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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 481

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

Ποιμαντορική εγκύκλιος για τα 
Χριστούγεννα

«…ὅτι παιδίον 
ἐγενήθη ἡμῖν, 
υἱὸς καὶ ἐδόθη 
ἡμῖν…»  
(Ησ. θ’,6)

Προς τον Ιερό κλήρο και τους ευσεβείς Χριστιανούς 
της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας

Εν Κυρίων αγαπητά,
Κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, μια 

από τις σκέψεις που κυριαρχεί στο μυαλό μας είναι τι 
δώρα θα προσφέρουμε αλλά και τι δώρα θα λάβουμε 
αφού το παιδί που υπάρχει μέσα μας ενθουσιάζεται 
πάντα στη σκέψη ενός δώρου που αυτές τις ημέρες 
κάποιος δικός μας άνθρωπος θα μας προσφέρει. Πολ-
λές είναι οι προτάσεις για δώρα που ακούγονται και 
αρκετός ο χρόνος που αφιερώνουμε για να επιλέξου-
με το καλύτερο και το καταλληλότερο για την περί-
σταση. Σε αυτή την αναζήτηση ένα ερώτημα κυριαρχεί 
στην σκέψη μας: ποιο είναι άραγε το τέλειο δώρο; εκεί 
που κοιτάμε, εκεί που ψάχνουμε υπάρχει κάτι τέτοιο;

Στο παραπάνω ερώτημα οι άνθρωποι κάθε ηλικίας 
έχουν την δική τους άποψη. Για ένα ασθενή προφανώς 
θα ήταν η υγεία του. Για ένα φτωχό μια γενναιόδω-
ρη οικονομική συνδρομή που θα του προσφέρει κά-
ποιος συνάνθρωπός του. Για κάποιον άνεργο σίγουρα 
μια καλή θέση εργασίας. Για κάποιο πρόσφυγα ίσως 
τόσο απλό όσο η ελπίδα ότι μια μέρα θα επιστρέψει 
στο σπίτι και την πατρίδα του. Το να βρούμε το τέλειο 
δώρο εξαρτάται κυρίως από το τι χρειαζόμαστε και τι 
επιθυμούμε περισσότερο στη ζωή μας. Σε αυτό λοιπόν 
το πνεύμα, τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων η 
Αγία μας Εκκλησία μας καλεί να αναλογιστούμε ποιο 
είναι αυτό που πραγματικά έχει αξία στην ζωή μας. Και 
βέβαια δεν είναι άλλο από τον θησαυρό της πίστεως. 
Τα φετινά Χριστούγεννα αλλά και κάθε Χριστούγεννα 
η Γέννηση του Κυρίου είναι μια πρόσκληση για ανα-
γέννηση της πίστεως μέσα μας. Από τότε που συνέβη 
το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ, 
το Ευαγγέλιο που είναι τα δικά Του λόγια, το δικό Του 
μήνυμα, μας καλεί να θυμηθούμε ποιος πραγματικά εί-
ναι ο Χριστός, τι έκανε για ’μας και γιατί είναι Αυτός 
είναι το τέλειο δώρο.

Ο Προφήτης Ησαΐας προφητεύοντας τον ερχομό 
του Χριστού στη γη θα πει πως «Ο λαός ο πορευόμε-
νος εν σκότει είδε φως μέγα» (Ησ. θ’,2). «…ὅτι παιδίον 
ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν…» (Ησ. θ’,6). Πόσο 
εύστοχα είναι τα προφητικά αυτά λόγια και πόσο ευ-
λογημένοι είμαστε όλοι εμείς που περπατάμε σε αυτό 

το φως αφού περπατάμε στο φως της πίστεως και 
γι’ αυτό μπορούμε να βλέπουμε πολύ περισσότερο και 
πολλά περισσότερα. Βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως 
και ως πιστοί έχουμε το προνόμιο να βλέπουμε αυτό 
το φως για το οποίο ο Προφήτης Ησαΐας μας μιλά. 
Έτσι, προχωρώντας στη ζωή μας και προσπαθώντας 
να βρούμε το τέλειο δώρο αλλά και τον δρόμο μας 
μέσα στο σκοτάδι της σύγχρονης πραγματικότητας τα 
Χριστούγεννα μας θυμίζουν πως ήρθε ο Χριστός στη 
γη. Ο Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος όχι για να 
μπορούμε απλώς να τον βλέπουμε αλλά κυρίως για 
να μπορούμε να τον ακούμε. Αυτός ο λόγος του ακού-
γεται ανθρώπινος αλλά μεταφέρει την Θεϊκή Σοφία. 
Πορευόμενοι τον βίο μας μέσα από την ρουτίνα της 
καθημερινότητας, με όλες τις δυσκολίες και τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα λόγια του Χριστού 
παραμένουν το τέλειο δώρο αλλά και το φως που μας 
καθοδηγεί. Είναι ο λόγος της ζωής που είπε «Μακά-
ριοι οι ελεήμονες…» (Ματθ. Ε’,7) «Μακάριοι οι ειρηνο-
ποιοί…» (Ματθ. Ε’,9) «Μην κρίνετε ίνα μη κριθείτε…» 
(Ματθ. Ζ’,1) «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε 
αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς…» (Ιω. ιγ’,34). Αυτός 
είναι ο λόγος της ζωής. Έτσι μίλησε ο Υιός και Λόγος 
του Θεού που πήρε σάρκα για να μπορούμε να τον 
ακούμε και έτσι να τον δεχθούμε μέσα στην καρδιά 
μας και να περπατάμε σε αυτό το γλυκύτατο φως που 
Εκείνος έφερε στον κόσμο. 

Αδελφοί μου,
Είναι καιρός να καταλάβουμε πως το φως του Χρι-

στού και η Θεϊκή Σοφία Του είναι πάντοτε το τέλειο 
δώρο για εμάς. Και όταν προσπαθούμε να ζούμε τον 
Θείο λόγο Του τότε γινόμαστε εμείς το τέλειο δώρο 
για τους άλλους αφού μπορούμε έτσι να μεταφέρου-
με το φως της πίστεως. Τα Χριστούγεννα θυμίζουν σε 
όλους μας τον λόγο του Χριστού για συμπόνια, καλο-
σύνη, ειρήνη και αγάπη. Τα φετινά Χριστούγεννα είναι 
η στιγμή να ακούσουμε τον λόγο του Κυρίου μας και 
να αναλογιστούμε πως ο Θεός ήρθε στον κόσμο. Έγινε 
ένα με εμάς. Μας μιλάει και μας προσκαλεί να ανανε-
ώσουμε την πίστη μας και να αλλάξουμε το πρόσωπο 
της γης. Μπορούμε να το κάνουμε με απλές πράξεις 
συμπόνιας, καλοσύνης και αγάπης. Ο Θεός μας έκανε 
ήδη το τέλειο δώρο μας προσφέροντας στον κόσμο 
την Βασιλεία Του «…ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρος 
εστί Χριστός Κύριος». (Λουκ. Β’,11). 

Εύχομαι προς όλους τους Ναξίους, τους Παρίους 
και τους Αντιπαρίους, τους εγγύς και τους μακράν 
αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως, ιδιαιτέρως δε στους 
δοκιμαζομένους από ασθένεια, πένθος ή ανέχεια, τα 
φετινά Χριστούγεννα αυτό το δώρο του Θεού να γίνει 
δικό μου και δικό σας και να φέρει την ειρήνη και την 
αγάπη του Χριστού στη ζωή μας για να μπορέσουμε, 
ανανεώνοντας την πίστη μας, να αλλάξουμε την οι-
κουμένη ολόκληρη.  

Χρόνια πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα
Διάπυρος ευχέτης προς Κύριον,

Ο Επίσκοπός σας 
+ Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Εκκλησία
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

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

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Ψήφισμα των 
συνταξιούχων 
Πάρου 
Αντιπάρου

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συ-
γκέντρωση των συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Στη συγκέντρωση εκτός των συνταξιούχων, παρα-
βρέθηκαν επιτροπές από τα σωματεία των εργαζόμε-
νων στον δήμο Πάρου, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
και την ΕΛΜΕ, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό στήρι-
ξης στον αγώνα που κάνουν οι συνταξιούχοι σε όλη 
την Ελλάδα. 

Οι συγκεντρωμένοι συνταξιούχοι των νησιών μας 
δημοσιοποίησαν το παρακάτω ψήφισμα:

«Στις 10 του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στην ΠΑΡΟΙ-
ΚΊΑ της ΠΑΡΟΥ, σε συνεργασία με τις ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΕΙΣ σε όλη την Ελλάδα,  (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
Δημοσίου, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ, 
ΠΣΕ Δικηγόρων και ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ), πραγ-
ματοποιήσαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.  
Στέλνουμε συναδελφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό 
στο συλλαλητήριο που οργανώνεται στις 15 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΗ στο Σύνταγμα από τη Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΣΕΑ), απαι-
τώντας λύσεις σε όλα τα αιτήματά μας.

Εμείς, μαζί με τις οικογένειες μας και με τη συμπα-
ράσταση όλων των κοινωνικών ομάδων, και με όπλο 

τον αγώνα μας δε θα αφήσουμε να εφαρμοστεί το 
νέο έγκλημα σε βάρος μας. Δεν πληρώσαμε για να 
παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε 
με αξιοπρέπεια. Δε θα επιτρέψουμε σε αυτή την κυ-
βέρνηση και σε κάθε μελλοντική να επιβάλει τις νέες 
θανατηφόρες περικοπές του νόμου 4387/16.

ΟΧΙ στο νέο σφαγιασμό που η κυβέρνηση ετοιμάζει 
για τις πενιχρές συντάξιμες αποδοχές μας με τον νόμο 
«Κατρούγκαλου». Θα διεκδικήσουμε ό,τι μας έχουν 
αφαιρέσει όλες οι κυβερνήσεις. Καταδικάζουμε τη δη-
μαγωγία όλων των κομμάτων που ψήφισαν το 3ομνη-
μόνιο και έχουν τον ίδιο στόχο. 

Μπορούμε να τους σταματήσουμε νικώντας το 
φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική λογική του 
«δεν γίνεται τίποτα», πολλαπλασιάζοντας τη συμμετο-
χή μας στις δράσεις, στις συγκεντρώσεις.

Από τη μεριά μας του κάναμε καθαρό ότι οι αγώνες 
μας θα συνεχιστούν. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαι-
ρεθεί για όλους τους συνταξιούχους χωρίς κανένα 
διαχωρισμό.

Παλεύουμε και απαιτούμε:
- Κανένας επανυπολογισμός, καμία εφαρμογή της 

μείωσης με την προσωπική διαφορά στις κύριες και 
επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση του νό-
μου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).

- Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις 
και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από 
τα 360 που είναι σήμερα.

- Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικο-
πή των οικογενειακών μας επιδομάτων, του ΕΚΑΣ, των 
συντάξεων χηρείας.

- Άμεση απόδοση των δώρων (13ος και 14ος).
- Ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων μας.
- Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους 

έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια που 
έχουν πληρώσει και όχι να οδηγούνται στο σφαγείο 

των 360 ευρώ.
- Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Απο-

κλειστικά, δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργη-
ση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.

-Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το 
αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο 
που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.(να δοθούν πίσω τα 
κλεμμένα)

- Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια 
και προαπαιτούμενα, αυτά που η κυβέρνηση αυθαί-
ρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. 
Να εφαρμοσθούν τώρα όλες οι δικαστικές αποφάσεις 
που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξι-
ούχους.

- Απαιτούμε επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα 
νησιά, μείωση στην τιμή των καυσίμων και του πετρε-
λαίου θέρμανσης, μειωμένα ακτοπλοϊκά και τοπικά ει-
σιτήρια για τους συνταξιούχους.

Ταυτόχρονα είμαστε παρόντες στον αγώνα για τον 
τερματισμό του πολέμου στην περιοχή μας, την ΕΙΡΗ-
ΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και την αμοιβαία συ-
νεργασία τους!».
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Αστυνομικά

- Στις 14/12/2018 το μεσημέρι, συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος 
Πάρου, 38χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποί-
ου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι με μήκος λά-
μας -6- εκατοστά και σπρέι που προκαλεί δυσφορία 
(φωτό)

- Στις 15/12/2018 (πρώτες πρωινές ώρες) ενη-
μερώθηκε η λιμενική αρχή Πάρου από το αστυνομικό 
τμήμα της περιοχής για περιστατικό εντοπισμού τραυ-
ματισμένου ανδρός σε απόκρημνη βραχώδη ακτή στην 
περιοχή Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας. Άμεσα στην περι-
οχή έσπευσαν από ξηράς, στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με 
περιπολικό όχημα και από θαλάσσης περιπολικό σκά-
φος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δυτι-
κών Κυκλάδων με το σκάφος «RESCUE 2» Τ.Π. 102 
καθώς και το Α/Κ σκάφος «ΛΗΜΝΑΙΝΑ» Ν.Κ. 504. Ο 
ανωτέρω άνδρας, 32χρονος αλλοδαπός, περισυνελέ-
γη από πλήρωμα ΕΚΑΒ το οποίο είχε επιβιβαστεί στο 
σκάφος «RESCUE 2» και μεταφέρθηκε αρχικά στο λι-
μένα Πίσω Λιβάδι και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα 
του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

- Στις 15/12/2018 το βράδυ συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος 
Πάρου, 49χρονος αλλοδαπός ο οποίος οδηγούσε 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας και υπό την 
επήρεια μέθης.

Ο Ασκητής
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «gema» και κυκλο-

φορεί σε όλα τα παριανά βιβλιοπωλεία, το βιβλίο 
του κ. Δημήτρη Καλανδράνη, με τον τίτλο: «Ο 
Ασκητής».

Το βιβλίο, που ο κ. Καλανδράνης το έγραφε επί 4(!) 
χρόνια, είναι ένα μυθιστόρημα 
βασισμένο σε αληθινά γεγονό-
τα και προσωπικές εμπειρίες. 
Συναρπάζει, προβληματίζει, δι-
δάσκει, συγκινεί και διαβάζεται 
απνευστί. 

Ο ασκητής, ένας νέος μεγαλω-
μένος με στερήσεις και ταπεινώ-
σεις οικοδομεί έναν ισχυρό χα-
ρακτήρα με αυστηρή πειθαρχία. 
Αντιστέκεται στο κατεστημένο, 
κάνει λαμπρή καριέρα και αντι-
μετωπίζει τις προκλήσεις της 
ζωής για να βγει τελικά νικητής.

Περίληψη του μυθιστορή-
ματος

Ο Πέτρος Μιχαηλίδης, γιος 
Έλληνα μετανάστη της Αιγύπτου, 
που μεγαλώνει με αυστηρή πει-
θαρχία, στερήσεις και αντιξοότη-
τες, με τα χρόνια εξελίσσεται σε 
έναν ασυμβίβαστο, ιδιόρρυθμο, 
μαχητικό, σύγχρονο ασκητή των 
πόλεων.

Αγωνίζεται για να ξεφύγει από τις συνέπειες της ορ-
φάνιας που γνωρίζει στα παιδικά του χρόνια, ενώ ένας 
απαράμιλλος, αγνός έρωτας τον συνδέει με «το κορί-

τσι του πάνω ορόφου» στην πολυκατοικία του Καΐρου, 
όπου ζει. Χάρη στην υπευθυνότητά του και στις πρω-
τοβουλίες που αναλαμβάνει, διαπρέπει στην εργασία 
του, γεγονός που δεν ματαιώνει την επιστροφή του 
στην Ελλάδα, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα 
του Νείλου οδηγούν τους περισσότερους Αιγυπτιώτες 
στον επαναπατρισμό.

Στη μητέρα-πατρίδα αρχίζει την καινούργια του ζωή 
από το μηδέν. Συγκρούεται με το 
κατεστημένο, μη υποκύπτοντας 
στις προκλήσεις της ζωής.

Με την αξία του ανέρχεται 
στην κλίμακα της ιεραρχίας σε 
μια διεθνή εταιρεία. Η βαθιά του 
πίστη στον Θεό, η αδιάσπαστη 
επικοινωνία του μαζί Του, παρά 
τον ιδιάζοντα, εντελώς προσω-
πικό τρόπο που την εκδηλώνει, 
τον καθιστούν στα μάτια των 
άλλων «αιρετικό». Όμως, ο χρό-
νος τον δικαιώνει, ο δάσκαλος 
που λέγεται Ζωή τον ανταμείβει. 
Έτσι, με τα χρόνια αποκτά μια 
σοφία, εδραιώνει μέσα του μια 
θυμοσοφία, που του επιτρέπει 
να καθοδηγεί νέους ανθρώπους, 
διδάσκοντάς τους μουσική και 
αθλητισμό. Και -το σπουδαιό-
τερο- το ανεκπλήρωτο όνειρό 
του να γίνει μια μέρα δάσκαλος, 
που τον ακολούθησε σε όλη του 
τη ζωή, ικανοποιείται. Αυτό τον 
εμπνέει να δημιουργεί, αφότου 

συνταξιοδοτηθεί, συνθήκες παιδείας και αγωγής για 
τους νέους ανθρώπους, που τόσο αγαπά και τόσο πι-
στεύει σε αυτούς…

Τοπικές ειδήσεις

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

Το κοµµωτήριο Art Hair Καστανιάς
& η οµάδα του σας εύχονται υγεία
και µια όµορφη, δηµιουργική χρονιά!
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Εξαφάνιση των 
Κυκλάδων…

Το «National Geographic» χαρτογράφησε τις επιπτώσεις που θα είχε το λιώσιμο 
των πάγων σε κάθε ήπειρο. 

Σύμφωνα με το «National Geographic», σ’ αυτή την περίπτωση το επίπεδο της 
θάλασσας θα ξεπερνούσε τα 66 μέτρα σε ύψος και τα νερά θα έσβηναν από τον 
χάρτη ολόκληρες χώρες.

Έτσι, στην Αμερική, πολλές πόλεις στην ανατολική ακτή θα εξαφανιστούν κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στην Ευρώπη, πόλεις όπως το Άμστερνταμ, οι 
Βρυξέλλες, η Ρίγα, το Λονδίνο και η Βενετία θα «πνιγούν», όπως και το μεγαλύτερο 
μέρος της Δανίας.

Το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα, όπου τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου -ειδι-
κά οι Κυκλάδες- θα βυθιστούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σε σύγκριση με άλλες ηπείρους, η Αφρική θα χάσει τα λιγότερα εδάφη της. Παρό-
λα αυτά, η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο θα σβηστούν από τν χάρτη λόγω της ανόδου 
της στάθμης των υδάτων. Στην Ασία, θα εξαφανιζόταν όλο το Μπαγκλαντές και οι 
ακτές της Ινδίας ενώ θα πλημμύριζε μία τεράστια έκταση στην Κίνα, η οποία σήμερα 
κατοικείται από 600 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μια Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία

Γεννήθηκα, φύτρωσα, πετάχτηκα στη σχισμή της ασφάλτου και της αιμασιάς (πέ-
τρινο τοιχάκι) μια φθινοπωρινή μέρα που έβρεχε. Για μένα η βροχή ήταν βάλσαμο και 
με βοήθησε να γεννηθώ και να αρχίσω να ψηλώνω και να μεγαλώνω. 

Σ’ αυτό εκτός από τη βροχή με βοήθησε και η αγάπη μιας κυρίας που καθημερινά 
περνούσε από μπροστά μου κάνοντας τη βόλτα της και η οποία μου μιλούσε σα 
να ήμουν παιδί της. Οπότε περνούσε μου έλεγε ότι όταν έρθουν τα παιδιά της που 
έλειπαν στη μεγάλη πόλη μου είχε μια έκπληξη... 

Κάθε μέρα κατέβαινε στην παραλία κι έστηνε καυγά με τον βοριά που φυσούσε 
δυνατά, βούλιαζε τις βάρκες που μετέφεραν τους δυστυχισμένος, που μαζί με τα 
παιδιά τους προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τους έπνιγε στη μανια-
σμένη θάλασσα. Η κυρία λοιπόν κάθε μέρα καθόταν στην ακρογιαλιά και μάλωνε με 
το βοριά, έκλαιγε για τους πνιγμένους, με χάιδευε, γύριζε στο σπίτι της και ξαναρ-
χόταν την άλλη μέρα. Αυτό γινόταν καθημερινά με αποδέκτη εμένα, τόσο που είχα 
αρχίσει να αναρωτιέμαι γιατί γεννήθηκα. 

Οι μέρες περνούσαν κι ο χειμώνας θέριευε. Η κυρία καθημερινά ακολουθούσε το 
δρομολόγιο αυτό κι εγώ ένιωθα τόσο μικρό για να γλυκάνω την πίκρα και τη μονα-
ξιά της. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να τη βοηθήσω και να φέρω τα παιδιά 
της πίσω στο σπίτι. Εγώ έμενα καθηλωμένο στον τόπο που μου έλαχε να φυτρώσω 
και συνέχισα να αναρωτιέμαι και να ψάχνω το λόγο που δημιουργήθηκα.

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και στην ατμόσφαιρα ένιωθα να πλανιέται μια χαρά 
ανεξήγητη για μένα, ένα χαρμόσυνο κλίμα και μια διάθεση τέτοια που σε ανέβαζε 
στα σύννεφα. Μία από αυτές τις μέρες λοιπόν ήρθε η λυπημένη κυρία ένα μεσημέρι 
κι άρχισε να με στολίζει με χαρούμενες μπαλίτσες και ζωηρές κόκκινες κορδέλες 
τόσο που έγινα αγνώριστο. Μου κοτσάρισε και μια γιρλάντα από φωτάκια που ανα-
βόσβηναν και με έδειχναν εντυπωσιακό και φαντασμαγορικό τόσο που νομίζω ότι 
έστελνα ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς στα πλοία που περνούσαν το βράδυ. Τα 
αυτοκίνητα που περνούσαν από το δρόμο την ημέρα σταματούσαν και με θαύμαζαν. 
Σιγά - σιγά το νέο διαδόθηκε κι οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται στην περιοχή μας 
για να με δουν. Μετά από λίγο καιρό κατάλαβα γιατί είχα έρθει στον κόσμο και τι 
δένδρο ήμουν. Ήμουν χριστουγεννιάτικο.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους 
Κωνσταντίνα Τριπολιτσιώτη

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ
Εγγύηση ποιότητας και σωστής ποσότητας

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin
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Κάτω Γιαλός, Παροικιά | Τ. 22840 22120

παραδοσιακό καφενείο

κάθε µέρα µε καλή παρέα!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αλυκή - Καµπί (δίπλα ΙΚTΕΟ) Τηλ: 22840 91900 & 91408
Κιν: 6944 34.33.09 | Fax: 22840 91684 | e-mail: skiadas5@otenet.gr

Διανοµή Πετρελαίου & Βενζίνης | Ανεφοδιασµός καυσίµων µε βυτία
& πετρέλαιο θέρµανσης

Α.Π.Ε. «Μύθοι 
και αλήθειες»

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», σχετικά με 
ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα, με τίτλο: «Οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μύθοι και Αλήθειες», 
και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι κινήσεων 
από περιοχές της χώρας μας που έχουν πρόβλημα με 
την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, έδω-
σε στη δημοσιότητα σχετικό δελτίο Τύπου.

Σημειώνουμε, ότι η παραπάνω ημερίδα οργανώθηκε 
από τα άτομα και φορείς  που συντόνισαν και συνυ-
πέγραψαν τη σχετική «Πανελλαδική Διακήρυξη κατά 
των Αιολικών και άλλων «ΑΠΕ» τον περασμένο Ιανου-
άριο. Ακόμα, στην ημερίδα τονίσθηκε η παραπλανητική 
αναφορά στην έννοια της καταστροφικής «κλιματικής 
αλλαγής» σαν άλλοθι για την εγκατάσταση ατελέσφο-
ρων μεταβλητών ΑΠΕ,  που, σε κάθε περίπτωση, ενώ 
επιδοτούνται αδρά και θωρακίζονται νομοθετικά και 
διοικητικά, τελικά δεν κάνουν τίποτα για την οποια-
δήποτε «κλιματική αλλαγή», αφού δεν εξοικονομούν 
ορυκτά καύσιμα και απλά ακριβαίνουν το ρεύμα.

Σε ό,τι αφορά τις εισηγήσεις που έγιναν στην ημερί-
δα, σύμφωνα με τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», 
αυτές ήταν τέσσερις και συγκεκριμένα:

«1) Ο σν. καθηγητής του Γ.Π.Α Σταύρος Αλεξανδρής 
ανέφερε ότι το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δις χρόνια 
και θα αλλάζει για άλλα τόσα, κυρίως λόγω ισχυρών 

φυσικών  επιδράσεων του ήλιου και εσωτερικών αλ-
λαγών στις συνιστώσες στο γήινο κλιματικό σύστημα. 
Τόνισε δε, ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι «ρύ-
πος» με την έννοια που του αποδίδεται. 

2) Ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, απόφοιτος του 
ΕΜΠ και του ΜΙΤ και μέλος του ΤΕΕ, Απόστολος 
Ευθυμιάδης έδειξε πώς η ενσωμάτωση μεταβλητών 
ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα δεν επιφέρει μείωση (αλλά 
μάλλον αύξηση) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
λόγω μειωμένης αποδοτικότητας των αναγκαίων για 
την ευστάθεια του συστήματος ευέλικτων θερμικών 
μονάδων, ενώ οδηγεί σε συνεχόμενη αύξηση του 
κόστους με την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων 
μεταβλητών ΑΠΕ. Πρότεινε τον ενεργειακό προγραμ-
ματισμό ελαχίστου κόστους, με πλήρη συμμόρφωση 
στις θεσμικές μας υποχρεώσεις.

3) Οι μεταβλητές ΑΠΕ είναι παλιά τεχνολογία, που 
ήρθε στο προσκήνιο περί το 1990, όταν «ανακαλύ-
φθηκε» το καθεστώς των εγγυημένων επιδοτήσεων 
και υποχρεωτικών ποσοστώσεων, ειδικά στην Ευρώ-
πη, ανέφερε στην εισήγησή του ο χημικός μηχανι-
κός και τραπεζικός Δημήτρης Παυλάκης. Η διεθνής 
εμπειρία έχει δείξει ότι οι πολλές εγκατεστημένες 
μεταβλητές ΑΠΕ παραμένουν ενεργειακά ασήμαντες, 
χωρίς μετρημένη εξοικονόμηση καυσίμων ή μείωση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λειτουργώντας 
ουσιαστικά σαν ενεργειακός φόρος (με τις όσες πα-
ράπλευρες ζημιές στο περιβάλλον και την Οικονομία).

4) «Η θεσμική-νομοθετική θωράκιση των μεταβλη-
τών ΑΠΕ την τελευταία εικοσαετία μέσα από την ευ-

ρεία και πολυεπίπεδη παροχή κρατικών ενισχύσεων 
για την υποχρεωτική τους ανάπτυξη και επέκταση, 
αποδεικνύει τους ισχυρισμούς των ειδικών περί της 
μη αποδοτικότητάς τους σε τεχνικό και οικονομικό 
επίπεδο. Το Ενιαίο Τέλος Εκπομπών Αερίων Ρύπων 
(ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο πληρώνουμε όλοι μας μέσω των 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί μόνο 
μία από τις πολλές πηγές κρατικής ενίσχυσης των 
ΑΠΕ και επομένως οικονομικής επιβάρυνσης των 
πολιτών», ανέφερε ο Τρύφωνας Κόλλιας, δικηγόρος 
εξειδικευμένος σε ζητήματα περιβαλλοντικού και δι-
οικητικού δικαίου».

Επίσης, στο Β’ μέρος της ημερίδας αναφέρθηκαν 
προβλήματα με την εγκατάσταση πολλών μικρών 
υδροηλεκτρικών, κυρίως στην Πίνδο, από τον νομικό 
του ΑΠΘ Γιώργο Καραβίδα. 

Παρουσιάστηκε η εμπειρία της Πάρου με μεθοδική 
ενημέρωση, αντίδραση από την συντριπτική πλειοψη-
φία των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής όλων στις 
δημόσιες διαβουλεύσεις. Συζητήθηκε η αρνητική από-
φαση του ΣτΕ για την Καρυστία (που στο όνομα της 
«Σωτηρίας του Πλανήτη» γνωμοδότησε ότι στην πρά-
ξη τα αιολικά επιτρέπονται παντού) και πώς αυτή απο-
δυνάμωσε τις ενστάσεις για περιβαλλοντικούς λόγους. 

Τέλος, κατατέθηκαν προτάσεις για τον πανελλαδι-
κό συντονισμό ενάντια στα αιολικά και τη συγκρότηση 
θεσμικού φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, ως προϋ-
πόθεσης για την ανάδειξη των επιχειρημάτων και την 
ισχυροποίηση της θέσης των κατά τόπους κινημάτων.
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Au Revoir»
Κοντά (δυο δρασκελιές), από το σπίτι μου στην 

Αθήνα, υπάρχει ένα ιστορικό μπαράκι -από το 1957 
παρακαλώ- το «Au Revoir». Είναι κυριολεκτικά βγαλ-
μένο μέσα από την Μπελ Επόκ (Belle Epoque) της 
πλατείας Αμερικής και της Φωκίωνος Νέγρη.

Στο θρυλικό μπαράκι που βρίσκεται επί της Πα-
τησίων, τα πάντα είναι ιεροτελεστία. Έχει σχεδιαστεί 
από τον Αριστομένη Προβελέγγιο, έναν από τους με-
γαλύτερους Έλληνες αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. 
Άψογα καθίσματα φινιρισμένα, μικρή μπάρα για πό-
τες με άποψη και πρωτοποριακό design ακόμα και 
σήμερα. Σερβίρει πάντα το αγαπημένο μου Gin Soda 

ως εξής: Ξεχωριστά στο ποτήρι η μερίδα ποτού, πά-
γος σε μπολ με λαβίδα δίπλα, σόδα που ανοίγεται 
μπροστά σου και λεμόνι πράσινο σε μικρό πιατάκι. 
Οι κανόνες σερβιρίσματος εκεί, είναι σαν την πίστη 
στα τοτέμ! 

Σ’ αυτό το μπαράκι πρέπει να πέρασα τη δεκαε-
τία του ’90 τις μισές νύχτες εκείνης της εποχής. Το 
λάτρεψα. Έτυχε πριν λίγους μήνες να περάσω πάλι 
από εκεί και μπήκα μέσα για ένα ποτό. Το χάρηκα 
πάλι, αλλά διαπίστωσα ότι το αγαπημένο μου μαγαζί 
της δεκαετίας του ’90 είναι ο κόσμος που χάνεται, ο 
κόσμος που φεύγει…

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αλλάζει και η πολιτική σκηνή 
αν και αυτή λίγοι δείχνουν να την αναπολούν. Μπαί-
νουμε σε μία άλλη εποχή και εδώ, και στην ουσία μι-
λάμε για πολιτικάντηδες που έχουν νεοφιλελεύθερα 
πιστεύω, είναι συνήθως απολιτίκ, μιλάνε κάνοντας 
πολλές κινήσεις με τα χέρια, μπερδεύουν την πραγ-
ματικότητα με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και 
χειρίζονται συνεχώς και με ευχέρεια τα κινητά τους 
τηλέφωνα και τάμπλετ, γράφοντας και στέλνοντας 
sms. 

Ομιλούν ακατάπαυστα και με «κωδική» γλώσ-

σα: «ο.κ.», «στείλε μου mail», «μου έκανε like, της 
έστειλα emoticon», «τα λέμε ASAP», «το κείμενο 
που έγραψες ήταν GR8 (Great)», κλπ. Άλλοτε πάλι 
μπερδεύουν έννοιες και καταστάσεις. Όπως έχει 
γράψει και ο Δήμος Μούτσης στο «κύριε Τζαφόλια»: 
«Lacoste, Givenchy και τζατζίκι μαζί!».

Ατυχώς όμως –γι’ αυτούς- υπάρχει και μία άλλη 
κοινωνία που την σπάει στους νεοφιλελέ γιάπηδες. 
Είναι η κοινωνία εκείνη όπου κατανοεί την πραγμα-
τικότητα και την αλήθεια. Είναι η κοινωνία εκείνη 
που πατάει στη Γη. Εκείνη που ερωτεύεται κάνοντας 
φλερτ, τρώει τα παϊδάκια με το χέρι και τα ρίχνει 
χύμα σε κάθε ψώνιο που θέλει να τον καβαλήσει 
γιατί έχει δει όνειρο ότι είναι καλύτερος και στην πο-
λιτική, και μπορεί να αφεντέψει τον τόπο…  

Σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει ο τόπος 
μας η κραυγή του πολίτη πρέπει να ακουστεί δυνα-
τότερα από ποτέ. Εκείνου του πολίτη που βρίσκεται 
αποκλεισμένος στη γωνία από την περιχαράκωση 
που του έκαναν οι ντόπιοι μαυρογιαλούροι. Εκείνου 
του πολίτη που οι κομματάρχες τον αντιμετωπίζουν 
ως «δικός μας σταυρός». Μόνο που… πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά…

Υποψήφιοι του 
ΚΙ.ΝΑΛ.

Η κεντρική επιτροπή του ΚΙ.ΝΑΛ. έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποψη-
φίων βουλευτών του στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους του ΚΙ.ΝΑΛ. στις Κυκλάδες, αυτοί είναι:
- Ιωάννης Βλασερός (ιατρός, μέλος ΚΠΕ)
- Σοφία Θεολογίτου (πρ. Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, στέλεχος υπ. Εσωτερικών)
- Αλεξάνδρα Κουτρούλια Δαρζέντα (επιχειρηματίας)
- Δημήτρης Μπάιλας (πρ. Νομάρχης Κυκλάδων)
- Γεώργιος Παπαμανώλης (πρ. βουλευτής Κυκλάδων)
- Χρήστος Πολατσίδης (τραπεζικός υπάλληλος).
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Τα ευτυχισμένα παιδάκια χαμογελούσαν και οι γο-
νείς χαίρονταν την ατμόσφαιρα. Παππούδες και για-
γιάδες ένιωσαν παιδιά.

Οι εθελοντές αντάλλασσαν ευχές για την όμορ-
φη συνεργασία και έλεγαν «και του χρόνου έχω μία 
ιδέα…». Έστησαν τα σκηνικά μέσα σε τρεις ώρες και 
απορούσαν πώς τα κατάφεραν, γιατί από τον Οκτώ-
βριο αφιέρωσαν χρόνο και κόπο με στόχο τη δημιουρ-
γία της παραμυθένιας γιορτής. 

Όπως είπαν: «Πήραμε το εφόδιο του εθελοντισμού 
και με τεράστιο πλάνο ιδεών ξεκινήσαμε. Δώσαμε έμ-
φαση το τι αρέσει στα παιδιά φτιάχνοντας σκηνικά 
από παραμύθια με υλικά και αντικείμενα βγαλμένα 
από το παρελθόν, κρυμμένα σε αποθήκες που πήραν 
μια νέα ζωή. Επιλέξαμε να ζωντανέψουμε όλες τις 
γωνιές του παραδοσιακού μας Κάστρου σε παραμυ-
θένιο κάστρο για να βιώσουν όλοι μικροί και μεγάλοι 
μοναδικές εικόνες παραμυθένιες… και να νοιώσουν 
τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Αρωγοί στη πραγμάτωση 
της φαντασίας μας η ΚΕΔΑ και ο δήμαρχος και εκ-
πρόσωποι των συλλόγων της Αντιπάρου. Έτσι ετοι-
μάσαμε ένα εργαστήρι ξωτικών που δούλευε με αντί-
ξοες συνθήκες πολλές φορές!».

Το πρόγραμμα
Την Πέμπτη το απόγευμα παρουσιάστηκε στην πλα-

τεία του χωριού το «Παραμυθόσπιτο», -που έγινε το 
αγαπημένο γιορτινό στέκι- με ανάγνωση παραμυθιών 
από εθελοντές, προβολές χριστουγεννιάτικων ταινιών 
και δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους.

Το Σάββατο 15/12 πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αντίπαρο. 
Μια μοναδική γιορτή που έδωσε περισσότερη λάμψη 
στις ημέρες της αγάπης. Ο χώρος της πλατείας ήταν 
στολισμένος για μικρούς και μεγάλους με χειροποί-
ητες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. Η φάτνη 
του Χριστού, η αναπαράσταση του Καρουζέλ, το σπίτι 
και το ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη, το  Παραμυθόσπιτο, 
και τα σπιτάκια με τα κεράσματα. Η γιορτή ξεκίνησε 
με την αναπαράσταση της φάτνης της γέννησης του 
Χριστού και την παιδική χορωδία του δημοτικού σχο-
λείου. Στη συνέχεια ένα εκπληκτικό χορευτικό από την 
ομάδα της κ. Αλκινόης Καλαργύρου (σύλλογος Πλοη-
γός), ενώ παράλληλα υπήρχε παζάρι των συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, με χειροποίητες 
κατασκευές. Το βράδυ, μετά το μήνυμα του δημάρχου 
και την αντίστροφη μέτρηση άναψαν τα εκατοντάδες 
λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Βεγγαλικά 
και ξέφρενο γλέντι.

Την Κυριακή 16/12 έγινε η υποδοχή του Αϊ Βασί-
λη στο λιμάνι της Αντιπάρου. Ο Αϊ Βασίλης έφτασε με 
το έλκηθρο που τραβούσαν τα ξωτικά, οι τάρανδοι, 

και τα καλικατζαράκια και πανηγύριζαν παρέα ως την 
πλατεία. Το λάτρεψαν τα παιδιά. Αργότερα το ξωτικό 
«Όφωνο» έδωσε στον δήμαρχο το κλειδί για να ανοί-
ξουν με τον Αϊ Βασίλη την Πύλη του «Παραμυθένιου 
Κάστρου».

Το παραμύθι ξεκινά!
Όλα τα παιδιά ήθελαν να απολαύσουν τη μοναδική 

ατμόσφαιρα, εξερευνώντας το μαγευτικό Κάστρο. 
«Σήμερα 16 Δεκεμβρίου, είναι η ημέρα που «Μο-

λυβένιοι Στρατιώτες» φρουροί –ανοίγουν τις πύλες 
του Κάστρου για μια και μοναδική φορά το χρόνο! 
Τα εργατικά ξωτικά όλο τον χρόνο μεταμόρφωσαν 
το ερειπωμένο Κάστρο σε ένα μαγικό παραμύθι, σε 
μια χώρα χρωμάτων και θαυμάτων για μικρούς και 
μεγάλους. Πάρτε τα διαβατήρια σας από το Κίτρινο 
Περίπτερο της Πλατείας και μάθετε τις διαδρομές του 
ταξιδιού σας. Πάρτε τις σωστές οδηγίες και η Περι-
πέτεια ξεκινά!

Φίλοι μου πρώτα περάστε από τις πύλες με τις 
Βρεγμένες Ομπρέλες και στη στροφή ανεβαίνετε με 
τη μαγική σκάλα στην Αστερούπολη. Τα ξωτικά των 
Αστεριών θα σας βοηθήσουν να πιάσετε ένα λαμπε-
ρό αστέρι και πάνω με αστερόσκονη να γράψτε το 
όνειρό σας. Τώρα πετάξτε στο διπλανό καλντερίμι στο 
Σπιτάκι της Χιονάτης και των 7 νάνων. Ολοζώντανη 
η Χιονάτη χαμογελαστή σας περιμένει με το καλαθάκι 
της να σας κεράσει και να φωτογραφηθεί μαζί σας, 
όμως προσοχή εκεί κοντά κρύβετε η κακιά μάγισσα 

με το δηλητηριασμένο μήλο! Τρέχτε… Το πλακόστρω-
το σας οδηγεί  στη Μεγάλη Αυλή και τον Μαγεμένο 
Κήπο με τη λιμνούλα, τους κύκνους και τα νούφα-
ρα. Τα ξωτικά με μεγάλα αυτιά σας δίνουν μπάλες να 
στολίσετε με περίεργο τρόπο το Μαγεμένο Δέντρο.

Και κει ξαφνικά σας έρχονται απίθανες γλυκές μυ-
ρωδιές από το Ζαχαρόσπιτο και σας χαμογελούν  τα  
τρελαμένα ξωτικά από ζάχαρη που στάζουν σιρόπια… 
φτιάχνουν υπέροχα μπισκότα! Είναι τα μπισκότα που 
αν τα φας, μαγικά διαβάζεις τη σκέψη των άλλων… 
Τέλεια γεύση. Δοκιμάστε! Αστέρια χοροπηδούν. Αιθέ-
ριες μυρωδιές ζαλίζουν και φωτάκια λαμπιρίζουν από 
τα πνεύματα των Χριστουγέννων και των παραμυ-
θιών. Γύρω σας οι φιγούρες των ηρώων των παραμυ-
θιών σας ζαλίζουν. Νάτος ο Μίκυ και η Μίνι παίζουν 
μαζί σας! Τα λαμπάκια τρεμοσβήνουν και περπατάτε 
δίπλα στο ποταμάκι στο δάσος των ξωτικών. Μέσα 
από τα μανιταρόσπιτα ξεπηδούν τα σκιουράκια αλλά 
και τα στρουμφάκια, ενώ το ελαφάκι σας καλωσορί-
ζει! Είναι το σπιτάκι που έχει την καλύτερη θέα του 

Αντίπαρος

Παραμυθένια Αντίπαρος
Είναι δύσκολο να περιγραφεί η ατμόσφαιρα και το συναίσθημα που ένοιωσε 
όποιος βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αντίπαρο, με αφορμή τις 
εορταστικές εκδηλώσεις. Δικαίως η ομάδα της χριστουγεννιάτικης γιορτής 
δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια. 
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Κεντρικού Πύργου και της Μυστικής Πόρτας που σας 
οδηγεί στο Πολικό Εξπρές για να ταξιδέψετε στις φα-
νταστικές διαδρομές αρκεί να πείτε το μυστικό κωδι-
κό. Λίγο πιο μακριά στη στροφή με τη μεγάλη καμάρα 
το φούρνος των ξωτικών, ψήνει τα ψωμάκια και τα 
γλυκάκια που φτιάχνουν τα μικρά και τα μεγάλα ξωτι-
κά. Εσείς δεν τα φουρνίσετε;

Τι μαγική φανταστική γιορτινή και ονειρεμένη ατμό-
σφαιρα! Μπροστά σας ξεπροβάλλει το τεράστιο δέ-
ντρο των ευχών! Κόκκινες, πράσινες και χρυσές κορ-
δέλες περιμένουν να δέσετε τις ευχές σας. Προσοχή 
μη πατήσετε στον πάγο. Γλιστρά! Στην Παγωμένη 
Πολιτεία σήμερα οι πιγκουίνοι και οι χιονάνθρωποι 
έχουν συνέδριο για να προλάβουν τον κίνδυνο της 
υπερθέρμανσης. Κάλεσαν την Έλσα και την Άννα να 
βοηθήσουν. Ναι, είναι εδώ, αληθινές, χαιρετήστε τες 
και φωτογραφηθείτε στη πίστα των Πάγων κοντά 
στο κρυσταλλωμένο δέντρο. Ψηλά στον ανηφορικό 
δρόμο θα βρεθείτε στο ψηλότερο σπίτι του Παρα-
μυθένιου Κάστρου, το Σπίτι του Αϊ Βασίλη που έχει 
απλώσει τη μπουγάδα του. Παίξτε με τα σκουφάκια 
του έχει πλάκα!

Να και το Καραμελόσπιτο με τις τεράστιες στοι-
χειωμένες καραμέλες και γλειφιτζούρια. Θέλει τρόπο 
να ζωντανέψουν. Ρίξτε κρίκους στους ταράνδους και 
μετακινήστε τις μπάλες με τη μύτη. Εύκολα παιχνίδια! 
Τα καραμελωμένα ξωτικά θα παίξουν μαζί σας και θα 
τα καταφέρετε.

Στοπ! Δίπλα σας έχει παρκάρει το κίτρινο CAR-
AMEL αυτοκινητάκι να πάτε οδηγώντας στο εργαστή-
ρι των ξωτικών ζωγράφων .Οι καλλιτέχνες θα σας 
ζωγραφίσουν τα μαγουλάκια! Ναι και άλλο ένα μαγικό 
αναμνηστικό!

Ακούσατε! Ακούσατε! Κάλεσμα προς όλα τα παιδιά 
του Παραμυθένιου Κάστρου. «Όταν κτυπήσει η κα-
μπάνα 12! ο Αϊ Βασίλης σας περιμένει στην πλατεία 
να μοιράσει τα δώρα και τα κεράσματα». ΧΟ ΧΟ ΧΟ! 
Χρόνια Πολλά -Καλή χρονιά!».

Το μήνυμα Φαρούπου
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρού-

πος, κατά την ομιλία του στη γιορτή, είπε μεταξύ άλ-
λων:

«[…] Σας καλωσορίζω όλους στην εκδήλωση που 
οργανώνουμε απόψε για να φωταγωγήσουμε το 1ο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αντιπάρου! Απόψε στο-
λίζουμε το δέντρο μας. Φωτίζουμε γιορτινά το νησί 
μας και με συνειδητό αίσθημα αλληλεγγύης, πείσμα 
και αισιοδοξία, δίνουμε το σύνθημα: Η Αντίπαρος 
γιορτάζει!

Τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστια-
νοσύνης. Κάθε χρόνο μας δίνεται η ευκαιρία να ανα-
γεννηθούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό. Ας ανοίξουμε 
τις καρδιές μας και ας τον αφήσουμε να αναγεννηθεί 
μέσα μας και η νέα χρονιά να φέρει την ελπίδα για 
καλύτερες μέρες!

Σαν δήμος Αντιπάρου, σαν δημοτική αρχή, πιστοί 
στο ραντεβού μας, σταθεροί στην προσπάθειά μας, 
για καθιέρωση των εκδηλώσεων του νησιού μας, ως 
θεσμό, συνεχίζουμε και φέτος ακόμη καλύτερα. Με 
επίκεντρο ό,τι αγαπούν τα παιδιά. Γιατί αυτοί είναι οι 
πραγματικοί πρωταγωνιστές των ημερών αυτών. Θα 
μπορέσουμε έτσι και εμείς οι μεγαλύτεροι να κλέψου-
με λίγο από την αγνότητα της ψυχής τους, λίγο από 
την ανεμελιά τους. Να γίνουμε κι εμείς, έστω για λίγο, 
παιδιά.

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα είναι δύσκολη, 
εμείς ως δήμος Αντιπάρου, προσπαθούμε και όλες οι 
εκδηλώσεις του δήμου, είναι δωρεάν (…). Πριν κλεί-
σω, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ, σε 
όλους και σε όλες, μικρούς και μεγάλους, συνδημότες 
και επισκέπτες του νησιού μας, χρόνια πολλά. Καλά 
Χριστούγεννα. Με υγεία και αγάπη. Και αυτές τις μέ-
ρες, ας μην αφήσουμε να νιώσει μόνος του κανέναν 
συνάνθρωπό μας!».

Τέλος, ο κ. Αν. Φαρούπος, ευχαρίστησε δημόσια την 
κ. Ζαχαρώ Πατέλη για τις δημιουργίες της και την 
οργανώτρια των εκδηλώσεων Μάγδα Κριτσαντώνη, 
πρόεδρο του συλλόγου γυναικών Αντιπάρου. Ακόμα, 
τη γραφίστρια Τατιάνα Κοντούλη, την εκπαιδευτικό 

Βίνα Κλείτση, που εθελοντικά συνεργάστηκε να ετοι-
μάσει τη χορωδία του δημοτικού, την κ. Καλαργύρου 
Νόη με τη χορευτική ομάδα του συλλόγου «Πλοηγός» 
και όλους τους εθελοντές των συλλόγων, τους φίλους 
και επαγγελματίες, και φυσικά τους εργαζόμενους του 
δήμου για την προσπάθειά τους.
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Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε 
απόλυτο παραλογισμό που ισοδυναμεί με «δήμευση» 
των περιουσιών χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων στα 
νησιά, εξελίσσεται η ανάρτηση των δασικών χαρτών, 
με τεράστιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα νη-
σιά. Οι δασικοί χάρτες, με τον κίνδυνο έντα-
ξης σε αυτούς όχι μόνο των δασικών, αλλά και 
των αγροτικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων, 
οδηγούν στην υφαρπαγή πατρογονικών ιδιο-
κτησιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου: «Η Περιφερειακή Αρχή, αρνούμενη 
να συνδεθεί με μια από τις πιο μελανές στιγμές στην 
ιστορία των νησιών, είναι αποφασισμένη να  σταματή-
σει με κάθε τρόπο, το έγκλημα που συντελείται. Μετά 
την υφαρπαγή της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, τα 
νησιά μπαίνουν για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο».

Ο κίνδυνος
O κίνδυνος να συμπεριληφθούν στους δασικούς 

χάρτες και αγροτικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, απο-
δεικνύει στην πράξη, σύμφωνα με τις αντιδράσεις που 
υπάρχουν από τα νησιά μας και αυτό είχε επισημανθεί 
από πολλούς φορείς από την αρχή της διαδικασίας. 

Στην πραγματικότητα, οι δασικοί χάρτες συνιστούν 
«άσκηση επί χάρτου», χωρίς γνώση των περιοχών, χω-
ρίς προηγούμενη και αναγκαία κύρωσή τους από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και χωρίς κα-
μία συνεργασία με τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προ-
βλήματα, να οδηγούνται  χιλιάδες ιδιοκτήτες σε από-
γνωση, με τον πρωτογενή τομέα να δέχεται ισχυρό-
τατο πλήγμα και να απειλείται με διάλυση η αγροτική 
παραγωγή της χώρας. 

Στις αρχικές προφανείς συνέπειες, ήλθε να προ-

στεθεί και μια ακόμη. Η ακύρωση πατρογονικών ιδιο-
κτησιών και ατομικών περιουσιών. «Ο παραλογισμός 
αυτός, δεν έχει προηγούμενο!», σύμφωνα με τους κα-
ταγγέλλοντες. 

Πιο συγκεκριμένα, στα νησιά των Κυκλάδων που 
έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες (Σύρος, Μύκονος, 
Σαντορίνη, Σίφνος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Μήλος, Κί-
μωλος και Ανάφη) χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της περιου-
σίας τους! 

Έπονται όμως και οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων 
νησιών. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που κατέχουν 
εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδι-
κές, δασικές ή μεικτής μορφής, σε Πάρο, Νάξο, 
Αντίπαρο, Τήνο, Άνδρο, Αμοργό, Σέριφο κλπ, που δεν 
έχουν ακόμη αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες, θα βρεθούν 
ενώπιον αδιεξόδου, καθώς δεν μπορούν να τις μεταβι-
βάσουν, να τις πουλήσουν, να τις αξιοποιήσουν. 

Ακόμα, στα Δωδεκάνησα, στα δύο πρώτα νησιά που 
αναρτήθηκαν οι σχετικοί χάρτες, τη Σύμη και την Πά-
τμο, το μέγεθος του ζητήματος αναδείχθηκε άμεσα και 
οι τοπικές κοινωνίες, μόνο τότε, αντιλήφθηκαν το μέ-
γεθος των επιπτώσεων. Με τη διαδικασία να βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα νησιά 
που βεβαίως θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν την ίδια 
ζοφερή κατάσταση σε σχέση με την προάσπιση των 
ιδιοκτησιών. 

Η αντίδραση
Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου επιση-

μαίνει: «Η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, δεν 
πρόκειται να μείνει άπρακτη, παρακολουθώντας το 
θέατρο του παραλόγου.  Η «δήμευση» των ατομικών 
περιουσιών των νησιωτών δε γίνεται να ολοκληρωθεί 
και δε θα ολοκληρωθεί. Καλεί τους εμπνευστές αυτού 

του ανοσιουργήματος να επανορθώσουν. Άμεσα. 
Απαιτεί:
- Να αναμορφωθεί το ΠΔ 32/2016 και να εναρμο-

νιστεί με το Ν.998/1979 όσον αφορά στον χαρακτη-
ρισμό των χορτολιβαδικών, φρυγανικών οικοσυστη-
μάτων ως μη δασικών.

- Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προ-
έκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών 
μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβα-
στούν.

- Να παγώσει η διαδικασία και να ξεκινήσει άμεσα 
ένας ευρύς δημόσιος διάλογος μεταξύ της κυβέρ-
νησης, των φορέων της αυτοδιοίκησης, των επι-
στημονικών και κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και 
κράτους. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαμηνύει προς πάσα 
κατεύθυνση ότι θα εξαντλήσει οποιοδήποτε νόμιμο 
μέσον, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό προκειμέ-
νου να προασπισθεί το κράτος δικαίου».

Ακόμα, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χα-
τζημάρκος, δήλωσε για το θέμα: «Η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών εξελίσσεται σε σκληρή αντιλαϊκή δι-
αδικασία, με τους πολίτες να κινδυνεύουν να χάσουν 
τα κτήματα τους στα οποία έχουν επενδύσει χρήματα 
και όνειρα, οι ίδιοι, οι γονείς τους, οι πρόγονοι τους. 
Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει ένα τέρμα σε αυτό 
τον ακραίο παραλογισμό, παίρνοντας μέτρα, σήμερα. 
Κάθε μέρα που περνά υπονομεύεται η κοινωνία μας. 
Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και δεν θα μεί-
νουμε με σταυρωμένα χέρια».

Τι λένε οι δασολόγοι
Οι δασολόγοι της διεύθυνσης δασών Κυκλάδων εκ-

φράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για το θέμα 
και υποστηρίζουν:

«Αποτελούν οι πρώην αγροί με φρύγανα δάση; 
Κηρύσσονται αναδασωτέες οι εκτάσεις σε περίπτω-
ση απομάκρυνσης των φρυγάνων από τους ιδιοκτή-
τες τους; Διώκονται ποινικά οι υπεύθυνοι; Υπάρχουν 
χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Κυκλάδες;

Η περιοχή των Κυκλάδων περιλαμβάνει μωσαϊκό 
χρήσεων γης, με μεγάλη επιφάνεια των εκτάσεων να 
αποτελούν τις μέχρι σήμερα γνωστές ως χορτολιβα-
δικές άγονες εκτάσεις των παρ. 5α και 5β του άρθρου 
3 ν. 998/79 όπως ισχύει.

Μετά την έκδοση του υπ’ αρ. 32/16 Προεδρικού Δι-
ατάγματος για τον ορισμό του δάσους και της δασικής 
έκτασης υπήρξε διαφορετική προσέγγιση στην ερμη-
νεία του, από την Προϊσταμένη μας Αρχή στις περι-

Αγωνία με τους δασικούς 
χάρτες
Ανένδοτο αγώνα για να αποτρέψει την υφαρπαγή των πατρογονικών 
ιδιοκτησιών, κήρυξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς της: «Μετά την υφαρπαγή της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, 
τα νησιά μπαίνουν για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο, με τη «δήμευση» των 
ατομικών περιουσιών, μέσω των δασικών χαρτών».
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πτώσεις όλων των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση 
(λαδανιά, θυμάρι, αστοιβή, αχινοπόδι, κλπ), οι οποίες 
κατά την άποψή της αποτελούν εκτάσεις οπωσδήπο-
τε υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσί-
ας, εντασσόμενες μάλιστα στην παρ. 1 άρθρου 3 ν. 
998/79, ως «δάση» λόγω του μεγάλου βαθμού «συ-
γκόμωσης» των φρυγάνων. Η ερμηνεία αυτή στηρίζε-
ται αποκλειστικά στην παρένθεση που εισήχθη στην 
παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/16 προκειμένου να 
προσδιοριστούν εννοιολογικά οι χορτολιβαδικές και 
βραχώδεις εκτάσεις. Συμπεραίνει δηλαδή, ότι η 
ύπαρξη φρυγάνων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
25%, αποτελεί το μόνο κριτήριο για να χαρα-
κτηριστεί μία έκταση ως «δάσος», «δασωμένος 

αγρός μη δυνάμενος να αλλάξει μορφή και χρή-
ση» ή ακόμα και «αναδασωτέα έκταση».

Ερωτήματά μας που υποβλήθηκαν υπηρεσι-
ακά, αναφορικά με την ερμηνεία της παρένθεσης 
και των εύλογων αποριών και ζητημάτων που ανα-
κύπτουν μετά την εμφάνισή της, δεν απαντήθηκαν 
ποτέ. Αντί απαντήσεων και ουσιαστικών κατευθύνσε-
ων υποβλήθηκε σειρά αντιρρήσεων, τόσο κατά αναρ-
τημένων δασικών χαρτών (Σαντορίνη), όσο και κατά 
πράξεων χαρακτηρισμού.

Θεωρούμε επιτακτική την άμεση επίλυση του θέ-
ματος όχι με τρόπο εμβαλωματικό, όπως έγινε με την 
παρένθεση στο Π.Δ. 32/2016, αλλά ουσιαστικό, κα-
θώς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την άρση των αμφι-

σβητήσεων, την προστασία του δημοσίου συμφέρο-
ντος, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 
και εν τέλει την άσκηση χρηστής διοίκησης».

Τι υποστηρίζει ο σύλλογος μελετητών 
μηχανικών

Για μείζον ιδιοκτησιακό πρόβλημα που υπάρχει με 
την ανάρτηση των δασικών χαρτών έκανε λόγο ο σύλ-
λογος μελετητών μηχανικών νομού Κυκλάδων, σε σχε-
τική επιστολή που έστειλε στον γραφείο του πρωθυ-
πουργού, στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελο και άλλους εμπλεκό-
μενους φορείς.

Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι «μετά την πρόσφατη 
ανάρτηση των δασικών χαρτών προέκυψε μείζον ιδι-
οκτησιακό πρόβλημα. Αμφισβητείται η κυριότητα 
πατρογονικών ιδιοκτησιών και απαιτείται πολύ-
χρονη δικαστική και δαπανηρή διαδικασία για 
να αποδειχθεί το αυτονόητο. Θα πρέπει ο νησιώ-
της να αποδείξει ότι η γη του, του ανήκει. Ο κ. υπουρ-
γός και οι κ.κ. βουλευτές της κυβέρνησης έχουν ήδη 
ενημερωθεί επισταμένως και μετά την πρόσφατη κοι-
νή συνάντηση μας, υποσχέθηκαν ότι σύντομα θα δο-
θεί διέξοδος στο καίριο αυτό πρόβλημα» σημειώνουν 
οι μηχανικοί των Κυκλάδων και καλούν την Περιφέ-
ρεια και τους δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους αναλογούν.

Οι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι απαιτείται άμεσα 
πολιτική λύση και σημειώνουν: «Είναι απαράδεκτο οι 
πολίτες να συνεχίζουν να πληρώνουν φόρους και 
το κράτος να υφαρπάζει την περιουσία των παιδιών 
τους».

Η ουσία
Είναι φανερό –για μία ακόμα φορά- ότι εκείνοι 

που συντάσσουν νόμους, τροπολογίες, εγκυ-
κλίους κλπ, δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα εκτός Αθηνών! Καθήμενοι σ’ ένα 
γραφείο του λεκανοπεδίου Αττικής αποφασίζουν για 
τις ζωές και τις περιουσίες ολόκληρων ομάδων πολι-
τών που διαμένουν στην επαρχία.

Έτσι και τώρα, αποφάσισαν ότι η ύπαρξη φρυγάνων 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, αποτελεί κριτή-
ριο για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως δάσος! Έτσι, 
όπου υπάρχουν φρύγανα άνω του 25% αυτό είναι 
«δασωμένος αγρός μη δυνάμενος να αλλάξει μορφή 
και χρήση!». Με λίγα λόγια απαξιώνονται περιουσίες, 
χάνονται κόποι ετών και ετών και δεν μπορούν να αξι-
οποιηθούν τα κτήματα στο μέλλον!

Χιλιάδες νησιώτες επί χρόνια πλήρωναν παράβολα, 
έγγραφα, μελέτες εφορεία. Σήμερα ανακαλύπτουν 
όμως ότι τόσα χρήματα που έχουν δώσει για τα κτή-
ματά τους είναι χωρίς αντίκρισμα, αφού μ’ ένα «δι-
άταγμα» η περιουσία τους μπορεί να χαρακτηριστεί: 
«Δασωμένος αγρός μη δυνάμενος να αλλάξει 
μορφή και χρήση!». Το θέμα δεν ξέρουμε πού θα 
καταλήξει ή αν αυτό αλλάξει μετά τις αντιδράσεις που 
υπάρχουν. Ένα είναι σίγουρο όμως. Εμπιστοσύνη στο 
κράτος και τους νόμους δεν μπορεί να έχει ο πολίτης…

Οι Άγιες μέρες των Χριστουγέν-
νων σηματοδοτούν την αγάπη, την 
ελπίδα, την αλληλεγγύη και την προ-
σφορά. Αξίες οι οποίες αποτελούν 
βάση για μία ευημερούσα κοινωνία 
με ανθρώπινο πρόσημο και συνοχή. 
Εύχομαι ολόψυχα με πνεύμα συνερ-
γασίας, σύνθεσης και διαλόγου το 
2019 να αποτελέσει αφετηρία ατο-
μικής και συλλογικής προόδου.

Μανώλης Γλυνός 
Υποψήφιος Περιφερειάρχης 

Επικεφαλής της  
Περιφερειακής Παράταξης 

«Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου»

Ευχές για µια αισιόδοξη 
& δηµιουργική χρονιά.

Ειρηνική & ελπιδοφόρα
για καλύτερες µέρες.

Πρώτο θέμα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, πωλούνται 
οικόπεδα από ιδιώτη 300 τ.µ. το 

καθένα, µε συντελεστή δόµησης  1, 
απόσταση από τη θάλασσα 100 µ. και 
θέα στην Αντίπαρο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6945 296 297

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ενοικιάζεται χώρος 
150 τ.µ. στον όροφο πάνω από τον 
ΟΑΕ∆. Πληροφορίες στο τηλ. 6988 
381 071

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΤΡΙΑ ζητείται από την 
εταιρεία DPS για µόνιµη απασχόληση. 
Θα εκτιµηθεί προηγούµενη επαγγελ-
µατική εµπειρία. Προϋποθέσεις

• Απαραίτητη γνώση των προγραµ-
µάτων Adobe Illustrator, InDesign, 
Photoshop καθώς και γνώσεις Web
• Θα εκτιµηθεί γνώση προγραµµάτων 
Fusion 3d 360 ή Rhino3d
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλές γνώσεις διαχείρισης αρχείων 
προς εκτύπωση και οποιαδήποτε 
επαφή µε τον κλάδο των εκτυπώσεων
• Καλή αισθητική αντίληψη, άνεση 
στην επικοινωνία, ταχύτητα, διάθεση 
για συνεργασία και οργανωτικότητα
• Πτυχίο γραφιστικής (ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.α.)
Αποστολή βιογραφικών και portfolio 
στο info@dps.com.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
30 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνήσουν στα τηλέφωνα:  22840 
– 41252, 41764, Κιν. 6979 798 938 
και e-mail: arhicom1@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από εταιρεία 
Car Hire για µόνιµη εργασία στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα: 
επιθυµητή κατοχή πτυχίου, κάτοχος 
διπλώµατος οδήγησης για πάνω από 
1 έτος, εµπειρία στην εξυπηρέτηση 
πελατών τουλάχιστον 1 έτους, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, επιθυµητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα, ενθουσιώ-
δης ευγενική προσωπικότητα µε 
ενδιαφέρον για τον πελάτη, αποτελε-
σµατικές επικοινωνιακές δεξιότητες, 
ικανότητα ανταπόκρισης σε εργασιακό 
περιβάλλον µε απαιτητικούς ρυθµούς, 

οµαδικό πνεύµα. Αποστολή βιογραφι-
κών: stparos@hertz.gr, Επικοινωνία 
:22840 28113

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από νεοσύστατο 
πολυδύναµο κέντρο ειδικών θε-
ραπειών στην περιοχή της Πάρου. 
Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
και συνεργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούµε καλέστε 
στο τηλ. 6971 815 195

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για θέση 
εργασίας σε κατάστηµα οπτικών στη 
Νάουσα της Πάρου. Περίοδος εργασί-
ας από 01/04 έως 31/09. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικής γλώσσας. Τηλ. Ε-
πικ: 210 9373322, Fax: 210 9373323, 
Mail: centroottici@yahoo.gr

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται να προσλη-
φθούν ως καµαριέρα/πλυντήρια για 
την σεζόν ‘19, για εργασία σε Βίλα 
στις Πεταλούδες. Απαραίτητη απο-
στολή βιογραφικού µε φωτογραφία 
στο: operation@exclusiveplan.gr. 
Τηλέφωνο: 6973 969 984

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από 
κατάστηµα τηλεπικοινωνιών στην 
Παροικιά Πάρου, για τις θέσεις: Α) 
Πωλητής/ Πωλήτρια για πωλήσεις 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
προϊόντων τεχνολογίας και Β) Τεχνι-
κός, ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρονικός. 

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή 
γνώση υπολογιστών και Αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών: gparos@
otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 
εργασία σε Super Μarket - µανάβικο 
που θα λειτουργήσει σύντοµα στον 
Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής, διευθυντι-
κά στελέχη. Μόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 
καλές αποδοχές και ασφάλιση.
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv_expressmarketparos@hotmail.
com 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 
για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 
Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 
6972 005 505

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 
ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα πό-
στα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
Απαραίτητα προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6947 
023 004. Αποστολή βιογραφικών στο: 
info@aristoteleshotel.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε εµπειρία ζητούνται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη 
σεζόν 2019. Τηλ. 694 889 5316 Κα. 
Ράνια

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από επιχεί-
ρηση στην Παροικιά µε γνώσεις 
πληροφορικής, (διαχείριση e-shop 
& κρατήσεων), γνώση αγγλικών 
και ικανότητες διοίκησης. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: homparo1@
otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ, µε γνώση 
των νόµων 4308/2014, 4172/2013, 
2859/2000 και 2190, ζητάει µόνιµη 
απασχόληση σε λογιστικό γραφείο 
ή εταιρεία. Τηλ. επικοινωνίας: 694 
764 7473

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΜΠΙΛΙΑΡ∆Ο πωλείται µάρκας 
BRUNSWICK µαζί µε 5 καινούριες 
στέκες και τα φώτα του. Τιµή: 1.000€. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983 412 685

ΣΚΑΦΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟ GEMINI 
GALAXY πωλείται, µε γάστρα 3,5 
µ., καινούρια µπαλόνια, µηχανή 
EVINRUDE 25hp, ετοιµόπλωτο, άριστη 
κατάσταση. Τιµή: 2.500 ευρώ. Τηλ. 
επικ.: 6944 155 819

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 16/2018 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Πάρου εγκρίθηκαν 
οι τροποποιήσεις του καταστατικού του συλλόγου με την επωνυμία 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, με έδρα την Αγκαιριά Πάρου και ειδικότερα 
τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» και οι τροποποιήσειςτων άρθρων 
1,2,3,4,5,6,15,17,19,20,21,22 και 23, σύμφωνα με το από 8.7.2018 
τροποποιημένο καταστατικό.

ΠΑΡΟΣ 22.11.2018
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ

ΑΜ ΔΣΣ: 94

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος για την απώλεια 
της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς 
ΜΑΡΟΥΣΩΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ.

Τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 
09:00, τελούμε το 40ήμερο μνημόσυνο στο 
Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Τα παιδιά Γεώργιος και Άννα, Νικόλαος και 
Πιπίνα, Αθανάσιος, Μιχάλης και Μαρία και τα 
εγγόνια.

ΠΕΝΘΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΑ Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 έφυγε από κοντά 
μας η αγαπημένη μας θεία Αρτεμία Φραγκούλη 
το γένος Μπαφίτη. Παντρεμένη με το Γιάννη 
Φραγκούλη (Σελαδιώτη), η θεία Αρτεμία έζησε 
όλη τη ζωή της στο σπίτι της στο Σελάδι, παρέα 
με την οικογένεια του Ηλία Φραγκούλη αδερφό 
του συζύγου της. Ο Θεός δεν της χάρισε δικά 
της παιδιά, της έδωσε όμως πολλά ανίψια τα 
οποία αγάπησε και φρόντισε με όλη της την 
ψυχή.

Υποκλινόμαστε όλοι όσοι την γνωρίζαμε, σε αυτήν την αγωνίστρια της 
ζωής. Αγρότισσα στο επάγγελμα, δούλεψε σκληρά στα χωράφια και στα 
ζώα. Τα βασανισμένα της χέρια και τα πονεμένα της πόδια μαρτυρούσαν 
τον αγώνα της. Έτσι πονεμένη άφησε την τελευταία της πνοή έχοντας 
δίπλα της πάντα τα αγαπημένα της ανίψια.

Την φρόντισαν μέχρι το τέλος της ζωής της με περίσσια αγάπη, η 
βαπτιστήρα της Φιλιππίνα και ο σύζυγός της Γιάννης, μαζί με τα ανίψια 
της Γιαννούλα και Στέλιο και την αδερφή της Βαρβάρα με τα παιδιά της.

Όλοι μας θυμόμαστε πάντα το γλυκό της μάλωμα που μόνο αυστηρότητα 
δεν έδειχνε. Αγάπη και φροντίδα ξεχείλιζαν από τα ζεστά της μάτια και 
ένα γλυκό χαμόγελο ακολουθούσε πάντα το μάλωμά της.

Ευχαριστούμε θεία για την βοήθεια που πρόσφερες σε όσους την είχαν 
ανάγκη, το έκανες πάντα αθόρυβα και με ξεχωριστό τρόπο. Ευχαριστούμε 
που υπήρξες στην ζωή μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και θα μας 
λείψεις πραγματικά.

Καλό Παράδεισο.
Η ανιψιά σου Χριστίνα
Οι οικογένεια της ευχαριστεί θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο 

πένθος της.



Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού να ζεστάνει τις 
καρδιές όλων μας και να φωτίσει τη ζωή μας με 
ελπίδα, αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά – 2019
Κώστας Ν. Μπιζάς

Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

 Φέτος τα Χριστούγεννα, με αφορμή τη Θεία 
Γέννηση του Ιησού Χριστού, είναι μία ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε την αξία της ζωής, της αγάπης, της 
ελπίδας και της προσφοράς.

Ας στρέψουμε λοιπόν τη σκέψη μας στον συνάν-
θρωπό μας που έχει ανάγκη, ας δείξουμε την αγάπη 
και τη φροντίδα μας σε όσους αγαπάμε και ας ανοί-
ξουμε τα σπίτια μας και τις καρδιές μας σε φίλους 
και γνωστούς.

Εύχομαι σε όλους σας από καρδιάς Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχισμένο το 2019.

Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
Αντιδήμαρχος Πάρου

Εορταστικες Ευχες

Εύχομαι από καρ-
διάς σε όλες κι όλους 
να περάσετε όμορφες 
γιορτές με τις οικο-
γένειές σας και να 
σας βρει η καινούρ-
για χρονιά με υγεία κι 
αγάπη. Να παραμεί-
νετε μονιασμένοι, δη-
μιουργικοί κι αποφα-
σισμένοι να πετύχετε 
τους στόχους σας.

Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά!

Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Το Άγιο Φως των Χριστου-
γέννων να φωτίσει τις καρδιές 
όλων μας με ελπίδα.

Ας ευχηθούμε μια νέα χρονιά 
με υγεία και περισσότερες φω-
τεινές εικόνες.

Άγουρος Άγγελος
Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους, υγεία, προκοπή, αλληλεγγύη, 
πίστη στις δυνάμεις μας, δημιουργική  σκέψη, νέους στό-
χους και την ελπίδα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας! Με 
το πιο γλυκό κι αληθινό χαμόγελο, θετική ενέργεια και ανοι-
χτή αγκαλιά ας μπούμε στις γιορτές. Αυτές τις ημέρες ας 
κοιτάξουμε δίπλα μας, κι ας προσφέρουμε στους ανθρώ-
πους που έχουν ανάγκη ότι μπορούμε με αγάπη. Ας είναι η 
νέα χρονιά η αφετηρία μιας νέας εποχής για το νησί μας.

Μαρία Χανιώτη,
Δημοτική Σύμβουλος

Δήμου Πάρου

Το Θείο Φως της Βηθλεέμ να φωτίσει και πάλι τον ξεστρατισμένο
δρόμο των ανθρώπων προς το Θείο Βρέφος!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
Γραμματεύς Δ.Σ.

Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πάρου

Εύχομαι ο ερχομός του νέου 
έτους να φέρει στις καρδιές 
όλων  αγάπη, γαλήνη και ευτυ-
χία.

Ας είναι το 2019 το έτος που 
θα καταφέρουμε όλοι μαζί να 
δημιουργήσουμε τις σωστές 
συνθήκες για να ατενίζουμε το 
μέλλον με ελπίδα και αισιοδο-
ξία.

Βατίστας Ρούσσος
Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Πάρου  

Ζεστασιά και χαρά να γε-
μίσουν τα σπίτια όλων σας 
τις Άγιες αυτές ημέρες των 
Χριστουγέννων και το νέο 
έτος ας είναι η αφετηρία 
για ένα καλύτερο μέλλον 
με ειρήνη και ανάπτυξη.

Χρόνια Πολλά και καλή 
χρόνια σε όλους μας.

Λεοντής Μικές
Πρόεδρος Τουρισμού

& Ανάπτυξης 
Δήμου Πάρου
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«Καλημερίσματα»
Χριστούγεννα Πρωτούγεννα
πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγήτε δήτε μάθετε
που ο Χριστός γεννάται
εις Βηθλεέμ ηξεύρομεν
ως η γραφή διηγάται.
Οι Παριανοί με τα τουμπάκια στο χέρι τραγουδούσαν την παραμονή το βράδυ κι 

ανήμερα τα Χριστούγεννα αυτά τα κάλαντα και έπαιρναν φιλέματα απ’ τους νοικο-
κυραίους. Σ’ όλο τον ελληνικό χώρο από την Κρήτη ως τις ακτές του Πόντου, από 
τα Εφτάνησα ως τις ακτές της Μικρασίας, τέτοιες μέρες ψάλλονται ειδών-ειδών 
τραγούδια. Έτσι δημιουργήθηκαν τα «Καλημερίσματα», ένας εξαίσιος κύκλος τρα-
γουδιών που ψάλλονται τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, των Φώτων, αλλά και 
του Λαζάρου. 

Την αρχαία εποχή στον Πυανεψίονα, δηλ. το μήνα Οκτώβριο, γιόρταζαν την Πυα-
νέψια, γιορτή για τα σπαρτά. Στη γιορτή αυτή γίνονταν τελετές πάρα πολύ αρχαίες 
και περίεργες: πρόσφεραν στο Θεό ένα πιάτο με κουκιά (πύανοι) και πολλά άλλα 
χόρτα ανακατεμένα με αλεύρι και σιτάρι, μετά έφερναν με πομπή ένα κλαδί ελιάς, 
την «ειρεσιώνη» τυλιγμένη με μαλλί και φορτωμένη με τους πρώτους καρπούς της 
γης -ήταν ένα είδος προληπτικής μαγείας- ενώ ένας χαρούμενος χορός από παιδιά 
τραγουδούσε. Στη Ρόδο και σ’ όλη την τότε Ελλάδα η εικόνα ενός χελιδονιού, του 
αγγελιοφόρου της Άνοιξης, περιφερόταν στα σπίτια (το έθιμο αυτό έχει διατηρηθεί 
και στη σημερινή Μακεδονία). Βλέπουμε δηλαδή, ότι ανάλογες περιφορές, όπου 
ομάδες ανθρώπων, συχνά αγοριών, περιέφεραν από το σπίτι κάτι που έφερνε ευλο-
γία (στην Πάρο έχουμε τα καραβάκια), τραγουδούσαν ένα σχετικό τραγούδι 
και έπαιρναν δώρα γι’ αυτό, ήταν τόσο συχνές στην αρχαία Ελλάδα όσο είναι και 
στη σύγχρονη Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα «Καλημερίσματα» αποτελούν την εθιμική 
προέκταση της «ειρεσιώνης», του «κορωνίσματος», του «χελιδονίσματος».

Οι Βυζαντινοί λογιότατοι όμως πέτυχαν να βάζουν στα παιδικά στόματα μια ακα-
τάσχετη στιχορροή από άδροσες εικόνες, ενοχλητικές δοτικές, τριμμένους δεκαπε-
ντασύλλαβους–κάλαντα διηγηματικής μονοτονίας, που η θρησκευτική προσήλωση 
τα διατήρησε ως τα σήμερα. Παράλληλα, όμως, ανάβλυζαν οι ευχές και οι έπαινοι, 
στροφές δημοτικές που συμπληρώνουν τα κάλαντα, στροφές με δική τους λυρική 
αυτοτέλεια, τρυφερές και ολόδροσες, που αναβλύζουν με όλη την αρμονία της λαϊ-
κής φαντασίας και του δημοτικού πλούτου. Όλα τα «Καλημερίσματα» κυριαρχούνται 
από πηγαία ποιητική διάθεση είναι προϊόντα αυθόρμητου οίστρου η υπερβολή των 
χαρακτηρισμών τους και ο πλούτος των εξάρσεων τους δε σημαίνει μόνο την πρό-
θεση να αποσπάσουν το φιλοδώρημα, σημαίνει, περισσότερο, πως ο λαός μας δε 
χάνει ποτέ την ποιητική πρόθεση.

«Ας είν’ καλά τ’ αλέτρι σου, Θεός να το πλουταίνει,
για να θερίζεις σταυρωτά, να δένεις αντρειωμένα,
να θυμωνιάζεις πυργωτά, να ζεις για να σε πάρω,
να κοσκινίζεις μάλαμα, να πέφτει το χρυσάφι».
Αυτά κι άλλες ευχές έψελναν στα σπίτια των γεωργών.   
«Εσένα πρέπει αφέντη μου, ντορβάς και δεκανίκι
να σε τραβούνε τα σκυλιά και να σε τρών’ οι λύκοι.
Και σε, κυρά μου, η ομορφιά γλήγορα να σ’ αφήσει,
ο άντρας σου να σε νοιαστεί και αν μη σε γνωρίσει.
Την κόρη σου την όμορφη βάλτηνε στο ζεμπίλι,
Και κρέμασέ τηνε ψηλά, να μην τη φ’ν’ οι ψύλλοι».
Η λαϊκή μούσα καταπέλτης για τους τσιγκούνηδες. Δεν κρύβει την ιδέα της και τα 

αισθήματα της γι’ αυτούς.
«Παπάδες, διάκοι σε κοιτούν, το διάβασμα τους χάνουν, τα ψαλτικά τους λησμο-

νούν ψαλτάδες, κανονάρχοι».
Της κυράς της όμορφης τραγούδι. Παίνεμα καλό – φιλοδώρημα καλό.
«Κυρά μου γυφτοκόνισσα και ταγαροψειριάρα,
αυτού στη στάχτ’ που κάθεσαι στο γυφτοκόνακό σου,
απλώνεις πέντε δάκτυλα και πιάνεις δέκα ψείρες,
που ‘ναι χοντρές σαν το κεχρί, πλατειές σαν το κριθάρι.
Στο σπίτι σου όπου κάθεσαι κούκος να μη λαλήσει
μήτε ποτές αυγά να ιδείς κι η κότα να ψοφίσει».
Χρειάζεται θάρρος και θράσος να πας στο σπίτι της κυράς της τσιγκούνας να 

τραγουδήσεις τέτοιο τραγούδι.
Τέλος, η λαϊκή ελληνική μούσα δεν παρέλειψε να τραγουδήσει και το χαρακτηρι-

στικό και παντοτινό γνώρισμα του λαού μας τη φτώχεια. 
«Εγώ το Θεό παρακαλώ ν’ αρμόσει το ζευγάρι,
να κάνει τα χωράφια τους σαν τ’ άξιο το ζευγάρι,
και να φυλάει ορφανούς και όλη μας τη φτώχεια».
Θα τελειώσουμε μ’ ένα παράπονο και μια διαμαρτυρία. Τα τελευταία χρόνια αντη-

χούν ξένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κι αγνοούνται τα ελληνικά. Πότε επιτέλους, 
κι εμείς θα γνωρίσουμε και θα νοιώσουμε την Ελλάδα μας σε όλο το βάθος και το 
μεγαλείο;     

Πηγές: «Λαογραφικά Θέματα» της Δήμητρας Σοφιανού, από την «Ιστορία της 
Πάρου και Αντιπάρου»

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Το μεγαλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο 
δώρο

Μόλις άρχισε να ψιλοβρέχει, ο μικρός Γιαννάκης 
χώθηκε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Έκανε δια-
ολεμένο κρύο και τα χέρια του είχαν παγώσει. Φύ-
σηξε τις παλάμες του για να ζεσταθούν και άρχισε 
να μετράει τα χρήματα που μάζεψε από τα κάλαντα. 
Το μέτρημα σταμάτησε στα 86 ευρώ. Ο μικρός δεν 
φάνηκε να είναι ικανοποιημένος.

Είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και τώρα κόντευε 
εννιά το βράδυ. Έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρ-
τάκι και διάβασε μια διεύθυνση στο Κολωνάκι, ένα 
χιλιόμετρο περίπου από κει που βρισκόταν. Στο μετα-
ξύ η βροχή ξανάρχισε αλλά ο μικρός δεν μπορούσε 
να περιμένει άλλο. Έτσι ξανάρχισε το περπάτημα και 
μέχρι να φτάσει στον προορισμό του έσταζε ολόκλη-
ρος. Λαχανιασμένος σταμάτησε μπροστά στην πο-
λυκατοικία που έψαχνε. Διάβασε στα κουδούνια το 
όνομα που γύρευε και πάτησε   στο όνομα «Τζιρμιάς 

Ευάγγελος, καθηγητής παθολόγος». Μια φωνή  στο 
μεγάφωνο ρώτησε ποιος ήταν. «Εγώ ο Γιαννάκης» 
απάντησε τρέμοντας. Σε λίγα λεπτά φάνηκε ο καθη-
γητής στην είσοδο. Του άνοιξε την πόρτα και τον ρώ-
τησε: «Τι γυρεύεις παιδί μου τέτοια ώρα;». Ο μικρός 
έτρεμε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να απαντήσει. Ο 
καθηγητής τον σήκωσε και τον έβαλε στο ασανσέρ. 
Μόλις μπήκε στο ιατρείο του τον ξάπλωσε σε ένα 
καναπέ. Τον στέγνωσε και του έφτιαξε ένα τσάι πε-
ριμένοντας να συνέλθει λίγο. Μόλις άνοιξε τα μάτια 
του, τον έβαλε να καθίσει και του έδωσε να πιεί το 
τσάι και τον ρώτησε αν είναι άρρωστος.

Ο Γιάννης με μια κίνηση του κεφαλιού έγνεψε όχι. 
«Καλά που είχα δουλειά και με βρήκες στο ιατρείο 
μέρα που είναι» είπε ο γιατρός.

Τότε ο μικρός ξεθάρρεψε και άρχισε να του εξηγεί 
τον λόγο της επίσκεψής του. «Ο μπαμπάς μου είναι 
βαριά άρρωστος και τον άκουσα συνέχεια να λέει: 
«μόνο ο ιατρός Τζιρμιάς θα με κάνει καλά» και γι 
αυτό ήρθα».

- «Και γιατί δεν με κάλεσε να έρθω νωρίτερα;».
- «Γιατί δεν έχουμε χρήματα».
Ο καθηγητής κούνησε το κεφάλι του προβληματι-

σμένος. Σε μια στιγμή είδε ένα τρίγωνο να εξέχει από 

το σακάκι του μικρού.
«Και ήρθες εδώ να μου πεις τα κάλαντα;».
- «Όχι. Ήρθα να σας πληρώσω για να έρθετε σπί-

τι μου. Μόνο που δεν μπόρεσα να μαζέψω τα 100 
ευρώ που ζητάτε επίσκεψη». Με μια κίνηση έβγαλε 
από την τσέπη του τα 86 ευρώ σε κέρματα και τα 
ακούμπησε πάνω σε ένα τραπεζάκι. Με μάτια που 
ήταν έτοιμα να κλάψουν πρόσθεσε: «Λείπουν 14 
ευρώ. Αν έρθετε, υπόσχομαι να τα φέρω μέχρι την 
άλλη εβδομάδα που θα πω τον Αϊ Βασίλη».

Ο γιατρός έμεινε άφωνος. Κάτι ήθελε να πει αλλά 
ένας κόμπος στο λαιμό τον εμπόδιζε. «Πόσο χρονών 
είσαι;» τον ρώτησε. «Έντεκα».

«Γιάννη είσαι ένα εξαιρετικά φιλότιμο και ευαίσθη-
το παιδί. Οι γονείς σου πρέπει να είναι υπερήφα-
νοι για σένα». Βαθιά συγκινημένος, έσκυψε και τον 
αγκάλιασε. «Έλα σήκω» του είπε. «Μάζεψε τα χρή-
ματά σου και πάμε να δούμε τον μπαμπά σου». «Έτσι 
χωρίς να σας δώσω τα 14 ευρώ;». «Όχι χωρίς».

Όταν βγήκαν στον δρόμο, ο γιατρός κοίταξε τον 
ουρανό και ψιθύρισε: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ για το 
δώρο που μου έκανες. Είναι το μεγαλύτερο που έλα-
βα ποτέ τα Χριστούγεννα».

Δημήτρης Καλανδράνης

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Θύελλα αντιδράσεων για το 
αεροδρόμιο
Πολλαπλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση και η παρουσίαση του 
υπομνήματος από την εφημερίδα μας την περασμένη εβδομάδα για την 
προσφυγή δέκα απόντων κατοίκων της Πάρου, ανυπόγραφα και δίχως να 
δηλώσουν φυσική έδρα, για την ακύρωση της απόφασης σχετικά με την 
αναβάθμιση του αεροδρομίου του νησιού μας.

Το υπόμνημα των 10 απόντων κατοίκων προς 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 
25/10/2018, έχει ανησυχήσει τον κόσμο του νησιού 
μας καθώς και τους επαγγελματίες.

Μ. Κωβαίος
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έστειλε πρό-

σκληση προς τους 10 διαφωνούντες και τους προσκά-
λεσε σε δημόσιο διάλογο. Η πρόσκληση έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι Φίλοι,
Στις 22 Οκτωβρίου 2018, στείλατε υπόμνημα στο 

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
την «τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 
αερολιμένα Πάρου». Στο κείμενό σας εκφράζετε τον 
προβληματισμό σας σχετικά με την αποσταθεροποί-
ηση του τοπικού οικοσυστήματος, την αλλοίωση της 
τοπικής κληρονομιάς, ενώ αναφέρεστε και στην του-
ριστική ανάπτυξη της Πάρου.

Όπως ενδεχομένως ήδη γνωρίζετε, βασική προ-
γραμματική μας αρχή ήταν η δημόσια διαβούλευση, 
γι’ αυτό πετύχαμε τόσα πολλά σε μόλις πέντε χρόνια. 
Επειδή λοιπόν πιστεύουμε στον εποικοδομητικό δη-
μόσιο διάλογο, σας προσκαλούμε σε ανοιχτή δημόσια 
συζήτηση για να ακούσουμε τις ανησυχίες σας, να 
σας εξηγήσουμε γιατί στηρίζουμε την επέκταση του 
υπάρχοντος διαδρόμου απογείωσης - προσγείωσης 
και να σας παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την με-
τεξέλιξη της Πάρου σε νησί - πρότυπο αειφόρου του-
ριστικής ανάπτυξης.

Μπροστά μας έχουμε να διαχειριστούμε πλήθος 
καινούργιων προκλήσεων, οι οποίες απορρέουν από 
το μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας. Δεν είναι 
ώρα για να δημιουργούμε αποκλεισμούς, η γνώμη και 
η συμμετοχή όλων είναι αναγκαίες για να συνεχίσου-
με δυναμικά να βελτιώνουμε τον τόπο μας.

Ευχόμαστε να ανταποκριθείτε θετικά στο κάλεσμά 
μας».

Ξενοδόχοι
Η ένωση ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου για το 

ίδια θέμα τοποθετήθηκε ως εξής:
«Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Πάρου εί-

ναι μια κατάκτηση όλων των Παριανών που μάχονται 
για μια ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Η οριστική 
ολοκλήρωση αυτού του έργου θα γίνει με την κατα-
σκευή μεγαλύτερων κτηριακών εγκαταστάσεων και 
με την ασφαλτόστρωση επιπλέον 400 μέτρων στον 
ήδη διαμορφωθέντα διάδρομο προσγείωσης-απογεί-
ωσης, έτσι ώστε το συνολικό μήκος του διαδρόμου 
να φτάσει τα 1800 μέτρα. Θεωρούμε ότι και τα δύο 
αυτά έργα είναι εξίσου απαραίτητα και επιτακτικά να 
γίνουν, διότι αφενός θα εξυπηρετήσουν τις ήδη αυξη-
μένες ανάγκες διασύνδεσης που έχει το νησί τόσο με 
την υπόλοιπη χώρα όσο και με σημαντικές πόλεις του 
εξωτερικού και αφετέρου θα προσφέρουν στο αερο-
δρόμιο την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΑΝΕΣΗ που απαιτούν 
οι προδιαγραφές ενός νέου σύγχρονου αεροδρόμιου.  

Επιπλέον και τα δύο αυτά έργα γίνονται στο ήδη δι-
αμορφωθέντα χώρο του σημερινού αεροδρομίου χω-
ρίς να χρειάζονται νέες εκτάσεις ή να παραβιάζονται 
περιβαλλοντολογικοί όροι αφού στο νέο αεροδρόμιο, 
όπως σωστά τονίζει και η Υ.Π.Α, η επέκταση του υφι-
στάμενου διαδρόμου κατά 400 μέτρα αποτελεί την 
πλέον ήπια λύση.

Ο σύλλογος ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

που από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στην 
υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, θεωρεί 
ότι οι νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται καθώς και η ολοκλήρωση του διαδρόμου 
στα 1800 μέτρα θα προσφέρουν στο νησί μας το αε-
ροδρόμιο που επιβάλλεται να έχει σήμερα η ΠΑΡΟΣ 
αφού το μέγεθος του είναι ΔΙΚΑΙΑ ισορροπημένο στο 
να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού χωρίς να θίγει 
το περιβάλλον του. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή 
την διαπίστωση σύντομα θα την κατανοήσουν όλοι, 
έτσι ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για το νησί που 
αγαπάμε, για την ΠΑΡΟ που θέλουμε να έχουμε στο 
σύγχρονο κόσμο που ζούμε».

Επαγγελματίες οδηγοί
Ο σύλλογος ιδιοκτητών ταξί Πάρου: «Η Εκα-

τονταπυλιανή», σημειώνει:
«Ο Σύλλογος ιδιοκτητών και οδηγών ταξί της Πά-

ρου εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που 
εμποδίζει την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του 
νέου αεροδρομίου του νησιού μας. Οι παρεμβάσεις 
και οι απειλές κατά του έργου από τους 10 μη μόνι-
μους κατοίκους της περιοχής του Βουτάκου προκα-
λούν το κοινό αίσθημα κάθε παριανού και δεν πρέπει 
να μείνουν αναπάντητες. Δεν μπορούν να αποφασί-
σουν 10 άτομα για 17.000 πληθυσμό που υπάρχει 
στην Πάρο και την Αντίπαρο.

Καλά θα κάνουν, όσοι επέλεξαν το νησί μας για δι-
ακοπές να σέβονται τα αιρετά όργανα του τόπου που 
τους φιλοξενεί και τις επιλογές του παριανού λαού, 
που δεν οδηγούν στην καταστροφή του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, όπως ψευδώς ισχυρίζονται. Όπως γνω-
ρίζουν άπαντες υπάρχει θωράκιση του έργου για την 
επέκταση του διαδρόμου, αφού υπάρχει μελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις οποίες θέλουν να 
προσφύγουν 10 μη μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μας. 
Φανταστείτε ότι υπάρχουν αποφάσεις της επιτροπής 
συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα 
του χωροταξικού σχεδιασμού, της αειφόρου ανάπτυ-
ξης, κ.λ.π.

Τους καλούμε να παραιτηθούν από κάθε νομική 
ενέργεια που αποσκοπεί στην εμπλοκή του έργου σε 
χρονοβόρες δικαστικές περιπέτειες, ώστε αυτό να 
καθυστερήσει ή να καταργηθεί. Η Πάρος ζει από τον 
τουρισμό, έχει ανάγκη από έργα υποδομής και δεν 
πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να της τα στε-
ρήσει».

Έμποροι
Ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλ-

λόγου, Πάρου Αντιπάρου, Απόστολος Αλιπρά-
ντης σημειώνει:

«Οι ίδιοι «γνωστοί άγνωστοι» παραθεριστές του 
Βουτάκου και της Μακριάς Μύτης, έκαναν το θαύμα 
τους. Προσφεύγουν πάλι στην Υ.Π.Α.  κατά της ολο-
κλήρωσης του έργου του αεροδρομίου.

Επειδή κύριοι κόπτεσθαι για το καλό μας, όπως 
εσείς το εννοείται, που ήσαστε όταν κάναμε κινητο-
ποιήσεις για το Κέντρο Υγείας; Για να μην κλείσει η 
εφορία; Πότε νοιαστήκατε για τα σχολεία, το λιμάνι, 
το εμπορικό λιμάνι, το νερό, το κυκλοφοριακό, τον 
ΣΧΟΠ; Πότε λάβατε υπ’ όψιν σας τις επιθυμίες των 
μονίμων κατοίκων της Πάρου; Ποτέ δεν σας είδαμε 
να ενδιαφέρεστε για όλα τα πιο πάνω.

Οι πράξεις σας μας γεμίζουν οργή και απολύτως 
αντίθετες από αυτά που χρειαζόμαστε στην καθημε-
ρινότητα μας. Εαυτούληδες που νοιάζεστε για την 
καλοπέραση σας είστε. Επειδή σας γνωρίζουμε, μας 
κάνει εντύπωση ότι ενώ είστε  τακτικότατοι χρήστες 
τους αεροδρόμιου, παράλληλα φροντίζετε πάντα και 
για την τρικλοποδιά.

Η Πάρος έχει πολιτικά όργανα εκλεγμένα από το 
λαό και φορείς που αποφασίζουν για τη μελλοντική 
πορεία του τόπου μας και οφείλουν να σέβονται τις 
αποφάσεις τους  και όχι επιδεικτικά να τις αγνοούν 
προκαλώντας το κοινό αίσθημα. 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπά-
ρου καλεί τα μέλη του, τους φορείς του νησιού και 
τους Δήμους της Πάρου και της Αντιπάρου να αντι-
δράσουν οργανωμένα και δυναμικά για να προστα-
τεύσουμε όλοι μαζί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο 
του νησιού μας, που για άλλη μια φορά κάποιοι επι-
χειρούν να εμποδίσουν την ολοκλήρωσή του».

Φορείς
Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροι-

κιάς σε ανακοίνωση του επισημαίνει τα εξής:
«Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας 

εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε όποιες ενέρ-
γειες έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν στο μέλλον 
από ελάχιστη μερίδα περιστασιακών/μη μόνιμων 
κατοίκων του νησιού μας, με σκοπό την κατάργηση 
του έργου της επέκτασης του διαδρόμου του νέου 
αεροδρομίου της Πάρου. Οι ενέργειες αυτές που 
πραγματοποιούνται ερήμην της παριανής κοινωνίας 
και των θεσμοθετημένων συλλογικών της οργάνων, 
αποτελούν πρόκληση που δεν πρέπει να μείνει χωρίς 
απάντηση.

Καλούμε το Δήμο και τους φορείς του νησιού να 
αντιδράσουν οργανωμένα, ώστε να αποτραπεί η 
όποια δικαστική εμπλοκή που θα οδηγήσει το ανα-
γκαίο αυτό έργο σε χρονοβόρες καθυστερήσεις ή και 
στην κατάργησή του. Η Πάρος έχει υποφέρει αρκετά 
από ανάλογες ενέργειες του παρελθόντος. Τα έργα 
ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου θα πραγματο-
ποιηθούν εντός του απαλλοτριωμένου χώρου και δεν 
πρόκειται να επιβαρύνουν την περιοχή και τις βίλες 
των «ευαίσθητων» και «ανησυχούντων» για το φυσι-
κό και δομημένο περιβάλλον της Πάρου, όπως υπο-
κριτικά υποστηρίζουν».
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Τοπικές ειδήσεις

Οδική ασφάλεια
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσε-

ων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων» στους μαθητές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου και Αντιπάρου με στόχο την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης τροχαίων 
ατυχημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, από την 
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου μέχρι και 
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 
όλοι οι μαθητές γυμνασίων και 
λυκείων Πάρου και Αντιπάρου 
συμμετείχαν (ανάλογα με την 
ηλικία τους), σε θεωρητική ή/
και σε βιωματική εκπαίδευση 
με τη χρήση προσομοιωτών 
ανατροπής και πρόσκρουσης 
και γυαλιών μέθης. 

Η εκπαίδευση πραγματοποι-
ήθηκε με τη συμβολή της κινη-
τής μονάδας του Ινστιτούτου 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.) και των 

τεσσάρων εκπαιδευτών της, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και 
μεταδοτικότητα «προκάλεσαν» έναν ζωντανό διάλογο με τους μαθητές. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στις δράσεις αυτές συμμετείχαν ενεργά περίπου 50 εκπαιδευτικοί που 
συνόδευαν τα παιδιά. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με τις σχολικές δομές και τον τομέα σχολικών δραστηριοτήτων της 
διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Παράλληλα, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εσπερίδα με θέμα: «Ασφά-
λεια στον δρόμο – Δικαίωμα όλων μας», με ομιλήτρια την κ. Μ. Ατματζίδου, εκπρό-
σωπο της Ι.Ο.ΑΣ. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο έπαρχος Κ. Μπιζάς και ο δήμαρχος 
Πάρου, Μ. Κωβαίος, ενώ παραβρέθηκε ο διοικητής της αστυνομίας Πάρου, Κ. Μπο-
ζίκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Πάρου και της Αντιπάρου. Τη συζήτηση 
συντόνισε η επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», Α. 
Προκοπίου.

Οδός 
Απόλλωνος

Ως θεός του φωτός και της μουσι-
κής, κατ’ εξοχήν Κυκλαδίτης θεός, ο 
Απόλλων είχε την αρμόζουσα θέση 
στο παριανό πάνθεον της αρχαιότη-
τος. 

Μας τον κάνουν γνωστό οι επιγρα-
φικές μαρτυρίες και τα σωζόμενα 
ερείπια ναών που είχαν κτισθεί προς 
τιμή του στον ευρύτερο χώρο της 
αρχαίας λαμπροτάτης των Παρίων 
πόλεως. Δηλαδή, στα δυτικά της πό-
λης, κοντά στο Ασκληπιείο και στην 
κορυφή του λόφου Δήλιο απέναντι 
από την πόλη, όπου εκεί λατρεύο-
νταν και η αδελφή του Άρτεμις και η 
μητέρα τους Λυτώ. 

Την ύπαρξη του ιερού πληρο-
φορούμαστε από επιγραφή του 
175-150 π.Χ. που βρέθηκε το 1973 
μπροστά στο βαπτιστήριο της Εκα-

τονταπυλιανής και άλλη που βρέ-
θηκε στη μονή Λογγοβάρδας το 
1995 (Απόλλωνος Δηλίο, Αρτέμι-
δος, Λητούς). Ως Δήλιος Απόλλων 
λατρευόταν στην κορυφή του Δη-
λίου της Πάρου. Σώζονται ερείπια 
του Απόλλωνος και της Άρτεμιδος. 
Στο ιερό τούτο λατρευόταν επίσης 

και ο Ζευς Κύνθιος και η Αθηνά Κυν-
θία, που δηλώνει ότι η κορυφή του 
Δηλίου ίσως να καλούνταν Κύνθος, 
όπως ο φερώνυμος λόφος της Δή-
λου όπου εκεί γεννήθηκαν η Άρτεμις 
και ο Απόλλωνας, γι’ αυτό καλούνταν 
Κύνθιος και Κυνθία. (Μπορεί να συν-
δέεται και η αρχαία ονομασία της 
Πάρου = Σίκυνθος).

Ο ναός του Απόλλωνος στο Δήλιο, 
αρχικά ήταν ένας μαρμάρινος περί-
βολος με μια μικρή είσοδο και πε-
ριέκλειε ένα βραχώδες έξαρμα που 
χρησίμευε ως βωμός, γύρω από τον 
οποίο το έδαφος είχε πλακοστρωθεί, 
επειδή εκεί γίνονταν οι ιεροί χοροί. 

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο 
της Αρχαίας Πάρου», του Ν. Χρ. Αλι-
πράντη) 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό 
«Τζαννή Τζαννετάκη», έως τον οικι-
σμό «Καλάμι».
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Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

μαζί σας πάλι από τη νέα χρονιά


