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Είναι η Μακεδονία μία και ελληνική; Η απάντηση εί-
ναι απλή και μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό άνοιγμα 
του χάρτη: όχι. Για την ακρίβεια η γεωγραφική περιοχή 
της Μακεδονίας είναι σήμερα κατανεμημένη ανάμεσα 
σε τέσσερα κράτη: την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγα-
ρία και την Αλβανία. 

Η διεκδίκηση και νομή της Μακεδονίας πραγματο-
ποιήθηκε πάνω από έναν αιώνα πριν, κατά τα τέλη του 
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε, η γεωγραφι-
κή περιοχή της Μακεδονίας -τμήμα της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας- αποτελούσε ένα πραγματικό μωσαϊκό 
λαών και εθνοτήτων. Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, Βούλ-
γαροι, Αλβανοί, κ.ά. ζούσαν δίπλα-δίπλα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, ακόμη και στο τμήμα της 
Μακεδονίας που τελικά ενσωματώθηκε στην ελληνική 
επικράτεια, οι Έλληνες αποτελούσαν μόλις το 42,6% 
του πληθυσμού (στη Δράμα π.χ. ήταν το 15%, στην 
Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη το 29%, κλπ.). Και αυτό, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που πρόβαλλε η ελληνική 
πλευρά (γιατί οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι π.χ. πρόβαλ-
λαν άλλα εθνολογικά στοιχεία ώστε να «τεκμηριώ-
σουν» τις δικές τους αντίστοιχες διεκδικήσεις). (1)

Πως «έλυσαν» οι βαλκανικοί εθνικισμοί (συνεπικου-
ρούμενοι και από τους αντίστοιχους σχεδιασμούς των 
τότε Μεγάλων Δυνάμεων) το «πρόβλημα» του μω-
σαϊκού εθνοτήτων στην περιοχή; Όπως το «έλυναν» 
διαχρονικά: με πολέμους, σφαγές, αναγκαστικές μετα-
κινήσεις πληθυσμών, κλπ. Έτσι, χρειάστηκαν 2 βαλκα-
νικοί πόλεμοι για να προκύψει το 1913 η τελική μοιρα-
σιά της Μακεδονίας (Συνθήκη Βουκουρεστίου): 51% 
στην Ελλάδα, 39% στη Σερβία -είναι η περιοχή που 
καταλαμβάνει σήμερα η ΠΓΔΜ- 9,5% στη Βουλγαρία 
και 0,5% στην Αλβανία. Χρειάστηκε δε η Μικρασιατική 
Καταστροφή και η προσφυγοποίηση εκατοντάδων χι-
λιάδων ανθρώπων ώστε οι Έλληνες κάτοικοι της Μα-
κεδονίας να φτάσουν το 88,8% του συνόλου (αφού 
τους  475.000 μουσουλμάνους «αντικατέστησαν» πε-
ρίπου 638.000 πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του 
Πόντου).

Η αναζωπύρωση των εθνικισμών στα πολύπαθα 
Βαλκάνια απειλεί και πάλι όλους τους λαούς τους 

ανεξαιρέτως. Σε αυτό, ο Έλληνας εθνικιστής έχει 
-αντικειμενικά- σύμμαχό του τον αντίστοιχο εθνικι-
στή της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, κλπ. Ο μισανθρωπισμός 
τους, τους ενώνει και τους αλληλοενισχύει. Κρύβονται 

πίσω από την αγάπη για την πατρίδα για να κρύψουν 
το πραγματικό, αποκρουστικό τους πρόσωπο. Γιατί 
βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πόσο «πατριώτες» ήταν οι 
ιδεολογικοί-πολιτικοί πρόγονοι των Χρυσαυγητών, οι 
ταγματασφαλίτες, που συνεργάστηκαν με τους Ναζί 
κατακτητές, σφάζοντας αμάχους για παραδειγματισμό 
και δολοφονώντας τους πραγματικούς πατριώτες που 
πολεμούσαν στα βουνά για την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας. 

Γιατί ανέκυψε εκ νέου το «Μακεδονικό» στις μέ-
ρες μας; Μα γιατί έπρεπε -σώνει και καλά- να μπει η 
ΠΓΔΜ στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ως προς αυτό συναινεί 
και «σπρώχνει», τόσο η άρχουσα τάξη της Ελλάδας 
όσο και της ΠΓΔΜ. Για μια ακόμη φορά τα γεωστρα-
τηγικά σχέδια «μικρών» και «μεγάλων» θέτουν τους 
λαούς στη μέση. Αλήθεια, για αυτούς που δημιουρ-
γούν αυτά -και άλλα- προβλήματα στους λαούς στην 
περιοχή μας -και όχι μόνο- γιατί δεν μιλούν καθόλου 
οι φασίστες; 

Γιατί, μια ζωή, οι φασίστες δεν ήταν παρά το μακρύ 
χέρι του συστήματος, με πολλές «χρήσεις», άλλοτε 
αξιοποιούμενοι ως τραμπούκοι και άλλοτε ως λαγοί. 

Έτσι και πριν από 8 περίπου δεκαετίες, οι Ναζί στη 
Γερμανία προσπάθησαν να πείσουν τον Γερμανό με-
ροκαματιάρη πως, για τη φτώχεια, την ανεργία και 
την πείνα που τον έδερνε, δεν έφταιγε αυτός που του 
ρουφούσε το αίμα καθημερινά (ντόπιοι εργοδότες και 
ξένα μονοπώλια), αλλά οι ξένοι, εντός και εκτός της 
χώρας του… Όλοι γνωρίζουμε σε τι ανείπωτα εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας οδήγησε αυτό...Καλό εί-
ναι όμως να γυρνάμε πίσω, ξανά και ξανά, γιατί, όπως 
είναι γνωστό «λαός που δεν γνωρίζει την Ιστορία του, 
είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει...».

Την πλέον αποστομωτική απάντηση στην προσπά-
θεια των φασιστών της Χρυσής Αυγής, να φυτέψουν 
το δηλητήριό τους στους μαθητές πίσω από τη μάσκα 
του δήθεν «Μακεδονομάχου», την έδωσαν όμως οι 
μαθητές της μαρτυρικής Κανδάνου-Παλαιοχώρας, οι 
οποίοι σε σχετικό τους γράμμα τόνισαν:

«Στις 19 του Νοέμβρη πάρθηκε απόφαση χωρίς 
την συγκατάθεση του προέδρου και των μαθητών, 
από μια ολιγομελής ομάδα παιδιών όπου έκαναν κα-
τάληψη με σύνθημα «Η Μακεδονία γη ελληνική». Επι-
πλέον εθνικιστικά site χρησιμοποιούν τα σχολεία μας 
για να καλλιεργήσουν το μίσος με άλλους λαούς… 
Καταδικάζουμε τους υμνητές της Χρυσής Αυγής που 
οι πρόγονοί τους συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ και 
έκαψαν τα χωριά μας… Καλούμε όλους τους μαθητές 
να πάρουν θέση απέναντι από τους φασίστες!».

Για την Ιστορία, να θυμίσουμε πως οι Ναζί το 1941 
κατέστρεψαν εκ θεμελίων το χωριό της Κανδάνου κα-
τασφάζοντας τους κατοίκους του ως αντίποινα στην 
αντίστασή τους στην Γερμανική εισβολή...

Α.Γ.
1. Βλ. σχετικό Παράρτημα στο Greek Refugee Set-

tlement Commission, Greek Refugee Settlement, 
εκδ. League of Nations, Geneva, 1926.

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 479

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

Εξώφυλλο του περιοδικού της Χρυσής Αυγής 
αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
Αδόλφου Χίτλερ! Στη σελίδα 32 του αφιερώματος 
διαβάζουμε: «Η μαγεία του αγκυλωτού σταυρού 
ζωντανή και ακέραια μάς παρασύρει στο τρελό 
της στροβίλισμα... Θα νικήσουμε, γιατί στην πο-
ρεία μας οδηγός στέκει Εκείνος, ο μεγάλος άν-
δρας της Ευρώπης, ο παντοτινός στρατιώτης, ο 
Αδόλφος Χίτλερ. Θα νικήσουμε, γιατί εκείνος μας 
οδηγεί. 20 Απριλίου 1989. HEIL HITLER!». Τα 
σχόλια περιττεύουν...

«Μακεδονικό»:  
Η ιστορία απαντά
Με αφορμή τις πρόσφατες προσπάθειες των φασιστών της Χρυσής Αυγής 
να απλώσουν τα δηλητηριώδη πλοκάμια τους στα σχολεία της χώρας μας 
κρυπτόμενοι πίσω από το «Μακεδονικό», αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά 
πόσο πολύτιμη είναι η γνώση της Ιστορίας μας. Μιας Ιστορίας, που δυστυχώς, 
δε διδάσκεται στα σχολεία, στερώντας από τους νέους ανθρώπους εκείνα τα 
απαραίτητα «όπλα» της γνώσης, με τα οποία θα μπορούσαν να αντισταθούν 
στην παραπληροφόρηση και τον σκοταδισμό.

Ιστορία
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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

Τσάι στην 
Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καθιερωμέ-
νο τσάι του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, στο 
οποίο οι επισκέπτες διασκέδασαν με τα ωραία 
τραγούδια της παρέας του Μανώλη Ραγκούση, 
Αστέριου Ρήγα, Νίκου Παπαδάκη, Μανώλη Δελέ-
ντα και στον ήχο τον Γιώργο Ραγκούση.

Ο πολιτιστικός σύλλογος ευχαριστεί θερμά για 

την παρουσία τους τον κ. Μαλαματένιο και κ. 
Άγουρο από τον δήμο Πάρου, και τον κ. Βαρβέλη 
εκπρόσωπο της ΚΔΕΠΑΠ. Επίσης, τους επισκέπτες 
από το Άσπρο Χωριό, τον σύλλογο «Ατλαντίς», τις 
εκπροσώπους του συλλόγου γυναικών «Αρηίς», 
καθώς και όλους όσοι τους τίμησαν και διασκέδα-
σαν μαζί τους!

Ο σύλλογος σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει 
ακόμα: «Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους τους εθε-
λοντές και μέλη του συλλόγου μας για τη βοήθεια 
τους, τους χορηγούς μας καθώς και τους Γιάννη 
Λουκή και Δημήτρη Καλαποδά για τη φωτογραφι-
κή κάλυψη της εκδήλωσης. Ευχόμαστε σε όλους 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με υγεία, ευτυχία και κάθε καλό 
στις οικογένειές σας! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!».

«Πάνω και ο 
Νοέμβριος»

Ικανοποιητική αύξηση αποβιβασθέντων επιβατών σημει-
ώθηκε στον λιμένα Παροικιάς τον μήνα Νοέμβριο 2018, 
καθώς είχαμε αυτόν τον μήνα αποβίβαση 11.228 επιβατών, 
έναντι 10.910 πέρσι και 10.194 το 2016.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2018 είχαμε 1.377 οχήματα Ι.Χ. 
που κατήλθαν από τα πλοία στην Πάρο, 606 φορτηγά, 309 
δίκυκλα, 2 πούλμαν και 7 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Σημει-
ώνουμε πάντως ότι ο φετινός Νοέμβριος με τους 11.228 
αποβιβασθέντες επιβάτες υπολείπεται αρκετά από τη δε-
καετία του 2000 που οι επισκέπτες στην Πάρο αυτόν τον 
μήνα ήταν αυξημένοι κατά 30% περίπου, με αποκορύφωμα 
το 2010 που είχαμε 15.783 αποβιβασθέντες επιβάτες. Θυμί-
ζουμε όμως ότι το ρεκόρ του Νοεμβρίου 2010 οφείλε-
ται κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές εκείνης της 
εποχής και τη μετακίνηση που είχαμε των ετεροδημοτών.

Σε ό,τι αφορά τους αποβιβασθέντες επιβάτες του Νοεμ-
βρίου 2018 οι περισσότεροι (7.777) ήταν από τον λιμένα 
Πειραιώς, οι 1.502 από τον λιμένα Νάξου, οι 993 από τον λι-
μένα Ερμούπολης και έπονται –κατά σειρά- εκείνοι από τους 
λιμένες Θήρας, Αμοργού, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου και Ίου.

Στις μετακινήσεις επιβατών από την Πάρο προς άλλους 
λιμένες είχαμε τον φετινό Νοέμβριο 11.286 αναχωρήσεις με 
τους 8.039 επιβάτες να έχουν ως προορισμό το λιμάνι του 
Πειραιώς. Ακόμα, από το λιμάνι της Παροικιάς είχαμε την 
αναχώρηση 1.765 Ι.Χ. αυτοκινήτων, 477 φορτηγών, 340 δι-
κύκλων, 17 αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και ενός πούλμαν. 

Τέλος, τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκαν 156 κατά-
πλοι πλοίων στον λιμένα Παροικιάς από τέσσερα διαφορε-
τικά πλοία.
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Ξερολιθιά

Την εγγραφή της τέχνης της ξερολιθιάς στον αντι-
προσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της ανθρωπότητας ενέκρινε μετ’ επαίνων η 
διακυβερνητική επιτροπή της σύμβασης για τη διαφύ-
λαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, 
2003).

Η παραπάνω ενέργεια έγινε στην 13η ετήσια συ-
νεδρίαση της επιτροπής (Port Louis, Μαυρίκιος, 26 
Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018), ύστερα από τον 
κοινό φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλε η Ελλάδα 
(υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διεύθυνση νε-
ότερης πολιτιστικής κληρονομιάς) μαζί με άλλες επτά 
χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύ-
προς, Σλοβενία).

Οι ξερολιθικές κατασκευές συνδέονται άμεσα με την 
παραδοσιακή οργάνωση του παραγωγικού χώρου των 
αγροτικών κοινοτήτων και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 

κάθε τόπου. Αποτελούν παγκόσμιο σύμβολο και τεκ-
μήριο της σχέσης που συγκροτήθηκε ιστορικά μεταξύ 
ανθρώπου και περιβάλλοντος, καθώς είναι οι παντα-
χού παρόντες μάρτυρες του ανθρώπινου μόχθου. Σε 
κάθε τους μορφή -μονοπάτια, γεφύρια, αναβαθμίδες, 
εντυπωσιακά σύνολα καλλιεργειών σε πεζούλες, τα-
πεινά κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης, ποικί-
λες κατασκευές που υποστηρίζουν συστήματα δια-
χείρισης του νερού, τοίχοι αντιστήριξης, περιφράξεις, 
διαμόρφωση χωραφιών και κήπων, οδικά δίκτυα- οι 
ξερολιθικές κατασκευές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθ-
μό στην οικολογική ισορροπία, ειδικά σε περιοχές που 
μαστίζονται από την εδαφική διάβρωση και άλλες δυ-
σμενείς κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.

Η τέχνη της ξερολιθιάς εξασκείται και σήμερα (όπως 
και στο παρελθόν) από αγρότες και επαγγελματίες 
τεχνίτες της πέτρας. Η μετάδοση της παραδοσιακής 
τεχνογνωσίας στις νεότερες γενιές γίνεται από τους 
παλαιότερους κατόχους της τέχνης (μάστορες) αλλά 
και από οργανωμένους φορείς εκμάθησης και εξά-
σκησης. Τα τελευταία χρόνια πάντως η συμβολή της 
στην οργάνωση και συγκρότηση τοπίων και ταυτοτή-
των υπογραμμίζεται πλέον σε διεθνές επίπεδο όλο και 
περισσότερο.

Η διεύθυνση νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια για την εφαρμογή της 
σύμβασης για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς (UNESCO, 2003) στην Ελλάδα, αποδίδει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του ελληνικού αγρο-
τικού τοπίου ως πολιτισμικού αγαθού, καθώς αποτελεί 
ένα ευρύ πλέγμα πολιτισμικών εμπειριών και βαθιά 
ριζωμένων στον χρόνο πολιτισμικών πρακτικών, μετα-

ξύ των οποίων και παραδοσιακές τεχνογνωσίες, όπως 
αυτή της ξερολιθιάς.

Η τέχνη της ξερολιθιάς είναι το έκτο στοιχείο άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφει η χώρα μας 
στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο. Έχουν προηγηθεί 
το 2013 η μεσογειακή διατροφή (από κοινού με την 
Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κύπρο, Κροα-
τία), το 2014 η τεχνογνωσία της παραδοσιακής μα-
στιχοκαλλιέργειας στη Χίο, το 2015 η τηνιακή μαρμα-
ροτεχνία, το 2016 το εθιμικό δρώμενο των μωμόερων 
σε οκτώ χωριά της Κοζάνης και το 2017 το Ρεμπέτικο.

Η Ελλάδα έχει υποβάλει δύο ακόμα διεθνικούς φα-
κέλους υποψηφιότητας για εγγραφές στον ίδιο κατά-
λογο της UNESCO. Πρόκειται για την υποψηφιότητα 
της ψαλτικής τέχνης (βυζαντινή ψαλτική), που υποβλή-
θηκε από κοινού με την Κύπρο, και τη μετακινούμενη 
κτηνοτροφία στη Μεσόγειο και τις Άλπεις (από κοινού 
με Ιταλία και Αυστρία). Και οι δύο φάκελοι πρόκει-
ται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες επιτροπές της 
UNESCO το φθινόπωρο του 2019.

Εκµεταλλευτείτε 
τις εκδόσεις

της προσφοράς µας
και προβάλετε 

την επιχείρησή σας
µε έκπτωση έως 65%

Χριστούγεννα
στην Πάρο!

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

10 ∆εκεµβρίου
όλοι στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας
18:30 στην αίθουσα «Αρχίλοχος»

Απαιτούµε:
• να δοθούν πίσω τα κλεµµένα
   κατά τη διάρκεια της κρίσης
• επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης 
• επαναφορά του µειωµένου φπα στα νησιά 
• µείωση στις τιµές των καυσίµων
• µειωµένα εισιτήρια για συνταξιούχους
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Μηνυτήρια 
αναφορά

Μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε στις 28 Νοεμβρίου 
2018 από τον κ. Ηλ. Κουντρομιχάλη στην εισαγ-
γελία Σύρου, σχετικά με τη μη λειτουργία του ασθε-
νοφόρου αεροσκάφους ιδιοκτησίας του Βελεντζείου 
Ιδρύματος Πάρου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφη-
μερίδας μας στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος 
ότι ανακύπτουν νομικά και διαδικαστικά προβλήματα 
που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο, ενώ το 
πρόβλημα της ακινητοποίησης του αεροσκάφους είναι 
οικονομικό, θεσμικό και οικονομικό.

Ακόμα, -σύμφωνα πάντα με τις έγκυρες πληροφο-
ρίες που έχουμε για τη μηνυτήρια αναφορά- για την 
κατάσταση αδράνειας του αεροσκάφους προκύπτουν 
ερωτήματα για πράξεις και ενέργειες των αρμοδίων 
που χειρίστηκαν την υπόθεση. Τα ερωτήματα καταλή-
γουν: α) αφού έχουν γίνει όλα καλώς και νομότυπα, 
γιατί τότε στα 12 χρόνια απόκτησης του αεροσκάφους 
έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο τρία χρόνια και 
β) αν υπάρχει μέλλον γι’ αυτό, και τον σκοπό που απο-
κτήθηκε.

Η μηνυτήρια αναφορά καταλήγει ότι έως σήμερα 

για το αεροσκάφος έχει δαπανηθεί πάνω από ένα εκα-
τομμύριο ευρώ από το Βελέντζειο Ίδρυμα, χωρίς όμως 
αυτό να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες που έπρεπε να 
είχε προσφέρει. Η αναφορά ζητάει από την εισαγγε-
λέα Σύρου να διερευνήσει στο πλαίσιο του νόμου σε 
βάθος την υπόθεση εξετάζοντας το ενδεχόμενο της 
τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τους εμπλεκόμε-
νους.

Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε στον δικηγόρο 
Σύρου, Κωνσταντίνο Δοκιμάκη, που είναι εκείνος 
που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγε-
λέα της Σύρου και του ζητήσαμε να μας σχολιάσει το 
γεγονός ή να μας επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που 
έχουμε για την υπόθεση. Ο κ. Κ. Δοκιμάκης αρνήθηκε 
κάθε σχολιασμό.

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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& διανοµή
κατ’ οίκον!

Γιορτινό τραπέζι µε
αγαπηµένα πρόσωπα και
προϊόντα του τόπου µας

καλεσ γιορτεσ!

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

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

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

Ιατρεία
Η λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων Πάρου 

για τον Δεκέμβριο 2018 (με ωράριο 8.30-14.00), θα 
έχει ως εξής:

Ιατρείο Νάουσας
11/12 Μάρκος Μαλαματένιος
19/12 Άννα Γαϊτανάρου
20/12 Μάρκος Μαλαματένιος
24/12 Άννα Γαϊτανάρου
Ιατρείο Μάρπησσας
7/12 Άννα Γαϊτανάρου
10/12 Αικ. Νικηφόρου
12/12 Σάββας Τσαραμανίδης
17/12 Μυρσίνη Ρώσση
18/12 Μυρσίνη Ρώσση
20/12 Αγγελική Σιαίνη
Ιατρείο Αγκαιριάς
12/12 Μυρσίνη Ρώσση
17/12 Μάρκος Μαλαματένιος.

«Περπατητές»
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 οι «Περπατητές» 

Πάρου θα έχουν μία ακόμα όμορφη πεζοπορία από τις 
Λεύκες στον Δρυό, μέσω Λαγκάδας.

Πρόκειται για μια σχετικά δύσκολη διαδρομή συνο-
λικής απόστασης 10 χλμ και διάρκειας 4-4.30 ωρών 
με υψομετρική διαφορά +326μ. και -511μ.

Το σημείο συνάντησης και εκκίνησης της πεζοπορί-
ας είναι στις 10 το πρωί στην πλατεία Ηρώων των 
Λευκών, όπου από εκεί θα κατευθυνθούν προς Στρού-
μπουλα για περίπου 2,5χλμ. μέσα από μονοπάτια, μέ-
χρι να συναντήσουν τον χωματόδρομο που μας οδηγεί 
στην περιοχή της Λαγκάδας. Η διαδρομή θα περάσει 
από τις Αγριλιές και κατόπιν στον Καβουροπόταμο, 
για να καταλήξουν στον τελικό προορισμό που είναι 
ο Δρυός.

Απαραίτητος εξοπλισμός: πεζοπορικά παπούτσια, 
σακίδιο πλάτης με τουλάχιστον ένα λίτρο νερό, πρό-
χειρο φαγητό, αντιανεμικό μπουφάν, ενώ τα παιδιά 
κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται υποχρεω-
τικά. Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν 
να μετέχουν στην πεζοπορία πρέπει να έχουν μαζί τους 
μία σακούλα σκουπιδιών και ένα μικρό κλαδευτήρι, για 
να μαζεύουν τυχόν σκουπίδια και να κλαδεύουν όπου 
χρειάζεται.

Τέλος, η επιστροφή από τον Δρυό προς Λεύκες θα 
πραγματοποιηθεί με το δρομολόγιο λεωφορείου στις 
14:55 με κόστος εισιτηρίου 1,80 ευρώ. Για περισσό-
τερες πληροφορίες: (Αρσενία Χανιώτη 6974 303803) 
και (Ματθαίος Σκανδάλης 6973 006046).

Τοπικές ειδήσεις
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Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός αθλητικού 
κέντρου στο αγροκήπιο, που θα περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων, γήπεδο ποδοσφαίρου με στίβο, ανοικτό κολυμ-
βητήριο, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, αναψυκτήριο, 
παιδική χαρά κ.α.

Το σήμερα
Όπως είναι γνωστό το γήπεδο ποδοσφαίρου του 

ΑΜΕΣ «Νηρέας» παραχωρήθηκε πριν από 14 χρόνια 
για τη δημιουργία του δημοτικού σχολείου με τη δέ-
σμευση της τότε δημοτικής αρχής (αλλά και των επο-
μένων) για τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου σε 
συνδυασμό με πλήρη στίβο στην περιοχή του αγροκη-
πίου Νάουσας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλά-
δα 2004».

Παρόλο που εκπονήθηκε μελέτη για την κατασκευή 
γηπέδου με στίβο, το έργο έχει παραμείνει στα σχέ-
δια μέχρι και σήμερα. Έτσι, στο ποδόσφαιρο ο Νηρέας 
χρησιμοποιεί κατά καιρούς τα γήπεδα ποδοσφαίρου 
της Παροικίας και των Μαρμάρων. Το 2013, μετά από 
συνεχή αιτήματα κατασκευάστηκε ένα μικρό γήπεδο 
ποδοσφαίρου 8Χ8 (διαστάσεων 65Χ35 μ.) για να κα-
λύπτει τις προπονητικές ανάγκες του.

Η ανάγκη
Με το πέρασμά του χρόνου η διεύρυνση των δρα-

στηριοτήτων του ΑΜΕΣ «Νηρέας» καθιστά επιτακτική 
τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης. Ο συνολικός 
αριθμός αθλητών/τριών που συμμετέχουν στα τμήμα-
τα ποδοσφαίρου (ακαδημίες και ομάδα ανδρών) και 
βόλεϊ ξεπερνά στα 135 άτομα, σύμφωνα με τους πα-
ρουσιαστές της πρότασης.

Παράλληλα, εδώ και ένα χρόνο, στη Νάουσα δρα-
στηριοποιείται και ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας «Ναϊ-
άς», με εντυπωσιακή συμμετοχή αθλητών/τριών (160 
άτομα στα τμήματα ιστιοπλοΐας και κολύμβησης). Είναι 
αυτονόητο ότι η έλλειψη χώρων άθλησης αποτελεί 
τροχοπέδη τόσο στο έργο των δύο συλλόγων, όσο και 
στην προοπτική ανάπτυξης κι άλλων αθλητικών τμη-
μάτων ή άλλων αθλητικών συλλόγων στην Πάρο. Οι 
αθλητικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας 
είναι ανύπαρκτοι με εξαίρεση τις σχολικές εγκαταστά-
σεις. που όμως δεν είναι προσβάσιμες. Ως αποτέλεσμα 
κάτοικοι  και επισκέπτες δεν έχουν δυνατότητα άθλη-
σης. Η έλλειψη αθλητικών χώρων δεν αποτελεί πρό-
βλημα μόνο των κατοίκων της Νάουσας. Με εξαίρεση 
το κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας και τα δύο 
γήπεδα ποδοσφαίρου (Παροικίας και Μαρμάρων), δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για την κάλυψη της 
ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για άθληση.  

Το αγροκήπιο
Το σγροκήπιο Νάουσας αποτελεί γεωτεμάχιο με 

εξασφαλισμένη την χωροθέτηση αθλητικών εγκατα-
στάσεων (μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
Πάρου) συνολικής έκτασης 30.342,00 τ.μ. ενώ έχει 
ήδη εκπονηθεί η μελέτη για την κατασκευή γηπέδου 
με στίβο. Εκτός αυτού λόγω της θέσης του δύναται να 
εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της 
Πάρου (Νάουσα, Αμπελάς, Υστέρνι, Κώστος, Λεύκες, 
Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομος, Μώλος, Δρυός 
κλπ).

Η πρόταση
Αντικείμενο της πρότασης είναι το προγραμματικό 

σχέδιο (Master Plan), για τη δημιουργία ενός αθλη-
τικού κέντρου στο αγροκήπιο Νάουσας, σύμφωνο με 

τις σχετικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.

Με το παρόν Master Plan προτείνεται να ενταχθούν, 
πέραν του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 
το οποίο διατηρείται, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και 
τα συνοδά έργα, δηλαδή:

Είσοδος, αναψυκτήριο, παιδική χαρά, υπαίθριος χώ-
ρος άθλησης, γήπεδο ποδοσφαίρου 65Χ100 μ., απο-
δυτήρια και κερκίδες, πισίνα κολύμβησης 50Χ21 μ., 
κτίριο και κερκίδες κολυμβητηρίου, υπάρχον γήπεδο 
8Χ8, γήπεδο καλαθοσφαίρισης, γήπεδο πετοσφαίρι-
σης, γήπεδο αντισφαίρισης, δευτερεύουσα είσοδος, 
χώρος στάθμευσης και χώρος βοηθητικών εγκατα-
στάσεων.

Τα προβλήματα
Εκτός από το προφανές πρόβλημα της εξεύρεσης 

χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων, είναι 
απαραίτητο να αποκτηθούν τμήματα γειτονικών οι-
κοπέδων στα βόρεια, συνολικής έκτασης περίπου 2 
στρεμμάτων, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες και είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή του στίβου.

Το εκτιμώμενο κόστος για το έργο ανέρχεται 
συνολικά στα 4,7 εκ. ευρώ (γήπεδο, στίβος, απο-
δυτήρια, κερκίδες 1,4 εκ. ευρώ, κολυμβητήριο, αποδυ-
τήρια, κερκίδες 2 εκ. ευρώ, ανοιχτά γήπεδα 450.000 
ευρώ, αναψυκτήριο 150.000 ευρώ, παιδική χαρά 
100.000 ευρώ, χώρος υπαίθριας άθλησης 100.000 
ευρώ, είσοδος περιφράξεις, διαμορφώσεις 
200.000 ευρώ, χώροι στάθμευσης 100.000 ευρώ και 
λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 200.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση
Οι μοναδικοί, έως σήμερα, τρόποι χρηματοδότησης 

του έργου είναι: α) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων, β) Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του 
δήμου Πάρου, γ) συνεργασία με ιδιώτες και δ) χορηγί-
ες ιδιωτών και ιδρυμάτων.

Τα πιθανά σενάρια υλοποίησης του έργου είναι: 
1. Εκπόνηση μελέτης για το σύνολο του έργου, έκ-

δοση απαραίτητων αδειών και υποβολή του φακέλου, 
είτε μέσω του δήμου, είτε μέσω της περιφέρειας, για 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

2. Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, αδει-
οδότηση και άμεση υποβολή της για χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλλη-
λα εκπόνηση μελέτης για τους υπόλοιπους χώρους, 
αδειοδότηση και εξεύρεση χρηματοδότησης είτε από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου είτε από ιδιώτες

3. Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, αδει-
οδότηση και άμεση υποβολή της για χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλ-
ληλα εκπόνηση μελέτης κολυμβητηρίου, αδειοδότηση 
της και εξεύρεση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Ταυτόχρονα εκπόνηση συνο-
λικής μελέτης για τα υπόλοιπα έργα, αδειοδότηση και 
εξεύρεση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου, είτε από ιδιώτες, είτε από κοινού. 

Εναλλακτικά, για τη χρηματοδότηση του συνόλου 
του έργου ή τμημάτων του θα μπορούσε να εξετα-
στεί ο δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή από Τραπεζικό Ίδρυμα. Ωστόσο η πρόταση 
αυτή απαιτεί ενδελεχή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσι-
μότητας της επένδυσης, γεγονός που μάλλον την κα-
θιστά πρακτικά ανέφικτη. 

Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα βήματα είναι 
προφανώς: α) Εκπόνηση μελετών, β) αδειοδοτήσεις, 
γ) χρηματοδότηση, δ) δημοπράτηση και ε) ανάληψη 
έργου από εργολάβο.

Για την υλοποίηση του έργου προτείνεται η σύσταση 
μικτής επιτροπής από τον δήμο, τις υπηρεσίες του και 
τους δύο αθλητικούς συλλόγους της Νάουσας για την 
επεξεργασία, την οργάνωση και τον συντονισμό του 
έργου.

Ακόμα, προτείνεται η συγκρότηση επταμελούς επι-
τροπής με σύσταση: δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος 
Πάρου, υπεύθυνος αθλητισμού, πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Νάουσας, πρόεδρος ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας», πρόεδρος «Ναϊάς», προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος δήμου Πάρου ή 
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου και 
τεχνικός σύμβουλος των δύο συλλόγων. 

Παρουσίαση σχεδίου για 
αθλητικό κέντρο στη Νάουσα
Οι δύο αθλητικοί σύλλογοι (Νηρέας, Ναϊάς), που έχουν έδρα τη Νάουσα, 
παρουσίασαν στις 17/11/2018 στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας» την κοινή τους 
πρόταση (μάστερ πλαν) για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου στο αγροκήπιο 
Νάουσας.

Αεροφωτογραφία του υπό πρόταση αθλητικού κέντρου (αγροκήπιο)
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Εκπαιδευτικά 
κενά

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου με ανακοίνωσή της που 
έστειλε προς την ΟΛΜΕ και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς κάνει αναφορά για τα κενά ειδικοτήτων στα 
γυμνάσια και λύκεια της Πάρου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ έχει ως εξής:
«Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι έχουν καλυ-
φθεί τα κενά στις σχολικές μονάδες της χώρας, έχουν 
περάσει περισσότεροι από δυο μήνες από την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 και υπάρχουν 
ακόμα πολλά κενά καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων 
στα Γυμνάσια και Λύκεια της Πάρου και της Αντιπά-
ρου.

Ζητάμε την άμεση κάλυψη των παρακάτω κενών
ΕΠΑΛ Πάρου
Θεολόγοι (ΠΕ01) 6 ώρες
Οικονομολόγοι (ΠΕ80) 23 ώρες
Μηχανολόγοι (ΠΕ80) 20 ώρες
Βρεφονηπιοκόμοι (ΠΕ87) 17 ώρες
Πολιτικοί μηχανικοί (ΠΕ81) 13 ώρες
Λύκειο Νάουσας
Μαθηματικοί (ΠΕ03) - παράλληλη στήριξη 10 ώρες
Γυμνάσιο Νάουσας
Μαθηματικοί (ΠΕ03) - παράλληλη στήριξη 15 ώρες
Γυμνάσιο Παροικίας
Τεχνολόγοι (ΠΕ81-84) 4 ώρες
Γυμνάσιο Αρχιλόχου
Μουσικοί (ΠΕ79) - 5 ώρες
Τεχνολόγοι (ΠΕ81-84) 4 ώρες».

Εκλογές 
Λευκιανών

Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών της 
Αθήνας θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική γε-
νική συνέλευση των μελών του, που θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 9/12/2018 και ώρα 10:30 στη 
λέσχη του, στην οδό Βερανζέρου 59, στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης 
είναι τα παρακάτω:

1. Πεπραγμένα διοικητικού συμβουλίου και ταμει-
ακός απολογισμός της περιόδου Δεκέμβριος 2017 - 
Νοέμβριος 2018.

2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση πεπραγμένων και ταμειακού απολογι-

σμού της εν λόγω περιόδου.
4. Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε 

ευθύνη για τη διαχείριση της περιόδου αυτής.
5. Ενημέρωση της ΓΣ για τις μέχρι τώρα εξελίξεις 

στο θέμα της κληρονομιάς του εκλιπόντος μέλους του 
συλλόγου, Ελευθερίου Κων. Χανιώτη.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και κέρασμα 
προς τα μέλη μας.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: 
«Η συμμετοχή σας και οι απόψεις σας για τα θέματα 
που θα συζητηθούν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα 
βοηθήσουν τον σύλλογό μας να συνεχίσει την κοινω-
νική και πολιτιστική προσφορά και να σχεδιάσει τα 
μελλοντικά του βήματα για το καλό του αγαπημένου 
μας χωριού, των κατοίκων του και των μελών του 
συλλόγου μας. Είναι τιμή για κάθε πολίτη να συμμετέ-
χει και να υπηρετεί τον τόπο του! Παρακαλούμε ενη-
μερώστε ή υπενθυμίστε σε συγγενείς και φίλους που 
τυχόν δεν ενημερώθηκαν, τη συνέλευσή μας».

Παιδικοί 
σταθμοί

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώρ-
γου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 451.618 ευρώ 
από εθνικούς πόρους, ο προϋπολογισμός της Πράξης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 
για το σχολικό έτος 2018-2019», προκειμένου να 
αυξηθεί και ο αριθμός των παιδιών που θα αποκτή-
σουν πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς, καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες ανάγκες 
των οικογενειών με ανήλικα παιδιά στα νησιά μας. 

Ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση τροπο-
ποίησης της Πράξης, ως προς τον προϋπολογισμό της, 
από 1.648.382,00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) 
σε 2.100.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 451.618 ευρώ, 
θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Με την ίδια από-
φαση, αυξάνεται ο αριθμός των ωφελούμενων, από 
700 σε 757 παιδιά.  Ως ημερομηνία λήξης της πράξης, 
ορίζεται η 30.6 2019. 

Τέλος, η Πράξη αφορά τη διατήρηση και βελτίωση 
των θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας/φύλαξης 
παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Σταθμούς Ολοκληρωμέ-
νης φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, και Κέντρα Δη-
μιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου.

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
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Σύμφωνα με την έντυπη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 
26/11/2018 «ιταλικές μηχανότρατες μήκους άνω 
των 30-32 μέτρων, σαρώνουν τα θαλάσσια «λιβά-
δια» μεταξύ Δωδεκανήσου και Κρήτης, προκαλώντας 
σοβαρές ανησυχίες για οικονομικούς και περιβαλλο-
ντικούς λόγους. Η κάθοδος των Ιταλών ψαράδων 
στο Ιόνιο είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Στις 3 
Σεπτεμβρίου ιταλική μηχανότρατα, σύμφωνα με την 
καταγγελία επαγγελματιών ελληνικού ψαροκάικου ει-
σήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στα ανοικτά του 
Κατακόλου και αποχώρησε όταν πλησίασε περιπολικό 
του Λιμενικού. Αλλά το Ιόνιο δεν έχει πια τόσο ψάρι 
ώστε να καλύπτεται το κόστος των μεγάλων αλιευτι-
κών σκαφών».

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σημειώνεται ακόμα 
ότι «[…] φέτος, για πρώτη φορά τόσο μαζικά και με 
διάρκεια, μεγάλες ιταλικές μηχανότρατες κατέβηκαν 
στο Αιγαίο, «κουρσεύοντας» τον βυθό δυτικά των 
Δωδεκανήσων, μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης, 
ενώ προσεγγίζουν και τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», πάνω από 10 ιταλι-
κά μεγάλα αλιευτικά επιχειρούν εκεί, κινούμενα στα 
διεθνή ύδατα σύμφωνα με το στίγμα που καταγρά-
φεται στο σύστημα, του οποίου η ακρίβεια βέβαια 
αμφισβητείται από πολλές πλευρές, καθώς κυκλοφο-
ρούν πολλά συστήματα παραπλάνησης. Μέρος του-
λάχιστον των συγκεκριμένων ιταλικών σκαφών είναι 
«εμπειροπόλεμα». Ανήκουν σε μία από τις μεγαλύτε-
ρες ιταλικές αλιευτικές εταιρείες, με έδρα στη δυτική 
Σικελία. Τα προηγούμενα χρόνια κινούνταν κυρίως 
στα ανοικτά της Τυνησίας και της Λιβύης. Το 2012, 
όμως, δύο σκάφη της εταιρείας κρατήθηκαν από τις 
Αρχές της Τυνησίας και ελευθερώθηκαν μετά την κα-
ταβολή προστίμου».

Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι τον περσινό Σεπτέμ-
βριο οι τυνησιακές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση 
ενός ακόμα σκάφους της εταιρείας, το οποίο επιστρά-
φηκε μετά δύο εβδομάδες ύστερα από καταβολή χρη-
ματικού ποσού. Ακόμα πιο άγρια ήταν τα πράγματα πέ-
ρυσι στον λιβυκό κόλπο, όταν περιπολικό σκάφος της 
αφρικανικής χώρας επιχείρησε να αιχμαλωτίσει δύο 
ιταλικές μηχανότρατες (που φέτος βρίσκονται στο Αι-
γαίο), οι οποίες απέφυγαν τη δυσάρεστη εξέλιξη ύστε-
ρα από επέμβαση του ιταλικού πολεμικού ναυτικού! Οι 
ιταλικές αρχές λένε πως τα αλιευτικά βρίσκονταν στα 
διεθνή ύδατα και πως οι Λίβυοι έδρασαν παράνομα, το 
περιστατικό όμως είναι ενδεικτικό της μάχης για τον 
(μειούμενο) αλιευτικό πλούτο της Μεσογείου.

Ο κ. Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστι-
τούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», σε 
δήλωσή του είπε: «Όσο μειώνονται οι ψαριές τόσο 
αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Η προστασία των εθνι-
κών αλιευτικών πεδίων είναι κρίσιμη για την επιβίω-
ση των χιλιάδων παράκτιων αλιέων, που αποτελούν 
και τον κύριο όγκο των ψαράδων. Οι Ιταλοί σήμερα 
ψαρεύουν πάνω στην υφαλοκρηπίδα, πάνω στα αλι-
ευτικά πεδία που τροφοδοτούν την εγχώρια αλιεία. 
Οι δικοί μας παράκτιοι αλιείς δεν έχουν βέβαια τη δυ-

νατότητα να ψαρέψουν στην Αδριατική».

Η ζημιά
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Θ. Τσιμπίδη: «Τα μεγάλα 

αλιευτικά σκάφη διαθέτουν σύγχρονα βυθόμετρα με 
τα οποία κάνουν ακτινογραφία στον βυθό. Δεν τους 
ξεφεύγει ούτε λέπι. Προχωρούν σε τρισδιάστα-
τη απεικόνιση σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, 
παρέχοντας μάλιστα και αυτόματη ογκομέτρη-
ση της βιομάζας! Ο έμπειρος «ανιχνευτής» υπολο-
γίζει την ψαριά σε τελάρα!

Όταν εντοπιστεί ο στόχος κατεβαίνουν δύο τερά-
στιες πόρτες βάρους 5-6 τόνων που σαρώνουν 
τα πάντα και τα μαζεύει στη μέση ο σάκος. Οι σι-
δερένιες πόρτες κτυπούν συχνά τον βυθό, σηκώνουν 
τεράστιο κουρνιαχτό. Ό,τι υπάρχει κρυμμένο μέσα 
στο ίζημα βγαίνει έξω και πιάνεται. Είναι παράνομο, 
δεν μπορεί να καταστρέφεις το ίζημα, εκεί αναπαρά-
γονται οι οργανισμοί, καταστρέφεις το οικοσύστημα. 
Πρόκειται για ανυπολόγιστη και ανεπανόρθωτη κα-
ταστροφή».

Σύμφωνα με υπολογισμούς, μια ιταλική μηχανότρα-
τα σηκώνει πάνω από 150 τελάρα την ημέρα, δηλαδή 
τρεις τόνους αλιευμάτων.

Υπεραλίευση! 
Αιγαίο ώρα μηδέν
Αλιευτικό ρεσάλτο στο Αιγαίο πραγματοποιούν τους τελευταίους μήνες μεγάλα 
ιταλικά αλιευτικά σκάφη, κλιμακώνοντας τη μεγάλη πίεση που δέχονται 
εσχάτως οι Έλληνες αλιείς, αλλά και τα ευαίσθητα ιχθυαποθέματα. 
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Ο κ. Γιώργος Λιβάνιος, εκ μέρους του Πανελλη-
νίου Δικτύου Παράκτιων Αλιέων, σημειώνει με τη σει-
ρά του: «Μεγάλο μέρος από αυτά, πάνω από το ένα 
τρίτο των ψαριών, πετιούνται νεκρά στη θάλασσα, 
γιατί δεν έχουν οικονομική αξία για τέτοια σκάφη! Ο 
παραλογισμός σε όλο το μεγαλείο. Δε μας έφταναν 
οι δικοί μας με τις μηχανότρατες, πλάκωσαν και 
οι Ιταλοί. Κάθε χρόνο και χειρότερα, το ψάρι μειώνε-
ται και εμείς βγάζουμε τα μάτια μας, τρώμε το μέλλον 
μας».

Υπάρχουν έλεγχοι; 
Άδεια απόπλου για αλιεία σε διεθνή ύδατα δίνουν 

οι χώρες που ανήκουν τα σκάφη (στην περίπτωσή μας 
η Ιταλία), αλλά η αλιεία στα διεθνή ύδατα της Με-
σογείου πρέπει να ασκείται με βάση την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στις κατευθύνσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για 
τη Μεσόγειο (GFCM) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τροφίμων για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» «Υπάρχουν πολ-
λά ερωτήματα σχετικά με τις ιταλικές μηχανότρατες. 
Ποιος ελέγχει εάν συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
της GFCM; Ποιος ελέγχει το ημερολόγιο αλιευμάτων; 
Πού ξεφορτώνονται τα αλιεύματα και ποιος τα κα-
ταγράφει; Ακολουθούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες 
για την πορεία των εμπορευμάτων; Κι ένα συνολικό 
ερώτημα: Για πόσο ακόμα θα συνεχίζεται η αλι-
εία της μηχανότρατας, που «ξεσκίζει» τους βυ-
θούς;».

Η ένταση με τους Τούρκους
Σοβαρή ένταση είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι όταν 

τουρκικά αλιευτικά εμφανίστηκαν «κατά ριπάς» να ψα-
ρεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. «Ήταν 
ιδιαίτερα προκλητικά περιστατικά, καθώς οι τουρκι-
κές μηχανότρατες όχι απλά παραβίαζαν την ελληνική 
οριογραμμή, αλλά έφταναν μέχρι και 100-200 μέ-
τρα από ελληνικά νησιά», είπε ο κ. Θοδωρής Τσι-
μπίδης, από το «Αρχιπέλαγος». 

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του υποστήριξε: «Εξάλ-
λου το σκάφος του Ινστιτούτου είχε καταγράψει αρ-
κετά τέτοια περιστατικά. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη 
επιλογή συνδεόταν και με πολιτικά παιχνίδια και όχι 
μόνο με τις οικονομικές επιδιώξεις. Εξάλλου, τα πε-
ριστατικά αυτά κάποια στιγμή σταμάτησαν, εκδόθηκε 
μάλιστα και σχετική ανακοίνωση από τις τουρκικές 
αρχές με την οποία καλούνταν οι Τούρκοι ψαράδες 
να είναι προσεκτικοί».

Τέλος, σύμφωνα με αλιείς, η επιλογή του Αυγούστου 
ως μήνα τέλεσης των παραβάσεων δεν ήταν άσχε-
τη με την τουριστική περίοδο, καθώς θεωρήθηκε 
πως δεν θα υπάρξουν οξυμένες αντιδράσεις για να μη 
διαταραχθεί η τουριστική ευρυθμία.

Η ουσία
Σε λεηλατημένο τοπίο έχει μετατραπεί ο βυθός του 

Αιγαίου, αφού μηχανότρατες, και βιντσότρατες ψα-
ρεύουν ακόμα και σε πολλή μικρή απόσταση από την 
ακτή. Ακόμα και τα γρι-γρι, που μετατρέπουν τα δίχτυα 
τους σε σάκο σαρώνοντας τα πάντα, έχουν σχεδόν 
νεκρώσει τις ποσειδωνίες και τους υφάλους 
που είναι ουσιαστικά το «μαιευτήριο» των ψα-
ριών. 

Τα μεγάλα ψάρια κοντεύουν να εξαφανιστούν λόγω 
της υπεραλίευσης στις ελληνικές θάλασσες και πλέον 
ο πόλεμος μεταξύ των ψαράδων (που χρησιμοποιούν 
διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία) για τα αποθέματα 
των ψαροτόπων έχει αρχίσει να… επικεντρώνεται στα 
μικρά ψάρια και τον γόνο, αφού είναι κοινό μυστικό 
ότι στην αγορά δεν υπάρχει έλεγχος για το ελάχιστα 
επιτρεπόμενο μέγεθος των ψαριών που πουλούνται. 
Οι σποραδικές ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών για 
συλλήψεις παρόμοιων περιστατικών επιβεβαιώνουν 
κατά τους αλιείς τα παραπάνω.

Από την άλλη -είναι μία πραγματικότητα αυτή- χάρη 
στις μηχανότρατες εξακολουθεί και υπάρχει φθηνό 
ψάρι στην αγορά… Φυσικά, οι μηχατότρατες και οι βι-
ντσότρατες έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο των πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων όσο και των υπόλοιπων 
παράκτιων ψαράδων που χρησιμοποιούν δίχτυα και 
παραγάδια. Μια μέση μηχανότρατα ξεπερνάει τα 25-
30 μέτρα και χρησιμοποιεί μηχανές 800-1000 ίππων, 
ενώ ένα μέσο παράκτιο αλιευτικό δεν ξεπερνάει τα 
10-15 μέτρα και χρησιμοποιεί μηχανή 80-100 ίππων. 

Οι μηχανότρατες οργώνουν τις θάλασσες και παρά 
το γεγονός ότι απαγορεύεται η χρήση τους από την 
1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αυτό στην πρά-
ξη δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό επει-
δή στα διεθνή ύδατα (απόσταση μεγαλύτερη των 6 
ναυτικών μιλίων από τη στεριά) Τούρκοι και Ιταλοί 
ψαράδες αλωνίζουν. Μάλιστα, ανάμεσά τους είναι και 
Έλληνες που μπορούν να ψαρεύουν στο διάστημα της 
απαγόρευσης έπειτα από άδεια της νομαρχίας (περι-
φέρειας). Έτσι, το Αιγαίο δε σταματάει ούτε στιγμή να 
αλιεύεται…

Η υπεραλίευση (αλιεία εκτός ορίων) οδηγεί στην κα-
ταστροφή των υδάτινων οικοσυστημάτων μέσα από 
την υπερβολική μείωση του αριθμού των υδρόβιων 
οργανισμών και ορισμένες φορές την ολοκληρωτική 
εξαφάνισή τους από τους βιοτόπους.



10 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Ανατολίτικα 
παζάρια στην 
αυτοδιοίκηση

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν, και στο μυαλό 
των υποψηφίων κυριαρχούν δύο ρήματα. Το «συνεχίζω» 
το έργο μου από τους νυν αυτοδιοικητικούς άρχοντες και 
το «αλλάζω» από τους νέους που επιβουλεύονται την κα-
ρέκλα της εξουσίας. 

Στον αντίποδα, ο νέος εκλογικός νόμος που επιδιώκει 
συναινέσεις, συνεργασίες και συγκλίσεις προγραμμάτων 
από τους υποψήφιους αυτοδιοικητικούς άρχοντες. 

Προβλέπεται αδυναμία συγκατοίκησης, τουλάχιστον 
στον πρώτο χρόνο της νέας δημοτικής θητείας. Ελπίδες 
να βρεθεί κοινός σχηματισμός υπάρχουν, αλλά στοιχημα-
τικά δεν αποδίδει μεγάλα ποσοστά. Μοναδικοί βιρτουόζοι 
των δημοτικών συμφωνιών με τον νέο νόμο της απλής 
αναλογικής, οι συντάκτες του. Αθύρματα στις επιδιώξεις 
του κόμματος που δεν έχει ισχυρά ερείσματα στην αυτο-
διοίκηση και φοβάται να χρεωθεί πιθανή πανωλεθρία το 
βράδυ των εκλογών. 

Αποτέλεσμα, εκατοντάδες υποψήφιοι στην αυτοδιοίκη-
ση, ευφάνταστα τα σενάρια συνεργασιών, μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες, δόλιες διατάξεις για άδολη απλή αναλογι-
κή. Ανάμεσα τους και γελοία υποκείμενα που παριστάνουν 
τους «καμπόσους» με στόχο να καταγράψουν «μικρές» δυ-
νάμεις που θα τους δώσουν προνόμια ανάληψης θέσεων 
ευθύνης, λόγω ιδιαιτεροτήτων του νέου νόμου.

Υποψηφιότητες καταγραφής και όχι αιχμής για τις πρώ-
τες θέσεις στις προτιμήσεις των πολιτών. Ζώνες ασφαλεί-
ας και κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν για να προφυλά-
ξουν τους πολίτες από αδίστακτους καταφερτζήδες στην 
καλύτερη περίπτωση, ή στυγνούς εκβιαστές στη χειρότερη. 

Κίνδυνος να «μπατάρει» το πλοίο της αυτοδιοίκησης με 
τόσους επιβάτες επιρρεπείς σε κομματικές εμφυλιοπολε-
μικές διδαχές και ισοπέδωσης των πάντων. Σωσίβιο διά-
σωσης η εκλογική επικράτηση σοβαρών υποψηφιοτήτων, 
από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και με ποσοστά 
πάνω από πενήντα πέντε τοις εκατό. Εξασφάλιση της κυ-
βερνησιμότητας από την πρώτη Κυριακή, με ικανό αριθμό 
συμβούλων. 

Διαφορετικά, ανίερες συμμαχίες, ραδιουργίες, αλισβερί-
σια, και καθημερινοί αλήτικοι προπηλακισμοί ικανών στε-
λεχών της αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοικητικό Bata clan. Ένα 
ακόμη από τα λαμπρά σφάλματα της κυβέρνησης, που θα 
το πληρώσουν οι πολίτες, αν κι αυτή τη φορά  ψηφίσουν 
ό,τι δεν αξίζει! Ψηφίσουν υποψήφιους με κριτήρια κομμα-
τικά, συναισθηματικά και του life style, κριτήρια που δεν 
αποτελούν τεκμήρια σωφροσύνης και επίγνωσης, με απο-
τέλεσμα ο φαύλος κύκλος των «ανίκανων» να συνεχιστεί. 
Το δυστύχημα είναι ότι η απλή αναλογική της αυτοδιοίκη-
σης διαφέρει από την απλή αναλογική της κυβερνητικής 
πολιτικής σκηνής. 

Όταν στην τελευταία δεν συναινούν  τα κόμματα, επανα-
προκηρύσσονται εκλογές, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση 
αυτό δεν προβλέπεται. Αν δεν συμφωνούν, τότε δεν θα 
γίνεται τίποτα, ούτε και αποκομιδή απορριμμάτων. Όσο 
για τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής, θα διαγραφούν από 
τα αυτοδιοικητικά κιτάπια. Οι κυβερνώντες συνιστούν σε 
όσους διαφωνούν με το νέο εκλογικό νόμο του ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗ «ξύδι» για την πνευματική τους οστεοπόρωση. 

Έρχονται τα ανατολίτικα παζάρια για όσους αυτοδιοι-
κητικούς κερδίσουν τις εκλογές με «πλειοψηφίες τσέπης»! 
Εκλογές κινητικότητας αυτοδιοικητικών στελε-
χών σε θέσεις ευθύνης όπως χαρακτηρίζονται από 
ειδικούς οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η Παροικιά 
και οι 
αμαρτίες μας

Ένα από τα αφελή τσιτάτα που είναι στο προ-
σκήνιο ενόψει των ερχόμενων δημοτικών εκλο-
γών είναι αυτό που λέει: «ο επόμενος δήμαρχος 
πρέπει να είναι από την Παροικιά!».

Κατ’ αρχάς να «καρφώσουμε» μέσω της στή-
λης μας ότι την παραπάνω μπαρούφα την «επε-
ξεργάστηκαν» πριν ένα χρόνο τέσσερα πρώην 
υψηλόβαθμα στελέχη της δημοτικής αρχής για 
να υποστηρίξουν δύο συμπολίτες μας να τεθούν 
επικεφαλής συνδυασμών, όταν κανείς πάνω στην 
Πάρο δε θα ποντάριζε ούτε ένα ευρώ γι’ αυτούς. 
Το ωραιότερο ακόμα είναι ότι οι τέσσερις που 
«επεξεργάστηκαν» την παραπάνω ανοησία –για 
δύο διαφορετικά πρόσωπα όπως γράψαμε- έχουν 
τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση της 
πρωτεύουσας του νησιού μας.

Αυτό φυσικά έχω την εντύπωση ότι γινόταν πά-
ντα (μιλώ για τις διαχρονικές ευθύνες). Όποιος 
διαβάσει τη σημερινή στήλη «Παριανές Μνήμες» 
του κ. Χρ. Μαούνη, θα διαπιστώσει ότι σε μία 
πολλή δύσκολη οικονομικά εποχή για την Πάρο 
προτιμήθηκε οι νέοι να ξενιτευτούν για εργασία 
λατομείου, παρά να γίνουν εργοστάσια στο νησί, 
που όμως θα είχαν ως μειονέκτημα ότι θα έχαναν 
τη θέα τα αρχοντόσπιτα πέριξ της τωρινής πλατεί-
ας Μαντούς Μαυρογένους… 

Η δύσμοιρη Παροικιά σήμερα πληρώνει 
αμαρτίες καθαρά της αυτοδιοίκησης του 
νησιού μας. Πού εδράζεται το κύριο πρόβλημα 
της υποβάθμισης της ζωής στην Παροικιά; Μα φυ-
σικά στο λιμάνι και την κατάσταση που επικρατεί 
γύρω του. Τι έχουμε κάνει εμείς γύρω απ’ αυτό το 
λιμάνι; Τα χίλια μύρια. Έτσι, σε απόσταση -όσο ο 
κάβος που πετάει ο ναύτης από το πλοίο για να δέ-
σει αυτό- καταφέραμε: 1) να μετατρέψουμε τους 
στενούς γύρω δρόμους σε χώρους στάθμευσης, 
2) να μετατρέψουμε κάθε σπιθαμή πεζοδρομίου 
γύρω από το λιμάνι σε χώρο τραπεζοκαθισμάτων, 
3) να βάλουμε τον σταθμό λεωφορείων του ΚΤΕΛ 
και την αφετηρία των ταξί δίπλα στον κάβο που 
γράφαμε παραπάνω, 4) να κάνουμε ένα δημοτικό 
χώρο έκτρωμα (πρώην δημοτικό καφενείο) στην 
ίδια απόσταση με τον κάβο…, 5) στον ίδιο χώρο 
να μεταφέρουμε γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών 
(ΚΕΠ) και ταμείο της ΔΕΥΑΠ 6) στον ίδιο χώρο 
να έχουμε ένα Κέντρο Υγείας που εξυπηρετεί από 
έκτακτα περιστατικά έως καθημερινές επισκέψεις 
σε γιατρούς, 7) στον ίδιο χώρο να υπάρχει το κτί-
ριο του ΟΤΕ και όλες οι υπηρεσίες που προσφέ-
ρει, κλπ, κλπ. Αν συμπληρώσω ότι σ’ ένα τσιγάρο 
δρόμο υπάρχουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και 
ό,τι άλλο φανταστεί ανθρώπινος νους, θα κατανο-
ήσουμε όλοι ότι το πρόβλημα της Παροικιάς δεν 
είναι ότι φταίει αν είναι Παροικιώτης ο δήμαρχος 
ή όχι, αλλά η κούτρα μας και οι «εξυπηρετήσεις» 
διαχρονικά της δικής μας αυτοδιοίκησης…

Και κάτι τελευταίο και ουσιαστικό. Ο επόμενος 
δήμαρχος είναι αυτός που θα αποφασίσει να σπά-
σει αυγά για να κάνει ομελέτα και όχι να υποστη-
ρίξει τα μικροσυμφέροντά του!

Οδός 
Δημητρίου 
Προμπονά

Ο Δημήτριος Προμπονάς γεννήθηκε το 
1874 στη Νάξο. Σε ηλικία 16 ετών πήγε 
για σπουδές στην Αθήνα. Παρά τις μικρές 
του γνώσεις έγινε βοηθός φαρμακοποιού. 
Μετά από πολλές στερήσεις κατάφερε να 
ολοκληρώσει το πανεπιστήμιο. 

Το 1909 ίδρυσε δικό του φαρμακείο με 
ορθοπεδικά είδη στην οδό Πειραιώς. Πα-
ράλληλα με την εργασία του γράφτηκε 
στην ιατρική σχολή όπου ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του με επιτυχία. Εξελέγη βουλευ-
τής Κυκλάδων το 1946 με τον συνδυασμό: 
«Εθνική Πολιτική Ένωση», (κόμμα Βενιζελι-
κών Φιλελευθέρων), λαμβάνοντας 2.007 
ψήφους. Απεβίωσε στις 6 Μαΐου 1949 ενώ 
ήταν εν ενεργεία βουλευτής. 

Μετά τον θάνατό του κληροδότησε 
στον δήμο της Αθήνας έκταση 40 περί-
που στρεμμάτων και το μεγαλύτερο τμήμα 
της περιουσίας του δωρίθηκε στην πολεμι-
κή αεροπορία, θέτοντας  ως μοναδικό όρο 
στη διαθήκη του να γίνει ένα πάρκο ανα-
ψυχής για τους Αθηναίους. Αρχικά ο χώρος 
αποτελούσε δημοτικό φυτώριο και σήμερα 
έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρα-
σίνου. 

Η μαρμάρινη προτομή του Δημητρίου 
Προμπονά βρίσκεται στον ομώνυμο κήπο 
στη Ριζούπολη, όπου ο γιατρός χρησιμοποι-
ούσε για την καλλιέργεια φαρμακευτικών 
φυτών. Η προτομή του Δημητρίου Προμπο-
νά τοποθετήθηκε με έξοδα του κληροδοτή-
ματος στον χώρο σε ανάμνηση της δημόσι-
ας δωρεάς του μεγάλου κήπου στην πόλη 
των Αθηνών.

Σε αυτόν οφείλεται η διάσωση των πλα-
τειών της Παροικιάς (Εκατονταπυλιανής 
και Μαντώς Μαυρογένους), από τους οι-
κοπεδοφάγους.

(πηγές: διαδίκτυο)
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Εκατοντα-

πυλιανής», έως την πλατεία «Φραγκίσκου 
Τσαντάνη».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



 | 11www.fonitisparou.gr Απόψεις - Ειδήσεις

Δημοτικά 
σφαγεία 

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σχετικά με το πρό-
βλημα του δημοτικού σφαγείου του νησιού μας δη-
μοσιοποιήθηκε στις 5/12/2018 το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Το πρόβλημα της λειτουργίας των σφαγείων δεν 
ήταν «κεραυνός εν αιθρία» και το θέμα της συντήρη-
σής τους δεν είναι τωρινό. Ο στρουθοκαμηλισμός βέ-
βαια είναι χαρακτηριστικό της Δημοτικής Αρχής, που 
εκ των υστέρων προσπαθεί να αντιμετωπίσει διάφο-
ρα ζητήματα.

  Εδώ και πολύ καιρό έχουμε επισημάνει την ολιγω-
ρία της, σχετικά με  τα προβλήματα λειτουργίας των 
σφαγείων  και τις ελλείψεις τους.

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνήσαμε 
στην προσωρινή λύση λειτουργίας των σφαγείων με 
υπαλλήλους του Δήμου και σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους κρεοπώλες και κτηνοτρόφους, με 
δεδομένο το πρόβλημα τροφοδοσίας της τοπικής 
αγοράς, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργού-
σε η μη λειτουργία τους στο εισόδημα κτηνοτρόφων 
και κρεοπωλών. 

Αυτή η συμφωνία σε καμιά περίπτωση δεν απαλ-
λάσσει τη Δημοτική Αρχή από τις ευθύνες της, για 
την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων 
και την αντιμετώπιση άμεσα των προβλημάτων συ-
ντήρησης και υποδομών τους με στόχο το αυτονόητο, 
την προστασία της δημόσιας υγείας».

Χρηματοδότηση 
δήμων

Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 
18.000.000 ευρώ στους δήμους της χώρας από τα 
έσοδα της κατηγορίας: «έσοδα από λοιπά τέλη, δικαι-
ώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος ακίνητης 
περιουσίας - κατανομή του 15%», του προϋπολογι-
σμού εσόδων οικονομικού έτους 2018.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσω-
τερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στον δήμο Αντιπάρου αντιστοιχούν 
3.310 ευρώ και στον δήμο Πάρου, 28.610 
ευρώ.

Ακολούθως, κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 
ευρώ στους δήμους, από έσοδα της κατηγορίας «Λοι-
πά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατη-
γορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού 
έτους 2018 και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική 
εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσω-
τερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στον δήμο Αντιπάρου αντιστοιχούν 
2.840 ευρώ και στον δήμο Πάρου 32.550 
ευρώ.

Αφανείς 
ήρωες της 
καθημερινής 
ζωής

(5ο μέρος)
Οι γονείς των οικογενειών ήταν κατά κανόνα αγράμ-

ματοι άνθρωποι, και γεννούσαν παιδιά γιατί «ο Θεός 
τα έστελνε», χωρίς να συνειδητοποιούν  τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις που αναλάμβαναν.  

Όταν η οικογένεια δεν αποκτούσε παιδιά, έριχναν 
την ευθύνη στον άντρα και γι’ αυτό τον έλεγαν «άκλη-
ρο» και σκωπτικά «φαμελιάρη». Αρχηγός και «αφέ-
ντης» της οικογένειας ήταν ο πατέρας. Ο λόγος του 
ήταν νόμος. Αυτός ήταν ο κριτής και ο τιμωρός των 
μελών της οικογένειας, για κάθε ανυπακοή ή παρε-
κτροπή τους από τις εντολές του, ή από τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου. Ο πατέρας ήταν και ο προστάτης της 
οικογένειας, ο «πάτερ φαμίλιας».

Αυτός σήκωνε στους ώμους του το βάρος και έφερε 
την ευθύνη της ανεύρεσης των οικονομικών μέσων, 
για την απόκτηση των απαιτουμένων εφοδίων για την 
επιβίωση της  οικογένειας. Και για να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση, αναγκαζόταν να εργάζεται από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου στα κτήματά του 
ή σε ξένα κτήματα -να προβαίνει σε εκβραχισμό, να 
χτίζει τοίχους (ξερολιθιές), να σκάβει, να οργώνει, να 
σπείρει, να φυτεύει δέντρα ή αμπέλια, να κλαδεύει, να 
τσαπίζει, να θερίζει, να αλωνίζει, να τρυγά, να πατεί, να 
βγάζει λάδι, να φροντίζει τις μέλισσες και τα μεγάλα 
ζώα, και πολλά ακόμα… να-.  Και πολλές φορές να 
ασχολείται και με κάθε είδους εργασία (φούρναρης, 
χτίστης, μυλωνάς, λιοτριβιάρης, αγωγιάτης, κατασκευ-
αστής τυροβολιών, σαγματοποιός κ.ά.), προκειμένου 
να ενισχύσει τα οικονομικά της οικογένειας. Πολλοί 
ξενιτεύονταν ορισμένους μήνες του χρόνου, για να 
δουλέψουν κυρίως, στα μεταλλεία του Λαυρίου ή στα 
λατομεία (νταμάρια) της Πεντέλης και του Διονύσου.

Οι πατέρες γενικά ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις τους με ευσυνειδησία, σύνεση 
και αγάπη. Δυστυχώς υπήρχαν και πατέρες, ελάχιστοι 
ευτυχώς, που συμπεριφέρονταν αυταρχικά και καμιά 
φορά βάναυσα στα απροστάτευτα  παιδιά και τη γυ-
ναίκα τους.

Η μάνα! Η αγράμματη (όπως και ο πατέρας) αυτή γυ-
ναίκα, είχε αποστολή να γεννά παιδιά (μόνη της πολλές 
φορές ή με τη βοήθεια κάποιας γειτόνισσας, και σπά-
νια με τη βοήθεια πρακτικής μαμής), να τα φροντίζει 
να μεγαλώσουν, να μεριμνά για τις δουλειές του σπι-
τιού και να βοηθά τον άντρα της στις γεωργικές εργα-
σίες. Αυτή ήταν η βασανισμένη, η ακαταπόνητη, η άο-
κνη, η αεικίνητη γυναίκα. Αυτή σήκωνε το σταυρό του 
μαρτυρίου της οικογένειας. Αυτή ήταν το στήριγμα της 
και ο στυλοβάτης της. Ο κυματοθραύστης πάνω στον 

οποίο ξεσπούσαν όλες οι οικογενειακές φουρτούνες. 
Με Ιώβεια υπομονή και χωρίς βαρυγκώμια, δούλευε 
αδιάκοπα όλες τις μέρες του χρόνου, καθημερινές και 
σκόλες. Κι ας ήταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης, ή μόνη της όταν ο άντρας 
της έλειπε στην ξενιτιά (Πεντέλη κλπ). Γι’ αυτήν οι λέ-
ξεις ανάπαυση και άρρωστη, ήταν άγνωστες.

Ξυπνούσε πρώτη, από τα χαράματα και πήγαινε τε-
λευταία στο κρεβάτι για ύπνο, πραγματικό ράκος από 
την κούραση, αφού έπρεπε να κάνει όλες τις δουλειές 
του σπιτιού: Να ετοιμάσει τον άντρα της για το χω-
ράφι και τα παιδιά για το σχολείο, να περιποιηθεί τα 
μωρά (φάσκιωμα, ξεφάσκιωμα, καθάρισμα, τάισμα), 
να μαγειρέψει στην παραστιά (τζάκι) με τα ξύλα, να 
συγυρίσει το σπίτι, να ράψει και να μπαλώσει τα ρού-
χα, να ζυμώσει, να φουρνίσει και να ξεφουρνίσει τα 
ψωμιά, να ξεβαβουλίσει και να ξεκουκκίσει το βαμβάκι, 
να το μετατρέψει σε κλωστή με τη ρόκα ή με τη σβία, 
να κάνει το ίδιο με το μαλλί από τα πρόβατα και την 
τρίχα από τις κατσίκες, να πλέξει με τις κλωστές αυ-
τές, φανέλες, κάλτσες (τσουράπια), ζακέτες, πουλόβερ 
κ.ά. Να φτιάξει κεντήματα, να αρμέξει τις κατσίκες, να 
τυροκομήσει, να φτιάξει μερμιγκέλι (είδος ζυμαρικού), 
τραχανά, χυλοπίτες, σαμωτά σύκα, σταφίδες, μου-
σταλευριά, πετιμέζι, γλυκά κουταλιού, κουλούρια, να 
πλύνει τα ρούχα (μπουγάδα) στα κοινοτικά πλυσταριά, 
να τα σιδερώσει με το καρβουνοσίδηρο. Να βοηθήσει 
στις γεωργικές εργασίες (τρύγημα σταφυλιών, μάζεμα 
των ελιών, των σύκων, της κάππαρης, του καπνού κ.ά.), 
να κουβαλήσει νερό με το σταμνί από τα Κοινοτικά 
πηγάδια, να… να… ων ουκ’ έστιν αριθμός! Και εάν, κο-
ντά στα όσα αναφέραμε παραπάνω, η μάνα είχε να 
φροντίζει και να περιποιείται και τους γέροντες γονείς, 
τους δικούς της ή του άντρα της (πεθερικά), τότε η κα-
τάστασή της γινόταν πολύ χειρότερη. Αφόρητη πολλές 
φορές. Χωρίς τη μάνα το σπίτι ήταν ρημαδιό. Και γι` 
αυτό έλεγαν ότι: η οικογένεια ορφανεύει, μόνο με το 
θάνατο της μάνας.

Και τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας; Τα αθώα 
αυτά πλάσματα που τα… έφερναν στη ζωή χωρίς τη 
θέλησή τους, ακολουθούσαν το δικό τους Γολγοθά. 
Πολλές φορές κοιμούνταν στο ίδιο κρεβάτι (με την 
καλαμωτή και το αχυρένιο στρώμα) τρία και τέσσε-
ρα(!) παιδιά, και καμιά φορά και οι γονείς μαζί(!), για-
τί ο χώρος των σπιτιών ήταν ανεπαρκής για πολλά 
άτομα. Από τη μικρή τους ηλικία ρίχνονταν στη βιοπά-
λη. Πολλά έμεναν αναλφάβητα ή τελείωναν μόνο τις 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού, γιατί έπρεπε να βοηθή-
σουν τον πατέρα στις γεωργικές εργασίες. Άλλα, όσα 
ζούσαν στις εξοχές τις «κατ`τσές» (κατοικίες), όπως 
τις έλεγαν, περπατούσαν ξυπόλυτα και δυο ώρες, έχο-
ντας μια πάνινη σάκα στην πλάτη με ένα ξεροκόμματο 
ψωμί και καμιά ελιά μέσα, ή μερικά ξερά σύκα, και ένα 
δυσανάγνωστο από την πολύχρονη χρήση «Αναγνω-
στικό», για να πάνε στο Δημοτικό σχολείο των Λευκών, 
το οποίο διέκοπταν και αυτά πριν το τελειώσουν, για 
τον ίδιο με τα προηγούμενα παιδιά λόγο.

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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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

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 

δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΥΣΤΕΡΝΙ πωλείται οικόπεδο 9,5 

στρέµµατα και στο ΜΑΓΓΑΝΟ 

ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ πωλείται οικόπεδο 8,9 

στρέµµατα, µε απεριόριστη θέα. 

Οικοδοµούν 280 τ.µ. Πληροφορίες 

στο τηλ.: 6944 167 104

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 

δίπλα από το βενζινάδικο Aegean 

(χείµαρρος Κατσίκι), ενοικιάζονται 

2 γκαρσονιέρες για κατοικία ή για 

αποθήκες. ∆ιαθέσιµες από αρχές 

∆εκεµβρίου. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

431 095

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

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε προϋ-

πηρεσία ζητείται από το κοµµωτήριο 

ART HAIR στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 23660 και ώρες: 

09:00 – 13:00.

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

RESERVATION MANAGER και 

FRONT OFFICE MANAGER 

ζητούνται από τo ολοκαίνουργιο 

ξενοδοχειακό συγκρότηµα SUMMER 

SENSES για τη σεζόν 2019. Αποστολή 

βιογραφικών στο email: manager@

summersenses.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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΕΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ 

ζητείται µε ικανότητες διοίκησης, 

πληροφορικής και βαθµούς Λυκείου 

πάνω από 18, για υποστήριξη 

επιχείρησης. Βιογραφικά στο email: 

future9@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το 

λογιστικό γραφείο του Στέλιου 

Γιµελιάρη στην Παροικιά, για το τµήµα 

καταχώρησης τιµολογίων. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6932 837 538

ΚΥΡΙΑ, αποκλειστικά Ελληνίδα 

ζητείται για τη φύλαξη και περιποί-

ηση ηλικιωµένης, µε στοιχειώδεις 

γνώσεις νοσηλευτικής καθώς και 

για τις δουλειές του σπιτιού. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6932 300 418

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

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

∆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

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ πλήρης 

πωλείται, (κρεβάτια, στρώµατα, 

κοµοδίνα, φωτιστικά, καθρέπτες, έπι-

πλο τουαλέτα, κλπ), από ξενοδοχείο 

4 αστέρων στην Κρήτη, σε άριστη 

κατάσταση. Πωλούνται σε πάρα πολύ 

χαµηλές τιµές. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6947 184 138, κος Ντίνος Τοσκούδης. 

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

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€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής, 
της Τροχαίας και του Κέντρου Υγείας Πάρου, για την άμεση κινητοποίησή τους στη 
διάσωση του παιδιού μας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στις 26 Οκτωβρί-
ου 2018. Ευχαριστούμε το γενικό ιατρό Σωτήρη Σκούρτη  για το συντονισμό του. 
Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε θερμά το χειρουργό Ανδρέα Μαλλιωτάκη, που 
ενώ δεν εφημέρευε, ειδοποιήθηκε και ήρθε αμέσως. Με την ιατρική βοήθεια που 
προσέφερε άμεσα, έσωσε τη ζωή του παιδιού μας. 
Να ευχαριστήσουμε επίσης και εκείνους που προσέτρεξαν από την πρώτη στιγμή 
και βοήθησαν στον τόπο του ατυχήματος. 

Οικογένεια Αντώνη και Σταυρούλας Στάμενα
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Ο εισαγόμενος 
δήμαρχος

Το 1833 αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο ο Όθων Φρειδερίκος 
Λουδοβίκος, ως εισαγόμενος βασιλιάς, για να κυβερνήσει την 
Ελλάδα. Οι τότε μεγάλες δυνάμεις επειδή έβλεπαν με καχυπο-
ψία τον Καποδίστρια, αποφάσισαν να μας επιβάλουν τον νεαρό 
Όθωνα. 

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και σήμερα, εν έτει 2018, όταν 
μερικοί που ίσως και αυτοί βλέπουν με καχυποψία  τον δικό 
μας δήμαρχο, σκέφτηκαν να εισάγουν στο νησί κάποιον από τον 
Πειραιά, με το σκεπτικό: «Αφού τότε καλοπέρασαν οι Έλληνες  
με τον εισαγόμενο Όθωνα, γιατί να μην εισάγουμε κάποιον δικό 
μας εκ Πειραιώς για να κυβερνήσει την Πάρο και να περάσουν 
όμορφα και αυτοί;».

Στο μεταξύ, ο εισαγόμενος που αναφέραμε, φαίνεται πως 
γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στο νησί και είναι έτοιμος να 
αδράξει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος το κενό εξουσίας που 
υπάρχει στην αντιπολίτευση, με εξαίρεση τη Λαϊκή Συσπείρωση, 
καθώς και την αδυναμία του δικού μας δήμαρχου να συγκρο-
τήσει ψηφοδέλτιο, μετά από την μεγάλη αποστασία δικών του. 

Εικάζεται ότι πρώτη μέριμνα του εισαγόμενου θα είναι να πεί-
σει τον παριανό λαό ότι  είναι ικανός να αναλάβει το τιμόνι της 
Πάρου καθώς είναι νέος, ωραίος, με πείρα στα αυτοδιοικητι-
κά και πάνω από όλα οπαδός της γαλάζιας ομάδας. Στο με-
ταξύ επειδή οι Παριανοί θα προτιμούσαν ένα δικό τους παιδί 
για Δήμαρχο, ο εισαγόμενος θα προσπαθήσει να τους πείσει ότι 
και αυτός είναι παιδί δικό τους, αφού κάνει τα μπάνια του στην 
Πάρο από το 1993 και παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμε-
να. Βέβαια άλλο να παραθερίζεις τα καλοκαίρια και να συναντάς 
στους δρόμους χαμογελαστούς έλληνες και ξένους, και άλλο 
να περπατάς στους έρημους δρόμους το χειμώνα  ζώντας τα 
πραγματικά προβλήματα του νησιού και να προσπαθείς να με-
ταφέρεις ασθενή στην Αθήνα με 10 μποφόρ. Γι’ αυτό δεν υπάρ-
χει σύγκριση μεταξύ ενός Παριανού μόνιμου κατοίκου, γέννημα 
θρέμμα του νησιού, με κάποιον μη Παριανό που έρχεται σαν 
τουρίστας τα καλοκαίρια. Είναι σαν να προσπαθείς να συγκρίνεις 
ένα δέντρο φυτεμένο στη γη με ένα άλλο σε γλάστρα. Πάντως ο 
εισαγόμενος είναι καλά οργανωμένος και φαίνεται πως γνωρίζει 
άριστα το παιγνίδι. Άρχισε με την παρουσία του στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου στη Νάουσα. Μετά έδωσε  συνέντευξη εφ 
όλης της ύλης, από την οποία μάθαμε ότι έχει σχέση με τις με-
γαλύτερες οικογένειες στην Πάρο και με την εκκλησία, πράγμα 
που μεταφράζεται σε αρκετές ψήφους πιστών. Όμως, κούνια 
που τον κούναγε αν νομίζει ότι θα μπει στα πόδια του δικού μας 
Δήμαρχου. Δεν ξέρει πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει από εκκλη-
σία σε εκκλησία για να τιμήσει ιερά μυστήρια συμπολιτών. Ο 
εισαγόμενος θα χρειαστεί να λιώσει πολλά ζευγάρια παπούτσια 
για να τον φτάσει. Εκεί όμως που θα είναι το Βατερλό του είναι 
στις ζεμπεκιές του δικού μας που είναι μοναδικός και ας τολμή-
σει να τον συναγωνιστεί. 

Γενικά φαντάζομαι ότι με την κάθοδο του εισαγόμενου θα ζή-
σουμε εμπόλεμες καταστάσεις και σε μια μεταξύ τους σύγκρου-
ση, βλέπω όλους τους κατοίκους της Πάρου όλων των παρα-
τάξεων να στοιχίζονται δίπλα στον δικό μας (το αίμα νερό δεν 
γίνεται) και να κραυγάζουν: «Εισαγόμενε, Μολών Λαβέ».

Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να έχουν συνεννοηθεί και να τα 
βρουν μεταξύ τους.

Δημήτρης Καλανδράνης

Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Στην ακολουθία του Όρθρου ψάλλονται και 

αργά «Ευλογητάρια», τροπάρια που αρχίζουν 

με το προΰμνιο «Ευλογητός ει Κύριε», κυρίως 

τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. 

Στις βραδινές ακολουθίες των Όρθρων της 

Μεγάλης Εβδομάδας, στους Αίνους, που αρχί-

ζουν με το «Πάσα Πνοή», «Αινείτε τον Κύριον», 

ψάλλεται αργά το «Αινείτε». Κι αυτό μελώδημα 

του Ιακώβου, ώστε να προλάβει ο χοροστα-

τών Αρχιερέας να κατέλθει από το θρόνο, να 

προσκυνήσει την εικόνα του «Νυμφίου» ή του 

«Μυστικού Δείπνου» ή τον Σταυρό, να ευλο-

γήσει το εκκλησίασμα, και να επανέλθει στο 

θρόνο.

Στις παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου, 

το Μεγαλυνάριο «Άλαλα τα χείλη των ασε-

βών» ψάλλεται κι αυτό αργά ώστε να κατέλθει 

πάλι ο Αρχιερέας που χοροστατεί, να προσκυ-

νήσει την εικόνα της Παναγίας, να ευλογήσει 

τους πιστούς και να επανέλθει στο θρόνο. Στην 

ακολουθία του Όρθρου, εάν χοροστατεί Αρχιε-

ρέας, μετά το «Πάσα Πνοή» και το «Αινείτε τον 

Κύριον», πριν εισέλθει στο Ιερό όπου θα προ-

εξάρχει της Θείας Λειτουργίας, κατέρχεται του 

θρόνου και προσεύχεται προ των ιερών εικό-

νων λαμβάνοντας τον λεγόμενον «Καιρόν». Οι 

χοροί, από την κάθοδο από του θρόνου μέχρι 

την είσοδο στο Ιερό Βήμα, ψάλλουν αργά το 

«Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών Κύριε φύ-

λαττε εις πολλά έτη». «Μέλος αρχαίου» όπως 

επιγράφεται. Μετά την είσοδό του στο Ιερό 

Βήμα, ο Αρχιερέας τελειώνει την ακολουθία 

της «Προσκομιδής» που έχουν αρχίσει οι συλ-

λειτουργοί ιερείς και ενδύεται τα αρχιερατικά 

άμφια. Η ένδυση των αμφίων και η απέκδυσή 

τους γίνεται σε όλους τους βαθμούς της ιερο-

σύνης. Του αρχιερέως όμως γίνεται και εκτός 

του Ιερού Βήματος. Οι ευχές οι σχετικές με την 

ένδυση απαγγέλονται εκφώνως ενώ ψάλλεται 

η αργή υπέροχη σύνθεση «Άνωθεν οι Προφή-

ται» του Μαΐστορος Ιωάννη Κουκουζέλη.

Στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, μετά 

την ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγ-

γελίου, ψάλλονται αντίστοιχα σε αργό μέλος 

το «Αλληλούια» και το «Δόξα Σοι Κύριε» προ-

κειμένου να καλυφθεί ο χρόνος της μετάβασης 

του Διακόνου από το Ιερό Βήμα στον άμβωνα 

και η επιστροφή του. Σε αργό μέλος ψάλλεται 

και ο «Χερουβικός Ύμνος». Στο σημείο αυτό, τα 

παλιά χρόνια γινόταν η παράδοση των προ-

σφορών των πιστών. Για να καλυφθεί ο χρό-

νος αυτός χωρίς να διακοπεί η ακολουθία, ο 

Αυτοκράτορας Ιουστινιανός καθιέρωσε αυτήν 

την ψαλμωδία. Αντ’ αυτού (Χερουβικού), τη 

Μεγάλη Πέμπτη ψάλλεται το «Του Δείπνου 

Σου του μυστικού» και το Μεγάλο Σάββατο 

το «Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία». Αρχαιότα-

τος ύμνος. Εάν, αντί της λειτουργίας του Αγίου 

Χρυσοστόμου που συνήθως τελείται, τελεσθεί 

η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και 

επειδή οι ευχές της είναι εκτεταμένες, ψάλλο-

νται τα αργά λειτουργικά (Πατέρα Υιόν, Άγιος, 

Άγιος,…). Το Κοινωνικό ψάλλεται αργά για να 

καλυφθεί ο χρόνος αναγνώσεως μυστικών ευ-

χών και η Θεία Κοινωνία των ιερέων εντός του 

Ιερού Βήματος.

Όλα τα προαναφερθέντα αργοσύντομα με-

λουργήματα θεωρούνται ως απότοκες συντε-

τμημένες μελωδίες από τα αργά μελωδήματα, 

μαθήματα όπως λέγονται, κορυφαίων μελω-

δών, «αφθάστου κάλλους», όπως πολλοί περί 

τη μουσικήν διατρίβοντες χαρακτηρίζουν. Έργα 

που η μεγάλη κυρία της μουσικής, η δική μας 

αλλά και διεθνής Σοφία Σπανούδη, έχει γράψει 

ότι στέκονται περήφανα και ισάξια δίπλα στα 

μεγάλα έργα των Δυτικών μουσουργών.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, απευθυνό-

μενος σε φίλους και «φίλους», που καλοπρο-

αίρετα ή όχι σπιλώνουν την Ελληνορθόδοξη 

εκκλησιαστική μελοποιία χαρακτηρίζοντάς την 

«τούρκικο αμανέ», εάν ανοίξουν μια εγκυκλο-

παίδεια ή ένα βιβλίο ιστορίας, θα μάθουν τότε 

ότι οι τούρκοι συνεστήθηκαν ως κράτος μετά 

τον ΙΓ’ αιώνα, ενώ οι βυζαντινοί μουσουργοί 

ξεκίνησαν από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, 

και συνεχίζουν μέχρι σήμερα οι ακολουθήσα-

ντες μελοποιοί. 

Μανώλης Ι. Χανιώτης
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Γαστρονομία

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο νεαρός σεφ από τη Μύ-

κονο, Αντώνης Δημοβασίλης, κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη του European Young 

Chef 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Galway της 

Ιρλανδίας στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2018 

Στον διαγωνισμό πήραν μέρος φιναλίστ από τις γα-

στρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης, παρουσιάζο-

ντας καινοτομίες σε παραδοσιακά πιάτα από τις περι-

φέρειες τους.

Η συμμετοχή του Αντώνη Δημοβασίλη στον διαγω-

νισμό πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περι-

φέρειας Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τη λέσχη αρ-

χιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, στρατηγικό 

εταίρο της ΠΝΑΙ στον δρόμο για την απόκτηση του 

τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 

2019. 

Την Κυριακή 25/11 παρουσιάστηκε το παραδοσια-

κό πιάτο των διαγωνιζομένων και τη Δευτέρα 26/11 

πραγματοποιήθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, κατά 

την οποία έπρεπε οι σεφ να παρουσιάσουν στην κρι-

τική επιτροπή το ίδιο πιάτο αλλά με νέα καινοτόμα 

προσέγγιση, διατηρώντας την ίδια ακριβώς γεύση. Να 

υπενθυμίσουμε ότι o Αντώνης Δημοβασίλης είναι ο φι-

ναλίστ που προέκυψε από τον τελικό διαγωνισμό στη 

Σύρο στις 22/9/2018, παρουσία της πρέσβειρας της 

Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης – Περιφέ-

ρεια Ν. Αιγαίου 2019 Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, ενώ 

είχαν προηγηθεί ημιτελικοί διαγωνισμοί σε Ρόδο, Κω, 

Μύκονο και Νάξο, στους οποίους συμμετείχαν αξιόλο-

γοι νέοι σεφ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Το ανάγλυφο 
του τόπου 
μας

Σημαντικό ρόλο στην ιδιαιτερότητα και ομορ-
φιά του νησιού μας παίζει το ανάγλυφο του εδά-
φους του. Πολλές χιλιάδες χρόνια χρειάστηκαν 
για να διαμορφωθεί το ανάγλυφο αυτό. Η Γη 
γεννήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια 
χρόνια. Από τότε η επιφάνεια της διαρκώς μετα-
βάλλεται. 

Στο διαδίκτυο διαβάζουμε για τη γεωμορφο-
λογία της Πάρου: «Το ανάγλυφο της Πάρου είναι 
ομαλό, με κεντρικό ορεινό όγκο του προφήτη 
Ηλία να καταλήγει σε απαλές οροσειρές, που 
σβήνουν σε παραδεισένιες ακρογιαλιές, επιτρέ-
ποντας τον σχηματισμό πολλών μικρών καλλι-
εργήσιμων πεδιάδων». Αυτή η πλαστικότητα, 
είναι και η μαγεία του Παριανού τοπίου.

Η Πάρος, είναι από τα εύφορα νησιά των Κυ-
κλάδων. Παράγει κρασί (γνωστό από την αρχαι-
ότητα), λάδι, δημητριακά και φρούτα. Ιδιαίτερα η 
αμπελουργία, γνωρίζει νέα άνθηση και τα επώ-
νυμα κρασιά της είναι φημισμένα σε όλο τον 
κόσμο. Οι κάτοικοι, ασχολούνται ακόμη με την 
αλιεία και κτηνοτροφία.

Σήμερα, ο τουρισμός, έχει αλλάξει τον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων του νησιού και τους απο-
μάκρυνε από τις παραδοσιακές ασχολίες τους. Η 
ελιά όμως και το αμπέλι, εξακολουθούν να δί-
νουν τον καρπό τους και να παίζουν τον πρώτο 
ρόλο, στο Παριανό τραπέζι. Αλλάζοντας η γεω-
μορφολογία του κάθε τόπου, φυσικό επόμενο εί-
ναι να αλλάζουν και οι καλλιέργειες, ή ακόμα και 
να εξαφανίζονται. Δια μέσω της φυσιολογικής 
διάβρωσης του εδάφους,(λόγω των βροχοπτώ-
σεων) δύο εκατοστά γόνιμης γης χάνεται κάθε 
χρόνο. Δια μέσω της τεχνικής διάβρωσης, που 
προκαλεί ο άνθρωπος, από σκαπτικά μηχανήμα-
τα, ή μηχανήματα βαρέως τύπου (όσο η δόμηση 
συνεχίζεται), το τοπίο αλλάζει βιαίως και δραμα-
τικά γρηγορότερα, χάνοντας πολύ μεγαλύτερο 
μέρος γόνιμης γης.

Προσφάτως, ακούστηκε ότι τεραστίων δια-
στάσεων ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν 
στο νησί, καταστρέφοντας χλωρίδα-πανίδα του 
τόπου, αφού πρόκειται να ανοιχτούν δρόμοι, δια-
στάσεων αυτών των μεγαλουπόλεων, για να πε-
ράσουν τα τεραστίων διαστάσεων μηχανήματα 
αυτά. Ένα πλήγμα ακόμα για τον τόπο, θα σκε-
φτεί ο καθένας. Το πλήγμα αυτό όμως θα είναι 
πολλαπλό, γιατί δε θα χαθεί μόνο ένα μεγάλο μέ-
ρος της χλωρίδας-πανίδας του τόπου, αλλά θα 
χαθούν και τεράστια κτήματα γόνιμης γης, που 
ακόμα και σήμερα καλλιεργούνται. Χάνοντας έτσι 
ο τόπος τον πρωτογενή τομέα, που τα τελευταία 
χρόνια χωλαίνει λόγω της τουριστικής ανάπτυ-
ξης.

Ανέκαθεν γνωρίζουμε ότι χάρις στον πρωτογε-
νή τομέα, λαοί έχουν επιβιώσει από καταστροφι-
κούς πολέμους, από πολιτικά εμπάργκο, από οι-
κονομικές κρίσεις, και έχουν ανακάμψει και πάλι 
την οικονομία τους, αφού είναι ο βασικός παρά-
γοντας για να σταθεί μια χώρα στα πόδια της.

Μεγάλες προσπάθειες πρέπει να γίνουν λοιπόν, 
για να διατηρήσουμε το ανάγλυφο του νησιού 
μας ακέραιο, διότι μόνο με αγώνα, αφοσίωση και 
αγάπη για το νησί μας, θα πετύχουμε πράγματα 
ουσίας για τον τόπο μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Η πλατεία της 
Παροικιάς

Η πλατεία της Παροικίας βρίσκεται σε τέτοιο σημείο 
που ενώνει το λιμάνι του νησιού με τον κεντρικό εμπο-
ρικό δρόμο και την αγορά της πόλης. 

Ενώνει δηλαδή τα πιο ζωτικά σημεία, το λιμάνι που 
γίνεται αποδέκτης χιλιάδων επισκεπτών και την αγορά, 
που φτάνει μέχρι τον Κάτω Γιαλό με τα πολυάριθμα 
καταστήματα της, καθώς και τον παραδοσιακό οικι-
σμό. Η πλατεία αυτή είχε δημιουργηθεί πολύ παλιά και 
ήταν γεμάτη θαλασσόδεντρα, αλλά υπέστη πολλές με-
τατροπές στη συνέχεια.

Με τον ερχομό των ελλήνων της Μικράς Ασίας στην 
Πάρο, όλοι οι ελεύθεροι χώροι διατέθηκαν για τη στέ-
γαση των προσφύγων. Οι εκκλησίες, τα σχολεία και 
όλα τα κελιά της Εκατονταπυλιανής. Στο οίκημα «Κρί-
σπη» στην παλιά αστυνομία και το διπλανό που ήταν 
το Ειρηνοδικείο, είχαν στηθεί οι αργαλειοί ταπητουρ-
γίας, γιατί ένας μεγάλος αριθμός από τους πρόσφυγες 
ήταν ταπητουργοί. Τα έργα τους ήταν εκλεκτά και γι’ 
αυτό τον λόγο ζήτησαν τον χώρο που ήταν η Αγροτική 
Τράπεζα έως το ποτάμι, για να χτίσουν εργοστάσιο τα-
πητουργίας. Αυτό δε το δέχτηκαν οι τότε κρατούντες 
Παριανοί (Κυπραίος, Ζησιμόπουλος και Αργυρόπου-
λος), οπότε έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Κοκκινιά 
(σημερινή Νίκαια).

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα και η καπνοβιομη-
χανία «Παπαστράτος» μέσω του Αναστασίου Θεοχα-
ρίδη, ζήτησε αυτόν το χώρο για να κάνει εργοστάσιο 
καπνοβιομηχανίας (αυτό που έγινε στον Πειραιά), μιας 
και η Πάρος είχε μεγάλη παραγωγή εκλεκτού καπνού. 
Ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί στον χώρο, είχε δεί-
ξει και τα ζυθοποιεία «ΦΙΞ» μιας και το παριανό κριθά-
ρι ήταν περιζήτητο. Ο λόγος που δε δινόταν ο χώρος 
ήταν ότι θα έκοβε τη θέα από τα αρχοντόσπιτα. Έτσι 
χάθηκαν οι ευκαιρίες να μείνουν οι νέοι και οι νέες 
στην Πάρο και να μην ξενιτευτούν. 

Αποφασίστηκε λοιπόν, από μια επιτροπή που συστά-
θηκε, με πρόεδρο τον γιατρό, Ν. Κυπραίο, να στήσουν 
στον χώρο αυτό το «Ηρώο των Πεσόντων», ώστε να 
εξασφαλισθεί μια για πάντα ο χώρος από κάθε κα-
ταπάτηση και εκμετάλλευση. Για να θυμόμαστε τους 
αείμνηστους γενναίους συμπολίτες μας, μαχητές των 
εθνικών πολέμων που έπεσαν υπέρ πατρίδος, και να 
καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια στη μνήμη τους.  

Καθημερινά περισσότερα είναι τα παιδιά που τρέ-
χουν, παίζουν και έχουν ένα άνετο χώρο που στερού-
νται μέσα στην πόλη, καθώς άλλες πλατείες έχουν 
καταληφθεί με τραπεζοκαθίσματα. Η πλατεία της 
Παροικιάς είναι τόπος και σημείο αναφοράς. Είναι 
το ανοικτό πεδίο δραστηριοποίησης των ανθρώπων. 
Είναι τόπος συνεύρεσης, συναναστροφής, αναψυχής, 
ανεμελιάς και κοινωνικής δραστηριότητας.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 126 του Νίκου Αλιπράντη
Χριστόδουλος Α. Μαούνης

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Βρήκε 
περπατησιά ο 
Νηρέας

Ακόμα γκολ βάζει ο Νηρέας, που το περασμένο Σάβ-
βατο το απόγευμα στο στάδιο της Παροικιάς, κέρδισε 
με 5-1 την Κύθνο, και έτσι έθεσε τις βάσεις για την 
είσοδό του στην πρώτη προνομιούχο τριάδα του βαθ-
μολογικού πίνακα του Β’ Ομίλου της ΕΠΣΚ.

Η ομάδα του Νίκου Μοστράτου είχε σε καλή ημέρα 
τον σκόρερ της Ραμπαβίλα, όπου με τρεις προσωπικές 
του επιτυχίες βοήθησε τα μέγιστα τους «κίτρινους» της 
Πάρου.

Ο Νηρέας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 40ο λεπτό 
από αυτογκόλ του Ζουμή και αυτό ήταν το «καμπα-
νάκι» για την ολική επαναφορά της Παριανής ομάδας. 
Στο 45ο με πέναλτι και στο 55ο λεπτό ο Ραμπαβίλας 
έκανε το 1-1 και το 2-1. Ο Γ. Ρούσσος στο 58ο λεπτό 
έγραψε το 3-1 και ο Ραμπαβίλας πέτυχε το τρίτο του 
προσωπικό γκολ στο 75ο λεπτό ανεβάζοντας τον δεί-
κτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 
90+ ο νεαρός Σιμόπουλος με πέναλτι.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Φ.  Ζουμής, Ηλ. Ζουμής (Χ. Ρούσσος), Σά-

μιος, Τσενάι, Μπαρμπαρήγος, Άλκο, Μπαμπαλιού (Ρε-
σουλάι), Παπαδόπουλος (Αρκουλής), Ραμπαβίλας, Γ. 
Ρούσσος (Σιμόπουλος), Βράπι.

Κύθνος: Γκριέλας, Κ. Γονιδάκης (Γ. Γονιδάκης), Λε-
βαντής, Γ. Γονίδης, Δανιήλ, Ψαρράς, Νικ. Γονίδης, Μπι-
ζικούκης, Ηλιού, Κούτσι, Γαρδεράκης (Λαρεντζάκης)

Διαιτητής: Ε. Ρούσσος με βοηθούς τους κ.κ. Κου-
ζούμη και Μαθιουδάκη.

Όλη η κίνηση
1ος Όμ.
ΠΑΣ Τήνου – Άνω Μερά 0-2
Μύκονος – Αίας Σύρου 7-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 16
2. Μύκονος 13
---------------------
3. ΑΟ Σύρου 11
---------------------
4. Πάγος 7
5. ΠΑΣ Τήνου 7
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -3
Σημ.: Ανδριακός και Αίας Σύρου έχουν -3 βαθμούς. 

Μύκονος και Ανδριακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
2ος Όμ.
Νηρέας – Κύθνος 5-1
Βαθμολογία
1. Σέριφος 19
2. ΑΟΠ 19
-------------------------------
3. Νηρέας 14
-------------------------------
4. Παμμηλιακός 13
5. Μαρπησσαϊκός 11
6. Αστέρας Μαρμάρων 10
7. Κύθνος 9
8. Πανσιφναϊκός -6
Σημ.: Η Κύθνος έχει 9 αγώνες. Σέριφος και Νηρέας 

έχουν 8 αγώνες. Ο Παμμηλιακός έχει 6 αγώνες. Οι 
υπόλοιπες ομάδες έχουν από 7 αγώνες.

3ος Όμ.
Ίος – ΠΑΣ Νάξου 7-3
Πύργος – Πανναξιακός 1-3
Βαθμολογία

1. Πανναξιακός 18
2. Πύργος 13
------------------------------
3. Καρτεράδος 8
------------------------------
4. Φιλώτι 7
5. Ίος 6
6. ΠΑΣ Νάξου 3
7. Αστέρας Τραγαίας 0
Σημ.: Πανναξιακός, Πύργος και Ίος, έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.
Κ-14 Β’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 1-1
Παμμηλιακός – Αστέρας Μαρμάρων 6-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 12
2. Μαρπησσαϊκός 11
3. ΑΟΠ 8
4. Νηρέας 3
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Ο Νηρέας έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Κ-18 Β’ Όμ.
ΑΟΠ – Φιλώτι 2-1.

Εκλογές
Τη διεξαγωγή εκλογών για τις 15/12/2018 αποφά-

σισε το ΔΣ της ΕΠΣΚ, αιφνιδιάζοντας ουσιαστικά τα 
σωματεία. Η ΕΠΣΚ υποστηρίζει ότι αυτό έγινε διότι 
πρέπει η τοπική ποδοσφαιρική ένωση να έχει «μία ενι-
αία φωνή», εννοώντας ότι δεν επιθυμεί να υπάρχουν 
παρατάξεις μέσα στο ΔΣ.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ, Ρένος Φρέρης, υπο-
στηρίζοντας την παραπάνω θέση σημειώνει σε σχε-
τική ανακοίνωσή του: «[…] Η απόφαση αυτή πάρθηκε 
με γνώμονα και κριτήριο πάντα το όφελος της Ένω-
σης και των Σωματείων – μελών μας, ώστε το νέο 
Δ.Σ. που ευελπιστώ να προκύψει, να προέρχεται από 
ακόμη περισσότερα νησιά και με μία ενιαία φωνή και 
δυναμική να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα για το 
Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο.

Πιστεύω στη συγκρότηση ενός ενιαίου ενωτικού 
ψηφοδελτίου με πολυφωνία και ισχυρή θέληση για 
δουλειά. Οι συνθήκες τώρα είναι πιο ώριμες από 
ποτέ. Δε θέλω να σας κουράσω με «απολογισμούς» 
και «επιτεύγματα», με όλους σας άλλωστε».

Μόνο πού…
Η «ευχή» του ΔΣ της ΕΠΣΚ ώστε να υπάρχει ενιαίο 

ψηφοδέλτιο – η οποία δεν αντέχει σε καμία κριτική 
σκέψη και δεν υπάρχει σε καμία δημοκρατική διαδικα-
σία- απαντήθηκε αμέσως από τον επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης, Χρήστο Καφτηράνη.

Ο κ. Καφτηράνης στη δική του ανακοίνωση έγρα-
ψε: «Κάποιοι πιστεύουν πως με διάφορα τεχνάσματα 
και ακολουθώντας τακτικές του παρελθόντος θα ξε-
γελάσουν και πάλι τα Σωματεία των Κυκλάδων και 
θα παρουσιαστούν , όπως έγινε και την προηγούμενη 
φορά ως «Σωτήρες» του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου, 
τάζοντας τα πάντα! Δυστυχώς όμως γι αυτούς όλοι 
πλέον τους γνώρισαν και φυσικά θα κρίνουν και το 
έργο τους… αυτό για το οποίο υπερηφανεύονται ότι 
έχουν κάνει!

Το μοναδικό, όμως, έργο τους ήταν η τιμωρία των 
ομάδων και η οικονομική τους αφαίμαξη με «πρόστι-
μα»! Έτσι λοιπόν ο κ. Φρέρρης, χρησιμοποιώντας τα-
κτικές του ειδικού συμβούλου του προκήρυξε αιφνι-
διαστικά εκλογές χωρίς καμιά ενημέρωση ως όφειλε 
στα Σωματεία!

Αιφνιδιαστικές όμως οι εκλογές είναι για όσους δεν 
γνωρίζουν ή δεν γνώριζαν την τακτική του κ. Φρέρρη 
και του κ. Σιγάλα (...). 

Ένα Ενιαίο ψηφοδέλτιο, κύριοι, δεν αποφα-
σίζεται από έναν… αλλά είναι αποτέλεσμα δι-
αλόγου, πριν ανακοινωθεί στα Μ.Μ.Ε.! Αυτά είναι 

παιχνίδια στις πλάτες των Σωματείων για ευνόητους 
λόγους! (...)

Θα θέλαμε να θυμίσουμε στα Σωματεία μας ποιους 
ψήφισαν για να τους εκπροσωπήσουν και ποιοι τους 
εκπροσωπούν σήμερα; Πόσες ήταν οι παραιτήσεις και 
για ποιο λόγο;  Ήταν ισότιμη η αντιμετώπιση όλων 
των ομάδων; Η τωρινή διοίκηση της Ε.Π.Σ. υλοποίησε 
τις προεκλογικές της εξαγγελίες; Η αιφνιδιαστική 
εξαγγελία των εκλογών έχουν και ένα καλό... 
το τέλος της χειρότερης διοίκησης στην ιστορία 
της λειτουργίας της Ε.Π.Σ. ΟΛΟΙ μαζί για μια πραγ-
ματική αναβάθμιση του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου!».

Αθλητικά

Ήττα ΑΟΠ στις 
κορασίδες

Την ήττα με 40-45 δέχθηκε η ομάδα των κορασίδων 
του ΑΟΠ στον αγώνα της με τον ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» 
στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Ο ΑΟΠ στην αρχή του αγώνα προσπάθησε να γίνει 
το «αφεντικό» και να πάρει προβάδισμα στο σκορ, κάτι 
που κατάφερε, ενώ η Ιωαννίδου ήταν για μία ακόμα 
φορά η ασταμάτητη καλαθομηχανή για την Παριανή 
ομάδα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Νάξου μπήκε 
αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο, «διάβασε» κα-
λύτερα το παιχνίδι, άλλαξε σύστημα με επιτυχία, έπαι-
ξε καλύτερα τη ζώνη και άλλαζε πολλές πολλές μπα-
λιές γύρω από τη ρακέτα της Παριανής ομάδας. Έτσι, 
έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο τέλος και παρότι ότι 
έχανε με 14 πόντους στο μέσο του τρίτου δεκαλέπτου, 
κατάφερε και πήρε τη νίκη!

Δεκάλεπτα: 11-9, 25-16, 34-26, 40-45
ΑΟΠ: Κοττίκα, Ακάλεστου, Ρούσσου, Τσίπη, Βιώνη 

13, Περράκη, Βεντούρη 5, Αρ. Σιφναίου, Ε. Σιφναίου, 
Ιωαννίδου 20 (1), Πετροπούλου 2

Φανάρια: Μιχελοπούλου 14, Γιαννακοπούλου, 
Μαθιάσου, Κ. Χουζούρη 7 (1), Σ. Χουζούρη 15, Μαρά-
κη 9, Μουστάκη, Κουφοπούλου, Βελιανίτη

Νέα νίκη Μαρπησσαϊκού
Με 72-54 επί του ΑΟΠ ο Μαρπησσαϊκός σημείωσε 

άλλη μία νίκη στον δεύτερο όμιλο της ΕΣΚ Κυκλάδων, 
στο τοπικό ντέρμπι της Πάρου.

Ο αγώνας στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησ-
σας είχε ένα πρώτο ημίχρονο καλάθι – καλάθι και ένα 
δεύτερο ημίχρονο με μονοκράτορα την ομάδα του 
Μαρπησσαϊκού. Το σκορ θα μπορούσε να έχει και με-
γαλύτερη διαφορά αν προς το τέλος του παιχνιδιού ο 
Μαρπησσαϊκός δεν έκανε συνεχείς αλλαγές παικτών 
και συστημάτων. 

Δεκάλεπτα: 20-11, 34-27, 54-39, 72-54
Μαρπησσαϊκός: Ρούσσος, Χαλιάς, Ρίνι, Μπουρα-

ντάς 2, Μελανίτης, Λουκής 17 (4), Ζωντανός 12, Γεωρ-
γίτσος 6, Μπάλιος 25 (1), Αρκουλής 2, Πετρόπουλος 8

ΑΟΠ: Λάβδας 7, Αλιπράντης 6, Μπομποτάς, Δρό-
σος, Θωμόπουλος, Μοστράτος 7 (2), Μυτιληναίος 9 
(1), Πολυχρονόπουλος 7, Βιώνης 18




