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Σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:
Διεύθυνσις: 43ον Σύνταγμα Πεζικού, 3ος Λόχος – 

Τ.Τ.927.
1. Από αριστερά: Κων/νος Γεωργίου Ρούσσος (Γυαλι-

στής), επέστρεψε σώος από τη Σμύρνη το Σεπτέμβριο 
1922.

2. Σταμάτιος Κων/νου Ξενάκης (ετεροθαλής 
αδελφός του Γεωργίου Σιταρά-Πανταζοπούλου) εξη-
φανίσθη τη τελευταία στιγμή της επιβίβασης του 
Στρατού μας στα Πλοία στη παραλία της Σμύρνης, 
στη προσπάθειά του να πάη σε κάποιο κοντινό μπα-
κάλικο να πάρη ψωμί και τυρί για το ταξίδι του γυρι-
σμού….. Μαρτυρία από το 1ο Κων. Γ. Ρούσσο (Γυαλιστή) 
εικονιζόμενο.

Σημείωση του Λυκούργου κάτω από τη φωτογραφία:
Ακόμα μια φωτοτυπία από 9 φαντάρους της παλιάς 

εποχής και όσα γράφω από κάτω (εκτός από τα στοι-
χεία τους) τα κρατούσα στη μνήμη μου, από το στόμα 
του μακαρίτη του πατέρα μου που μας τα έλεγε κατά 
καιρούς.

Εννέα (9) στρατιώτες πεζικού κλάσεως 1911 από τις 
Λεύκες ΠΑΡΟΥ

Α΄. σειρά όρθιοι από αριστερά:
1. Εμμανουήλ Δημητρίου Πανώριος (Σβούρος) με τη 

σάλπιγγα στο χέρι
2. Ιωάννης Γεωργίου Σκανδάλης (γιος της κυρα-

Βαγγελιώς ή Βαγγέλας)
3. Νικόλαος Γεωργίου Χανιώτης (Λιλής)
4. Κων/νος Μάρκου Κονταράτος (Μάξιμος)
5. Γεώργιος Ιωάννου Χανιώτης (Μηλαπίδης) αδελ-

φός του παπά-Μάρκου τ. ηγουμένου Ιεράς Μονής των 
Αγίων Θεοδώρων-Πάρου.

Β’ σειρά καθιστοί από αριστερά:
6. Γεώργιος Εμμανουήλ Κρητικός (κουνιάδος 

της θειας Χρυσούλας Νοσοκόμας) έπεσε μαχόμε-
νος κατά των Τούρκων στη μάχη του Σαλιχλί - 
Μ.Ασίας στις 22/8/1922. Ήταν άριστος σκοπευτής 
και ανήκε στο 5/42 Σύνταγμα του Ν. Πλαστήρα.

7. Γεώργιος Κων/νου Χανιώτης, αδελφός του 
μπαρμπ’ Αντρέα Χανιώτη, έπεσε κατά την μετάβα-
ση του Στρατού μας από τον Τσεσμέ προς Χίο 
τον Αύγουστο 1922.

8. Αντώνιος Περούλη Χανιώτης (μπαρμπ’ Αντώνης 
Φούρναρης) και 

9. Παύλος Γεωργίου Καστανιάς (Κρεοπώλης)
Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη κάπου στα έμπεδα 

της Αθήνας (Γουδί ή Ρούφ) το 1911-12.

Λεύκες

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 543

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

Έπεσαν υπέρ 
πατρίδος

(Μέρος 4ο)
Οι φωτογραφίες των πεσόντων:

Σημείωση στο πάνω μέρος της φωτογραφίας:
Αναστάσιος Κων/νου Ραγκούσης (αδελφός της 

κυρα-Ζαμπέτας Παν. Βιτζηλαίου-Βαράϊνας, μάνας του 
Νικολ. Παν. Βιτζηλαίου-Κλαρίνου). Πιθανόν να έχει 
φονευθεί εις Κιουτάχειαν Μ. Ασίας τον Αύγου-
στο 1922.

Σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:
Αντώνιος Μιχαήλ Τριαντάφυλλος, έπεσε σε 

ενέδρα με άλλους τρεις ιππείς, νύχτα, ενώ περνούσαν 
από ένα στενωπό σημείο στις όχθες του ποταμού 
(Πουρσάκ).

Μαρτυρία: Από το συνταγματάρχη Αλεξάκη… και από 
εκπομπή του ραδιοφώνου το 1977 υπό τον τίτλο «Πο-
λεμικές αναμνήσεις».

Δύο Λοχίες: Ο ένας είναι ο Ιωάννης Αλ. Καλό-
πλαστος, έπεσε υπέρ Πατρίδος στη μάχη της 
Δράμας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς



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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Ανθολόγιο 
γελοιογραφιών

Κυκλοφόρησε από τη «Φωνή της Πάρου» -στο 
πλαίσιο των 75 χρόνων της κυκλοφορίας της εφημε-
ρίδας»- το ανθολόγιο γελοιογραφιών του κ. Μιχάλη 
Ρουμπάνου.

Το ανθολόγιο περιλαμβάνει γελοιογραφίες του κ. 
Ρουμπάνου που αφορούν κατά βάση τα τοπικά δρώ-
μενα τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο κ. Ρουμπάνος γεννήθηκε στις 2/1/1964 από μητέ-
ρα παριανή (Βασιλική Σκαραμαγκά) και πατέρα Αρκά-
δα (Κων/νος Ρουμπάνος). Από μικρός ήταν φιλότεχνος, 
φιλίστωρ και συλλέκτης αντικειμένων. Αν και το κύριο 
επάγγελμά του είναι τεχνίτης αμαξωμάτων, την αγάπη 
του για τη ζωγραφική δεν την εγκατέλειψε ποτέ.

Επί σειρά ετών δίνει σκίτσα του σε παριανά έντυπα 
και δε σταμάτησε ως σήμερα να μαζεύει αντικείμενα 
και ντοκουμέντα της ιστορία του νησιού μας, με στόχο 
τη δημιουργία ιστορικού μουσείου στην Παροικιά.

Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», 
Νίκος Ραγκούσης – Λαουτάρης, γράφει για την 
έκδοση του λευκώματος:

«Πολλές φορές λέμε την φράση «μία φωτογραφία 
ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις». Κάνοντας παράφραση, 
μπορούμε να πούμε ότι μία σωστή γελοιογραφία 
ισοδυναμεί με ένα πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο 
μιας εφημερίδας.

Ο Μιχάλης με το πενάκι του σχολιάζει και σατιρίζει 

με σαρκασμό τη ζοφερή καθημερινότητα, μέσα από τις 
σελίδες του τοπικού τύπου, θέλοντας να αναδείξει και 
να καυτηριάσει προβλήματα και γεγονότα, να ευαισθη-
τοποιήσει τους διοικούντες αλλά και τους συμπολίτες 
μας ώστε να διεκδικήσουν λύση στα κακώς κείμενα.

Τα σκίτσα του Μιχάλη κυριολεκτικά είναι για μας μία 
πρόκληση ώστε πολλές φορές να ασχοληθούμε δημο-
σιογραφικά με τα θέματα που αναδεικνύει. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 75 χρόνων κυκλο-
φορίας της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», αποφασί-
σαμε να προχωρήσουμε σ’ αυτή την έκδοση που είναι 
συμπυκνωμένη η ζωή της Πάρου την τελευταία δεκα-
ετία όπως με χιουμοριστικό τρόπο αποτύπωσε με το 
πενάκι του ο Μιχάλης Ρουμπάνος.

Τον ευχαριστούμε για την πολύχρονη και πολύτιμη 
συνεργασία του».

Πολιτισμός

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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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

Ο μεταπράτης
Ο λιανοπωλητής, που δεν είχε πρωτογενή παραγω-

γή, άλλοτε ονομαζόταν μεταπράτης άλλοτε γυρολόγος 
άλλοτε πραματευτής. Αγόραζε την πραμάτεια του από 
παραγωγούς ή χοντρέμπορους και στη συνέχεια τη με-
ταπωλούσε σε γειτονιές, σε χωριά και σε πανηγύρια. 

Κάλτσες, πουκάμισα, εσώρουχα, κουμπιά, λάστιχα, 
κουβαρίστρες, τσατσάρες, χτένια, βαφές και άλλα μι-
κροπράγματα. Είδη ρουχισμού, είδη σπιτιού ακόμα και 
τρόφιμα αποτελούσαν το εμπόρευμά του. Οι πελάτες 
του, μόνιμοι ή ευκαιριακοί, ήταν κυρίως νοικοκυρές οι 
οποίες αγόραζαν ακόμα και είδη προικός για τα κορί-
τσια του σπιτιού, τα οποία αποπλήρωναν με δόσεις, 
με τη γνωστή μέθοδο του τεφτεριού. Άλλοτε πάλι η 
πληρωμή γινόταν σε είδος. Τα προϊόντα τους τα έβα-
ζαν στον ώμο τους ή πάνω σε κάποιο ζώο γάιδαρο ή 

μουλάρι. Ένας καλός μεταπράτης χρειαζόταν να έχει 
ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα, αφού το παζάρι 
αποτελούσε χαρακτηριστικό της αγοραπωλησίας. Επί-
σης, έπρεπε να έχει πολυλογία και εφευρετικότητα για 
να προωθεί καλύτερα τα προϊόντα και να πείθει τις νοι-
κοκυρές να αγοράσουν «κοίτα εδώ τι σου έχω φέρει 
για ’σένα μόνο…» ή «δεν το έχει άλλη στη γειτονιά». 
Σκαρφιζόταν διάφορες ατάκες που «πουλούσαν», γλυ-
κόλογα και κομπλιμέντα στα κορίτσια και ξεσήκωνε τη 
γειτονιά στο πέρασμά του. Στο κάλεσμα του έτρεχαν 
οι νοικοκυρές και τα κοριτσόπουλα για να διαλέξουν 
πρώτες εκείνες κάτι μοναδικό, κάτι που δεν θα το έχει 
ο ανταγωνισμός, άλλα κορίτσια δηλαδή. 

Ο μεταπράτης έπαιρνε και παραγγελίες από μακρι-
νά χωριά, είδη που δεν ήταν στην ευρεία κυκλοφορία, 
τους τα ψώνιζε από την πόλη και τους τα παρέδιδε 
στην επόμενη επίσκεψη του, με το αντίτιμο φυσικά. 
Το ίδιο γινόταν και από τα μικρά νησιά που τα εξυπη-
ρετούσε ο μεταπράτης. Ήταν ένας παραγγελιοδόχος, 
ένας πλασιέ θα λέγαμε σήμερα. Η ανάγκη οδηγούσε 
τότε τους ανθρώπους να επινοούν διάφορους τρό-
πους εργασίας. Σήμερα μπορούμε εύκολα να βρούμε 
ό,τι θέλουμε και όποτε το θέλουμε. Σύμφωνα με τους 
εκλογικούς καταλόγους από το 1844 αναφέρονται ως 
μεταπράτης οι παρακάτω. 

Στην Αντίπαρο ήταν οι: Γεώργιος Καράντζης (1886), 
Κωνσταντίνος Φαρούπος (1906), Ιωάννης Μαριάνος 
(1907).

Στη Μάρπησσα ο Αντώνιος Τσαντουλής (1900).
Στη Νάουσα ήταν οι: Αντώνιος Παπαδάκης, Κων-

σταντίνος Μαθιακάκης, Κωνσταντίνος Πιπής, Ιωάννης 
Μπουρναζάκης, Θεόδωρος Πισκουλής, Μπατίστας 
Μαλαματένιος, Μιχαήλ Οικονομίδης, Νικόλαος Σκια-
δάς, Δημήτριος Σκιαδάς, Νικόλαος Βόικος, Ανδρέας 

Καρποδίνης (1867), 
Στην Παροικιά ήταν οι: Ιωάννης Αλεβιζάκης, Γεώργι-

ος Γράβαρης, Ιερώνυμος Δελάζαρης, Ιωάννης Ζαμπέ-
τρος, Χαράλαμπος Καμπάνης, Θεόδωρος Κυπραίος, 
Νικόλαος Μαλαγαροτής, Μιχαήλ Μαλαγαροτής, Βα-
σίλειος Μαρκέζης, Νικόλαος Μοστράτος, Φραγκίσκος 
Μοστράτος, Μιχαήλ Μπετίνας, Μάρκος Παπαδόπου-
λος, Γεώργιος Σκορδίλης, Σπυρίδων Φωκιανός, Ιω-
άννης Δεσύμπρης (1873), Παντελής Μοσχονησιώτης 
(1926).

Αξίζει να σημειώσω ότι πλάνα της ταινίας του Κώ-
στα Καραγιάννη το 1968 «Το πιο λαμπρό μπουζούκι», 
με πρωταγωνιστές τους Κώστα Βουτσά και Ξένια Κα-
λογεροπούλου, γυρίστηκαν στην Πάρο και στο πλοίο 
«ΕΛΛΗ» στο λιμάνι της Πάρου, όπου ο Κώστας Βου-
τσάς ως Φανούρης κάνει τον πλασιέ. Επίσης, ο λαϊκός 
μας τραγουδιστής, Νίκος Ξυλούρης, ερμήνευσε με το 
δικό του μοναδικό τρόπο «τον Πραματευτή» σε μουσι-
κή και στίχους του Κώστα Μουντάκη, παρουσιάζοντας 
μεταφορικά το επάγγελμα αυτό. 
Ο πραματευτής

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

«Κουβαρίστρες, βελονάκια,
ψιλολόγια ένα σωρό
πήρα δρόμους και σοκάκια
την αγάπη μου να βρω.

Σε μια γειτονιά
είχα μια αγαπητικιά
δέκα χρόνια πάνε τώρα
που δεν την ξανάδα πια.

Μαντηλάκια, τσιμπιδάκια,
Πραματιές πολλώ λογιώ
τον πλανόδιο θα κάνω
ίσως και την ξαναβρώ.

Χώρες και χωριά
σαν τα έρημα πουλιά
θα γυρίζω αχ να φωνάζω
την δική μου καταντιά.

Μιας αγάπης το χατίρι
μ’ έκανε τραγουδιστή
και ζητιάνο αχ και διαβάτη
και φτωχό πραματευτή.

Πέστε μου κυρές
παντρεμένες γριές και νιες
η δική μου αγάπη που ‘ναι
και χαλάλι οι πραματιές»
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Το «Σαμίνα» 
μιλά και 
προειδοποιεί! 

Κε διευθυντά,
Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο της εφη-

μερίδας σας στις 5/10/2020 με τίτλο: «Άμεση ανέλκυ-
ση του «ΣΑΜΙΝΑ» Υπόσχεση υπουργού…». Μετά την 
ανάγνωση του άρθρου με την ιστορική αναδρομή των 
γεγονότων και των στοιχείων που παρατίθενται από 
τους ειδικούς επί του ναυαγίου, επιθυμώ να εκφράσω 
κάποιες σκέψεις και απόψεις, ως απλός πολίτης μη 
επικαλούμενος καμία εκ των ιδιοτήτων μου, οι οποίες 
σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην καλύτερη αντιμε-
τώπιση του προβλήματος του βυθισμένου σκάφους και 
την απομάκρυνσή του από το κόλπο της Παροικιάς. 

Επί της αρχής και με απόλυτο σεβασμό στα θύμα-
τα και στις οικογένειες των συνανθρώπων μας που 
χάθηκαν στο ναυάγιο, στους διασωθέντες, αλλά και 
σε όλους όσοι βίωσαν το τραγικό γεγονός εκείνη τη 
νύχτα, θα ήθελα να αναφερθώ στο πλοίο το οποίο εδώ 
και 20 χρόνια περιμένει τις ενέργειες των ανθρώπων 
για την ανέλκυση και απομάκρυνσή του έτσι ώστε να 
απαλλαγεί από το κρίμα που το βαραίνει.

Κατά γενική ομολογία των ειδικών το βυθισμένο 
σκάφος αποτελεί μία μόνιμη περιβαλλοντική απειλή 
για τα δύο νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Οι 
όποιες παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό την απάντλη-
ση ή στεγανοποίηση του πλοίου δε διασφαλίζουν το 
θαλάσσιο περιβάλλον, αντιθέτως το εκθέτουν περισ-
σότερο σε μία απρόβλεπτη μόλυνση. 

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι από τη στιγμή που 
οι άνθρωποι αδιαφορούν, το ίδιο το ΣΑΜΙΝΑ μας προ-
ειδοποιεί με δείγματα της καταστροφής που μπορεί να 
επακολουθήσει. Τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε 
διαρροή καυσίμων. Αρκετοί είχαμε την ατυχία να το ζή-
σουμε ως γεγονός, ως λουόμενοι, στις γύρω παραλίες. 
Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι οι δεξαμενές στεγανοποιή-
θηκαν και δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Ατυχώς κε διευθυντά το πρόβλημα υπάρχει, διο-
γκώνεται και έχει φτάσει πλέον στο κόκκινο όπως θα 
έλεγαν και οι ειδικοί. Δε θα εισέλθω σε τεχνικές λεπτο-
μέρειες, αλλά ως απλός πολίτης μου δημιουργούνται 
διάφορες απορίες, οι οποίες δεν είναι μόνον δικές μου. 
Διατυπώνονται από μεγάλη μερίδα κατοίκων και επι-

σκεπτών της Πάρου.
1. Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει, υπεύθυνα με 

βούλα και υπογραφή που έλεγαν οι παλιοί, ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος με τα καύσιμα, τα υγρά μπαταριών 
και άλλων υλικών από τα φορτηγών και τα οχήματα 
που βρίσκονται στο γκαράζ του πλοίου; 

2. Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει, ότι δεν υπάρ-
χει κίνδυνος με την 20ετή διάβρωση των βαρών που 
τοποθετούνται στα πλοία προκειμένου ν’ αυξηθεί η ευ-
στάθεια τους και αποτελούν το έρμα, (ballast), κοινώς 
«σαβούρα» του κάθε σκάφους;

3. Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει, ότι δεν υπάρ-
χει κίνδυνος με την 20ετή διάβρωση των υφαλοχρω-
μάτων του πλοίου των χρωστικών υλικών που τα 
αποτελούν και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στη γύρω 
περιοχή;

4. Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει, ότι δεν υπάρ-
χει κίνδυνος μετά την 20ετή διάβρωση του πλοίο για 
μία θαλάσσια μόλυνση η οποία θα έχει επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία;

Φυσικά μπορώ ακόμα να προσθέσω πολλά ερωτή-
ματα, αλλά η απάντηση είναι μία.

Κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για τίποτα. 
Το βυθισμένο Σαμίνα αποτελεί έναν ενεργοποιημέ-
νο ηφαίστειο στον θαλάσσιο χώρο της Παροικιάς το 
οποίοι μας εμφανίζεται με περιορισμένες εκρήξεις. Μη 
βιαστούν κάποιοι να πουν ότι κινδυνολογώ. Ας δούμε 
την αλήθεια κατά πρόσωπο. Οι όποιες παρεμβάσεις 
γίνονται επί του σκάφους είναι προσωρινές και δε λύ-
νουν το πρόβλημα. Αντίθετα, αφενός το τρέφουν και 
το διογκώνουν και αφετέρου δημιουργούν οικονομική 
επιβάρυνση στο κρατικό προϋπολογισμό. Η μόνη λύση 
είναι η επείγουσα ανέλκυση του σκάφους. Ήδη έχουν 
ξεκινήσει ενέργειες. Ο δήμος Πάρου έχει έναν καλό 
δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με το αρμόδιο 
υπουργείο για την ανέλκυση του ΣΑΜΙΝΑ. Δεν αρκούν 
μόνον οι προθέσεις. Χρειάζονται ενέργειες.

• Πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιτροπή του ν. 
2188/2001 η οποία συστάθηκε από το λιμεναρχείο.

• Να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει το πλοίο. Στην 
εταιρεία; Στην Ασφαλιστική;

• Οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου με το λιμενικό Τα-
μείο Πάρου Αντιπάρου, να διερευνήσουν την άσκηση 
κάθε ένδικου μέσου κατά των σημερινών ιδιοκτητών 
ή άλλων δικαιούχων του πλοίου, έτσι, ώστε, να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους. Γιατί έχει ιδιοκτήτη και η εται-
ρεία έχει υποχρεώσεις. 

• Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να ασκήσουν κάθε έν-
δικο μέσο και ο σύλλογος αλιέων Πάρου, ο εμπορικός 
σύλλογος και οι φορείς ξενοδόχων του νησιού.

Είναι γεγονός ότι με περιοδικές διαμαρτυρίες, απλές 
επιστολές, με συναντήσεις και ανακοινώσεις καλών 
προθέσεων το πρόβλημα δε λύνεται! Το «ΣΑΜΙΝΑ» με 
τη δική του «Μπορού» μας ταρακούνησε. 

Ας κινητοποιηθούμε ενεργά, ας τραβήξουμε αφτιά, 
ας διαφυλάξουμε το νησί μας, το θαλάσσιο πλούτο 
μας. Ας προφυλάξουμε τις οικογένειες μας, τους κάθε 
κατηγορίας επαγγελματίες, τη βιοποριστική μας οντό-
τητα και την οικονομία του νησιού. 

Έχουμε ΕΥΘΥΝΕΣ για το ΠΑΡΟΝ και το ΜΕΛΛΟΝ 
αυτού του τόπου.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευθύμιος Παν. Χανιώτης

Πέτρος 
Μπάος

Ο Πέτρος Μπάος, είχε χρηματίσει δήμαρχος 
της Πάρου, την περίοδο 1907-1911. Ο γιός του, 
Ιωάννης Πέτρου Μπάος, που γεννήθηκε το 1884 
έπεσε μαχόμενος κατά τον Α’ Βαλκανικό πόλεμο 
το 1912-13σε ηλικία 28 ετών. 

Στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Θωμά στην πε-
ριοχή «Φλόγα» υπάρχει εντοιχισμένη η επιτύμβια 
μαρμάρινη πλάκα στην οποία είναι χαραγμένα τα 
εξής: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 1884, 
ΕΝΔΟΞΟΝ ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ 1912-
1913».

Επί δημαρχίας του, σε ανάμνηση της σωτηρί-
ας από τους παριανούς του πληρώματος 500 
περίπου ναυτών του γαλλικού πολεμικού πλοί-
ου «Superbe», που ναυάγησε το 1834 νότια της 
Παροικιάς, κατασκευάστηκε από τον δήμο Πάρου 
μνημείο σε σχήμα πυραμίδας, στην πρόσοψη του 
οποίου υπάρχει επιγραφή όπου αναφέρεται το 
όνομα του τότε δημάρχου: «Δημαρχούντος Πέ-
τρου Κ. Μπάου». Ο Πέτρος Μπάος είχε φιλοξε-
νήσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά την επίσκεψη 
του στην Πάρο το 1927 ή 1928.

Ο Νικηφόρος Κυπραίος αναφέρει ότι κατά τη 
δημαρχιακή περίοδο 1907-1911: Δήμαρχος, Πέ-
τρος Κ. Μπάος κτηματίας. Γραμματεύς Δημαρχί-
ας, Μιχ. Ιω. Μαλαγαρδής. Δημαρχικοί Πάρεδροι, 
Αλεξ. Π. Μαυρογένης, Νικηφόρος Γ. Κυπραίος, 
Ανδρέας Γ. Παπακωνστανίνου και Ευστάθιος Γ. 
Ραγκούσης. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 1) Γεώργιος 
Ιω. Γράβαρης Πρόεδρος, 2) Αθ. Π. Μαρινόπου-
λος, 3) Δημ. Α. Καλλίερος, 4) Γεώρ. Σ. Πελοποννή-
σιος, 5) Ηρακλής Εμ. Φωκιανός, 6) Νικόλαος Ιω. 
Φραγκούλης, 7) Αθανάσιος Γ. Μαύρος, 8) Ιωάν-
νης Απ. Νικηφόρος, 9) Μιχ. Ιω. Μαλαγαρδής και 
10) Μιχ. Ιω. Γαβαθιώτης. Δημοτικός Εισπράκτωρ, 
επί 30 συναπτά έτη ο Αντώνιος Α. Σαρρής. 

πηγές: Παριανά τευχ. 135, Σταχυολογήματα 
του Νικηφόρου Κυπραίου

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «ιατρού Γε-
ωργίου Πατέλη», έως την πλατεία «Βασίλη Αρ-
γυρόπουλου».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου και 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, παραχώ-
ρησε στον εκδότη της εφημερίδας μας 
συνέντευξη, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση ενός έτους από τη δημοτική Αρχή, 
Μ. Κωβαίου. Η συνέντευξη του κ. Ρο-
κονίδα, έχει ως εξής:

Κύριε Ροκονίδα ένας χρόνος 
πέρασε από την τελευταία εκλογι-
κή μάχη των δημοτικών εκλογών 
που έδωσε το πρωτόγνωρο εκλο-
γικό αποτέλεσμα του 49,5 – 50,5. 
Ποια είναι η αποτίμηση του δημο-
τικού έργου από τότε μέχρι σήμε-
ρα κατά την άποψη σας;

Κ.Ρ.: «Τα πεπραγμένα της δη-
μοτικής Αρχής στο ένα χρόνο της 
νέας θητείας της επιβεβαιώνουν 
τις εκτιμήσεις μας και ό,τι προ-
εκλογικά λέγαμε στον παριανό 
λαό. Ο δήμαρχος προσπάθησε να 
κερδίσει χρόνο «ποντάροντας» στα 
νέα πρόσωπα της πλειοψηφίας βα-
σικά με τους δύο αντιδημάρχους Η. 

Κουντρομιχάλη και Π. Κεμπάμπη. Οι 
εξελίξεις με την ανεξαρτητοποίηση εν 
μέσω καταγγελιών του πρώτου και η 
εκτίμηση του δεύτερου «για τις ευθύ-
νες του, που φόρτωσε τον Μ. Κωβαίο 
για τέσσερα χρόνια ακόμα στις πλάτες 
των παριανών», νομίζω τα λένε όλα. 
Τι μπορεί να περιμένει κανείς από μια 
τέτοια δημοτική Αρχή. Ποιο είναι το 
όραμα της, ο σχεδιασμός και ο προ-
γραμματισμός της, ποια θα είναι η 
αποτελεσματικότητα της, ποια είναι η 
οργάνωση της. Άλλο η καθημερινότη-
τα των πολιτών, άλλο τα προβλήματα 
που ταλανίζουν το νησί μας και άλλη η 
πραγματικότητα που θέλουν να φτιά-
χνουν τα επ’ αμοιβή δελτία τύπου του 
δημάρχου. Δείτε το σχεδιασμό και την 
πορεία των έργων υποδομής στο νησί, 
την κατάσταση στο τομέα της καθαρι-
ότητας με ή χωρίς επισκέπτες, στο το-
μέα της εκπαίδευσης, της υλοποίησης 
ακόμα και αυτού του Τεχνικού Προ-
γράμματος που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει, 
της διάλυσης των δημοτικών υπηρεσι-
ών με τη συμπεριφορά τους, την υπο-
βάθμιση του δημοτικού συμβουλίου με 
την ανοχή των «γηπεδικών» συμπερι-
φορών και πάει λέγοντας. 

Αυτή η τετραετία θα αφήσει 
πολλές πληγές πίσω της».

Οι νέοι συσχετισµοί στους 
δηµοτικούς συµβούλους

Στο δημοτικό συμβούλιο η Λ.Σ 
έχει 13 δημοτικούς συμβούλους 
ενώ η δημοτική πλειοψηφία έχει 
14. Πόσο αυτός ο εύθραυστος 
συσχετισμός μπορεί να επηρεά-
σει τις αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου; Ακόμα και στην πε-
ρίπτωση που σε κάποια θέματα 
που εισηγείσθε οι αποφάσεις μιας 
ψηφοφορίας μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο δεν ευνοεί την πλειο-
ψηφία πως υλοποιούνται αυτές οι 
αποφάσεις στη συνέχεια;

Κ.Ρ.: «Η αλήθεια είναι ότι πλέον η 
πλειοψηφία έχει 13 συμβούλους μετά 
την ανεξαρτητοποίηση του κ. Η. Κου-
ντρομιχάλη. Η εκτίμηση μας είναι ότι 
καθοριστικές αποφάσεις που έχουν να 
κάνουν με την υλοποίηση της κυβερ-
νητικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο θα 
έχουν τη στήριξη του. Δείτε, ο συσχε-

τισμός επηρεάζει στο βαθμό που εμείς 
φέρνουμε θέματα που απασχολούν 
τον παριανό λαό, κάτι το οποίο γίνεται 
συχνά, αναγκάζοντας την πλειοψηφία 

τις περισσότερες φορές να στηρίζει 
τις προτάσεις μας, όπως για το κτιρια-
κό των σχολείων, τα προβλήματα στο 
χώρο της υγείας κλπ. Και πάλι όμως 
υπάρχουν ζητήματα, όπως, αν οι απο-
φάσεις αυτές θα εκτελεστούν ή θα συ-
ναντήσουν «εμπόδια» με ευθύνη του 
δημάρχου, γιατί τελικά αυτός εκτελεί.

Εδώ επιμένουμε για να γίνει 
κατανοητό σε όλους ότι το δημο-
τικό συμβούλιο αποφασίζει και 

Κ. Ροκονίδας:
«Πολλά τα προβλήματα...

αλλά δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

Επιμένουμε για να γίνει 
κατανοητό σε όλους ότι 
το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει και ο δήμαρχος 
εκτελεί τις αποφάσεις.
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ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφά-
σεις. Οι συσχετισμοί μπορεί να 
πιέζουν τα πράγματα μεν αλλά 
δυστυχώς δεν εξασφαλίζουν την 
υλοποίηση των αποφάσεων με 
βάση τον Δημοτικό Κώδικα. 

Να γνωρίζουν οι δημότες ακόμα ότι 
η εκπροσώπηση μας, με βάση τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης 
της ΝΔ στα όργανα του δήμου, στα 
ΔΣ των Νομικών του προσώπων και 
επιχειρήσεων δεν είναι ανάλογη του 
ποσοστού που μας έδωσε ο Παριανός 
λαός, δηλαδή του 49,5%. Οι ρυθμίσεις 
αυτές ανεξάρτητα από το εκλογικό 
αποτέλεσμα μας δίνουν ένα ποσοστό 
εκπροσώπησης της τάξης του 30%. 
Επίσης, μια σειρά από σοβαρά 
ζητήματα που αποφασίζονταν 
στο παρελθόν στο δημοτικό συμ-
βούλιο έχουν πλέον μεταφερθεί 
στην Οικονομική Επιτροπή που 
σημαίνει ότι εάν είχες μια πι-
θανότητα να διαμορφώσεις μια 
πλειοψηφία μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο στην Οικ. Επιτροπή 
δεν έχεις καμία αφού στα επτά 
μέλη της έχουμε δύο».

Από την δημοτική πλειοψηφία 
είχαμε την ηχηρή ανεξαρτητο-
ποίηση του αντιδημάρχου κ. Κου-
ντρομιχάλη. Πως εξηγείται το ότι 
αυτό έγινε λίγους μήνες μετά τις 
εκλογές και πως θα επηρεάσει την 
λειτουργία της παράταξης του δη-
μάρχου; Μπορεί να διαμορφώσει 
μια άλλη δυναμική μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο όπως πιστεύ-
ουν κάποιοι συμπολίτες μας;

Κ.Ρ.: «Κατ αρχήν η αντιφατικότητα 
των επιλογών του κ. Κουντρομιχάλη 
αφήνει ερωτηματικά, αλλά αυτό εί-
ναι άλλο θέμα, που ο ίδιος πρέπει να 
εξηγήσει σε αυτούς που τον πίστεψαν 
και τον ανέδειξαν δημοτικό σύμβου-
λο. Είναι γνωστή η εκτίμηση του για 
τον δήμαρχο στο παρελθόν, την οποία 
αναίρεσε προεκλογικά και την επανα-
φέρει με την ανεξαρτητοποίηση του 
με βαρύτερους χαρακτηρισμούς.

Είναι όμως σκόπιμο να επιση-
μάνουμε ότι η διαφοροποίηση 
του πρώην αντιδημάρχου έχει 
να κάνει με την αντιπαράθεση 
και την αμφισβήτηση προσώπων 
και όχι με την απόρριψη της πο-
λιτικής που υιοθετεί η δημοτική 

πλειοψηφία, δηλαδή της υποτα-
γής της δηλαδή στην κυβερνη-
τική πολιτική, που κατά τη δική 
μας άποψη αντιστρατεύεται τα 
συμφέροντα των παριανών. Αν 
τώρα κάποιοι έχουν στο μυαλό 
τους τη «μεταγραφή» εμείς τους 
λέμε ότι ο πολιτικός τυχοδιωκτι-
σμός είμαι μακριά από εμάς.

Υπάρχουν βέβαια ζητήματα που ευ-
θέως θίγει και καταγγέλλει ο κ. Κου-
ντρομιχάλης στις επιστολές παραίτη-
σής του και δεν αφορούν προσωπικές 
διενέξεις αλλά ζητήματα λειτουργίας 
του δήμου και πολιτικής διαφάνειας, 
που αφήνουν «χαραμάδες» ακόμα και 
για εισαγγελική παρέμβαση. Εμείς δεν 
τα έχουμε προσπεράσει, δεν έχουμε 
ξεχάσει τίποτα όλα αυτά και σύντομα 
θα τα φέρουμε στο δημοτικό συμβού-
λιο».

Σχολεία - Παιδεία

Πριν λίγες ημέρες άνοιξαν τα 
σχολεία. Τα πρωτόκολλα προβλέ-
πουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των παιδιών από κο-
ρονοϊού. Ποια είναι η εικόνα που 
εσείς έχετε για την κατάσταση 
των σχολικών μονάδων;

Κ.Ρ.: «Η εφαρμογή των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων στα σχολεία θα 
απαιτούσε:

- Μείωση μαθητών ανά τμήμα.
- Προσλήψεις του αναγκαίου μόνι-

μου εκπαιδευτικού προσωπικού
- Προσλήψεις του αναγκαίου μόνι-

μου προσωπικού καθαριότητας για 
την σχολαστική καθαριότητα των σχο-
λικών υποδομών

- Άλλες συνθήκες μεταφοράς με τα 
ΜΜΜ.

- Σύστημα Δημόσιας Υγείας που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας.

Για ποιο από όλα αυτά η κυβέρνη-
ση έχει δρομολογήσει λύσεις; Αντίθε-
τα οδηγούνται στο αυταρχισμό όπως 
έδειξε πρόσφατα και η αντιμετώπιση 
των μαθητικών κινητοποιήσεων και η 
καταδικαστέα εγκύκλιος της υπουρ-
γού Παιδείας για την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία στα σχολεία που τελούν 
υπό κατάληψη. Σε συνθήκες πανδη-
μίας είδαμε να ανοίγουν τα σχολεία 

και να μην έχει προσληφθεί ακόμα 
προσωπικό καθαριότητας, να συμβαί-
νουν τα κωμικοτραγικά με τις μάσκες 
οι οποίες σημειωτέον δεν έχουν παρα-
δοθεί ακόμα στο σύνολο τους. 

Ξέρετε ότι πρόσφατα είχαμε κρού-
σμα σε σχολείο του νησιού μας. Μεσο-
λάβησε μια βδομάδα περίπου από την 
ημέρα λήψης του δείγματος μέχρι να 
γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα με επι-
μονή της οικογένειας. Καμιά πρόνοια 
για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
και τις επαφές. Όποιος αγωνιά γι’ αυ-
τόν και τα παιδιά του η κρατική φρο-
ντίδα είναι απούσα. 

Και βέβαια αν για όλα αυτά 
οι κυβερνητικές ευθύνες είναι 
τεράστιες, συνένοχη είναι και η 
δημοτική αρχή, γιατί δεν σχεδι-
άζει, δεν προγραμματίζει, δεν δι-
εκδικεί και ακολουθεί πιστά την 
κυβερνητική προπαγάνδα του 
είμαστε «έτοιμοι και θωρακισμέ-
νοι» με τα γνωστά αποτελέσμα-
τα».

Ας μείνουμε λίγο στα συσσω-
ρευμένα προβλήματα – ελλείψεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης στην 
Πάρο. Ποια είναι η παρέμβαση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης;

Κ.Ρ.: «Σε συνδυασμό με την αύξη-
ση του μόνιμου πληθυσμού του νη-
σιού μας οι ανάγκες σε σχολική στέ-
γη είναι τεράστια όμως όχι σημερινή. 
Χρόνιο πρόβλημα οι τεράστιες ελλεί-
ψεις αιθουσών στο Γυμνάσιο και το 
2ο Δημοτικό Παροικιάς, ακατάλληλα 
μισθωμένα κτίρια για τη στέγαση των 
Νηπιαγωγείων της Παροικιάς, αδυνα-
μία των βρεφονηπιακών σταθμών να 
καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες. 
Για παράδειγμα έχουμε την περίπτωση 
των voucher χωρίς αντίκρισμα, καθυ-
στέρηση των απαραίτητων εργασιών 
στο «σπίτι του δασκάλου» για να λει-
τουργήσει σαν παράρτημα Νηπιαγω-
γείου.

Προφανώς η ευθύνη διαχρονικά 
των κυβερνήσεων είναι τεράστια για 
την κατάσταση αυτή, αφού η λύση θα 
ήταν η ύπαρξη ενός κεντρικού σχεδι-
ασμού για την αντιμετώπιση των αυ-
ξανόμενων συνεχώς αναγκών. Τα κόμ-

ματα εξουσίας στη χώρα μας όμως 
θεωρούν «κόστος» την εξασφάλιση 
σχολικής στέγης που να ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαί-
δευσης. 

Από την άλλη η αδιαφορία της δη-
μοτικής Αρχής είναι πρωτόγνωρη δια-
λαλώντας μάλιστα προκλητικά ότι είναι 
«στο πλάι της νεολαίας». Έξι ολόκληρα 

χρόνια δημαρχίας Μ. Κωβαίου και δεν 
υπάρχει ακόμα έτοιμη μελέτη για το Γυ-
μνάσιο. Δε μιλάμε φυσικά για εξασφά-
λιση χρηματοδότησης.

Δεν υπάρχει καμιά κινητικότητα για 
το κτιριακό πρόβλημα του 2ου Δημοτι-
κού.

Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για 
την εξασφάλιση οικοπέδων για την κα-
τασκευή κτιρίων προσχολικής αγωγής.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση 
τον Δεκέμβριο του 2019 προκαλέσα-
με σχετική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Αποφασίστηκε η εγκατά-
σταση προκάτ αιθουσών για την άμεση 
αντιμετώπιση προσωρινά των προβλη-
μάτων του Γυμνασίου και η προκήρυξη 
μελέτης για το 2ο Δημοτικό. Μέχρι σή-
μερα για το 2ο Δημοτικό δεν έχει γίνει 
κάτι και για πρώτη φορά ο δήμαρχος 
ζήτησε προκάτ αίθουσες από τον αρ-
μόδιο κρατικό φορέα στις 24 Ιουλίου 
παρά τις συνεχείς ερωτήσεις μας επί 
έξι μήνες και τη πρωτοβουλία μας με 
την συμβολή τοπογράφου-μηχανικού, 
υποψήφιου της Λαϊκής Συσπείρωσης 
να παραδώσουμε κάτοψη του χώρου 
τοποθέτησης των προκάτ».

Είμαστε σε μια περίοδο έξαρσης 
της πανδημίας και έρχεται και ο 
χειμώνας με τις πολλές ιώσεις. Εί-
μαστε «θωρακισμένοι» και ασφα-

Από την επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Παροικιάς.

Από τη συγκέντρωση κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Πάρο.

Η αδιαφορία της δημοτικής 
Αρχής είναι πρωτόγνωρη 
διαλαλώντας μάλιστα 
προκλητικά ότι είναι «στο 
πλάι της νεολαίας»
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λείς από υγειονομικής πλευράς 
όπως ενημερώνει ο δήμαρχος; 

Κ.Ρ.: «Η κατάσταση των υποδομών 
της Δημόσιας Υγείας στο νησί μας είναι 
γνωστή. Ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευ-
τικού, διοικητικού και βοηθητικού μό-
νιμου προσωπικού, μέσων και υλικών 
πριν και πολύ περισσότερο την εποχή 
της πανδημίας. Η προσπάθεια για τη 
λύση όλων αυτών των προβλημάτων 
σήμερα, δεν μπορεί να εξαντλείται 
στις χορηγίες, τις προσφορές και τον 
εθελοντισμό. Ο λαός χρυσοπληρώνει 
μέσω ασφαλιστικών εισφορών και 
φορολογίας τις υπηρεσίες υγείας και 
έχει δικαίωμα να απολαμβάνει παρο-
χή υπηρεσιών που να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες.

Είναι προκλητικό και συνάμα αστείο 
σε συνθήκες πανδημίας και έλλειψης 
επιστημονικής γνώσης για την αντιμε-
τώπιση του covid- 19 να επικαλείται 
κανείς ότι είναι «ασφαλής και θωρα-
κισμένος», στο όνομα μιας επικοινωνι-
ακής τακτικής με στόχο το προσωπι-
κό πολιτικό όφελος, όπως πιστεύει ο 
ίδιος. Γιατί την έλλειψη πολιτικής διεκ-

δίκησης για τα απαραίτητα μέτρα από 
μέρους του Δημάρχου το πλήρωσε η 
Πάρος φέτος πολύ ακριβά.

Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής 
και του δημάρχου προσωπικά είναι 
τεράστιες, γιατί αντί να διεκδικεί το 
δικαίωμα των παριανών στη Δημό-
σια Δωρεάν Υγεία με τη στάση του 
βάζει πλάτη στην κυβερνητική πολιτι-
κή που καθημερινά την υποβαθμίζει. 
Γνωρίζετε ότι το Κέντρο Υγείας, που 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί λόγω ελ-
λείψεων στις απαιτήσεις του μόνιμου 
πληθυσμού, καλείται να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του καλοκαιριού που ο 
πληθυσμός εξαπλασιάζεται. Στις ιδιαί-
τερες συνθήκες της εποχής μας ούτε 
η καθαριότητα του Κ.Υ. δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί λόγω έλλειψης προσω-
πικού».

Ναυάγιο «ΣΑΜΙΝΑ»

Στις 26 Σεπτεμβρίου έκλεισαν 
20 χρόνια από το τραγικό ναυά-
γιο του «ΣΑΜΙΝΑ». Η εταιρεία μας 
ενημέρωσε ότι τελείωσε η απά-
ντληση των καυσίμων και θα εί-
μαστε ασφαλείς για τα επόμενα 50 
χρόνια. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
έμμεσα και τη ματαίωση της ανά-
συρσης;

Κ.Ρ.: «Είναι ευτύχημα ότι η ρύπανση 
που προκλήθηκε φέτος ήταν σχετικά 
περιορισμένη, γεγονός που οφείλεται 
στις άμεσες ενέργειες του Λιμεναρχεί-
ου Πάρου και σε συντονισμένες πολι-
τικές παρεμβάσεις και πιέσεις ώστε να 
υπάρξει αντιμετώπιση της ρύπανσης 
και να προχωρήσει η απάντληση. Θε-
ωρώ ότι συμβάλαμε αποτελεσματικά 
στις μέχρι τώρα εξελίξεις καταθέτο-
ντας τις απόψεις μας στον δήμαρχο για 

την διαμόρφωση των αιτημάτων προς 
τον υπουργό Ναυτιλίας.

Όμως η πρόκληση ρύπανσης είναι 
δεδομένη και περιμένουμε από την δι-
καιοσύνη να καταλογίσει τις ευθύνες 
που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες του 
ναυαγίου. Σας θυμίζω ότι οι διαβεβαι-
ώσεις για πλήρη απάντληση των πε-
τρελαιοειδών είχαν δοθεί και πριν από 
είκοσι χρόνια. Εκτίμησή μας είναι 
ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές έχουν 
στόχο να διαμορφώσουν την επι-
χειρηματολογία για τη μη ανέλ-
κυση του ναυαγίου. Από την άλλη 
δεν έχουν σχέση με την πραγματικότη-
τα. 

Το ναυάγιο είναι «ζωντανό» και απο-
τελεί πηγή μόνιμης ρύπανσης. Οι προ-
θέσεις της εταιρίας είναι προφανείς. Να 
αποφύγει το κόστος της ανέλκυσης και 
της απομάκρυνσης. Εδώ ακριβώς πρέ-
πει να είναι στραμμένη η δική μας προ-
σοχή ώστε η υπουργική δέσμευση για 
την ανέλκυση και την απομάκρυνση του 
ναυαγίου να μην κωλυσιεργήσει και να 
μην συναντήσει εμπόδια στην υλοποί-
ησή της».

Προβλήµατα 
καθηµερινότητας

Να έρθουμε τώρα και στα μεγά-
λα χρονίζοντα προβλήματα. Τι γί-
νεται με τα σκουπίδια, το δεύτερο 
κύτταρο κ.τ.λ.

Κ.Ρ.: «Είναι συνείδηση όλων πλέ-
ον ότι αν η φετινή χρονιά είχε κινηθεί 
στη βάση των προβλέψεων αφίξεων ή 
επισκεψιμότητας προ κορονοϊού, η κα-
τάσταση θα ήταν δραματική από όλες 
τις πλευρές. Ο σχεδιασμός και η ορ-
γάνωση της καθαριότητας στην Πάρο 
αντιστοιχεί σε άλλες εποχές. Δεν έχει 

να κάνει μόνο με την υπηρεσία καθα-
ριότητας του δήμου, δηλαδή με το ελ-
λιπές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα 
που διαθέτει η υπηρεσία αλλά κυρίως 
με τον ανύπαρκτο σχεδιασμό της δημο-
τικής Αρχής σε σχέση με τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Όπως όλοι έχουν 
παραδεχτεί το πρώτο κύτταρο είναι 
«τελειωμένο» εδώ και καιρό. Η διαφυ-
γή υγρών αποβλήτων από το κύτταρο 
δεδομένη και χωρίς αντιμετώπιση με 
ότι αυτό σημαίνει για τον υδροφόρο 
ορίζοντα και την μόλυνση της περιοχής. 
Το δεύτερο κύτταρο, είναι κοινή διαπί-
στωση, καθυστερεί. Όπως επίσης είναι 
γνωστό ότι η διαχείριση των απορριμ-
μάτων στο Νότιο Αιγαίο πέρασε στην 
νεοϊδρυθείσα επιχείρηση «Φορέας Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
ΑΕ Ν. Αιγαίου». Τι σημαίνει αυτό για τον 
πολίτη; Εμείς έχουμε τονίσει ότι το 
κόστος της διαχείρισης αυτής θα 
είναι δυσβάστακτο για τους νη-
σιώτες. Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα με εφαρμόσιμες 
τεχνολογίες, που μεγιστοποιούν 
τα κέρδη των εμπλεκόμενων επι-
χειρηματιών αλλά επικίνδυνες 
για το περιβάλλον και την υγεία, 
όπως η καύση, είναι μπροστά μας. 

Βέβαια τα μεγάλα χρονίζοντα προ-
βλήματα που βαραίνουν το νησί δεν 
είναι μόνο αυτά. Σχολικά κτίρια, ασφά-
λεια πεζών (πεζοδρόμια), κυκλοφορια-
κό, οδικό δίκτυο (συντήρηση, επισκευή, 

επέκταση), υποδομές πολιτισμού και 
αθλητισμού, ανάδειξη πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αξιοποίηση δημοτικής 
περιουσίας προς όφελος του παριανού 
λαού, οργάνωση των υπηρεσιών του 
δήμου, αποχετευτικό Κώστου-Λευκών 
και Αλυκής-Αγκαιριάς και άλλα πολλά. 
Για να μην αναφερθούμε σε εκείνα που 
δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του δή-
μου η λύση τους όπως είναι η Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα μέσα από ένα οργα-
νωμένο Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα 
Υγείας, οι συνθήκες εκπαίδευσης κλπ, 
αλλά θα έπρεπε ο δήμος να είναι μπρο-
στάρης στη διεκδίκηση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Το «master plan» για το λιμάνι 
της Παροικιάς, που το περιμέναμε 
έξη περίπου χρόνια, φαίνεται ότι 
δεν προχωράει ή ακούγεται ότι 
απορρίφθηκε από την ΕΣΑΛ. Ποιες 
είναι οι συνέπειες μιας ματαίωσης; 
Τι θα γίνει με το με το λιμάνι, τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα 
όσα αντιμετωπιζόντουσαν μέσα 
από την υλοποίηση του «master 
plan».

Κ.Ρ.: «Και εδώ οι ευθύνες της δημο-
τικής Αρχής είναι μεγάλες. Η δεύτερη 

Επίσκεψη στην Μάρπησσα και στο Πίσω Λιβάδι. Εδώ καταγραφή των προβλημάτων του γηπέδου της Μάρπησσας.

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Η ζωή, η κοινωνία 
έχουν δυναμική και δεν 
χαρακτηρίζονται από 
στατικότητα.

Η συνάντηση της Νάουσας 
που στις νέες συνθήκες 
ήταν η πρώτη, ανέδειξε 
ακριβώς την αναγκαιότητα 
της επαφής και της 
επικοινωνίας μας με τους 
δημότες.
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φάση έπρεπε να παραδοθεί πριν από 
δυο περίπου χρόνια. Από την άλλη 
οι κατευθύνσεις προς τον μελετητή, 
χωρίς να έχει γνώση και να έχει απο-
φασίσει το δημοτικό συμβούλιο και 
κυρίως εν αγνοία του παριανού λαού, 
διαμόρφωσαν μια μελέτη «φαραωνι-
κών» διαστάσεων για την κλίμακα του 
νησιού. Μπορεί η πρότασή τους να 
διασφαλίζει τα συμφέροντα μεγαλοε-
πιχειρηματιών αλλά πρόκειται για μια 
μελέτη που η εκτέλεση της θα σημάνει 
την υποβάθμιση του οικισμού και του 
κόλπου της Παροικιάς.

Η σχετικά πρόσφατη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για ανάθεση 
μελέτης που ρυθμίζει και τα κυκλο-
φοριακά, αναιρεί το χρόνιο επιχείρημα 
του δημάρχου ότι το master plan θα 

ήταν η λύση των προβλημάτων. Η ευ-
θύνη του Μ. Κωβαίου είναι τεράστια 
για την κατάσταση του κυκλοφορια-
κού».

Αναγκαιότητα η 
επικοινωνία µε τον κόσµο

Σ’ αυτόν τον πρώτο χρόνο πα-
ρουσίας με την ενισχυμένη εκ-
προσώπηση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης πιστεύετε ότι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι σας έχουν βρει «κοινό 
βηματισμό»; 

Κ.Ρ.: «Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής 
Συσπείρωσης διαμορφώθηκε στη 
βάση της επιθυμίας αυτών που μετεί-
χαν να αλλάξουν τα πράγματα στην 
Πάρο, σεβόμενοι τις προγραμματικές 
αρχές της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ποτέ 
δεν είπαμε ότι συμφωνούμε όλοι σε 
όλα ή ότι έχουμε ταυτόσημες πολιτικές 
απόψεις. Αυτό ακριβώς διαμορφώνει 
τη θέση και την ενιαία στάση μας στα 
προβλήματα του παριανού λαού και 
αποτελεί «καρφί στο μάτι» της πλειο-
ψηφίας που προσπάθησε και προσπα-
θεί πολλές φορές να διεμβολίσει. Να 
σημειώσουμε ακόμα και τις δυσκολίες 
στη λειτουργία μας όταν δεν έχου-
με χώρο στέγασης και γραμματειακή 
υποστήριξη παρά τις προβλέψεις της 
νομοθεσίας».

Με αφορμή την πρόσφατη συ-
νάντηση με τους φορείς και τους 
κατοίκους στη Νάουσα θέλω να 
σας ρωτήσω πως εξασφαλίζε-
ται η επικοινωνία της παράταξης 
με τους παριανούς πολίτες; Πως 
ενημερώνεται τους πολίτες για τη 
δράση σας ως δημοτικοί σύμβου-
λοι αλλά και ενημερώνεστε για τα 
ζητήματα που υπάρχουν σε κάθε 
κοινότητα».

Κ.Ρ.: «Δυστυχώς η πανδημία εκτός 
των άλλων εμπόδισε την υλοποίηση 
του σχεδιασμού μας για συγκεντρώ-
σεις και εξορμήσεις σε όλα τα χωριά. 
Έτσι, κύρια, περιοριστήκαμε σε δημό-
σιες παρεμβάσεις μέσα από ανακοι-
νώσεις, τις παρεμβάσεις και πρωτο-
βουλίες στο δημοτικό συμβούλιο ή και 
έξω από αυτό. Παράλληλα η επίσκεψη 
μας στα χωριά και επαφή μας με τους 
εκλεγμένους μας συμβούλους σε κάθε 
κοινότητα μας δίνει τη δυνατότητα της 
γνώσης των προβλημάτων κάθε χω-
ριού. Η συνάντηση της Νάουσας που 
στις νέες συνθήκες ήταν η πρώτη, 
ανέδειξε ακριβώς την αναγκαιότητα 
της επαφής και της επικοινωνίας μας 
με τους δημότες. Αυτή η διαδικασία 
δεν συμβάλλει μόνο στην ενημέρωση 
των δημοτών για την δική μας δράση 
αλλά δίνει τη δυνατότητα και σε μας 
να αφουγκραστούμε ανάγκες και προ-
βλήματα. Γι’ αυτό και επιμένουμε στο 
προγραμματισμό συναντήσεων σε 
κάθε κοινότητα, τηρώντας πάντα όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας».

∆εν υπάρχουν αδιέξοδα

Πώς μπορούμε λοιπόν να προ-
χωρήσουμε στην λύση των προ-
βλημάτων που προαναφέρθηκαν 
αλλά και άλλων που είναι μπρο-
στά μας. Είμαστε σε αδιέξοδο; 
Υπάρχει ελπίδα;

Κ.Ρ.: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα κ. 
Ραγκούση. Η ζωή, η κοινωνία έχουν 

δυναμική και δεν χαρακτηρίζονται από 
στατικότητα. Άλλο αν οι εξελίξεις κι-
νούνται σε θετική ή αρνητική κατεύ-
θυνση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πα-
ριανών, ανεξάρτητα από την ψήφο 
τους στις τελευταίες εκλογές έχουν 
πλέον καταλήξει ότι αυτή η δημοτική 
Αρχή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των καιρών. Δεν μπορεί 
λόγω συγκρότησης, δεν μπορεί λόγω 
δυνατοτήτων, δεν μπορεί λόγω αδυ-
ναμιών δεν μπορεί λόγω κομματικών 
αγκυλώσεων που την αναγκάζουν να 
υπηρετεί την σκοπιμότητα και όχι τις 
ανάγκες που έχει ο παριανός λαός και 
ο τόπος.

Το δικό μας χρέος είναι να αναδει-
κνύουμε το «έλλειμμα» της δημοτικής 

αρχής, να προτείνουμε λύσεις προς 
όφελος του παριανού λαού και να 
επιχειρούμε τη κινητοποίηση των κα-
τοίκων και των φορέων, ώστε να δια-
μορφώνονται συνθήκες πίεσης για τη 
λύση των προβλημάτων μέσα και έξω 
από το δημοτικό συμβούλιο. Χρέος 
δικό μας είναι επίσης να βάζουμε στο 
τραπέζι της κουβέντας μια σειρά από 
ζητήματα που μπορεί να μην είναι των 
αρμοδιοτήτων του δήμου με τη στενή 
έννοια αλλά είναι ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με την ποιότητα της ζωής 
και με την ίδια τη ζωή των παριανών. 
Υγεία, παιδεία, η κατάσταση στο Αιγαίο 
και την περιοχή της Αν. Μεσογείου σή-
μερα κλπ. Ποιος πιστεύει ότι με αρνη-
τικές εξελίξεις ιδιαίτερα σε βάρος των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας 
δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις σε μας; 

Δείτε, ήμασταν, είμαστε και θα είμα-
στε μπροστά σε κάθε μεγάλο ή μικρό 
πρόβλημα. Για παράδειγμα στις κινη-
τοποιήσεις για την υγεία και τις ανε-
μογεννήτριες, στην επίλυση του κτιρι-
ακού της Κοινότητας Παροικιάς, στις 
αποφάσεις για τα σχολικά κτίρια, για 
την κατάσταση στο χώρο της υγείας, 
για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
με τα περιοριστικά μέτρα κλπ. Δεν θα 
σταματήσουμε, αντίθετα. Θα εντείνου-
με τις προσπάθειες μας, με επιμονή 
θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα, 
θα προτείνουμε και θα διεκδικούμε 
λύσεις με και για τον Παριανό λαό. 
Αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι 
δεν διοικούμε εμείς.

Τώρα για την ελπίδα. Ελπίδα πάντα 
υπάρχει. Για να αποκτήσει όμως σάρκα 
και οστά πρέπει να αντιστραφούν οι 
όροι της σημερινής πραγματικότητας. 
Πρέπει να διεκδικήσουμε τη ζωή 
που μας ανήκει και κανείς δε θα 
μας χαρίσει αν δεν αγωνιστούμε 
εμείς γι’ αυτή».

Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ και καταγραφή των προβλημάτων του.

Πίσω Λιβάδι, καταγραφή των προβλημάτων στο χώρο στάθμευσης.

Ελπίδα πάντα υπάρχει. 
Για να αποκτήσει όμως 
σάρκα και οστά πρέπει να 
αντιστραφούν οι όροι της 
σημερινής πραγματικότητας. 
Πρέπει να διεκδικήσουμε 
τη ζωή που μας ανήκει και 
κανείς δε θα μας χαρίσει αν 
δεν αγωνιστούμε εμείς γι’ 
αυτή.
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Ό,τι ξεχάσαμε
Η τραγωδία του «ΣΑΜΙΝΑ» στις 26/9/2000 

έχει μείνει στη μνήμη μας. Όλοι εύχονται να μην 
ξανασυμβεί, αλλά για τις πολιτικές ευθύνες λίγοι 
μιλούν…

Το «Σαμίνα», (παλιό «Γκόλντεν Βεργίνα») είχε 
μία ιστορία πίσω του. Ήταν αυτό το πλοίο το 
οποίο λίγα χρόνια πριν (4/11/1996), είχε προκα-
λέσει ναυτικό ατύχημα έξω από τη Σάμο, με την 
πυραυλάκατο «Κωστάκος», που έκανε άσκηση. 
(Για την ιστορία, η πυραυλάκατος είχε παριανό 
κυβερνήτη).

Το παλιό «Γκόλντεν Βεργίνα» μέσα στον αντα-
γωνισμό που γινόταν μετονομάστηκε σε «Σαμίνα», 
άλλαξε τον εξοπλισμό του σε ξενοδοχειακού τύ-
που, πρόσθεσε ένα όροφο επιπλέον κλπ… Ήταν 
η εποχή που το υπουργείο Ναυτιλίας «εξυπηρε-
τούσε» τους ακτοπλόους με κάθε τρόπο, ήταν η 
εποχή του «εκσυγχρονιστή» Σημίτη, ήταν η εποχή 
που η Ελλάδα πήγαινε για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν η εποχή του Χρηματι-
στηρίου, ήταν η εποχή Σφηνιά… Ήταν η εποχή που 
ο υπουργός, Χρ. Παπουτσής, θα έβαζε το μαχαίρι 
στο κόκαλο… και μετά τις δηλώσεις του ενδιαφε-
ρόταν για το που έχει καλό ψαράκι στην Πάρο…

Λίγοι ακόμα θυμούνται ότι μετά το ναυάγιο ακο-
λούθησαν διαμαρτυρίες από τους νησιώτες. Λίγοι 
θυμούνται τα μνημόσυνα που εξελίχθηκαν σε δια-
δηλώσεις σε Ικαρία και Πειραιά. Λίγοι θυμούνται 
την αναφορά-καταγγελία στις 21/9/2000 του Α’ 
μηχανικού του πλοίου, Α. Σορόκου, ότι το σκά-
φος παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα. Λίγοι θυ-
μούνται ότι ο εκπαιδευόμενος, Γιώργος Πατήλας, 
που βρισκόταν στη γέφυρα του «ΣΑΜΙΝΑ» τη μοι-
ραία νύχτα, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής 
-ως εκπαιδευόμενος- δήλωσε ότι το πλοίο δεν 
υπάκουε στους χειρισμούς του πηδαλιούχου για 
να αλλάξει πορεία, όταν κατάλαβαν ότι πήγαιναν 
για σύγκρουση στις «Πόρτες». Λίγοι θυμούνται ότι 
είχε αποπλεύσει χωρίς να είναι εφοδιασμένο με 
τα απαραίτητα έγγραφα αξιοπλοΐας.

Στη συνέχεια είχαμε ανακατατάξεις σε όλες τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες ενώ δεκάδες πλοία τύπου 
«ΣΑΜΙΝΑ» πουλήθηκαν και έγιναν παλιοσίδερα. 
Κανείς δεν τα ήθελε μετά το ναυάγιο… Λίγο πριν 
ήταν τα τέλεια πλοία, που με ένα γυάλισμα εσω-
τερικά, μερικές καρέκλες ξενοδοχείου και κάνα 
– δυο ορόφους από πάνω, «σκούπιζαν όλο το 
χρήμα στις Κυκλάδες». Κάποιοι δεν τα άλλαξαν 
(Αγούδημος) και χρεοκόπησαν. Άλλα παλιά πλοία 
(Εuropean Express), χαλούσαν σε κάθε δρομο-
λόγιο, ενώ για άλλα (Aqua Maria), είχαν βγάλει 
ανέκδοτα στη Λήμνο με ιστορίες από ταξίδια. Η δε 
ΝΕΛ –η εταιρεία που έφερε τα πιο γρήγορα πλοία 
στην Ελλάδα («Κεντέρης»)- έβαλε το «Μυτιλήνη», 
που ήταν «βασιλοπάπορο» της εποχής υπό κυπρι-
ακή σημαία και το παράτησε στη Σάμο μαζί με το 
πλήρωμά του. Το πλήρωμα το τάιζε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙ-
ΚΑ η κοινωνία του Καρλοβασίου.

Οι αντεργατικές πολιτικές συνεχίστηκαν (μόνο 
οι ναυτικοί και η ΠΝΟ ήταν κακοί) και οι εφο-
πλιστές έκαναν συγχωνεύσεις δρομολογίων, τα 
«βουτούσαν» από το κράτος, όριζαν τα δρομο-
λόγια και παρήγγειλαν νέα πλοία, από ναυπηγεία 
βέβαια του εξωτερικού. (Κατά τα άλλα για το «ΣΑ-
ΜΙΝΑ» έφταιγε η «κακιά ώρα».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αποζημίωση 
αγροτών στην 
Πάρο

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιά στη 
φυτική και ζωική παραγωγή τους από την πυρκαγιά 
που έγινε στις 26/9/2020 στη κοινότητα Πάρου και 

Κώστου του δήμου Πάρου, να υποβάλλουν αίτημα οι-
κονομικής ενίσχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου 
από σήμερα έως και τη Δευτέρα 12/10/2020.

Κατώτατα στρεμματικά όρια είναι:
- σιτηρά και αμπέλια: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές 

αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα.- ελιές: σύνολο 
κατεχομένων δέντρων 20, ελάχιστος αριθμός ζημιω-
θέντων δέντρων: 10.

- Κατώτατος αριθμός μελισσών: 5 σμήνη.

Τα 
παραλειπόμενα 
μιας πανδημίας

Η πανδημία, η καραντίνα, το social distancing, 

κοινώς λεγόμενο, κοινωνική αποστασιοποίηση, μας 

έκαναν να καταλάβουμε την αξία της ανθρώπινης 

επαφής. Μας δίδαξαν ότι η επικοινωνία, δια ζώσης, 

είναι και εκπαιδευτική και θεραπευτική πολλές φο-

ρές.

Σήμερα, δεν υπάρχει η λεγόμενη «ζωντανή» επι-

κοινωνία. Τα πάντα γίνονται «εκ του μακρόθεν» ή 

μέσω του ψηφιακού κόσμου. Ένα γκρίζο σύννεφο, 

έχει απλωθεί πάνω από τις καρδιές μας και την 

καθημερινότητα μας. Το άλλοτε γνωστό σύνθημα 

«μαζί», επαναλαμβάνεται συμπληρωμένο «Μαζί 

αλλά με ασφάλεια»! Τέλος οι χοροί στα πανηγύρια, 

υπό έξωση οι θαμώνες των beach bar των παραλι-

ών. Μακριά κι αγαπημένοι, θα τραγουδάμε, θα χο-

ρεύουμε, θα διασκεδάζουμε.

Οι νέες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται πλέον με 

αλληλεγγύη. «Κράτα με να σε κρατώ, να ανεβού-

με το βουνό», ό,τι πιο πολύτιμο αποκομίσαμε αυτή 

την ιδιαίτερη περίοδο που βιώνουμε και δεν γνω-

ρίζουμε για πόσο ακόμη. Φυσικά, τα διθυραμβικά 

σχόλια από κάθε πλευρά του πλανήτη για την αντι-

μετώπιση του covid-19 μας κάνουν να νιώθουμε 

περήφανοι. Πήραμε αέρα στα πανιά μας, και συ-

σπειρωθήκαμε γύρω από την εξουσία, στις δύσκο-

λες αυτές στιγμές, σύμφωνα με την αγγλική φράση 

«rally around the flag effect», έστω κι αν τα ιδεο-

λογικά μας χνώτα δεν ταιριάζουν.

Στην οικονομία, η πανδημία δημιούργησε μια πλη-

γή βαθιά χαίνουσα και πυορροούσα, σε όλους τους 

παραγωγικούς κλάδους, από τον τουρισμό μέχρι 

και τη διαφημιστική επικοινωνία. Με λιγότερες πω-

λήσεις, τα διαφημιστικά κονδύλια μειώθηκαν δρα-

ματικά. Τα πάντα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της 

«υγειονομικής ζώνης των πρωτοκόλλων»! Η λογική 

ως εργαλείο ερμηνείας της ζώσας πραγματικότη-

τας, δε «δουλεύει» πλέον. Όλα τα σχέδια, πιθανόν 

να ανατραπούν από τον εξωγενή παράγοντα που 

ακούει στο όνομα «έξαρση της πανδημίας». Με τα 

μέχρι στιγμής δεδομένα, είμαστε πολλά «κλικ» μα-

κριά για να επανέλθουμε στην γνωστή μας μέχρι 

χθες «κανονικότητα». Η ζωή όλων μας, περνάει σε 

φάση «αφυδάτωσης».

Μια ματιά στους δρόμους θα το επιβεβαιώσει. 

Άνθρωποι γεμάτοι άγχος, ανησυχία, φόβο στα μάτια 

και κίνηση σε ιδιότυπη καραντίνα. Μάσκες, γάντια, 

σπρέι αντισηπτικών, σφιγμένες γροθιές για γρήγορο 

χαιρετισμό και μαντηλάκια εμποτισμένα με Dettol. 

Το αμυντικό όπλο, σε κάθε επιδημία, πανικό, έκτα-

κτο εθνικό πρόβλημα, το χαρτί υγείας στοκαρισμένο 

σε όλα τα σπίτια. Η πρώτη έλλειψη προϊόντος από 

τα super markets. Κακόβουλες και αδιασταύρωτες 

εξηγήσεις θεωρούν ότι η έλλειψη στοκ χασαπόχαρ-

του, υποχρεώνει στην αγορά χαρτιού υγείας! Χρήζει 

ψυχολογικής ανάλυσης. Μοναδική ελπίδα σωτη-

ρίας της επικοινωνίας, είναι το διαδίκτυο. Κάνου-

με εκείνο που μας επιτρέπεται. Ζούμε για να επικοι-

νωνούμε ψηφιακά, μετά από μια τρίμηνη ψηφιακή 

ωρίμανση, λόγω εγκλεισμού. Για να μπορέσουμε να 

ξαναβρούμε τον καλό παλιό εαυτό μας, να βγούμε 

από το «χάλι» που βρισκόμαστε, χρειαζόμαστε να 

υπάρξουν πολιτικές ηγεσίες σε όλο τον κόσμο με 

όραμα αλτρουισμού και συνεργασίας. Τα φάρμακα 

τύπου placebo δεν αποδίδουν σε βαριά ασθενείς.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι πολιτικοί που βρί-

σκονται επικεφαλής πολλών κρατών, σε κάθε βήμα 

τους, πατάνε και τα κορδόνια των παπουτσιών τους. 

Το μέλλον όλων μας έχει πολύ ξηρασία και δύσκολα 

να βρούμε νερό για να ποτιστούμε. Οι ποικιλώνυ-

μες εξουσίες, καλούνται να δώσουν τα δικά τους 

δείγματα γραφής, για την επιστροφή στο ένδοξο 

παρελθόν. Μέχρι τώρα, την έβγαλαν ζάχαρη, όμως 

η συνέχιση της πανδημίας μπορεί να τους εξανα-

γκάσει σε άτακτη φυγή. Οι πολίτες καραδοκούν!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Ενεργειακή αναβάθμιση
Στις 30/9/2020 αποφασίστηκε η ένταξη και 

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του 
Υ.Π.ΕΝ., ενός ακόμα σημαντικού έργου με τίτ-
λο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Πα-
ροικιάς», με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης 
τον δήμο Πάρου, συνολικού προϋπολογισμού 
300.000 ευρώ.

Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης στον άξονα προτεραιότη-
τας Ι «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατατέθηκε από τον δήμο Πάρου, κύριο του έργου σε 
συνέχεια της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Πάρου για την έγκριση των 
τευχών δημοπράτησης, με την οποία επίσης αποφασίστηκε η επιπλέον χρηματοδό-
τηση από ιδίους πόρους του δήμου Πάρου του ποσού των 101.425 ευρώ για τη 
δημοπράτηση του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του λυκείου Παροικιάς 
με την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων, την αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων, την τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης στην οροφή καθώς και την εγκα-
τάσταση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου. Με την ολοκλήρωση 
του έργου και την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου, θα βελτιωθούν 
οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και θα μειωθεί το ετήσιο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής 
πολιτικής. 

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)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΪΚΗ, πωλείται 

3άρι διαµέρισµα, µε πάρκινγκ, σε 

εξαιρετική περιοχή και µε επενδυτική 

προοπτική. 4ος όροφος, προσόψεως,  

φωτεινό, καλαίσθητο, σε άριστη κατά-

σταση. Τιµή: 180.000€. Πληροφορίες: 

6978 449 306

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ,

ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 

για περισσότερες πληροφορίες: 6973 

599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται δωµάτιο 

κοντά στο δηµαρχείο, για όλο το 

χρόνο, για ένα άτοµο. ∆ιαθέτει w.c., 

πολυκουζινάκι και wifi . Τηλ. 6945 

069 970

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, κέντρο παραδοσιακού 

οικισµού, ενοικιάζονται 2 οικίες 

επιπλωµένες µε παραδοσιακά έπιπλα, 

50-65 τ.µ. για τη χειµερινή σεζόν 

ή και για όλο το χρόνο. Τηλ. 6944 

509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλησίον του Ναυτικού 

Οµίλου, διατίθεται διαµέρισµα προς 

ενοικίαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6936 501 107

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται επιπλωµένη 

οικία 45 τ.µ. για όλο το χρόνο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6974 211 515

∆ΡΥΟΣ ενοικιάζεται δυάρι µε 2 W.C., 

σαλόνι, κουζίνα, ένα υπνοδωµάτιο. 

Ανεξάρτητη παροχή νερού & 

ρεύµατος για όλο το χρόνο. Τιµή συ-

ζητήσιµη. Πληροφορίες 6977717884 

- 6977272991

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ/ΑΠΟΘΗΚΗ/ΓΚΑΡΑΖ/

ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ζητείται προς 

ενοικίαση για όλο το χρόνο, 200 – 

400 τ.µ., µαζί µε διαµέρισµα, έξω 

από την πόλη, ήσυχο µέρος, ή ΣΠΙΤΙ

µε πολύ µεγάλο χώρο εργασίας. Τηλ. 

22840 23368

ΝΑΟΥΣΑ και στην ευρύτερη περιοχή, 

ζητείται για ενοικίαση µονοκατοικία ή 

µεζονέτα, µε 2 Υ/∆ και θέα θάλασσα 

απαραίτητα, χωρίς έπιπλα, για µακρο-

χρόνια µίσθωση. Τηλ. 6932 269 229

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 

ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 

επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 

Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε κυρία 

για το µοίρασµα των εξόδων. Τηλ. 

επικοινωνίας: 698 459 7679

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 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ζητείται για πλήρη απασχόληση µε 

µόνιµη προοπτική, σε συµβολαι-

ογραφείο της Παροικίας Πάρου. 

Απαραίτητα προσόντα: Οργανωτικό-

τητα, ικανότητα στην εξυπηρέτηση 

πελατών, άψογος χειρισµός Microsost  

offi  ce. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, 

Γαλλικών (θα εκτιµηθεί). Προϋπηρε-

σία και γνώση του προγράµµατος της 

B-Logica θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα. 

Αποστολή βιογραφικών στο: notary@

chatzigeorgaki.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΚΟΠΕ-

ΛΑ ζητείται για µόνιµη εργασία από 

εταιρεία στη Μάρπησσα. Απαραίτητα 

προσόντα, άριστη γνώση αγγλικών 

και Η/Υ, λογιστικές γνώσεις, επι-

κοινωνιακή ικανότητα. Αποστολή 

βιογραφικών στο: fr.ni@hotmail.gr, 

τηλ. 6981 024 986

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι εσωτε-

ρική για φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου 

ή για οικιακές εργασίες. Περιοχή 

Παροικιάς. Τηλ. 699 8030 913

Πωλούνται από κατασκευαστή τα εξής ακίνητα:
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 παρα-
λία, 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 εσωτερική 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, πολ-
λές ελιές και άλλα οπωροφόρα, 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€

Προαγγελίες γάμου
Ο Μπάστας Σταμάτιος του Αλέξιου και της Ανθής το γένος Μαραγκουδάκη, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αλιπράντη Μαρουσώ
του Πέτρου και της Ευστρατίας το γένος Σκιαδά, που γεννήθηκε στον Πειραιά και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 8 Νοεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Παντά-
νασσας στη Νάουσα της Πάρου.

Ο Σομπόνης Νικόλαος του Ιωάννου και της Ρουμπίνης το γένος Πολυζώη, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Χανιώτη Αικατερίνη του 
Γεωργίου και της Αγγελικής το γένος Βιτζηλαίου, που γεννήθηκε στην Αγκαιριά και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν την 1 Νοεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στο Πυργάκι της Πάρου.



 | 13www.fonitisparou.gr

Το 
πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στο 
Μαράθι

Επίσκεψη ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου 
Αιγαίου πραγματοποιήθηκε στο Μαράθι, για την προ-
στασία και αξιοποίηση των αρχαίων λατομείων μαρ-
μάρου.

Σημειώνουμε ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε μία νέα 
συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Ευφυούς Αλλη-
λεπίδρασης (Intelligent Interaction) του Εργαστήριου 
Ευφυών Συστημάτων (iLab) του τμήματος Πολιτισμι-
κής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του πανεπιστήμιου 
Αιγαίου, που προέκυψε με αφορμή ημερίδα για τα αρ-
χαία λατομεία που διοργάνωσαν οι «φίλοι της Πάρου» 
στις 11/11/2019 στην Παροικιά. Η παραπάνω ερευνη-
τική ομάδα δραστηριοποιείται κυρίως στην τομή των 
περιοχών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, 
των Ευφυών Συστημάτων και της Διαχείρισης Πολιτι-
σμικής Κληρονομιάς, όπως η ψηφιακή αναπαράσταση 
πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω τεχνολογιών σημασιο-
λογικού ιστού, οι σύγχρονες μεθοδολογίες ψηφιακής 
αποτύπωσης στοιχείων πολιτισμικής κληρονομιάς, οι 
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας πολιτισμικού 
περιεχομένου κλπ. Επίσης, το πεδίο δραστηριοποίησης 

του εργαστηρίου καλύπτει όλο το φάσμα της επεξερ-
γασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την ψηφιο-
ποίηση και τεκμηρίωση της έως και τη διαχείριση, τον 
διαμοιρασμό και την ανάδειξή της.

Το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου, η παραπάνω ερευ-
νητική ομάδα επισκέφθηκε την Πάρο και τα αρχαία λα-
τομεία μαρμάρου στο Μαράθι, με στόχο την εποπτεία 
του χώρου και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανά-
δειξης της πολιτισμικής αξίας των αρχαίων λατομείων 
μέσω σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ψηφιο-
ποίησης της πρωτογενούς πολιτισμικής πληροφορίας. 
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τρισδιάστατες σα-
ρώσεις του χώρου με χρήση τρισδιάστατου σαρωτή 

laser και λεπτομερή αποτύπωση της γεωμετρικής και 
χρωματικής πληροφορίας της δομής των λατομείων 
με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως κάμε-
ρες 360ο κλπ. Συγχρόνως, έγινε εκτίμηση της θέσης 
των σημείων ενδιαφέροντος, καταγραφές από πτήσεις 
εναέριου εξοπλισμού (drone) καθώς και binaural κα-
ταγραφές ήχου του περιβάλλοντα χώρου.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθοριστούν 
το φάσμα ενεργειών που θα πραγματοποιηθεί στις 
επόμενες φάσεις της έρευνας, η εκτίμηση δυνατοτή-
των ανάπτυξης εφαρμογών ανάδειξης της πολιτιστι-
κής αξίας των λατομείων και τέλος, η διαμόρφωση 
ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας.

Απόψεις - Ειδήσεις

Απόφοιτος 
άγαμος 
αναζητά 
εργασία

Στα χρόνια που ήμουν φοιτητής η μετέπειτα επαγ-
γελματική μας πορεία ήταν τόσο διασφαλισμένη, που 
η απόκλιση για μεταπτυχιακά, ήταν δείγμα φιλοδοξίας, 
τάση για περιπέτεια, ελιτίστικη διάθεση. Η επετηρίδα 
και η μονιμότητα στο δημόσιο, αλλά και οι σχέσεις με 
ημετέρους, δεν απαιτούσαν ειδικά προσόντα. Αρκούσε 
η υπομονή και η μικρή ταλαιπωρία μέχρι η ζωή να πά-
ρει ένα ρυθμό προς τη γαλήνη και την ασφάλεια.

Οι καιροί άλλαξαν. Τα υπήνεμα λιμάνια των προη-
γουμένων δεκαετιών αποδείχτηκαν βάλτοι. Ο φοιτη-
τής που απλά παρακολουθεί τη σχολή είτε τακτικά 
είτε σποραδικά, για να περάσει τα μαθήματα και να 
δει μετά πώς θα πορευτεί, είναι ένα σίγουρο μοντέλο 
αποτυχίας. Το χειρότερο βιογραφικό συνοψίζεται στο 
ΑΓΑΜΟΣ απόφοιτος ψάχνει…

Οι φοιτητές σήμερα πρέπει να ενηλικιωθούν γρηγο-
ρότερα. Να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή συνέπεια, τις 
ευκαιρίες γνωριμίας με την αγορά εργασίας και τον 
απογαλακτισμό από το βαλάντιο των γονέων. Δυστυ-
χώς, οι περισσότεροι, τόσο έχουν εμποτιστεί με τη βε-
βαιότητα της ανεργίας, που δεν αντιλαμβάνονται καν 
ότι το πανεπιστήμιο ακόμα και σε εποχές κρίσης είναι 
η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης και εξάσκησης των 
δεξιοτήτων τους. Και στον αιώνα του ρίσκου και της 
διακινδύνευσης η καλλιέργεια της προσωπικότητας 
είναι σημαντικότερη από τις βεβαιώσεις παρακολού-
θησης και τους τίτλους. Να λοιπόν μερικές συμβουλές, 
που ξέρω από την εμπειρία μου με φοιτητές του πανε-
πιστημίου Αιγαίου, πως ίσως βοηθήσουν:

1. Μην μεμψιμοιρείτε με την οικονομική παρακμή της 

χώρας. Αναπτύξτε την επιχειρηματολογία 
σας και κάντε τις σκόρπιες σκέψεις πολι-
τική και κοινωνική θεωρία. Είναι η κατά-
σταση αυτή κοινός παρονομαστής, αφο-
ρά όλους τους νέους και διαμορφώνει 
για τους πάντες το πεδίο και τα κριτήρια 
επιβίωσης ή ανέλιξης

2. Ξεχωρίστε από το πλήθος του αμ-
φιθεάτρου. Αναλάβετε εργασίες, κάντε 
ερωτήσεις, αφήστε το αποτύπωμά σας 

στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι 
η καλύτερη ανατροφοδότηση για τον καθηγητή και ο 
μόνος τρόπος να σας θυμάται.

3. Εμπλακείτε στα ερευνητικά προγράμματα των δι-
δασκόντων σας και πάρτε μια πρώτη γεύση από τις ευ-
ρωπαϊκές μελέτες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, 
τα πρόσωπα που καθορίζουν την επιτυχία τους.

4. Καλύψτε τα γνωστικά κενά του λυκείου σε παρά-
πλευρα προσόντα, όπως ξένες γλώσσες, υπολογιστές.

5. Μάθετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τα λο-
γιστικά και φορολογικά, τα πρωτόκολλα, τις ιεραρχίες

6. Αναλάβετε ερευνητικές εργασίες πεδίου. Βγείτε 
στους δρόμους και πάρτε συνεντεύξεις, μοιράστε ερω-
τηματολόγια, γνωριστείτε με τις κοινωνικές τάξεις και 
τις διαφορετικές αντιλήψεις.

7. Εγγραφείτε σε εθελοντικές οργανώσεις, κάντε 
πρακτική σε φορείς, μιλήστε με διαμορφωτές γνώμης, 
ασχοληθείτε με τα καλλιτεχνικά και την πολιτική, όχι 
όμως μέσα από κομματικές αγκυλώσεις. 

8. Παράλληλα με τις επίσημες σπουδές γραφτείτε σε 
σεμινάρια, παρακολουθήστε μαθήματα για ένα ακόμη 
αντικείμενο, που σας ενδιαφέρει, εντελώς άσχετο με 
αυτό που σπουδάζετε.

9. Αρχίσετε να δημοσιεύετε σε έντυπα, περιοδικά, 
εφημερίδες της σχολής, δημιουργήστε ομάδες συζή-
τησης, παρέμβασης, προβληματισμού.

10. Μην γκετοποιείστε στην πανεπιστημιούπολη. Η 
πόλη που σας φιλοξενεί δεν είναι μόνο καφετέριες. 
Γνωρίστε την ιστορία της, αγαπήστε τους κατοίκους 
με τις ιδιαιτερότητες, βγείτε στα τοπικά κανάλια, κάντε 
εκπομπές στα ραδιόφωνα. Από το πρώτο έτος να με-
τατραπείτε σε ενεργούς πολίτες μιας κοινότητας, που 

θα σας συνοδεύει για αρκετά χρόνια. Μάθετε τους φο-
ρείς και συλλόγους με επιρροή και γίνετε κομμάτι τους.

11. Ακολουθήστε τους καθηγητές σας σε συνέδρια 
και επιστημονικές δραστηριότητες. Γίνετε δραστήριο 
μέλος της ερευνητικής τους ομάδας και αποτολμήστε 
μια ανακοίνωση ή παρουσίαση εργασίας.

12. Γραφτείτε στα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, 
που προσφέρονται από διάσημα πανεπιστήμια, ταξι-
δέψτε στο εξωτερικό και γίνετε στέλεχος διεθνών ορ-
γανώσεων, forum και δικτύων.

13. Χωρίς να αμελείτε τα γενικά μαθήματα, εστιάστε 
και αποκρυσταλλώσετε τους τομείς, με τους οποίους 
θα ασχοληθείτε στα μεγάλα έτη.

14. Μαζέψτε εμπειρία, συστατικές επιστολές, καλ-
λιεργείστε τις κοινωνικές δεξιότητες, διευρύνετε τα 
κοινωνικά δίκτυα, ενδυναμώστε τα στοιχεία της προ-
σωπικότητας, που σας κάνουν μοναδικό.

15. Διαμορφώστε το επαγγελματικό σας προφίλ στο 
ιντερνέτ, φτιάξτε ένα θεματικό blog ή ιστοσελίδα, συγ-
χρωτισθείτε με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και ρωτήστε τους πώς πέτυχαν ή γιατί 
απέτυχαν, δημιουργείστε εξειδικευμένες σελίδες στο 
Facebook. 

16. Συμμετέχετε στα προγράμματα ανταλλαγής 
φοιτητών και δραστηριοποιηθείτε στο γραφείο δι-
ασύνδεσης. Μάθετε την επαγγελματική πορεία των 
αποφοίτων και κυρίως επισκεφθείτε τους χώρους της 
μελλοντικής σας απασχόλησης, ώστε να σχηματίσετε 
μια ρεαλιστική αποτίμηση

17. Μάθετε τα επαγγελματικά σας δικαιώματα, τα 
ΦΕΚ και τους νόμους, που σας αφορούν, τους κανόνες 
και καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας, μιλήστε με 
τους επαγγελματικούς συλλόγους, με τα επιμελητήρια.

18. Οι εξεταστικές σκούπα, τα μαθήματα κληρονομιά 
για το τέταρτο έτος δε σας αφορούν. 

19. Μη χάνετε τον καιρό σας με δραστηριότητες, 
που μακροπρόθεσμα σας αποσπούν από το όραμά 
σας. Όσο κι αν διασφαλίζουν χαρτζηλίκι, απλά θα σας 
μετατρέψουν σε αιώνιους φοιτητές.

Ευστράτιος Παπάνης 
Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας 

πανεπιστημίου Αιγαίου
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Τα παιδιά δεν 
είναι κόστος, 
είναι το 
μέλλον!

Σχετικά με τις τιμωρητικές παρεμβάσεις του υπουρ-
γείου Παιδείας για τα αιτήματα των μαθητών, αλλά 
και «επικίνδυνων απόψεων που ακούστηκαν και στην 
Πάρο, η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπά-
ρου, δημοσιοποίησαν στις 5/10/2020 την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Το υπουργείο Παιδείας δυστυχώς έχει επιστρέψει 
σε εποχές σκληρού αυταρχισμού με την αντιπαιδα-
γωγική και τιμωρητική αντιμετώπιση των μαθητών/
τριων. Αυτό έγινε φανερό αρχικά από το άρθρο που 
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του 
σχολείου και άλλες διατάξεις» (12/6/2020):

- Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτ-
λους σπουδών των μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Θα αναγράφεται λοιπόν η καλή ή κακή 
διαγωγή σε απολυτήριους τίτλους στιγματίζοντας 
έτσι τους μαθητές. 

Το υπουργείο Παιδείας στις 30/09/ 2020 με από-
φασή του τιμωρεί τους μαθητές που συμμετέχουν 
στις καταλήψεις με αποκλεισμό από τη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και ταυτόχρονη χρέωση 
απουσιών. Μια απόφαση εξωφρενική. Τιμωρεί λοιπόν 
τους μαθητές επειδή αντιδρούν στην αδιαφορία και 
την ανεπάρκεια του υπουργείου. Η ελλιπής προετοι-
μασία των σχολείων ενόψει της πανδημίας, αν και 
υπήρχε χρόνος – μάσκες με λάθος διαστάσεις, κενά 
σε εκπαιδευτικούς, στοίβαγμα στις τάξεις, προβλήμα-
τα με την καθαριότητα των σχολείων – προκάλεσε την 
δικαιολογημένη αντίδραση των μαθητών.

Το υπουργείο Παιδείας προφανώς δεν αντιλαμβά-
νεται ότι:

- τα προβλήματα στα σχολεία λύνονται με σοβαρά 
μέτρα και διάλογο και όχι με τιμωρίες.

- ο ρόλος του είναι να φροντίζει για την απρόσκοπτη 
και ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα σχολεία 
της χώρας.

- τα παιδιά είναι η ελπίδα και το μέλλον.
Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για μια 

καλύτερη παιδεία.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛ-

ΛΟΝ».

Παρέμβαση ΕΛΜΕ

Για το ίδιο θέμα η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου 
δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«ΘΕΜΑ: «Η κατάσταση στην παιδεία και οι μαθητι-
κές κινητοποιήσεις»

Το ΥΠΑΙΘ, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την κρί-

σιμη κατάσταση της πανδημίας, προχωρά συνέχεια σε 
κινήσεις αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής συμπερι-
φοράς με στόχο και τους καθηγητές και τους μαθητές. 
Αρνούμενο τον διάλογο το μόνο που κάνει είναι να 
κατασυκοφαντεί και να τρομοκρατεί τους μαθητές. Τα 
αιτήματα των μαθητών, πολλά εκ των οποίων αφο-
ρούν διαχρονικά προβλήματα της παιδείας, βρίσκουν 
σύμφωνο το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.

Το θέμα της μείωσης του αριθμού των μαθητών 
στις τάξεις αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα επικοινωνίας. 
Γνωρίζοντας ότι μόνο μια μείωση του αριθμού των 
μαθητών θα ήταν αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 
της μετάδοσης του ιού, η κυβέρνηση προσπάθησε, με 
απίθανες σοφιστείες που θα ζήλευαν και οι μεγαλύ-
τεροι φιλόσοφοι, να αποδείξει ότι η μείωση των μα-
θητών δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μια 
μείωση που σε σχολεία όπου υπάρχουν αίθουσες θα 
ήταν εύκολο να γίνει με μια μικρή αύξηση του αριθμού 
των εκπαιδευτικών. Ό,τι όμως προβλέπει αύξηση των 
δημόσιων δαπανών για την παιδεία προκαλεί στην 
κυβέρνηση αλλεργία και φόβο μη τυχόν παγιωθεί μια 
τέτοια δαπάνη.

Αντί να μειώσει τον αριθμό των μαθητών, εφάρμοσε 
την χρήση μάσκας καθ’ όλη την διάρκεια του σχολεί-
ου, ένα μέτρο που είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή 
του τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγη-
τές. Η εμπειρία μας από τη χρήση μάσκας έδειξε ότι 
είναι πολύ δύσκολη η αναπνοή, όταν μιλάς συνεχόμε-
να και δυνατά. Περιττό να πούμε ότι δεν έχουν φτάσει 
στα σχολεία ακόμη οι μάσκες.

Για το θέμα των προσλήψεων των καθηγητών το 
υπουργείο περηφανεύεται ότι φέτος έκανε έγκαιρα 
προσλήψεις αναπληρωτών, όμως τα 150 κενά παρα-
μένουν ακόμη και σήμερα στις Κυκλάδες. Κενά που, 
βέβαια, καλύπτουν πάγιες ανάγκες που θα έπρεπε να 
καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών 
και όχι με αναπληρωτές. Αλλά είπαμε, οι προσλήψεις 
προκαλούν αλλεργία…

Τα βιβλία για άλλη μια φορά έρχονται καθυστερη-
μένα…

Το θέμα της καθαριότητας δεν έχει λυθεί ακόμη 
σε αρκετά σχολεία, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε 

να ρυθμίσει το θέμα των προσλήψεων λίγες μέρες 
πριν ανοίξουν τα σχολεία. Αν εν μέσω πανδημίας δεν 
φροντίζεις εγκαίρως το σημαντικότερο ζήτημα, τότε 
τι κάνεις;

Για όλα αυτά διαμαρτύρονται οι μαθητές. Και αντί 
να καθίσουν να ακούσουν την φωνή της νεολαίας, το 
μόνο που κάνουν είναι να επιδεικνύουν αυταρχισμό.

Και αλήθεια, ποιοι κουνάνε το δάχτυλο στους μαθη-
τές και ζητάνε ευθύνες;

Αυτοί που διαμαρτύρονται ότι χάνονται διδακτικές 
ώρες λόγω καταλήψεων και προσλαμβάνουν καθη-
γητές ακόμη και τον Ιανουάριο; Άραγε έχουν αναπλη-
ρωθεί ποτέ αυτές οι χαμένες ώρες από τις ετεροχρο-
νισμένες προσλήψεις;

Αυτοί που δεν έκαναν ούτε μια ενημέρωση ούτε ένα 
σεμινάριο για την λειτουργία των σχολείων εν μέσω 
πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα δίνανε 80 εκατομμύρια 
στα «σκοιλ ελικικου»;

Αυτοί που, σπάζοντας κάθε ρεκόρ παγκόσμιας πρω-
τοτυπίας, αύξησαν τον αριθμό των μαθητών στις τά-
ξεις;

Αυτοί που μοίρασαν μάσκες αλεξίπτωτα και ακόμη 
να φέρουν τις σωστές; Άραγε για το κόστος της λαν-
θασμένης παραγγελίας έχουν αναλάβει την ευθύνη;

Αυτοί που μοιράσανε 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ, για 
να τους λένε τι καλά τα καταφέρνουν, ενώ δεν έχουν 
κάνει τίποτα εδώ και επτά μήνες;

Αυτοί που χειροκροτούνε δήθεν τους γιατρούς και 
όχι μόνο δεν κάνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία 
αλλά στην πρώτη ευκαιρία τους δέρνουν κιόλας;

Και μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα το υπουρ-
γείο εκδίδει και την κατάπτυστη ΥΑ 131451/ΓΔ4 που 
αναφέρει ότι θα παίρνουν απουσίες όσοι μαθητές δε 
συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Αδιαφορεί, για 
άλλη μία φορά το ΥΠΑΙΘ, για τα παιδιά που δε διαθέ-
τουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (30% βρίσκεται κάτω 
από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) 
και όχι μόνο δεν τους τον παρείχε, παρά τις ψευδείς 
εξαγγελίες, αλλά τους τιμωρεί για τη φτώχεια τους 
με απουσίες.

Είναι γνωστό ότι την περίοδο της καραντίνας οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην τηλεκ-
παίδευση. Αυτή την φορά όμως δεν πρόκειται για δι-
αδικασία μάθησης αλλά για προσπάθεια εκφοβισμού.

Η άθλια επιχείρηση επιβολής εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης σε σχολεία που τελούν υπό κατάληψη δε 
θα περάσει. Κανένας συνάδελφος να μην υλοποι-
ήσει τις αντιδημοκρατικές εντολές του υπουρ-
γείου Παιδείας. Εξάλλου κανένας συνάδελφος δεν 
είναι υποχρεωμένος να έχει υπολογιστή και διαδίκτυο 
στο σπίτι του από τη στιγμή που δεν του τα παρέχει 
η υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να γίνουμε 
ούτε αστυνομικοί ούτε ρουφιάνοι. Οι μαθητές 
σήμερα είναι τα παιδιά μας και αύριο όταν, τε-
λειώσουν το σχολείο, θα είναι οι φίλοι μας. 
Κάθε προσπάθεια συκοφάντησης των μαθητών 
μας θα μας βρει απέναντι».
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Απάντηση Γ. 
Καβάλλη

Σχετικά με τα όσα έχουν γίνει στον Αθλητικό Όμιλο 

Πάρου και τη συγχώνευση των ομάδων στο νησί, αλλά 

και κατά πόσο η απόφαση αυτή έχει αφήσει εκτός 

αθλητικής δραστηριότητας αθλητές του νησιού, ο πα-

ραιτηθείς από μέλος του ΔΣ του ΑΟΠ, Γιώργος Καβάλ-

λης, έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή – απάντηση σε 

προηγούμενη ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο κ. Καβάλλης στην επιστολή του τονίζει ότι: «Αγα-
πημένε μου Αθλητικέ Όμιλε Πάρου! Δυστυχώς 
μπήκαμε σε έναν χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων 
κάτι το οποίο δεν αρμόζει στην ιστορία σου, αλλά 
θεωρώ αναγκαίο να καθαρίσω το όνομά μου από όσα 
μου καταλογίζει το Δ.Σ. που σε διοικεί και αποφασίζει 
για σένα χωρίς εσένα τον τελευταίο καιρό!

Ας ξεκινήσουμε με ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (γιατί 
όποιο σωματείο δεν θυμάται και δεν τιμά την ιστορία 
του δεν έχει καμία προοπτική για το μέλλον):

Δικαιολογημένα κάποιοι δεν γνωρίζουν καλά την 
ιστορία σου ως σύλλογος, μιας και δεν έχουν ασχολη-
θεί ιδιαίτερα για να τη μάθουν. Καλό θα είναι, λοιπόν, 
να μην διαστρεβλώνουν την ιστορία σου και να την 
αποδέχονται όπως ακριβώς είναι. Η ίδρυση σου, όπως 
γνωρίζεις, αγαπημένε μου Α.Ο. Πάρου προέκυψε από 
την ανάγκη η πρωτεύουσα του νησιού μας να εκπρο-
σωπείται ποδοσφαιρικά στο πρωτάθλημα Κυκλάδων, 
όπως μέχρι τότε γινόταν και στα υπόλοιπα χωριά του 
νησιού (π.χ. Νάουσα και Μάρπησσα). Προσωρινά είχε 

δεχθεί το 1987 ο Μ.Ε.Α.Σ. Αρχίλοχος να επιτρέψει την 
έκδοση δελτίων υπό την επωνυμία του για τη συμμε-
τοχή των αθλητών της Παροικίας στο πρωτάθλημα 
Κυκλάδων και το εγχείρημα αυτό πήρε σάρκα και οστά 
με τη φροντίδα του αείμνηστου Βασίλη Γιαννακίδη 
και της παρέας του θρυλικού «ΜΑΜ», χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Αρχιλόχου. Επομένως, το 
1990 ξεκίνησες την δραστηριότητά σου και επίσημα 
με την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου και τη συμμετοχή 
σου στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. Αργότε-
ρα, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 δημιούργησες και 
εφηβικό τμήμα ποδοσφαίρου, την θρυλική ομάδα με 
παιδιά γεννηθέντα το 1979, που αποτέλεσε και την 
αφετηρία των τμημάτων υποδομής σου. Μπάσκετ 
μέχρι τότε υπήρχε ερασιτεχνικά, στα υποτυπώδη γή-
πεδα του νησιού ώσπου στα μέσα της δεκαετίας του 
‘90επίσης αποφάσισες (καθ’ ότι είσαι ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
και όχι μόνο ποδοσφαιρικός σύλλογος), να βάλεις 
υπό τη σκέπη σου το τμήμα μπάσκετ με πρωτεργά-
τη τον Ροδίτη και προπονητή τον Μαούνη, καθώς και 
πολλών άλλων ανθρώπων του χώρου. Έτσι ξεκίνη-
σες δειλά-δειλά πιο οργανωμένα και υπεύθυνα την 
δημιουργία και τμημάτων μπάσκετ{ παιδικό, εφηβικό, 
ανδρικό και αργότερα γυναικείο με τους Λάμπρου και 
Τσαντάνη}, ενώ δεν άργησε και η στιγμή που έκανες 
την παρθενική σου συμμετοχή και στο πρωτάθλημα 
της Ε.Σ.Κ.Κυκλάδων. Ιστορικά λοιπόν, όλοι γνωρίζουν 
ότι ξεκίνησες από το ανδρικό ποδοσφαιρικό τμήμα και 
ακολούθησαν τα τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου κ.α. 
Αποτελούν μεγάλη προσβολή για σένα ως σύλλογο οι 
φωνές και η σπουδή του νυν Διοικητικού Συμβουλίου 
σου για να καταργήσουν το τμήμα πολύ πριν από τις 
συζητήσεις μεταξύ των Προέδρων για την ίδρυση της 

Αθλ. Ένωσης Πάρου, που υπήρξε για σένα ο λόγος 
ύπαρξής σου!».

Στη συνέχεια ο κ. Καβάλλης εισέρχεται στο οικο-
νομικό ζήτημα και σε εκείνα που κατηγορήθηκε και 
υποστηρίζει (απευθυνόμενος στον ΑΟΠ:

«Στην προηγούμενη επιστολή μου χρησιμοποίησα 
τον τρίτον πληθυντικό και δεν άφησα πουθενά να εν-
νοηθεί ότι το έργο ανακαίνισης του σπιτιού σου ήταν 
έργο του ενός αν και όλοι στο Δ.Σ. σου γνωρίζουν με 
στοιχεία πως κάλυψα πάνω από το 90% των εξόδων 
αναμόρφωσης των χώρων σου. Τις ενέργειες, μετά 
από δική μου πρωτοβουλία, για την αναμόρφωση των 
χώρων σου τις αναφέρω για να καταδείξω την διάθε-
ση και την αγάπη μου για την «την οργάνωση και το 
καλαίσθητο» και να σου επισημάνω ότι κάποιοι τις κα-
πηλεύτηκαν για να αντιπαρατεθούν δημόσια και να με 
σπιλώσουν υποστηρίζοντας ότι φέσωσα οικονομικά 
τον αγαπημένο μου σύλλογο, καθώς και να υποβαθ-
μίσουν την όλη προσπάθεια που έκανα επί ένα χρόνο 
ενασχόλησής μου με σένα (…)».

Τέλος, ο κ. Καβάλλης σημειώνει: «Ποδοσφαιριστές 
στον Α.Ο. ΠΑΡΟΥ πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα 
υπάρχουν. Δε θα πάψουν ποτέ να βγαίνουν γιατί η 
δυναμική του είναι πολύ μεγάλη. Το παν, ωστόσο, είναι 
το πλαίσιο και η οργάνωση. Αυτή τη στιγμή, τίποτα 
από τα δύο δεν υπάρχει. Χρειάζεται να ξαναχτιστεί 
μεθοδικά και σχεδιασμένα. Και όχι τσαπατσούλικα και 
στο πόδι όπως έγιναν όλο τον τελευταίο καιρό στον 
οποίο προαναφέρθηκα. Με την ανακοίνωση-απάντη-
ση του Δ.Σ. στην επιστολή παραίτησής μου έδειξαν ότι 
θέλουν να φορτώσουν στην πλάτη μου όλες τις τσα-
πατσουλιές του προέδρου και των ακόλουθών του, 
αλλά, αγαπητέ κ. Λάμπρου, ο φταίχτης δεν είμαι εγώ».

Ήττα για τον 
Πλοηγό

Σε αγώνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 
εφήβων της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο Πλοηγός Αντιπάρου 
ηττήθηκε από τον Περιστεριώνα Τήνου με 75-56 σε 
αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστή-
ριο της Σύρου, «Δημ. Βικέλας».

Η τυπικά γηπεδούχος ομάδα της Τήνου ήταν φανερά 
καλύτερη και μετά το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα 
πήρε καθαρό προβάδισμα στο σκορ, που διατήρησε και 
αύξησε έως το τέλος του παιχνιδιού. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα ήταν: 21-12, 32-24, 57-38 και 75-56.

Συνθέσεις:

ΤΑΚ Περιστεριώνας: Χαρικιόπουλος, Χατζίρης, 
Σακελλαρόπουλος, Περπινιάς, Σπεντζάρης 26 (2), Πά-
ντζι 2, Τσουλχάι 9 (1), Μπον 6, Μαρκουΐζος 3 (1), Σπα-
νός, Χάλαρης 6, Τζες 23 (5)

Πλοηγός Αντιπάρου: Αν. Φαρούπος 29 (1), Μα-
ρινάτος, Χρ. Φαρούπος 2, Καστανιάς, Καλάργυρος, Βι-
σκούλι 11, Τριαντάφυλλος 12 (1), Σκιαδάς, Χιούσα 2.

Τέλος, σε άλλους δύο αγώνες που πραγματοποιήθη-
καν στην ΕΣΚ Κυκλάδων, για το πρωτάθλημα παίδων 
η ΑΕ Σαντορίνης κέρδισε εκτός έδρας τα Φανάρια με 
74-72 και για το πρωτάθλημα κορασίδων ο ΑΟ Άν-
δρου κέρδισε με 59-54 τον Περιστεριώνα Τήνου.

Ήττα στην 
πρεμιέρα για 
την ΑΕ Πάρου

Στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς η ΑΕ Πάρου 
ηττήθηκε με 0-1 στην παράταση από την ΑΕ Σαντορί-
νης στο γήπεδο της Παροικιάς, για τον θεσμό κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Το γκολ για τους καλύτερους φιλοξενουμένους πέτυ-
χε στον τρίτο λεπτό της παράτασης ο Περογαμβράκης. 
Για την ΑΕ Πάρου η μεγαλύτερη ευκαιρία σημειώθηκε 
στο 70ο λεπτό, όταν μετά από σουτ του Αριανούτσου, 
η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της ομάδας της 
Σαντορίνης.

Στον πρώτο της επίσημο αγώνα η ΑΕ Πάρου αγωνί-
στηκε με τους: Νίκα, Γ. Ρούσσο, Παπαδόπουλο, Καμπά-
ση (Κοτσιοβό), Χίσκα, Εσάι, Παντελαίο (Μπαμπαλιού), 
Γιουρτζίδη, Αριανούτσο, Ραμπαβίλα (Κρητικό).

Αποτελέσματα κυπέλλου ΕΠΣΚ
ΠΑΣ Τήνου – Άνω Μερά 0-7
Άνω Σύρος – Παμμηλιακός 0-1
Καρτεράδος – Πανναξιακός 0-6
ΑΕ Πάρου – ΑΕ Σαντορίνης 0-1
ΠΑΣ Νάξου – Πύργος 2-7
Πανθηραϊκός – Αστέρας Τραγαίας 4-0
Σέριφος – Αίας Σύρου 1-3




