διαφορετικές προσωπικότητες με 

τον ίδιο τρόπο και να συγκινείσαι από την καθεμία για 

διαφορετικούς λόγους. 

Δεν είναι τίποτα που στο πανεπιστήμιο όλα σου φαί-

νονται ιδανικά κι όταν μπεις στην αίθουσα και βιώσεις 

την πραγματικότητα, αγανακτείς ΕΣΥ περισσότερο απ’ 

όλους για το σαθρό, ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

για το οποίο ο εκπαιδευτικός, ως μάχιμος, δεν ερωτά-

ται ποτέ, αφού το υπουργείο και η εκάστοτε κυβέρνη-

ση το  οργανώνει, βλέπον τας μαθητές κι εκπαιδευτι-

κούς απλά σαν αριθμούς… αλλά ο εκπαιδευτικός είναι 

αυτός που δέχεται όλα  τα παράπονα, μιας και είναι ο 

πιο οικείος στόχος. Δεν είναι τίποτα που το μόνο που 

έχει σημασία είναι η ολοκλήρωση της πραγματικά με-

γάλης διδακτέας ύλης, όπου και πάλι ο «κακός» εκπαι-

δευτικός επειδή ακριβώς έχει επίγνωση ότι βρίσκεται 

μπροστά στο μόνο υγιές κομμάτι αυτής της πολυπο-

λιτισμικής, προβληματικής κοινωνίας, είτε οι μαθητές 

του κατάγονται από την Ελλάδα, είτε από τη Συρία, 

είτε από την Αλβανία, είτε από τη Βουλγαρία, είτε μι-

λούν  τη γλώσσα του είτε όχι, οφείλει να βρει τρόπους 

να αναπτύξει τη συναισθηματική και πνευματική νοη-

μοσύνη των αυριανών πολιτών, γιατί σε αυτούς ελπί-

ζουμε όλοι και γι αυτούς αγωνιούμε.

Δεν είναι τίποτα που το ελληνικό σχολείο πάσχει από 

παντού, αλλά αυτοί οι έρημοι οι  εκπαιδευτικοί, θέλο-

ντας να κάνουν πράγματα με τους μαθητές τους, που 

προάγουν την αφύπνιση της συνείδησής τους -ώστε 

να μάθουν από πολύ νωρίς πως κανένας δεν έχει το  

δικαίωμα να υποτιμάει το μυαλό τους- πολλές φορές 

με δικά τους έξοδα, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώ-

σουν διάφορες εποικοδομητικές δράσεις προς όφελος 

των μαθητών τους. Δεν είναι τίποτα που κάθε ημέρα 

οφείλεις να είσαι προετοιμασμένος για το μάθημα της 

επομένης, δηλαδή να έχεις αφιερώσει αρκετές  ώρες 

διαβάσματος σπίτι σου και βέβαια να έχεις διορθώσει 

τις εργασίες που έδωσες την προηγούμενη, ώστε να 

μπορείς να πας παρακάτω... Επειδή οι εκπαιδευτικοί 

δουλεύουν 5 ωρούλες την ημέρα…

Δεν είναι τίποτα που στα διαλείμματα πρέπει να έχεις 

μάτια 104, έχοντας γύρω σου 150 παιδιά  -το ελά-

χιστο- που δεν πρέπει να χτυπήσουν, γιατί εσύ είσαι 

υπεύθυνος αυτές τις 6 ώρες του πρωινού τμήματος 

και άλλες 3 του ολοήμερου (ο Θεός να το κάνει ολοή-

μερο έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά τουλά-

χιστον είναι ασφαλής  φύλαξη για τους μαθητές, αφού 

έτσι αντιμετωπίζεται από το νόμο). Δεν είναι τίποτα 

όταν ένας «απλός» εκπαιδευτικός έχει να διαχειριστεί 

οικογενειακές υποθέσεις, μπαίνοντας στη μέση, αφού 

η ίδια η οικογένεια τον βάζει, αδυνατώντας να λύσει 

αρμονικά τα όποια προβλήματα, αφήνοντας το παιδί 

απ’ έξω. Δεν είναι τίποτα να  παρατηρήσεις μέσα από 

την εκπαιδευτική διαδικασία, τυχόν μαθησιακά θέματα 

στο μαθητή ή άλλου είδους  δυσκολίες, να ενημερώ-

σεις τον κηδεμόνα και να τον πείσεις  να επισκεφτούν 

μαζί με το παιδί, ειδικό παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο 

–αναλόγως την περίπτωση- αφού το σημαντικότερο 

βήμα είναι η αποδοχή της δυσκολίας και η αναζήτηση 

βοήθειας από τους ειδικούς. 

Εμπιστεύεστε στους εκπαιδευτικούς τα παιδιά σας.

Σεβαστείτε μόνο αυτό το γεγονός και σταθείτε πλάι 

τους, συνοδοιπόροι τους στο δύσκολο έργο τους με 

τις πολλές  αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν κα-

θημερινά, αφού ο στόχος είναι κοινός… Το παιδί.

Αγγελική Γ. Παυλάκη 

Εκπαιδευτικός 

Απόψεις - Ειδήσεις
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Παντού, σε όλη τη χώρα, οι κάτοικοι δεκάδων περι-
οχών έχουν ξεσηκωθεί μπροστά στο τεράστιο οικολο-
γικό έγκλημα που πάει να συντελεστεί. Δεκάδες οργα-
νώσεις σχεδόν καθημερινά διαδηλώνουν. Οι πολίτες 
συνειδητοποιούν ότι μόνο ο ανυποχώρητος αγώνας 
μας, χωρίς «συμψηφισμούς» θα σταματήσει αυτά τα 
καταστροφικά σχέδια κόντρα στην αστυνομοκρατία 
και τον εφησυχασμό που καλλιεργείται.

Η «προσπάθεια» των γιορτών στην Τήνο
Παραμονές των ημερών για τις εορτές των Χρι-

στουγέννων και συγκεκριμένα στις 18-19 Δεκεμβρίου 
2019, και με τη θερμοκρασία εκείνων των ημερών να 
βρίσκεται στους +-5 βαθμούς κελσίου, πολίτες της Τή-
νου εμπόδισαν στο λιμάνι του νησιού τους να βγουν 
από το πλοίο οι μπετονιέρες που μετέφεραν σκυρό-
δεμα, όπου αυτό προορίζονταν να διαμορφωθούν οι 
βάσεις των ανεμογεννητριών στην περιοχή «Πράσσα».

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες εκείνων των 
ημερών οι πολίτες της Τήνου παρέμειναν στο λιμάνι, 
προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων… Οι οκτώ 
μπετονιέρες, μία πρέσα και το μπετόν που προοριζό-
ταν για την κατασκευή των βάσεων αναχώρησαν με 
το πλοίο από τη Ραφήνα. Σημειώνουμε ότι όλη αυτή 
η «επιχείρηση» των εταιρειών με τον «στόλο» από 

τις μπετονιέρες αφορούσε τις εργασίες μόνο για τις 
βάσεις τριών ανεμογεννητριών… Για να κατανοήσει 
κάποιος το πρόβλημα πρέπει να θυμίσουμε ότι η φέ-
ρουσα ικανότητα της Τήνου υπολογίζεται σε 103 
ανεμογεννήτριες και συγκεκριμένα 73 για τον πρώ-
ην δήμο Εξωμβούργου,18 για την πρώην Κοινότητα 
Πανόρμου και 11 για τον πρώην δήμο Τήνου.

Τελικά, μόλις το πλοίο έδεσε, πλήθος κόσμου πα-
ρέμεινε στον καταπέλτη και στο γκαράζ του πλοίου 
εμποδίζοντας την αποβίβαση των σχετικών οχημάτων 
και υλικών. 

Η αστυνομοκρατία
Με κοινή τους ανακοίνωση, οι δημοτικές παρατάξεις 

της μειοψηφίας του δήμου Τήνου, «Ενωμένοι για το 
Νησί μας» και «Κοινό Τηνίων» αναφέρουν:

«Εχθές, Σάββατο 18/1/2020, στις 13.30 περίπου 
το μεσημέρι συνέβησαν τα εξής. Ο πρώην δήμαρχος 
και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Παναγιώ-
της Κροντηράς, και ο δημοτικός σύμβουλος και επι-
κεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Κοινό 
Τηνίων», Πέτρος Κουσουνάδης πέρασαν από τον ναό 
της Β’ Εύρεσης πάνω από την Καρδιανή πηγαίνοντας 
προς την δημοτική έκταση στην θέση Πράσσα. Εκεί 
ήταν παρκαρισμένο αυτοκίνητο με δύο επιβαί-

νοντες με πολιτικά, οι οποίοι ξεκίνησαν να τους 
ακολουθούν.

Μόλις οι σύμβουλοι μπήκαν στη δημοτική έκτα-
ση, ήχησε σειρήνα από το αυτοκίνητο που τους 
ακολουθούσε. Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο αυ-
τοκίνητο επέδειξαν αστυνομικές ταυτότητες και 
ακολούθησε έλεγχος στοιχείων και προθέσεων, 
καθώς και υποδείξεις ότι το δημοτικό οικόπεδο 
είναι ιδιωτικό και η είσοδος σε αυτό είναι πα-
ράνομη.

Οι σύμβουλοι επέδειξαν ότι τους ζητήθηκε και ζή-
τησαν με την σειρά τους εξηγήσεις για την παρουσία 
αστυνομικών με πολιτικά στην περιοχή. Οι αστυνο-
μικοί απάντησαν ότι έχουν εντολές να φυλάσ-
σουν το ιδιωτικό οικόπεδο όπου πρόκειται να 
εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.

Το απαράδεκτο αυτό συμβάν σε συνδυασμό με τις 
κλήσεις συμπολιτών μας από το λιμεναρχείο 
για κατάθεση και τις πληροφορίες για έλευση 
Μονάδων Αποκατάστασης της Τάξης (ΜΑΤ), θε-
ωρούμε ότι είναι μέρος μιας ενορχηστρωμένης 
προσπάθειας εκφοβισμού και πάταξης της βού-
λησης και του δίκαιου αγώνα της κοινωνίας της Τή-
νου ενάντια στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών.

Θεωρούμε απαραίτητη την σύγκλιση έκτακτου 
δημοτικού συμβουλίου άμεσα και ζητάμε από τον 
βουλευτή Κυκλάδων, Φίλιππο Φόρτωμα, ο οποίος 
βρίσκεται στο νησί, να παρευρεθεί στην συνεδρίαση 
αυτή».

Οι φήμες για τα ΜΑΤ
Το περασμένο Σαββατοκύριακο (18-19/1/2020), 

φούντωσαν οι φήμες για κάθοδο των ΜΑΤ από την 
Αθήνα, ώστε να επιβάλλουν την τάξη!

Για την παραπάνω φήμη σε ανακοίνωσή του ο δή-
μαρχος Τήνου, Ιωάννης Σιώτος, έγραψε ένα 
σαφές προειδοποιητικό μήνυμα στον προσωπικό του 
λογαριασμό:

«Με αφορμή πληροφορίες περί μετακίνησης Μο-
νάδων Αποκατάστασης Τάξης (Μ.Α.Τ.) για την επιβο-
λή της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών θέλω να 
ξεκαθαρίσω προς «εχθρούς και φίλους» ότι αυτή θα 
είναι η τελευταία σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι 
της οργής της τοπικής μας κοινωνίας. 

Δεν είναι δυνατόν το 2020 επιχειρηματικά 
συμφέροντα που αποσκοπούν αποκλειστικά 
στο κέρδος, να αγνοούν τη βούληση του συνό-
λου της τηνιακής κοινωνίας και να προσπαθούν 
να επιβληθούν δια της βίας. Θα ήθελα και σ’ αυτούς 
να ξεκαθαρίσω ότι πήραν λάθος δρόμο και να τους 
απευθύνω ύστατη έκκληση να το ξανασκεφθούν. 
Πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς που γεννηθήκαμε, 
μεγαλώσαμε και ζούμε στην Τήνο δεν θα επιτρέψου-
με να μεταβληθεί σ έναν άναρχο τόπο επιβολής επι-
χειρηματικών συμφερόντων».

Η παρέμβαση Φόρτωμα
Ο βουλευτής της ΝΔ Κυκλάδων, Φίλιππος 

Φόρτωμας, την Κυριακή 19/1/2020 σε δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε σημειώνει:

«[…] ο Βουλευτής Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτω-
μας, επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με την ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και με τον αρμόδιο 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη, εκφράζοντας τους τη δικαιολογημένη και έντονη 
ανησυχία του.

Ο κ. Φόρτωμας τόνισε ότι ενδεχόμενη παρουσία 
αστυνομικών δυνάμεων στο νησί θα οξύνει την ήδη 
τεταμένη κατάσταση, δημιουργώντας εντάσεις και 
δυσκολεύοντας την  εξεύρεση λύσης του υφιστάμε-
νου προβλήματος. 

Άλλωστε, τα όσα έχουν προκύψει ενδείκνυται να 
διευθετηθούν με ψυχραιμία, διάλογο και σωφροσύνη 
από την κάθε εμπλεκόμενη πλευρά. Ο κ. υπουργός, 
κατανοώντας πλήρως τους προβληματισμούς του 
Βουλευτή, τον διαβεβαίωσε ρητά και ξεκάθαρα ότι 
δεν θα υπάρξει παρουσία δυνάμεων καταστολής στο 
νησί της Τήνου (...)».

Μόνο φήμες δεν ήταν τελικά…
Η ανακοίνωση του κ. Φόρτωμα ουσιαστικά επιβεβαι-

Πρώτο θέμα

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες 
Συμπαράσταση στους 
Τηνιακούς - Επαγρυπνούμε
Τα Άγραφα, η Σαμοθράκη, η Ικαρία, η Τήνος, η Άνδρος, η Λέσβος, η Ροδόπη, 
η Βασιλίτσα, η νότια Πίνδος, το Βέρμιο, τα Πιέρια Όρη, ο Κίσαβος, το νότιο 
Πήλιο, η Οίτη, η Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία, η Ζήρεια, το Λύρκειο, ο 
Πάρνωνας, ο βόρειος Ταΰγετος, η Κρήτη, ο Καβομαλιας, η Μάνη, το Άσκιο, τα 
Κύθηρα, η Κάρπαθος, η Εύβοια, η Πάρος και δεκάδες άλλα αγέρωχα βουνά, 
προστατευόμενες νησίδες και μοναδικά νησιά κινδυνεύουν να καταστραφούν  
στον βωμό της «μπίζνας», της εξυπηρέτησης μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και 
ενθαρρύνονται από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων διαχρονικά. 
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ώνει τις φήμες περί έλευσης των ΜΑΤ αφού ξεκάθαρα 
στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «Ο κ. υπουργός, 
κατανοώντας πλήρως τους προβληματισμούς 
του Βουλευτή, τον διαβεβαίωσε ρητά και ξεκάθαρα 
ότι δεν θα υπάρξει παρουσία δυνάμεων καταστολής 
στο νησί της Τήνου».

Όμως, η έπαρχος Τήνου, Νατάσα Δεληγιάννη, 
είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη, ότι οι φήμες ήταν αληθινές, 
καθώς έγραψε (μεταξύ άλλων) η ίδια: «Θέλω να πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, για την παρέμβασή του 
προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη και την άμεση αντίδρασή του για να 
αποτραπεί η έλευση των ΜΑΤ στην Τήνο, που 
είχαν σκοπό τη διευκόλυνση εγκατάστασης των 
ανεμογεννητριών (…).

Χαίρομαι γιατί ο υπουργός κατάλαβε ότι οι Τηνιακοί 
δεν είμαστε καταληψίες εγκαταλελειμμένων κτηρίων, 
για να επιχειρούν να μας εκδιώξουν από τον τόπο μας 
και από την προσπάθεια προάσπισής του (…).

Ας πάψουν οι Αρχές να ψάχνουν ομάδες, υποκινη-
τές και διεγέρτες στην Τήνο. Είμαστε ένα νησί που 
έχει γίνει μια γροθιά, γιατί καταλάβαμε πλέον, ότι όλα 
όσα κάποιοι βάφτιζαν, για να μας τα πλασάρουν και 
να είναι αποδεκτά, ως δήθεν «καλές πηγές ενέργει-
ας», δεν είναι (…)».

Τέλος, για το θέμα της έλευσης των ΜΑΤ στην Τήνο 
κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, στην οποία τονίζει: 
«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη σε σχέ-
ση με την συνεργασία και τη συναίνεση που απαιτεί-
ται για την προώθηση ήπιων εναλλακτικών μορφών 
παραγωγής ενέργειας».

Σειρά έχει η Πάρος…
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι ξεκίνησε ο δεύ-

τερος γύρος –μετά τις αποφάσεις- για την εγκατάστα-
ση των ανεμογεννητριών στα νησιά μας. Δίχως καμία 
υπερβολή θεωρούμε ότι τα όσα πρωτοφανή γίνονται 
το τελευταίο διάστημα στην Τήνο είναι μία πρόβα τζε-
νεράλε για τα όσα θα ακολουθήσουν στις Κυκλάδες. 
Και αυτό δεν είναι μόνο δική μας άποψη.

Τη Δευτέρα 20/1/2010 ο περιφερειάρχης Νοτί-
ου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, έγραψε στην προ-
σωπική του ηλεκτρονική σελίδα: «Μετά την Τήνο, 
σειρά παίρνουν και άλλα νησιά μας. Δε θα στα-

ματήσουμε τον αγώνα. Το έγκλημα αυτό πρέπει να το 
σταματήσουμε».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας και έπαρχος 
Πάρου, Κ. Μπιζάς, έγραψε και εκείνος την ίδια ημέ-
ρα: «Συνεχίζουμε όλα τα νησιά μαζί (αυτοδιοίκηση, 
φορείς και πολίτες ), με τις απαραίτητες ενέργειες και 
πρωτοβουλίες να διεκδικούμε την προστασία του ιδι-
αίτερου Κυκλαδίτικου φυσικού περιβάλλοντος».

Παρέμβαση Λαϊκής Συσπείρωσης
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου έκανε παρέμβαση 

στο θέμα στις 21/1/2020 με την παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Συμπαράσταση στον αγώνα  των Τηνιακών. 
Κάλεσμα επαγρύπνησης των φορέων και των 

κατοίκων της Πάρου.
Σύσσωμος ο Τηνιακός λαός αντιστέκεται στον κίν-

δυνο καταστροφής του νησιού της Τήνου  από την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Μετά την μα-
ταίωση της αποβίβασης στο νησί των μηχανημάτων 
για τις εργασίες εγκατάσταση τους επιστρατεύεται 
ο κρατικός κατασταλτικός μηχανισμός (προσκλήσεις 

για ανάκριση στο λιμεναρχείο – αστυνομικοί με πολι-
τικά σε υπηρεσία φύλαξης ιδιωτικών συμφερόντων 
– φημολογία για αποστολή διμοιρίας ΜΑΤ), για να 
τρομοκρατήσουν τους Τηνιακούς και να αναστείλουν 
τις κινητοποιήσεις τους.  

Η προσπάθεια εφησυχασμού με τις δηλώσεις κυ-
βερνητικών βουλευτών ότι δεν θα έρθουν τα ΜΑΤ 
στο νησί έπεσαν στο κενό αφού το δημοτικό συμβού-
λιο της Τήνου με ομόφωνη απόφαση κήρυξε γενική 
απεργία την Τετάρτη 22/01/2020.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των Τηνια-
κών και καλούμε σε επαγρύπνηση όλους τους 
φορείς και τους κατοίκους της Πάρου γιατί 
αυτό που γίνεται τώρα στην Τήνο θα γίνει και 
στα άλλα νησιά και φυσικά στην Πάρο.

Οι εξελίξεις  αυτές και οι δηλώσεις κυβερνητικών 
παραγόντων  δείχνουν την αποφασιστικότητα της 
κυβέρνησης να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέ-
ροντα των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριο-
ποιούνται στη παραγωγή ενέργειας από αιολικά, αδι-
αφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες αυτής 
της πολιτικής στην κοινωνία, την οικονομία, το περι-
βάλλον και τον πολιτισμό των νησιών μας.

Μόνο ο ανυποχώρητος αγώνας μας χωρίς «συμψη-
φισμούς», στη βάση των αποφάσεων των κινητοποι-
ήσεων μας στο παρελθόν, μπορεί να αποτρέψει αυτά 
τα καταστροφικά σχέδια.    

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να δηλώσει 
συμπαράσταση στον αγώνα του Τηνιακού λαού 
και για μια ακόμα φορά, να δηλώσει την κατη-
γορηματική απόφαση – αντίθεση του στην εγκα-
τάσταση των αιολικών πάρκων στην Πάρο».

Νέο ομόφωνο ΟΧΙ του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου

Το δημοτικό συμβούλιο με πρωτοβουλία της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, στη συνεδρίαση  
στις 21/1/2020 με ομόφωνη απόφασή του συ-
μπαραστέκεται στον αγώνα του Τηνιακού λαού 
και για μία ακόμα φορά δηλώνει την κατηγο-
ρηματική απόφαση – αντίθεσή του στην εγκα-
τάσταση των αιολικών πάρκων στην Πάρο και 
καλεί σε επαγρύπνηση όλους τους φορείς και 
τους κατοίκους του νησιού, γιατί αυτό που γίνε-
ται στην Τήνο θα γίνει και στα άλλα νησιά, και 
φυσικά στην Πάρο.

Πρώτο θέμα

Στο πλαίσιο της 
αντίθεσης στην 

εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων στην 
Πάρο, οι «Περπατητές» 

την Κυριακή 16/2 
διοργανώνουν 
πεζοπορία από 
το σχολείο των 

Καμαρών, μέχρι τις 4 
ανεμογεννήτριες
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Τι δεν 
καταλαβαίνουμε;

Η πρώτη μου επαφή με την Πάρο ήταν κυρι-
ολεκτικά τραυματική. Ήταν στη δεκαετία του ’80 
και είχα δεχθεί ως «βραβείο» από τον πατέρα μου 
100.000 δραχμές για την αποφοίτησή μου από το 
λύκειο.

Έτσι λοιπόν, με τον φίλο μου τον Γιώργο που είχε 
περάσει στη Νομική, ήρθαμε τέλη καλοκαιριού 
στην Πάρο, για πρώτη φορά στη ζωή μας. Τώρα 
για να πω και τη μαύρη μου αλήθεια, στη Σύρο 
είχαμε πρωτοπάει, αλλά επειδή την είχαμε δει και 
ολίγον Greek Lovers (…) ακολουθήσαμε δύο κοπέ-
λες από τη Γερμανία, που έρχονταν Πάρο.

Τέλος πάντων, το «καμάκι» μας ήταν ανεπιτυχές, 
αφού μας είδαν πολύ πιτσιρικάδες… και εμείς με 
την απογοήτευση πήγαμε το πρώτο βράδυ στη 
Νάουσα, για να πνίξουμε τον πόνο μας… Όταν 
φύγαμε για να επιστρέψουμε στην Παροικιά που 
είχαμε νοικιάσει δωμάτιο, με την εφηβική μας 
ανοησία και τις 2-3 μπίρες που είχαμε πιει παρα-
πάνω φάγαμε τα μούτρα μας στον δρόμο. Μια 
στραβοτιμονιά και ήρθε το κακό. Ο Γιώργος στα 
χωράφια και εγώ «καρφώθηκα» με τη μούρη στην 
άσφαλτο! Κάποιοι που έρχονταν πιο πίσω, μας 
μάζεψαν από τον δρόμο. Είδαν εμένα μέσα στα 
αίματα, φοβήθηκαν και μας έφεραν στον υγειονο-
μικό σταθμό της Παροικιάς.

Φτάσαμε με το που έφεξε στον σταθμό, αλλά 
αυτός ήταν θεόκλειστος. Μια λάμπα απλά απέξω 
αναμμένη. Το αίμα από τη μύτη μου και τα χείλια 
μου δε σταματούσε και τότε άκουσα για πρώτη 
φορά στη ζωή μου το όνομα «Κεμπάμπης». Το 
ιατρείο ήταν στην παραλιακή οδό της Παροικιάς. 
Πήγαμε εκεί και αφού πρώτα ακούσαμε από τον 
αείμνηστο Ευθ. Κεμπάμπη όλα τα «γαλλικά», και 
μου έριξε μια σφαλιάρα δυνατή γιατί οδηγούσαμε 
σουρωμένοι, «με έραψε», πίνοντας τον πρωινό του 
καφέ! Αυτή ήταν η ιατρική περίθαλψη στη δεκαε-
τία του ’80 στην Πάρο. Το επόμενο βράδυ με τις 
γάζες απλωμένες σε όλη μου την καρκάλα βγήκα-
με βόλτα στην Παροικιά. Κουβέντα στην κουβέντα 
απομακρυνθήκαμε από το λιμάνι και περνώντας 
λίγο πιο κάτω από το σημερινό ταχυδρομείο –που 
ήταν πίσσα σκοτάδι ο δρόμος- μας πήραν στο κυ-
νήγι αδέσποτα σκυλιά. Ο Γιώργος δε, ακόμα πρέ-
πει να τρέχει από τον φόβο του!

Η Πάρος της δεκαετίας του ’80 ήταν ένα μικρό 
πληθυσμιακά νησί και η κίνηση της Παροικιάς ήταν 
γύρω από το λιμάνι. Η Νάουσα ήταν ένα ψαροχώ-
ρι με κίνηση μόνο στο λιμανάκι. Σήμερα, δεκαε-
τίες μετά, επιμένουμε να συμπεριφερόμαστε λες 
και δεν έχει αλλάξει τίποτα, να διεκδικούμε όμοια 
πράγματα όπως τότε, αλλά δε θέλουμε να αντι-
ληφθούμε ότι η Πάρος αντιμετωπίζει προβλήματα 
μίας σύγχρονης μεγαλούπολης. Άλλος ο μόνιμος 
πληθυσμός, άλλες οι ανάγκες. Το πρόβλημα του 
τομέα υγείας στο νησί μας δεν είναι οι λιγοστοί 
γιατροί ή ο εξοπλισμός σε ιατρικά μηχανήματα, 
αλλά οι ανάγκες που έχουν πολλαπλασιαστεί. Ας 
συνέλθουμε…

Απόψεις - Ειδήσεις

Φιλανθρωπίες 
με το αζημίωτο

Στις μέρες μας, το θεάρεστο έργο της φιλαν-
θρωπίας εξυπηρετείται από το κράτος, με τα υπερ-
πλεονάσματα του και από τις επιχειρήσεις με τη 
λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κρατικοί 
μποναμάδες, καλοί Σαμαρείτες και Αι – Βασίληδες, 
ευδοκιμούν πάντα με την έλευση της φτώχειας και 
είναι καλοδεχούμενοι από τους πολίτες. 

Όμως τι κρύβεται πίσω από την προβολή του φι-
λανθρωπικού τους έργου; Είναι OPUS DEI, έργο 
Θεού ή έργο πολιτικού και οικονομικού μάρκετινγκ;

«Ου γνώτο η δεξιά σου, τι ποιεί η αριστερά σου» 
λέει η εκκλησία και «κάνε το καλό και ρίχτο στο 
γιαλό» λέει ο θυμόσοφος λαός. Όμως οι επικοι-
νωνιολόγοι των κομμάτων, οι διαφημιστές των 
επιχειρήσεων λένε «ρίχτο στην TV» με τα γνωστά 
σε όλους μας διαφημιστικά σποτάκια και τις βαρύ-
γδουπες δηλώσεις των πολιτικών.

Και όλα με το αζημίωτο. Οι πολιτικοί κάνουν τον 
καλό Σαμαρείτη από τα πλεονάσματα της υπερ-
φόρτωσης φορολογικών βαρών των πολιτών, και 
οι Αι – Βασίληδες των επιχειρήσεων με την αύξηση 
των πωλήσεων των προϊόντων τους, τη βελτίωση 
της θετικής εικόνας της επιχείρησης και τα μεγαλύ-
τερα κέρδη. Προωθητικές ενέργειες πολιτικού και 
επιχειρηματικού μάρκετινγκ κοινωφελών σκοπών, 
με στόχο την ικανοποίηση μερίδας ψηφοφόρων 
και διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης με ευρύτε-
ρα κοινωνικά σύνολα.

Οι κρατικοί μποναμάδες, στις γιορτινές μέρες 
των Χριστουγέννων, είναι ένα έθιμο που κρατάει 
πολλά χρόνια. Αντίθετα οι ανιδιοτελείς προσφο-
ρές των επιχειρήσεων έχουν ενσκήψει ως λαίλα-
πα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο χώρο της 
επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα χωρίς τα επικοινωνιακά «φτιασι-
δώματα». 

Αντίθετα, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από την εφαρμογή των δράσεων της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δε δημοσιοποιού-
νται για να τα γνωρίζουμε και να καταλήγουμε σε 
κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Άξιζαν τον 
κόπο, πιάσανε το στόχο τους, έβγαλαν το κόστος 
των μεγάλων διαφημιστικών κονδυλίων και δαπα-
νήθηκαν; Αυτά για τις επιχειρήσεις. Όσο για τους 
κρατικούς μποναμάδες, η αποτελεσματικότητα 
τους θα φανεί στην πρώτη δημοσκόπηση ή στην 
κάλπη, αν γίνουν εντός ολίγου χρόνου πρόωρες 
εκλογές. Προσωπικά, θα ήθελα μια κοινωνία χω-
ρίς καλούς Σαμαρείτες και κρατικούς μποναμάδες, 
επιδομάτων πείνας ή κατ’ ευφημισμό 13ης σύντα-
ξης.

Οι επιχειρήσεις είναι υπόλογοι των πράξεων 
τους και γνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης τους, στο 
περιβάλλον και στις κοινωνικές ανισότητες. Η εται-
ρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί επιχειρηματική 
ηθική ευθύνη αλλά και μια νέα πρακτική του μάρ-
κετινγκ που αποσκοπεί να αποδώσει ως πρόσθετο 
εργαλείο βελτίωσης όλων των συστατικών ενός 
πετυχημένου μείγματος μάρκετινγκ. Από την αύξη-
ση των εσόδων έως την αναβάθμιση της εταιρικής 
εικόνας. 

Όσο για τη συνεχιζόμενη στρατηγική, όλων των 
κυβερνήσεων, της διανομής μερίσματος που προ-
έρχονται από την υπερφορολόγηση, είναι αντικεί-
μενο πολλών συζητήσεων.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Άνεργοι
Έως τις 31/1/2020 παρατάθηκε η Πράξη: «Ανα-

βάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην 
αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δρά-
σεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης», 
από το επιμελητήριο Κυκλάδων.

Σκοπός του έργου είναι 80 ωφελούμενοι, άνεργοι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 
29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυ-
κλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές 
και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα 
και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης 
για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται μέσω ανοι-
κτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με on/off κρι-
τήρια: την ιδιότητα του ανέργου, εγγεγραμμένου στα 
Μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο και το επίπεδο 
εκπαίδευσης, και μοριοδοτούμενα κριτήρια: το ατομικό 
/ οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνε-
χόμενης ανεργίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την 
ηλικία του υποψηφίου.

Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 
ώρες και θα επιδοτείται με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα 
και η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 
340 ωρών κατά μέσο όρο θα επιδοτείται με 4 ευρώ 
(μικτά) ανά ώρα. Ο φορέας υλοποίησης θα δημιουρ-
γήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν 
θέσεις πρακτικής άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται 
η πρακτική άσκηση. Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cycladescc.nsoft.
gr/form/

Τέλος στο 
χύμα τσίπουρο 

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της γενικής γραμματείας Εμπο-
ρίου και Προστασίας του Καταναλωτή σε επιχειρήσεις 
και διαπιστώθηκαν παραβάσεις με κυριότερη αυτή 
της πώλησης χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς, κάτι το 
οποίο απαγορεύεται από την υπουργική απόφαση του 
2017. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το τσίπουρο και η τσι-
κουδιά πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά σε εμφια-
λωμένη μορφή.

Τέλος, οι παραγωγοί αποσταγμάτων έχουν επανει-
λημμένως εκφράσει την αντίθεσή τους στην υποχρε-
ωτική εμφιάλωση του τσίπουρου και της τσικουδιάς.

Χρήματα 
από το υπ. 
Ναυτιλίας

Σειρά λιμενικών έργων συνολικού ύψους 4,4 εκατ. 
ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με απώτερο στόχο τη 
βελτίωση και των εκσυγχρονισμό 39 λιμενικών και άλ-
λων εγκαταστάσεων οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο 
34 λιμανιών της χώρας.

Για το νησί μας εγκρίθηκαν στο λιμενικό ταμείο Πά-
ρου – Αντιπάρου 66.000 ευρώ, τα οποία θα χρησι-
μοποιηθούν για διάδρομο πεζών και ΑΜΕΑ για άρση 
επικινδυνότητας στον κεντρικό λιμένα Πάρου.
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Θαλάσσια 
απορρίμματα

Ο δήμος Πάρου παρουσιάζει σήμερα (Παρασκευή 
24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00 στο λιμάνι της 
Νάουσας), πλωτό κάδο θαλασσίων απορριμμάτων 
(SEABIN system) που απέκτησε πρόσφατα το νησί 
μας, κατόπιν δωρεάς φιλανθρωπικού ιδρύματος της 
Μ. Βρετανίας.

Σημειώνουμε ότι ένα σύστημα SEABIN δύναται 
ετησίως, και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τα 
θαλάσσια ρεύματα που κατευθύνουν τα επιπλέοντα  
θαλάσσια απορρίμματα, να συλλέξει περίπου 90.000 
πλαστικές σακούλες, 50.000 πλαστικά μπουκαλάκια 
νερού, περισσότερα από 110.000 κομμάτια μικρο-
πλαστικού και μικροϊνών, καθώς επίσης και έλαια πε-
τρελαίου και απορρυπαντικών που χρησιμοποιούν τα 
σκάφη, αλλά και χιλιάδες αποτσίγαρα.

Προβληματισμός 
για το 
αεροδρόμιο

Έπειτα από ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, Ν. Συρμαλένιου, σχετικά με το αν το υπουργείο 
Υποδομών έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργει-
ες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έρ-
γων του αερολιμένα Πάρου, οι απαντήσεις που δόθη-
καν δεν έπεισαν τον βουλευτή του Νομού μας.

Σύμφωνα με τον κ. Συρμαλένιο: «Οι απαντήσεις 
των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών μας ενημερώνουν ότι για την τελική 
προώθηση και υλοποίηση των έργων, απαιτούνταν 
και τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων, οι 
οποίες δρομολογήθηκαν σε ό,τι αφορά τον διάδρομο 
στις 23/9/2019 με υπουργική απόφαση, ενώ σε ότι 
αφορά τον αεροσταθμό, έχουν υποβληθεί τα έγγρα-
φα από τις 29/10/2019 για να εκδοθεί η υπουργική 
απόφαση».

Στη συνέχεια ο κ. Συρμαλένιος σημειώνει: «[…] Είναι 
προφανές ότι οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και 
περαιτέρω για την υλοποίηση των έργων, προχωρούν 
με βήμα σημειωτόν, κάτι που βεβαίως σημαίνει ότι 
και για την προσεχή τουριστική περίοδο 2020, 
το αεροδρόμιο θα αντιμετωπίζει τα ίδια προ-
βλήματα και την ίδια ελλιπή εξυπηρέτηση του 
διαρκώς αυξανόμενου επιβατικού κοινού. 

Είναι επίσης σημαντικό να λεχθεί ότι δεν μπορεί 
να γίνει δημοπράτηση χωρίς εξασφάλιση των απα-
ραίτητων χρηματοδοτικών πόρων. Κατά συνέπεια, αν 
δεν υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση εκ μέρους του 
υπουργού αναφορικά με την εξεύρεση των κονδυλί-
ων που απαιτούνται, η πρόβλεψη για δημοπράτηση 
στο τελευταίου τρίμηνο του 2020 είναι απολύτως 
έωλη.

Επί της ουσίας, ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών αποφεύγει να απαντήσει σχετικά 
με την ανάγκη  επιτάχυνσης των διαδικασιών, 
αλλά κυρίως δεν απαντά αν έχει ενεργήσει για 
την χρηματοδότηση».

Συντήρηση 
δρόμων 
Παροικιάς

Η κοινότητα Πάρου στις 13/1/2019 δημοσίευσε 
δελτίο Τύπου σχετικά με τη συντήρηση του οδικού δι-
κτύου της Κοινότητας Παροικιάς.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αντιδημάρχου 

προς τις Κοινότητες Πάρου στις 8 Ιανουαρίου που 
αφορά ενημέρωση «για τυχόν προβλήματα στο οδικό 
δίκτυο της Κοινότητας σας λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων», η πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινό-
τητας Πάρου, Μαργαρίτα Αργουδέλη με επιστολή της 
στις 10 Ιανουαρίου γνωστοποιεί στην αντιδήμαρχο 
Θ. Σαρρή-Παπακυρίλλου και στη διεύθυνση Τεχνικής 
Υπηρεσίας του δήμου σημεία και τμήματα οδών που 
χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Καταγράφονται προβλήματα σε οδούς, μεταξύ αυ-
τών, εντός της πόλης της Παροικιάς, τον Περιφερεια-
κό, την οδό προς Αγ. Αναργύρους, και οδούς στις  πε-
ριοχές Λιβάδια, Λιαροκόπι, Κρωτήρι, Καλάμι, Έλητας, 
Αγ. Ειρήνη. Γίνεται, επιπλέον, αναφορά σε φθορές στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο στο όριο της Κοινότητας που 
χρήζουν επισκευής λόγω επικινδυνότητας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τον προγραμματι-
σμό αποκατάστασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
προβληματικά σημεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί 
στην αρμόδια υπηρεσία ύστερα από σχετικά αιτήματα 
των πολιτών».

Αιμοδότες
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εθελοντών 

Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου,   «Μαρία Ναυπλιώτη», 
σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη 
του να παρευρεθούν στη γενική συνέλευση – αρχαιρε-
σίες,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλοχος», την Κυριακή 26 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρα-
κάτω:

1. Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού
2. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
3. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
4. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής 

επιτροπής.

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ 

Τα δρομολόγια φέρι μπόουτ από λιμένα Αντιπάρου 
προς Πούντα Πάρου και αντίστροφα, θα έχουν έως τις 
22 Μαρτίου 2020 ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 - 11:15 

– 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:30 – 23:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 - 11:30 

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

ΑΜΕΑ και 
Παροικιά

Το τμήμα Γ1 του γυμνασίου Πάρου, δημοσιοποίησε 
μία επιστολή που έστειλε προς τον δήμαρχο Πάρου 
και τους δημοτικούς συμβούλους σχετικά με τα προ-
βλήματα των ατόμων με αναπηρία στην Παροικιά.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«[…] Ως μαθητές και μαθήτριες του Γ1 τμήματος 

του Γυμνασίου Πάρου, αποφασίσαμε να σας στείλου-
με αυτή την επιστολή με αφορμή τη δράση μας, στο 
πλαίσιο της ημέρας του παγκόσμιου εορτασμού των 
ατόμων με αναπηρία, για να σας ενημερώσουμε για 
την κατάσταση που επικρατεί στην Παροικιά σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης των ατόμων αυτών, σε 
κάθε σημείο της πόλης μας. Ταυτόχρονα θεωρήσαμε 
σκόπιμο να προτείνουμε ορισμένους τρόπους για να 
γίνει ευκολότερη η αυτοεξυπηρέτησή τους στοχεύο-
ντας, όχι, σε μια τυπική αλλά πραγματική ισότητα με 
όλους τους άλλους.

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου με τη συνοδεία του δι-
ευθυντή του σχολείου μας, Δρόσου Ιωάννη, και της 
υπεύθυνης καθηγήτριας του τμήματος, Μπασακάρη 
Κατερίνας, κάναμε έναν εκπαιδευτικό περίπατο. Περ-
πατήσαμε και φωτογραφίσαμε τους δρόμους της Πα-
ροικιάς, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι υποδομές 
της πόλης μας προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία 
τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται αλλά και να 
κινούνται χωρίς εμπόδια και άλλες δυσκολίες. Είναι 
γεγονός ότι αν και υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι 
χώροι στάθμευσης για τους αναπήρους μπροστά από 
το Κέντρο Υγείας, τις τράπεζες και στο λιμάνι, ωστό-
σο δεν αρκούν. Επιπλέον διαπιστώνουμε συνεχώς ότι 
ασυνείδητοι συμπολίτες μας τις «καταλαμβάνουν» 
παράνομα. 

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει με-
γαλύτερος έλεγχος από εσάς τους αρμόδιους, ώστε 
να μην συμβαίνουν τέτοια λυπηρά φαινόμενα. Συγ-
χρόνως, πιστεύουμε ότι ως δήμος χρειάζεται να κά-
νετε περισσότερες δράσεις για να ευαισθητοποιήσετε 
και να ενημερώσετε τους συμπολίτες μας. Επίσης, 
παρατηρήσαμε ότι η ύπαρξη διαβάσεων σε ορισμέ-
να σημεία του λιμανιού διευκολύνουν από τη μία, 
αφάνταστα την αυτόνομη μετακίνηση των αναπήρων, 
όμως αυτό δεν αρκεί. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο 
να μεριμνήσετε για την επέκταση των διαβάσεων, όχι 
μόνο στους δρόμους του λιμανιού αλλά και στις κε-
ντρικές αρτηρίες της Παροικιάς.

Νομίζουμε ότι από την πλευρά μας, πήραμε μια 
πρωτοβουλία η οποία σε συνδυασμό με την ανάληψη 
ανάλογων πρωτοβουλιών από την πλευρά σας, θα 
είναι προς όφελος των συνανθρώπων μας με αναπη-
ρία, που ζουν μαζί μας ή επισκέπτονται το νησί μας. 
Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους 
ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ίση με τη 
δική μας.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ίσες ευκαιρίες 
σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Χρέος όλων μας είναι 
να σεβόμαστε τη θαυμάσια ιδιαιτερότητα των ατόμων 
με αναπηρία».

Συνέλευση
Την εκλογοαπολογιστική του γενική συνέλευση θα 

πραγματοποιήσει ο σύλλογος φίλων στήριξης 
του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου Πάρου, «Αρχίλοχος», και οι 
διοργανωτές μας καλούν όλους να συμμετέχουμε.
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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 – ΖΗΤΗΣΗ

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

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για µακροχρόνια 
ενοικίαση, από µόνιµους κάτοικους 
Πάρου 20 χρόνια µε σταθερό εισό-
δηµα, κατά προτίµηση χωρίς έπιπλα, 
στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, 
Καλαµιού, Καµαρών, Νάουσας. Τηλ. 
22840 52601, 6936 529 329, 6936 
250 145

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε εµπορικό 
κατάστηµα στη Νάουσα, για την 
περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου. Ηλικία 
22 - 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών 

στο: info@whiteinparos.com
Τηλ. Επικοινωνίας : 6936 857 179

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ηλικίας 
έως 45 ετών, ζητείται για κατάστηµα 
επίπλων στην Αγκαιριά της Πάρου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6984 
133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  ζητείται 
σε 4* ξενοδοχείο στην Πάρο από 
Απρίλιο– Οκτώβριο. Απαραίτητα προ-
σόντα: Άριστη γραπτή & προφορική 
γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία σε 
ρεσεψιόν ξενοδοχείου αντίστοιχης 
κατηγορίας, επικοινωνιακοί & πρόθυ-
µοι χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
2η ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση 
Γαλλικών ή Ιταλικών), απόφοιτος/η 
τµήµατος τουριστικής σχολής. 
Παρέχεται: ανταγωνιστικός µισθός 
ανάλογος της εµπειρίας, διαµονή & 
διατροφή (για ενδιαφερόµενους που 
δεν κατοικούν στην Πάρο), πλήρης 
εκπαίδευση πριν το άνοιγµα του ξε-
νοδοχείου. Επίσης ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ για 
την ίδια περίοδο, µε προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο αντίστοιχης κατηγορίας. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
pyrgakihotel.gr και τηλ. επικοινωνίας: 
6972 005 505

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ζητείται, γυναίκα για 6ωρη απασχόλη-
ση, για καθαρισµό ενός σπιτιού 
στην περιοχή του ∆ρυού στην Πάρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών (να µπορούν να 
συνεννοούνται) και η µετακίνηση µε 
δικό τους όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  
698 56 62 106

ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen και ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το κατάστηµα 
χονδρικής Arsenis. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση, από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών. 
Απαραίτητη, η οργανωτικότητα, η 
λήψη πρωτοβουλιών, η συνεργατι-
κότητα, η γνώση βασικών εργαλείων 
διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων 
(Outlook, Gmail, Word/Excel), η καλή 
χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτώς και προφορι-
κώς), η ευγενής και επικοινωνιακή 
προσωπικότητα, καθώς και η κατοχή 
µεταφορικού µέσου. Επιθυµητή η 
όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των 

σχέσεων µε εταιρείες συνεργα-
τών, δηµόσιες υπηρεσίες καθώς 
και τους πελάτες της εταιρείας. 
Αποστολή βιογραφικών το email : 
cv.constructionparos@gmail.com µε 
θέµα : ADM0120

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) ζητείται από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, 
ως υπεύθυνη/ος έργων για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη: -η όρεξη 
για ενσωµάτωση σε µια οµάδα 
ανθρώπων µε διεθνείς εµπειρίες 
και επαφές, σύγχρονες µεθόδους 
µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 
έργων, η προσήλωση στο brandname 
και την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσµατος, το IT literacy, η επι-
θυµία για µάθηση και επαγγελµατική 
εξέλιξη σε ένα σταθερό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Επιθυµητή:  η εµπειρία 
συντονισµού και διαχείρισης όλων 
των διαδικασιών παραγωγής έργων 
(συντονισµός συνεργείων, ζήτηση 
παραγγελιών και σύγκριση προ-
σφορών, σύνταξη προϋπολογισµών, 
πραγµατοποίηση προµετρήσεων/
επιµετρήσεων, έλεγχος εργασιών και 
σύνταξη πιστοποιήσεων, εκπόνηση 
και παρακολούθηση χρονοδιαγραµ-
µάτων, κ.ο.κ.), η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών µε προτίµηση στα 
Γαλλικά ή Γερµανικά. Βιογραφικά στο 
email: cv.constructionparos@gmail.
com µε θέµα : PCM0120

ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΗΣ & ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ζητούνται από το κατάστηµα Αλιπρά-
ντης, πλακάκια - είδη υγιεινής, για 
µόνιµη εργασία . Πληροφορίες στο 
τηλ. 22840 21747

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από την ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 
INSURANCE. Προφίλ Υποψηφίου: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
χειρισµού Η/Υ, Microsost  Offi  ce και 
Windows. Επιθυµητή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, που θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Εκπληρωµένες 
(για άντρες) στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Αποστολή βιογραφικού στο 
email: mavromatismarios@gmail.
com Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεµύθεια.

ΑΤΟΜΟ για την παραγωγή στον 
τοµέα των επιγραφών και κατασκευ-
ών ζητείται από την εταιρεία DPS. 
Εµπειρία µε ξυλουργικά µηχανήµατα, 
κατασκευές και γνώσεις βαφής θα 
εκτιµηθούν. Υπευθ. Μαργαρίτης 
Ηλίας. Τηλ. 6937 411 195, και email: 
info@dps.com.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΠΕΛΑ 
ζητείται για µόνιµη εργασία σε εται-
ρεία στη Μάρπησσα, επικοινωνιακή, 
µε άριστη γνώση αγγλικών και µε 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο 
email: fr.ni@hotmail.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
για εργασία σε ξενοδοχείο στη 
Νάουσα, από Απρίλιο – Οκτώβριο. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, 
προγράµµατος κρατήσεων, ΟΤΑ, 
προϋπηρεσία, γαλλικά επιθυµητά. 
Παρέχονται µισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό-φω-
τογραφία στο e-mail: info@zefi -hotel.
com. Τηλ. 6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
εργασία σε ξενοδοχείο στη Νάουσα, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο. Απαραίτητα: 
εργατικότητα και άδεια παραµονής. 
Παρέχονται µισθός - ασφάλιση, 
διαµονή και διατροφή. Βιογραφι-
κό-φωτογραφία στο e-mail: info@
zefi -hotel.com. Τηλ. 6937 263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται για εργασία σε 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρίλιο 
– Οκτώβριο. Απαραίτητη η γνώση 
παρασκευής καφέδων - ποτών, 
service πελατών αγγλικά. Παρέχονται 
µισθός - ασφάλιση, διαµονή-ηµιδια-
τροφή. Βιογραφικό-φωτογραφία στο 
e-mail: info@zefi -hotel.com. Τηλ. 
6937 263 928

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο, για να καλύψει 
τις θέσεις ρεσεψιόν, καµαριέρας, σερ-
βιτόρου, µπαρ, συντηρητή, λάντζας, 
κηπουρού. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 24116, ώρες 10πµ-5µµ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ζητείται για µόνιµη συνεργασία, από 
επώνυµη εταιρεία ενδυµάτων, για το 
κατάστηµα της Πάρου στο Λιµανάκι 
της Νάουσας. Μας ενδιαφέρουν 
άτοµα µε εµπειρία στην εξυπηρέτηση, 
επικοινωνιακά, µε οµαδικό πνεύµα 
και γνώσεις στο χώρα της µόδας και 
του στυλ. Στείλτε το βιογραφικό σας 
στο info@heel.gr ή επικοινωνήστε 
στο 210/9575384 εσωτ. 1, ώρες: 
10:00-16:00

ΝΕΟΣ/ΝΕΑ κάτοικος Πάρου ζητείται 
για νεόδµητο συγκρότηµα 6 Βιλών 
στην Πάρο, για θέση εργασίας Villa 
Manager, για 7 µήνες (Απρίλιο - 
Οκτώβριο), µε άριστη γνώση της 
αγοράς, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, επικοινωνιακές ικανότητες και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@ciel-paros.
com

ΠΕΝΘΟΣ
Θα θέλαμε να εκφράσου-

με τις θερμές μας ευχαρι-
στίες σε όλους όσοι μας 
τίμησαν με την παρουσία 
τους, στην νεκρώσιμη ακο-
λουθία του αγαπημένου μας 
πατέρα Γιώργου Κοντού 
«Κουρέα». Αλλά και σε 

όλους όσοι με τα υπέροχα λόγια τους και τις σκέψεις 
τους, μας συμπαραστάθηκαν τη δύσκολη αυτή στιγμή.

Ιδιαίτερα τον «Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών 
Αθήνας», τον «ΜΕΕΑΣ Υρία Λευκών Πάρου», και τις 
οικογένειες Κωνσταντίνου και Άννας Καστανιά, Νικο-
λάου και Μαργαρίτας Καστανιά, Ιωάννου και Ρένιας 
Κυδωνιέως και Νίκου Μεγγρέλη.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 16 
Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Λευ-
κών.

Οι οικογένειες
Ιωάννου και Κάτιας Κοντού

Μαργαρίτας Κοντού και Ιωάννου Θεοδωροπούλου

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€

ΠΕΝΘΟΣ
Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019, 
αποχαιρετήσαμε στο τελευταίο 
του ταξίδι, τον  πολυαγαπημένο 
μας σύζυγο, πατέρα και παππού 
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟ, ηλικίας 93 ετών. Το 
σπίτι του και η ζεστή αγκαλιά του 
ήταν πάντα ανοιχτά για όλους, η 
ευγένειά του, η δοτικότητα και η 
αγάπη του θα μας συντροφεύει 
και θα μας οδηγεί. 

θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη
Καλό παράδεισο

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο, θα τελεστεί την Κυ-
ριακή 2 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πη-
γής, στο Άσπρο Χωριό.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Τσαντάνης Νικόλαος του Ιωάννου και της Κυριακής το γένος Δραγάτη, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αλιφιέρη Ταρασία
του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας το γένος Λομβάρδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 25/4/20 στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης 
στην Πάρο.

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
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Οικοσύστημα 
και ανθρώπινη 
παρέμβαση

Το σύνολο των οργανισμών που ζουν σε μια περιο-
χή, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής, 
όπως η ηλιοφάνεια, το είδος του εδάφους, η θερμο-
κρασία, αποτελούν ένα οικοσύστημα. Υπάρχουν πολ-
λοί τύποι οικοσυστημάτων. Στη θάλασσα τα θαλάσσια, 
στις ακτές τα παράκτια, στην ξηρά τα χερσαία, στις 
λίμνες οι υγρότοποι, στα δάση το δασικό και σε εκτά-
σεις με μόνο γεωργικές καλλιέργειες το αγροτικό οι-
κοσύστημα.

Για να διατηρηθεί ένα οικοσύστημα, εκτός της βασι-
κής πηγής ενέργειας που είναι ο ήλιος, χρειάζεται να 
υπάρχουν και οι τροφικές σχέσεις. Κάθε οργανισμός 
σ’ ένα οικοσύστημα, τρέφεται από κάποιον ή κάποιους 
άλλους. Μελετώντας σε ένα οικοσύστημα «ποιος 
τρώει ποιον», μπορούμε να τοποθετήσουμε τους ορ-
γανισμούς σε μια σειρά, έτσι ώστε ο ένας να αποτελεί 
τροφή για τον επόμενο. Η αλυσίδα που δημιουργείται 
με αυτόν τον τρόπο, λέγεται τροφική αλυσίδα. 

Σε ένα οικοσύστημα κάθε οργανισμός επηρεάζει 
τους άλλους. Στα οικοσυστήματα υπάρχουν μηχανι-
σμοί, με τους οποίους εξισορροπούνται οι διαταραχές 
που προκαλούνται. Αν για παράδειγμα, μια επιδημία 
μειώσει το πλήθος των λαγών σε μια περιοχή, θα αυ-
ξηθεί το πλήθος των φυτών, με τα οποία τρέφονται 
οι λαγοί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, οι λαγοί που θα 
έχουν απομείνει, να βρίσκουν εύκολα τροφή, οπότε θα 
πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα και το πλήθος τους 
θα αυξηθεί και πάλι. Η παρέμβαση του ανθρώπου στο 
οικοσύστημα, μερικές φορές είναι προστατευτική για 
τους ζωντανούς οργανισμούς. 

Η ανακήρυξη προστατευόμενων ειδών και η δι-

αφύλαξη των εθνικών δρυμών, στους οποίους προ-
στατεύεται η χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν θετικά 
παραδείγματα της ανθρώπινης παρέμβασης.  Τις πε-
ρισσότερες φορές όμως, οι ανθρώπινες δραστηριότη-
τες, προξενούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύ-
στημα. Με την ανεξέλεγκτη υλοτομία και τις πυρκαγιές, 
καταστρέφονται πολύτιμα δάση, που αποτελούν τον 
βιότοπο χιλιάδων ζωντανών οργανισμών. Έτσι για να 
διατηρηθεί ένα οικοσύστημα, απαιτείται κατά κύριο 
λόγο μείωση της ανθρώπινης δραστηριότητας, που 
είναι ιδιαίτερα εμφανής στην παράκτια αστική ανά-
πτυξη και την ρύπανση των ακτών και υδάτων. Πολύ 
συχνά αυτές οι δραστηριότητες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες και προκαλούν μείωση της βιοποικιλότητας, 
αποτρέποντας στις μελλοντικές γενιές να απολαμβά-
νουν τις ομορφιές των νησιών μας.

Στο νησί μας, υπάρχουν δέκα αναγνωρισμένες υγρο-
τοπικές περιοχές, καθώς και περιοχές που έχουν χα-
ρακτηριστεί, «απείρου φυσικού κάλλους» που χρήζουν 
προστασίας .

Οι προστατευόμενες περιοχές «NATURA» στο νησί 

μας είναι οι Κολυμπήθρες, η λιμνοθάλασσα της Σά-
ντα Μαρίας, η ρεματιά με τις πεταλούδες, ολόκληρη η 
περιοχή του Μώλου, καθώς και πολλά μικρά νησάκια 
πέριξ της Πάρου και Αντιπάρου. Μία ακόμα σημαντι-
κή περιοχή, που έχει χαρακτηριστεί απείρου φυσικού 
κάλλους, είναι ο κόλπος του Αϊ Γιάννη Δέτη, όπου 
δημιουργήθηκε το «Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό 
Πάρκο Πάρου». Υλοποιήθηκε, με οικολογικά τεχνι-
κές δομές και μελετημένες ήπιες παρεμβάσεις στο 
τοπίο, φιλικές προς το περιβάλλον, που δεν διαταράσ-
σουν το οικοσύστημα.

Γι’ αυτό, έτσι πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει 
την όποια λειτουργία του, που μετά από πολύ μεγάλο 
αγώνα, κάποιοι συμπολίτες μας αφιέρωσαν άπειρες 
ώρες ποιοτικής, εθελοντικής εργασίας, για να το απο-
λαμβάνουμε όλοι εμείς σήμερα και να μαθαίνουν τα 
παιδιά μας, αφού εφαρμόζει προγράμματα δράσεων 
πράσινης ανάπτυξης, στοχεύοντας στην εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ευχές: 
Όχι άλλες 
παρακαλώ!

Αν οι ευχές ήταν γλυκίσματα θα είχαμε γίνει υπέρ-
βαροι. Αν ήταν χιόνι θα είχαμε καταπλακωθεί από 
χιονοστιβάδες. Αν ήταν χρήματα θα γινόμασταν εκα-
τομμυριούχοι. Αν έβγαιναν αληθινές η Ελλάδα θα ήταν 
παράδεισος και οι Έλληνες αγγελούδια. Όμως ένα 
πράγμα είναι βέβαιο: Θα γλυτώναμε πολύ χρόνο και 
κόπο αν στέλναμε ευχές με μέτρο και αν ξεκολλούσα-
με λίγο από τα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης.

Από του Αγίου Νικολάου μέχρι του Αϊ Γιαννιού, εκα-
τομμύρια ευχές κατακλύζουν τις σελίδες του fb και τα 
κινητά. Ευχές χιλιοειπωμένες και τυπικές που διαβάζο-
νται από εκατοντάδες φίλων, γνωστών και αγνώστων, 
γιατί αναρτιούνται δημόσια και σε κοινή θέα. Γι’ αυτό 
νομίζω ότι uα ήταν προτιμότερο να στέλνουμε ευχές 
σε προσωπικά μηνύματα. Ευχές με νόημα και που 
βγαίνουν από την καρδιά μας. Είναι μια ευκαιρία στις 
γιορτές να πούμε τι αισθανόμαστε γι’ αυτούς που αγα-

πάμε και τι θα θέλαμε να τους συμβεί στον καινούργιο 
χρόνο. Όταν τους ευχόμαστε τα συνηθισμένα, όπως: 
«ευτυχία, υγεία, αγάπη, ειρήνη, γαλήνη», στην πραγμα-
τικότητα είναι λέξεις που σημαίνουν πολλά, αλλά στην 
ουσία δεν σημαίνουν και τίποτα το ξεχωριστό, γιατί 
τις ίδιες ακριβώς ευχές θα τις πει και η γειτόνισσα, η 
παρα-γειτόνισσα και ο Ερντογάν. Θα προτιμούσα να 
πρόσθετα μαζί με τα «Χρόνια Πολλά» και την «Καλή 
Χρονιά» και  λίγες ζεστές  λέξεις που αγγίζουν και 
αφορούν προσωπικά τους αποδέκτες.

Παλιά, ευχές ανταλλάσσαμε στην εκκλησία και στις 
επισκέψεις και είναι ζήτημα αν ευχόμασταν στον ίδιο 
άνθρωπο παραπάνω από δυο φορές. Στέλναμε πέντε-
δέκα ευχητήριες κάρτες σε συγγενείς και φίλους και 
κάναμε και μερικά τηλεφωνήματα και αυτό ήταν όλο. 
Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να μας ευχηθούν 
ηλεκτρονικά πάνω από δέκα φορές.

Η αναφορά μου στις κάρτες με πήγε πίσω στην πρω-
τοχρονιά του 2007 όταν είχα λάβει πολλές ευχητήριες 
κάρτες για υγεία, χρόνια πολλά και ευτυχία. Δυο εβδο-
μάδες αργότερα διαγνώστηκα με μια πολύ σοβαρή 
ασθένεια. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, οι κάρτες 
εξακολουθούσαν να στολίζουν  το γραφείο μου και 
θυμάμαι την αλγεινή εντύπωση που μου προκάλεσαν 

εκείνη τη στιγμή, διαπιστώνοντας το πόσο άσχετες 
ήταν με την πραγματικότητα. Τις έσκισα όλες και το 
αποτέλεσμα ήταν για πολλά χρόνια να μη στέλνω κάρ-
τες σε κανέναν. Αργότερα, με το πέρασμα του χρόνου 
και με την είσοδο των ηλεκτρονικών μέσων στη ζωή 
μας, ακολούθησα αυτό που όλοι κάνουμε σήμερα, ευ-
χόμενος «Χρόνια Πολλά» στις γιορτές. Ήταν η μόνη 
ευχή που είχε θετικό αποτέλεσμα στην περίπτωσή μου 
για να ζήσω χρόνια πολλά από τότε.

Η αλήθεια είναι ότι οι ευχές, όσο τυπικές και να εί-
ναι, βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 
κοινωνίας και συμβάλλουν σε κάποιο βαθμό στη δι-
ατήρηση  μιας σχέσης. Είναι μια ευκαιρία, μαζί με τις 
ευχές, να εκφράσει κανείς τα αισθήματά του. Επίσης, 
χάρη στις ευχές μπορεί να  επουλωθεί μια πληγή κλο-
νισμένης σχέσης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι ευχές 
είναι μια ωραία αλλά και ωφέλιμη συνήθεια. Όμως 
καλό είναι να μην το παρακάνουμε επειδή μας δίνε-
ται η δυνατότητα πατώντας ένα κουμπί  να στέλνουμε 
άπειρες ευχές. 

Καλή Χρονιά φίλοι μου και του χρόνου να προσπα-
θήσουμε να γίνουμε καλύτεροι για το καλό το δικό 
μας και της Πατρίδας μας. 

Δημήτρης Καλανδράνης
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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 προϊό-
ντων 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 πλη-
θυσμού (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 εξυπηρέτη-

ση 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 δια-
φορετικών 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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Ακατάλληλο 
για 
καρδιακούς!

Με ένα σουτ από δύσκολη θέση έξω από τα 6.75 μ. 
-στο τελευταίο δευτερόλεπτο- του Μοστράτου, ο ΑΟΠ 
πήρε μία μεγάλη νίκη με 64-63 από την ΑΕ Σαντορίνης 
για το εφηβικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, σε 
αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστή-
ριο της Μάρπησσας.

Ο αγώνας ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς και η 
εναλλαγή στην πρωτοπορία του σκορ ήταν συνεχεία 
από τις δύο ομάδες. Τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν 
είχαν να ζηλέψουν τίποτα από αγωνία από ομάδες 
του πρωταθλήματος της Α1! Συγκεκριμένα στα πέντε 
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού η ομάδα 
της Θήρας πήρε προβάδισμα με δύο πόντους και στην 
τελευταία του επίθεση ο ΑΟΠ πήρε τη νίκη με το τρί-
ποντο που πέτυχε στην κόρνα της γραμματείας για τη 
λήξη! Τα δεκάλεπτα του συγκλονιστικού παιχνιδιού 
ήταν: 10-12, 24-23, 42-43 και 64-63.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Λάβδας, Αλιπράντης 5 (1), Μπομποτάς 18, 

Θωμόπουλος 3 (1), Αρκουλής 4, Δρόσος, Μοστράτος 
8 (1), Μυτιληναίος, Γεωργίτσος 14, Λουκής 10 (2), 
Σαρρής 2

ΑΕ Σαντορίνης: Γρηγοριάδης, Βλαβιανός 23 (1), 
Ν. Τζινιέρης, Μουρατίδης, Παπαδόπουλος 6, Κοκιό-
πουλος 3, Καβαλλάρης 6, Λάζρι 4, Α. Τζινιέρης, Μαλο-
λάρι, Νασούλας 17, Ζωχιός 4.

Βαθμολογία εφήβων (Β’ Όμ.)
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 9 (5)
2. Πλοηγός 8 (6)
3. Φανάρια 7 (4)
4. ΑΟΠ 7 (4)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 5 (5) 

Ήττα Μαρπησσαϊκού
Με σκορ 48-75 ηττήθηκε η παιδική ομάδα του Μαρ-

πησσαϊκού από την ΑΕ Σαντορίνης στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας, για το αντίστοιχο πρωτάθλη-
μα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η παριανή ομάδα μπήκε νωθρά στον αγώνα με απο-
τέλεσμα η ομάδα της Σαντορίνης να πάρει κεφάλι στο 
σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μαρπησσαίοι έκαναν 
μία προσπάθεια, αλλά τελικά το τελικό σκορ όχι μόνο 
δεν άλλαξε, αλλά μεγάλωσε η διαφορά υπέρ των Θη-
ραίων καλαθοσφαιριστών. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
ήταν: 10-22, 25-39, 36-53 και 48-75.

Οι πρωταγωνιστές:

Μαρπησσαϊκός: Κεφαλάς, Ρούσσος 11, Μηναδά-
κης, Καπούτσος, Ρίνι 11 (1), Χανιώτης, Πετρόπουλος 2, 
Μελανίτης 2, Τριβιζάς 4, Ανουσάκης 16, Σπανογιάννης 
2

ΑΕ Σαντορίνης: Γρηγοριάδης 20 (1), Σιγάλας 2, 
Διαμαντής 10, Φύτρος 2, Φωκιανός 2, Μαλολλάρι 24 
(1), Μουρατίδης 2, Α. Τζινιέρης 6, Ν. Τζινιέρης 7, Ξα-
γοράρης, Χάλαρης.

Θρίαμβος ΑΟΠ
Με σκορ 86-42 ο ΑΟΠ Πάρου κέρδισε για το παιδι-

κό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων τον Πλοηγό Αντι-
πάρου, στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Ο αγώνας ήταν παράσταση για ένα ρόλο και εκτός 
του Θωμόπουλου του ΑΟΠ που πέτυχε 7 τρίποντα στο 
παιχνίδι η ομάδα της Παροικιάς χρησιμοποίησε και 
παίκτες που είναι γεννημένοι το 2006! Τα δεκάλεπτα 
του αγώνα ήταν: 21-7, 45-19, 68-26 και 86-42.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Βλάσι, Αλιπράντης 11 (1), Μπομποτάς 2, Βι-

ώνης 4, Πάσσαρης 9 (1), Αραβαντινός 2, Θωμόπουλος 
31 (7), Λάβδας 4, Σκιαδάς 3, Ανδρεάδης 6, Ρηγόπου-
λος 4, Σαρρής 10

Πλοηγός: Λασκαρίδης, Φαρούπος 20, Τριαντά-
φυλλος 2, Ε. Αθανασίου, Φ. Αθανασίου, Καστανιάς 2, 
Βισκούλι 15, Η. Σκιαδάς, Π. Μπιζάς, Γ. Μπιζάς 3 (1), Ε. 
Σκιαδάς.

Βαθμολογία Παίδων (Β’ Όμ.)
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΟΠ 13 (7)
2. ΑΕ Σαντορίνης 13 (8)
3. Φανάρια 10 (5)
4. Μαρπησσαϊκός 9 (7)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 9 (8)
6. Πλοηγός 9 (7)

Αθλητικά

Ήττα εκτός 
προγράμματος 
για τον ΑΟΠ…

Την ήττα με 2-3 δέχθηκε ο ΑΟΠ που έχασε από τον 
Πύργο Σαντορίνης, στον αγώνα που παίχθηκε στο γή-
πεδο των Μαρμάρων, λόγω της αλλαγής του τεχνητού 
χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς.

Στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος έπαιξε 
ρόλο και η αποβολή στο 45ο λεπτό του Γιουρτζίδη της 
παριανής ομάδας, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο πρώτο ημίχρονο αρχικά το παιχνίδι ήταν μοιρα-
σμένο, αλλά ο Φύτρος στο 32ο λεπτό έγραψε το 0-1. 
Στο δεύτερο ημίχρονο που ο ΑΟΠ έμεινε με 10 παίκτες 
οι ποδοσφαιριστές της παριανής ομάδας έπαιξαν πιο 
ριψοκίνδυνα προκειμένου να πετύχουν την ισοφάριση 
και έτσι, ο Πύργος, μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το 
γεγονός. Παρά ταύτα ο ΑΟΠ ήταν αποφασισμένος να 
πετύχει την ισοφάριση και αυτό έγινε στο 64ο λεπτό με 
τον Χύσκα. Ο Πύργος στη συνέχεια και πιο συγκεκρι-
μένα στο 75ο λεπτό πέτυχε ένα μάλλον τυχερό γκολ, 
όταν με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ από τη σέντρα του 
γηπέδου πέτυχε το 1-2 με τον Νομικό. Η ομάδα της 
Σαντορίνης επικράτησε πλήρως μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο και στο 83ο λεπτό πέτυχε το 1-3 με τον Πολυ-
κρέτη. Η παριανή ομάδα το μόνο που κατάφερε να 
κάνει στη συνέχεια του αγώνα ήταν να μειώσει στο 
σκορ σε 2-3 με τον Καμπάση.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα, Ρέλλας, Μπέτσα, Καμπάσης, 

Ζγουράτι (Τριανταφυλλίδης), Χίσκα, Γαβαλάς (Τσόκα), 
Σαρρής (Κούτσα), Σκιαδάς (Λουκής), Γιουρτζίδης

Πύργος: Καλαμάτας, Βρενάγκρ (Κάτσος), Βουλγα-
ράκης (Πάγια), Ε. Νομικός, Ι. Νομικός, Δαβιλάς, Λύκος 
(Πάγια), Κελίδης, Φύτρος, Ντεκίδης, Πολυκρέτης (Ξα-
γοράρης)

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τους κ.κ. Βα-
κόνδιο και Ελευθεριάδη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Πύργος 2-3
Καρτεράδος – Πανναξιακός 0-2
Σέριφος – Μύκονος (αναβολή)
ΑΟ Σύρου – Πάγος 4-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 25
------------------------------
2. ΑΟ Σύρου 22
3. Πύργος 15
4. Μύκονος 13
5. ΑΟΠ 13
6. Σέριφος 9
-------------------------------
7. Καρτεράδος 3
8. Πάγος 0
Σημ.: Η Μύκονος έχει 2 αγώνες λιγότερους και ο 

ΑΟΠ και Σέριφος έναν αγώνα λιγότερο.
Κ-14 (2ος Όμ.)
Νηρέας – Παμμηλιακός 1-5
Βαθμολογία
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. Κύθνος 16 (6)
2. Παμμηλιακός 15 (6)
3. Νέος ΑΟ Σύρου 12 (7)
4. Σύρος 2002 10 (6)
5. Νηρέας 6 (5)
6. Ιέραξ 0 (10)

Κ-14 (3ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 0-5
Βαθμολογία
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΠΑΣ Νάξου 18 (6)
2. ΑΟΠ 18 (8)
3. Πανθηραϊκός 15 (7)
4. Μαρπησσαϊκός 9 (6)
5. Θύελλα 9 (5)
6. Φιλώτι 0 (10)
Κ-12 (3ος Όμ.)
ΑΟΠ – Νηρέας 4-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 15
2. Νηρέας 6
3. ΑΟΠ 4
4. Μαρπησσαϊκός 1
Σημ.: ΑΟΠ και Μαρπησσαϊκός, έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.
Κ-10 (3ος Όμ.)
Νηρέας – Παμμηλιακός 0-0
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός 0-0
Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 4
2. Παμμηλιακός 4
3. ΑΟΠ 2
4. Νηρέας 2
Σημ.: ΑΟΠ και Νηρέας, έχουν δύο αγώνες λιγότε-

ρους.



Ένοχη και επικίνδυνη η ανοχή...
Η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σημαδεύτηκε για μια ακόμα φορά από την συμπεριφορά του 

Αντιδημάρχου Π. Κεμπάμπη αλλά και την ανησυχητική στάση ανοχής της πλειοψηφίας.

Κινούμενος εξ’ αρχής εκτός ορίων υπήρξε είρωνας, προσβλητικός, απαξιωτικός, «μπαχαλάκιας», με προσωπικές 
επιθέσεις κατά της Προέδρου της Κοινότητας Παροικιάς Μ. Αργουδέλη και του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» Κ. Ροκονίδα.

Η προκλητική – προσβλητική συμπεριφορά του Π. Κεμπάμπη ξεκίνησε από τη διαδικασία των ερωτήσεων και 
κορυφώθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος, που με τις απαξιωτικές παρεμβάσεις του δεν άφησε τον Κ. Ροκο-
νίδα να ολοκληρώσει την θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για το συγκεκριμένο θέμα. 

Αρνούμενοι να συναινέσουμε στη μετατροπή του Δημοτικού Συμβουλίου σε «σύναξη καφενείου», αποχω-
ρήσαμε.

Παρά τις αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις, τις διαφορετικές πολιτικές για μια σειρά ζητήματα ποτέ στο παρελθόν το 
Δημοτικό Συμβούλιο δε βρέθηκε σε ανάλογες καταστάσεις.

Είναι φανερό πλέον ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τον Π. Κεμπάμπη σαν «λαγό» για τους δικούς τους σχεδιασμούς. 
Ο ίδιος, σαν χωρικός Αντιδήμαρχος Παροικιάς δεν θα ξεγλιστρήσει με «μαγκιές» γιατί αργά ή γρήγορα θα πρέ-

πει να λογοδοτήσει στους Παροικιώτες ποιές ενέργειες έχει κάνει και ποιές λύσεις έχει προωθήσει ή προωθεί για τα 
προβλήματα της πόλης, τα σχολεία της, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της, τις υποδομές αθλητισμού, πολι-
τισμού, το κυκλοφοριακό, την ασφάλεια των πεζών και πάει λέγοντας. Η «μαγκιά» μπορεί να «σηκώνει σκόνη» για 
καλύπτει τα προβλήματα αλλά σίγουρα δεν τα λύνει και αυτό προκαλεί εκνευρισμό. Ας ξεσπάσει εκεί που πρέπει, 
στην Δημοτική αρχή που ανήκει. 

Είναι επίσης φανερό πως δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν ελέγχουν την Κοινότητα της Παροικιάς και προ-
σπαθούν να απαξιώσουν την Πρόεδρο με κάθε ευκαιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι και χθές 21/1 δεν είχε λυθεί 
το ζήτημα της γραμματειακής υποστήριξης και στέγασης. Ανικανότητα ή πολιτική σκοπιμότητα για να βάλουν ένα 
τηλέφωνο, έναν Η/Υ και να διαμορφώσουν τον προσωρινό χώρο στέγασης; Ότι και αν είναι, να είναι σίγουροι ότι οι 
σχεδιασμοί της απαξίωσης δε θα περάσουν. Θα προχωρήσουμε έτσι και αλλιώς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Π. Πετρόπουλος στη χθεσινή συνεδρίαση επέδειξε αδικαιολόγητη ανοχή στην συμπε-
ριφορά του Αντιδημάρχου που παραβίασε κάθε έννοια του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου και ο Δήμαρχος κ.Κωβαίος κατά πάγια τακτική δια της σιωπής του στήριξε αυτή την συμπεριφορά. Αν 
πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο «θολώνει τα νερά» και στρέφει αλλού τα βλέμματα μακριά από τα προβλήματα 
του νησιού, κάνει μεγάλο λάθος. Επίσης οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας πρέπει να πάρουν θέση για την 
κατάσταση αυτή. 

Καταγγέλλουμε την συμπεριφορά του Αντιδημάρχου Π. Κεμπάμπη, τη στάση κάλυψης 
του Δημάρχου που έχει μεγάλη πολιτική ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Ένα είναι 
σίγουρο. Εμείς δε θα αποτελέσουμε μέρος μιας τακτικής αποπροσανατολι-
σμού από τα προβλήματα. 

Στο μέτρο της δικής μας δύναμης και με τον παριανό λαό 
στο προσκήνιο αυτά θα είναι πάνω στο τραπέζι και θα 
διεκδικούμε τη λύση τους.

Πάρος 22-1-20


