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Καλό ταξίδι 
δάσκαλε

Ο πολυαγαπημένος Χρήστος Βλαχογιάννης, εξαιρε-
τικός αυτοδιοικητικός παράγοντας του νησιού μας και 
σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή τα μεσάνυχτα 
του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2020 στο πανεπιστημια-
κό νοσοκομείο Λάρισας, νικημένος από τον κορωνοϊό.

Ο λόγος της σιωπής μας
Η «Φωνή της Πάρου» ενημερώθηκε για την κατά-

σταση της υγείας του Χρ. Βλαχογιάννη, από την πρώ-
τη στιγμή της περιπέτειάς του, δηλαδή την Κυριακή, 4 
Οκτωβρίου 2020. 

Σε όλο αυτό το διάστημα επιλέξαμε τόσο στην έντυ-
πη έκδοση, όσο και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, να 
μη δημοσιοποιήσουμε το γεγονός, καθώς η οικογένειά 
του έδινε μία άλλη μάχη και ήταν σίγουρο ότι η δημοσί-
ευση θα τους προκαλούσε άλλα προβλήματα αφού το 
ενδιαφέρον των συμπολιτών μας ήταν μεγάλο και ήθε-
λαν να ενημερωθούν όλοι από τους συγγενείς, που την 
ώρα εκείνη είχαν άλλες προτεραιότητες… και όχι φυσι-
κά τις ατελείωτες συζητήσεις για την πορεία της υγείας 
του. Η ομάδα συντακτών της εφημερίδας μας προσπα-
θούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να επικοινωνεί 
καθημερινά σε συγκεκριμένη ώρα με τη σύζυγό του 
Άννα και να μαθαίνει την κατάσταση σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο η κ. Βλαχογιάννη έκα-
νε, έστω και αν και εκείνη περνούσε μία άλλη περιπέ-
τεια. Σημειώνουμε ότι η κ. Βλαχογιάννη ήταν κλεισμένη 

στην οικία τους στη Διάβα Καλαμπάκας (όχι αυτή που 
ξεκίνησε η περιπέτεια του τέως δημάρχου), αφού και 
εκείνη κάθισε επί 15 ημέρες σε καραντίνα.

Η περιπέτεια της υγείας του
Ο Χρήστος Βλαχογιάννης -κι εδώ είναι το οξύμω-

ρο- ήταν καλά ενημερωμένος για τον κορωνοϊό και 
μάλιστα ήταν εξ εκείνων οι οποίοι ακολουθούσαν 
κατά γράμμα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμε-
τώπιση της ασθένειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού που καθόταν στο ταμείο 
της οικογενειακής επιχείρησης δεν έβγαζε καθόλου 
τη μάσκα από το πρόσωπό του, σε σημείο τέτοιο που 
του έκαναν διάφορους αστεϊσμούς γι’ αυτό. Το ίδιο 
έπραττε και στο χωριό του στη Διάβα, όπου και εκεί 
δεχόταν αστεϊσμούς γι’ αυτό και την εμμονή του να 
τηρεί κατά γράμμα τις οδηγίες για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού.

Ο Χρήστος Βλαχογιάννης έφυγε από την Πάρο και 

πήγε στη Διάβα, αφού η μητέρα του ήταν σε άσχημη 
κατάσταση υγείας και μάλιστα είχε υποστεί εγκεφαλι-
κό επεισόδιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συ-
νομιλίας. Ήταν άλλωστε γνωστή η αγάπη του Χρ. Βλα-
χογιάννη για τη μητέρα του και έτσι, έσπευσε αμέσως, 
να είναι κοντά της. Όταν πήγε στη Διάβα, η μητέρα του, 
Ευτυχία, 95 ετών, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και 
κατάκοιτη στο κρεβάτι. Εκεί, υπήρχε μία κυρία-νοσοκό-
μα που κοιτούσε για τις ανάγκες της γηραιάς κυρίας. 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αυτήν την 
κυρία –που ασθένησε από κορωνοϊό- μεταδόθηκε η 
ασθένεια σε όλους τους υπολοίπους (μητέρα, Χρήστος 
και άλλους συγγενείς στο χωριό).

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή η Ευτυχία 
Βλαχογιάννη (κηδεύτηκε στον Άγιο Δημήτριο Καλα-
μπάκας το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2020), ο 
Χρήστος Βλαχογιάννης αισθανόταν επί ημέρες αδυνα-
μία και είχε πυρετό. Από την πρώτη στιγμή ο Χρήστος 
συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία 
του και έσπευσε να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό, αφού 
και η μητέρα του, αν και αρχικά η γνωμάτευση ήταν 
ότι πέθανε από γαστρεντερίτιδα, τελικά πέθανε από 
κορωνοϊό. Εδώ ξεκινάει μία άλλη περιπέτεια, καθώς 
το θέμα του έγινε και κύριο θέμα στις ειδήσεις τηλεο-
πτικών Μέσων των Αθηνών, αφού όπως έγινε γνωστό 
από την κόρη του, Έφη, ο πατέρας της Χρήστος, έκανε 
απανωτά τεστ αντισωμάτων για κορωνοϊό, τα οποία 
έδειχναν αρνητικά!

Η αρνητική συνέχεια
Ο πυρετός δεν έπεφτε (συνεχώς στους 38 βαθμούς). 

Ο Χρ. Βλαχογιάννης συνέχισε να επισκέπτεται γιατρούς 
και να κάνει τεστ για κορωνοϊό, που πάντα είχαν αρνη-
τικό αποτέλεσμα. Τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατο της 
μητέρας του επισκέφθηκε ιδιώτη γιατρό, που αφού τον 
ακροάστηκε του είπε ότι έχει κάποια λοίμωξη, η οποία 
όμως δεν γνωρίζει από πού προέρχεται. Τα ίδια έγιναν 
και στην επίσκεψή του σε παθολόγο και τα νέα τεστ 
που έκανε! Παντού αρνητικά.

Τη Δευτέρα 5/10 ο Χρ. Βλαχογιάννης παρουσίαζε 
πολύ άσχημη κλινική εικόνα, ήταν ωχρός κλπ. Αμέσως 
η σύζυγός του Άννα, που έσπευσε στη Διάβα, τον πήγε 
στο νοσοκομείο, όπου εκεί για πρώτη φορά το δείγμα 
που του πήραν ήταν θετικό. Εκεί ξεκίνησε η άλλη περι-
πέτεια. Διασωληνώθηκε επί τρεις εβδομάδες, μέχρι την 
κατάληξή του… Άρχισαν να υπολειτουργούν τα όργανά 
του, είχε χαμηλό οξυγόνο, άρχισε αιμοκαθάρσεις κλπ. 
Είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος με τα αρνητικά τεστ…

Η συνέχεια γνωστή, η οδύνη στην Πάρο και στη Διά-
βα, ο θάνατος, η κηδεία…

Ποιος ήταν
Ο Χρήστος γεννήθηκε στη Διάβα το 1954 (ήταν 66 

ετών) και σπούδασε στην παιδαγωγική ακαδημία της 
Λάρισας.

Στην Πάρο ήρθε το 1978. Υπηρέτησε σε σχολεία του 
νησιού και συγχρόνως αναδείχθηκε μέλος του ΔΣ των 
δασκάλων του νησιού μας και αντιπρόεδρος. Το 1990 
εκλέχτηκε κοινοτικός σύμβουλος Μάρπησσας και αντι-
πρόεδρος της ίδιας κοινότητας το 1998.

Στις εκλογές του 2002 με το ψηφοδέλτιο του συνδυ-
ασμού, «Ενότητα για το Μέλλον», εκλέχτηκε δημοτικός 
σύμβουλος Πάρου και από 1/1/2003 ήταν πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου. Την ίδια θέση είχε και από 
το 2007 που εκλέχθηκε και πάλι με το ίδιο ψηφοδέλτιο 
έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Τότε, με τη με-

τατόπιση του Γ. Ραγκούση στην κεντρική πολιτική σκη-
νή, τα μέλη του συνδυασμού τον εξέλεξαν δήμαρχο με 
ψήφους 8-6 έναντι του Στρατή Παυλάκη. Στις εκλογές 
του 2010 ηγήθηκε του συνδυασμού «Ενιαία Κίνηση 
Πολιτών, η Ενότητα για το Μέλλον» και κέρδισε τις 
εκλογές απέναντι στη Γρ. Πρωτολάτη. Ήταν δήμαρχος 
έως το 2014 και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης του δήμου στη συνέχεια. Μετά από 25 χρόνια 
απασχόλησης με τα κοινά αποσύρθηκε από την τοπική 
αυτοδιοίκηση και το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ατελείωτα ψηφίσματα και οι 
ανακοινώσεις

Ο θάνατος του Χρ. Βλαχογιάννη προκάλεσε τη θλί-
ψη πολλών, ενώ δεκάδες ήταν τα ψηφίσματα και οι 
ανακοινώσεις από συνεργάτες του, κόμματα, φορείς, 
τοπικές οργανώσεις κλπ.

Μεταξύ αυτών ήταν η ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η αναφο-
ρά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση στη Βουλή, 
του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιου, του 
έπαρχου Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζά, του δημάρχου Πάρου, 
Μ. Κωβαίου, των τοπικών πολιτικών οργανώσεων (ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ), του δημοτικού συνδυασμού της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, συνδικαλιστικών οργανώσεων δασκά-
λων, της ένωσης δήμων Κυκλάδων και δεκάδων άλ-
λων φορέων. Ακόμα, ο Χρ. Βλαχογιάννης κηδεύτηκε 
με τιμές δημάρχου εν ενεργεία μετά από ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Τέλος, η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της ευχαρί-
στησε όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν και ζήτησε 
αντί στεφάνου τα χρήματα να δοθούν στο γηροκομείο 
Πάρου.

Το θέμα της εβδομάδας

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 546

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

Έκφραση συλλυπητηρίων
Το Δ.Σ. και τα μέλη του εξωραϊστικού συλλόγου 
Μώλου-Μαρμάρων Πάρου ο «Άγιος Νικόλαος», 
εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικο-
γένεια του πρώην Δημάρχου Πάρου Χρήστου 
Βλαχογιάννη για την αδόκητη απώλειά του. Εις 
μνήμη του ο σύλλογος θα ενισχύσει το εκκλησια-
στικό γηροκομείο Πάρου.



Επισκεφθείτε το νέο κατάστηµα µας στη Νάουσα Πάρου
τηλ. 22840-55273 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DAIKIN KAI SAMSUNG
 Έως και 12 άτοκες δόσεις µε αγορά µέσω πιστωτικών καρτών

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Αλλάζουµε το κλίµα... στην οµορφότερη χώρα του κόσµου!

Ν .  Χ Α Λ Α Κ Α Τ Ε Β Α Κ Η Σ  Ε Π Ε
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Κίνδυνος στον 
παραδοσιακό 
οικισμό 
Παροικιάς

Ο σεισμός στη Σάμο στις 30/11/2020 έφερε στο 
φως της επιφάνειας ένα μεγάλο ζήτημα για τον πα-
ραδοσιακό οικισμό Παροικιάς. Όπως αποκάλυψε ο 
«fi leleutheros.net» στο κτίριο του παλιού ΠΙΚΠΑ τα 
στενά πέριξ αυτού (μετά το σεισμό), γέμισαν από πέ-
τρες και άλλα υλικά από το συγκεκριμένο κτίριο.

Με αφορμή την πτώση παλιού κτιρίου στη Σάμο, που 
επέφερε τον θάνατο συμπατριωτών μας, ο σύλλογος 
του παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς δημοσιοποίησε 
τις παρακάτω απόψεις του:

«Η τελευταία συγκυρία γεγονότων (2-3 δυνατές 
βροχές και ο σεισμός της 30/11/2020) έφερε στην 
επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα του Παραδοσιακού 
οικισμού. Τα παλιά ακατοίκητα ή εγκαταλελειμμένα 
κτήρια.

Το πρόβλημα μόνιμο και μας έχει απασχολήσει επα-
νειλημμένα. Οι χειρότερες περιπτώσεις, πέρα από 

εικόνα εγκατάλειψης, είναι μόνιμες εστίες μόλυνσης 
μέσα στην καρδιά της πόλης μας Ο σύλλογός μας έχει 
καταμετρήσει μακροσκοπικά σε χάρτη και φωτογρα-
φίσει τα “προβληματικά” αυτά κτήρια, τα οποία στην 
καλύτερη περίπτωση, ανοίγουν για μερικές μέρες το 
καλοκαίρι. Αυτό μας βοήθησε στο να κάνουμε ένα 
γρήγορο έλεγχο κατάστασης τους, μετά τον σεισμό.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι αυτό, κανονικά είναι κα-

θήκον του δήμου, όπως και η φωτογραφική αποτύπω-
ση των τελευταίων αυτών δειγμάτων της τοπικής μας 
ιστορίας. Ο σύλλογός μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία 
στο θέμα, αλλά δεν έχει καμία εκτελεστική δυνατότη-
τα, πέραν των προτάσεων, συζητήσεων για εύρεση 
λύσεων με τους ιδιοκτήτες, υποβολή θεμάτων στην 
κοινότητα και άρθρα, όπως εδώ.

Είχαμε π.χ. προτείνει τον καθαρισμό και την άρση 
της επικινδυνότητας ενός παλιού καταστήματος στην 
αγορά, μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά ο ιδιο-
κτήτης απεδείχθη ιδιαίτερα δύστροπος, με αποτέλε-
σμα το θέμα προοδευτικά να φτάσει μέχρι την Εισαγ-
γελία Σύρου. Τελικά παρ’ όλο που «λύθηκαν» τα χέρια 
του δήμου και έγιναν κάποιες ενέργειες, το πρόβλημα 
ακόμα, δεν έχει λυθεί… Αλλά υπάρχουν και περιπτώ-
σεις, που παρόλο που οι ιδιοκτήτες έχουν την θέληση 
να αναλάβουν την συντήρηση των περιουσιών τους, 
οι υπηρεσίες τους ταλαιπωρούν υπερβολικά επί σειρά 
ετών. Τρεις από τις περιπτώσεις αυτές, μετά πολλά 
χρόνια, πρόσφατα πήραν επιτέλους την άδεια, και 
προχωρούν. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο!

Μην ξεχνάμε ποτέ, την ιστορία του Κτηρίου Τεχνών, 
και το πόσο τυχεροί είμασταν που δεν θρηνήσαμε θύ-
ματα τότε. Επίσης είμαστε πολύ τυχεροί που οι μονα-
δικές ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό, ήταν πτώση 
σοβάδων από τρία κτήρια, χωρίς ευτυχώς θύματα.

Πόσες φορές θα πάει η στάμνα στη βρύση ακόμα;».

Καθημερινότητα

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας
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Μήνυμα 
Μ. Κωβαίου 
για την πιστή 
εφαρμογή 
των μέτρων 
ενάντια στον 
κορωνοϊό

Συμπολίτες μου,
Αισθάνομαι την 

ανάγκη να επικοι-
νωνήσω μαζί σας, 
διότι το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας 
του κορωνοϊού εί-
ναι εδώ και απειλεί 
την υγεία όλων μας. 
Στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και σε όλον 
τον κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίσαμε έγκαιρα, με 
ψυχραιμία και σοβαρότητα, την υγειονομική κρίση. 

Όμως, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και τώρα, καθώς 
τίποτα δεν έχει κριθεί.

Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ πρέπει να δείξουμε 
αντοχή, ψυχραιμία και υπομονή.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και παραφιλο-
λογίες.

Φοράμε όλοι τις μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, 
απολυμαίνουμε τα χέρια μας.

Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής πιστά, και 
ακολουθούμε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρ-
νηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο 
Πολιτικής Προστασίας.

Φίλες και φίλοι, 
Στο σημείο αυτό, κάνω μία έκκληση.
Αγνοήστε πάση θυσία τις εύκολες εξηγήσεις, τις θε-

ωρίες συνωμοσίας, τους αρνητές της επιστήμης. 
Δεν είναι αστείο. Είναι εγκληματικά επικίνδυνο. 
Εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες και τους ειδικούς, 

καθώς είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην ασφάλεια και 
την αλήθεια.

Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση σήμερα.
Οι ώρες που περνάμε είναι κρίσιμες. 
Μπαίνουμε σε δύσκολα νερά, σε καταστάσεις πρω-

τόγνωρες και δύσκολες.
Ο Δήμος μας είναι εδώ για να παράσχει κάθε πληρο-

φορία και βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται.
Δεν θα μετρήσουμε νίκες αλλά όσο είναι δυνατόν 

λιγότερα κρούσματα.
Γι’ αυτό, ας προσπαθήσουμε ξανά όλοι μαζί, ο ένας 

για τον άλλο –να κερδίσουμε το στοίχημα της ζωής. 
Δεν υπάρχει άλλη λύση.

Απάντηση στο 
μήνυμα του 
δημάρχου
• Όταν για σένα δεν είναι πρό-

βλημα η κατάσταση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
στο τόπο σου,

• Όταν για σένα δεν είναι θέμα 
οι πολυδιαφημισμένες μάσκες 
που δεν έφτασαν ποτέ στα 
σχολεία,

• Όταν για σένα, που είναι και δική σου ευθύνη, δεν 
είναι θέμα το μάντρωμα των παιδιών σε ακατάλλη-
λες αίθουσες,

• Όταν για σένα δεν είναι πρόβλημα ότι η επιτροπή 
διαχείρισης κρίσεων στο Δήμο, που εσύ είσαι επικε-
φαλής της, έχει να συνεδριάσει επτά μήνες
Τότε αυτό που κάνεις είναι πλάτες στην κυβερνητική 

αδιαφορία και ανευθυνότητα που τροφοδοτεί μήνες 
τον εφησυχασμό και έφερε τα πράγματα εδώ

Τότε γίνεσαι σε τοπικό επίπεδο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος που επικαλείται αποκλειστικά την ατομική 
ευθύνη.

Ο τόπος όμως δεν έχει ανάγκη από ένα Δήμαρχο 
και μια Δημοτική Αρχή «ορτινάτζα» της αποτυχημένης 
κυβερνητικής πολιτικής. 

Αλλά είπαμε «έκαστος εφ’ ω ετάχθη». 

Τοπικές ειδήσεις
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Γνωριμία 
με το ειδικό 
γυμνάσιο-
λύκειο Πάρου

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2702/2-
7-2019 και άρχισε να λειτουργεί το τρέχον σχολικό 
έτος με 9 μαθήτριες και μαθητές στο χώρο του πρώην 
Δημοτικού Σχολείου των Καμαρών. 

Όπως αναφέρει και ο τίτλος του είναι Γυμνάσιο και 
Επαγγελματικό Λύκειο με τέσσερις τάξεις σε κάθε βαθ-
μίδα του. Στο Γυμνάσιο εκτός από τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας παρέχονται και προεπαγγελματικά μαθήματα. 
Στο Λύκειο παρέχονται τα μαθήματα του ΕΠΑΛ. Με την 
αποφοίτηση οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο Λυκείου 
και πτυχίο επιπέδου 4. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν και το πέμπτο έτος μαθητείας-πρα-
κτικής άσκησης και να λάβουν μετά από πιστοποίηση 
πτυχίο επιπέδου 5. Φέτος λειτουργούν οι τρεις πρώτες 
τάξεις του Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου. Στα ολιγομελή 
τμήματά του (έως 5 μαθητές) διδάσκουν κυρίως εκ-
παιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, υπάρχει Ψυχολόγος και 
αναμένεται Κοινωνικός Λειτουργός.

Είναι μια εκπαιδευτική δομή που έλειπε από την Πάρο, 
με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να στερούνταν την ενδε-
δειγμένη γι’ αυτά εκπαίδευση-αγωγή. Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο των μαθημάτων, 
αλλά μέσα από δράσεις προσπαθεί να είναι ένα σχο-
λείο φιλικό στο μαθητή και ανοικτό στην κοινωνία. Το 
σχολείο αυτό προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, 

ο οποίος θα διδαχθεί με βάση τις δυνατότητές του. Σ’ 
αυτό ο μαθητής δε θα βιώσει τη σχολική αποτυχία γιατί 
κανείς δε θα τον απορρίψει. Επιπρόσθετα θα αποκτή-
σει επαγγελματικές δεξιότητες.

Η αρχή έγινε. Χρειάζονται όμως να γίνουν αρκετά 
από εδώ και πέρα.

- Η πολιτεία να εξοπλίσει το σχολείο, να προσλη-
φθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ειδικό βοηθητι-
κό προσωπικό και να ιδρύσει ενόψει της νέας χρονιάς 
Τομείς και Ειδικότητες για τις μεγαλύτερες τάξεις του 
Λυκείου.

- Ο δήμος να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση 
της μεγάλης αίθουσας του κτιρίου σε τρεις μικρότερες 
και να μεριμνήσει ώστε την επόμενη χρονιά να προστε-
θούν και άλλες αίθουσες για να καλύψουν τις κτιρια-
κές ανάγκες που θα προκύψουν.

- Η τοπική κοινωνία να το «αγκαλιάσει» και οι γονείς 
των παιδιών στα οποία απευθύνεται να πεισθούν ότι 
η φοίτηση τους στο σχολείο αυτό συντελεί στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσής 
τους.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
Ιωάννης Δρόσος

Καταγραφή 
ζωικού 
βασιλείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου οι κάτοχοι αιγοπροβάτων ή χοίρων 
έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τακτικά τα αντί-
στοιχα μητρώα των εκμεταλλεύσεων τους, για τις 
όποιες μεταβολές (γεννήσεις, πωλήσεις, αγορές, θα-
νάτους, σφαγές κλπ), του ζωικού τους κεφαλαίου. 

Επίσης, έχουν υποχρέωση τα ζώα τους να έχουν την 
προβλεπόμενη σήμανση (ηλεκτρονικού τύπου ενώτια) 
και απόθεμα ενωτίων στην εκμετάλλευση. Η απογρα-
φή αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοι-
ροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό κεφάλαιο 
αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας 
της εκμετάλευσής τους.

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενερ-
γείται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου το αργό-
τερο. Σε ό,τι αφορά τους χοίρους από 1 έως 30 Δεκεμ-
βρίου. Η απογραφή μπορεί να γίνει με την προσέλευση 
στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Πάρου από 9:00 έως 13:00 

τις εργάσιμες ημέρες. Η κοινοποίηση της απογραφής 
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται.

Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει 
απογραφή δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρίτους 
ή προς σφαγή, δεν μπορούν να παραδώσουν γάλα, δεν 
μπορούν να επιδοτηθούν, να μεταβιβάσουν δικαιώμα-
τα και να τύχουν ενισχύσεων, και κινδυνεύουν να υπο-
στούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα 
του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν 
στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότη-
τας Πάρου για την απογραφή του ζωικού του κεφα-
λαίου (τηλ. Κτηνιατρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 21228 
– Κτηνίατρος, Νικόλαος Τσιγώνιας).

Στρατηγός 
Ιωάννης Θ. 
Καραβίας 
(1899-1994)

Εις τη Μέση Ανατολή τεράστια υπήρξε η προ-
σφορά του με την ανασυγκρότηση της διαλαλη-
μένης επαναστατημένης ένδοξης 3ης Ορεινής 
Ταξιαρχίας μετά την καταστολή του κινήματος. 
Κατόρθωσε με υπεράνθρωπες προσπάθειες να 
αναπτερώσει το ηθικό των ανδρών και να τους 
επιβάλει πειθαρχία με τις μεγάλες διοικητικές του 
αρετές, που στηρίζονταν πάντοτε στο συνδυασμό 
αυστηρής πειθαρχίας αλλά και στοργικής μαζί 
συμπεριφοράς και ανθρωπιάς προς τους άνδρες 
του με αποτέλεσμα μεγάλη ψυχική επαφή και 
αγαθά αποτελέσματα για το καλό της Πατρίδος. 

Η ανασυγκροτημένη πλέον 3η Ορεινή Ταξιαρ-
χία θαυματούργησε στην Ιταλία, στις ένδοξες μά-
χες του Ρίμινι – Ρουβίκωνος, όπου ο Ι. Καραβίας 
ως διοικητής του 1ου Τάγματος, ανδραγάθησε 
μαζί με άλλους γενναίους συναδέλφους του δι-
οικητές Ταγμάτων και με τη βοήθεια των Συμμα-
χικών Δυνάμεων κατατρόπωσαν τους Γερμανούς 
στο εχθρικό Ιταλικό έδαφος. 

Ο Ιωάννης Καραβίας ενεπλάκη και στον εμφύ-
λιο πόλεμο ως αξιωματικός του ελληνικού στρα-
τού και πολέμησε στα Δεκεμβριανά, ως Διοικητής 
Ταξιαρχίας στα βουνά της Πελοποννήσου και εν 
συνεχεία κατά διαταγή του Αρχιστρατήγου Αλ. 
Παπάγου, μετακινήθηκε στη Ρούμελη.

Για την πολεμική του δεκαετή δράση προτάθη-
κε επανειλημμένος για προαγωγή επ’ ανδραγαθία 
(εκτός από τη μάχη της Πίνδου και για τη μάχη 
του Ρίμινι κ.α.), αλλά πολλές πικρίες του δημι-
ούργησε η ζηλοφθονία ορισμένων συναδέλφων 
του. Πάντως ανέβηκε στα ανώτατα στρατιωτικά 
αξιώματα, έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις, πα-
ράσημα, μετάλλια, κλπ και από τους Συμμάχους 
συμπολεμιστές του και επάξια απολάμβανε του 
σεβασμού και της εκτιμήσεως όλων. Τέλος, εν 
καιρώ ειρήνης, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες 
στον Στρατό, ως εκπαιδευτής και ως Διοικητής 
της Σχολής Ευελπίδων, Κέντρων Εκπαιδεύσεως, 
Μεραρχιών, κλπ.

Πηγή: «Φωνή της Πάρου», τευχ. 318/1978) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού 

Γ. Γράβαρη», όπου και η οικία του, έως την οδό 
«Αλεξάνδρου Μαύρου».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοματοδοσίας Παροικίας 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Εμπρησμός
Συνελήφθη στις 21/10/2020, στο πλαίσιο της αυτό-

φωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 
Π.Υ. Ερμούπολης, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλη-
σης εμπρησμού από αμέλεια σε χορτολιβαδική έκταση, 
στην περιοχή Τουρκοβούνια της νήσου Αντιπάρου.

Για το ανωτέρω περιστατικό επιβλήθηκε Διοικητικό 
Πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυρο-
σβεστική Διάταξη και ενημερώθηκε σχετικώς η αρμό-
δια Εισαγγελική Αρχή.

Ερώτηση από 
ΜέΡΑ 25 για 
Πάρο

Η βουλευτής του, ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα, 
κατέθεσε ερώτηση στο βουλή με θέμα: «Ανησυχία για 
το μέλλον τους εκφράζουν οι επιχειρηματίες της Πά-
ρου».

Στην ερώτησή της η βουλευτής (αφού εκθέτει τα 
όσα έγιναν στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού με το lockdown), ζητάει 
να ενημερωθεί για το αν υπάρχει πρόβλεψη για οικο-
νομική ενίσχυση των επιχειρήσεων αν υπάρχει πρό-
βλεψη μέτρων ενίσχυσης για τους εργαζόμενους, αν 
προβλέπεται να γίνονται τεστ στους ταξιδιώτες και αν 
προβλέπεται αντιστάθμισμα για τα νησιά που έπαθαν 
οικονομική ζημιά το καλοκαίρι.

Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης

Καθώς αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα της 
μονάδας παραγωγής ασφάλτου κλειστού τύπου με 
την εισαγωγή άμμου από άλλη περιοχή της Ελλάδας, 
ξεκίνησαν οι σχετικές εργασίες συντήρησης του οδικού 
δικτύου.

Συγκεκριμένα στο 1ο χλμ. Παροικιάς - Λευκών πραγ-
ματοποιήθηκε συντήρηση στη μία πλευρά του δρόμου 
διότι από την άλλη πλευρά θα περάσει ο αγωγός 
ύδρευσης από Κώστο προς Παροικία. Στο 2ο χλμ. Πα-
ροικιάς - Νάουσας πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση 
σε όλο το πλάτος του δρόμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το επαρχείο Πάρου: 
«[…] Στο διάστημα που είχαν σταματήσεις οι εργασί-
ες (20.9.20 - 24.10.20), ο Έπαρχος Πάρου Κώστας 
Μπιζάς, πίεσε όσο μπορούσε τον εργολάβο τόσο για 
την άμεση επανέναρξη των εργασιών όσο και για την 
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης ατυχη-
μάτων και ασφάλειας των οδηγών όπως προβλέπεται 
άλλωστε και από την εργολαβική σύμβαση που υπο-
γράφτηκε στις 5.8.2020. Συγχρόνως εξέδωσε σχε-
τική ανακοίνωση στις 19.10.20 για να ενημερώσει 
τους συμπολίτες μας και ήταν σε συνεχή επαφή με 
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Πε-
ριφέρειας.

Εκτιμούμε ότι θα συνεχιστούν οι προγραμματισμέ-
νες εργασίες και στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δι-
κτύου της Πάρου χωρίς επιπλέον εμπόδια».

Σύλληψη για 
ναρκωτικά

Συνελήφθη στις 1 Νοεμβρίου 2020) στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, ένας 
αλλοδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και καλλιέρ-
γεια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών 
δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της 
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιολόγη-
ση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία 
του κατηγορούμενου όπου βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν:

- Κάνναβη ακατέργαστη βάρους 101,45 γραμμαρίων
- 3 γυάλινα δοχεία (βάζα) που περιείχαν κάνναβη σε 

φάση επεξεργασίας
- 35 φυτά κάνναβης, ύψους έως 50 εκατοστά, τα 

οποία καλλιεργούσε σε γλάστρες υπό ελεγχόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα σε ειδικά διαμορφω-
μένο δωμάτιο 

- Πλήρης εξοπλισμός εσωτερικού τύπου καλλιέργει-
ας κάνναβης

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Επίσης, σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας εντοπίστη-

κε μέσα σε θερμοκήπιο καλλιέργεια κάνναβης αποτε-
λούμενη από 11 δενδρύλλια ύψους έως 50 εκατοστά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Σύρου.

Τοπικές Ειδήσεις

Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Σκοποί της δραστηριοποίησής του είναι η διάδοση 
της εθελοντικής αιμοδοσίας, η βοήθεια προς κάθε 
συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη αίματος, η βοή-
θεια προς τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, η 
δωρεά ιστών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος, 
η κάλυψη των μελών του συλλόγου και των συγγε-
νών τους, η ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης, ευγενικής 
άμιλλας, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και ανιδιοτε-
λούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη των παραπάνω μεριμνεί για τη δι-
οργάνωση των αιμοληψιών από κινητή μονάδα αιμο-
ληψίας του νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία». Οι αι-
μοληψίες γίνονται συγκεκριμένες χρονικές περιόδους 
ανά εξάμηνο του έτους, στην Παροικιά, στις τοπικές 
Κοινότητες και στην Αντίπαρο.

Για τις παραπάνω δράσεις ο σύλλογος πιστοποιήθη-
κε ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φρο-
ντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π:/Δ28/οικ.23588/216/31-10-
2012. Ο σύλλογος συντηρείται από τις ετήσιες συν-
δρομές, τις δωρεές φίλων και μελών και τις επιχορη-
γήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο «Εθνικό Μητρώο 
Εθελοντών Αιμοδοτών», με αριθμό μητρώου 13600 
οποίος αντιπροσωπεύει τον σύλλογο και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας 
της Επικράτειας. Σήμερα, αριθμεί περίπου 2000 ενερ-
γά μέλη που συνεχώς αυξάνονται και συλλέγει ετησί-
ως 1200 φιάλες αίματος, με στόχο την αύξησή τους. 
Οι ανάγκες σε αίμα που καλύπτονται από τον σύλλογο 
ανέρχονται σε 800-900 φιάλες ετησίως. Για την προ-
σέλκυση νέων εθελοντών εκπονούνται παιδαγωγικές 
δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων υγείας των 
σχολείων και ενημερωτικές, επιμορφωτικές συναντή-
σεις στα σχολεία από ειδικό κλιμάκιο του νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία». Αποτέλεσμα των συγκεκριμέ-

νων δράσεων είναι η προσέλευση νέων αιμοδοτών 
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εθελοντική αιμοδοσία

Για ενημέρωση των μελών του συλλόγου και ιδιαίτε-
ρα των μελλοντικών αιμοδοτών, παραθέτουμε χρήσι-
μες οδηγίες από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Με τον 
όρο εθελοντική αιμοδοσία, εννοούμε την προσφορά 
μιας μικρής ποσότητας αίματος, που μπορεί να δώσει 
κάθε υγιής άνθρωπος, με στόχο να σωθεί ένας άνθρω-
πος που το έχει ανάγκη.

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε εθελοντής 
αιμοδότης πριν την αιμοληψία;

- Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα, ηλικίας 18-65 ετών, 
μπορεί να δώσει αίμα. 

- Για νέους ηλικίας 17 ετών απαιτείται έγγραφη συ-
γκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

- Το βάρος του σώματος να είναι τουλάχιστον 50 
κιλά.

- Η αιμοληψία διαρκεί 10 έως 15 λεπτά.
- O όγκος αίματος που λαμβάνεται είναι 400-450 ml 

(το 5% του συνολικού όγκου του οργανισμού) και η 
αναπλήρωσή του γίνεται σε λίγες ώρες. Τα συστατικά 
του αίματος θα έχουν πλήρως αναπληρωθεί σε ένα 
μήνα.

- Να έχει κοιμηθεί την προηγούμενη ημέρα 6-7 ώρες 
τουλάχιστον. 

- Για την πρωινή αιμοδοσία, πρέπει να προηγηθεί ένα 
καλό πρωινό, ενώ για την απογευματινή ο αιμοδότης 
μπορεί να αιμοδοτήσει 2-3 ώρες μετά το μεσημεριανό 
γεύμα.

- Να έχει καλό αιματοκρίτη και πίεση (ο έλεγχος γί-
νεται από τους γιατρούς) 

- Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών πριν την αιμοδοσία.
- Ο αιμοδότης δεν πρέπει να έχει πάρει φάρμακα, 

ούτε καν ασπιρίνη τις τελευταίες μέρες πριν την αι-
μοληψία. Ούτε να έχει λάβει «εκχύλισμα» αυξητικής 
ορμόνης.

- Να μην έχει κάνει τατουάζ, τρύπημα αυτιών ή 
piercing τους τελευταίους 6 μήνες.

- Να μην έχει κάνει εξαγωγή δοντιού ή άλλη οδοντι-
ατρική επέμβαση την τελευταία εβδομάδα.

- Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού 
και 6-12 μήνες μετά τον τοκετό δε γίνεται αιμοληψία. 

- Ο αιμοδότης δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε με-
γάλη χειρουργική επέμβαση ή να έχει προσβληθεί από 
βαριά νόσο κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. 

- Κάθε πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως έχει ο 
υποψήφιος αιμοδότης, πρέπει να συζητείται με τον 
υπεύθυνο γιατρό της αιμοδοσίας, ο οποίος κρίνει τελι-
κά για τη καταλληλότητα της αιμοληψίας. 

- Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού 
από αιμοδοσία, ο γιατρός δίνει την κατάλληλη συμ-
βουλή. Η καλή επικοινωνία μεταξύ του αιμοδότη και 
του προσωπικού της αιμοδοσίας διατηρεί τη σχέση 
εμπιστοσύνης και διασφαλίζει την καλή ποιότητα του 
αίματος που παρέχεται στους ασθενείς που χρειάζο-
νται αίμα και τα παράγωγά του. 

- Στον εθελοντή χορηγείται ειδική ταυτότητα που τον 
διακρίνει και βοηθά στην εξεύρεση αίματος σε περί-
πτωση που χρειαστεί κάποτε αίμα αυτός ή η οικογένειά 
του (συγγενείς α’ βαθμού). 

- ΠΡΟΣΟΧΗ - Μάθε ότι… Το πιο σημαντικό απ όλα 
είναι, να απαντήσει με ειλικρίνεια στο ερωτηματολό-
γιο που του δίνεται, πριν αιμοδοτήσει, πράγμα που θα 
εξασφαλίσει την ασφαλή μετάγγιση του αίματός του, 
στο λήπτη.

Πρώτο θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία 
Η δύναμη της Πάρου
Ο «σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου» ιδρύθηκε το 1991 από την 
αείμνηστη συμπατριώτισσά μας Μαρία Ναυπλιώτη. Με την τελευταία 
τροποποίηση του καταστατικού το 2017 μετονομάστηκε σε «σύλλογος 
εθελοντών αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου, Μαρία Ναυπλιώτη».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμερινής αιμοδοσίας
Για την αποφυγή συνωστισμού και χωρίς να 

μειωθεί καθόλου το επίπεδο των κανόνων υγι-
εινής και μέτρων ασφαλείας, το πρόγραμμα αι-
μοληψίας έγινε πιο ευέλικτο, διευρύνοντας τις 
ημέρες και τα σημεία αιμοληψίας. 

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθε-
λοντών αιμοδοτών.

• 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, 16:00 έως 
21:00 στην αίθουσα «Καλουδά», στην Αντίπα-
ρο. 

• 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, 9:00 
έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Αρ-
χιλόχου-Μάρπησσας (κλειστό). 

• 3 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, 9:00 
έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 στο «πνευμα-
τικό κέντρο» του Ιερού Ναού Παντάνασσας, 
στη Νάουσα.

• 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, 
17:00 έως 20:30 στην αίθουσα του πολιτιστι-
κού συλλόγου, στην Αγκαιριά.

• 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, 
9:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στην Παροικιά.

• 5 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, 9:00 
έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην 
Παροικιά.

• 6 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, 9:00 
έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην 
Παροικιά.

Μένουμε ψύχραιμοι – Δίνουμε αίμα!
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Είναι ακίνδυνη και ασφαλής;

Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι σίγουρα ακίν-
δυνη και ασφαλής. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιού-
νται για την αιμοληψία, είναι μιας χρήσης και έτσι δεν 
υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί κάποιος, δίνοντας αίμα. 
Επίσης, οι υπηρεσίες αιμοδοσίας εφαρμόζουν αυστη-
ρά πρωτόκολλα και οδηγίες λήψης του αίματος, που 
εξασφαλίζουν τον αιμοδότη.

Τι μας προσφέρει μία μονάδα 
συλλεγόμενου αίματος;

Η μονάδα αίματος που συλλέγεται επεξεργάζεται και 
από αυτή παίρνουμε τα παράγωγα αίματος που είναι:

Πλάσμα: Είναι το υγρό μέρος του αίματος που με-
ταφέρει θρεπτικά συστατικά και παράγοντες που βοη-
θούν να σταματήσει η αιμορραγία

Ερυθρά αιμοσφαίρια: Είναι κύτταρα που μετα-
φέρουν οξυγόνο

Αιμοπετάλια: Είναι κύτταρα που σταματούν την 
αιμορραγία

Καθένα από τα παραπάνω παράγωγα δίδεται ανάλο-
γα σε ασθενείς που τα χρειάζονται. 

Το συλλεγόμενο-προσφερόμενο αίμα 
εξετάζεται;

Το συλλεγόμενο-προσφερόμενο αίμα μετά την αι-
μοληψία εξετάζεται για ασθένειες όπως: ηπατίτιδες Β 
και C, σύφιλη, τον ιό ΗΙV που προκαλεί AIDS και τον 
ιό ΗΤLV. Αν όλες αυτές οι εξετάσεις είναι αρνητικές 
-πράγμα που δείχνει ότι ο αιμοδότης δεν έχει αυτά τα 
νοσήματα- το αίμα είναι ελεύθερο να χορηγηθεί σε 
αυτούς που το χρειάζονται. Αν κάποια εξέταση είναι 
θετική, η υπηρεσία αιμοδοσίας ενημερώνει τον αιμο-

δότη με μυστικότητα για το αποτέλεσμα και όπως είναι 
φυσικό αυτή η μονάδα αίματος δε χρησιμοποιείται.

Πόσο συχνά μπορεί να δίνει κανείς αίμα;

Οι άνδρες μπορούν να δίνουν κάθε τρεις μήνες, αν 
ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη τους είναι 40% και 
13,5 g/dl αντίστοιχα και οι γυναίκες κάθε τέσσερις μή-
νες, αν ο αιματοκρίτης τους είναι 38% και η αιμοσφαι-
ρίνη τους 12,5 g/dl, πριν από κάθε αιμοληψία.

- Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας καλύπτουν τις ανάγκες 
τους από την συλλογή εθελοντικά προσφερόμενων 
μονάδων;

Δυστυχώς η κάλυψη των αναγκών στη χώρα μας, δε 
στηρίζεται μόνο στην εθελοντική προσφορά αίματος. 
Οι ανάγκες των υπηρεσιών αιμοδοσίας, στηρίζονται 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό, (ποσοστό όχι ακόμη επαρ-
κές) στους μεμονωμένους εθελοντές αιμοδότες και 
στους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, που δίνουν 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα αίμα. Εκτός από την 
κύρια αυτή πηγή -που θα πρέπει σίγουρα να αναπτυ-
χθεί- μέσα από τη διαρκή ενημέρωση για την αξία της, 
οι υπηρεσίες αιμοδοσίας, συλλέγουν αίμα επίσης από 
το συγγενικό περιβάλλον και το στρατό.

Δίνω αίμα στην εποχή του COVID-19

Αυτή την εποχή του COVID-19 ο δικαιολογημένος 
φόβος των πολιτών να πλησιάσουν τα νοσοκομεία και 
η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
επιδημίας έχουν επίπτωση στην προσέλευση αιμοδο-
τών και μείωση των αποθεμάτων αίματος, γεγονός 
που ήδη απασχολεί τους παγκόσμιους και εθνικούς 
φορείς υγείας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για «αιμοδοσία και κορω-

νοϊός» αποτελούν μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού σε εναρμόνιση 
με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 
ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος. Οι υπηρεσίες 
αιμοδοσίας είναι ενημερωμένες από το ΕΚΕΑ και το 
Συντονιστικό Κέντρο Αίμο-επαγρύπνησης και Επιτήρη-
σης Μεταγγίσεων (ΣΚΑΕΜ) του ΕΟΔΥ και ακολουθούν 
τις οδηγίες όσον αφορά στην προστασία των αιμοδο-
τών, των χώρων αιμοληψίας και των μεταγγιζόμενων 
ασθενών από τον νέο κορωνοϊό.

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική της επιλογής 
υγειών αιμοδοτών με ασφαλή συμπεριφορά, για προ-
ληπτικούς λόγους εφαρμόζεται προσωρινός αποκλει-
σμός από αιμοδοσία σε άτομα με οποιαδήποτε ανα-
πνευστική ή άλλη νόσο. 

* Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα 
μετάδοσης με μετάγγιση αίματος κορωνοϊού ή άλλου 
αναπνευστικού ιού. Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολο-
γικά δεδομένα μπορούν άφοβα να δώσουν αίμα υγιείς 
αιμοδότες, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε στενή επαφή 
με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της εν λόγω λοί-
μωξης ή έχουν ιστορικό ταξιδιού σε προσβεβλημένες 
από τον COVID-19 περιοχές. 

* Οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών καλούνται να 
συμβάλλουν στην ενημέρωση του πληθυσμού σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και 
το ΣΚΑΕΜ ώστε να διασφαλιστούν τα απαραίτητα 
αποθέματα αίματος. Για τις μεταγγίσεις των χειρουρ-
γικών, παθολογικών, παιδιατρικών και άλλων περιστα-
τικών που έχουν ανάγκη αίματος όπως των πολυμε-
ταγγιζόμενων ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία και των 
ασθενών με ογκολογικά/αιματολογικά νοσήματα.

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ. ΝΑ 
ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποψήφιος αιμοδότης εί-
ναι κάθε υγιής άνθρωπος, υποψήφιοι δέκτες είμαστε 
όλοι.

Πρώτο θέμα

ΠΡΟΣΟΧΗ-Μάθε ότι…
Μία και μόνο αιμοληψία μπορεί να βοηθήσει 

τρεις διαφορετικούς ασθενείς.
- Τι θα πρέπει να κάνει κάθε εθελοντής αιμοδό-

της μετά την αιμοληψία;
Κάθε εθελοντής αιμοδότης μετά την αιμοληψία 

θα πρέπει:
- Να σηκωθεί σιγά-σιγά από την πολυθρόνα και 

να καθίσει για 15 λεπτά περίπου, να ξεκουραστεί, 
να πιει ένα αναψυκτικό και να φάει ένα ελαφρύ 
γεύμα.

- Να κρατήσει για τουλάχιστον 4 ώρες τον επί-
δεσμο πάνω στο χέρι του

- Να πιει επιπλέον υγρά το πρώτο 24ωρο
- Να αποφύγει να σηκώσει βάρη με το χέρι που 

έγινε η αιμοληψία
- Να αποφύγει έντονη σωματική άσκηση
- Να μην καπνίσει αν δεν περάσουν τουλάχι-

στον 6 ώρες
- Να μην οδηγήσει αν δεν περάσει μία ώρα
- Να μην πιει αλκοόλ το πρώτο 24ωρο
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Περί 
συνέντευξης 
Μ. Κωβαίου

Στο φύλλο της εφημερίδας σας στις 17 Οκτωβρίου 
2020 παρουσιάσθηκε συνέντευξη του δημάρχου Πά-
ρου, Μ. Κωβαίου.

Σε ένα συνονθύλευμα αλληλοκαλυπτόμενων και 
επαναλαμβανόμενων θεμάτων, στο γνώριμο πλέον 
στυλ, δηλαδή του βομβαρδισμού «επιτευγμάτων», πα-
ρουσιάστηκαν έργα που είναι σε προτάσεις, σχεδιασμό, 
εξέλιξη και αρκετά που ολοκληρώθηκαν. Τα ολοκλη-
ρωμένα, είναι κατά 90% έργα αυτονόητης συντήρησης 
και επισκευών, που δεν θα έπρεπε καν να αναφέρονται, 
όπως η επισκευή/συντήρηση των παιδικών χαρών που 
είχαν γίνει επικίνδυνες για παιδιά και συνοδούς. Ή η 
αναφορά σε αντικατάσταση παλιών φωτιστικών στο 
λιμάνι ενώ τα δημοτικά φωτιστικά σε όλη την Πάρο 
είναι δειγματολόγιο της περασμένης 50ετίας με άπει-
ρα προβλήματα. Απλό παράδειγμα, πολλά από τα σχε-
τικά πρόσφατης κατασκευής, φωτιστικά της πλατείας 
Μαντώς.

Όλες οι αναφορές σε θέματα, έχουν ψήγματα αλή-
θειας, που είναι ο μόνιμος κανόνας των αντίστοιχων 
συνεντεύξεων του κ. δημάρχου. Παραλείπουν ή δια-
στρεβλώνουν την πραγματικότητα και τα γεγονότα, 
με προφανές ζητούμενο την παραπλάνηση του απλού 
αναγνώστη. Όχι όμως και των Κατοίκων, που ξέρουν 
τα πράγματα από πρώτο χέρι.

Ας πάμε στην Παροικιά, που όλοι την αγαπάμε, άλ-
λοι με αγνή αγάπη και σεβασμό, και άλλοι «αλλιώς». 
Τα θέματα της Παροικιάς ένα ένα, όπως αναφέρονται 
στην συνέντευξη:

Χιλιοσυζητημένο και αγαπημένο θέμα του κ. δη-
μάρχου, το Μάστερ Πλαν. Μετά τόσα χρόνια διαβου-
λεύσεων, μελετών και σχεδιασμού, κατέληξε να έχει 
συγκεντρώσει τόσες χρήσεις που φυσικά το έχουν πα-
ραμορφώσει. Επιπλέον, μέσα από τις μισές αλήθειες 
της συνέντευξης, αποκαλύπτεται ότι όσο καιρό αυτό 
θα είναι στα χαρτιά, η επίλυση του κυκλοφοριακού της 
Παροικιάς, θα είναι «στον πάγο». Μεγάλοι απόντες από 
τη συνέντευξη, το Κ.Α.Σ. και η εφορεία Εναλίων Αρχαι-
οτήτων, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει την κά-
θετα αρνητική θέση της στην όλη ιστορία. Η απόρριψη 
από μέρους του της φήμης της… «απόρριψης» από την 
ΕΣΑΛ, απλά επιβεβαιώνει ότι «κάτι δεν πάει καλά» και 
το ζήτημα έχει τουλάχιστον κολλήσει.

Οι αίθουσες (νέος λιμενικός επιβατικός σταθμός), 
ναι είναι εγκεκριμένες, αλλά τελικά τελματωμένες εδώ 
και χρόνια και αποτελούν πλέον μόνιμο θέμα ταμπού. 
Τελικά, η αναφορά σε έργα συντήρησης φωτιστικών 
και καλλωπισμού των παλιών αιθουσών/διαδρόμων/
κάγκελων του λιμανιού με κυρίως βαψίματα, είναι προ-
πέτασμα καπνού.

Το κυριότερο όμως είναι ότι το θέμα δίνει στον κ. 
δήμαρχο μια αστείρευτη δεξαμενή δικαιολογιών και 
παράθεση ημερομηνιών, σχεδίων, αποφάσεων και 
άπειρων «ραντεβού με παράγοντες» αλλά τελικά επί 
του πρακτέου… τίποτα! 

Η καθαριότητα της Παροικιάς τον τελευταίο χρόνο 
έφτασε στο ναδίρ, παρ’ όλο που λόγω κορωνοϊού και 
πρόσληψη νέων ατόμων, η κατάσταση θα μπορούσε 
να είναι εντελώς διαφορετική. Ο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με 
πρώην δημάρχους και υπεύθυνους, έχει κορεσθεί εδώ 
και δύο χρόνια τουλάχιστον, αλλά κατά τον κ. δήμαρχο 
αντέχει ακόμα, λόγω μειωμένων σκουπιδιών, ανακύ-
κλωσης, νέας μονάδας κομποστοποίησης (κάποτε στο 
μέλλον), δημιουργίας «πράσινων σημείων» (επίσης 
κάποτε στο μέλλον) και ορθολογικότερης απόθεσης 
απορριμμάτων. Επέκταση του ΧΥΤΑ, θα ξεκινήσει (αν 
όλα πάνε ρολόι…) αρχές του 2021.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι καταπληκτικά, αν 

δεν ακούγαμε τα ίδια συνεχώς εδώ και μια πενταε-
τία, ενώ στην πραγματικότητα πηγαίναμε από το κακό 
στο χειρότερο, με το μόνο καλό, την αναβάθμιση της 
αποζημίωσης των προέδρων του ΣΥΔΙΣΑΠΑ (και ανα-
δρομικά…).

Αλλά ο κυρίως εμπαιγμός είναι παρακάτω: Φλυαρία 
με παράθεση ενεργειών, προσπαθειών και διαρκείς 
αναπάντεχους σκοπέλους για τις σχολικές αίθουσες, 
μόνιμο πρόβλημα της Πάρου, και αν τα σκαλίσεις, οι 
περισσότερες ενέργειες και αιτήσεις έγιναν… φέτος τον 
Σεπτέμβρη! 

Τα παιδιά, οι διδάσκοντες και οι γονείς, βλέπουν για 
δεκαετίες μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα 
από το νιρβάνα του ικανοποιημένου με τα όσα έχει 
πράξει, κ. δημάρχου.

Τα έργα κόστους 20.500.000 ευρώ που ΗΔΗ έχουν 
υλοποιηθεί για την Παροικιά, είναι απλά άλλη μια πα-
ραπλάνηση, που επαναλαμβάνει εδώ και καιρό. Αφορά 
ΟΛΑ τα έργα υποδομής που έχουν γίνει στην ΠΑΡΟ, 
και κυρίως ή δευτερευόντως, αποδέκτης είναι και η 
Παροικιά. Με αυτή την λογική, το ίδιο αυτούσιο ποσό, 
έχει ξοδευτεί και για τον Κώστο! ΚΑΙ για το Άσπρο Χω-
ριό! Απορώ γιατί κανείς από την παράταξή του δεν του 
είπε τίποτα!

Το καινούριο όμως θέμα για την σωτηρία της Παροι-
κιάς (όπως ο ίδιος λέει) είναι το ΣΒΑΚ. Πέρα από τις εν-
στάσεις ότι ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί στην Παροικιά, 
και ΔΕΝ αφορά το κυκλοφοριακό, όπως οι κάτοικοι 
της Παροικίας το εννοούν, προβλέπεται να είναι ένα 
νέο ανασταλτικό μέσον, ένα νέο πακέτο δικαιολογιών 
για πάγωμα οτιδήποτε μπορεί να γίνει εν τω μεταξύ, 
για βελτίωση της απαράδεκτα ασφυκτικής ζωής των 
κατοίκων της Παροικιά. Προς το παρόν, πέρα από μια 
παρουσίαση «επί θεωρητικού», από πραγματικούς 
ΓΝΩΣΤΕΣ επιστήμονες, μετά τόσο καιρό, δεν έχουμε 
δει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ!

Το αγροκήπιο ναι μεν «κινείται» αργά, αλλά με πει-
σματικές εμμονές καταστρατήγησης της απόφασης 
του δημοτικού συμβουλίου, και μόνο μετά συνεχείς 
οχλήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης. Προχτές ανακοί-
νωσε πανηγυρικά τον καθαρισμό του! Με συνεργασία 
εργολαβίας και υπαλλήλων του δήμου… 

Παρέλειψε βέβαια να αναφέρει ότι ο απελθών αντι-
δήμαρχος είχε αφήσει την δουλειά στη μέση επί ένα 
χρόνο, και το Αγροκήπιο δεν είχε καθαριστεί από το 

Φθινόπωρο του ’18! (Σ.Σ. Πρέπει να γίνεται ΚΑΘΕ χρό-
νο, για λόγους πυροπροστασίας…).

Άλλο: Αναφέρει σαν ανάδειξη του αρχαιολογικού 
πλούτου της Παροικιάς την ανάθεση κατασκευής app 
με τίτλο «Ψηφιακός Ξεναγός Παροικιάς». Προκαλείται 
οποιοσδήποτε αμφισβητεί, να ψάξει στο αβυσσαλέο 
χάος που είναι η ιστοσελίδα του δήμου, να βρει στο 
ψαχτήρι, τον «Δήμαρχο Πάρου». Τουλάχιστον, ας μην 
«ανατεθεί» στους ίδιους που έφτιαξαν την σελίδα του 
δήμου! 

Έχουν όμως γίνει και καλά αποκλειστικά για την Πα-
ροικιά, και δεν διστάζω να τα πω: 

Η καυτή πατάτα του πεζοδρομίου του Περιφερεια-
κού, που κανείς δεν την άγγιζε, έχει (τουλάχιστον) ξεκι-
νήσει. Στα χαρτιά ακόμα, αλλά κάτι είναι κι αυτό.

Το καταφύγιο Καλελέ, προχωρά. Με κοντά 1,5-2 
χρόνια καθυστέρηση, αλλά προχωρά. 

Η δημοτική συγκοινωνία, επέκτεινε τον χρόνο λει-
τουργίας της.

Το δημοτικό στάδιο επισκευάσθηκε και ανακαινίστη-
κε.

«Απελευθερώθηκε» το Φραγκομονάστηρο, επιτέ-
λους, αν και συμπτωματικά έτυχε αυτή την περίοδο.

Έργα υποδομής του τομέα της ΔΕΥΑΠ (Βιολογι-
κός, αφαλάτωση, αποχετεύσεις, νέα δίκτυα ύδρευσης 
κτλ). Πολλά και καλά, που ωφελούν όλο το νησί. (δες: 
20,500,000 ευρώ, ανωτέρω) 

Όλα αυτά τα παραπάνω θα ήταν εκπληκτικά, αν τα 
είχε κάνει ένα νέος δήμαρχος σε ένα χρόνο θητείας. 
ΑΛΛΑ τα περισσότερα είναι έργα που έχουν ξεκινήσει 
πολλά χρόνια πριν, μερικά και δεκαετίες, και σε κάθε 
τέτοια «συνέντευξη», τύπου καταιγιστικού απολογι-
σμού, επαναλαμβάνονται. 

Ο δήμαρχος είναι στην εξουσία, σε διάφορους ρό-
λους, για πάνω από 10 χρόνια. Έχει μνήμη αγέλης 
ελεφάντων, απόλυτη γνώση διαδικασιών και για τα 
περισσότερα από τα 10 αυτά χρόνια, την ΠΛΗΡΗ υπο-
στήριξη των κυβερνώντων. Πρόσφατα δε, του δόθηκαν 
επιπλέον κατ’ ουσία, αυταρχικές εξουσίες. Έχει πλήρη 
επίγνωση λοιπόν του τι κάνει και ΠΩΣ το κάνει. Γι’ αυτό 
και δεν μπορώ να παραβλέψω και να προσπεράσω το 
τι ΔΕΝ έχει κάνει τόσο καιρό σχεδόν απόλυτης εξου-
σίας!

Πέτρος Αυλήτης
Υ.Γ.: Η Ζωοδόχος Πηγή, δεν έχει Παιδική Χαρά.

Επιστολές αναγνωστών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΜΑΡΑΘΙ στον κάµπο πίσω από το 
ξενοδοχείο, πωλείται έκταση 8,5 
στρέµµατα. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλ. 6940 860 673

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά 
παλιές οικίες που χρήζουν επισκευής, 
προς αγορά, και οικόπεδα για αντιπα-
ροχή και αγορά. Αναλαµβάνει µελέτη, 
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
οικιών, σε Πάρο και Αντίπαρο µε 
λογικές τιµές, συνέπεια παράδοσης 
και χρηµατοδότηση έργου. Τηλ. 6942 
798 728, ώρες γραφείου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ,
ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6973 
599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 1ου 
ορόφου, 90 τ.µ. κατάλληλος για 
κατοικία ή για επαγγελµατική στέγη, 
3/χωρο, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, 
πρόσοψη στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλατεία Μαντώ Μαυρο-
γένους, ενοικιάζονται στούντιο για 
τη χειµερινή σεζόν, έως και τέλος 
Μαΐου. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 
077 493

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται δωµάτιο 
για ένα άτοµο, µε w.c., κουζίνα, και 
wifi , κοντά στο δηµαρχείο για όλο το 
χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 
επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
459 7679

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
από Έλληνα ιδιώτη, ξενοδοχείο και 
συγκρότηµα δωµατίων, µε άµεση 
καταβολή ενοικίων. Τηλ. 6977 577 
891 και 6956 766 793

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθο-
πωλείο Ντίνα στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς, για µόνιµη απασχόληση 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 077 052

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο email: 
info@kmadvisors.gr ή στο fax: 22840 
21808. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21915, 28141

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι εσωτε-
ρική για φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου 
ή για οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Παροικιάς. Τηλ. 699 8030 913

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 
6977 082 425. Ώρες επικοινωνίας, 
14:00 - 19:00

Πωλούνται από κατασκευαστή τα εξής ακίνη-
τα:
Περιοχή ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας
1. Μεζονέτα 183 τμ, τιμή 235.000€
2. Ισόγειο διαμέρισμα 170 τμ, 220.000€
3. Μονοκατοικία με πισίνα, γεώτρηση, ελιές, 353 τμ, 
450.000€
4. Οροφοδιαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
5. Διώροφο σπίτι 200 τμ, μεγάλη θέα, τιμή 250.000€
6. Διαμέρισμα 68 τμ με σκεπαστή βεράντα 15 τμ, τιμή 
65.000€
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας
7. Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
8. Διαμέρισμα 200 τμ, βεράντες με θέα το λιμάνι, τιμή 
250.000€
Περιοχή ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
9. Διαμέρισμα 1ου ορόφου μεγάλες βεράντες με θέα 
Αντίπαρο, τιμή 125.000€
10. Διαμέρισμα ισογείου 70 τμ, βεράντες, τιμή 
105.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ
11. Μονοκατοικία διώροφη με ξενώνα, πισίνα, κήπο, 
κοντά στη παραλία, 325 τμ, τιμή 480.000€

12. Ισόγειο διαμέρισμα 157 τμ με πισίνα, βεράντες με 
πέργκολες, κοντά στην παραλία, τιμή 250.000€
13. Διαμέρισμα 1ου ορόφου 134 τμ, βεράντα με θέα, 
κοντά στην παραλία, τιμή 220.000€
14. Οικόπεδο 650 τμ με Άδεια οικοδομής για 240 τμ 
συν 3 σκεπαστές βεράντες 48τμ. Κοντά στην παραλία. 
Τιμή 250.000€
15. Μάγγανο διαμέρισμα 251 τμ, εξωτερική πισίνα, 
θέα, τιμή 250.000€
16. Μάγγανο διαμέρισμα 118 τμ, εξωτερική πισίνα, 
θέα, τιμή 150.000€
17. Μάγγανο ισόγειο διαμέρισμα 370 τμ, με εσωτερι-
κή και εξωτερική πισίνα, τιμή 400.000€
18. Κτήμα οικοδομήσιμο στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 
στρέμματα, θέα προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 85.000€
19. ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τμ με κατοικία 85 τμ, με 
μύλο, πηγάδι, αποθήκη, πολλές ελιές και άλλα οπωρο-
φόρα, θέα το μοναστήρι Θαψανών και θάλασσα, 15 
λεπτά από Παροικία, τιμή 125.000€
www.paroshomes.livadas.de, email: angellivada@
yahoo.com, τηλ. 6932 285 768

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
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) - 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€∆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€

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 269/2019 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
4. Την από 27-10-2020 αίτηση της κ. Ιωάννας Καλα-
κώνα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοι-
χεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλή-
ρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή τμήματος του οι-

κισμού Δρυός Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, στην 
περιοχή της ιδιοκτησίας Θεόδωρου Ζαρμακούπη, για 
την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος
Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), κατόπιν της υπ΄ 
αριθμ. 70/2020 (ΑΔΑ: Ω3Β6ΟΡΔΩ-ΣΥΤ) απόφασης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την κά-
λυψη θέσεων νηπίων στους Σταθμούς όπου θα κατα-
βάλλεται μηνιαία οικονομική εισφορά – τροφεία (100 
€ ανά μήνα).

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια 
από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ 
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» (τηλ.επικ. 2284042321) και στον Βρε-
φονηπιακό Σταθμό Παροικίας «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» (τηλ.
επικ. 2284022916) από τις 29/10/2020 έως και 
10/11/2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (σύμφωνα με το υπ΄α-
ριθμ. 4249/2017 ΦΕΚ)

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδο-

σης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και 
ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι ερ-
γαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός του μηνός 
από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιο-
ρισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο 
αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος 
ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας 
προσωπικού).

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο 

κάρτας ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 
είναι άνεργοι.

5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο 
του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέ-
πονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφα 
εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, 

εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα 
μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

2. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι προσκομίζεται 
αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται 
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και δι-
καστική απόφαση επιμέλειας.

3. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη 
θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν ανα-
φέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
καθώς και Δικαστική απόφασης επιμέλειας ή οποιοδή-
ποτε αποδεικτικό έγγραφο επιμέλειας.

4. Για την απόδειξη αναπηρίας γονέα η τέκνου προ-
σκομίζεται αντίγραφο απόφαση υγειονομικής επιτρο-
πής

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπί-

ων θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 
υπ΄αριθμ.59/2018 (ΑΔΑ:6Ψ1ΟΟΡΔΩ-ΒΕΔ) απόφαση 
Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της K.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης
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28η Οκτωβρίου 
1947

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (29/10/47) Κατά την ημέρα της εθνι-
κής μας εορτής λίαν πρωί οι Πρόσκοποι μας ανελθό-
ντες εις τον τρούλον του Αγίου Κωνσταντίνου εσήμα-
νανεγερτήριον ταυτοχρόνως δε όλοι οι κώδωνες των 
εκκλησιών σκορπούσαν τους ήχους των εις ολόκληρον 
την πόλιν. Οι άφθονες εκκλησίες της χώρας χαιρέτιζαν 
τον ερχομό της μεγάλης μέρας του «ΟΧΙ».

Εις τας 10 π.μ. ετελέσθη δοξολογία εις την Εκα-
τονταπυλιανήν τον δε πανηγυρικόν εξεφώνησεν ο 
καθηγητής του Γυμνασίου κ. Κορρές. Μετά το πέρας 
της δοξολογίας άπαντες σχεδόν οι κάτοικοι μετά των 
μαθητών των σχολείων, των Προσκόπων, των Συλλό-
γων και το Κοινοτικόν Συμβούλιον μετέβησαν εις το 
Ηρώον των πεσόντων ένθα εψάλη τρισάγιον και κα-
τέτεθησαν στέφανοι. Ακολούθως εγένετο παρέλασις 
των Προσκόπων με επί κεφαλής των αρχηγόν της κ. 
Κρητικόν, ηκολούθουν δε κατά τάξιν τα Λυκόπουλα με 
τον Ακέλα των, οι πεζοπρόσκοποι και ναυτοπρόσκοποι 
με επί καφαλής τους υπαρχηγούς των, οι μαθηταί του 
γυμνασίου, το ΔημοτικόνΣχολείον με τας σημαίας των 
και σύμπας ο λαός. Άπαντες μεταβόντες εις την οικίαν 
του φιλοπροόδου Προέδρου της Κοινότητος κ. Φρα-
γκούλη ηυχήθησαν εις αυτόν χρόνια πολλά. Καμαρωτά 
παρήλασαν οι Πρόσκοποι κι’ όλη την υπόλοιπη μέρα με 
φωνές και τραγούδια σαν αυτές «Όχι», «Αέρα», «η Ελ-
λάδα ποτέ δεν πεθαίνει», έδιναν τον πανηγυρικό τόνο. 
Αυτά ώσπου έπεσε το βράδυ. Τότε όλοι οι Παριανοί μα-
ζεύτηκαν, εις τας 8 μ.μ. εις την αίθουσαν του καφενείου 
της κ. Δήμητρας για να παρακολουθήσουν το θέατρο. 
Εδόθη μία ωραία εορτή από τας ομάδας των προσκό-
πων προ πάντος δε διά να ιδούν τα έργα τα οποία θα 
έπαιζαν οι Ναυτοπρόσκοποι με τον Αρχηγόν τους τα 

οποία εξετελέσθησαν μετά πάσης επιτυχίας υπό τας 
ακρατήτους επευφημίας και τα χειροκροτήματα των 
παρισταμένων. Οι εκτελεσταί ανεδείχθησαν άριστοι 
καλλιτέχναι η δε βραδιά θα παραμείνει αλησμόνητος. 
Την προπόνησιν εις τας απαγγελίας την είχαν αναλάβει 
ο καθηγητής του Γυμνασίου κ. Κορακίτης. Γενικώς δε 
όλο το προσωπικόν του Γυμνασίου συνέλαβεν εις την 
επιτυχίαν της Εθνικής εορτής με επί κεφαλής τον Γυ-
μνασιάρχην και τους καθηγητάςκ.κ. Αλωνιάτην, Κορρέν, 
Πατσαρίσην και πιο πολύ βέβαια τον κ. Κορακίτην.

Τρία πιτσιρικάκια του Δημοτικού Σχολείου απήγγει-
λαν και αυτά τα ποιήματα των, το ένα καλλίτερο από το 
άλλο. Η Εορτή είχεν απαγγελίαν εθνικού περιεχομένου, 
ποιήματα, ένα δραματάκι και τραγούδια. Η ωραία αυτή 
εορτή έληξε με τον εθνικόνύμνον αφού επί δύο περί-
που ώρας μας ενθουσίασε, μας συνεκίνησε, μας έκανε 
να γελάσωμεν με το ομορφο διαλεγμένον υλικόν της. 
Την επομένην επανελήφθη η εορτή διά τα σχολεία 
κατ’ απαίτησιν των καθηγητών και διδασκάλων, τούτο 
δε, διότι ήτο διδακτικωτάτη με άριστον πατριωτικόν 
περιεχόμενον. Ο Αρχηγός των Ναυτοπροσκόπων είχε 
συλλάβει ένα όνειρο, να δώσει μία παράσταση με τους 
Προσκόπους για να δείξη στους πατριώτες του τι αξί-
ζουν τα λαμπρά αυτά παιδιά. Και να που το όνειρο 
αυτό του άξιου Παριανού έγινε πραγματικότητα. Με 
τι κόπους όμως και τι μόχθους. Όλοι ξέρουμε πόσο 
δύσκολο είναι να γίνη μια παράσταση. Κι όταν μάλιστα 
οι ηθοποιοί είναι τελείως ακατάρτιστοι. Τότε η επιτυ-
χία καταντά κατόρθωμα. Αυτό το κατόρθωμα επετέ-
λεσαν οι άξιοι Παριανοί Πρόσκοποι. Η Επιτυχία της 
παράστασης και τα χειροκροτήματα των πατριωτών 
τους ήταν η δίκαια ανταμοιβή αυτών που λάβανε μέ-
ρος. Παίχτηκε ένα ωραίο δράμα με τον τίτλο «η Εθνική 
Αντίστασις» με τους Λεοντήν, Πατέλην και Δευτερήγον. 
Μεγάλη επιτυχία είχε ο μικρός Βασιλάκης Σιλβέστρος 
με την απαγγελία του. Πολύ δίκαια καταχειροκροτή-
θηκαν στην κωμωδία «Πεθερά εν όψει» οι Νικολάκης 
Τριαντάφυλλος και Βιώνης. Ιδιαιτέρανεπιτυχίαν είχε το 
δράμα «Θυσία για την Πατρίδα». Ο κόσμος δάκρυσε. 
Η επιτυχία οφείλεται εις τους πρωταγωνιστάς Γενάρη, 
Σιλβέστρο και Μπιζάν. Κατά μέγα μέρος όμως οφείλε-
ται στον Αρχηγό των Ναυτοπροσκόπων που υπεδύθη 
τον Παππού ο οποίος θα μείνη αληθινά αλησμόνητος. 
Μπράβο του. Κατόπιν μια κωμωδία και η γιορτή έκλει-
σε με τον προσκοπικό ύμνο. Δεν μένει παρά να συγ-
χαρούμε τους διοργανωτάς της παραστάσεως αυτής 
καθώς και αυτούς που έλαβαν μέρος τόσο για την 
ωραία τους πρωτοβουλία όσο και για τα αγνά τους 
αισθήματα. 

Σατυρικός Στοίχος του Α. Γαϊτάνου (1946)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ο Μήνας τούτος φίλτατοι απ’ όλους ξεχωρίζει,
και ο καθένας ασφαλώς αυτό θα το γνωρίζει.
Είναι ο Μήνας Σύμβουλος που έγινεν σε όλους,
που τ’ όνομα του έφθασε και εις τους δύο Πόλους.
Όταν ο Ντούτσε θέλησε να βάλη λεν στομόχι!
σε ποιόν; Στον Έλληνα, κι’ αυτός του είπε ΟΧΙ.
Και μια μυριόστομη φωνή ηκούσθη πέρα ως πέρα,
δεν σε φοβόμαστε Ιταλέ πίσω δειλέ ΑΕΡΑ. 
Κ’ ήταν ημέρα εικοστή ιγδόη του Οκτώμβρη,
δεν εύχομαι το μέλλον μας άλλο κακό να τώβρη.
Εφέτος θα γιορτάσουμε πλέον αδελφωμένα,
και είναι κάτι όλους μας π’ ευχαριστεί, κι’ εμένα.
Γιατί θαρρώ πως άσκοπο, ειν’ το άσβεστο μας μίσος,
που σε αλληλοφάγωμαθε να μας φέρει ίσως.
Τα χέρια μας ας δώσουμε τα’ αξιοί η ΠΑΤΡΙΣ ΜΑΣ,
ο Δεξιός κι’ Αριστερός το Κέντρο και οι Τρείς μας.
Τότε μονάχα η ΕΛΛΑΣ θα πάει πάντα ίσια,
που ασφαλώς θα σας το πω θα ζούμε Παραδείσια.

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 26, 14)
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

1945 Ενθύμιον Προσκοπικής Φιλίας Κώστας Κυρια-
ζάνος, Νίκος Κρίσπης, Παπαδάτος ; και Παναγιώτης 
Ι. Πατέλλης

Έφυγες 
νωρίς…

Ο Χρήστος Βλαχογιάννης είχε μεγάλο ενδια-
φέρον κατά την άποψή μου για τις γνώσεις του 
εκτός θεμάτων πολιτικής και γι’ αυτό τον γούστα-
ρα, και φυσικά δε θέλω να κάνω καμία νεκρο-
λογία. Θέλω να τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα.

Καταρχάς, ο Χρήστος, είχε ποδοσφαιρικές γνώ-
σεις και άποψη. Αφήνω στην άκρη ότι έπαιξε και 
μπάλα στο νησί. Αυτό από μόνο του για μένα είναι 
προσόν για έναν άνθρωπο, αφού κατανοεί το με-
γαλύτερο κοινωνικό γεγονός του 20ου και 21ου 
αιώνα στον κόσμο. Έτσι, μου αρέσουν πάντα τύ-
ποι σαν τον Χρήστο, που με το που ακούνε για 
μπάλα ανοίγουν συζήτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Βλαχογιάν-
νη ήταν το καλοκαίρι του 2013 που βρεθήκαμε 
σε μία παρουσίαση τουριστικής προσπάθειας από 
την Ουκρανία και τη Ρωσία, για την Πάρο. Η εκ-
δήλωση είχε πραγματοποιηθεί σε ένα πολυτελές 
ξενοδοχείο του νησιού. Σ’ αυτή την εκδήλωση 
όχι απλά βαριόμουν αλλά παρακαλούσα να τε-
λειώσει γρήγορα για να φύγω. Έλα όμως που… Η 
εκδήλωση είχε καμία δεκαπενταριά κοπέλες από 
την Ουκρανία, που η καθεμία ήταν καλύτερη εμ-
φανισιακά από την άλλη. Κυριολεκτώ! Έτσι, «χαλ-
βάδιαζα» ατελείωτα τα ουρί του παραδείσου, 
άρχισα να πίνω και στο μπαρ του ξενοδοχείου, 
και τελικά κατά τις 10 το βράδυ, δεν ήθελα να 
τελειώσει η εκδήλωση. Στη συνέχεια είχε γεύμα 
η εκδήλωση. Μας έβαλαν στο κεντρικό τραπέζι 
και ο Βλαχογιάννης μου είπε να καθίσω δίπλα 
του για να τα λέμε. Άσε που πέταξα για να την 
εντυπωσιάσω μία Ουκρανή και ένα «I am the vice 
president», καθώς σκέφτηκα ότι με το «I am a 
journalist», δε θα είχα και πολλές ευκαιρίες να 
ανοίξω συζήτηση επιπέδου…

Τελικά, στη συζήτηση επάνω –ο Θεός να την 
κάνει συζήτηση- αφού κανείς μας δεν καταλάβαι-
νε τι έλεγε ο άλλος, μας είπαν ότι οι κοπέλες ήταν 
από το Ντόνετσκ. Ο Βλαχογιάννης όταν του είπα 
από πού είναι οι κοπέλες προβληματίστηκε πολύ. 
Βρε αμάν, βρε ζαμάν, «τι έπαθε αυτός τώρα» 
σκέφτηκα. Σε κάποια στιγμή και αφού είχε πε-
ράσει κανένα δεκάλεπτο ο Χρήστος γυρνάει και 
μου λέει: «Ρε Δημητράκη, από αυτή την πόλη δεν 
ήταν η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό στην 
Ευρώπη; Άει στο καλό και πήγα να τους συμπα-
θήσω!». Όπως καταλαβαίνετε ακόμα να συνέλθω 
από το γέλιο που έκανα και του είπα ότι για να 
περάσει το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο και 
να υπάρχει αποδοχή για συνεργασία μαζί τους, να 
βάλει τον Λούη εισηγητή, που σίγουρα θα συμπα-
θεί αυτή την ομάδα!

Αχ Χρήστο μου. Αυτά θα μου λείψουν από εσέ-
να. Οι ατελείωτες «παρεμβάσεις» σου σε συζη-
τήσεις που έχανα την μπάλα με τις ατάκες σου. 
Έφυγες νωρίς κι ας τσακωνόμαστε πάντα για θέ-
ματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική, 
και μου ανέτρεπες κάθε λογική σκέψη!

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ
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To Oasis 
All Day 
Restaurant & 
Cafe άλλαξε 
και σας 
περιμένει! 

Σας καλωσορίζουμε στον ανακαινισμένο μας χώρο, 
σε ένα μοντέρνο και ζεστό περιβάλλον, για να απο-
λαύσετε μοναδικές γευστικές δημιουργίες από τον 
Σεφ μας.

Ζυμώνουμε καθημερινά από το πρωί, ξεκινώντας 
από τις 7:00 με ολόφρεσκα Πεϊνιρλί, Τορτίγιες, Μπα-
γκέτες και χειροποίητα προϊόντας Ζύμης!

Ζήστε την εμπειρία ενόςAll Day Menu, με χειροποί-
ητη Πίτσα, ιταλικού τύπου, με λεπτό & τραγανό 
ζυμάρι, διάφορα Ριζότο και Ζυμαρικά σε εκπληκτι-
κές συνταγές. 

Απολαύστε Χειροποίητο Burger από φρέσκο 
100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι ή club sandwich 
με φρέσκες τηγανητές πατάτες country και δροσερές 
σαλάτες με φρέσκα λαχανικά εποχής!

Συνοδέψετε το Πρωινό ή το Brunch σας, με μυρω-
δικό Καφέ houseblend, Φυσικούς Χυμούς Detox και 
Smoothies, μόνο με φρέσκα φρούτα εποχής!

Ζήστε την εμπειρία Όασις από το σπίτι σας, και σε 
DELIVERY 22840 22123, από τις 7:00 έως τις 
23:30. 

Όασις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για μεγαλύτερη Απόλαυση! 

Με 2 πίτσες της επιλογή σας, παίρνετε άλλη μία 
Πίτσα Μαργαρίτα δωρεάν.

Με κάθε παραγγελία άνω των 15 ευρώ, παίρ-
νετε δώρο μία Coca Cola λίτρου.

Παγκόσμια 
Ημέρα 
Ψυχικής 
Υγείας 2020

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας έχει οριστεί 
να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Αυτό 
αποτέλεσε μια πρωτοβουλία που πήραν από κοινού 
το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας 
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να 
ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη σε θέματα ψυχικής 
υγείας.

Η ημέρα αυτή έρχεται σε μια χρονική περίοδο όπου 
η καθημερινή ζωή όλων έχει αλλάξει σημαντικά, λόγω 
του COVID-19. Οι τελευταίοι μήνες έχουν φέρει πρω-
τοφανείς προκλήσεις, με τις συνέπειες της πανδημίας 
σε ψυχικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο να είναι 
εκτεταμένες. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα 
αυξηθεί σημαντικά και η επένδυση σε προγράμματα 
ψυχικής υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κρίνεται 
κάθε άλλο από επιτακτική. 

Για το λόγο αυτό, φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας ήταν αφιερωμένη στην

επένδυση και την ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας. 
Αρχικά, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι με τον 
όρο υγεία εννοούμε μια κατάσταση πλήρους σωματι-
κής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Συνεπώς, η ψυχι-
κή υγεία αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της υγείας και θεμελιώδες στοιχείο για μια 
υγιή καθημερινότητα. Με τον όρο «ψυχική υγεία», 
εννοούμε την αναζήτηση της ισορροπίας όλων των 
πτυχών της ανθρώπινης ζωής (σωματική, διανοητική, 
συναισθηματική και πνευματική), που επιτρέπει στον 
κάθε άνθρωπο να απολαμβάνει τη ζωή και να ανταπε-
ξέρχεται στις απογοητεύσεις αλλά και στις δύσκολες 
συνθήκες που συναντά. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία 

μίας ψυχικής διαταραχής δεν αποτελεί δείκτη άριστης 
ψυχικής υγείας. Αυτό είναι σημαντικό ιδίως για άτομα 
που έχουν εμφανίσει και αντιμετωπίζουν μια ψυχική 
διαταραχή –ακόμα και σοβαρή- καθώς συντελεί στη 
μείωση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει την 
ψυχική ασθένεια. Το στίγμα συχνά αποτελεί το βασικό-
τερο εμπόδιο στην αναζήτηση και στην παροχή επαρ-
κούς ψυχιατρικής φροντίδας και αποτελεσματικής 
θεραπείας. «Η καταπολέμηση του στίγματος σημαίνει 
βαθιές πολιτισμικές αλλαγές και την κατανόηση ότι το 
στίγμα δεν αποτελεί πρόβλημα των ατόμων που πά-
σχουν από ψυχική νόσο αλλά της κοινωνίας που το 
γεννά» Corrigan 2016

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει ως στόχο να 
ενδυναμώσει την ικανότητα του ατόμου να προσδιο-
ρίζει αυτόνομα τη ζωή του και να επιτυγχάνει όλα τα 
παραπάνω, σε τομείς όπως οι κοινωνικές/προσωπικές 
σχέσεις, εργασία/εκπαίδευση, χόμπι και ενδιαφέροντα 
κ.ά. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που σχεδιάζονται και υλο-
ποιούνται αποβλέπουν στην εξασφάλιση εκείνων των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν τη θετική προσωπική 
και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και την ύπαρξη 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, χρειάζεται 
να είναι ευαίσθητες στην πολιτισμική διαφορετικότητα 
και να προωθούν τις αξίες της ισότητας, της κοινω-

νικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Παράλληλα με την προαγωγή της ψυχικής υγείας 

είναι εξίσου σημαντικό να σχεδιάζονται και να πραγ-
ματοποιούνται προγράμματα πρόληψης ψυχιατρικών 
διαταραχών που θα έχουν ως στόχο την προφύλαξη 
από μια ψυχική νόσο, τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής, την αποκατάσταση και τον αποστιγματισμό του 
ατόμου και της οικογένειας του.

Θετική ψυχική υγεία σε ατομικό επίπεδο σημαίνει ότι 
το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλή-
σεις της ζωής υιοθετώντας μια θετική προσέγγιση. Τα 
άτομα με θετική αυτο-εικόνα, αίσθημα αυτό-αποτελε-
σματικότητας και ελέγχου απολαμβάνουν καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Οι διαδικασίες λοιπόν που προωθούν 
τη θετική ψυχική υγεία, είναι εκείνες που έχουν ως στό-
χο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των εσωτερικών 
του αποθεμάτων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και 
των δυνατοτήτων του προκειμένου να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις αντιξοότητες της ζωής, στο στρες της κα-
θημερινότητας και σε καταστάσεις κρίσης. Σε επίπεδο 
κοινότητας, οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγεί-
ας αφορούν την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δικτύ-
ων κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης, με στόχο 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργοποί-
ηση των πολιτών και την προώθηση της συλλογικής 
δράσης για την καλύτερη προάσπιση και διεκδίκηση 
κοινωνικών αιτημάτων. Έχει αποδειχτεί ότι σε κοινότη-
τες με αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται καλύτερα 
επίπεδα υγείας, συγκριτικά με κοινότητες που τις χα-
ρακτηρίζουν υψηλή εισοδηματική ανισότητα, χαλαροί 
ή ανύπαρκτοι δεσμοί κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο οι παρεμβάσεις προ-
αγωγής ψυχικής υγείας αποβλέπουν αφενός στην 
άμβλυνση των μηχανισμών περιθωριοποίησης και 
στιγματισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, 
αφετέρου στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που 
ευνοούν την επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων 
ομάδων (πχ. ψυχικά πάσχοντες, ανήλικοι με παραβα-
τική συμπεριφορά) όπως και την εξίσωση ευκαιριών 
σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση (πχ. γυναίκες, άτομα με αναπηρίες).

Θανάσης Αραμπατζής 
Κοινωνικός Λειτουργός 

Κινητή Μονάδα ΒΑ Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
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Ήττα στις 
λεπτομέρειες 
για τον ΑΟΠ

Με αδιάλειπτο ενδιαφέρον και αλλαγές στο σκορ ο 
ΑΟ Πάρου ηττήθηκε με 33-38 από την ΑΕ Σαντορίνης 
στο γήπεδο της Μάρπησσας, για το πρωτάθλημα κο-
ρασίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο πολύ όμορφος αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες 
στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, στα οποία οι 
παριανές παίκτριες δεν είχαν την τύχη μαζί τους. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 7-14, 20-20, 25-26 και 
33-38.

Συνθέσεις
ΑΟΠ: Κοττίκα, Ακαλέστου, Ρούσσου 1, Αποστολο-

πούλου, Βιώνη 11 (1), Περράκη 2, Β. Καραντάκη, Ν. 
Καραντάκη 2, Σιφναίου, Οικονόμου, Παπαδοπούλου, 
Πετροπούλου 17

ΑΕ Σαντορίνης: Εμπέγια, Παντζιαρίδη 12 (1), Δε-
λαμάνη 3, Μ. Τσολακίδου 4, Τσαβδαρίδη 12, Κεβάνι 2, 
Ι. Τσολακίδου, Σταθάκη, Αργυρού 5 (1), Μάρκου, Τοζάι, 
Συρίγου

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Παγκορασίδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 3
2. Φανάρια 2
3. ΑΟΠ 1
4. Πανναξιακός ΑΟΚ 0
Σημ.: Ο Πανναξιακός ΑΟΚ δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, 

ενώ η ΑΕ Σαντορίνης έχει έναν αγώνα περισσότερο. 

Ήττα για τον Πλοηγό
Ο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια», κέρδισαν στο γήπεδό τους 

με σκορ 100-22 τον Πλοηγό Αντιπάρου για το πρωτά-
θλημα παίδων του Β’ Ομίλου ΕΣΚΚ.

Ο αγώνας δεν αντέχει σε καμία κριτική αφού η ομά-
δα της Νάξου ήταν πολύ ανώτερη. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα ήταν: 32-4, 54-10, 77-16 και 100-22.

Συνθέσεις
Φανάρια: Βασιλάκης, Σκουλάτος, Παπανικολάου 

33 (2), Κούρτης 19 (1), Δεγαΐτας 11 (2), Γκιόργκα 15 
(3), Δόκλης 10, Αλιμπέρτης 2, Πετράς 2, Μανδηλαράς 
8, Ναυπλιώτης

Πλοηγός: Αν. Τριαντάφυλλος 5, Απόκοτος, Ε. Αθα-
νασίου 12 (1), Αγ. Τριαντάφυλλος, Φ. Αθανασίου 5, 
Σκιαδάς, Μπιζάς

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Παίδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 6
2. Φανάρια 3
3. Πανναξιακός ΑΟΚ 3
4. ΑΟ Πάρου 2
5. Μαρπησσαϊκός 2
6. Πλοηγός 2
Σημ.: Η ΑΕ Σαντορίνης έχει τρεις αγώνες, ενώ ο 

ΑΟ Πάρου έναν αγώνα. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν 
2 αγώνες. 

Αθλητικά

Μεγάλη νίκη 
της ΑΕ Πάρου

Η ήττα της ΑΕ Πάρου που έφερε προβληματισμό την 
περασμένη εβδομάδα από τη β’ ομάδα του Πανναξι-
ακού, φαίνεται ότι έδρασε θετικά και έτσι η παριανή 
ομάδα με τον εμφατικό 6-1 διέλυσε στο δημοτικό στά-
διο Πάρου τον Παμμηλιακό, στο ντέρμπι του Β’ Ομίλου 
της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Δεν ήταν τα έξι γκολ, οι πολλές ευκαιρίες ή το δοκάρι 
του Αριανούτσου στο 45ο λεπτό που έκαναν τη διαφο-
ρά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η εντυπωσιακή 
καλή κατάσταση που ήταν οι παριανοί ποδοσφαιριστές 
και γέννησαν ελπίδες σε όλους για την κατάκτηση της 
πρώτης θέσης του Β’ Ομίλου, ώστε να μπουν με το 
αβαντάζ των δύο βαθμών στη συνέχεια των αγώνων 
μπαράζ για τον πρωταθλητή Κυκλάδων, που θα έχει ως 
έπαθλο την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Τα γκολ

Στο 11ο λεπτό ο Αριανούτσος πήρε την μπάλα στη 
μεγάλη περιοχή και σούταρε γράφοντας το 1-0.

Στο 34ο λεπτό ο Ραμπαβίλας γύρισε την μπάλα συρ-
τά στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιαννούλης μπήκε με την 
μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0.

Στο 47ο λεπτό ο Τριανταφυλλίδης έκανε μία βαθιά-
έξυπνη μπαλιά στην καρδιά της καρδιάς της άμυνας 
της Μήλου, ο τερματοφύλακάς της Καπάνταης δεν 
έκανε έξοδο και ο ταχύτατος Εσάι, έγραψε το 3-0.

Στο 51ο λεπτό ο Καμπάσης έκανε μία φοβερή μπα-
λιά «τρύπα» 50 μέτρων στη μεγάλη περιοχή του Παμ-
μηλιακού, ο αποδέκτης Αριανούτσος έδωσε αμέσως 
ασίστ στον επερχόμενο Εσάι που πλάσαρε γράφοντας 
το 4-0. Αυτό ήταν το ωραιότερο γκολ της αναμέτρη-
σης.

Στο 55ο λεπτό μετά από λάθος διώξιμο της μπάλας 
από τον τερματοφύλακα Πανταζή ο Σάντα μείωσε σε 
4-1.

Στο 61ο λεπτό ο Αριανούτσος κόλλησε την μπάλα 
στα πόδια του, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και 
έγραψε το 5-1.

Στο 80ο λεπτό ο Ζγουράτι έδωσε πάσα στον Κρητικό 
και ο τελευταίος διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

Συνθέσεις

ΑΕ Πάρου: Πανταζής, Ρούσσος, Παπαδόπουλος 
(Στεργιόπουλος), Μπέτσα (Κιοσέ), Καμπάσης, Τρια-
νταφυλλίδης (Γαβαλάς), Εσάι (Κρητικός), Γιαννούλης, 
Ραμπαβίλας (Γιουρτζίδης), Αριανούτσος (Ζγουράτι), 
Παντελαίος (Βιτζηλαίος)

Παμμηλιακός: Καπάνταης, Παπαχριστοδούλου, 
Κυρίτσης, Λικάι, Τσιριγωτάκης, Γιαννής, Μαυρογιάννης, 
Σάντα, Ζούλλας (Σφίγγας), Παπαδημητρίου, Λιβάνιος.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες

Α’ Όμ.
Άνω Σύρος – ΑΕ Μυκόνου Β’ 1-3
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 7
2. Αίας Σύρου 4
-------------------------------
3. Μύκονος Β’ 4
4. ΠΑΣ Τήνου 1
5. Άνω Σύρος 0
Σημ.: Ο Αίας Σύρου έχει έναν αγώνα λιγότερο και ο 

ΠΑΣ Τήνου δύο αγώνες λιγότερους.

Β’ Όμ.
Πανσιφναϊκός – Σέριφος 3-3

ΑΕΠ – Παμμηλιακός 6-1
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 9
2. Πανναξιακός Β’* 6
-------------------------------
3. ΑΕ Πάρου  6
4. Σέριφος 5
5. Κύθνος 1
6. Σίφνος 1
* Οι β’ ομάδες των σωματείων δεν μπορούν να με-

τέχουν σε μπαράζ ανόδου.
Σημ.: Πανναξιακός Β’ και ΑΕ Πάρου έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο, ενώ η Κύθνος έχει δύο λιγότερους 
αγώνες. 

Γ’ Όμ.
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 1-2
Πύργος – Ίος 3-0
Πανθηραϊκός – Φιλώτι 1-6
Βαθμολογία
1. Πύργος 12
2. Ίος 6
-------------------------------
3. Φιλώτι 6
4. Πανθηραϊκός 3
5. Καρτεράδος 3
6. ΠΑΣ Νάξου 3
7. Τραγαία 0
Σημ.: Ο ΑΟ Πύργου έχει έναν αγώνα περισσότερο, 

ενώ ο Πανθηραϊκός έχει 2 αγώνες λιγότερους.

Κ-17 (Β’ Όμ.)
ΑΟ Πάρου – Νηρέας 4-1
Κ-13 (Β’ Όμ.)
ΑΟΠ - Κύθνος 2-1
Μαρπησσαϊκός – Κύθνος 1-2
Νηρέας – Παμμηλιακός 3-5
Κ-11 (Γ’ Όμ.)
Νηρέας – ΑΟΠ2 0-0

Γ’ Εθνική (6ος όμιλος)
Μαρκό-Πανναξιακός 0-2
Ηλιούπολη-ΑΕ Μυκόνου 2-1
Πανιώνιος-Χαραυγιακός 2-1
Αήττητος Σπάτων-Προοδευτική 0-4
ΑΕ Μοσχάτου-Φωστήρας 0-1
Ρεπό: Εθνικός
Βαθμολογία
1. Πανιώνιος 9
-------------------------------
2. Ηλιούπολη 9
3. Χαραυγιακός 6
4. Προοδευτική 3
5. Εθνικός 3
6. Φωστήρας 3
7. Πανναξιακός 3
8. Αήττητος 3
9. Μαρκό 2
-------------------------------
10. Μύκονος 1
11. Μοσχάτο 1




