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Οι τραγικές 
ώρες του 
Μιχαλακόπουλου 
στην Πάρο

Σε λίγες μέρες (1η Μαρτίου) συμπληρώνονται 81 
χρόνια από την τραγική διακομιδή από την Πάρο στην 
Αθήνα, του εξορισμένου στο νησί μας πολιτικού και 
πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Μιχαλα-
κόπουλου. Ο Μιχαλακόπουλος υπήρξε πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, από τις 7/10/1924 έως τις 26/6/1925.

Ήταν σημαντικός πολιτικός και είχε γεννηθεί στην 
Πάτρα το 1875. Άλλο αφιέρωμα για τον Ανδρέα Μι-
χαλακόπουλο η «Φωνή της Πάρου» είχε κάνει στις 
4/8/2017.

Στην Πάρο
Σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένων 

Παριανών, ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, 
όταν εξορίστηκε στην Πάρο, διέμενε 
φρουρούμενος σε ξενοδοχείο στην πε-
ριοχή Χάλαρα της Παροικιάς. Ατυχώς, 
δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την 
παραμονή του, τις συνήθειές του ή τις 
επαφές του την εποχή εκείνη. Υπάρχει 
βέβαια μία μαρτυρία για μία επίσκεψη 
που έκανε στην οικία Γράβαρη στην 
«Σεπτεμβριανή» Αγορά, όταν τον είχαν 
καλέσει για «τραπέζι».

Έτσι και αλλιώς όμως, στο νησί μας 
ο Μιχαλακόπουλος ήρθε με κλονισμέ-
νη την υγεία του, φρουρούμενος από 
μία διμοιρία της Χωροφυλακής. Η όλη 
κατάσταση που αντιμετώπισε και η κλο-
νισμένη υγεία του είχε σαν αποτέλεσμα 
την εσπευσμένη μεταφορά του στο νο-
σοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα, 
με αποτέλεσμα τον θάνατό του, στις 27 
Μάρτιου 1938. Οι μαρτυρίες για το με-
γάλο Έλληνα πολιτικό κατά την παραμο-
νή του στην Πάρο, είναι ελάχιστες. 

Η ζωή στην Πάρο
Το βιβλίο: «Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, πρωθυπουρ-

γός, στενός συνεργάτης του Ελ. Βενιζέλου», που εκ-
δόθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής 
Ιστορίας, το 2000, έχει μία ενδιαφέρουσα ιστορία 
από τον βίο του Α. Μιχαλακόπουλου στην Πάρο, την 
οποία είχε αφηγηθεί η Μαρίκα Μιχαλακοπούλου.

Η Μιχαλακοπούλου εξιστορώντας την εξορία του 
στο νησί μας σημειώνει: (διατηρείται η γραμματι-
κή της εποχής) «[…] Κατά την ίδια μέρα (10/2/1938), 
κατά τις 8 μ.μ. τον οδήγησαν εις Πειραιάν και το επι-
βίβασαν του ατμοπλοίου, διά του οποίου τον μετέφε-
ραν εις Πάρον.

Εκεί, ο Έλλην Πολιτικός ωδηγήθη εις εν πανά-
θλιον ξενοδοχείον, με σπασμένα παραθυρόφυλλα. 
Μετά από δύο ημέρας έφθασεν η σύζυγός του διά 
να προσφέρη τας βοηθείας της και διά να επιτύχη 
ανθρωπίνην περίθαλψιν. Το περίεργον είναι ότι κατά 
τας πρώτας ημέρας της διαμονής εις Πάρον, ο ασθε-
νής έδειξε καλυτέρευσιν, ίσως λόγω της αλλαγής του 
κλίματος και της θαλάσσης. Αλλ’ η διαμονή του εις το 
ξενοδοχείο με χαλασμένα παράθυρα και η υγρασία 
της νήσου επέδρασαν υπούλως εις την κατάστασίν 
του. Η σύζυγός ου, τότε, μολονότι ησθένησε και αυτή, 
επέστρεψεν εις Αθήνας, όπου έμεινεν οκτώ ημέρας 
διά να επανέλθη με κάποια μέσα περιθάλψεως.

Εις το διάστημα όμως, αυτό, αιφνιδίως, ο Πρόε-
δρος υπέστη πνευμονική συμφόρησιν, ενώ πλησίον 
του είχον φθάσει ο φίλος του βουλευτής Έβρου Χα-
τζηλίας και ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου 
Γρήγουρας, οι οποίοι και εζήτησαν, τηλεγραφικώς, 
την άδειαν της μεταφοράς του εις Αθήνας.

Οι ιατροί της Πάρου έσπευσαν, εγκαίρως, να προ-

σφέρουν τας βοηθείας των και παρηκολούθουν με 
αγωνίας και δάκρυα τον βαρέως ασθενή πολιτικόν 
αρχηγόν, διότι δεν ημπορούσαν να κάνουν τίποτε. 
Ούτε φάρμακα υπήρχον, ούτε τα κατάλληλα ιατρικά 
εργαλεία ούτε και βεντούζες ακόμη. Αλλά μαζί με την 
πνευμονική συμφόρησιν, εξεδηλώθη και ανωμαλία εις 
την λειτουργίαν της καρδίας, επηκολούθησε δε και 
κρίσις του ασθενούς κατά την νύκτα της 23ης προς 
την 24ην Φεβρουαρίου 1938, με υψηλόν πυρετόν και 
πόνους. Εζητήθηκε τότε και πάλιν η άδεια της Κυβερ-
νήσεως διά να τον φέρουν εις Αθήνας και κατόπιν του 
σχετικού τηλεγραφήματος έφθασαν εις την Πάρον η 
σύζυγός του, η κόρη του κυρία Λένα Κανελλοπούλου 

και ο γαμβρός του κ. Λέων Αγγ. Κανελλόπουλος, με 
τους δύο ιατρούς Δεληβάνην και Κισθήνιον.

Η Κυβέρνησης μη δίδουσα, τότε, την άδειαν της 
μεταφοράς του ασθενούς εις Αθήνας, έστειλεν τον 
υπηρεσιακόν ιατρόν Λοράνδο διά να τον εξετάση. 
Πράγματι, ο ιατρός αυτός έφθασεν εις Πάρον και 
εξήτασε τον ασθενή και αμέσως κατόπιν ανέφερεν 
εις την Κυβέρνηση ότι ο Μιχαλακόπουλος ήτο πολύ 
σοβαρά ασθενής και έπρεπε να μεταφερθή εις Αθή-
νας*. Η Κυβέρνησις μόνον μετά από παρέλευσιν τεσ-
σάρων ημερών έδωσε την άδειαν της μεταφοράς του 
ασθενούς εις Αθήνας, ήτις και επραγματοποιήθη την 
1η Μαρτίου 1938.

Συγκινητικώτατη ήτο η εικών της μεταφοράς, επί 
φορείου, εν Πάρω του ασθενούς πολιτικού εις το 
ατμόπλοιον. Οι ευγενείς κάτοικοι της Πάρου, από τα 
σπίτια των και από τα μαγαζιά των, τον χαιρετούσαν 
μ’ ευλάβειαν και συγκίνησιν και μ’ ευχάς. Τον συνό-
δευσαν, επίσης εις Αθήνας οι ιατροί Πορτοκάλλης και 
Κατακουζηνός που είχαν σπεύσει εις Πάρον».

* Σημειωτέον ότι, κατά την αφήγηση της 
Μιχαλακοπούλου, σε υπόμνημά της στο εν 
λόγω βιβλίο, «οι τρεις εξ Αθηνών ιατροί 
που έφτασαν εις την Πάρον, λόγω του δρι-
μύτατου ψύχους, δεν έβγαλαν καθόλου 
ούτε τα παλτά των, ούτε και τα γάντια των 
όλην την νύχτα!».

Λίγα λόγια για τον  
Μιχαλακόπουλο

Ο Α. Μιχαλακόπουλος είχε γεννηθεί στην 
Πάτρα το 1875. Εκτός της Στρατιωτικής 
Σχολής που φοιτούσε ήταν και στην Νομική 
Σχολή, με υποτροφία του τότε Βασιλιά Γε-
ωργίου Α’. Σπούδασε στη Γαλλία, Γερμανία 
και Αθήνα.

Αναμείχθηκε με επιτυχία στην πολιτική με 
το κόμμα του Βενιζέλου και το 1924 ίδρυ-
σε το κόμμα των Συντηρητικών Φιλελεύθε-
ρων. Στις 7/10/1924 σχημάτισε κυβέρνηση 
με τον Γ. Κονδύλη, όπου ανατράπηκε από 
τη δικτατορία του Πάγκαλου το 1925. Στη 
συνέχεια, έγινε υπουργός Εξωτερικών, αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης και συμμετείχε 
με τον Βενιζέλο στις διαπραγματεύσεις για 
τη «Συνθήκη της Λοζάνης». Το 1930 συ-
νυπέγραψε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 
«Σύμφωνο Ειρήνης και Φιλίας, Ελλάδας-
Τουρκίας». 

Ακόμα, υπηρέτησε πολλές φορές σε κυ-
βερνήσεις των Ελευθερίου Βενιζέλου, Αλέξανδρου 
Ζαΐμη και Κωνσταντίνου Τσαλδάρη ως υπουργός: 
Εθνικής Οικονομίας (1912-1916), Γεωργίας (1917-
1918), Στρατιωτικών (1918), Γεωργίας (1920), Οικο-
νομικών (1924), Εξωτερικών (1928-1933).

Επίσης, ήταν φανατικός βιβλιόφιλος έχοντας βιβλιο-
θήκη 30.000 τόμων και λέγεται ότι ήταν από τις σπου-
δαιότερες εκείνης της εποχής.

Τέλος, η οικία του που σώζεται και σήμερα στην πλ. 
Όλγας στην Πάτρα, πέρασε προ ολίγων μηνών στα 
χέρια πατρινών επιχειρηματιών ιδιοκτητών σούπερ 
μάρκετ, ενώ η τύχη της σπάνιας βιβλιοθήκης του είναι 
άγνωστος.

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 485

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

Ιστορία
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επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

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

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ

ΒΡΑ∆ΙΑ

Σάββατο

2 Μαρτί
ου

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες

Μουσική επιµέλεια: Κώστας Πατέλης
µαζί του: Κώστας Σοµπόνης & Τάσος Μαγκάλας

Κρατήσεις: 22840 24956
6948471564 / 6947586562

σερβίρουµε από τις 8:00

«Κόκκινα» δάνεια
Στις 14/2/2019 η Τ.Ε. Νοτίων Κυκλάδων του ΚΚΕ δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου 

σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια. Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Μια νέα παγίδα σε δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά στή-

νουν κυβέρνηση, τράπεζες και ΕΕ, με τη ρύθμιση που ετοιμάζουν για τη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει ότι «διατηρεί ψηλά» το επίπεδο 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, η πραγματικότητα απ’ όσα έχουν δει το φως 
είναι ότι με το σχέδιό της γίνεται ένα ακόμα βήμα για την πλήρη εξάλειψη 
ακόμα και αυτής της στοιχειώδους προστασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα 
για το κεραμίδι της λαϊκής οικογένειας.

Το κλειδί βρίσκεται στον διακηρυγμένο στόχο κυ-
βέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ να μειωθεί η έκθεση των 
τραπεζών στα «κόκκινα» δάνεια, για να μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας, δη-
λαδή τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Εκεί αρχίζει και τελειώνει ο φαύλος κύκλος των εκβια-
σμών και των πλειστηριασμών, τον οποίο πρέπει να σπάσει 
με την πάλη του ο λαός. Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση 
να θολώσει τα νερά, οι στόχοι που βάζει για τη μείωση των 
«κόκκινων» δανείων από τη μια και η προγραμματισμένη 
εκτόξευση των πλειστηριασμών από την άλλη επιβεβαιώ-
νουν το ακριβώς αντίθετο. Δείχνουν δηλαδή ότι το αμέσως 
επόμενο διάστημα τα λαϊκά νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέ-
τωπα με ένταση των εκβιασμών, προκειμένου να καταθέ-
σουν και την τελευταία δεκάρα από το υστέρημά τους στις 
τράπεζες, αν θέλουν να μη χάσουν το σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τράπεζες και 
κυβέρνηση στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, την τριετία 2019-2021 θα πρέπει 
η αξία των «κόκκινων» δανείων να μειωθεί κατά 50 δισ. ευρώ, από 85 δισ. που 
υπολογίζεται σήμερα. Η μείωση αυτή προβλέπεται να επιτευχθεί κατά 50% με πω-
λήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων, κατά 25% με ρυθμίσεις, κατά 20% με πλειστη-
ριασμούς και κατά 10% με διαγραφές. Πάνω σ’ αυτούς τους στόχους έρχεται να 

«κουμπώσει» το σχέδιο της κυβέρνησης για ακόμα μεγαλύτερη «χαλάρωση» της 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει ο νέος 
νόμος - πλαίσιο.

Με βάση αυτό το «πλαφόν» διαμορφώθηκε και ο στόχος για 30.000 πλειστη-
ριασμούς το 2019 (από 16.000 το 2018 και λιγότερους από 8.000 συνολικά τα 
προηγούμενα χρόνια), ενώ την περίοδο 2019-2021 προβλέπεται να εκτοξευθούν 
στους 130.000, με δεκάδες χιλιάδες απ’ αυτούς να αφορούν λαϊκές κατοικίες!

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση διαφημίζει προκλητικά τα «εργαλεία» που περιέχο-
νται στον νέο νόμο, όπως το «κούρεμα» ενός μέρους του δανείου, την επιμήκυνση 
στην αποπληρωμή των δόσεων και την επιδότησή τους από το κράτος. Τα μέτρα 
που παρουσιάζει ως «ανακούφιση» και «προστασία» για τα λαϊκά στρώματα αφο-
ρούν δάνεια συγκεκριμένου ύψους και συνοδεύονται από εισοδηματικά και άλλα 
κριτήρια. Αλλά και από αυστηρότερους όρους για την αποπληρωμή του δανείου, 

που θα δεσμεύουν στο εξής τα λαϊκά νοικοκυριά.
Στον αντίποδα, οι τράπεζες διευκολύνονται κατά προτε-

ραιότητα να εισπράξουν - έστω και σε περισσότερες δό-
σεις - χρήματα που αλλιώς θα έπρεπε να ξεγράψουν, ενώ 
και η επιδότηση της δόσης θα αφορά μόνο τα πολύ φτωχά 
νοικοκυριά. Καθόλου τυχαία, τέλος, η κυβέρνηση προετοι-
μάζει το έδαφος για τον νέο νόμο απειλώντας με «κούρεμα» 
καταθέσεων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αν 
δεν μειωθούν τα «κόκκινα» δάνεια. Βάζει δηλαδή το εξής 
«δίλημμα» στο λαό: ‘Η θα χάσουν τα σπίτια τους μερικές 
χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ή θα πληρώσετε όλοι 
μαζί τη χασούρα των τραπεζών με νέους φόρους και μείω-
ση των καταθέσεων.

Δε διστάζουν να καλλιεργούν την ανθρωποφαγία ανά-
μεσα σε λαϊκά νοικοκυριά που πλήττονται εξίσου από την 
αντιλαϊκή πολιτική, προσπαθώντας να βάλουν εμπόδια στην 

αλληλεγγύη και στους αγώνες που εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ενάντια 
στους πλειστηριασμούς.

Δεν πρέπει να τους περάσει! Η ένταση της αλληλεγγύης και της πάλης για μέτρα 
ουσιαστικής προστασίας της λαϊκής κατοικίας, όπως αυτά που προτείνουν τα τα-
ξικά συνδικάτα και έφερε με πρόταση νόμου στη Βουλή το ΚΚΕ, είναι η μόνη απά-
ντηση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων στην επίθεση που κλιμακώνουν 
κυβέρνηση, ΕΕ, τράπεζες και επιχειρηματικοί όμιλοι».

Πολιτική
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Απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ

Με υπουργική εγκύκλιο (ΠΟΛ), ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης και 
η υφυπουργός Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου, 
τροποποίησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια δραστηριότητας των τουριστικών σκαφών, 
κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγη-
σης απαλλαγών από το ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ 
απαλλάσσονται οι πλοιοκτήτες σκαφών κυρίως στην 
ανοικτή θάλασσα, υπό τις προϋποθέσεις:

- Ο προκαθορισμένος πλους εσωτερικού που η δι-
ανυθείσα απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης 
και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο λιμένων στην πε-
ρίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, να είναι 
μεγαλύτερη των 12 μιλίων.

- Στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή ημε-
ρόπλοιων του ν.4256/2014 θεωρείται ως ταξίδι στην 

ανοικτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόστα-
ση από το λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή 
του σε αυτόν είναι μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μι-
λίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.

- Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορι-
σμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριό-
τητες κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μία συγκεκρι-
μένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια 
στην ανοικτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, 
σε ποσοστό άνω του 60% των συνολικών τους ταξι-
διών τους για την περίοδο αυτή.

- Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης 
του πλοίου στην ανοικτή θάλασσα γίνεται αφενός με 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώ-
ρισης το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα του ΙΜΟ 
και αφετέρου με χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής που 
δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.).

- Η επιβεβαίωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κατόπιν υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής δή-
λωσης άφιξης μέσω της εφαρμογής.

Παρεκκλήσια 
Παροικιάς

Δύο από τα πιο παλαιά και αξιόλογα μεταβυζαντινά 

παρεκκλήσια της Παροικιάς, η Αγία Άννα του Κάστρου 

και η Παναγία του Σταυρού που βρίσκονται στην κο-

ρυφή του λόφου και σε επαφή με το Κάστρο, λόγω 

αλλεπάλληλων καθιζήσεων κινδυνεύουν από μέρα σε 

μέρα, από ώρα σε ώρα, να καταρρεύσουν και να μετα-

βληθούν σε ερείπια. 

Για τους παραπάνω λόγους, η Ιερά Μητρόπολη Πα-

ροναξίας έπειτα από πρόταση του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου του Ιερού Ναού των Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών στο οποίο υπάγονται τα παρεκκλήσια αυτά, 
συνέστησε ειδική ερανική επιτροπή η οποία σε συνερ-
γασία με τον σύλλογο παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς, ανέλαβε την προσπάθεια της σωτηρίας των δύο 
αυτών παρεκκλησίων και ειδικά την προσπάθεια της 
εξεύρεσης του χρηματικού ποσού, που θα απαιτηθεί 
για την πραγματοποίηση του σπουδαίου και θεάρε-
στου αυτού έργου.

Η εκπόνηση των σχετικών μελετών, έχει ανατεθεί 
στην κ. Αναστασία Γεωργιάδου, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
εξειδικευμένη σε τέτοιου είδους επεμβάσεις και απο-
καταστάσεις. Σύμφωνα με την πληροφόρηση η μελέτη 
της Παναγίας του Σταυρού εγκρίθηκε από όλες τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες.

Σε σχετική ενημέρωση από την ειδική ερανική επι-
τροπή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, σημειώνεται: «[…] 
Ύστερα από την παραπάνω ευχάριστη εξέλιξη, η 
οποία, ας σημειωθεί, εξασφαλίστηκε σε χρόνους τα-
χύτατους για τέτοιου είδους έργα, η ερανική επιτρο-
πή και το εκκλησιαστικό συμβούλιο, με τη συνεργασία 
του συλλόγου παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς Πά-
ρου προχωρούν στην έναρξη των σχετικών εργασι-
ών, για την διάσωση των δύο αυτών  μνημείων.

Θερμή παράκληση απευθύνουμε σε κάθε Παρια-
νό ή φίλο της Πάρου και σε όλους τους φορείς του 
νησιού, να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση αυτού 
του δύσκολου έργου και να γίνουν έτσι, συμμέτοχοι 
σ’ αυτή την κοινή προσπάθεια, με όποιο τρόπο ο κα-
θένας θεωρεί πρόσφορο. Στο πλαίσιο αυτό, διορ-
γανώνεται συνεστίαση για την αποκατάσταση 
των παραπάνω παρεκκλησίων, την Κυριακή 3 
Μαρτίου και ώρα 1 μ.μ., στο εστιατόριο του Γιάννη 
Σωτηρίου Σκανδάλη στην Αλυκή, με πλούσιο γεύμα 
και «ζωντανή μουσική». Συμμετοχή 20 ευρώ. 

Η ερανική επιτροπή λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια 
και με ενημερωτικά δελτία θα ενημερώνει τους συ-
μπολίτες μας για την πορεία των εργασιών στερέω-
σης, και αποκατάστασης των δύο αυτών θησαυρών 
της προγονικής μας κληρονομιάς».

Ο καλός, ο 
κακός και ο 
άσχημος

The good the bad and the ugly
Ιταλο-Αμερικάνικο σπαγκέττι Ουέστερν του 

1966, μια ταινία που άρεσε σε πολύ κόσμο για 
τη σκηνοθεσία και κυρίως για την εξαιρετική μου-
σική του Εnnio Μorricone. Δεν ξέρω όμως γιατί, 
κάθε φορά που έχουμε εκλογές, το μυαλό μου 
πάει στην ταινία αυτή. 

Ίσως γιατί στην ταινία όλοι οι θεατές αναγνωρί-
ζουν αμέσως ποιος είναι ο καλός, ποιος ο κακός 
και ποιος ο άσχημος, ενώ στην προεκλογική πε-
ρίοδο συμβαίνει το αντίθετο: Όλοι εμφανίζονται 
καλοί και ωραίοι και στη συνέχεια οι πολίτες ανα-
καλύπτουν πως είναι  άσχημοι και κακοί.  

Από την άλλη πλευρά, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 
στην ταινία όπου οι αντίπαλοι στήνονται ο ένας 
απέναντι στον άλλον και κερδισμένος βγαίνει αυ-
τός που φυτεύει μια σφαίρα στο κεφάλι του αντι-
πάλου του, στον προεκλογικό αγώνα οι διαφο-
ρές των μονομάχων δεν λύνονται με τα πιστόλια, 
αλλά με «καρφιά» και με χτυπήματα «κάτω από 
τη μέση». Σπανίως με την κατάθεση προγραμμά-
των τα οποία ούτως ή άλλως δεν τηρούνται.

Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το κείμενο, είχα 
την εντύπωση ότι θα είχαμε στην αρένα της Πά-
ρου τρεις μονομάχους, οπότε μου ταίριαζε και 
ο τίτλος. Ο ένας μας έφυγε με περίεργο τρόπο 
που δεν μπορώ να κατανοήσω. Λέγονται πολλά, 
κάτι σαν εκβιασμοί, ασυνεννοησίες, ταξίδια στην 
Αμερική, σε μοναστήρια και άλλα. Το σοβαρότερο 
από όλα ήταν ο εκβιασμός τον οποίο διάβασα και 
εγώ και ανατρίχιασα. Η αλήθεια είναι ότι περί-
μενα από τις Αρχές να  παρέμβουν για να μην 
επαναληφθεί το αποκρουστικό αυτό φαινόμενο 
στο νησί μας.   

Έτσι φίλοι μου φτάσαμε στα μέσα Φεβρουαρί-
ου και έχουμε μόνο δυο μονομάχους  και προβλη-
ματίζομαι ποιον να χαρακτηρίσω «καλό», «κακό», 
ή «άσχημο». Βέβαιο είναι ότι κανείς τους δε θα 
δεχθεί να αποκαλείται «κακός» και έτσι μας μέ-
νουν δυο τίτλοι: Ο «καλός» και ο «άσχημος». Το 
δίλημμα είναι μεγάλο γιατί και οι δυο είναι ωραίοι 
και οι δυο μας λένε ότι είναι καλοί.  

Στο μεταξύ σκέφτηκα ότι οι προηγούμενοι υπο-
ψήφιοι και εκλεγμένοι που ήταν όλοι τους καλοί 
και ωραίοι, δεν μπόρεσαν να λύσουν τα προβλή-
ματα που χρονίζουν. Έτσι τη λύση αποφάσισα να 
την δώσω εγώ που είμαι άσχημος και κακός. Ο 
κακός και άσχημος είναι ο αγαπημένος των ψη-
φοφόρων γιατί δεν κάνει πίσω και δεν φοβάται 
κανένα κατεστημένο. Δεν τον νοιάζει αν δεν θα 
του ξαναμιλήσουν ορισμένοι πολίτες. 

Δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιολόγους και 
φωτογράφους για να του φτιάχνουν ωραίες 
ομιλίες και χαμογελαστές φωτογραφίες. Λέει τα 
πράγματα με το όνομά τους και οποιανού του 
αρέσει. Ούτως ή άλλως δεν τον ενδιαφέρει η 
δεύτερη τετραετία. Μαζί του θα ανασάνουν πα-
ραλίες, πεζοδρόμια. Θα λυθεί το κυκλοφοριακό. 
Θα αξιοποιηθεί το αγροκήπιο, και το παλιό αερο-
δρόμιο θα δοθεί στους πολίτες ως χώρος πολι-
τισμού. Όσο για τα μεγαθήρια που σχεδιάζονται 
να χτιστούν με τη δικαιολογία ότι τάχατες είναι 
απλωμένα σε 12000 τμ, και ότι αν χωριζόταν το 
αγροτεμάχιο σε πολλά οικόπεδα θα χτιζόντουσαν 
πάλι, ο κακός και άσχημος δεν τρώει κουτόχορτο 
και αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι δικαιολογίες είναι 
για νηπιαγωγεία. 

Φίλοι μου, ψηφίστε τον κακό και άσχημο για να 
πάει μπροστά ο τόπος. 

Δημήτρης Καλανδράνης

Απόψεις - Ειδήσεις
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Ας δώσουμε δύναμη 
στη δύναμή μας

Είναι γνωστή σε πολλούς η απόφαση μου να συμπο-
ρευθώ με την Λαϊκή Συσπείρωση στις επερχόμενες δη-
μοτικές εκλογές και να υποστηρίξω για τη θέση του Δη-
μάρχου Πάρου τον Κώστα Ροκονίδα.

Κάθε μέρα που περνά ενδυναμώνει την απόφαση μου 
αυτή που προήλθε μετά από ώριμη σκέψη.

Οι όποιες ιδεολογικές διαφορές ξεπερνιούνται πολύ 
εύκολα (ιδιαίτερα στη τοπική διοίκηση) όταν υπάρχει εμπι-
στοσύνη που κατακτιέται από την αλήθεια, την εντιμότη-
τα θέσεων και την συνέπεια που εμπεδώνεται μέσω των 
χρόνων ενασχόλησης με τα κοινά.

Έτσι αναγνωρίζεις την γνώση, την εμπειρία, τις ικανό-
τητες και την δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων,
καθώς και την ορθολογική σκέψη που οργανώνει τα 
πράγματα και βάζει τις προτεραιότητες με μοναδικό γνώ-
μονα την ύπαρξη του ανθρώπου στο νησιωτικό περιβάλ-
λον και την κοινωνική του εξέλιξη σε απόλυτη αρμονία με 
τις πραγματικές του ανάγκες.

Δόθηκαν αγώνες για την δημόσια και δωρεάν υγεία, για 
το περιβάλλον για την παιδεία και την εργασία σε τοπικό 
επίπεδο και πάντα παρών και στην πρώτη γραμμή ήταν ο 
Κώστας Ροκονίδας και τα τελευταία χρόνια ήμασταν μαζί 
στις μάχες για την υγεία και εναντίον της εγκατάστασης 
των αιολικών πάρκων, μαζί επίσης με την συντριπτική πλει-
οψηφία του παριανού λαού. 

Επίσης σε όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου 
ξεχώριζαν οι τοποθετήσεις του και οι εποικοδομητικές 
προτάσεις που ορισμένες φορές έπειθαν και συμβούλους 
άλλων παρατάξεων.

Γι’ αυτά και για όλα εκείνα που και εσείς αναγνω-
ρίζετε στον Κώστα και την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
σας καλώ να βοηθήσετε με όποιο τρόπο αποφασίσει ο 
καθένας μόνος του, ώστε να υπάρξει μια πορεία με προ-
γραμματισμό που θα βασίζεται στα συμφέροντα και τις 
ανάγκες των πολλών και προπαντός στην προστασία της 
ποιότητας της ζωής μας και του μικρού νησιώτικου περι-
βάλλοντος που μας έζησε και θα μας ζει στο μέλλον αν 
προσέξουμε ΤΩΡΑ.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
Δημοτικός σύμβουλος

απόψεις | θέσειςαπόψεις | θέσεις

Λαϊκή Συσπείρωση: 
η μοναδική επιλογή

Η περιπέτεια που ξεκίνησε για τον τόπο μας το 2010, 
με την ουσιαστική πτώχευση του πολιτικού και οικονομι-
κού μοντέλου της μεταπολίτευσης, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις αλλά και οι συνθήκες 
που διαμορφώνονται στο νησί μας, δείχνουν ότι έχουμε 
πολύ δρόμο να κάνουμε για να μην βρεθούμε σε χειρό-
τερες καταστάσεις και ακόμα περισσότερο δρόμο για να 
βελτιώσουμε την κατάσταση. 

Σε αυτές τις συνθήκες η ενεργοποίηση της παριανής κοι-
νωνίας είναι επιβεβλημένη αν θέλουμε να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις για μία αλλαγή πορείας. 

Η μοναδική δημοτική παράταξη που έχει το πολιτι-
κό περιεχόμενο ώστε να μπορέσει να δώσει αυτή τη 
μάχη -αν η ίδια η κοινωνία το αποφασίσει- είναι η 
Λαϊκή Συσπείρωση. Σε αυτό το πλαίσιο ενώνω και τις 
δικές μου δυνάμεις για να ενισχύσω αυτή την προ-
σπάθεια.

Πολλά θα ειπωθούν στην πορεία προς τις δημοτικές 
εκλογές. Πολλοί θα σταθούν στο ότι η παράταξη στηρί-
ζεται ανοιχτά από το ΚΚΕ, με επιχείρημα ότι αυτοί που πι-
στεύουν σε ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας 
δεν μπορούν να διοικήσουν τον δήμο στις σημερινές συν-
θήκες. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ακόμα και σε αυτές 
τις συνθήκες, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι η ικα-
νοποίηση των αναγκών της κοινωνίας δεν προκύπτει χωρίς 
προσπάθεια και αγώνα, μπορούν να είναι αποτελεσματικοί. 

Προσωπικά δεν ανήκω στο ΚΚΕ όπως δεν έχω υπάρ-
ξει ποτέ μέλος κάποιου κόμματος. Αυτό δε μου δημιουρ-
γεί πρόβλημα στο να συνεργαστώ με μια δημοτική κίνηση 
πάνω σε μια πολιτική συμφωνία η οποία θεωρώ ότι καλύ-
πτει και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. 

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι κοινωνία της Πάρου 
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές έχει δύο επιλογές: Να 
παραδοθεί άνευ όρων ή να αντισταθεί και να επιλέξει 
μία πολιτική η οποία ανταποκρίνεται στις πραγματι-
κές της ανάγκες.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δε διεκδικεί την ψήφο του παρια-
νού για να κάνει απλά μία καλύτερη διαχείριση της κατά-
στασης λύνοντας κάποια από τα προβλήματα του νησιού. 
Η καλύτερη διαχείριση με βάση την εμπειρία του Κώ-
στα Ροκονίδα, αλλά και τις ικανότητες και δυνατό-
τητες των ατόμων που πλαισιώνουν την προσπάθεια 
αυτή, είναι δεδομένη αλλά αυτό δε μας αρκεί. Το να 
προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα μιας πολιτικής 
που οδηγεί σε νέα αδιέξοδα και ακόμα μεγαλύτερα προ-
βλήματα δε μπορεί να είναι η επιλογή μας. 

Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι μία πολιτική 
προς όφελος της παριανής κοινωνίας.

Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι μία πολιτική 
που προστατεύει το φυσικό και δομημένο περιβάλ-
λον από την αυθαιρεσία, υπερασπίζει τους δημόσιους 
χώρους, αξιοποιεί την δημοτική περιουσία με σχεδια-
σμό και υλοποίηση έργων υποδομής που πραγματικά 
καλύπτουν τις ανάγκες των παριανών. 

Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι μία πολιτική 
που θα στοχεύει στην ουσιαστική ενημέρωση των 
πολιτών, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους. 

Άλλωστε η αλλαγή πορείας που επιθυμούμε δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί αν δεν στηρίζεται στην κοινωνία όχι 
μόνο εκλογικά αλλά και στην διεκδίκηση αυτών που της 
ανήκουν. 

Σήμερα οι Δήμοι είναι ζητιάνοι του κεντρικού κράτους. 
Εμείς δε θέλουμε να λέμε ότι δε μπορούμε γιατί δεν μας 
επιτρέπουν. Θέλουμε να λέμε ότι εμείς θα το κάνουμε γιατί 
η κοινωνία το απαιτεί.

Αν οι πολίτες της Πάρου θέλουν να αποκτήσουν μια 
δημοτική αρχή που θα υπερασπιστεί τις ανάγκες για 
μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής, που θα στηρίξει τις δι-
εκδικήσεις τους και δεν θα διστάσει να συγκρουστεί 
με την κεντρική εξουσία και τα συμφέροντα, η συ-
μπόρευση με την Λαϊκή Συσπείρωση είναι η μοναδική 
επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση είτε από την πλευρά της πλειοψη-
φίας είτε στην αντιπολίτευση ο στόχος μας είναι ένας: Η 
αντίσταση στις πολιτικές και τα συμφέροντα που θέλουν 
να υποβαθμίσουν την ζωή μας και τον τόπο μας.

Φραγκίσκος Κεφάλας
Δημοτικός σύμβουλος - Εκπαιδευτικός

ρωτάτε
απαντάμε

Μέχρι πότε μπορεί κανείς 
να κάνει μεταδημότευση για 
να ψηφίσει στη Πάρο στις 
ερχόμενες εκλογές;

Σύμφωνα με την εκλογική δια-
δικασία οι πολίτες που διαμένουν 
στην Πάρο και επιθυμούν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα 
στο Δήμο Πάρου στις επικείμενες 
δημοτικές και περιφερειακές εκλο-
γές, καθώς και στις ευρωεκλογές 
το Μάη, μπορούν να υποβάλουν αι-
τήσεις για μεταδημότευση, αλλαγές 
εκλογικών διαμερισμάτων, καθώς 
και αιτήσεις ετεροδημοτών για τις 
βουλευτικές εκλογές, μέχρι τις 28 
Φλεβάρη 2019.

Αρμόδια υπηρεσία είναι ο οικείος 
Δήμος. Η διαδικασία διεκπεραιώνε-
ται και μέσω ΚΕΠ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζο-
νται για την αίτηση της μετα-
δημότευσης; 

Για την κατάθεση των δικαιολογη-
τικών, είναι απαραίτητη η παρουσία 
όλων των ενήλικων μελών της οι-
κογένειας που επιθυμούν να μετα-
δημοτεύσουν. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εί-
ναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή 

της ενδιαφερόμενης (το έντυπο 
χορηγείται από την την Υπηρε-
σία Δημοτολογίου του Δήμου)

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομι-
κής ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης από το Δήμο στον 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο 
ενδιαφερόμενος-η (αναζητείται 
αυταπάγγελτα από την Υπηρε-
σία)

4. Αίτηση για χορήγηση βεβαίω-
σης μόνιμης κατοικίας πέραν 
της διετίας στο Δήμο που 
επιθυμεί να εγγραφεί. Δεν 
απαιτείται η βεβαίωση διετούς 
κατοικίας για μεταδημότευση 
του ενηλίκου προκειμένου να 
αποκτήσει την αρχική δημο-
τικότητα που είχε ο ίδιος ή οι 
γονείς του.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ 
Α.Ε. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΝΕΑ 
ΣΕΛΙΔΑ»

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, η εφημερίδα 
«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» δημοσίευσε ρεπορτάζ της δημοσιογρά-
φου κας Δήμητρας Τριανταφύλλου, με τίτλο: «Πατώ-
ντας σε νόμο-έκτρωμα σηκώνουν ξενοδοχείο 
μαμούθ δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο», κάνο-
ντας εκτενής αναφορά στις επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., και παρουσιάζοντας 
πλήθος ανακριβών στοιχείων που πόρρω απείχαν από 
την πραγματικότητα.

Η Διοίκηση της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σεβόμενη τα στελέχη, 
τους συνεργάτες, την πελατεία της, αλλά και τους πο-
λίτες της Πάρου συνέταξε άμεσα μια επιστολή –απά-
ντηση με την παράκληση προς τον εκδότη της εφημε-
ρίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», να τη δημοσιεύσει στο προσεχές 
Κυριακάτικο φύλο της εφημερίδας του, ώστε να απο-
κατασταθεί η αλήθεια και να προστατευθεί το κύρος, 
η φήμη και η αξιοπιστία της εταιρείας.     

Δυστυχώς ο εκδότης της εν λόγω εφημερίδας, 
αγνόησε την παράκληση της εταιρείας και χωρίς κανέ-
να ίχνος δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δημοσίευσε 
μια απάντηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του, 
στερώντας το δικαίωμα στους πολίτες της Πάρου να 
ενημερωθούν πλήρως, για τα όσα ανακριβή αναφέρ-
θηκαν σε σχέση με τα προσεχή επενδυτικά σχέδια της 
εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στην περιοχή Κολυμπήθρες της 
Πάρου.    

Η Διοίκηση της ΕΚΤΕΡ Α.Ε, μη έχοντας τίποτε να 
αποκρύψει και σεβόμενη το δικαίωμα των πολιτών της 
Πάρου να λάβουν μια έγκυρη και υπεύθυνη απάντηση 
για τα όσα ανακριβή αποτυπώθηκαν στο ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», προχωρά σε πληρωμένη 
καταχώρηση του πλήρους κειμένου της επιστολής –
απάντησής της, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να δια-
λυθεί κάθε κακόβουλη υποψία ή φήμη. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής – απάντησης της 
Εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε σχέση με τα όσα ανακριβή 
αναγράφονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΝΕΑ 
ΣΕΛΙΔΑ» είναι το ακόλουθο:

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
 
Αγαπητέ κύριε Εκδότη,
Σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου κας Δήμητρας 

Τριανταφύλλου που δημοσίευσε η εφημερίδας 

σας («ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»), την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 
2019, με τίτλο: «Πατώντας σε νόμο-έκτρωμα ση-
κώνουν ξενοδοχείο μαμούθ δίπλα σε αρχαιο-
λογικό χώρο», γίνεται εκτενής αναφορά στις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας, παρου-
σιάζοντας πλήθος ανακριβών στοιχείων που πόρρω 
απέχουν από την πραγματικότητα.

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να απα-
ντήσουμε στα όσα ανακριβή αναφέρονται για να απο-
καταστήσουμε την αλήθεια και να συμβάλλουμε στην 
έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών σας.

Για το λόγο αυτό, επιθυμούμε να δημοσιεύσε-
τε την απάντησή μας στο προσεχές φύλλο της 
εφημερίδας σας την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019.

 

Αγαπητέ κύριε Εκδότη,
Η δημοσιογράφος κα. Τριανταφύλλου χαρακτηρίζει 

το νόμο 4269/14 για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) 
ως έκτρωμα και επίσης, προσπαθεί να δημιουργήσει 
αρνητικούς συνειρμούς στους αναγνώστες σας κατη-
γορώντας εμμέσως την εταιρεία μας, ότι χρησιμοποιεί 
ένα «νόμο-έκτρωμα» για να υλοποιήσει την επένδυσή 
της. 

Παράλληλα, στην προσπάθειά της η κα. Τριαντα-
φύλλου να απαξιώσει το νόμο και να τον συνδέσει με 
τις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης Σαμα-
ρά, αποφεύγει επιμελώς να πει όλη την αλήθεια. 

Στους ανωτέρω ισχυρισμούς, απαντάμε ότι ο νόμος 
4269/2014 είναι κανονικός νόμος του ελληνικού κρά-
τους που είναι εν ισχύ και έχει εφαρμοστεί σε πάμπολ-
λες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, η εκπόνηση ΕΧΣ απο-
τελεί νόμιμη διαδικασία για την έγκριση αναγκαίων 
ρυθμίσεων επικαιροποίησης του ΓΠΣ μιας περιοχής, 
ενισχύοντας την ανάπτυξή της. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέ-
δια προβλέφθηκαν αρχικά από το νόμο 4269/2014 
ως μνημονιακή υποχρέωση αλλά στη συνέχεια, επανα-
προβλέφθηκαν εκ νέου από το νόμο 4447/2016, κατά 
τη διαπραγμάτευση του νόμου 4269/2014 μεταξύ της 
κυβέρνησης του κ. Τσίπρα και των θεσμών και ισχύουν 
έως σήμερα. Αν συνεπώς  ο νόμος της προηγούμενης 
Κυβέρνησης ήταν έκτρωμα, τότε έκτρωμα παραμένει 
και ο νόμος της σημερινής, που όχι μόνο τον ενέκρι-
νε αλλά και τον εφαρμόζει. Η εφαρμογή των Ειδικών 
Χωρικών Σχεδίων δεν είναι άλλωστε πρωτόγνωρη, 
αφού έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις 
όπως στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης –με πρωτοβουλία της 
σημερινής Κυβέρνησης–, την περιοχή Αγίου Διονυσίου 
Πειραιά κ.α.. 

Επισημαίνουμε επίσης, ότι τα Ειδικά Χωρικά Σχέ-
δια δεν αφορούν ιδιωτική πολεοδόμηση για να εξυ-

πηρετηθεί η επιχειρηματικότητα όπως υπονοείται. 
Συντάσσονται είτε από ιδιωτικούς φορείς –όπως και 
πολλά άλλα σχέδια χωρικού χαρακτήρα (π.χ. μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικοδομικές άδειες)- 
είτε από φορείς του Δημοσίου (ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, 
Δήμους κ.λπ.) και σε όλες τις περιπτώσεις εγκρίνο-
νται από το κράτος, και μάλιστα όχι με τη διαδικασία 
έγκρισης των ΓΠΣ, δηλ.  με απλή Υπουργική Απόφαση, 
αλλά με ιδιαίτερα ενισχυμένη διαδικασία: μέσω προ-
εδρικού διατάγματος, με επισπεύδοντα τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον προληπτικό έλεγχο 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, και έγκριση Στρατη-
γικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (για την 
οποία γνωμοδοτεί και η Αρχαιολογική Υπηρεσία).

Η αναφορά σας ότι η περιοχή βρίσκεται «πλησίον 
αρχαιολογικού χώρου» επιχειρεί προφανώς να δημι-
ουργήσει παραπλανητική εντύπωση για δόμηση σε 
αρχαιολογικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι ότι από 
την συνολική έκταση των 327 στρεμμάτων που ανήκει 
στην εταιρεία μας, μόνο στο βορειότερο τμήμα περί-
που 100 στρεμμάτων, ανήκει σε ζώνη προστασίας αρ-
χαιολογικού χώρου. Το υπόλοιπο, μόνο στο οποίο χω-
ροθετείται η προτεινόμενη ανάπτυξη επιτρέπεται και 
σήμερα η δόμηση, δεν θεσπίζεται για πρώτη φορά με 
το ΕΧΣ. Επιπλέον, στο ακίνητο έχει ήδη γίνει αυτοψία 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία που δεν είχε κάποιο 
εμφανές αποτέλεσμα και αναμένεται η σχετική γνω-
μάτευσή της. Όπως προβλέπεται από την αρχαιολογι-
κή νομοθεσία και εφαρμόζεται παγίως, εφόσον το ΕΧΣ 
εγκριθεί και κατατεθεί φάκελος για το έργο, όποιες 
εργασίες γίνουν, θα γίνουν υπό την αυστηρή επίβλε-
ψη και σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος χαρακτήρας της 
επένδυσης είναι τέτοιος που, εάν βρεθούν αρχαιότη-
τες, αυτές θα προβληθούν μέσω της επένδυσής και όχι 
το αντίθετο. 

Σε σχέση με την αναφορά περί ανέγερσης τεράστιου 
κτίσματος και «ολόκληρου πολεοδομικού χωριού» στο 
επιβαρυμένο νησί της Πάρου, επισημαίνουμε ότι δεν 
πρόκειται για χωριό και πολεοδόμηση αλλά για ήπιο 
τουριστικό συγκρότημα. Τα 12.000τ.μ. που θα αξιοποι-
ηθούν αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκτά-
σεων που ήδη έχουν οικοδομηθεί και συνεχίζουν να 
οικοδομούνται στο νησί της Πάρου, χωρίς καμία δια-
μαρτυρία από τους τοπικούς φορείς ή τους έγκριτους 
δημοσιογράφους του νησιού. 

Λαμβάνοντας υπόψη επίσης, την ορθή αναφορά 
της κας Τριανταφύλλου για τους αυξημένους τζίρους 
(σε επίπεδο κατά πολύ μεγαλύτερο από τους τζίρους 
της προ κρίσης περιόδου) των εταιρειών οικοδομικών 
υλικών που δραστηριοποιούνται στην Πάρο, επισημαί-
νουμε ότι οι τζίροι αυτοί πηγάζουν από την άναρχη 
και εκτός σχεδίου δόμηση με υψηλό συντελεστή που 
ανέρχεται σε 0,2 και είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος από 
το συντελεστή δόμησης της επένδυσης της εταιρείας 
μας που ανέρχεται σε 0,037, μέγεθος που τεκμηριώνει 
ακριβώς ότι στην περίπτωσή μας πρόκειται για πολύ 
ήπια ανάπτυξη.
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Η συγκεκριμένη επιλογή των ήπιων όρων δόμησης 

έγινε εν γνώσει μας, με ευαισθησία στην προστασία 

του περιβάλλοντος, σεβασμό στον χαρακτήρα του νη-

σιού, την κοινωνία του και τις άλλες επιχειρήσεις του 

κλάδου. Γιατί για την συγκεκριμένη επένδυση, μπο-

ρούμε εναλλακτικά να επιλέξουμε τη διαδικασία FAST 

TRACK, που επίσης νομοθετήθηκε την ίδια εποχή με 

τα ΕΧΣ και εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται 

και από τη σημερινή Κυβέρνηση, με την οποία στην 

εν λόγω έκταση μπορούν να οικοδομηθούν κτίσματα 

συνολικής επιφάνειας 44.000 τμ, παρακάμπτοντας το 

ΓΠΣ και χωρίς ιδιαίτερες εγκρίσεις και διαδικασίες.

Τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερί-

δας σας, περί αθέμιτου ανταγωνισμού με τους υπόλοι-

πους ξενοδόχους της Πάρου και της τιμής κτήσης της 

έκτασης της εταιρείας μας θεωρούμε ότι είναι ανάξια 

σχολιασμού, αφού αφορούν μια συναλλακτική πράξη 

και το τίμημα της αγοράς το όρισε ο αρχικός ιδιοκτή-

της της έκτασης. Σημειώνουμε μόνο, ότι η αγορά του 

ακινήτου έγινε από την εταιρεία μας σχεδόν δέκα χρό-

νια πριν την έγκριση του ΓΠΣ, όταν δεν υπήρχαν οι ση-

μερινοί περιορισμοί δόμησης στο τμήμα των 217 στρ. 

αλλά αντίθετα δυνατότητα δόμησης με πολλαπλάσιο 

του συντελεστή δόμησης που θεσπίζεται με το ΕΧΣ. 

Επομένως η αναφορά του δημοσιεύματος σας για την 

μικρή αξία του γηπέδου κατά την χρονολογία αγοράς 

είναι προφανώς έωλη. Το αντίθετο μπορεί να ισχυρι-

στεί κανείς ότι συμβαίνει.

Επίσης, παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι το συνο-

λικό τίμημα μιας αγοραπωλησίας καθορίζεται από 

πάρα πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα από 

τη χρονική συγκυρία που διεξάγεται μια συναλλαγή. 

Πως μπορεί να γίνεται λόγος για αθέμιτο ανταγωνισμό 

όταν μια έκταση που πουλήθηκε το 1974 είναι βέβαιο, 

ότι θα έχει τελείως διαφορετικό τίμημα από μια έκτα-

ση που πουλήθηκε το 2000 ή το 2015; 

Υπό την ίδια οπτική, θεωρείται αθέμιτος ανταγωνι-

σμός αν κάποιος αγοράσει μια εκτός σχεδίου έκταση 

και μετά από χρόνια η έκταση αυτή λάβει μεγαλύτερη 

αξία έπειτα από την ένταξή της στο σχέδιο πόλης;

Στα όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ της η κα Τριαντα-

φύλλου περί έγκρισης του έργου από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων και το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενημε-

ρώνουμε ότι δεν πρόκειται για έγκριση του ίδιου του 

έργου του ήπιου τουριστικού συγκροτήματος αλλά 

για προκαταρκτική μελέτη καθορισμού χρήσεων γης. 

Δεν περιλαμβάνει λύσεις για τις υποδομές ούτε αυτές 

έχουν αποκρυβεί όπως ανακριβώς αναφέρει το δημο-

σίευμα, γιατί οι μελέτες χρήσεων γης δεν περιλαμβά-

νουν τέτοιες λύσεις (ούτε το ΓΠΣ περιλαμβάνει, άλλω-

στε). Η έγκριση του έργου θα γίνει μετά την έγκριση 

των χρήσεων γης (δηλ. του παρόντος σταδίου), αφού 

υποβληθούν από την εταιρεία μας στις αρμόδιες αρ-

χές όλα τα στοιχεία και οι μελέτες (αρχιτεκτονική, 

στατική, ηλεκτρομηχανολογική, υδραυλική, περιβαλ-

λοντική) που απαιτούνται από τη νομοθεσία και αν 

στη συνέχεια, ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις (έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, γνωμοδότηση και πάλι από το 

Δήμο, έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση και 

πάλι Εφορείας Αρχαιοτήτων και έγκριση οικοδομικής 

άδειας). Αυτές είναι οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδι-

κασίες και στον εν λόγω φάκελο τηρούνται από την 

εταιρεία μας με συνέπεια, επιστημονική ακρίβεια και 

σοβαρότητα.

Επιπρόσθετα, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σας 

αναφέρεται ότι: «αν τελικά εγκριθεί το έργο -από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων και το υπουργείο Περιβάλ-

λοντος- θα ανοίξει η πόρτα διάπλατα για μια σειρά 

ανάλογων εγκρίσεων που θα αφορούν σε περιοχές, οι 

οποίες έως τώρα δίκαια προστατεύονταν για μια σει-

ρά σημαντικών λόγων (περιβαλλοντικούς, οικιστικούς, 

αρχαιολογικούς κ.λπ.)», γεγονός που αποτελεί μια αυ-

θαίρετη εικασία της συντάκτριας του ρεπορτάζ. 

Για την αποσαφήνιση του θέματος σας γνωστοποι-

ούμε, ότι η έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του 

Υπουργείου Πολιτισμού δίνεται κάθε φορά για συγκε-

κριμένη περίπτωση και έπειτα από εξέταση των συ-

γκεκριμένων συνθηκών.

Για κάθε άλλη περιοχή ακολουθείται ακριβώς η ίδια 

διαδικασία, και η έκβασή της είναι ανεξάρτητη από το 

τι θα αποφασιστεί στην παρούσα περίπτωση. 

Επομένως, δεν ανοίγει διάπλατα καμία πόρτα, διότι 

πρόκειται για ισχύουσα και συνεχώς εφαρμοζόμενη 

(εδώ και δεκαετίες) διαδικασία.

Σε σχέση με τα όσα αναφέρει η κα Τριανταφύλλου 

για την αλλαγή γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της Πάρου, αν και δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς 

να απαντήσουμε, επισημαίνουμε ότι εμείς βάσει του 

νόμου και των διαδικασιών που ορίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο, καταθέσαμε τα σχετικά  έγγραφα  που  

μας ζητήθηκαν και  ενημερώσαμε  διεξοδικά την αντι-

προσωπεία του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου προς 

άρση των αρχικών επιφυλάξεων και παρανοήσεων. 

Τέλος, η άποψη του συντάκτη του ρεπορτάζ ότι «Η 

άκρως αναπτυγμένη τουριστικά Πάρος προφανώς και 

δεν έχει ανάγκη από ένα τέτοιο έργο», είναι λανθα-

σμένη, αναχρονιστική και δεν συνάδει με τον κρατικό 

σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της νομοθεσίας για 

τον τουρισμό και την αειφόρο ανάπτυξη. Έντονη του-

ριστική ανάπτυξη υπάρχει και συνεχίζεται στην Πάρο, 

αλλά πολύ υψηλού επιπέδου όχι, αφού η μεγάλη πλει-

ονότητα των καταλυμάτων είναι χαμηλής τάξης ή κα-

τοικίες που χρησιμοποιούνται για στέγαση τουριστών. 

Μια τέτοια επένδυση, όπως αυτή που σχεδιάζεται 

σε αυτή την εξαιρετικά όμορφη αλλά υποβαθμισμέ-

νη σήμερα περιοχή του νησιού, η οποία δεν θα είναι 

προσανατολισμένη στο σενάριο «ήλιος και θάλασσα», 

αφού δεν έχει παραλία, θα προσθέσει κύρος και δι-

εθνή αναγνωρισιμότητα στην Πάρο, θα προβάλει το 

πανέμορφο τοπίο της, κάθε ιδιαιτερότητα του νησιού 

αλλά και τους Αρχαιολογικούς θησαυρούς της και θα 

λειτουργήσει θετικά για όλο το νησί, τους κατοίκους 

και τις επιχειρήσεις του, ακόμα και για τις άλλες ξενο-

δοχειακές επιχειρήσεις.

Ενδεχομένως μάλιστα η υψηλή ποιότητα της επέν-

δυσης αυτής, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε σχεδι-

ασμούς επενδύσεων άλλου είδους, που κάτω από την 

ομπρέλα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 

μπορεί να αλλοιώσουν την γραφικότητα του τοπίου 

και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του τουριστικού 

προϊόντος της Πάρου.  

Αγαπητέ κύριε Εκδότη     

Η Εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αποτελεί μια από τις κορυ-

φαίες και αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην 

Ελλάδα, με σημαντικά επιτεύγματα όπως την κατα-

σκευή μεγάλων οικοδομικών έργων και έργων υπο-

δομής (νοσοκομεία, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά έργα, 

κατασκευή ξενοδοχείων, διαχείριση απορριμμάτων, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.) που διαχρονικά 

έχουν συμβάλει στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυ-

ξη της πατρίδας μας. 

Στη μακρόχρονη πορεία της (έτος ιδρύσεως 1959), 

η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. πάντα υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις 

της και την τήρηση των νόμων.

Με αίσθημα ευθύνης, σας δηλώνουμε ότι το ίδιο 

θα πράξουμε, και στην περίπτωση της επένδυσής μας 

στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου. 

Σεβόμενοι τις περιβαλλοντικές, οικιστικές και του-

ριστικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, θα σεβαστούμε 

στο ακέραιο το νόμο και τη βούληση της τοπικής κοι-

νωνίας, ώστε -αν λάβουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις 

από την Ελληνική Πολιτεία- να δημιουργήσουμε ένα 

μοναδικό έργο που είμαστε βέβαιοι, ότι θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη της περιοχής και θα τονώσει την οικο-

νομική και κοινωνική ζωή της Πάρου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση, 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ξένη δημοσίευση
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Οι απουσίες

Τόσο ο σημερινός συνδυασμός της μείζονος αντι-
πολίτευσης «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητας 
για το Μέλλον», του Χρ. Βλαχογιάννη, όσο και ο 
συνδυασμός της ελάσσονος αντιπολίτευσης «ΚΕΠ-
ΟΣΑ», δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
δημοτικό συνδυασμό έως σήμερα, αλλά ούτε και να 
«γεννήσουν» νέους συνδυασμούς, παρά του ότι είχαν 
τους τελευταίους μήνες αρκετές συναντήσεις και συ-
ζητήσεις.

Οι δύο συνδυασμοί έκαναν αρκετές συναντήσεις 
από το 2018 με στόχο την παρουσίαση κοινού ψηφο-
δελτίου, αλλά οι συζητήσεις αυτές δεν απέδωσαν. Ση-
μειώνουμε, ότι από τη μία πλευρά (Ενότητα), υπήρχε 
δημοσιοποίηση αυτών των συναντήσεων, καθώς και 
αποφάσεων από συναντήσεις φίλων και μελών του 
συνδυασμού, αλλά από την άλλη πλευρά ειπώθηκε 
ότι «συνδυασμός ΚΕΠ-ΟΣΑ δεν υπάρχει». Έτσι, άλ-
λοτε παρουσιάζονταν επίσημα ως τοπική Οργάνωση 
ΣΥΡΙΖΑ –διά εκπροσώπων τους- και άλλοτε ως μεμο-
νωμένα άτομα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι «εκπρό-

σωποι» αυτής της πλευράς κινούνταν στον παραπάνω 
ιδεολογικό χώρο.

Καλοκαίρι 2018
Οι πρώτοι ουσιαστικά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

για να ηγηθούν ενός ψηφοδελτίου της αντιπολίτευσης 
ήταν η κ. Γρ. Πρωτολάτη και ο κ. Γιώργος Μπι-
ζάς.

Οι δύο τους ήθελαν να κινηθούν στον χώρο ουσι-
αστικά της παραδοσιακής κεντροαριστεράς στο νησί 
μας, αν και είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Η 
κ. Πρωτολάτη το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μπιζάς τη ΝΔ.

Η κ. Πρωτολάτη συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση 
από την «Ενότητα» και τον κ. Χρ. Βλαχογιάννη, που την 
κατηγορούσαν για τις εκλογές του 2010 και την επιθε-
τική πολιτική που είχε ακολουθήσει ο συνδυασμός της, 
«Πάρος ΑΞΙΑ», εναντίον τους, αλλά και ότι είχε «βοη-
θήσει» στις εκλογές του 2014 τον συνδυασμό Κωβαί-
ου. Η κ. Πρωτολάτη στις αρχές του καλοκαιριού ξεκί-
νησε για την επανεμφάνισή της στα κοινά του νησιού, 
αλλά συναντούσε μεγάλη άρνηση από τους φίλους και 
δημοτικούς συμβούλους της μείζονος αντιπολίτευσης. 
Ακόμα, εκείνη την εποχή συνάντησε και αντίδραση από 
τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και τους φίλους της ΚΕΠ-ΟΣΑ, και 
ουσιαστικά ήταν φανερό ότι κινούνταν σχεδόν μόνη 
της με ελάχιστους πιστούς. που είχε από τις εκλογές 
του 2010.

Στον αντίποδα, ο κ. Γ. Μπιζάς, ήταν φανερό ότι είχε 
την υποστήριξη υψηλόβαθμων στελεχών της «Ενό-
τητας», οι οποίοι υποστήριζαν ότι λόγω της πολιτικής 
του καταγωγής (ΝΔ), θα μπορούσε να εμβολίσει το 
κύριο σώμα των ψηφοφόρων του κ. Κωβαίου.

Ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο τυγχάνει μεγάλης εκτί-
μησης από μία μερίδα της «Ενότητας», αλλά όχι των 
υψηλόβαθμων στελεχών, ήταν η δημοτική σύμβουλος 
Μαρία Χανιώτη. Η κ. Χανιώτη ήθελε να παραμεί-
νει «πιστή» στην επίσημη γραμμή του συνδυασμού της 
(συζητήσεις με άλλες κινήσεις κλπ) και έτσι, ουδέποτε 
εκδήλωσε το ενδιαφέρον της δημόσια, παρά του ότι 
ήταν φανερό ότι σε μία εσωπαραταξιακή συνάντηση 
για επικεφαλής του συνδυασμού είχε τις περισσότερες 
πιθανότητες να φτάσει στην επικράτηση. Η κ. Χανιώτη 
ουσιαστικά αυτοπαγιδεύτηκε θέλοντας να δείξει ότι 
δεν κάνει κινήσεις έξω από τον συνδυασμό της και 
το μόνο που υποστήριζε ήταν «να μαζευτούμε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι και να πάμε σε εκλογές».

Φθινόπωρο – Χειμώνας 2018
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν θέσει ως στόχο για να 

κάνουν γνωστό το ενδιαφέρον τους προς τα τέλη Σε-
πτεμβρίου, που θα είχε τελειώσει η τουριστική σεζόν 
και θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα κοινά 
από τους συμπολίτες μας. Μόνο που…

Ο Σεπτέμβριος τους βρήκε όλους να έχουν αλλάξει 
τακτική. Δηλαδή, την κ. Πρωτολάτη να ισχυρίζεται ότι 
δεν είχε πρόβλημα, ενώ βρισκόταν στην ίδια θέση με 
τις αρχές του καλοκαιριού, τον κ. Μπιζά να ακολουθεί 
την τακτική αποσιώπησης κάθε είδησης περί αυτού ή 
του φερόμενου «έτοιμου» ψηφοδελτίου που είχε με 
δεκάδες νέα πρόσωπα και την κ. Χανιώτη, που ασχο-
λιόταν περισσότερο με το τι κάνουν οι άλλοι δύο και τι 
της έλεγαν τα μεσαία στελέχη, οι οποίοι όμως «γλυκο-
κοίταζαν» και τις άλλες δύο πλευρές…

Τον Οκτώβριο έδειξε το κλίμα να αλλάζει σιγά-σιγά 
για την κ. Πρωτολάτη και η ίδια σκεπτόταν να ανακοι-
νώσει την κάθοδό της μία δύο ημέρες πριν τον εορ-
τασμό της 28ης Οκτωβρίου. Κάτι που δεν έγινε, καθώς 
η μεταστροφή του κλίματος δεν ήταν αυτή που επι-
θυμούσε. Από την άλλη, ο κ. Μπιζάς, έλεγε στην ομά-
δα του ότι «έως την Παρασκευή θα ανακοινώσω την 
κάθοδο». Και οι Παρασκευές περνούσαν… και το μόνο 
που ανακοίνωσε ήταν ότι θα έφευγε στις ΗΠΑ για 
επαγγελματικές υποχρεώσεις, και όταν θα επέστρεφε 
θα έκανε την ανακοίνωση. Κάπου εκεί έγινε γνωστή 
επίσημα και η ύπαρξη μίας μικρότερης ομάδας –που 
αρχικά «χρεωνόταν στον Γ. Μπιζά- στην οποία ξεχώρι-
ζε η παρουσία του κ. Αλέξη Γκόκα.

Το στριπτίζ του Δεκεμβρίου
Και ενώ όλοι είχαν πιστέψει ότι η Γρ. Πρωτολάτη τε-

Πρώτο θέμα

Δημοτικές εκλογές στην Πάρο
Τοπίο στην ομίχλη!
Οι δημοτικές εκλογές στην Πάρο στις 26 Μαΐου 2019 αποτελούν μία 
σπαζοκεφαλιά, αφού τρεις μήνες πριν από αυτές και δύο μήνες πριν την 
κατάθεση των συνδυασμών στο πρωτοδικείο, οι συνδυασμοί που έχουν δηλώσει 
επίσημα την κάθοδό τους σ’ αυτές είναι μόνο δύο! Ο συνδυασμός του νυν 
δημάρχου Μ. Κωβαίου, με τη νέα του επωνυμία: «Πάρος, Επιμένουμε στην 
Πράξη» και ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση», με επικεφαλής τον Κ. 
Ροκονίδα.
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λικά θα ηγούνταν συνδυασμού της κεντροαριστεράς, 
καθώς όλοι οι άλλοι καθυστερούσαν, η πρώην έπαρ-
χος έφυγε για την Αγγλία, λέγοντας ότι πήγαινε να δει 
τον ανιψιό της και την οικογένειά του!

Από την άλλη ήταν ολοφάνερο ότι ο Γ. Μπιζάς με 
τις συνεχείς ανακατασκευές των λεγομένων του δεν 
ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο άλμα (επικεφαλής), αλλά 
ούτε είχε μαζί του και τα άτομα που έλεγε. Όσο και αν 
η περίπτωση Μπιζά φαινόταν η ενδεδειγμένη λύση για 
πολλούς και είχε «ανοιχτά» υποστηρικτές, ο ίδιος δεν 
έκανε την υπέρβαση. Μέχρι που και αυτός έφυγε για 
διακοπές στην Αθήνα, ενώ άνθρωποι που ήταν κοντά 
του υποστήριζαν ότι είχε ενοχληθεί από δημοσίευμα 
εναντίον του στο διαδίκτυο. Έτσι, όλα οδηγήθηκαν 
στις ευχές και ότι με τη νέα χρονιά (έστω και αν είχε 
χαθεί πολύτιμος πολιτικός χρόνος), θα υπήρχε λύση.

Το αδιέξοδο του 2019

Η νέα χρονιά βρήκε εκτός παιχνιδιού αρχικά τον Γ. 
Μπιζά, ο οποίος απεχώρησε. Έτσι, η κ. Πρωτολάτη –
μετά την ατολμία της κ. Χανιώτη- φάνηκε να είναι η 
μοναδική και αναγκαστική λύση.

Την ίδια στιγμή και οι του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν 
το αδιέξοδο και οι 2-3 φίλοι που είχε η κ. Πρωτολάτη 
σ’ αυτό τον πολιτικό χώρο πολλαπλασιάστηκαν. Κάπου 
εκεί «υποχώρησε» και η αντίδραση Χρ. Βλαχογιάννη 
και αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί μία «οριστική» 
συνάντηση -και με την παρουσία Πρωτολάτη- ώστε 
να αποφασίσουν στο πώς μπορεί να διαμορφωθεί ο 
ενιαίος συνδυασμός της κεντροαριστεράς.

Οι της «Ενότητας» υποστήριζαν ότι οι ενδιαφερό-
μενοι (που είχαν μείνει τρεις, Πρωτολάτη, Χανιώτη, 
Γκόκας), θα έπρεπε να κατέλθουν σε εκλογική δια-
δικασία μεταξύ των ατόμων που θα στήριζαν αυτόν 
τον συνδυασμό και να επιλεγεί ο/η επικεφαλής. Η 
αρχική συνάντηση αναβλήθηκε διότι θα έλειπε η κ. 
Πρωτολάτη στην Αθήνα. Εκεί φάνηκε –καθώς όλοι 
δέχθηκαν την αναβολή- ότι η λύση Πρωτολάτη ήταν 
σχεδόν μονόδρομος και δεν ήθελαν η συνάντηση να 
πραγματοποιηθεί δίχως εκείνη. Λίγες ώρες όμως πριν 
γίνει η δεύτερη τελική συνάντηση δημοσιεύτηκε μία 
απαξιωτική άποψη για την κ. Χανιώτη, ενώ σχόλια 
φίλων του κ. Γκόκα ήταν επίσης απαξιωτικά για την 
«Ενότητα». Όπως ειπώθηκε «η παρέα του καφενείου 
απαξιώνει τον δημοτικό συνδυασμό που επί 5 χρόνια 
κάνει αντιπολίτευση». Τα παραπάνω δημιούργησαν 
«κλίμα», αλλά τελικά προσήλθαν στη συνάντηση, πλην 
της κ. Χανιώτη. Και εκεί, ήρθε η μεγάλη έκπληξη! Δεν 
προσήλθε η κ. Πρωτολάτη και μέσω συνεργατών της 
ανακοινώθηκε ότι η ίδια δεν ενδιαφέρεται πλέον!

Η προσπάθεια Γκόκα

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Αποκαμωμένη 
η «Ενότητα» και έχοντας εκτεθεί, διάφοροι ή έχοντας 
δείξει τις προτιμήσεις τους για επικεφαλής ενός ενι-
αίου ψηφοδελτίου, δεν μπορούσαν να κάνουν άλλες 
κινήσεις από την αρχή.

Ο Αλ. Γκόκας υποστηριζόμενος πλέον από μία ολιγο-
μελή ομάδα και έχοντας τη στήριξη του τοπικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ -την οποία δεν επιθυμούσε πάντως- προσπάθησε 
να σχηματοποιήσει δημοτικό συνδυασμό. Σ’ αυτήν την 
προσπάθεια έκανε υποχωρήσεις. Κάτι όμως που δεν 
απέδωσε και έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα να μην 
υπάρχει δημοτικός συνδυασμός με βάση την «Ενότη-
τα» και την ΚΕΠ-ΟΣΑ, που στις προηγούμενες εκλογές 
είχαν αποσπάσει το 42,58% του εκλογικού σώματος.

Ως την ώρα που γράψαμε το σημερινό μας θέμα 
υπήρχε ενδιαφέρον από τον κ. Κυριάκο Γεωργίου, 
με συγγένεια στη Μάρπησσα, όμως άγνωστος στην 
Πάρο. Στόχος του είναι να συγκεντρώσει «τα ορφανά» 
των παρατάξεων που δεν κατάφεραν να δημιουργή-
σουν εκλογικό συνδυασμό και να ηγηθεί αυτής της 
προσπάθειας. Μέχρι την στιγμή αυτή που γράφεται το 
κείμενο αυτό (20/2/19) δείχνει και αυτή η προσπάθεια 
να βαίνει άκαρπη. 

Την ίδια στιγμή κατά τις πληροφορίες μας η κ. Χα-

νιώτη συνεχίζει την προσπάθεια της για τη δημιουργία 
νέου συνδυασμού.

Κωβαίος!

Ο σημερινός δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος, απέφυγε 
ως τώρα όλα τα αρνητικά σενάρια. Δηλαδή, δε θα έχει 
απέναντί του κάποιον ομοϊδεάτη του πολιτικά (π.χ. Γ. 
Μπιζά), ενώ έχει ρίξει στο καναβάτσο και τον αντίπαλό 
του (συνδυασμό Βλαχογιάννη) στις εκλογές του 2014.

Παρά ταύτα, ο κ. Κωβαίος, μπορεί από τη μία να είχε 
την πολυτέλεια χρόνου να δράσει και να οργανωθεί, 
τη στιγμή που η μείζονα αντιπολίτευση «ψαχνόταν» 
για επικεφαλής, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχει λύ-
σει όλα τα προβλήματα ενόψει των εκλογών. Ακόμα, 
ο συνδυασμός του μπορεί να έχει «ξεφύγει» επικοινω-
νιακά από την αυστηρή προεκλογική κριτική από τους 
υπόλοιπους, αλλά στις μικρές κοινωνίες όπως η δική 
μας μεγάλο ρόλο παίζουν και οι υποψηφιότητες που 
στελεχώνουν ένα συνδυασμό. Και υποψηφιότητες ως 
σήμερα, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο κ. Κωβαίος θα έχει την πρώτη του μεγάλη συνά-
ντηση με τους πολίτες την επόμενη εβδομάδα (Τετάρ-
τη 27/2/2019), στο ΕΠΑΛ Πάρου. Η συνάντηση θα 
σημάνει ουσιαστικά και την έναρξη της προε-
κλογικής περιόδου στο νησί μας για την πα-
ράταξη του κ. Κωβαίου. Απ’ ότι διαβάσαμε στην 
πρόσκληση που ανάρτησε στο διαδίκτυο στην πρώτη 
συνάντηση ο κ. Κωβαίος θα εστιάσει στο έργο επί δη-
μαρχίας του και στη βοήθεια που είχε από τους σημε-
ρινούς δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού του.

Η αισιοδοξία της Λαϊκής Συσπείρωσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση ανεξάρτητα από τις εξελίξεις 

στη μείζονα αντιπολίτευση αλλά και σε συνδυασμό με 
αυτές, βρίσκεται ίσως στην καλύτερη στιγμή της ιστο-
ρίας της στην Πάρο.

Η «επιχειρηματολογία» των αντιπάλων της ότι απο-
τελεί «κομματικό συνδυασμό» πέφτει στο κενό, αφού 
η στήριξη, η συσπείρωση και η συμμετοχή πλέον σ’ αυ-
τήν ξεπερνά κατά πολύ τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Από την 
άλλη η παρουσία της, η μαχητικότητά της και η στάση 
της όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά 
και η εκτίμηση των πολιτών της Πάρου στο πρόσωπο 
του επικεφαλής, κ. Ροκονίδα και των συνεργατών του, 
έχει δημιουργήσει μεγάλο «ρεύμα» σε όλο το νησί.

Ήδη και επίσημα δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, 
που είχαν εκλεγεί ή συμμετείχαν με άλλους συνδυα-
σμούς το 2014, εξέφρασαν την υποστήριξη τους στη 
Λαϊκή Συσπείρωση. Μεταξύ αυτών ο πρώην πρόε-
δρος της ΚΔΕΠΑΠ, Αθ. Μαρινόπουλος, ο δημοτικός 
σύμβουλος, Φρ. Κεφάλας, η τοπική σύμβουλος, Όλγα 
Τζαννετάκη, κ.α. Ακόμα, με δημόσια δήλωσή του τά-
χθηκε υπέρ της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο κ. Μανόλης 
Ισιγώνης πρώην δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης 
Ενεργών Πολιτών, μέλος της ΚΕΠΟΣΑ, πρώην Συντο-
νιστής της ΟΜ Πάρου του ΣΥΡΙΖΑ (2012-2015).

Με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης αναμέ-
νεται ακόμα να συμπαραταχθούν και να θέσουν υπο-
ψηφιότητα άτομα που έχουν τη δική τους ιστορία στην 
τοπική μας κοινωνία, και την αυτοδιοίκηση του τόπου 
μας. 

Όσο και αν δεν έχει εκφραστεί σε υψηλούς τόνους, 
ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης του δήμου Πάρου 
–για πρώτη φορά- στοχεύει στη μεγάλη ανατρο-
πή στα χρονικά της αυτοδιοίκησης του νησιού 
μας.

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Όταν παίρνω 
φόρα – 
κατηφόρα…

Στην Πάρο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
2010, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, όταν η ΝΔ 
δεν ήταν σε θέση να στηρίξει συνδυασμό, πολύ 
περισσότερο να στελεχώσει. Τότε ειπώθηκαν 
πολλά γι’ αυτό. Από την ανικανότητα της τοπικής 
οργάνωσης έως την έλλειψη αυτοδιοικητικών 
στελεχών που είχαν «απορροφηθεί» ελέω της θη-
τείας Γ. Ραγκούση στον δήμο. 

Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση, όπως 
και ο εφησυχασμός εκείνης της εποχής στη ΝΔ, 
από τη σιγουριά ότι ο τότε λιμενάρχης θα έφτα-
νε στη συγκρότηση συνδυασμού. Η άλλη αλήθεια 
είναι ότι παρασύρθηκε από τις τότε εξελίξεις της 
πολιτικής ζωής της χώρας. Όσο και αν κάποιοι επι-
μένουν να ονειροπολούν, και να ισχυρίζονται ότι οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές είναι για «ανεξάρτητους» 
υποψηφίους, η πραγματικότητα είναι ότι όπως 
κάθε εκλογική διαδικασία είναι πολιτική 
και συγκρούονται απόψεις και ιδεολογίες.

Το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο πριν από την εξέλιξή του 
σε κυβερνητικό κόμμα (1981) μπόρεσε και άλωσε 
την τοπική αυτοδιοίκηση με πολλά τεχνάσματα. 
Άλλοτε με το αξέχαστο «ΠΑΣΟΚ και άλλες δημο-
κρατικές δυνάμεις» και άλλοτε με την πείρα  και 
«μαστοριά» στελεχών του. Άλλη μία μεγάλη αλή-
θεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμ-
μα στην Ελλάδα που είχε καθαρά αυτοδιοικητικά 
στελέχη και κάποια απ’ αυτά πετυχημένα. Κάτι που 
δεν κατάφερε ποτέ η ΝΔ, καθώς τα στελέχη της 
έβλεπαν την τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα εφαλτή-
ριο για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη ουδέποτε είχε μία σο-
βαρή ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση, και συνή-
θως ήταν παρατρεχάμενος και προσκολλούμενος 
σε άλλους συνδυασμούς. Ακόμα και όταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έγινε κυβερνητικό κόμμα δεν κατάφερε να 
«εισέλθει» σοβαρά στον χώρο της αυτοδιοίκησης. 

Στις αρχές αυτής της δεκαετίας και πιο συγκε-
κριμένα μετά το Μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε 
μία δυναμική, που θα μπορούσε να συγκριθεί σε 
σμίκρυνση με τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ το 1980 ή 
ακόμα πιο παλιά με τη δυναμική της ΕΡΕ τη δεκα-
ετία του 1950 κλπ. Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
μπόρεσε να «ηγηθεί» σε αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Οι νίκες του ήταν σποραδικές και σε περιοχές (π.χ. 
Περιφέρεια Αττικής), που το Μνημόνιο «έπνιξε» 
περισσότερο από οπουδήποτε αλλού τους πολί-
τες.

Η ανικανότητα ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση φά-
νηκε και στα νησιά μας, όπως και στην Πάρο. Σε 
εποχές (2014) που σχεδόν ο ένας πολίτης στους 
δύο στήριζε το κυβερνητικό κόμμα, στην Πάρο ο 
συνδυασμός που υποστηρίχθηκε πήγε άκλαυτος! 
Η ανημποριά ΠΑΣΟΚ να σχηματίζει πλέον αυτο-
διοικητικούς συνδυασμούς και οι ελιγμοί ΣΥΡΙΖΑ 
να προσκολλάται, ώστε να κρύβει την αδυναμία 
του, έφεραν και το σημερινό αποτέλεσμα στον 
δήμο Πάρου. Δηλαδή, να είναι παρατηρητές τόσο 
οι του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ όσο και του κυβερνητι-
κού κόμματος. Με λίγα λόγια ότι έπαθε η ΝΔ στην 
Πάρο το 2010… 

Ανακοίνωση 
Κ.Υ. Πάρου

Από τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Κ.Υ. Πάρου, Σπύ-
ρο Λάβδα, δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με 
λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 
επωνυμία «Κέντρο Υγείας Πάρου».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται λο-

γαριασμός με την επωνυμία Κέντρο Υγείας Πάρου.
Ο εν λόγω λογαριασμός (facebook) αποτελεί προ-

σωπικό λογαριασμό του επιστημονικού συντονιστή κ. 
Γεωργίου Τζανίδη και δεν εκφράζει τη βούληση και 
τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΥ Πά-
ρου Αντιπάρου.

Συνεπώς παρακαλώ για όσους έχουν πηγή ενημέ-
ρωσης τον εν λόγω λογαριασμό να γνωρίζουν ότι εί-
ναι προσωπικός και δεν αφορά επίσημη ενημέρωση 
του Κέντρου Υγείας Πάρου».

Απόψεις-Τοπικές ειδήσεις

Ανανέωση ή 
μια από τα 
ίδια;

Ο διακαής πόθος της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. 

Προϋπόθεση φυσικά είναι να κρατηθεί η δημο-
σκοπική υπεροχή της, μέχρι τις εκλογές και να αυξή-
σει το νέο εκλογικό «αίμα» από τις τάξεις των ανα-
ποφάσιστων ψηφοφόρων. Μια ακόμη παράμετρος 
της αυτοδυναμίας, θα είναι ο αριθμός των κομμά-
των που θα μπουν στη νέα Βουλή. Αν είναι πεντα-
κομματική, ακόμη και μια διαφορά του πρώτου με 
τον δεύτερο της τάξης του τρία τοις εκατό, δίνει την 
πολυπόθητη αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα. Μια 
ακόμη απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να γίνουν 
εθνικές εκλογές στην ώρα τους και να μην έχουμε 
άλλες περιπέτειες, όπως αφήνεται να εννοηθεί από 
μερικούς αρθρογράφους. 

Το κυβερνών κόμμα θα προσπαθήσει, στο χρόνο 
που μένει μέχρι τις εκλογές, να «ξεδιπλώσει» τη νέα 
στρατηγική του, που θα αφορά πρωτοβουλίες για 
κοινωνικές παροχές, συνταγματική αναθεώρηση, 
σχέσεις με εκκλησία. Στόχος η μείωση της δημο-
σκοπικής ψαλίδας από το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, που προβληματίζεται αν θα συνεχί-
σει να συντηρεί σε έντονο βαθμό τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, ή θα κρατήσει χαμηλά την αντιπαλότητα 
στο θέμα με την κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να αντι-
μετωπίζεις τη φωτιά με φωτιά και στην αξιωματική 
αντιπολίτευση το ξέρουν. 

Η «αχίλλειος πτέρνα» των προβλέψεων της έκβα-
σης των επόμενων εθνικών εκλογών, είναι τα μακι-
γιαρισμένα δημοσκοπικά ευρήματα που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας, οι fake αναλύσεις και βα-
θυστόχαστες δηλώσεις αργυρώνητων αρθρογρά-

φων, και το «βουβό κύμα» των περίπου τεσσάρων 
εκατομμυρίων ψηφοφόρων που ζουν στα όρια της 
φτώχειας. Μπορεί να δείξουν τιμωρητική διάθεση, 
αγανάκτηση, αδιαφορία, απαξίωση ή ακόμη να εξα-
γοραστούν για ένα κομμάτι ψωμί και να πιαστούν 
στον ύπνο, από ένα νέο αφήγημα περί ελπίδας που 
ξανάρχεται!

Θα δούμε «πράγματα και θαύματα» από τους 
πρωταγωνιστές αλλά και από τους κομπάρσους 
των εκλογών. Θα δούμε να γίνεται το «άσπρο – 
μαύρο», να βγαίνουν σκελετοί από τα ντουλάπια, 
αντιδεξιά και αντιαριστερά σύνδρομα, κατηγορίες 
για διαφθορά νέες αποκαλύψεις για off shores και 
πολλούς ακόμη ευφάνταστους τρόπους αλλαγής 
ατζέντας, αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης  
και «ταλαιπωρίας» του εκλογικού σώματος με θέ-
ματα ανούσια, χάριν εντυπωσιασμού.

Οι ψηφοφόροι πολίτες αραχτοί στους καναπέδες, 
τρώγοντας, πίνοντας και μονίμως σχολιάζοντας τα 
κακώς κείμενα, περιμένουν τη σωτηρία από  μηχα-
νής Θεό, απέχοντας από την κάλπη. Έχουν εκδηλώ-
σει το θυμό και την οργή τους, μέσα από τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας ότι αυτό είναι 
αρκετό.

Όσο προχωράμε προς τις εκλογές θα βομβαρδι-
ζόμαστε από αναλύσεις και προβλέψεις, ευχολόγια 
πολιτικά, ληγμένα τσιτάτα και αφυδατωμένο πολι-
τικό λόγο, εργαλεία αχαλίνωτης αντιπαλότητας και 
αυταρχικής προπαγάνδας των πολιτικών μας κομ-
μάτων. 

Στην πολιτική, οι ευθύγραμμες και λογικές εξε-
λίξεις έχουν σταματήσει προ πολλού να ισχύουν. 
Οι κοινωνίες αλλάζουν και οι ψηφοφόροι έγιναν 
απρόβλεπτοι.

Η κοινή λογική είναι είδος προς εξαφάνιση στην 
πολιτική. Μετά από τόσα μνημόνια, παρατηρείται 
μια απάθεια και σιωπηλή υποταγή των άλλοτε αγα-
νακτισμένων πολιτών. Πόσο ακόμη θα πληρώνουμε 
το «γερασμένο» πολιτικό σύστημα, τους βερμπα-
λισμούς από «αφιονισμένους» πολιτικούς κατώτε-
ρους των περιστάσεων. Το σάλπισμα της ανανέω-
σης του πολιτικού μας συστήματος, δεν θα έρθει 
ούτε από τα πολλά υποσχόμενα μητρώα στελεχών 
των κομμάτων, ούτε από τις μεταγραφές «ξοφλη-
μένων» πολιτικών προσώπων. Θα έρθει μόνο από 
την αλλαγή των κριτηρίων επιλογής πολιτικών, από 
τους πολίτες. Διαφορετικά, μια από τα ίδια!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Γέμισαν τα 
Πηγάδια

Πριν γίνει το υδραγωγείο και στη συνέχεια οι συνοι-
κιακές βρύσες, οι άνθρωποι εξυπηρετούντο με νερό 
που αντλούσαν από πηγάδια. Υπήρχαν πολλά συνοι-
κιακά πηγάδια, αλλά και ιδιωτικά, για την καθημερινή 
τους εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό περίμεναν καρτερικά τις 
βροχές για να γεμίσουν… τα πηγάδια, που αρκετά από 
αυτά είχαν και όνομα: 

Αγγέλου Πηγάδι, στην περιοχή της Παροικιάς.
Αι Νικόλα το Π’γάδι, προαιώνιο πηγάδι που έχει 

ανοιχτή στη μέση σχεδόν του αγροτικού δρόμου που 
οδηγεί στην Αγία Κυριακή, από τον ναό του Αγίου Νι-
κολάου Λευκών.

Απάνω Πηγάδι, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου 
Μάρπησσας.

Ασωματ’ το Π’γάδι ή το Πηγάδι του Ταξιάρχη, 
δυτικά του Άσπρου Χωριού, ονομάστηκε έτσι επειδή 
στα ανατολικά του υψώνεται παλαιότατος ναός των 
Ταξιαρχών. Λέγεται και Πηγάδι του Δράκου, γιατί 
εκεί βρέθηκε κορμός του αγάλματος ένθρονης θεό-
τητας.

Αφεντικό Πηγάδι, το ένα από τα τρία βρίσκεται 
κάτω ακριβώς από τον δημόσιο δρόμο Παροικιάς – 
Λευκών μετά την δημιουργία του, ενώ ο παλαιότερος 
μεσαιωνικός δρόμος περνά δίπλα στο πηγάδι. Τα άλλα 
δύο υπάρχουν, το μεν ένα στη βόρεια όχθη του Βρόντα 
ποταμού, κοντά στη γέφυρα και το άλλο δίπλα στον 
δημόσιο δρόμο Παροικιάς-Λευκών, μεταξύ του Αφε-
ντικού Πηγαδιού και Κώστου.

Βρυσάκια, πηγάδι της περιοχής Ανεραντζιάς.
Δράκ’ το Π’γάδι, κοντά στον Τουρκολιμνιώνα της 

Τρυπητής. Συνδέεται με τοπική λαϊκή παράδοση. 
Ζαχαριά το Π’γάδ’, συνοικία των Λευκών, στο 

Πάνω Χωριό, όπου το πηγάδι που ανήκε στον Ζαχαρία 
Καστανιά και το είχε δωρίσει στην Κοινότητα Λευκών. 
Το νερό ήταν πόσιμο, παλαιότερα, και δίπλα υπάρχουν 
γούρνες όπου έπλεναν τα ρούχα τους οι γυναίκες της 
γειτονιάς. Στις αρχές του αιώνα καλείτο Πηγάδι της 
Αχλάδας.

Ζαχαριά το Π’γαδάκι, κοντά στον Φανό της Τρυ-
πητής, όπου μικρό πηγάδι που ανήκε σε κάποιο Ζαχα-
ριά.

Ηρακλή το Π’γαδάκι, παράλιο τοπωνύμιο, ανα-
τολικά του Ασπρου Χωριού και του Λωλαντώνη.

Καβάκι το Πηγάδι, πηγαδάκι μέσα στον ναό του 
Αϊ Γιώργη, όπου έπινε νερό ένα τεράστιο φίδι με κέρα-
τα, σύμφωνα με το θρύλο. 

Καινούργιο Πηγάδι, συνοικία της Παροικιάς, στα 
δυτικά της πόλης και ανατολικά της Ζωοδόχου Πηγής, 
όπου πηγάδι του 17ου αιώνα.

Καπαρού το Π’γαδάκι, νότια του Άσπρου Χω-
ριού, στην περιοχή του Καπαρού, όπου το πηγάδι ιδιο-
κτησίας της οικογένειας Καπαρού.

Κρυονέρ’, συνοικία του Πάνω Χωριού Λευκών που 
πήρε το όνομα της, από την ύπαρξη εκεί πηγαδιού 
κρύου πόσιμου ύδατος. 

Μάκρωνα το Π’γάδι, πηγάδι που υπάρχει στον 
Μάκρωνα, ΝΑ της Μάρπησσας.

Μπέη το Πηγάδι, παράλιο τοπωνύμιο στο Φιλίζι 
της Νάουσας, όπου πηγάδι πόσιμου νερού. Όλη η εκεί 
περιοχή ανήκε σ’ ένα Τούρκο μπέη.

Μπούγαδος, δύο τοποθεσίες με το όνομα αυτό: 1) 
βόρεια του Αγίου Χαράλαμπου και 2) νότια των Κακα-
πέτρων, κοντά στο Μερσίνι. Τοπωνύμιο που προέκυψε 
από την ύπαρξη εκεί βαθιών πηγαδιών. Η λέξη από το 
Πήγαδος, μεγεθ.>Μπήγαδος>Μπούγαδος.

Νιο Πηγάδι, πηγάδι νότια του Δραγουλά, κοντά 
στα Γκρεμνά.

Ξεροπήγαδα, τοποθεσία κοντά στο Πυργάκι και 
στον Λωλαντώνη.

Ξηροπήγαδο, τοπωνύμιο στη Μάρπησσα.
Παεζανού το Πηγάδι, γειτονιά της Παροικιάς, 

γνωστή μόνο σε έγγραφο του 1737.  
Π΄γάδα, 1) Γειτονιά των Λευκών, στην αρχή του 

Ράμνου. Εκεί βαθύ πηγάδι, σε αχρηστία σήμερα. 2) Το-
ποθεσία νότια της Τρυπητής, όπου ίχνη αρχαίου πηγα-
διού και κτηρίων. 3) Στο Άσπρο Χωριό παλιό πηγάδι, 
κοντά στην εκκλησία της Παναγίας.

Πηγάδα του Καγκιλλιέρη, στην περιοχή των Κα-
μαρών, δυτικά της Νάουσας.

Π’γαδάκι, 1)Ανατολικά της Αβύσσου, στους πρό-
ποδες της Τρυπητής. 2) Στον Κάτω Γυαλό της Παροι-
κιάς. 3) Περιοχή Αγκαιριάς.

Πηγάδι, Τοποθεσίες στις Λέυκες, στα Μάρμαρα και 
στη Μάρπησσα.

Π’γάδ’, βόρεια ακτή του Παντερονησιού, όπου 
αράζουν οι βάρκες. Εκεί πηγάδι με γλυφό νερό κατάλ-
ληλο μόνο για τα ζώα.

Πηγάδι της Κατηραμένης, ανάμεσα στα Θαψα-
νά και τα Βουνιά, δυτικά των Μεσοβουνιών, στο δρόμο 
για τη Μονή των Θαψανών από το Μαράθι. Το πηγάδι 
αυτό βρίσκεται στη μέση του ομώνυμου ποταμιού και 
σχετίζεται με λαϊκή παράδοση.

Πηγάδιον της Λίμνης, στο δυτικό τμήμα της Νά-
ουσας όπου η Λίμνη.

Πηγάδι του Ματζόρου, ανατολικά του Κάτω Μα-
ραθιού. Κατά την λαϊκή παράδοση ένας Τούρκος άνοι-
ξε το πηγάδι και έδωσε το όνομα του σ’ αυτό. Η λέξη 
μαντζόρος>ματζόρος είναι τούρκικη και σημαίνει τον 
μερακλή, τον άνθρωπο που διακατέχεται από πόθο, 
αγάπη για κάτι.

Π’γάδ’ του Πούλ’, παράλιο τοπωνύμιο, κοντά 
στην εκβολή του ποταμού του Ζην Θωμά, δυτικά του 
Άσπρου Χωριού. 

Πηγάδι του Τσιπιδιώτη, στη Μάρπησσα, όπου 
εκεί πηγάδι, που πήρε το προσωνύμιο από την ομώ-
νυμη γειτονιά.

Π’γάδια  τ’ς Παναγίας, τοποθεσία μεταξύ Τσε-
σμέ και εκκλησίας Βηθλεέμ στις Λεύκες, όπου αρκετά 
πηγάδια τρία ή τέσσερα της κοινότητας. 

Πηγάδια, στο Μαράθι στη θέση Τραμουτγιά.
Πήγαδος, πηγάδι βαθύ και μεγάλο, στον οικισμό 

Βουνιά ΒΔ των Λευκών, από το οποίο ονομάστηκε και 
η γύρω περιοχή.

Πίσω Π’γάδ’, πηγάδι στα ΒΔ της Μάρπησσας, κο-
ντά στα σφαγεία και στο δημόσιο δρόμο του Δραγου-
λά, από όπου υδρεύονταν παλαιότερα οι κάτοικοι του 
χωριού.

Σταμάτ’ το Π’γάδ’, στο Ιστέρνι, κοντά στον Ντα-
μουλή, όπου πηγάδι 300 μέτρα από τη θάλασσα, που 
ανήκε κάποτε σε κάποιο Σταμάτη.

Τρία Απηγάδια, αναφέρεται σε έγγραφο του 
1828 στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Μεροβί-
γλι, στη Νάουσα.

(πηγές: «Τα Τοπωνύμια της Πάρου», του Ν. Χρ. Αλι-
πράντη)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Νίκος Φλ. 
Κατσουρός 

Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1905. 
Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Εμπορική 
και σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Το καλλιτεχνικό του όμως 
ταλέντο στη ζωγραφική και την γελοιογραφία, 
τον ώθησε να εισαχθεί, την περίοδο της κατο-
χής μάλιστα, στη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
στην οποία διακρίθηκε και αποφοίτησε με «Άρι-
στα». Συμμετείχε δε ενεργά στην Εθνική Αντίστα-
ση. 

Από το 1927 συνεργάστηκε με εφημερίδες 
των Αθηνών και το 1931 διοργάνωσε την πρώ-
τη ατομική γελοιογραφική έκθεση. Στην Καβάλα 
όπου είχε μετατεθεί, την δεύτερη, συγκεντρώ-
νοντας από την πώληση των γελοιογραφιών 
300.000 δραχμές, τις οποίες προσέφερε σε το-
πικό σωματείο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Το 1936 εξέδωσε το άλμπουμ: «Σεξ αππήλ 
Helas» με γελοιογραφικά πορτραίτα. Για τις σκι-
τσογραφικές και γελοιογραφικές δουλειές του 
σε ημερήσιες εφημερίδες, αλλά και στον τοπι-
κό κυκλαδικό τύπο, αντιμετώπισε αλλεπάλλη-
λες μεταθέσεις, πρόστιμα, διωγμούς και τελικά 
φυλακίστηκε με την κατηγορία παραβίαση του 
Γ’ ψηφίσματος. Μετά την αποφυλάκισή του ανα-
γκάστηκε να παραιτηθεί από το Δημόσιο για να 
μπορεί να σκιτσογραφεί ελεύθερος, εγκατεστη-
μένος στην Πάρο δημιουργώντας ως το 1989. 

Ασχολήθηκε με την κυκλαδική φύση και ζωή, 
φιλοτεχνώντας έργα με κυκλαδίτικα τοπία, με 
την αγιογραφία φιλοτεχνώντας εκκλησίες και 
εικόνες, αλλά και με την γλυπτική. Έργο του το 
Ηρώο των πεσόντων στην Απείρανθο. 

Έλαβε μέρος σε πολλές εκθέσεις, ατομικές, πα-
νελλήνιες, «Μπιενάλε» στη Γερμανία, ενώ έργα 
του υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πέθανε στην 
Πάρο στις 20 Ιανουαρίου 1990.   

(πηγές «Παριανά» τευχ. 37, 78, 118, του Ν. Χρ. 
Αλιπράντη) 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Θεσμοφορί-
ων», έως την οδό «Αναστασίου Ορλάνδου».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ηµιυπόγειο 
διαµέρισµα, πλήρως επιπλωµένο και 
εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, 
µόλις 80 µέτρα από την παραλία, την 
αγορά και τα γραφικά ταβερνάκια. 
Ενοικιάζεται µε την ηµέρα, την 
εβδοµάδα ή και τη σεζόν. Τηλ. 693 
079 8061

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), 
ενοικιάζεται πολυτελής κατοικία 80 
τ.µ, 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµέ-
νη, για σεζόν ή και για όλο το χρόνο, 
αποτελούµενη από 2 Υ/∆, 2 µπάνια, 
σαλόνι – κουζίνα, 3 σκεπαστές 
βεράντες, τζάκι, A/C, ηλιακός, κήπος, 
parking. Μόνο σοβαρές προτάσεις. κ. 
Απόστολος: 6944 415 044

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙΑ ζητούνται προς ενοικίαση 
στην περιοχή της Παροικιάς, για το 
διάστηµα από 17/05 έως 5/10, για το 
εργαζόµενο προσωπικό ξενοδοχείου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6978 117 212

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται στο ∆ρυό της 
Πάρου. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
250 4716, 22840 42085

ΛΟΓΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥ πωλείται παρα-
θαλάσσιο ξενοδοχείο µε 20 δωµάτια 
εν λειτουργία. Τιµή: 1.500.000 ευρώ. 
Μεσιτικό γραφείο myAgent. Τηλ. 
24218 88024 (o αγοραστής δεν 
επιβαρύνεται µε µεσιτικά έξοδα).

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 
σε ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα 
πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ. Απαραίτητα προϋπηρεσία και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004. Αποστολή βιογραφι-
κών στο: info@aristoteleshotel.gr 

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 
ζητούνται από ξενοδοχείο – εστια-
τόριο - καφέ, στη Χρυσή Ακτή της 
Πάρου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 
6931 728 111

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 
για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 
Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 
6972 005 505 (Κον Βακιρτζή). Παρα-
καλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο 
email : info@pyrgakihotel.gr

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από µεγάλη αλυ-
σίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ µε 

δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 22840 27990

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
ζητούνται από επιχείρηση ενοικιαζό-
µενων δωµατίων στην Παροικιά, για 
το διάστηµα από Ιούνιο έως Σεπτέµ-
βριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936 
501 107

ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ και ΒΑΦΕΑΣ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ζητούνται από 
ξυλουργείο στη Μάρπησσα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 812 383

ΚΟΠΕΛΑ κατά προτίµηση ελληνίδα, 
ζητείται για εργασία σε καφέ – µπαρ, 
στην περιοχή Μάρπησσας – Πίσω 
Λιβαδιού, µε γνώσεις µπουφέ και 
σέρβις. Βραδινό ωράριο, ικανοποιη-
τικές αποδοχές, παρέχεται διαµονή. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6932 300 418

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ζητείται. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6984 133 000

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά, µε γνώσεις 
καφέ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 
36 4045

Ο∆ΗΓΟΣ για διανοµή τροφίµων 
ζητείται από την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ 
Α.Ε. (∆ΕΛΤΑ). Απαραίτητο δίπλωµα 
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες µέσω email paros.
mietsel@gmail.com ή στο τηλέφωνο 
22840 26161

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο 5 αστέρων Minois Village 
Suites & Spa στον Παρασπόρο. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρακα-
λούµε τηλεφωνείτε µόνο ∆ευτέρα 
- Παρασκευή 18.00 - 21.00, τηλ. 6945 
191 585

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΩ-
ΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε γνώση 
αγγλικών και επικοινωνιακή δεξιό-
τητα. Επιθυµητή η γνώση λογιστικής. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 22765, 
6944 763 186

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
αλουµινίου και PVC ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 22765, 6944 
763 186

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Drios Paros Luxury Hotel 
στο ∆ρυό της Πάρου για τη σεζόν 
2019, για τις θέσεις barista, service, 
µάγειρα και καµαριέρας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η ανάλογη εµπειρία, ο 
επαγγελµατισµός και η γνώση ξένων 
γλωσσών. Αποστολή βιογραφικών 
στο driosparosluxuryhotel@gmail.
com. Τηλ. 22840 41923 και 6938 
578 513

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από 
εταιρεία ενδυµάτων, στην Παροικιά 
και Λεύκες, ολόκληρη ή µισή σεζόν. 

Βιογραφικό στο egeorgia2000@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
4* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής, 
front offi  ce manager, concierge/
assistant receptionist, σερβιτόρος, 
µπάρµαν, groom, καµαριέρες, απο-
θηκάριος, βοηθός µάγειρα και οδηγός 
µε αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: operations@
poseidon-paros.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για απογευ-
µατινή βάρδια σε ξενοδοχείο στην 
Παροικιά, για το διάστηµα από 18/5 – 
5/10 και για τις ειδικότητες: Υποδοχή, 
Μπαρ και Σέρβις (2 άτοµα) και Κου-
ζίνα – Σέρβις. Απαραίτητα προσόντα: 
Γνώση Αγγλικών, επικοινωνία µε τους 
πελάτες, γνώση παρασκευής καφέ-
ποτών και σνακ αντίστοιχα. Αποστολή 
βιογραφικών στο akrotirihotel@
gmail.com, Τηλ. για πληροφορίες: 
6978 117 212

ΑΤΟΜΟ ζητείται για βοήθεια σε 
πρωινό µπουφέ, λάντζα και γενική 
καθαριότητα για 8ωρη εργασία σε 
ξενοδοχείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
η γνώση Αγγλικών. Τηλ. για πληρο-
φορίες: 6978 117 212. Αποστολή 
βιογραφικών στο: akrotirihotel@
gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από πολυτε-
λές ξενοδοχείο στον ∆ρυό της Πάρου. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει 1.200 ευρώ 
καθαρά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6944 328 534.

ΚΟΠΕΛΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ-
ΟΥ - ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για µόνιµη 
εργασία σε κατάστηµα στη Μάρπησσα. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγ-
γλικών, η χρήση Η/Υ µε λογιστικές 
γνώσεις, (πρόγραµµα Κεφάλαιο) 
και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Βιογραφικά στο: frantzisoe@gmail.
com και Τηλ. 6981 024 986

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ζητείται για µερική απασχόληση για 
καθαρισµό βίλλας  στην περιοχή του 
∆ρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
(να µπορούν να συνεννοούνται) και 
η µετακίνηση µε δικό της όχηµα. Ερ-
γασία καθηµερινά τις πρωινές ώρες. 
Τηλ.: 694 0560 871, Σπυριδούλα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
εταιρεία έργων πρασίνου για φυτο-
τεχνικό έργο στην Πάρο. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6945 377 007

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εταιρεία 
ανακύκλωσης. Απαραίτητο δίπλωµα 
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932 
460 190, 22840-25131.

Ο∆ΗΓΟΣ ηλικίας από 25 – 40 ετών 
και ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητούνται από 
την εταιρεία διανοµής τροφίµων, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, για µόνιµη 
εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 
109 845

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Β’ ζητείται από τη 
Novelty Hotels για το ξενοδοχείο 4* 
Asteras Paradise. Απαραίτητα προσό-
ντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, άδεια εργασίας 
και πιστοποιητικό υγείας, επιθυµητή 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά 
προτίµηση Γαλλικών ή Ιταλικών). 
Προσφέρονται άριστες συνθήκες 
εργασίας, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων, 
δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογρα-
φία στο: hr@novelty.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από τη 
Novelty Hotels για το ξενοδοχείο 
4* Asteras Paradise. Ηλικία έως 45 
ετών, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
οµαδικότητα, multitasking, εµπει-
ρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη 
θέση, επιθυµητή η γνώση αγγλικών. 
Προσφέροντες άριστες συνθήκες 
εργασίας και ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο hr@novelty.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από το κατάστηµα arsenis χονδρική, 
για 4 µήνες και ΠΩΛΗΤΡΙΑ για 3 µή-
νες. Βιογραφικά στο: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 
εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-
ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 
του αντικειµένου και άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό στο email: 
parospharma@yahoo.com

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, κοπέλα έµπειρη 
ζητείται από ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικού στο email: 
astirlogist@gmail.com και στο Fax: 
22840 51985. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 51976

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για λογι-
στήριο επιχείρησης στην Παροικιά. 
Απαραίτητη η γνώση λογιστικής και 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
28090, ζητήστε το λογιστήριο.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ µε προϋπη-
ρεσία και ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ µε 
προϋπηρεσία και γνώση τουλάχιστον 
αγγλικών, ζητούνται από εστιατόριο 
στη Νάουσα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 53042

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε προϋπηρεσία 
ζητείται για εργασία σε ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 53042

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το ξενοδοχείο 
Αργοναύτης στην Παροικιά, για την 
σεζόν 2019 (Απρίλιος - Οκτώβριος), 
πρωινό ωράριο, για την παρασκευή 
πρωινού και Brunch. Προσφέρεται 
διαµονή και διατροφή. Παρακαλώ 
αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
aghikas@gmail.com, ή καλέσετε στο: 
6944 625 219

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για το GOLDEN 
BEACH SHOP στην Χρυσή Ακτή , από 
το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο. Ηλικία 
από 20 έως 40 ετών, µε άπταιστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. 
Τηλ επικοινωνίας: 6934 257 283 ή στο 
email: shop@goldenbeach.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

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€

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Σιδέρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Ζαχαρούλας το γένος Κωνστα-

ντουλάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Καϊπαλέξη 
Ευαγγελία του Χρυσοστόμου και της Ευφροσύνης το γένος Παπαδάκη, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν την 1η Μαΐου στη 
Μάρπησσα της Πάρου.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ο ιατρός θα δει ασθενείς στις 28/2/19 στο πολυιατρείο «ΙΑΣΙΣ» στην Παροικιά. 
Για ραντεβού, καλέστε στο 2284021075.
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Το Μηδέν
Σκαλίζοντας ως άλλος χαρτοπόντικας, το χαρτο-

βασίλειό μου, βρέθηκα να διαβάζω, από παλιό βιβλίο 
μαθηματικών, το κεφάλαιο που αναφέρεται στο μηδέν 
(0) και τις ιδιαιτερότητές του σαν αριθμός. Ξαναγύρι-
σα στα μαθητικά μου χρόνια και θυμήθηκα τους δια-
λεχτούς καθηγητές μου των μαθηματικών από τους 
οποίους είχα την αγαθή τύχη να διδαχτώ. 

Ιδιαίτερα θυμούμαι Επτανήσιο καθηγητή με τη χα-
ρακτηριστική κεφαλλονίτικη προφορά του που μας 
καθήλωνε κυριολεκτικά τους σπουδαστές, με την παι-
χνιδιάρικη ευγλωττία του, να τον παρακολουθούμε να 
μας διδάσκει Ανωτέρα Άλγεβρα, Ρίζες, Δυνάμεις, Ορί-
ζουσες, Φανταστικούς Αριθμούς, και τους λογισμούς: 
Απειροστικό, Διαφορικό, Ολοκληρωτικό και φυσικά τις 
ιδιότητες του Μηδενός.

Το Μηδέν, λοιπόν. Που, κατά τον καθηγητή Γ. Μπα-
μπινιώτη, στο λεξικό του, αναφέρεται ως: «Πλήρης 
ανυπαρξία. Το τίποτα». Ως μαθηματικό σύμβολο, αριθ-
μός, δεν εκφράζει τίποτα. Καμία ποσότητα ή μέγεθος. 
Κατά τον Λαβουαζιέ: «Ουδέν εκ του μηδενός παράγε-
ται».

Στην αρχική αριθμογραφική αρίθμηση προστέθηκε 
στους 9 Αραβικούς αριθμούς – λέγεται ότι στην πραγ-
ματικότητα είναι Ινδικοί – και συμπλήρωσε, παίρνο-
ντας και ιδιαίτερη θέση στη σειρά των πρώτων εννέα 
αριθμών από το 1 έως το 9, την πρώτη δεκάδα. Έτσι, 
μπαίνοντας εμπρός από κάποιον αριθμό ή στο τέλος 
κάποιου δεκαδικού η αξία τους μένει αδιατάρακτη: 5 
ή 05, 35,15 ή 35,150. Στο τέλος ακεραίου αριθμού, 
τον δεκαπλασιάζει: 5, 50, 500, 5000. Μετά το κόμ-
μα δεκαδικού, υποδεκαπλασιάζει τον δεκαδικό: 35,15 
και 35,015. Αν παρεμβληθεί εντός ακεραίου αριθμού, 
δεκαπλασιάζει την αξία των αριστερά του μεγεθών: 
11786, 117806, 1178006. Αντίστοιχα, σε δεκαδικό, 
υποδεκαπλασιάζει όλα τα δεξιά του δεκαδικά: 64,4321 
και 65,43021. Παρατηρώντας και μελετώντας αυτές 
τις δυναμικότητες του Μηδενός, οι επιστήμονες των 
μαθηματικών το κατέταξαν στους φυσικούς αριθμούς, 
στο σώμα των ακέραιων και στον κλάδο των άρτιων 
αριθμών και όρισαν ως σύμβολό του το 0. Το ενέ-
ταξαν δε στην επετηρίδα των αριθμών. Ο μικρότερος 
θετικός και ο μεγαλύτερος αρνητικός αριθμός.

Αυτές είναι μερικές από τις ιδιότητες του Μηδενός. 
Και να ήταν μόνο αυτές! Λίγη υπομονή για να δούμε 
τη συνέχεια.

Το Μηδέν χαρακτηρίζεται ως η διαφορά μεταξύ δύο 
ίσων αριθμών. Αν δηλαδή Δ=Ε, τότε Δ-Ε=0. Χωρίς να 
απουσιάζει και η αντίθεση των υπερπερασμένων αριθ-
μών που συμβολίζεται με εβραϊκό γράμμα (Sierpinski 
και Cantor). Εάν προστεθεί σε ή αφαιρεθεί από κά-
ποιον αριθμό, δεν αλλάζει τον αριθμό. Ισχύει πάντοτε: 
α+0=α και α-0=α. Αν αφαιρεθεί κάποιος αριθμός από 
το μηδέν, πάλι δεν αλλάζει η αξία του: 0-β=-β. Πολλα-
πλασιασμός του μηδενός με αριθμό, έχει ως γινόμενο 
μηδέν (α*0=0). Ως εκθέτης όμως πεπερασμένου αριθ-
μού έχει ως αποτέλεσμα τη μονάδα: δ°=1. Υψούμενο 
σε δύναμη μένει μηδέν: 03=0 (μορφή αόριστος). Στην 
πράξη της διαίρεσης, αν είναι διαιρετέος (αριθμητής 
κλάσματος), δίνει πηλίκο 0, υπόλοιπο 0: 0/γ=0. Αν είναι 
διαιρέτης (παρονομαστής κλάσματος), η διαίρεση είναι 
αδύνατη.

Μεγάλη και η παρουσία του μηδενός στις θετικές 

επιστήμες, όπως στη Φυσική (π.χ. βαθμολόγηση θερ-
μομέτρων, πήξη-ζέση νερού), στη Γεωφυσική (Ισημε-
ρινός, γεωγραφικά μήκη και πλάτη, πολικές αποστά-
σεις, φυσικός ορίζοντας θαλάσσης, απόλυτο μηδέν 
(-273°C).

Αυτό, λοιπόν, εν ολίγοις, είναι το αριθμητικό ανάστη-
μα του μηδενός, αν και έγινε προσπάθεια υποβάθμισής 
του. Πρόσθεσαν –πριν την εμφάνιση του WC (Water 
Closet) και του Toilet και Toilettes– δίπλα του, άλλα 
δύο μηδενικά (000), σημαίνοντας τον ιδιαίτερο εκείνο 
χώρο όπου και οι ασκούντες εξουσία εισέρχονται μό-
νοι χωρίς τους παρατρεχάμενους.

Ο θυμόσοφος λαός κράτησε το μηδέν στην περί-
οπτο θέση που βρίσκεται λέγοντας: «Ξεκινώ από το 
μηδέν». «Αποτέλεσμα μηδέν». «Μηδέν εις το πηλίκον». 
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποια πτώση της Βα-
σιλείας πρόβαλε η απορία: «και τώρα τι θα γίνει με το 
στέμμα στο εθνόσημο των πηλικίων των ενστόλων;». 
Και η απάντηση: «Μηδέν εις το πηλίκιον». «Ώρα μη-
δέν». «Μηδέν παρεξήγηση» και τόσα άλλα. 

Πιθανώς γεννάται το ερώτημα: «Γιατί τα γράφεις 
όλα αυτά;». Η απάντηση είναι η χιλιοειπωμένη, κοι-
νότοπη ρήση: «Για να θυμούνται οι παλιοί» –διάβαζε 
«αναπολούν»– και να μαθαίνουν οι νέοι, που με την 
ψηφιοποίηση των πάντων σήμερα αμφιβάλλω αν δι-
δάχθηκαν ή θα διδαχθούν αυτό το ενδιαφέρον κεφά-
λαιο των μαθηματικών.

Θα κλείσω το σημείωμά μου με μια μεταφυσική 
παρουσία του μηδενός στη ζωή του Μεγάλου Ναπο-
λέοντα. Ιστορικό αφήγημα που το αφιερώνω στους 
αειναύτες Παριανούς. Τα ναυτόπουλα από Ναύαρχο 
μέχρι Ναυτόπαιδα και Αρχιπλοίαρχο μέχρι Τζόβενο, 
που στελεχώνουν το Ναυτικό μας, Πολεμικό και Εμπο-
ρικό, και μας κάνουν τους Παριανούς να αισθανόμα-
στε περήφανοι.

Οι γραμμές που ακολουθούν είναι η όσο το δυνατόν 
πιστότερη απόδοση του Mémorial de Sainte-Hélène 
τόμος Α’ του Emmanuel de Las Cases γραμματέα του 
Μεγάλου Ναπολέοντα. Όπως γράφει η Ιστορία, ο Να-
πολέων, μετά το φιάσκο του Έλβα και την ήττα του 
Βατερλό, παραδόθηκε στους Άγγλους στο Ροσφόρ (4 
Ιουλίου 1815), στον Μάιτλαντ, κυβερνήτη του δίκρο-
του «Μπελερεφόντ» για να ζήσει «...σαν άλλος Θεμι-
στοκλής στην εστία και την σκέπη των νόμων του Αγ-
γλικού λαού, του ισχυροτέρου, του σταθεροτέρου και 
γενναιοφρονεστέρου των εχθρών του...» (13 Ιουλίου 

1815). Οι Άγγλοι όμως φρονίμως ποιούντες και επει-
δή είχαν καεί στο χυλό και φύσαγαν και το γιαούρτι, 
μ’ άλλα λόγια για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, με 
τον δορυκτήτορα, θεώρησαν ότι έπρεπε να τον εξορί-
σουν ισοβίως. Ο τόπος της εξορίας του, το υπερπόντιο 
νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό, που ήταν 
και ο τόπος θανάτου του. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε 
άλλο δίκροτο, το υπό τον Υποναύαρχο Κόκμπερν και 
τον Πλοίαρχο Ρός, «Νορθάμπερλαντ» (7 Αυγούστου 
1815) που έκανε πανιά για το μοιραίο νησί. Μετά από 
μια μικρή προσέγγιση στη Μαδέρα (22 Αυγούστου) 
και τομή του Τροπικού του Αιγόκερω (29 Αυγούστου), 

αναγνώριση των νησιών του Πρασίνου Ακρωτηρίου 
(1η Σεπτεμβρίου), η άφιξη στον τόπο της εξορίας του 
(16 Σεπτεμβρίου 1815). Φυσικά, το δίκροτο κάπου στη 
ρότα του θα ’κοψε τη «Γραμμή του Ισημερινού» αφού 
είχε ξεκινήσει από το Βόρειο Ημισφαίριο και η Αγία 
Ελένη βρίσκεται στο Νότιο Ημισφαίριο. Πότε όμως; 
Και σε ποιό σημείο του Ισημερινού; Το «Νορθάμπερ-
λαντ» έκοψε τον Ισημερινό ακριβώς το μεσημέρι της 
«Φθινοπωρινής Ισημερίας» του Ζυγού και στο σημείο 
που ο μεσημβρινός του Γκρίνουιτς, μεσημβρινός του 
Λονδίνου όπως λεγόταν τότε, διασταυρώνεται μ’ αυ-
τόν. Όλα δε αυτά, όπως τονίζει και το Mémorial έγιναν 
όχι επίτηδες αλλά εντελώς τυχαία!

Σύμφωνα με όσα προγράφτηκαν, ο Ναπολέων πρέ-
πει να παραστάθηκε ως μάρτυρας και στην αστεία 
τελετή του «Ποσειδωνείου βαπτίσματος» που γίνεται 
στα πλοία την ώρα που κροσσάρουν τον Ισημερινό. 
Ακριβώς, λοιπόν, σε πλάτος γεωγραφικό Μηδέν και 
μήκος Μηδέν. Σε αστρονομική ώρα (ωρική γωνία αλη-
θούς Ηλίου) Μηδέν. Με κλίση Ηλίου Μηδέν. Απ’ ό, τι 
γνωρίζει ο γράφων, κανένα άλλο σκάφος μέχρι σήμε-
ρα δεν πέτυχε αυτές τις συντεταγμένες, τυχαία! Ίσως 
γίνεται ή μπορεί να γίνεται ειδικά. Και εδώ φαίνεται 
στη ζωή του Ναπολέοντα Καλόμερου –έτσι τον απο-
καλούν ευάριθμοι ιστορικοί– με ρίζες από την Ελλά-
δα, τη Μάνη ειδικά, η επιβολή του μηδενός! Τι άραγε 
μπορεί να συμβολίζει αυτή η τετραπλή του εμφάνιση 
(0-0-0-0) για τον εκπεσόντα δορυκτήτορα;

1. Ειδικά για την ρίζα του ονόματος του Ναπολέοντα 
Βοναπάρτη (Buonaparte) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να προσφύγουν σε σχετικό αρκετά ενδιαφέρον λήμμα 
του Ι. Πασσά, στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος».

Ευαγ. Ν. Καστανιάς

Άποψη
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Γυναικεία 
ομάδα του 
Αστέρα

Ο Αστέρας Μαρμάρων απευθύνει κάλεσμα για τη 
δημιουργία γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου με στό-
χο τη συμμετοχή της στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστέρα: «Την επανα-
σύσταση του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου σκέ-
φτεται ο σύλλογος μας με σκοπό τη συμμετοχή αυτής 
στη Γ’ εθνική κατηγορία. Το γυναικείο ποδόσφαιρο 
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με γρήγορους 
ρυθμούς. Δε μένει παρά να τους αφουγκραστούμε και 
να δούμε τις προοπτικές που υπάρχουν ώστε να τους 
ακολουθήσουμε...  

Η γυναικεία ομάδα του Αστέρα Μαρμάρων θέλει 
να ξεκινήσει την πορεία της, με σχέδια για το μέλλον 
ώστε παράλληλα να λειτουργήσουν και τμήματα υπο-
δομών, απευθυνόμενα σε κορίτσια όλων των ηλικιών 
(από 5 ετών και άνω), με σκοπό το χτίσιμο των κα-
τάλληλων υποδομών για το μέλλον, με σοβαρότητα, 
δουλειά, όραμα και αγάπη για το σωστό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα αυτή την εποχή γίνεται «κάλεσμα» 
σε όλα τα κορίτσια της Πάρου που θα μπορούσαν να  
πλαισιώσουν τις τάξεις του αγωνιστικού τμήματος 
ποδοσφαίρου της ομάδας μας σε ένα τέτοιο εγχείρη-
μα, όπου μετά από αξιολόγηση των δεδομένων που 
θα προκύψουν θα μπορέσει να κριθεί το μέλλον αυ-
τού του εγχειρήματος.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην οικογένεια 
του Αστέρα Μαρμάρων, υπεύθυνη της οργάνωσης 
του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου είναι η κ. 
Μαριάννα Επιτροπάκη. Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 69728 34989».

Χειμώνας 
στο νησί

Πολλοί είναι οι λόγοι που πρέπει να προτιμάμε 
τις χειμερινές μας διακοπές να τις αφιερώνουμε 
στο νησί, παρά σε όποιον άλλο ορεινό προορισμό 
που συνηθίζεται, χιονοδρομικά, κλπ.

Όπως είναι λογικό, τον χειμώνα στο νησί μας 
δεν υπάρχει πολύς κόσμος. Οι τιμές είναι διαφο-
ρετικές και οι σχέσεις πιο ανθρώπινες. Ο χειμώ-
νας, δίνει μια άλλη διάσταση στο νησί. Όσο πέ-
φτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει στις ψυχές 
των ανθρώπων της Παριανής κοινωνίας. Ζεστά 
σπίτια, υποδέχονται φίλους και γνωστούς, θερ-
μαίνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις, διορθώνο-
ντας τις όποιες αψιμαχίες και εκνευρισμούς, είχε 
δημιουργήσει η ένταση και το άγχος του καλο-
καιριού, που χτύπαγε κόκκινο. 

Ο χειμώνας είναι ιδανικός για εξερεύνηση. Όλα 
κυλούν πιο αργά, μπορούμε να επισκεφτούμε 
μέρη που δεν έτυχε να πάμε μέχρι σήμερα. Η ίδια 
η φύση, μας προσκαλεί να την εξερευνήσουμε. 
Θα κάνουμε νέες παρέες, που λόγω φόρτου ερ-
γασιών του καλοκαιριού είχαμε απομονωθεί στις 
δουλειές μας. Τον χειμώνα μαθαίνεις τα πάντα 
για το νησί. Τις καλύτερες τοποθεσίες, τις καλύτε-
ρες μαγείρισσες που πρέπει να αναζητήσεις, τους 
καλύτερους ψαράδες που μπορείς να προμηθευ-
τείς τα ψάρια σου και καλούς επαγγελματίες. Θα 
γνωριστείς ακόμα και με ανθρώπους «κλειδιά» 
του νησιού, που θα σου δώσουν όραμα για τον 
τόπο και την ποιότητα που πρέπει να αναζητάς, 
ανοίγοντάς σου ορίζοντες αναζήτησης που δεν 
είχες σκεφτεί ποτέ πριν. 

Ο χειμώνας είναι ήπιος στον τόπο μας. Βρο-
χές πολλές δεν έχουμε και το νησί είναι σχεδόν 
καθημερινά ηλιόλουστο. Οι έντονες κακοκαιρίες 
σπανίζουν και διαρκούν ελάχιστο χρόνο. Τη νύ-
χτα οι κεραυνοί είναι εντυπωσιακοί και καιρικά 
φαινόμενα σε σηκώνουν από το κρεβάτι, για να 
τα παρακολουθήσεις. Μετά από μια έντονη κα-
κοκαιρία, βγαίνουμε και συζητάμε με ενθουσια-
σμό «…είδες τι έγινε εχθές το βράδυ…». Ήδη, 
στη μέση του χειμώνα το νησί έχει πρασινίσει, 
ενώ πολύχρωμα λουλούδια έχουν στολίσει το 
τοπίο. Και η ζωή συνεχίζεται αργά, χωρίς άγχος. 
Μπορούμε να διαλέξουμε τις μετακινήσεις μας 
και το πού θα πάμε, γνωρίζοντας ότι θα εξυπηρε-
τηθούμε άμεσα, τρώγοντας και πίνοντας ποιοτικά 
προϊόντα. Το τοπίο διαφορετικό και ονειρεμένο. 
Μια βόλτα με την φωτογραφική μας μηχανή 
θα μας αποζημιώσει, αφού θα μπορέσουμε να 
αποθανατίσουμε συγκλονιστικές στιγμές χρωμά-
των, ουρανού-γης και τοπίου, γεμίζοντας πολλά 
mega bytes φωτογραφιών και ας μην είμαστε 
επαγγελματίες φωτογράφοι. Το ότι ο ουρανός 
και τα σύννεφα χορεύουν από τον αέρα, ενώ οι 
έρημες παραλίες άδειες από κόσμο, είναι το από-
λυτο χειμερινό κάδρο.

Μη γινόμαστε όμως πλεονέκτες, πρέπει και 
οι επισκέπτες να γνωρίσουν την χειμερινή αυτή 
ομορφιά του τόπου μας. Πρέπει όλοι να βοη-
θήσουμε, για την ποιοτική επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου. Υπάρχουν κατευθύνσεις και 
κανόνες, που πρέπει να ακολουθήσουμε και θα 
είναι σίγουρα προς ιδίων όφελος, αλλά και του 
τόπου μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις - Αθλητικά

9ος Γύρος 
Πάρου 2019

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 διοργανώνεται ο 9ος 
Γύρος Πάρου. Ο μη ανταγωνιστικός υπερμαραθώ-
νιος αγώνας 53 χιλιομέτρων διοργανώνεται από 
τον Αθλητικό Όμιλο Πάρου με τη συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του δήμου Πάρου και της 
ΚΔΕΠΑΠ, με την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων, φο-
ρέων, συλλόγων, επαγγελματιών καθώς και πολλών 
εθελοντών του νησιού.

Για τον αγώνα έχει συσταθεί Οργανωτική Επιτροπή. 
Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα γίνουν 
στην Παροικιά. Ο αγώνας διεξάγεται μέσω του επαρ-
χιακού περιφερειακού οδικού δικτύου του νησιού και 
η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές είναι: 
Παροικιά – Βουτάκος – Αλυκή – Αγκαιριά – Άσπρο 
Χωριό – Δρυός – Λογαράς – Πίσω Λιβάδι – Μάρπησ-
σα – Πρόδρομος – Νάουσα – Καμάρες – Παροικιά. 
Από τα 53 χλμ. του αγώνα τα 50 χλμ. είναι ασφαλτό-
δρομος και τα 3 χλμ. βατός χωματόδρομος.

Το χρονικό όριο τερματισμού του αγώνα ορίζεται 
στις 7 ώρες, ενώ στη θέση/σταθμός Χειρόλακας (35 
χλμ.) θα υπάρχει σημείο ελέγχου (κόφτης). Δεν θα επι-
τραπεί σε κανένα αθλητή να συνεχίσει τον αγώνα εάν 
δεν έχει περάσει έως τις 21:30 από το σημείο αυτό. 
Η διοργάνωση θα φροντίσει για τη μεταφορά των 
αθλητών στην Παροικιά. Ακόμα, θα υπάρχουν σταθμοί 
τροφοδοσίας ανά 3-4 χλμ. και η διοργάνωση θα φρο-
ντίσει για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών.

Ο αγώνας
Ο αγώνας έχει μη ανταγωνιστικό χαρακτήρα και 

όλοι οι αθλητές που θα τερματίσουν θα τιμηθούν με 
μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα με σειρά τερμα-
τισμού, χωρίς να υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες. Οι 
απονομές των επάθλων θα γίνουν στην Παροικιά την 
Κυριακή 9 Ιουνίου στις 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν μόνο ενή-
λικοι δρομείς, με προηγούμενη δρομική εμπειρία του-
λάχιστον τερματισμό σε ημιμαραθώνιο. Οι δρομείς 

που θα λάβουν μέρος, θα πρέπει να είναι κατάλλη-
λα προετοιμασμένοι και να διαθέτουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για νυχτερινό τρέξιμο καθότι για ένα διά-
στημα θα κινούνται νύχτα σε δημόσιο δρόμο. Για τον 
λόγο αυτό η οργανωτική επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
απολύτως απαραίτητη στους αθλητές η χρήση φακού 
καθώς επίσης και διακριτικά ανακλαστικά ή φωτάκι 
νυκτός στην ένδυση και υπόδησή τους. Ο μέγιστος 
αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται στα 150 άτομα και 
το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα ανέρχεται στο 
ποσό των 10 ευρώ και περιλαμβάνει: α) Αναμνηστικό 
τεχνικό μπλουζάκι και αναμνηστικό μετάλλιο, β) συμ-
μετοχή στο ενεργειακό γεύμα (pasta party) και στον 
μπουφέ απονομών. 

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής λήγει την Πα-
ρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Όλοι οι 
δρομείς κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και παρα-
λαβής του αριθμού του αγώνα, θα υπογράφουν και 
έντυπη αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται 
μεταξύ άλλων, ότι ο αθλητής έχει περάσει από πρό-
σφατο ιατρικό έλεγχο, ότι του επιτρέπεται να λάβει 
μέρος σε σχετικό αγώνα καθώς επίσης ότι συμμετέ-
χει σε αυτόν αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι 
η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη σε οτιδήποτε 
πρόβλημα προκληθεί στην υγεία του. 

Τέλος, στη διαδρομή θα υπάρχει μέριμνα για τη με-
ταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν, καθώς και η 
ανάλογη ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα.
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Εγγλέζικο 
σκορ στη 
Μήλο 

Πολύ καλό ποδόσφαιρο έπαιξε ο Μαρπησσαϊκός 
στη Μήλο, όπου αντιμετώπισε τον τοπικό Παμμηλιακό 
και ήρθε ισόπαλος 3-3.

Ο αγώνας μπορεί να είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον 
για έναν (Παμμηλιακό), αλλά ο Μαρπησσαϊκός ήταν 
ισάξιος αντίπαλος και πήρε με το σπαθί του τον βαθμό 
της ισοπαλίας.

Η Μήλος προηγήθηκε 1-0 στο 9ο λεπτό με γκολ του 
Τσιριγωτάκη. Στο 19ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ ο Μαρπησσαϊκός ισοφάρισε σε 1-1 με τον Πα-
ντελαίο. Η χαρά για τους Μαρπησσαίους δεν κράτησε 
πολύ, καθώς δύο λεπτά αργότερα ο Παπαδημητρίου 
με απευθείας φάουλ (κακό του στήσιμο του τείχους 
από τον Μαρπησσαϊκό), έγραψε το 2-1. Στο 34ο λε-
πτό ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε πέναλτι μετά από χέρι, 
αλλά ο Παντελαίος που το εκτέλεσε έστειλε την μπά-
λα άουτ! Τελικά, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου οι 
Μαρπησσαίοι ισοφάρισαν με τον Βράπι.

Σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη του Β’ ημιχρόνου 
(48ο λεπτό), ο Εσάι πέτυχε το 2-3 για τον Μαρπησ-
σαϊκό. Η Μήλος ισοφάρισε σε 3-3 με νέο γκολ του 
Παπαδημητρίου στο 53ο λεπτό.

Τέλος, στις καθυστερήσεις του αγώνα αποβλήθηκε ο 
Παπαδόπουλος του Μαρπησσαϊκού.

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: Β. Μαυρογιάννης, Σοσόλι, Μάνι 

(Κουρέλης), Σίδερης, Ηλ. Κυρίτσης, Μητσι, Σάντα, Τσι-
ριγωτάκης, Καμακάρης, Παπαδημητρίου, Α. Μαυρο-
γιάννης (Γ. Μαυρογιάννης (Α. Κυρίτσης)

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Χρ. Τζανακόπουλος, 
Κιοσέ, Παντελαίος, Παπαδόπουλος, Καλαβρουζιώτης, 
Βράπι, Κρητικός, Εσάι, Κ. Τζανακόπουλος, Γεμελιάρης 
(Μεϊμαρίδης)

Διαιτητής: Ελευθεριάδης, με βοηθούς του κ.κ. 
Κουλακιώτη και Γ. Α. Μαθιουδάκη.

Όλα τα αποτελέσματα 
Α’ Όμ.
Ανδριακός – ΑΟ Σύρου 1-7
Άνω Μερά – ΠΑΣ Τήνου 7-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 32 (μπαράζ ανόδου)
2. ΑΟ Σύρου 28 (μπαράζ ανόδου)
----------------------------------------
3. Μύκονος 22  

   (μπαράζ με τους τρίτους των άλλων Ομίλων)
----------------------------------------
4. Πάγος 16
5. Τήνος 14
6. Ανδριακός 0
7. Αίας Σύρου -6
Σημ.: Αίας Σύρου και Αο Μυκόνου έχουν έναν αγώ-

να λιγότερο για να ολοκληρωθούν οι αγώνες του Α’ 
Ομίλου.

Β’ Όμ.
Παμμηλικός – Μαρπησσαϊκός 3-3
Βαθμολογία
1. Σέριφος 31 (μπαράζ ανόδου)
2. ΑΟΠ 30 (μπαράζ ανόδου)

-------------------------------------------
3. Παμμηλιακός 21  

   (μπαράζ με τους τρίτους των άλλων Ομίλων)
-------------------------------------------
4. Αστέρας Μαρμάρων 19
5. Νηρέας 18
6. Μαρπησσαϊκός 15
7. Κύθνος 6
8. Πανσιφναϊκός -6
Σημ.: Σέριφος, Αστέρας Μαρμάρων, Μαρπησσαϊκός 

και Κύθνος, έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Ο Πανσιφνα-
ϊκός έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.

Επόμενη αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Σέριφος
ΑΠΣ Κύθνου – Νηρέας
Κύπελλο ΕΠΣΚ (προημιτελικός)
Πανναξιακός – Φιλώτι 1-0

Νέο ΔΣ  
στον ΝΟΠ

Κατά τη γενική συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Πά-
ρου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρου-
αρίου 2019, αναγνώστηκε ο διοικητικός και οικονομι-
κός απολογισμός του απερχόμενου έτους, εγκρίθηκαν 
και οι δυο, και κατόπιν ακολούθησαν αρχαιρεσίες από 
όπου προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο του ομί-
λου που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κουντρομιχάλης Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Γκίκας Αναστάσιος
Γραμματέας: Ραγκούσης Ιωάννης
Ταμίας: Καλαντζής Νικόλαος
Έφοροι ιστιοπλοΐας Τριγώνου- Ανοικτής Θα-

λάσσης: Γκίκας Αναστάσιος. Σπανός Δημήτριος
Έφοροι Κολύμβησης: Καλαντζής Νικόλαος, Φερ-

γαδιώτη Ευαγγελία
Έφορος Beach volley: Καβάλης Μανώλης
Έφοροι εντευκτηρίου: Νίκας Ηλίας, Δαφερέρας 

Ευθύμιος
Έφορος υλικού εγκαταστάσεων: Δαφερέρας 

Ευθύμιος.

Βόλεϊ
Για τους αγώνες πετοσφαίρισης της Τοπικής Επιτρο-

πής Κυκλάδων οι παριανές ομάδες στις 23-24/2/2019 
θα έχουν τις παρακάτω αναμετρήσεις:

Πρ. Γυναικών 23/2
Απόλλων Νάξου – Νηρέας, ώρα 13.30 ΑΚΔΕ Νάξου
Πρ. Ανδρών 24/2
Νηρέας – Ερμής Σύρου, ώρα 10.30 Κλειστό Μάρ-

πησσας
Πρ. Κορασίδων 24/2
ΑΟΠ – Απόλλων Νάξου, ώρα 12.30 Κλειστό Μάρ-

πησσας
Πρ. Κορασίδων 24/2
Νηρέας – Πανναξιακός ώρα 14.30 Κλειστό Μάρ-

πησσας.

Νίκη ΑΟΠ
«Ζωντανός» κρατήθηκε ο ΑΟΠ για την πρόκρισή του 

στο final four του πρωταθλήματος παίδων της ΕΣΚ 
Κυκλάδων, ύστερα από τη νίκη του στον Β’ Όμιλο του 
πρωταθλήματος με 63-44 επί του Μαρπησσαϊκού, στο 
κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Ο ΑΟΠ ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και 
πήραν προβάδισμα στο σκορ από την έναρξη του παι-
χνιδιού. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 18-12, 32-24, 
52-34 και 63-44.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Λάβδας 12 (2), Αλιπράντης 10 (1), Σαρρής 2, 

Γυφτόπουλος 5, Πάσσαρης 4, Δαφερέρας 2, Θωμό-
πουλος 10 (2), Δρόσος 8 (1), Καπετανέας, Ανδρεάδης, 
Σκιαδάς 1, Πετρόπουλος 9.

Μαρπησσαϊκός: Ρίνι 2, Χανιώτης, Μηναδάκης, Ι. 
Ρούσσος, Φ. Ρούσσος 2, Τριβυζάς, Ρηγόπουλος 10, 
Χαλιάς 8, Μελανίτης 6 (1), Ζουμής 8 (1), Ανουσάκης, 
Πετρόπουλος 8

Διαιτητές: Οι κ.κ. Θεοδοσίου και Γεωργόπουλος.
Βαθμολογία
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πλοηγός 14
--------------------------
3. Φανάρια 12
4. ΑΟΠ 11
5. Πανναξιακός 9
6. Μαρπησσαϊκός 8
Σημ.: ΑΟΠ και Φανάρια έχουν έναν αγώνα λιγότε-

ρο.
Βαριά ήττα Μαρπησσαϊκού
Νίκη με 48-90 πέτυχε η ομάδα ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» 

επί του Μαρπησσαϊκού στο κλειστό γυμναστήριο της 
Μάρπησσας, για το πρωτάθλημα του Β’ Ομίλου αν-
δρών της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η ομάδα της Νάξου ήταν σαφώς ανώτερη και όσο 
περνούσε η ώρα μεγάλωνε τη διαφορά του σκορ, 
ενώ τα σουτ που επιχειρούσαν έξω από τη γραμμή 
των 6.75 εκ. είχαν μεγάλη ευστοχία. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα ήταν: 15-27, 26-41, 41-66 και 48-90.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ζωντανός 1, Μπάλιος 2, Κουτσι-

ούκης 18 (2), Χριστόφορος, Καζακίδης 5 (1), Σκιαδάς 
4, Μ. Ρούσσος, Γλυνός 7 (1), Κορτιάνος 6, Ξανθόπου-
λος 5 (1), Κληρονόμος, Εμ. Ρούσσος

Φανάρια: Σεϊντίνι 4, Κιόσκου 5 (1), Καλαβρός 4, 
Πολίτης 8 (1), Μάκαρης 7, Αθανασιάδης 17 (5), Ονά-
σογλου 3 (1), Ναυπλιώτης, Μυλωνάς 22, Βουτυρό-
πουλος 6, Κεφαλλιανός 9, Μελάς 5

Διαιτητές: Θεοδοσίου, Γεωργόπουλος.
Βαθμολογία (Β’ Όμ. Ανδρών)
1. Φανάρια 6
2. Μαρπησσαϊκός 4
----------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 4
4. Πανναξιακός 4

Αθλητικά



τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας
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