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Τι μαντάτο 
ήταν κι αυτό;

Παρασκευή 1η του Μόρτη, πρωί πρωί μαθαίνω ότι ο 
Αλέκος έφυγε από τη ζωή. Σιωπή… βουβαμάρα… σοκ 
σε ολόκληρο το νησί. 

Ο Αλέκος ο Καρποδίνης, αυτή η μεγάλη καρδιά η 
γεμάτη καλοσύνη σταμάτησε ξαφνικά. Φαίνεται πως 
οι μεγάλες καρδιές δε συμβιβάζονται με τα γερατειά. 
Σταματάνε πολύ πριν συναντηθούν μ’ αυτά.

Σάββατο μεσημέρι, το κλίμα βαρύ, η θλίψη βαθιά 
και η συγκίνηση μεγάλη. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, 

πλήθος κόσμου απ’ όλη την Πάρο, πραγματική παμπα-
ριανή κοσμοσυρροή με πόνο ψυχής, όλοι μαζί απευθύ-
ναμε το ύστατο χαίρε. 

Αλέκο, είχες την ευτυχία να δημιουργήσεις μια καλή 
και άξια οικογένεια, ήσουν πιστός, ενάρετος, εργατι-
κός, ικανότατος σύζυγος. Μαζί με την αγαπημένη σου 
Μαρία αποκτήσατε δύο εξαίρετα παιδιά, τον Βαγγέλη 
και τον Θεμιστοκλήν τα οποία είμαι βέβαιος ότι όσο 
ζουν θα τιμούν το όνομα  σου.

Εργάστηκες για δεκαετίες ως ηλεκτρολόγος, διακρί-
θηκες στον τομέα σου, υπήρξες καλός τεχνίτης, συνε-
πής στις δουλειές σου τίμιος στους λογαριασμούς σου, 
σε εκτιμούν και σε σέβονται πελάτες και συνάδελφοί 
σου. Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 
επί σειρά ετών υπήρξες πρόεδρος των ηλεκτρολόγων 
της Πάρου, και οι συνάδελφοί σου έλεγαν και λένε 
μόνο καλά λόγια για σένα. Ήσουν διορατικός, τολμη-
ρός, δραστήριος και δημιουργικός. Όταν είδες ότι ο 
τουρισμός της Πάρου έπαιρνε την ανιούσα, έστρεψες 
το ενδιαφέρον σου προς αυτή την κατεύθυνση και 
άρχισες να κτίζεις μεθοδικά και προγραμματισμένα 
τη νέα επιχειρηματική σου δραστηριότητα. Κατάφε-
ρες να γίνεις, κατά γενική ομολογία, ένας από τους 
πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του νησιού. Έλεγες 
λιγότερα και έκανες περισσότερα. Τις δυσκολίες που 

συνάντησες στην επιχειρηματική σου διαδρομή, ήξε-
ρες να τις ξεπερνάς με την έμπνευση που μετέδιδες 
στους συνεργάτες σου και την αρμονική σχέση που 
διατηρούσες μαζί τους. 

Όμως, το σημαντικότερο όλων για μένα, είναι ότι η 
επιτυχία αυτή ήρθε από έναν άνθρωπο με ήθος, αξίες 
και αρχές και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή 
κάθε αυτή την επιτυχία. Μακάρι, όσοι κατέχουν ηγετι-
κές θέσεις και φέρουν βαρύ όνομα, να έχουν το ήθος 
του Αλέκου. 

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος, που με ώθησε 
να γράψω αυτές τις γραμμές, γιατί δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πίστευαν ότι 
η αρετή, η τιμιότητα και η προσφορά, πρέπει να βρα-
βεύονται. Γιατί, όπου βραβεύεται η αρετή, 

εκεί ξεφυτρώνουν άριστοι άνθρωποι. Ο Περικλής 
στον επιτάφιο αναφέρει: «Οίς γαρ αρετής άθλα μέ-
γιστα κείνται, τήδε και άριστοι άνδρες αναφύονται».

Ο Αλέκος στη μνήμη όλων μας, έχει ταυτιστεί με την 
προσφορά και την καλοσύνη. Όποτε ο Δήμος ζήτησε 

κάτι, ο Αλέκος με περισσή απλοχεριά πρό-
σφερε παραπάνω. Το ίδιο έκανε και προς 
κάθε σύλλογο και συνάνθρωπό του. Ήταν 
γεμάτος από προσφορά αλτρουισμό, καλο-
σύνη και ντομπροσύνη. Ως εκ τούτου, εν η 
απώλειά του είναι συνάρτηση της προσφο-
ράς του τότε το κενό που αφήνει ο θάνατος 
του είναι τεράστιο. 

Τεράστιο και δυσαναπλήρωτο για την οι-
κογένεια του τεράστιο όμως και για εμάς 
τους φίλους του διότι δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι ο Αλέκος είχε πάντα το σύνδρομο της 
παρέας. Πολλές συναντήσεις ατέλειωτες 
συζητήσεις, ήταν ενεργός πολίτης, αγα-
πούσε τη Νάουσα, αγαπούσε την Πάρο και 
αγωνιούσε για το μέλλον της. Είχαμε κοινές 
πολιτικές θέσεις και κοινωνικές απόψεις. 
Ήταν διαλλακτικός και συζητήσιμος, πάντα 
καταλήγαμε σε συμπέρασμα.

Φίλε έφυγες αξιοπρεπής όπως έζησες σε 
όλη σου τη ζωή, αγωνιστής μέχρι την τε-
λευταία μέρα στην κυριολεξία. Να λες «κάτι 

πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάστα-
ση» έκανες πολλά, ήθελες να κάνεις περισσότερα. Δεν 
πρόλαβες όπως δε θα προλάβουμε όλοι μας αφού 
υπάρχει για τον καθένα μας η άγνωστη ημερομηνία 
του τέλους μας. 

Φίλε, χάθηκες αναπάντεχα όμως ΔΕ θα ξεχαστείς. 
Το φως και η καλοσύνη που σκόρπιζες, το πέρασμα 
σου από τον προσωρινό αυτό κόσμο ΔΕ θα σβήσει με 
το θάνατό σου. 

Πάντα θα σε θυμόμαστε και πάντα θα σ αγαπάμε.
Αιωνία σου η μνήμη.

Χρήστος Βλαχογιάννης, 
Τέως Δήμαρχος Πάρου

Απρόσμενο 
«φευγιό»

Αλέκο «καλό ταξίδι».
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οι-

κείους σου για το απρόσμενο «φευγιό» σου.
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Αποφώνηση σ’ 
έναν επιφανή 
άνδρα

Η πρώτη ημέρα της άνοιξης επιφύλασσε μια δυσάρε-
στη έκπληξη στην κοινωνία της Πάρου, την αναπάντε-
χη αποχώρηση από τη σκηνή της ζωής ενός Ανθρώπου 
υπέροχου, του Κυρίου Αλέκου Καρποδίνη. Ανθρώπου 
που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα συμπεριφοράς και 
κοινωνικοποίησης  για τις παρούσες αλλά και τις μελ-
λοντικές γενιές.

Η απλότητα του ευγενικού χαρακτήρα 
του, το ζωηρό του γέλιο απόρροια πη-
γαίου και δεκτικού χιούμορ, η αλήθεια 
των προθέσεών του που υποστηριζόταν 
με ευθύ λόγο, κρυφό δυναμισμό, αμε-
σότητα ενεργειών καθώς και η απαρά-
μιλλη δημιουργικότητα του, είναι στοι-
χεία που συνθέτουν την προσωπικότητα 
ενός χαρισματικού ατόμου. Ο Κύριος 
Αλέκος αποτελούσε ένα υποδειγματικό 
Άνθρωπο, ο οποίος - χωρίς να διαθέτει 
παχυλούς τίτλους σπουδών-, δε φοβή-
θηκε να χορέψει με τους σύγχρονους 
ρυθμούς, τόλμησε, κυνήγησε την επιτυ-
χία, ευθυγραμμίστηκε με την ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας και κατέληξε να 
διδάσκει επιχειρηματικότητα.

Η ενεργή ενασχόλησή του με τα κοι-
νά υπήρξε άξια αναφοράς. Ως βαθιά 
δημοκρατικός, συνέδεσε το όραμα του 
με τις έννοιες της συλλογικότητας, της 
κοινωφελούς προσφοράς, της κοινής 
δράσης και αγωνίστηκε έντιμα, χωρίς 
φανατισμό και προστριβές, προωθώντας τις αρχές του 
φιλελευθερισμού, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, 
του αθλητισμού και -υπεράνω όλων- της οικογένειας, 
καθώς υπήρξε άριστος οικογενειάρχης. Η θλίψη είναι 
τεράστια, αλλά ίσως μετριάζεται ελαφρώς από το γε-
γονός ότι ο σπουδαίος αυτός Άνθρωπος κατάφερε να 
μεταγγίσει τα ιδανικά που πρέσβευε στα παιδιά του, 
θωρακίζοντάς τους με ισχυρά εφόδια στην προσπά-
θειά τους για συνέχιση του έργου του. 

Σε ατομικό επίπεδο, λυπάμαι βαθύτατα που δε θα 
τύχω επόμενης έμψυχης συνάντησης με ένα τόσο θετι-
κό Άνθρωπο, αλλά, συνάμα, αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχε-
ρός που συνυπήρξαμε στο ίδιο κοινωνικό σύνολο, επη-
ρεάζοντας την προσωπικότητά μου και πιστεύω πως 
με έκανε έναν από τους πολλούς που ισχυρίζονται ότι 
αποχαιρετούν έναν ΦΙΛΟ. Θεωρώ, επίσης, -σαν ελάχι-
στο δείγμα παρηγοριάς προς όλους που τον γνώριζαν 
και μένουν πίσω-, ότι το δημιουργικό του πνεύμα θα 
παραμείνει μακροχρόνια ισχυρό και φωτεινός οδηγός 
προς την ορθή κατεύθυνση, ενώ η παρουσία του στην 
ζωή τους τόπου θα είναι αξιομνημόνευτη για πολλές 
ακόμα γενιές.

Αντίο Κύρ Αλέκο, με το Κ- κεφαλαίο να υποδηλώνει 
την αγάπη και τον σεβασμό που πανάξια κέρδισες στην 
αγωνιστική σου πορεία στη ζωή.

Αντώνιος Δημ. Κορτιάνος

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 486

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

Κοινωνία

Αντίο Αλέκο
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Θα είναι χαρά µας
να παρευρεθείτε

στα εγκαίνια του νέου µας
καταστήµατος express market,
στον Περιφερειακό Παροικιάς,

το Σάββατο 9 Μαρτίου 
και ώρα 6 µ.µ.

Περιφερειακός Παροικιάς
Τ. 22840 22400

Απολογισμός 
ΕΠΑΨΥ

Το ΔΣ της ΕΠΑΨΥ και τα στελέχη της κινητής μο-
νάδας ψυχικής υγείας ευχαρίστησαν τον δήμο Πάρου 
για την απόφαση κάλυψης των δαπανών διαμονής και 
μετακίνησης των θεραπευτών του κλιμακίου που επι-
σκέπτεται το νησί της Πάρου και για το έτος 2019. 

Ο δήμος Πάρου είναι σημαντικός αρωγός στην 
προσπάθεια να παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης και πρόληψης/προαγωγής ψυχικής 
υγείας στο νησί, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του έργου της Μονάδας και τη μεγάλη 
ανταπόκριση της τοπικής κοινότητας.

Τα τελευταία έτη, παρά το μεγαλύτερο αριθμό επαγ-
γελματιών ψυχικής υγείας που εργάζονται στο κλιμά-
κιο της Πάρου, σε σχέση με τα κλιμάκια των υπόλοι-
πων 11 νησιών, όπου παρέχουν υπηρεσίες, υπάρχουν 
κατά διαστήματα λίστες αναμονής, κυρίως για αιτήμα-
τα που αφορούν παιδιά. Πάντα δίνεται προτεραιότητα 
στα παιδιά και τους ενήλικες που χρειάζονται άμεση 
βοήθεια. 

Είναι σημαντικό ότι θα ενισχυθούν περεταίρω οι 
δράσεις της μονάδας στις Κυκλάδες, μέσω προγράμ-
ματος ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που θα 
αφορά κατ’ οίκον παρεμβάσεις για άτομα με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας και ενίσχυση παιδοψυχιατρικών 

υπηρεσιών. Αναμένεται κατά συνέπεια να μειωθούν οι 
λίστες αναμονής και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι 
κάτοικοι της Πάρου.

Τέλος, ενδεικτικά, γίνεται αναφορά σε δράσεις που 
έγιναν στην Πάρο το 2018:

- 650 άτομα έλαβαν υπηρεσίες από την Κινητή Μο-
νάδα

- 3.380 συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με ειδικούς 
ψυχικής υγείας 

Ακόμα, λειτουργία ιατρείου οικογένειας για παιδιά 
κι ενήλικες, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για πε-
ριπτώσεις παραμέλησης-κακοποίησης ανηλίκων και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των οικογενειών, διεξα-
γωγή ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών πραγμα-
τογνωμοσυνών σε περιπτώσεις που εμπλέκονται οι 
Αρχές, ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών κι οικο-
γενειών με θέματα ενδοοικογενειακής βίας, εποπτεία 
συντονιστών ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλι-
ψη, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της 
έμφυλης βίας με θύματα γυναίκες μετανάστριες και 
συνοδεία ανηλίκων σε ανακριτική διαδικασία στο ει-
ρηνοδικείο. Επίσης, αξιολόγηση κλινικών εκβάσεων κι 
αποτελεσματικότητας θεραπειών και ανακοινώσεις σε 
πανελλήνια παιδοψυχιατρικά συνέδρια και ομιλίες σε 
ημερίδες. Ομοίως συμμετοχές σε εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια, ομάδες αυτοβοήθειας, ημερίδα σε συνεργασία 
με τον δήμο Πάρου, συστηματικές συναντήσεις με το-
πικούς φορείς και ενημερωτικά άρθρα στην έντυπη και 
ηλεκτρονική «Φωνή της Πάρου».

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από την επιστημονική διεύθυνση του Κ.Υ. Πάρου 
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας των περιφε-
ρειακών ιατρείων του νησιού.

Ιατρείο Νάουσας
13/3 Άννα Γαϊτανάρου
19/3 Μάρκος Μαλαματένιος
22/3 Μάρκος Μαλαματένιος
27/3 Άννα Γαϊτανάρου
29/3 Άννα Γαϊτανάρου
Ιατρείο Μάρπησσας
8/3 Από 8.30 έως 11 Μάρμαρα και από 11.30 έως 

14.00 Πρόδρομος. Μάρκος Μαλαματένιος
15/3 Βασιλική Κουλούρη
21/3 Βασιλική Κουλούρη
28/3 Βασιλική Κουλούρη
29/3 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς
12/3 Αικ. Νικηφόρου
26/3 Μυρσίνη Ρώσση.

Υγεία

Από τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Κέντρου Υγείας 
Πάρου, Σπ. Λάβδα, δημοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω 
ευχαριστίες σχετικά με δωρεά που έγινε.

«Με ιδιαίτερη χαρά μας σας γνωρίζουμε ότι πριν 
από λίγες μέρες παραδόθηκε στο ΚΥ Πάρου Αντιπά-
ρου ιατρικό υλικό (εξεταστικό κρεβάτι, διαφανοσκό-
πειο κτλ) από τον Ροταριανό σύλλογο Κηφισιάς, δια 

των εκπροσώπων του κ. Τζένης Μιχαλόπουλου και κ. 
Στέλιου Ραγκούση.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για  την ανθρώπι-
νη αυτή προσέγγιση τους και ζητάμε αναλογικά και 
από άλλους φορείς να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήμα-
τα με τον θεάρεστο αυτό τρόπο».

Δωρεά στο 
Κ.Υ. Πάρου
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1910

Το Φλεβάρη του 1910 
έγινε στη Νέα Υόρκη μια 
μεγάλη απεργιακή κινη-
τοποίηση, στην οποία 
πήραν μέρος πάνω από 
20.000 εργάτριες. 

1820
Στις ΗΠΑ, η πρώτη 
αποκλειστικά γυναι-
κεία απεργία έγινε 
το 1820 στις βιο-
τεχνίες ενδυμάτων 
του Νιού Ινγκλαντ.
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8 Μάρτη, 
σύμβολο 
αγώνα που 
πάντα θα μας 
οδηγεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας εμείς οι γυναίκες που συμπαρατασσόμα-
στε, στηρίζουμε με κάθε τρόπο και συμμετέχου-
με στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
καλούμε τις γυναίκες της Πάρου να ενώσουμε 
τις φωνές μας, τις δυνάμεις μας και να διεκδι-
κήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων ανα-
γκών και δικαιωμάτων μας.

8 Μάρτη 1857 οι εργαζόμενες στα ραφτά-
δικα της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία, 
οργάνωσαν μεγάλες μαχητικές διαδηλώσεις διεκ-
δικώντας ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, μείωση 
των ωρών εργασίας και εξίσωση των μισθών αν-
δρών- γυναικών. Η απεργία βάφτηκε στο αίμα, η 
σπορά όμως είχε πέσει...

Το 1910 καθιερώθηκε η 8η Μάρτη, ως Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας προς τιμή της μεγά-
λης διαδήλωσης των απεργών γυναικών το 1857, 
μετά από πρόταση της αγωνίστριας του εργατικού 
κινήματος Κλάρας Τσέτκιν.

Στις μέρες μας, οι αγώνες εκείνων των γυναικών 
αλλά και όσων ακολούθησαν φωτίζουν το δρόμο 
και την ανάγκη διεκδίκησης μιας ζωής με σύγχρονα 
δικαιώματα.

Στις μέρες μας, η πρόοδος της επιστήμης και της 
τεχνολογίας μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή με 
δικαιώματα στην εργασία, ολόπλευρη προστασία 
της μητρότητας από το κράτος, ελεύθερο χρόνο που 
θα μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά αναπτύσ-
σοντας δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 
τους αλλά και ουσιαστική συμμετοχή στην κοινω-
νική δράση. Η κοινωνική δράση και η συμμετοχή 
των γυναικών δεν εξασφαλίζεται με την επιβολή 
της ποσόστωσης & άλλες τέτοιες αυταπάτες αλλά 
προϋπόθεση της συμμετοχής είναι η λήψη ουσιαστι-
κών μέτρων που ανοίγουν το δρόμο παρουσίας και 
δράσης των γυναικών.

Τι μπαίνει όμως εμπόδιο σήμερα σε όλα αυτά; Τι 
φταίει; Γιατί ξαναγυρνάμε στον εργασιακό μεσαί-
ωνα, γιατί δυναμιτίζεται στην πράξη η προστασία 
της μητρότητας; Τίποτα παραπάνω δεν φταίει πέρα 
από την πολιτική υποταγή στις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξυπηρέτηση από τις 
εκάστοτε έως τώρα κυβερνήσεις των οικονομικών 
κολοσσών που διψούν για περισσότερα κέρδη χτί-
ζοντας οικονομικές αυτοκρατορίες στα ερείπια των 
δικών μας δικαιωμάτων.

Σήμερα χρειάζεται:
• Να αντιταχθούμε στη λογική του μικρότερου 

κακού με τα ελαστικά ωράρια, τα μπλοκάκια, τη 
βαρβαρότητα της μερικής απασχόλησης όπου το 
60% των εργαζομένων είναι γυναίκες, την εργα-
σία χωρίς δικαιώματα και προοπτική συνταξιοδό-
τησης και όλα αυτά στο όνομα των ψευδεπίγρα-
φων «ιδιαίτερων» αναγκών μας.

• Να μην υποκύψουμε στους κάθε λογής εκ-
βιασμούς για τη «μετάθεση» δημιουργίας οικο-
γένειας και την αναβολή στο δικαίωμα της μη-
τρότητας.

• Να μην αποδεχθούμε η μια πτυχή της ζωής 
μας να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη.

Διέξοδος υπάρχει και βρίσκεται μόνο στην κα-
θημερινή συλλογική δράση μας, στην αγωνιστική 
στάση ζωής, στη διεκδίκηση για δημιουργική ζωή με 
δικαιώματα στην εργασία και στη μητρότητα.

Ετσι χαράχτηκε ο δρόμος... 
Στο χρονολόγιο αποτυπώνονται οι προσπάθειες των γυναικών σηματοδότησαν το ξεκίνημα ενός οργανω-
μένου γυναικείου κινήματος. Ηταν, όπως έγραψε η Κλάρα Τσέτκιν, σαν το χελιδόνι που προαναγγέλλει τον 
ερχομό της άνοιξης. H 8η Μάρτη είναι μέρα των γυναικών του καθημερινού μόχθου.

1831

1834-36

...σήμερα

1857

1914

Η πρώτη γυναικεία 
απεργία έγινε στην 
αγγλική πόλη Ου-
όρτσεστερ από τις 
εργάτριες που κατα-
σκεύαζαν γάντια.

Το 1834 και το 1836 
έγιναν δύο ακόμη με-
γάλες απεργίες από 
τις βαμβακεργάτριες 
της βιομηχανίας Λό-
ουελ στη Μασαχου-
σέτη, επίσης πετυχη-
μένες. 

Στις 8 Μάρτη 1914 
διαδήλωσαν χιλιάδες 
γυναίκες στη Γερ-
μανία, διεκδικώντας 
δικαίωμα ψήφου, το 
οποίο κατέκτησαν 
ύστερα από 4 χρόνια.

Την περίοδο 1924-1936 οι 
γυναίκες συμμετέχουν δυ-
ναμικά στους κοινωνικούς 
αγώνες, δίνοντας ακόμα και 
τη ζωή τους.
1924 καπνεργάτες Καβάλας, 
1926 εργοστάσιο «Παπα-
στράτος» στο Αγρίνιο, 1936 
καπνεργάτες Θεσσαλονίκης.

Οι γυναίκες παίρνουν μέ-
ρος σε ελπιδοφόρους αγώ-
νες για την ισοτιμία αλλά 
γράφουν και τις δικές τους 
ηρωικές σελίδες με μαχη-
τικότητα στους εθνικοα-
πελευθερωτικούς αγώνες. 
Σπάζουν προκαταλήψεις 
για η θέση και το ρόλο των 
γυναικών στην κοινωνία.

Ακολουθούν χρόνια 
δύσκολα, χωρίς να 
παραιτούνται. Μετά 
το 1974 το γυναικείο 
κίνημα ανασυντάσε-
ται και εξακολουθεί 
να διεκδικεί έως σή-
μερα τα αυτονόητα.

Στις 8 Μαρτίου 1857, οι 
εργαζόμενες στα ραφτά-
δικα της Νέας Υόρκης 
κατέβηκαν σε απεργία και 
πραγματοποίησαν μεγάλη 
διαδήλωση.

Το 1831 τις ακο-
λούθησαν οι Γαλλί-
δες καπελούδες.

1828
Το 1828 
απήργησαν 
οι υφάντριες 
στο Ντόβερ, 
με επιτυχία 
100%. 

1917
Στις 8 Μάρτη 1917 (με το νέο 
ημερολόγιο) η απεργία γυναικών 
στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας 
στη Ρωσία συνοδεύτηκε από μια 
τεράστια διαδήλωση στην Πε-
τρούπολη.

1900

Το 1900 οι εργα-
ζόμενες στις βιομη-
χανίες ενδυμάτων 
συγκρότησαν μερικά 
από τα πιο σημαντικά 
σωματεία στην ιστο-
ρία των ΗΠΑ

1912

Στις 8 Μάρτη 1912, 
23.000 εργάτριες στην 
κλωστοϋφαντουργία της 
Νέας Υόρκης απήργησαν 
και ζήτησαν για μια ακόμη 
φορά 10ωρο, καλύτερες 
συνθήκες, ίσο μισθό με 
τους άντρες, κατάργηση 
της παιδικής εργασίας και 
δικαίωμα ψήφου.

1804

1892
Στην Ελλάδα, η πρώτη 
απεργία εργατριών έγινε το 
1892, από τις υφάντριες του 
εργοστασίου των Αδελφών 
Ρετσίνα, στον Πειραιά. Εκεί-
νη τη χρονιά, οι εργοδότες 
αποφάσισαν να μειώσουν 
την αμοιβή των εργατριών.

1924-1936

1940-1950 1956

1952-1956
Το 1956 οι γυναίκες ψηφί-
ζουν για πρώτη φορά, μετά 
την κύρωση της διεθνούς 
σύμβασης του 1952. Η 
πρώτη γυναίκα βουλευτής 
ήταν η Έλενα Σκούρα (σε 
αναπληρωματική εκλογή) 
το 1953.
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Δήμος Πάρου: 
Πρωταθλητής

στις εργολαβίες
Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 

η δημοτική πλειοψηφία επικαλούμενη την πραγματικότη-
τα -κατά την προσφιλή της τακτική- και για μια ακόμα 
φορά, προχώρησε σε αναθέσεις καθαριότητας σε εργο-
λάβους, συνολικού ποσού άνω των 180.000 ευρώ!

Τα επιχειρήματα του δημάρχου, σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις, κατά κανόνα είναι οι κυβερνητικές απαγορεύσεις 
λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων για τις προσλήψεις 
προσωπικού, οι ελλείψεις κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού και οχημάτων, και η ανεπάρκειά τους για την 
κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας.

Η αλήθεια είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την τοπι-
κή διοίκηση στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών 
υπηρεσιών, με πρόσχημα τη μείωση του δημοσιονομικού 
κόστους. Στην πραγματικότητα επιβαρύνει τους δημότες 
ανοίγοντας τις πόρτες στα εργολαβικά συμφέροντα και 
ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Εδώ και πέντε χρόνια ο δήμαρχος αντιλαμβάνεται 
ως «ρεαλισμό» ένα μόνο πράγμα. Την πλήρη υποτα-
γή στην κυβερνητική πολιτική των μνημονιακών δε-
σμεύσεων, όπως άλλωστε και οι «ομογάλακτοί του» 
στην Κεντρική Ένωση Δήμων αλλά και στην Περι-
φερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου που είναι 
μέλος του Εποπτικού της Συμβουλίου. Πολλές φορές 
μετά και από απαίτηση του Σωματείου Εργαζομένων του 
Δήμου ζητήσαμε να έρθει το θέμα της τραγικής έλλειψης 
προσωπικού στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά «κτυπάγαμε 

στου κουφού τη πόρτα». Αλήθεια:
• Πότε ο δήμαρχος Πάρου ενημέρωσε τους δημότες για 

την κατάσταση αυτή;
• Πότε ο δήμαρχος Πάρου προώθησε στα όργανα των 

Δήμων τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 
έλλειψη προσωπικού και μάλιστα λόγω εποχικότητας 
των νησιών που οι ανάγκες δεκαπλασιάζονται;

• Τι έκανε ο δήμαρχος Πάρου πέντε χρόνια για την ανα-
νέωση και συμπλήρωση του «γερασμένου» στόλου 
των οχημάτων καθαριότητας και του λοιπού μηχανο-
λογικού εξοπλισμού του Δήμου;

• Τι έκανε ο δήμαρχος Πάρου πέντε χρόνια, ώστε να 
δημιουργηθούν εγκαταστάσεις φύλαξης – στάθμευ-
σης του στόλου των δημοτικών οχημάτων που όλο το 
χρόνο είναι εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα;

• Τι έκανε ο δήμαρχος Πάρου πέντε χρόνια, για να μη 
βρεθεί η Πάρος μπροστά στον κίνδυνο να πνιγεί στα 
σκουπίδια λόγω πλήρωσης του κυττάρου στον ΧΥΤΑ;

• Με ποιο σχεδιασμό και ποια στήριξη η δημοτική αρχή 
βοήθησε το λειψό προσωπικό, όταν αυτό μόνο του 
παλεύει χειμώνα – καλοκαίρι για να τα βγάλει πέρα 
και κάποιες φορές έχει να αντιμετωπίσει και τραμπού-
κικες συμπεριφορές «πολιτών» χωρίς υπεράσπιση; 

Αντίθετα και για τα επιδόματα που δικαιούνταν οι ερ-
γαζόμενοι και κέρδισαν δικαστικά, ο δήμαρχος ήθελε να 
ασκήσει έφεση. Μόνο μετά από τη δική μας παρέμβαση 
η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν θετική για 
τους εργαζόμενους.

Μπορεί να έχουν αποδειχτεί «πρωταθλητές» στις 
εργολαβίες, γιατί ο «ρεαλισμός» τους φτάνει μέχρι 
εκεί. Είναι κατανοητό αφού τίποτα από τα παραπά-
νω και άλλα πολλά δεν είναι μέρος της δικής τους 
πολιτικής.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

απόψεις | θέσειςαπόψεις | θέσεις

Γιατί με την Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου!

Στις Δημοτικές Εκλογές του Μάη που έρχονται, είναι 
σαφές ότι θα συγκρουστούν βασικά δυο απόψεις: 

Η μια άποψη, που θέλει να συνέχισει τη διαχείρι-
ση της εξουσίας, υποταγμένη στην κυβερνητική και 
Ευρωπαϊκή πολιτική, που θέλει την αυτοδιοίκηση σαν 
το μακρύ χέρι της Κρατικής εξουσίας, σε τοπικό επίπεδο, 
και η άλλη άποψη που θέλει την Αυτοδιοίκηση Αυτόνομη, 
Ανεξάρτητη και στην υπηρεσία των ευρύτερων λαϊκών 
συμφερόντων!

Η πρώτη άποψη είναι αυτή που είναι έρμαιο των μεγα-
λοσυμφερόντων, τρανό παράδειγμα η αλλαγή της γνωμο-
δότησης για το τέρας της ΕΚΤΕΡ στην Νάουσα, όπου με 
διαδικασίες φάστ τρακ θα κτιστεί ένα χωριό 12000 τ.μ., 
νομότυπα βέβαια, αλλά εκτός των διατάξεων του Γενικού 
Πολεοδομικού. 

Η άλλη άποψη είναι αυτή που θέλει την αυτοδιοί-
κηση αγωνιστική, διεκδικητική και σε σύγκρουση με 
τις κρατικές πολιτικές που την μετατρέπουν σε ετερο-
διοίκηση και μάλιστα κάτω από ασφυκτικό οικονομικό και 
πολιτικό έλεγχο.

Όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχοντας τόσο στα πολιτι-
κά πράγματα του Νησιού όσο και στην αυτοδιοίκηση και 

τα κοινά της Παρου, αντιληφθήκαμε ότι η συμμετοχή σε 
σχήματα διαχείρισής της από τα πάνω επιβαλλόμενης πο-
λιτικής, δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στη διαχείρηση 
μιας μίζερης ψεύτικης «αναπτυξιακής» και δήθεν «προο-
δευτικής» πρακτικής, μακρυά και ενάντια στα πραγματικά 
συμφέροντα των πολιτών της Παρου.

Στις σημερινές συνθήκες λοιπον, αποφασίσαμε να συ-
στρατευθούμε με την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, κρίνοντας 
ότι αυτή μας η επιλογή είναι η μοναδική που μπορεί να 
βοηθήσει στη δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος, 
που θα μπορέσει να ανατρέψει τη σημερινή τοπική πολιτι-
κή κατάσταση και θα οδηγήσει την Πάρο στην αντιμετώ-
πιση των πραγματικών της προβλημάτων.

Γι’ αυτό καλούμε και τους παλιούς μας συντρόφους και 
συναγωνιστές να συστρατευθούν μαζί μας για την επιτυ-
χία του αγώνα μας!

Όλγα Μαρία Τζάνετάκη 
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας, 

μέλος της ΚΕΠΟΣΑ

Μανώλης Ισιγώνης
 Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος της Κίνησης Ενεργών 

Πολιτών, μέλος της ΚΕΠΟΣΑ 
Πρώην Συντονιστής της ΟΜ Πάρουν του ΣΥΡΙΖΑ 

(2012-2015)

ρωτάτε
απαντάμε

«Κλεισθένης 1». 
Τι προβλέπει;

Ο νέος Νόμος αποτελεί συνέχεια 
των προηγούμενων μεταρρυθμί-
σεων της τελευταίας 20ετίας, που 
στόχευαν στη μετατροπή δήμων και 
περιφερειών σε εργαλεία υλοποίη-
σης της κυβερνητικής πολιτικής στις 
τοπικές κοινωνίες.
• Προβλέπει ουσιαστικά τη μεγα-

λύτερη πρόσδεση της τοπικής 
διοίκησης με τις ανάγκες των επι-
χειρήσεων, τη συμβολή τους στην 
διαμόρφωση «φιλικού επενδυ-
τικού περιβάλλοντος», μέσα από 
παραχωρήσεις δημοτικής περιου-
σίας και γης, στους επιχειρηματι-
κούς ομίλους. 

• Ενισχύει την ανταποδοτικότητα 
υπηρεσιών και αντίστοιχα τα χα-
ράτσια σε βάρος δημοτών, προ-
βλέπει την επιχειρηματικότητα 
των ίδιων των Ο.Τ.Α., Σύμπραξη 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) κ.ά.

Ταυτόχρονα έχουμε:
• Παραπέρα μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης προς την τοπική 
διοίκηση. Αυτό μεταφράζεται σε 
μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση 
των λαϊκών αναγκών και να πλη-
ρώνουν οι δημότες για τις παρο-
χές των δήμων.

• Διατήρηση της ομηρίας εργαζο-
μένων στους ΟΤΑ. Γενίκευση και 
μονιμοποίηση των ελαστικών 
εργασιακών σχέσεων, ιδιωτικών 
ή κρατικών εργολαβιών σε κρί-
σιμες δημοτικές υπηρεσίες, με 
συμβάσεις, ωράρια, μισθούς και 
συνθήκες μεσαίωνα, κατάργηση 
των ΒΑΕ, κλπ.

• Η τοπική διοίκηση είναι πλέον μη-
χανισμός του κράτους και ελέγχε-
ται ακόμα πιο στενά και μέσω της 
νομοθέτησης σειράς οργάνων 
ελέγχου, όπως ο «επόπτης ΟΤΑ», 
η «αυτοτελής υπηρεσία εποπτεί-
ας ΟΤΑ», το «συμβούλιο επο-
πτών», η «επιτροπή συντονισμού 
και ελέγχου εποπτείας ΟΤΑ» κλπ. 
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Μασκαρέματα 
Τα αποκριάτικα έθιμα αναβιώνουν κατά βάση την 

ημερολογιακή περίοδο από το «Τριώδιο» που αρχίζει 
την Κυριακή του «Τελώνη και Φαρισαίου», διανύει την 
Κυριακή του «Άσωτου Υιού», την Κυριακή της «Από-
κρεω» και φτάνει στην ολοκλήρωσή του την Κυριακή 
της «Τυρινής» ή «Τυροφάγου».

Βαθιά ριζωμένα στη λαϊκή παράδοση του τόπου, τα 
έθιμα αυτά των αρχαίων χρόνων  αποτελούν αναπό-
σπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ζωής, προσελκύ-
οντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Στα χρόνια της γιαγιάς μου που δεν υπήρχαν αποκρι-
άτικα αξεσουάρ, η μασκαριά γίνονταν με εφευρετικό 
τρόπο. Τότε όπως είναι γνωστό μαγείρευαν στα ξύλα. 
Έτσι λοιπόν έπαιρναν καπνιά από το μαύρο το καζάνι 
και μουτζούρωναν πρόσωπα, χέρια και ό,τι άλλο είχαν 
στο μυαλό τους. Άλλοι πάλι αλευρωνόντουσαν ταυτό-
χρονα. Αποκριάτικα αξεσουάρ της εποχής εκείνης ήταν: 
κάπες, αμπέχονα, μισοφόρια, ρόμπες, βράκες, κάλτσες 
για γάντια, καλτσών για το πρόσωπο, τραγιάσκες, κου-
ρελούδες, φλοκάτες, μαξιλάρια για καμπούρες και κοι-
λιές, και ότι έβρισκαν μπροστά τους. Οι μαγκούρες και 
τα καλάμια στα χέρια ήταν απαραίτητα για στειλιαριές 
και για να κάνουν φασαρία χτυπώντας τες στο διάβα 
τους. 

Μόνο οι ενήλικες ντύνονταν και κυκλοφορούσαν σε 
μικρές ομάδες, για να χωράνε στα κατώγια που έμπαι-
ναν ξαφνικά μ’ ένα άνοιγμα της πόρτας, μιας και δεν 
τις κλείδωναν τότε. Μπαίνοντας στο σπίτι γίνονταν χα-
μός γέλια, φωνές, τραγούδια, πειράγματα, λίγο χορό 
και συνέχιζαν στο επόμενο σπίτι, χωρίς να ξεμασκα-
ρευτούν. Όλοι, τους περίμεναν για να γελάσουν, να 
προσπαθήσουν να τους γνωρίσουν και να δεχτούν τα 
πειράγματα τους. Όσοι προσπαθούσαν να ξεμασκαρέ-
ψουν κάποιον από την ομάδα, ε τότε, έπεφτε η μαγκου-
ριά! Τα παιδιά έτρεχαν από πίσω τους οχλαγωγώντας, 
αλλά πάντα σε απόσταση γιατί είχαν και το φόβο τους.    

Στο τελευταίο σπίτι που είχαν προγραμματίσει να 
επισκεφτούν εκεί ξεμασκαρεύονταν  και ακολουθού-

σε κέρασμα, γλέντι με τσαμπούνες και ντουμπάκια και 
φυσικά «Αγέρανος»!

«Μια γριά ασκημομούρα, κατσουφλιάρα και κα-
μπούρα, 

τα κορίτσια τη γελούσαν και την’ε περιφρονούσαν.
Άνδρα ήθελ’ η καρδιά της, μ’ όλα τα γηράματά της.
Βρε γριά ασκημομούρα, στραβοκάνα και καμπούρα
θα σε δέσουμε στο στύλο να σε σπάσουμε στο ξύλο.
Σιωπή βρε κατηραμένα, ξεκουμπίζεστ’ από ’μένα.
Κι αν ψυχομαχώ στο στρώμα, άντρα θα γυρεύ’ ακό-

μα».
(Αγέρανος των Απόκρεω, από το βιβλίο του Μανόλη 

Αντ. Χανιώτη «Παραδοσιακή Μουσική Πάρου», 1996).
Δεν έλειπαν φυσικά και οι σάτιρες και αργότερα οι 

διακωμωδίες φυσιογνωμιών της Πάρου, είτε λόγω 
επαγγέλματος (π.χ. δάσκαλος, γιατρός), είτε λόγω πε-
ρίεργης εμφάνισης  ή συμπεριφοράς(π.χ. ενδυματικής 
εμφάνισης, μέθης), είτε ακόμα και λόγω σωματικού 
προβλήματος (π.χ. κουτσός, κουλός). 

- Τι έχεις ντυθεί Αντώνη; - Ντύθηκα «Αχυρένιος!».
- Εγώ ντύθηκα «Ντεκόλ!». - Εγώ «Καμπούρης!».
- Εγώ «Διογένης!» – Εγώ «Αντωνίνα!».
- Εγώ «Φοινικώ!».
Οι πιο καλλιτέχνες παρουσίαζαν και μικρά δρώμενα 

όπως: ξεγεννήσεις, εξομολογήσεις, παντρειές, μέχρι 
και κηδείες!

Κι όλα αυτά αυτοσχέδια μέσα από την καθημερινό-
τητα τους, το μόνο που έπρεπε να έχουν ήταν μόνο 
κέφι. 

Όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες στολές, 
η αγαπημένη όλων των αγοριών ήταν ο «Σερίφης», ο 
καουμπόης, ο ινδιάνος και για τα κορίτσια ινδιάνα, κο-
λομπίνα, πιερότος, βλάχα, τσιγγάνα, γριά κ.α.

Οι περισσότερες στολές ήταν αυτοσχέδιες και χει-
ροποίητες και όσο αφορά το βάψιμο… Γινόταν μ’  ένα 
κάρβουνο. 

Αξέχαστες αναμνήσεις από τα αποκριάτικα πάρτι 
που διοργάνωναν για τα σχολεία στην αίθουσα του 
ζαχαροπλαστείου «Παντελαίος» και στην αίθουσα του 
εστιατορίου «Ευκάλυπτος». Στα πάρτι αυτά όλη η φα-
σαρία ήταν να βγούμε φωτογραφία από τους Αχιλλέα 
Καρατζά και Μανώλη Σκανδάλη, φωτογράφους της 
εποχής και μετά το σκάγαμε για να παίξουμε καου-
μπόηδες και ινδιάνοι, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία 
της ενδυμασίας. Η προετοιμασία για το τι θα ντυθούμε 
ξεκινούσε με το άνοιγμα του Τριωδίου. Κλάματα και 
γκρίνιες για να προλάβουμε να πάρουμε κάποιο απο-
κριάτικο αξεσουάρ από τα λιγοστά που έφερναν τα ψι-
λικατζίδικα – παιχνιδάδικα, του Δημήτρη και Γιώργου 
Μαύρη (Μαλιαρή), του Τάσου Μερτζάνη (παιχνιδούπο-
λη), του Τάσου Χερουβήμ (Λούγη), του Αρσένη Σαρρή, 
του Ευάγγελου Καπούτσου, κ.α.  Καπέλο, πιστόλι με 
τρακάκια και θήκη, αστέρι, στέμμα, μάσκες πλαστικές, 
άμα δεν προλάβαινες φτερά ινδιάνου έβαζες κοκόρου. 

Δειλά δειλά έκαναν την εμφάνιση τους οι λαστιχένιες 
μάσκες, οι περούκες και ποιο εξειδικευμένα αξεσουάρ, 
καθώς και άλλες στολές της εποχής εκείνης. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Οδός 
Αγκαιριάς

Η Αγκαιριά είναι χωριό στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της Πάρου, η οποία αποτελεί μαζί με την Αλυκή, 
το Καμάρι και άλλους μικρο-οικισμούς καθώς και 
τη μονή Αγίων Θεοδώρων, την Κοινότητα Αγκαι-
ριάς από το 1928. Το 1999 με το πρόγραμμα «Ι. 
Καποδίστριας» καταργήθηκε λόγω της αναγκα-
στικής συνένωσης με τον δήμο Πάρου και το 
2011 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» μετονο-
μάστηκε από Τοπικό Διαμέρισμα σε Τοπική Κοι-
νότητα Αγκαιριάς.

Πριν το 1928 ότι αποτελούσε την Αγκαιριά, 
ανήκε στην Κοινότητα Λευκών. Τα επώνυμα τους 
το μαρτυρούν άλλωστε: Λουκής, Παντελαίος, Ρα-
γκούσης, Σκανδάλης, Σκιαδάς, Γαβαλάς, Παρού-
σης, Δεσύλλας, Κονταράτος, Κρητικός, Περάκης, 
Ρούσσος, Χανιώτης, κ.α.  Απέχει από την Παροικιά 
12 χιλιόμετρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 40 μ. 
Καλείται και «Αγκαιριές» από τους ντόπιους. 

Η ονομασία Αγκαιριά σύμφωνα με τους μελε-
τητές προέρχεται από ένα γεωργικό έθιμο: «η 
αγκαιριά είναι το ήμισυ του γεωργικού εδάφους 
ενός νησιού που μοιράζεται σε δύο. Έτσι κατά το 
τρέχον έτος σπείρετε το μισό και απαγορεύεται η 
βοσκή και το άλλο μισό (η παραγκαιριά) έμενε σε 
αγρανάπαυση». Τα δύο τμήματα αυτά χωρίζονταν 
με ξερολιθιά και ξύλινες πόρτες. Το μαρτυρούν τα 
τοπωνύμια σε παλιά έγγραφα: στη θέση Λειψάνα 
«πόρτα της Εγκαιριάς», «Μπόρτα της Αγγεριάς», 
«Εγγεροπούλα», «Εγκαιρίδια». 

Η λαϊκή μούσα αποθανάτισε το τοπωνύμιο με 
το δίστιχο:

«Ο Αγγελές ημπρόβαλε
στης Εγκαιριάς την πόρτα
κι ησήκωνε στη ράχη του
ένα τσουβάλι χόρτα».
(πηγές «Παριανά» τευχ. 5, του Ν.Χρ.Αλιπράντη) 
Η οδός «Αγκαιριάς»  βρίσκεται στη περιοχή «Λι-

αροκόπι» και είναι η 1η κάθετη στην οδό «Ναού-
σης». (Στη περιοχή «Λιαροκόπι» έχουν αποθανατι-
στεί τα χωριά της Πάρο).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ελικόπτερα 
ΕΚΑΒ

Σε σύσκεψη εργασίας στις 21/2/2019 στο γρα-
φείο του αν. υπουργού Παύλου Πολάκη στο υπουρ-
γείο Υγείας, τέθηκε το θέμα της επιτάχυνση όλων των 
νόμιμων διαδικασιών για την επανένταξη των τριών 
πτητικών μέσων (ελικοπτέρων) του ΕΚΑΒ, που είναι 
καθηλωμένα για τεχνικούς λόγους.

Επίσης, αξιοποιώντας τη δεδομένη για το σκοπό 
αυτό πρόθεση συμβολής του Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος», 
εξετάστηκε και η δυνατότητα περισσότερων βάσεων 
αερο-διακομιδών ανά την επικράτεια, όπως για παρά-
δειγμα στο Άκτιο, τη Χαλκιδική, την Κρήτη κ.α.

Τέλος, στη σύσκεψη τέθηκαν προς επίλυση τεχνικά 
προβλήματα, ζητήματα προμηθειών υλικού, διάθεσης 
προσωπικού και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.
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Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Νέο σκάφος 
για την Ε.Ο.Δ.

Ένα χρόνιο αίτημα της ΕΟΔ – Παραρτήματος Κυ-
κλάδων ικανοποιήθηκε, με την παραχώρηση από την 
κεντρική διοίκηση της ΕΟΔ, του διασωστικού σκά-
φους «CHIARA», το οποίο επιχειρούσε στην Κω, από 
το 2016 και είναι δωρεά της γερμανικής διασωστι-
κής οργάνωσης DGzRS (Deutsche Gesellschast  zur 
Rettung Schiff brüchiger).

Πέντε μέλη του παραρτήματος Κυκλάδων μετέβη-
σαν στην Κω και στις 19/2/2019 το «CHIARA» έφτασε 
στο νέο τόπο ελλιμενισμού του, στη Νάουσα.  

Πρόκειται για ένα σύγχρονο διασωστικό σκάφος, 
τύπου Panther, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο 
και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα σωστικά μέσα, 
προσαρμοσμένο να επιχειρεί στη θαλάσσια περιοχή 
του Αιγαίου.

Τέλος, ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων 
ευχαριστούν την κεντρική διοίκηση για την παραχώ-
ρηση του σκάφους και τα μέλη του Παραρτήματος 
της Κω (ΒΣΔ) για τη συνεργασία, τη φιλοξενία και την 
προθυμία να αφιερώσουν χρόνο, προκειμένου να με-
ταδώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το συγκεκρι-
μένο σκάφος.

Παραβατικότητα
- Στη σύλληψη ενός 54χρονου προέβησαν 

στις 17/2/2019 στελέχη του Λιμεναρχείου Πάρου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια αλιευτικών ελέγ-

χων στις λιμενικές εγκαταστάσεις Πίσω Λιβαδίου 
Πάρου, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό τον ανω-
τέρω, το οποίο είχε τοποθετημένες πλαστές πινακίδες 
κυκλοφορίας, ενώ είχαν κατατεθεί οι νόμιμες καθώς 
και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στη Δ.Ο.Υ. 
Πάρου. Όπως διαπιστώθηκε επίσης, ο 54χρονος δεν 
ήταν εφοδιασμένος με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για 
το ανωτέρω όχημα.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προ-
ανάκριση κατασχέθηκαν οι πλαστές πινακίδες και η 
άδεια οδήγησης.

- Στις 16/2/2019 το απόγευμα συνελήφθη 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, 28χρονος ημεδαπός ο οποίος ενε-
πλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών οδηγώντας 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

- Στις 19/2 στο πλαίσιο των εντατικών αλιευτικών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν από στελέχη της Λιμενι-
κής Αρχής Πάρου, εντοπίστηκε ΕΠ/ΚΟ-Α/Κ σκάφος, 
εντός του οποίου ανευρέθη πλεονάζουσα ποσότητα 
αλιεύματος του είδους «ολοθούριου» (HOLOTHURIA 
SPP), δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (2.788) 
ατόμων, ποσότητα μεγαλύτερης της επιτρεπόμενης 
των τετρακοσίων (400) ατόμων, η οποία κατασχέθηκε 
και επεστράφη στη θάλασσα.

Επιπλέον, σε έτερη θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε 
ερασιτέχνης αλιέας, ο οποίος διενεργούσε υποβρύχια 
αλιεία με ψαροντούφεκο, μετά τη δύση του ηλίου με 
χρήση φακού κατά παράβαση των διατάξεων του ΠΔ 
373/85.

- Στις 24/2/2019 το μεσημέρι συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 

Πάρου, 37χρονος ημεδαπός ο οποίος το χρονικό δι-
άστημα από 18 έως 24-02-2019 παραβίασε επανει-
λημμένα γραφείο συλλόγου και αφαίρεσε χρήματα. 
Για το συγκεκριμένο θέμα ο ΑΜΕΣ «Νηρέας» δημοσιο-
ποίησε στις 25/2 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Την προηγουμένη Δευτέρα 18/2 διαπιστώθηκε έλ-
λειμμα μικρού χρηματικού ποσού από το ταμείο του 
Συλλόγου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη διάρρη-
ξης στο χώρο του γραφείου.

Την Τετάρτη 20/2 το σκηνικό επαναλήφθηκε, μόνο 
που αυτή την φορά διαπιστώθηκε ότι παράθυρο του 
γραφείου είχε παραβιαστεί και το ποσό που έλλειπε 
ήταν σαφώς μεγαλύτερο. Έτσι πάρθηκε άμεσα η από-
φαση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 
τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στο χώρο. 
Τελικά ο ληστής επανήλθε τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής 24/2 όπου και τον κατέγραψαν οι κάμερες. 
Αμέσως ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου 
και άντρες του κατέφθασαν επί τόπου και τον ανα-
γνώρισαν από το βίντεο. Οι κινήσεις της αστυνομίας 
ήταν άμεσες και η σύλληψη του ακαριαία. Ο εν λόγω 
κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του και μετά 
την μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του θα οδηγη-
θεί στη δικαιοσύνη.

Ευχαριστούμε τους άνδρες του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου για την άμεση επέμβαση και την διαλεύ-
κανση της υπόθεσης».
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Ο κ. Κωβαίος, στην πρώτη συνέντευξή του ως επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Πάρος, Επιμένουμε στην 
Πράξη», μίλησε για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα μετά τη 
συγκέντρωση που διοργάνωσε ο συνδυασμός τους 
στις 27/2/2019.

Η συγκέντρωση, ο χώρος, ο στόχος
Ο κ. Κωβαίος, για την παρουσίαση του απολογιστι-

κού έργου του δήλωσε:
«Είμαι πολύ περήφανος που το έργο της δημοτικής 

αρχής αναγνωρίστηκε από τους πολίτες της Πάρου. 
Αυτή η αναγνώριση προφανώς εκφράστηκε και με 
την εντυπωσιακή παρουσία τους στο ΕΠΑ.Λ. Τους 
ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να 
βλέπουμε στην πράξη ότι οι προσπάθειες μας αγκα-
λιάζονται από την παριανή κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που θέλουν τον ίδιο να 
έχει βάλει προσωπικό στοίχημα ότι θα ξεπεράσει τη 
φήμη του πρώην δημάρχου, Γ. Ραγκούση στο νησί είπε:

«Αναμφισβήτητα, ο Γιάννης Ραγκούσης είναι ένα 
πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το νησί μας. Ωστόσο, εί-
ναι λανθασμένη η άποψη ότι για προσωπικούς λό-
γους θέλω να τον ξεπεράσω. Ο εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο. Στόχος της παράταξή μας είναι να 
φτιάξουμε την Πάρο όπως την οραματιζόμαστε, έναν 
τόπο για τα νιάτα. Έναν τόπο όπου οι νέοι άνθρω-
ποι θα μπορούν να εργαστούν όλο το χρόνο και να 
μεγαλώσουν εδώ τις οικογένειές του. Αυτός δεν εί-
ναι ένας εγωιστικός στόχος, είναι ένας στόχος για το 
νησί μας».

Τέλος, συνεχίζοντας πάνω στο ίδιο θέμα (Ραγκού-
σης) και αν όπως λέγεται ότι θέλει να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το 67,11% των εκλογών του 2006, ο κ. Κω-
βαίος ισχυρίζεται:

«Θέλω να ξεπεράσω το συγκεκριμένο ποσοστό, 
αλλά όχι για λόγους ματαιοδοξίας. Με την αναλογι-
κότητα που προβλέπει ο καινούργιος εκλογικός νόμος 
χρειαζόμαστε ως παράταξη όσο το δυνατόν ευρύτερη 
πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο. Θέλουμε ο κό-
σμος να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε αποτε-
λεσματικοί και να μη σέρνουμε αποφάσεις από το ένα 
δημοτικό συμβούλιο στο άλλο. Μια μεγάλη πλειοψη-
φία θα εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμά μας θα υλοποι-
ηθεί δίχως καθυστερήσεις. Να ψηφίσουν όλοι για την 
Πάρο που αγαπάνε, να έχουμε υψηλά ποσοστά συμ-
μετοχής για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην 
υπόλοιπη Ελλάδα ότι οι παριανοί νοιάζονται για τον 
τόπο τους. Το μεγάλο ποσοστό στις εκλογές σημαίνει 
ότι συνεχίζεται η πλατιά κοινωνική συμμαχία που πε-
τύχαμε στην πρώτη μας θητεία».

Η άρνηση του debate
Στην εκδήλωση του συνδυασμού του κ. Κωβαίου 

στο ΕΠΑΛ η εφημερίδα μας είχε θέσει ερώτηση γιατί 
δε γίνεται συζήτηση των δημοσιογράφων μεταξύ εκεί-
νου και του κ. Κ. Ροκονίδα, που είναι έως τώρα οι δύο 
επίσημοι επικεφαλής συνδυασμών στις εκλογές της 
Πάρου.

Γι’ αυτό το θέμα ο κ. Μ. Κωβαίος είπε:
«Ο φόβος δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει ούτε εμέ-

να προσωπικά, ούτε φυσικά την παράταξή μας. Πι-
στεύουμε ότι μία ζωντανή αντιπαράθεση με τον Κώ-
στα Ροκονίδα δε θα ωφελούσε τους πολίτες. Δείτε τα 
δημοτικά συμβούλια της περασμένης πενταετίας και 
θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο λόγος της αντιπολίτευσης 

δε βασίζεται σε επιχειρήματα που εμπλουτίζουν το 
δημόσιο διάλογο, περιορίζεται σε μια στείρα άρνηση 
που προφανώς πηγάζει από τις κομματικές τους ιδε-
οληψίες. Από τη στιγμή λοιπόν που το debate δε θα 
είναι ένας γόνιμος δημόσιος διάλογος με ανταλλαγή 
επιχειρημάτων δε μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε».

Σε νέα μας ερώτηση αν είναι μηδενιστής με την αντι-
πολίτευση και αν μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγ-
μα για τα προηγούμενα που ισχυρίστηκε απάντησε ως 
εξής:

«Όχι, μηδενιστής δεν είμαι. Σε πρόσφατο δημοτι-
κό συμβούλιο καταθέσαμε πρόταση για την ανάληψη 
κάποιων εργολαβιών στην καθαριότητα. Όπως γνω-
ρίζετε, το καλοκαίρι αυξάνονται οι ανάγκες για προ-
σωπικό καθώς τριπλασιάζεται περίπου ο πληθυσμός 
του νησιού. Από τη στιγμή που το κράτος δεν μας 
επιτρέπει να προσλάβουμε όσο εποχικό προσωπικό 
χρειαζόμαστε, είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε μία 
βιώσιμη λύση. Άρα τι κάναμε; Διαχειριστήκαμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του δήμου 
Πάρου. Ενισχύσαμε τον τομέα της καθαριότητας, δί-
νοντας συμπληρωματικά κάποια κομμάτια σε εργο-
λάβους, κι εξασφαλίσαμε ότι το νησί θα είναι πεντα-
κάθαρο το καλοκαίρι. Άλλωστε, αυτό θα έκανε κάθε 
λογικός και πρακτικός άνθρωπος. 

Πρώτο θέμα

Μ. Κωβαίος:  
«Ζητώ μια πλατιά κοινωνική 
συμμαχία»
Η «Φωνή της Πάρου» στο πλαίσιο του πλουραλισμού και της παρουσίασης 
των δημοτικών συνδυασμών και των επικεφαλής, παρουσιάζει σήμερα μία 
συνέντευξη-συζήτηση με τον δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο.
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Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης; 
Ο επικεφαλής της βγήκε εκτός της αίθουσας την ώρα 
της ψηφοφορίας κι ο έτερος δημοτικός σύμβουλος 
ψήφισε «παρών». Μάλιστα, την επόμενη μέρα μας 
κατήγγειλαν ότι είμαστε «πρωταθλητές στις εργολα-
βίες» και ότι «υποκύπτουμε στην πολιτική των μνημο-
νιακών δεσμεύσεων». Είναι προφανές ότι οι κομματι-
κές τους αγκυλώσεις τους δεσμεύουν τόσο πολύ που 
δεν μπορούν να ψηφίσουν «ναι» ούτε στις πιο απλές 
υποθέσεις. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι δεν 
αντιπροτείνουν τίποτα, απλώς καταγγέλλουν αόριστα 
για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ο δήμος όμως δε 
διοικείται με αερολογίες κι εντυπώσεις, διοικείται με 
στρατηγικό σχέδιο κι αποφασιστικότητα».

Αδέσποτα
Σχετικά με το ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς και το κάλεσμα του ιδίου προς τους δημότες του 
νησιού μας για να βοηθήσουν την κατάσταση η εφη-
μερίδα μας έθεσε το ερώτημα αν αυτό είναι μία δικαι-
ολογία, ώστε να καλύψει την ολιγωρία σχετικά με την 
κατασκευή του δημοτικού καταφυγίου.

Ο κ. δήμαρχος απαντώντας υποστήριξε:
«Όπως συμβαίνει και με τον αγώνα ενάντια στην 

εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί μας, 
όπου σύσσωμη η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει την 
απειλή μαζί με τον δήμο, έτσι πρέπει να γίνει και με 
τα αδέσποτα. Δε γίνεται οι πολίτες να τα περιμένουν 
όλα από τον δήμο. Έχουν χρέος να αναλογιστούν και 
τη δική τους ευθύνη. 

Εμείς, την τελευταία πενταετία δώσαμε 54.000 
ευρώ σε στειρώσεις κι εμβολιασμό 1.113 ζώων. Θέ-
λουμε και ζητούμε λοιπόν τη βοήθεια των συμπο-
λιτών μας για τη φροντίδα των τετράποδων φίλων 
μας. Όσο για το δημοτικό καταφύγιο, ψάχνουμε πάρα 

πολύ καιρό για να βρεθεί κατάλληλο οικόπεδο. Μάλι-
στα, τώρα ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε και προκήρυξη 
για εύρεση οικοπέδου. Άρα, δεν είναι θέμα δικής μας 
ολιγωρίας, αλλά αντικειμενικών δυσκολιών».

Περιφερειακός Παροικιάς
Στη συνάντηση του συνδυασμού του στο ΕΠΑΛ στις 

27/2 η εφημερίδα μας είχε ρωτήσει τον κ. δήμαρχο 
για την πεζοδρόμηση του περιφερειακού δρόμου Πα-
ροικιάς και ο κ. Κωβαίος είχε πει ότι είναι ένα έργο που 
«χρωστά» στην κοινωνία του νησιού. Η νέα ερώτηση 
που κάναμε στον ίδιο είναι αν το παραπάνω είναι μία 
παραδοχή αποτυχίας σ’ αυτή την περίπτωση.

Ο κ. Κωβαίος απάντησε ως εξής: «Όχι βέβαια. Είναι 
αδύνατον σε μια πενταετία να ολοκληρώσεις σωστά 
όλα τα έργα που είχες στα σκαριά. Εμείς δεν κρυβό-
μαστε πίσω από το δάχτυλό μας ούτε διαστρεβλώ-
νουμε την πραγματικότητα. Το έργο δεν έγινε, άρα 
ναι, το χρωστάμε. Αλλά δεν είμαστε από αυτούς που 
θα τελειώσουν όπως-όπως ένα έργο για να το δια-
φημίσουνε μετά και να πάρουν τα προσωρινά συγχα-
ρητήρια. Απορρίπτουμε συλλήβδην την προχειροδου-
λειά και το «έλα μωρέ τι έγινε». Στεκόμαστε απέναντι 
σε όσους με τσαπατσουλιά παραδίδουν έργα και με-
λέτες. Δεν προχωράμε έργα αν οι μελέτες δεν είναι 
σωστές κι ελεγμένες, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει 
την απαραίτητη χρηματοδότηση. Κοιτάμε την ουσία 
και για αυτό παραδίδουμε ολοκληρωμένα έργα, έργα 
πνοής που θα μείνουν στην Πάρο. Γενικότερα λοιπόν, 
ο περιφερειακός και η πεζοδρόμησή του συνδέονται 
με το κυκλοφοριακό ζήτημα του νησιού το οποίο με 
τη σειρά του συνδέεται και με τις ρυθμίσεις εισόδου-
εξόδου στο νέο λιμάνι και τους καινούργιους χώρους 
αναμονής και στάθμευσης. Ως εκ τούτου, το να λύ-
σεις μόνο το θέμα της κατασκευής του περιφερεια-
κού δεν αρκεί, χρειάζεται μια συνολικότερη προσέγ-
γιση για την κυκλοφορία των οχημάτων στο νησί. Τον 
τελευταίο χρόνο επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για την 
επίλυση του κυκλοφοριακού, ένα μέρος του οποίου 
θα παρουσιαστεί σύντομα».

Πρόγραμμα
Ζητήσαμε από τον κ. Κωβαίο να μας πει αν σε περί-

πτωση εκλογής του εκτός από το σχέδιο για το κυκλο-
φοριακό, υπάρχει κάτι άλλο.

Ο κ. Κωβαίος απάντησε ως εξής: «Όπως γνωρίζετε, 
η παράταξή μας, «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη», 
έτρεξε για δύο μήνες μια πρωτοποριακή εφαρμογή, 
σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι πολί-
τες έστελναν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για 
θέματα που τους αφορούν. Σταδιακά, ενσωματώνου-
με τα περισσότερα θέματα από αυτά στο πρόγραμμά 
μας, το οποίο θα ανακοινώσουμε αρχές Μαΐου. 

Άρα, να περιμένετε ένα πρόγραμμα που θα απαντά-
ει ουσιαστικά στην πλειοψηφία των ζητημάτων που 
απασχολούν τους συμπολίτες μας και που θα έχει 
στον πυρήνα του τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πως δη-
λαδή η Πάρος θα γίνει ένας ευρωπαϊκός προορισμός 
που θα αναπτύσσεται βιώσιμα και θα σέβεται την 
κυκλαδίτικη παράδοση. Την πρώτη πενταετία προε-
τοιμάσαμε το μέλλον, θέσαμε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές βάσεις. Την επόμενη τετραετία θα κάνου-
με την Πάρο το νησί που ονειρευόμαστε».

Η πρόβλεψη
Η τελευταία ερώτηση που κάναμε στον κ. Μ. Κωβαίο 

ήταν σχετικά αν μπορεί να κάνει μία πρόβλεψη για το 
αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών.

Ο κ. Κωβαίος, γελώντας είπε: «Μια πρόβλεψη όπως 
γράφει ο «Φιλελεύθερος» για τον καιρό; Λιακάδα για 
την Πάρο, λιακάδα για την παράταξή μας».

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο ψηφοφόρος 
είναι 
παρθένος;

Τα Ιουλιανά του 1965 με τη λεγόμενη «απο-
στασία», ή τα γεγονότα του 1993 με την πτώση 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την απώλεια της 
δεδηλωμένης, έχουν μείνει στο μυαλό όλων όσοι 
έζησαν τα γεγονότα ή τα έχουν διαβάσει.  

Τα ήθη στην πολιτική της χώρας μας άλλαξαν 
προς το χειρότερο με τις μνημονιακές κυβερνή-
σεις, καθώς μετά την είσοδο της χώρας στο Δ.Ν.Τ. 
είδαμε πρωθυπουργούς που δεν τους είχαμε ψη-
φίσει ποτέ μας, ομοίως και υπουργούς που έμπαι-
ναν καθ’ υπόδειξη των λεγόμενων Θεσμών.

Το μεγάλο μπαμ όμως είχε γίνει με τους βου-
λευτές και τις μεταγραφές τους εν μία κυριολεκτι-
κά νυκτί, από το ένα κόμμα στο άλλο. Τότε εισή-
χθησαν στην ελληνική πολιτική ζωή πρωτόγνωρα 
πράγματα και φαινόταν φυσικό ο Χ βουλευτής 
να έχει εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ και την άλλη ημέρα 
π.χ. να βρίσκεται στη ΝΔ. Αφήνω στην άκρη όλα 
εκείνα τα απίθανα επί κυβέρνησης Παπαδήμου –
που στηριζόταν από την κεντροαριστερά έως την 
ακροδεξιά- ή την κυβέρνηση Πικραμμένου! Οι δε 
βουλευτές εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να 
πάνε δίχως τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύ-
ναμης ούτε σε συγκεντρώσεις να μιλήσουν (αλή-
θεια θυμόσαστε την επίσκεψη Βρούτση το 2013 
στην Πάρο, συνοδεία διμοιρίας των ΜΑΤ).

Παρά ταύτα ο πολίτης-ψηφοφόρος που κρίνει 
τους πάντες και τα πάντα δίχως δεύτερη σκέψη, 
είναι η γενεσιουργός αιτία που οι βουλευτές ή τα 
κόμματα της τηλεόρασης και των εκπομπών που 
χαρακτηρίζονται «σκουπίδια», πετυχαίνουν την 
εκλογή τους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κανείς 
βουλευτής σε εποχή δημοκρατικών διαδικασιών 
στην Ελλάδα δεν πέτυχε την εκλογή του άνευ των 
ψήφων των πολιτών. Το νέο φρούτο π.χ. του ελ-
ληνικού κοινοβουλίου, Θεοδώρα Μεγαλοοικονό-
μου, δεν έλαβε τη θέση στα βουλευτικά έδρανα 
από μόνη της, αλλά με την ψήφο των πολιτών. Οι 
ίδιοι πολίτες είναι αυτοί που την εξέλεξαν με το 
κόμμα του κ. Λεβέντη, οι ίδιοι οι πολίτες την απο-
δέχθηκαν στη συνέχεια ως «στήριγμα» του σοβα-
ρού κατά τα άλλα… κ. Τσίπρα. Από μόνη της η κ. 
Μεγαλοοικονόμου δεν έκανε τίποτα! «Οι πολίτες 
με ψήφισαν» λέει! Και αν η κ. Μεγαλοοικονόμου 
θα ισχυριστούν κάποιοι ότι είναι ένα ακραίο παρά-
δειγμα, μπορώ να σας πως πάρα πολλά άλλα με 
δήθεν «σοβαρούς» κοινοβουλευτικούς.

Οι πολίτες - ψηφοφόροι έχουν 100% ευθύνη 
για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας. Η ηλιθιότητα των 
ψηφοφόρων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ψήφος τους 
στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ψήφισαν κατά 
βάση τηλε-αστέρες δημοσιογράφους, διεθνείς 
ποδοσφαιριστές ή επαγγελματίες συνδικαλιστές 
που είχαν εκμεταλλευτεί μέσω του Τύπου την 
προσωπική τους περιπέτεια. Αφήνω στην άκρη ότι 
ο διεθνής ποδοσφαιριστής, Θεοδ. Ζαγοράκης και 
η κοινοβουλευτικής συντάκτης του ΠΑΣΟΚ, δημο-
σιογράφος, Μ. Σπυράκη, κρίθηκαν από τους νεο-
δημοκράτες ως οι πλέον σχετικοί από το κόμμα 
τους για την εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες!

Φ.Δ.Π.Π. 
Κυκλάδων

Ξεκίνησε η λειτουργία του Φ.Δ.Π.Π. (Φορέας Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών) Κυκλάδων.

Ο αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε στις 
21/2/2019 με τους προέδρους των οκτώ νεοσύστα-
των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περι-
οχών της χώρας, προκειμένου να δοθούν οι βασικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή έναρξη της λει-
τουργίας τους. 

Μεταξύ αυτών ήταν και ο κ. Κ. Βασιλάκης (πρόεδρος 
Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Κυκλάδων).

ITB 2019

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο (στο 
εκθεσιακό κέντρο Berlin Expo Center City/6-10 Μαρ-
τίου 2019), παίρνει μέρος με δικό της περίπτερο η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, φιλοξενώντας 21 νησιά από 
τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώσεις ξενοδόχων 
και επιχειρηματίες. 

Για μία ακόμη φορά, το Νότιο Αιγαίο είναι έτοιμο να 
«κλέψει» τις εντυπώσεις σε μία από τις σημαντικότε-
ρες εκθέσεις, η οποία συγκεντρώνει την «αφρόκρεμα» 
της τουριστικής βιομηχανίας, συμμετέχοντας με ένα 
καλαίσθητο περίπτερο που αποπνέει μια ζεστή αύρα, 
αυθεντικής νησιωτικής φιλοξενίας. 

Κύριο μέλημα αποτελεί η παρουσίαση των νησιών, 
με τρόπο που θα αναδεικνύεται η ιδιαίτερη και συνάμα 
μοναδική τουριστική ταυτότητα, καθενός ξεχωριστά. Η 
Άνδρος, η Μήλος, η Αντίπαρος, η Ανάφη, η Πάρος, η 
Κύθνος, η Ίος, η Νάξος, η Σέριφος, η Αμοργός, η Φο-
λέγανδρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Λέρος, η Ρόδος, 
οι Λειψοί, η Πάτμος, η Κάρπαθος, η Κως, η Κάλυμνος, 
η Αστυπάλαια θα αναδείξουν το πολυσχιδές τουριστι-
κό προφίλ του Ν. Αιγαίου.

Η ITB Berlin προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύ-
ωσης και σύναψης επαγγελματικών συμφωνιών με 
τους παγκόσμιους «παίκτες» και παράγοντες του του-
ριστικού κλάδου. Στην περσινή διοργάνωση συμμετεί-
χαν 10.000 εκθέτες από 186 χώρες ενώ οι επισκέπτες 
της έκθεσης έφθασαν στους 170.000 συνολικά.

Απόψεις- Ειδήσεις

Έλεος
Έλεος. Το πιο πολυδουλεμένο πολιτικό και αυ-

τοδιοικητικό σύνθημα «Μαζί συνεχίζουμε», συνε-
χίζει να ταλαιπωρεί την αισθητική μας. Αλήθεια, 
σύνταξη πότε θα πάρει;

Έλεος. Η πλήρης οσφυοκαμψία προς τους ξέ-
νους, η συνεχής φτωχοποίηση της άλλοτε κρα-
ταιάς μεσαίας τάξης, η εξαγορά συνειδήσεων 
πολιτικών και αργυρώνητων δημοσιογράφων, η 
προσωπολατρία φανατικών οπαδών περασμένων 
δεκαετιών, έχουν μετατρέψει την «κοινή λογική» 
σε είδος εν ανεπαρκεία. 

Έλεος. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών 
μας, που ακούμε, βλέπουμε και ψηφίζουμε δεν 
είναι προϊόντα του πολιτικού συστήματος αλλά 
υποπροϊόντα. Είναι πολιτικοί κατώτεροι από τον 
μέσο ψηφοφόρο.

Έλεος. Η πιθανή αλλαγή του τρόπου εκλογής 
των ευρωβουλευτών μας, με λίστα και όχι σταυ-
ρό προτίμησης. Η παλινόρθωση της κληρονομικής 
και κομματικής εξουσίας προ των πυλών. 

Έλεος. Το κλαψούρισμα του άλλοτε ισχυρού 
παράγοντα του κυβερνητικού συνασπισμού, για 
αρπαγή των παιδιών του. Αν δεν πήρε χαμπάρι, 
τη λεηλασία του κόμματος του, θα έπαιρνε είδηση 
τους εθνικούς κινδύνους που καιροφυλακτούν!

Έλεος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι νεοπληβεί-
οι επιδηματούχοι και οι κομματικά βολεμένοι, σε 
θέσεις ευθύνης, ανέρχονται σε ποσοστά πάνω 
από είκοσι τοις εκατό και αποτελούν τον σκληρό 
πυρήνα του κυβερνώντος κόμματος στις επόμε-
νες εκλογές; Η κατάργηση της αξιολόγησης των 
δημοσίων υπαλλήλων και τα ψιχία φιλανθρωπίας 
κερδίζουν εκλογές;

Έλεος. Πριν γίνουν ακόμη εκλογές, συζητάνε 
για το πότε θα γίνουν οι επόμενες με την απλή 
αναλογική. Ο ένας στήνει το παιχνίδι, με την πρό-
ταση της αποσύνδεσης εκλογής Προέδρου της 
Δημοκρατίας και πρόωρες εκλογές και ο άλλος 
μεθοδεύει με τον δικό του τρόπο τη σύνδεση. Για 
το μέλλος του τόπου με πολιτική σταθερότητα, θα 
ασχοληθεί κάποιος;

Έλεος. Η αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας από τους δύο βασικούς πυλώνες, 
τουρισμός και εξαγωγές, θα δοκιμαστεί από τη δι-
αφαινόμενη διεθνή κρίση. Γεωπολιτικές  εντάσεις, 
Brexit, αδυναμία προσέλκυσης διεθνών κεφαλαί-
ων, θα χειροτερέψουν τις οικονομικές προοπτικές 
της χώρας μας. Και το «μαξιλάρι», δεν φτάνει για 
όλα.

Έλεος. Η χρησιμοποίηση του τραπεζικού συ-
στήματος για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών 
συμφερόντων, επιδεινώνει τα οικονομικά και οδη-
γεί στην ανακεφαλαιοποίηση με πιθανό το κούρε-
μα των καταθέσεων. Ένα ακόμη σενάριο τρόμου 
με αποτέλεσμα την «πυροδότηση» φυγής κεφα-
λαίων στο εξωτερικό.

Έλεος. Με την εφαρμογή του εκλογικού συ-
στήματος απλής αναλογικής, στην αυτοδιοίκηση, 
θα πολλαπλασιαστούν τα πολιτικά υβρίδια, μικρές 
δημοτικές ομάδες, που θα δημιουργήσουν τρα-
γελαφικές ιστορίες καθημερινότητας και θα την 
πληρώνουν οι πολίτες.

Έλεος. Ελέω ψηφοφόρων – καρμπόν, θα δού-
με για άλλη μια φορά να εκλέγονται πολύχρωμα 
και ετερόκλητα πρόσωπα ικανά για κάθε είδους 
κυβιστήσεις!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Επείγουσα 
ανακοίνωση 
των φιλόζωων

Από τους φιλοζωικούς συλλόγους (ΦΕΠ, PAWS), 
του νησιού μας, δημοσιοποιήθηκε επείγουσα ανακοί-
νωση σχετικά με τους χώρους φιλοξενίας των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς.

Η ανακοίνωση των φιλοζωικών οργανώσεων Πά-
ρου, έχει ως εξής:

«Ενημερώνουμε τον δήμο και τους πολίτες της Πά-
ρου ότι όλοι οι χώροι φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς που λειτουργούν με την φροντίδα των 

φιλοζωικών συλλόγων του νησιού PAWS και ΦΕΠ 
έχουν εξαντληθεί.

Τα αδέσποτα στην Πάρο αυξάνονται συνεχώς λόγω 
καθημερινών εγκαταλείψεων και μη στειρώσεων 
δεσποζόμενων κυρίως ζώων και οι φιλοζωικές αδυ-
νατούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε και να βρούμε 
άλλους χώρους φιλοξενίας. Οι φιλοζωικές που λει-
τουργούμε αποκλειστικά με εθελοντές, χωρίς καμία 
άλλη φυσική ή οικονομική στήριξη, σηκώνουμε τα 
χέρια και προειδοποιούμε ότι θα έχουμε πλέον αδέ-
σποτα στους δρόμους. Τα περιστατικά που αντιμετω-
πίζουμε είναι τόσα πολλά, ώστε το Πρόγραμμα του 
δήμου, μια φορά το χρόνο, αρκεί μόνο για 4-5 μήνες. 
Τον υπόλοιπο χρόνο καλύπτουμε με δικά μας έξοδα 
εμβολιασμούς, στειρώσεις, περιθάλψεις κλπ. για όλα 
τα υπόλοιπα σκυλιά και γατιά που περισυλλέγουμε. 
Είναι άμεση ανάγκη ο Δήμος να αναλάβει τις 
ευθύνες του, όπως αυτές ορίζονται από τη Νο-
μοθεσία (4039/12, 4235/14).

Παρά τις παροτρύνσεις και προτάσεις μας, ο δή-
μος ουδέποτε έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
αυξάνονται τα αδέσποτα στο νησί, όπως πχ ευρεία 
ενημέρωση των πολιτών για τις ευθύνες τους, για τη 
στείρωση ή την μη εγκατάλειψη ζώων, ή/και επιβολή 
προστίμων στους παραβάτες.

Διευκρινίζουμε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί 
κατά κανένα τρόπο απειλή, αλλά απλά προειδοποίηση 
για την πραγματικά τραγική κατάσταση που επικρα-
τεί στην Πάρο και που σύντομα θα αποτελέσει μείζον 
πρόβλημα εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Οι φιλοζωικές της Πάρου παραμένουμε ανοιχτές σε 
διάλογο και συνεργασία με τον δήμο και τις αρμόδιες 
αρχές».

Πρώτη 
συνάντηση 
Κωβαίου

Την Τετάρτη 27/2/2019 η δημοτική παράταξη: «Πά-
ρος, Επιμένουμε στην Πράξη», με επικεφαλής τον 
δήμαρχο, Μ. Κωβαίο, πραγματοποίησε στην κατά-
μεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου ΕΠΑ.Λ 
Πάρου την πρώτη προεκλογική συνάντηση.

Η εκδήλωση είχε τίτλο: «Πάρος, ένας τόπος για τα 
νιάτα» και χωρίστηκε σε τρία μέρη. 

Στην αρχή ο δήμαρχος παρουσίασε το έργο της 
πρώτης του θητείας υποστηρίζοντας: «Δημιουργήσα-
με νέα πολιτική κουλτούρα στην Πάρο. Θεμελιώσα-
με τη δημόσια διαβούλευση, την τοποθετήσαμε στο 
κέντρο της δραστηριότητάς μας. Και για αυτό καθι-
ερώσαμε την ημέρα του πολίτη. Ακούσαμε όλες τις 
απόψεις χωρίς να βάζουμε όρια από που προέρχο-
νται. Σπάσαμε τα κομματικά στεγανά, καταργήσαμε 
τις ιδεοληψίες. Και το αποτέλεσμα ήταν η αποδοτική 
συνεργασία των πολιτών με τη δημοτική αρχή». Ακό-
μα, ως λαμπρό παράδειγμα συνεργασίας ανέφερε τη 
δική του πρωτοβουλία για σύσταση της ΑΜΚΕ - Αστι-
κής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα Πάρου, 
που συνέβαλε στις μελέτες και εγκρίσεις πάνω στις 
οποίες υλοποιήθηκε το έργο καθώς και στη συγκέ-
ντρωση μέρους των χρημάτων που απαιτήθηκαν για 
την ολοκλήρωσή του.

Εν συνεχεία περιέγραψε αναλυτικά τα έργα, τις με-
λέτες και τις δράσεις που έγιναν σε κάθε έναν από 
τους εννιά τομείς παρεμβάσεις στην Πάρο. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης υπήρξε η συ-
ζήτηση με δημοσιογράφους που εκπροσώπησαν τη 
«Φωνή της Πάρου», τον Ρ/Σ «HXΩ FM» και την ιστο-
σελίδα «Fileleutheros.net». Η συζήτηση περιελάμβανε 
τέσσερις θεματικές (Οικονομικά του δήμου, υποδομές 
και δίκτυα, ανάπτυξη και τουρισμός και κοινωνική πο-
λιτική). Στο τέλος της διαδικασίας ερωτήσεις έκανε και 
το κοινό.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δημο-
τικοί σύμβουλοι και τα μέλη της παράταξης «Πάρος, 
Επιμένουμε στην Πράξη», που θα είναι εκ νέου στο 
ψηφοδέλτιο. Σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, ανέβαι-
ναν ένας-ένας στη σκηνή κι απεύθυναν έναν μικρό 
χαιρετισμό. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη της παράτα-
ξης «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη», που θα είναι 
εκ νέου στο ψηφοδέλτιο της είναι οι: Αντωνοπούλου 
Άννα του Κωνσταντίνου, Δευτερίγος Μιχαήλ-Εμμα-
νουήλ του Εμμανουήλ, Ζουμή Μαργαρίτα του Γεωργί-
ου, Καραχάλιος Σταύρος του Δημητρίου, Κονταράτος 
Ιωάννης του Ανδρέα, Κορνάρος Αντώνιος του Νικο-
λάου, Λεοντής Μικές του Δημητρίου, Μαζαρός Κων-
σταντίνος του Ιωσήφ, Μαλαματένιος Εμμανουήλ του 
Βατίστα, Μαλάμου Ιωάννα του Πέτρου, Μαλινδρέτος 
Χαράλαμπος του Γεωργίου, Μανωλάκη Θεοδοσία του 
Κοσμά, Μπόνης Στυλιανός του Νικολάου, Παντελαίος 
Ιωάννης του Νικολάου, Παντελαίος Ηλίας του Ιωάννη, 
Παντελαίος Πέτρος του Κωνσταντίνου, Πετρόπουλος 
Ιωάννης του Γεωργίου, Πούλιος Κωνσταντίνος του 
Ιωάννη, Πούλιος Γεώργιος του Ιωάννη, Ροδίτου Αγγε-
λική του Βασιλείου, Ροπαΐτου Μαργαρίτα του Γεωργί-
ου, Ρούσσος Αντώνιος του Νικολάου, Ρούσσος Βατί-
στας του Σωτηρίου, Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 
(Δώρα) του Βασιλείου, Σπανόπουλος Αθανάσιος του 
Γρηγορίου, Σπύρου Μαργαρίτα του Δημοσθένη, Τριβυ-
ζάς Βασίλειος του Γεωργίου. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 
του Πέτρου, Χριστόφορος Ευστράτιος του Δομένεγου 
και Χριστοφόρου Γιαννούλα του Δομένεγου.

Υποψηφιότητα Π. 
Τζανακόπουλου

Η «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου», του κ. Μ. Γλυνού, ανα-
κοίνωσε και δεύτερο κατάλογο υποψηφίων περιφε-
ρειακών συμβούλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μεταξύ των ονομάτων που ανακοίνωσε είναι και 
αυτό του κ. Παντελή Τζανακόπουλου, Αντιναύαρχου-
απόφοιτου της ΑΣΟΕΕ, περιφερειακού συμβούλου 
Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρου  του περιφερειακού 
συμβουλίου και πρώην έπαρχου, Πάρου.

Στην ανακοίνωσή του ο περιφερειακός συνδυασμός 
«Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου», του κ. Μ. Γλυνού, μεταξύ 
άλλων σημειώνει: «Συνεχίζοντας την κοινή μας πο-
ρεία ως Ανεξάρτητη, Ακηδεμόνευτη και Ακομμάτιστη 
αυτοδιοικητική παράταξη με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώ-
νουμε επιπλέον 17 συμπολίτες μας που εντάσσονται 
επίσημα στο ψηφοδέλτιο μας. Απευθυνόμαστε με 
ειλικρίνεια και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες των 
υπέροχων νησιών μας απ» όπου και αντλούμε τη δύ-
ναμή μας…».

Δημοτική 
συγκοινωνία

Την επέκταση του ωραρίου της δημοτικής συγκοι-
νωνίας προτείνει η δημοτική κοινότητα Πάρου (Πα-
ροικιάς), ύστερα από αίτημα της ένωσης γονέων και 
κηδεμόνων δήμου Πάρου.

Οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς 
πρότειναν ομόφωνα προς το δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου την καθιέρωση της επέκτασης του ωραρίου της 
δημοτικής συγκοινωνίας και τις απογευματινές ώρες 
με έκδοση εισιτηρίου, το αντίτιμο του οποίου θα καθο-
ριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου με την 
προϋπόθεση, μαθητές, άποροι και συνταξιούχοι να εί-
ναι ατελώς.

Χορός 
Λευκιανών

Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών την Κυριακή 
17/2/2019 πραγματοποίησε σε αίθουσα της Καλλιθέ-
ας, στην Αθήνα, τον ετήσιο χορό του.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου ο χορός ήταν 
πετυχημένος, καθώς: «[…] η μουσική ήταν απολαυ-
στική, χώρος και φαγητό πολύ καλό και το κέφι δεν 
άργησε να ανάψει. Η πίστα δεν έμεινε άδεια ούτε για 
λίγο, οι χοροί εναλλάσσονταν, μεγάλοι και μικροί δι-
ασκέδασαν με την καρδιά τους. Το συγκρότημα των 
μουσικών (Αντωνία Νίκα τραγούδι, Μανώλης Δελέ-
ντας βιολί, Πετρόπουλος Φανούρης λαούτο, Σκιαδάς 
Βαγγέλης κρουστά) και οι DJ έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους και μας χάρισαν ένα αξέχαστο απόγευμα. 
Η ευχάριστη ατμόσφαιρα στην αίθουσα αντανακλού-
σε στα πρόσωπα όλων των συμπατριωτών και φίλων, 
που χάρηκαν τις ώρες που περάσαμε όλοι μαζί, συζη-
τώντας και χορεύοντας».

Τέλος, ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του ευχαρίστη-
σε όλους για την παρουσία τους.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται µικρό δυάρι 
επιπλωµένο. Τηλ. για πληροφορίες: 
6972 077 052

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το ανθοπωλείο 
«Ντίνα» στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς ζητείται. Για πληροφορίες 
καλέστε στο: 6972 077 052

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-
χειακή επιχείρηση στην Πάρο, για 
την σεζόν 2019, άτοµα µε εµπειρία 
που θα αµειφθούν αναλόγως των 
προσόντων τους, για πλήρη και 
µερική απασχόληση, στις εξής 
ειδικότητες: 1.Προσωπικό Μπουφέ/
Σνακ Μπαρ-πισίνας, 2.Προετοιµα-
σία µπουφέ πρωινών, 3.Γενικών 
καθηκόντων-Οδηγός, 4.Καµαριέρες, 
5.Υπάλληλος υποδοχής. Παρακαλώ 
όπως επικοινωνήσετε µαζί µας 
για περισσότερες πληροφορίες και 
αποστολή βιογραφικών στο mail: 
parosjfk@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται 
για κατάστηµα επίπλων στην Αγκαιριά 
της Πάρου. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 6984 133 000

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 
πολυτελές ξενοδοχείο στη Νάουσα, 
καθαρίστριες, σερβιτόροι και 
µπαρίστας. Ικανοποιητικές απολαβές, 
γνώση αγγλικών επιθυµητή. Περίοδος 
Μάιος - Σεπτέµβριος. Αποταθείτε: 
22840-55022, 6977 447 788, 6974 
366 758, e-mail: info@naoussa-
hills.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρεία 
ενδυµάτων για δύο καταστήµατα στην 
Πάρο, στην Παροικιά και στις Λεύκες 
για σεζόν. Απαραίτητα, γνώσεις ξέ-
νων γλωσσών, χρήση υπολογιστών, 
δίπλωµα οδήγησης, µη καπνίστριες. 
Βιογραφικό µε φωτογραφία στο 
egeorgia2000@gmail.com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για καθαριότητα, πλύ-
σιµο και σιδέρωµα σε µικρό ξενώνα 
στις Λεύκες Πάρου. Απασχόληση 2-3 
ώρες την ηµέρα, από Μάιο-Σεπτέµ-
βριο 2019. Παρέχεται ασφάλιση, ΙΚΑ 
και Bonus. Τηλ. 6942 798 728, 22840 
41583

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 
εργασία στο κατάστηµα Express 
Μarket στον Περιφερειακό Παροικίας, 
σε όλα τα πόστα, ράφια, αποθήκη, 
ταµείο, µανάβικο, πάγκο κοπής. 
Μόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 

εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ζητείται 
για καθηµερινή µερική απασχόληση 
στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
στην Πάρο. Απαραίτητη εµπειρία στο 
χώρο της ψυχικής υγείας. Βιογραφι-
κά: kmparos@epapsy.gr

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 
ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη σεζόν, 
στις θέσεις: 1) Σερβιτόρος/ρα, 2) 
Άτοµο για παρασκευή πρωινού και 
γευµάτων και 3) Άτοµο γενικών 
καθηκόντων, (συντηρήσεις, κλπ). Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 514 256, Κος 
Βαγγέλης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το 
ξενοδοχείο SUMMER SENSES στην 
Πούντα της Πάρου, για τις παρακάτω 
ειδικότητες: 1. Γκρουµ – Οδηγούς, 2. 
Καµαριέρα, 3. Καθαριστές, 4. Λάντζα. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
manager@summersenses.gr

ΚΑΜΕΡΙΕΡΕΣ (2) ζητούνται για 
ένα στούντιο δύο ατόµων και 2 
βίλλες τεσσάρων και έξι ατόµων που 
βρίσκονται στο χώρο 5* ξενοδοχείου, 
7 περίπου χλµ. από τη Παροικιά προς 
Παρασπόρο. Άριστο πακέτο αποδο-
χών. Τηλ. 6977 006 080

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
ζητούνται για εργασία, από ανώνυµη 
εταιρεία καθαριότητας για την περιοχή 
της Πάρου. Παρέχεται ασφάλιση. Τηλ. 
για πληροφορίες:213 006 2849

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 
κυλικείο του Αερολιµένα Πάρου, για 
τις θέσεις: 1) ταµία, 2) barista – µπου-
φέ, 3) τυλιχτή και 4) κρύας κουζίνας. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Η 
σχετική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη. 
Τηλ. 698 2925 141

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€

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο, το διευθυντή, του ιατρούς και το προσωπικό 

του Κέντρου Υγείας Πάρου, για την αμέριστη φροντίδα που έδειξαν κατά τη διάρ-
κεια της νοσηλείας του πατέρα μας Αρκά Δημητρίου.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο 

πένθος μας, στην απώλεια του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού ΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί το Σάββατο 
30 Μαρτίου 2019, στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής 
στο Μαράθι. 

Η σύζυγος Ελισάβετ, τα παιδιά του Ζαμπέτα και Μαρου-
σώ και τα εγγόνια του
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Η ανέπαφη 
ελληνική 
πραγματικότητα

Πριν από ένα μήνα, έλαβα από την τράπεζα την νέα 
χρεωστική μου κάρτα. Ποιος εγώ, διαχρονικός πολέμι-
ος του πλαστικού χρήματος. Οι συναλλαγές «εξελίσ-
σονται» ταχύτατα. Το χρήμα ως μέσο ανταλλαγής, τα 
κέρματα, τα χαρτονομίσματα, οι επιταγές, τα γραμμά-
τια ανήκουν στο παρελθόν. Η χρήση των καρτών, το 
E-Banking, έχουν αλλάξει συνήθειες, μαζί -πλέον!- με 
την χρήση του κινητού μας (Mobile Banking).

Αναφέρουν, ως πλεονέκτημα την ταχύτητα και αμε-
σότητα των συναλλαγών με κάρτες. Όμως, χάσαμε την 
επαφή με την πραγματικότητα της κατάστασης, στην 
κοινωνία της κρίσης που βιώνουμε. Το πραγματικό 
χρήμα και τα κεφάλαια τα διαχειρίζονται οι τράπεζες 
και το κράτος μέσω των υπουργικών χαρτοφυλακίων. 

Δηλαδή, ανά πάσα 
στιγμή κλείνουν οι 
τράπεζες, με τους 
λογαριασμούς μας 
να κάνουν φτερά! 
Άλλωστε στο πρό-
σφατο παρελθόν 
εφαρμόσθηκε στην 
άμεση κρίση ρευ-
στότητας. Και, εγώ 
ο αδαής, πριν παρα-
λάβω την νέα μου 
κάρτα! Απαντώντας, 
στην ερώτηση της 
εκάστοτε ταμία των 
καταστημάτων, αν 

είναι ανέπαφη ή όχι; με περισσή βεβαιότητα, ότι είμαι 
παραδοσιακός λάτρης της επαφής και της ανθρώπι-
νης επικοινωνίας! Η νέα κάρτα, είναι ανέπαφη θες, 
δεν θες... και όχι τίποτε άλλο, κάποτε, ιδιαιτέρως στην 
επαρχία, τους καλοκαιρινούς μήνες, αν πλήρωνες 2 ή 
8 ευρώ με κάρτα στον έμπορο, έκανε και φασαρία, 
γιατί δεν είχες ρευστό! Δυστυχώς, με την ανέπαφη 
κάρτα δεν διαχειριζόμαστε:

1. το αντίτιμο της εργασίας μας
2. τις πληρωμές μας 
3. την αξία και αμεσότητα των αγαθών
4. τα χρηματοοικονομικά κεφάλαια και τις αποταμι-

εύσεις μας
5. τη ρευστότητα της κοινωνίας μας στο συναλλα-

κτικό κύκλωμα

Συνεπώς, για να ξεπεράσει αυτή την κρίση ο καπι-
ταλισμός του καζίνου, της ψηφιακής τεχνολογίας και 
των ολιγαρχιών, καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος 
του κεφαλαίου και της εργασίας κηρύσσοντας πό-
λεμο στην κοινωνία. Έπεται και… το κρυπτονόμισμα 
(Bitcoin)! Δέκα χρόνια ζούμε, την ανυπαρξία επαφής 
(ανέπαφη) -κάθε άλλο από εσκεμμένη!- με την κοι-
νωνική πραγματικότητα, των τραπεζών και των πο-
λιτικών. Αποκαλώντας, φασίστες την πλειοψηφία του 
λαού που διαμαρτύρεται για το Σύνταγμα, τα δίκαια 
της πατρίδας του και τις συνθήκες διαβίωσης του. 
Παράλληλα, αυξάνονται οι στρατιές απελπισμένων, 
αστέγων, ανέργων, στον βωμό διατήρησης του ευρώ, 
μειώνοντας την ταχύτητα και ποσότητα κυκλοφορίας 
του, στα χέρια των συναλλασσόμενων! Η εσκεμμένη 
ανέπαφη πραγματικότητα δημιουργήθηκε από: υπερ-
δανεισμό της χώρας για χάρη του διαχρονικού πε-
λατειακού κρατικού συστήματος, συστηματική κλοπή 
των ασφαλιστικών ταμείων, «θεσμική» παραγραφή 
των χρεών που είχαν τα κόμματα στις τράπεζες με την 
παράλληλη αμνηστία των τραπεζιτών πραγματοποι-
ώντας την παραγραφή, τα διαπλεκόμενα πανηγύρια 
των κυβερνήσεων, τους κλέφτες εργολήπτες και προ-
μηθευτές Δημοσίου, τις διαχρονικές ποδοσφαιρικές 
και ραδιοτηλεοπτικές «παράγκες», τις λίστες γνωστών 
φοροφυγάδων και σκανδάλων (Siemens, Λαγκάρντ 
etc).

Η εθνική χρεοκοπία (συντεταγμένη, ασύντακτη 
δεν έχει σημασία, πλέον!) συνέπεια της πελατειακής 
και πολιτικής μαλάκυνσης των κομμάτων μαζί με τα 
κοινωνικά δεινά της χώρας, μας βυθίζουν στο τέλμα:  
κλοπές, δολοφονίες, ανεργία, πτώχευση ή ξεπούλημα 
αναρίθμητων επιχειρήσεων, πληθυσμιακή ταπείνωση 
των ελλήνων, συσσίτια, μετανάστευση (brain drain) 
της νεολαίας μας, παρηγοριά στα ψυχοφάρμακα, αύ-
ξηση αυτοκτονιών, τυφλή οργή λαού παρακολουθώ-
ντας τη χώρα του, εξευτελισμένη-εξαρτημένη, να ξε-
πουλά εκβιαζόμενη τον πλούτο της και να σκυλευεται, 
διεθνώς η ιστορία της μαζί με τα ιερά και όσια κλπ

Εν κατακλείδι, η αντίληψη της ανέπαφης πραγματι-
κότητας θεωρώ ότι, ερμηνεύεται στην έκφραση του 
καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα, Χρήστου Γιαν-
ναρά: «Η αξιοπρέπεια σήμερα, βρίσκεται σε ανυπαρ-
ξία». Περιγράφοντας, γλαφυρότατα και στο ομώνυμο 
βιβλίο του, την απαίτηση: «Να επαναστατήσει η αξιο-
πρέπεια». Η εξάλειψη της ανέπαφης πραγματικότητας 
επαφίεται στις αρχές, αξίες και τα ιδανικά των εκάστο-
τε πολιτών της κανονικότητας, εκλέγοντας αντιπρό-
σωπους, με κριτήριο τα προαναφερόμενα συστατικά 
και την υγιής ελληνοκεντρικότητα.

Γιώργος Ε. Δεκάριστος
Οικονομολόγος-Λογιστής

Απόψεις - Ειδήσεις

Άμπελος ή 
κλήμα

Πολλές οι ποικιλίες του, που καλλιεργούνται στις εύ-
κρατες περιοχές της γης. Καλλιεργείται κυρίως για τον 
καρπό του το σταφύλι, αλλά και για τα φύλλα του, που 
χρησιμοποιούνται στην μαγειρική. 

Όλοι γνωρίζουμε, ότι η Πάρος είναι από τους σημα-
ντικούς οίνο - τουριστικούς προορισμούς των Κυκλά-
δων, δίνοντας την ευκαιρία σε φίλους του κρασιού, να 
δοκιμάσουν όλες τις γνωστές ανά τον κόσμο ποικιλίες 
της χαρακτηρισμένες ως Π.Ο.Π. αλλά και άλλες λιγό-
τερο γνωστές, λευκού και κόκκινου κρασιού. Στην αρ-
χαία Ελλάδα, ο οίνος ήταν απαραίτητος στα συμπόσια 
όπου οι συμμετέχοντες μέσα από φιλοσοφικές συζη-
τήσεις, αντάλλασαν ιδέες για διάφορα θέματα. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος 
ήταν γιός του Διόνυσου και της Αριάδνης. Σύμφωνα 
με τον Κλέαρχο τον Σολέα, ο πρώτος που ανακάλυψε 
την τέχνη της οινοποιίας ήταν ο Μάρωνας, υιός του 
Ευάνθη, που τον τιμούσαν στην Θράκη. Ο αμπελώνας 
στην Πάρο έχει ιστορικές ρίζες που χάνονται στα βάθη 
των αιώνων. Επιστημονικές έρευνες, χρονολογούν τον 
Παριανό αμπελώνα από την εποχή του Κυκλαδικού 
πολιτισμού, ανάμεσα στο 3.200 – 2.000 π.χ.

Τη δεκαετία του ’80 οι αμπελώνες στο νησί μας, ξε-
περνούσαν τα 10.000 στρέμματα, ενώ σήμερα η μεί-
ωσή τους είναι φανερή, αφού έχουν περιοριστεί μόλις 
στα 5.000 στρέμματα. Ακόμα, χρόνο με τον χρόνο βλέ-
πουμε ότι όλο και περισσότεροι αγρότες εγκαταλεί-
πουν τους αμπελώνες τους, ενώ οι νέοι είναι λίγοι που 
συνεχίζουν το έργο των πατεράδων τους.

Ο αγροτικός συνεταιρισμός του νησιού μας, κατα-
βάλλει προσπάθειες για την αναβάθμιση και ανάπτυξη 
του παριανού αμπελώνα, με σκοπό την ανάδειξη πα-
λαιών ποικιλιών, που οι επικρατέστερες είναι η Μαν-
δηλαριά, το μαύρο Αϊδάνι, το λευκό Σαββατιανό και η 
Μονεμβασιά, που θεωρείται από τις πλέον ακουστές 
στο εξωτερικό, γνωστή από την εποχή της ενετοκρα-
τίας. Στο κάθε Παριανό τραπέζι όμως, υπάρχει το δικό 
του κρασί από ιδιωτικούς μικρούς αμπελώνες, που ο 
φιλοξενούμενος θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, αφού 
η κάθε οικογένεια, έχει τα δικά της μυστικά, στην καλ-
λιέργεια και παρασκευή οίνου που έχουν περάσει από 
γενιά σε γενιά. 

Οι συνηθέστερες ασθένειες είναι το Ωίδιο, μύκητας 
που προσβάλλει το αμπέλι καλύπτοντας τα φύλλα με 
ένα λευκό γκρι επίχρισμα που μοιάζει με στάχτη. Για 
την καταπολέμηση γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί ή 
θειάφισμα. Σοβαρή όμως άλλη ασθένεια είναι η φυλ-
λοξήρα. Έντομο του εδάφους, που προσβάλλει τις ρί-
ζες του φυτού, με αποτέλεσμα αυτό να ξεραίνεται. 

Το κλάδεμα του αμπελιού, είναι από τις σπουδαι-
ότερες καλλιεργητικές εργασίες και επηρεάζει όχι 
μόνο την παραγωγή της χρονιάς, αλλά και των επό-
μενων. Γι’ αυτό, καλό θα είναι να γίνεται από ειδικό, 
στα μέσα Φεβρουαρίου. Πρέπει να είναι αυστηρό για 
την επίτευξη καλύτερης παραγωγής. Όπως λέει και η 
παροιμία «κάλιο να κλαίει το κλήμα παρά να κλαίει ο 
αμπελουργός».

Παναγιώτης Δημόπουλος

Με 
καθυστέρηση 
ενός έτους…

Την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχο-
λικής εκπαίδευσης σε επιπλέον 114 δήμους για το 
επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 προβλέπει Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

Με την ένταξη των 114 δήμων, αναμένονται περί-
που 16.000 νέες εγγραφές προνηπίων -πέραν των 
περίπου 24.000 προνηπίων που φοιτούν ήδη στα 
νηπιαγωγεία των δήμων αυτών- και απελευθέρωση 
ισάριθμων, ενδεχομένως, θέσεων στις δομές των παι-

δικών σταθμών, διαθέσιμες για μικρότερα παιδιά και 
βρέφη. 

Συνολικά, από τους 325 δήμους της χώρας, 184 
δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί στη δίχρονη προσχολική εκ-
παίδευση κατά το τρέχον πρώτο σχολικό έτος εφαρ-
μογής του νόμου. Με την έναρξη του σχολικού έτους 
2019-20 ο συνολικός αριθμός των δήμων εφαρμογής 
της θα ανέρχεται σε 298 δήμους. Με βάση τα παρα-
πάνω, για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένονται 
155.000 μαθητές στα δημόσια νηπιαγωγεία σε σύνο-
λο 184.026 γεννήσεων. Προκύπτει δηλαδή ένα ποσο-
στό 84% νηπίων και προνηπίων που θα φοιτούν στη 
δημόσια δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχο-
λικό έτος 2019-20.

Τέλος, με καθυστέρηση ενός έτους εντάσσεται και 
ο δήμος Πάρου μεταξύ των 114 δήμων που θα λει-
τουργούν σχολείο με δίχρονη υποχρεωτική προσχολι-
κή εκπαίδευση.



14 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Ο ΑΟΠ στο 
πανελλήνιο 
πρωτάθλημα 
ανώμαλου 
δρόμου

Μία ακόμα επιτυχία είχε το τμήμα κλασικού αθλη-
τισμού του ΑΟΠ, καθώς ο αθλητής του, Γιάννης Αλι-
φιέρης, με μόλις τέσσερις μήνες προπόνηση, κατάφερε 
κάτω από δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες να τερ-
ματίσει και να βαθμολογηθεί στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα 10 χιλιομέτρων ανώμαλου δρόμου ανδρών, 
που πραγματοποιήθηκε στην Πηγή Τρικάλων.

Σημειώνουμε ότι σ’ αυτούς τους αγώνες διακρίθη-
καν οι αθλητές από τις Κυκλάδες, καθώς ο ΑΟ Μυ-
κόνου κατάκτησε την πρώτη θέση στους άνδρες (είχε 
πρώτο και τρίτο νικητή στο βάθρο των ανδρών), ενώ 
είχε δεύτερη νικήτρια αθλήτρια και στην κατηγορία 8 
χλμ. γυναικών.

Για την ιστορία, ο πρώτος νικητής στους άνδρες, 
Μυκονιάτης, Μάρκος Γκιούρλιας, νίκησε με επίδοση 
30.53, ενώ ο παριανός αθλητής, Γιάννης Αλιφιέρης, 
έκανε χρόνο 34.44.

Αθλητικά

Τους κατάπιε ο 
Μαρπησσαϊκός!

Σημαντική νίκη πήρε η ανδρική ομάδα του Μαρπησ-
σαϊκού με 75-71 επί του Πανναξιακού στο κλειστό γυ-
μναστήριο Μάρπησσας.

Ο Μαρπησσαϊκός μπορούσε να πάρει και μεγαλύτε-
ρη διαφορά στο σκορ, αλλά η ομάδα της Νάξου είχες 
σε μεγάλη μέρα τους Μαγγιώρο και Αρτσάνο, που πέ-
τυχαν οι δυο τους 47 πόντους, εκ των οποίων οι 21 
με τρίποντα! Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-15, 
35-33, 57-51 και 75-71.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Γεωργίτσος 2, Λουκής, Κουτσιού-

κης 17 (1), Κληρονόμος, Καζακίδης 11, Σκιαδάς 7, Μ. 
Ρούσσος 1, Γλυνός 16 (2), Ξανθόπουλος 8, Παντελαί-
ος, Κολοβός 10, Εμ. Ρούσσος 3

Πανναξιακός: Φλεριανός, Μαγγιώρος 23 (2), Πιτ-
ταράς 8 (2), Αρτσάνος 24 (5), Λάσκαρης, Κορακίτης, 
Γρυλλάκης 4, Αδελφουλάκος 10, Σαράντος, Βόμβας, 
Βασιλειάδης, Μαυρομμάτης 2

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Ανδρών)
1. Φανάρια 8
2. Μαρπησσαϊκός 6
3. ΑΕ Σαντορίνης 5
4. Πανναξιακός 5

Δυνατές οι κορασίδες του ΑΟΠ
Με νίκη ολοκλήρωσαν οι κορασίδες του ΑΟΠ το 

πρωτάθλημα Κυκλάδων, αφού στην τελευταία επί-
σημη υποχρέωσή τους φέτος κέρδισαν με 27-41 στη 
Νάξο τα Φανάρια.

Οι κορασίδες του ΑΟΠ –που οι φετινές τους δυ-
νατότητες ήταν πολύ μεγαλύτερες από τη θέση που 
έχουν στον βαθμολογικό πίνακα- πήραν κεφάλι στο 
σκορ από την αρχή του αγώνα. Τα δεκάλεπτα ήταν: 
1-9, 6-13, 12-27 και 27-41.

Οι πρωταγωνίστριες
Φανάρια: Μιχελοπούλου, Μουστάκη, Μαθιάσου 

14 (1), Κ. Χουζούρη, Σ. Χουζούρη, Μαράκη 9, Βελιανί-
τη, Κουφοπούλου, Γιαννακοπούλου

ΑΟΠ: Κοττίκα 2, Ακάλεστου, Ρούσσου, Βιώνη 10, 
Περράκη, Βεντουρή 8, Σιφναίου, Ιωαννίδου 13, Πε-
τροπούλου 8

Βαθμολογία Β’ Όμ. Κορασίδων
1. ΑΕ Σαντορίνης 11
2. Πανναξιακός 10
3. ΑΟΠ 10
4. Μαρπησσαϊκός 10
5. Φανάρια 7
Σημ.: Όλες οι ομάδες πλην ΑΟΠ έχουν από 2 αγω-

νιστικές ακόμα.

Νίκη ουσίας για ΑΟΠ
Μπορεί ο ΑΟΠ να μην κάλυψε τη διαφορά που είχε 

χάσει από τον Πλοηγό Αντιπάρου στον πρώτο γύρο, 
αλλά η νίκη του με 50-67 ήταν αυτή που τον έφερε 
σε θέση βολής στη βαθμολογία του Β’ Ομίλου παίδων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον, και κάθε παιχνίδι είναι και μία μάχη.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι Παροικιώτες ήταν σε μία 
από τις καλύτερες μέρες τους στο πρωτάθλημα, ενώ 
από την άλλη, η ομάδα έκπληξη της Αντιπάρου προ-
σπαθούσε με όπλο της τα μακρινά σουτ να γυρίσει το 
παιχνίδι, κάτι όμως που δεν έγινε. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα ήταν: 13-20, 25-26, 39-46 και 50-67.

Οι πρωταγωνιστές
Πλοηγός: Α. Φαρούπος 10, Π. Μαρινάτος, Δ. Μα-

ρινάτος Δ. 9, Χ. Φαρούπος 4, Χ. Αθανασίου, Χιούσα 8, 
Βισκούλλι, Σκιαδάς, Τριαντάφυλλος 19 (2), Φ. Αθανα-
σίου

ΑΟΠ: Λάβδας 13 (3), Αλιπράντης 21 (4), Μπομπο-
τάς 6, Γυφτόπουλος 2, Πάσσαρης, Δαφερέρας, Θωμό-
πουλος 18 (3), Δρόσος 3, Καπετανέας, Σαρρής, Σκια-
δάς 4, Πετρόπουλος.

Λύγισε ο Μαρπησσαϊκός
Πολύ καλύτερη η ομάδα ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» νίκησε 

με 68-34 τον Μαρπησσαϊκό στη Νάξο, για τον Β’ Όμι-
λο της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν:  16-10, 31-16, 54-
20 και 68-34.

Οι πρωταγωνιστές
Φανάρια: Τσελέντης, Γκιόργκα 4, Παπανικολάου 

21 (1), Βερνίκος Ε. 2, Βασιλάκης 1, Σεϊντίνι 26 (2), Δό-
κλης 4, Τσακωνιάτης 2, Βερνίκος Γ. 2, Τελόπουλος 2, 
Χιλάι 4, Χιλά

Μαρπησσαϊκός: Ρίνι, Δαγδελένης 1, Μηναδάκης, 
Τριβυζάς, Ρηγόπουλος 6, Χαλιάς 4, Μελανίτης 4, Ζου-
μής 10, Ανουσάκης 4, Πετρόπουλος 5.

Βαθμολογία (Β’ Όμ. Παίδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πλοηγός Αντιπάρου 15
3. Φανάρια 14
4. ΑΟΠ 13
5. Πανναξιακός 9
6. Μαρπησσαϊκός 9
Σημ.: Πλοηγός και Μαρπησσαϊκός έχουν έναν αγώ-

να περισσότερο.

Κλειστό 
Παροικιάς

Το σημαντικό ζήτημα, που απασχολεί όλους μας, το 
θέμα του «κλειστού Παροικιάς», φαίνεται ότι μπαίνει 
στην τελική ευθεία, όσον αφορά την υλοποίηση του 
έργου.

Ένα έργο που έρχεται με καθυστέρηση κάποιων δε-
καετιών, χάρη στις αθλητικές επιτυχίες των παιδιών 
(μαθητών) του Αθλητικού Ομίλου Πάρου τα τελευταία 
έξι χρόνια. Και ενώ στην παρούσα φάση θα έπρεπε 
όλοι ανεξαιρέτως να μάχονται ώστε να μπορέσει να 
ενταχθεί το μεγάλο έργο στο Φιλόδημο ΙΙ (πρόσκληση 

του υπουργείου Εσωτερικών για κατασκευή αθλητι-
κών εγκαταστάσεων ύψους 600.000 ευρώ ανά Δήμο 
με καταλυτική ημερομηνία την 30/04/2019) ώστε να 
εξευρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα (υπάρχουν ήδη τα 
400.000 ευρώ της ΚΔΕΠΑΠ), για την υλοποίησή του… 
βλέπω με μεγάλη μου θλίψη… κάποιοι να προσπαθούν 
να το καπηλευτούν για μικροπολιτικά συμφέροντα.

Θα μπορούσα να αναφερθώ, αποδεδειγμένα σε 
πάρα πολλά αντιφατικά και στενάχωρα γεγονότα, που 
έχω βιώσει μέχρι τώρα... Τα τελευταία έξι χρόνια κα-
ταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγ-
ματοποίηση του έργου αυτού… Αλλά… δε θα ήθελα να 
στεναχωρήσω αρκετό κόσμο, στο νησί μας, πιστεύω 
δε, ότι δεν είναι ωραίο και σωστό να εσπείρονται διχό-
νοιες ανάμεσά μας, ειδικότερα όταν πρόκειται για την 

δημιουργία ενός κοινωφελούς έργου.
Ούτως η άλλως, αυτονόητα, όσον αφορά στο «ιστο-

ρικό» πραγματώσεως του έργου στο νησί μας, θα γρα-
φεί, ότι το έργο έγινε επί Δημαρχίας Μάρκου Κωβαίου, 
με πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ τον Θανάση Μαρινόπουλο 
και επί προεδρίας του Α.Ο. Πάρου της Μαρίας Κου-
τσονικολή.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου 
για την συμπαράστασή σας και την υπομονή σας όλα 
αυτά τα χρόνια και εύχομαι με την βοήθεια της Πανα-
γιάς μας το όνειρο των παιδιών μας, αλλά και το δικό 
μας να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Λάμπρου Αντώνης
Αντιπρόεδρος ΑΟΠ
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Ισοπαλία που 
ήταν ήττα…

Ισόπαλος 1-1 με τον ΑΟ Σερίφου ήρθε ο ΑΟΠ στο 
μεγάλο ντέρμπι του Β’ Ομίλου της ΕΠΣΚ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Σέριφο.

Η παριανή ομάδα προσπάθησε για τη νίκη που θα 
της έδινε την πρώτη θέση και το μπόνους των +2 βαθ-
μών στον όμιλο που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Κυ-
κλάδων, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε 0-1 με σουτ του Παπαθεοδώ-
ρου στο 65ο λεπτό, αλλά η ομάδα της Σερίφου ισοφά-
ρισε σε 1-1 με κεφαλιά του Κ. Παρίση, στο 77ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: Κ. Βαλσαμάκης, Κων/νος Βαλσαμάκης, 

Παγιολάρι, Κ. Παρίσης (Αραβαντινός), Μουστάκας, 
Μαγουλάς, Λιβάνιος, Παπαδόπουλος, Δ. Παρίσης (Ρε-
βίνθης)

ΑΟΠ: Καντιώτης (Ιω. Σαρρής), Ρέλλας, Γκιόκα (Τ. 
Σαρρής), Καραγκούνης, Τσούκε, Παπαθεοδώρου (Ανυ-
φαντής), Σγουράτι (Αρκουλής), Γιαννούλης, Χίσκα, 
Γιουρτζίδης

Διαιτητής: Καλογεράς, με βοηθούς τους κ.κ. Ελευ-
θεριάδη και Ε. Ρούσσο

Αγώνας σε συνέχειες…
Ο Παμμηλιακός πέρασε με νίκη από την Πάρο νι-

κώντας με 0-3 τον Αστέρα Μαρμάρων και μ’ αυτό το 
τρίποντο νίκης κέρδισε την τρίτη θέση του Β’ Ομίλου 
της ΕΠΣΚ, που του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει 
στα μπαράζ την είσοδό του στον Όμιλο για τον πρω-
ταθλητή Κυκλάδων.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να έχουν αξία για τη μάχη 
των θέσεων στον Β’ Όμιλο της ΕΠΣΚ, αλλά αυτό που 
έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η αναξιοπιστία του 
πρωταθλήματος Κυκλάδων, που είναι το χειρότερο 
στην Ελλάδα από άποψης διεξαγωγής των αγωνιστι-
κών υποχρεώσεων.

Έτσι, το Σάββατο, το απόγευμα, ο αγώνας ήταν προ-
γραμματισμένος να ξεκινήσει στις 3.30 το μεσημέρι. 
Το πλοίο από τη Μήλο είχε καθυστέρηση και η ώρα 
έναρξης του αγώνα μετατέθηκε για τις 6 το απόγευ-
μα! Τότε προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα για την ομά-
δα των Μαρμάρων, αφού τρεις ποδοσφαιριστές της 
που διαμένουν στην Αθήνα (Αναστασάκης, Παρζάλης, 
Αμπράμοβ), έπρεπε να προλάβουν το πλοίο της επι-
στροφής από Πάρο για Πειραιά! Οι συγκεκριμένοι 
ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στο α’ ημίχρονο με την 
ομάδα τους και στη συνέχεια έγιναν αλλαγή για να 
προλάβουν το πλοίο.

Για την ιστορία, το α’ ημίχρονο τελείωσε 0-0 ενώ 
στο β’ ημίχρονο που είχαν φύγει οι τρεις βασικοί ποδο-
σφαιριστές του Αστέρα, ο Παμμηλιακός νίκησε με 0-3! 
Μαζί με όλα αυτά υπήρξε και μία διακοπή μισής ώρας 
στο β’ ημίχρονο (στο 50ο λεπτό), λόγω προβλήματος 
στον ηλεκτροφωτισμό του αγωνιστικού χώρου. Ακόμα, 
σαν κερασάκι στην τούρτα ήλθε και η παραίτηση του 
προπονητή του Αστέρα, Χρ. Σάμιου, ως διαμαρτυρία 
για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος από 
την ΕΠΣΚ. Τέλος, τα γκολ για τον Παμμηλιακό πέτυχαν 
ο Β. Καμακάρης, ο Σάντα και ο Α. Μαυρογιάννης.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Αμπράμοβ (Σομπόνης), 

Αναστασάκης (Αλιπράντης), Παρζάλης (Σούλι), Σ. Μπε-
λούκης, Κληρονόμος, Κλούβας, Μοστράτος, Νταής, Αν. 
Μπελούκης, Χαραλαμπίδης, Χριστόφορος (Μπάκο)

Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Α. Κυρίτσης, Δρίλης, 
Λικάι, Μ. Καμακάρης, Α. Σοσόλι, Γ. Μαυρογιάννης, 
Σάντα, Β. Καμακάρης, Παπαδημητρίου, Ν. Σοσόλι (Α. 
Μαυρογιάννης)

Διαιτητής: Καλογεράς, με βοηθούς τους κ.κ. Ζαρά-
νη και Ε. Ρούσσο.

Απρόσμενη ήττα για Νηρέα
Απρόσμενη ήττα με 1-0 δέχθηκε ο Νηρέας από τον 

ΑΠΣ Κύθνου, στο γήπεδο της Σερίφου, με αποτέλεσμα 
έως και τον τελευταίο αγώνα που απομένει της ομά-
δας της Νάουσας με τον Μαρπησσαϊκό, να μη γνω-
ρίζουμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα αποφύγει 
–απευθείας- τον υποβιβασμό.

Η ομάδα του Νηρέα είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί 
στο πρώτο ημίχρονο, δίχως να σημαίνει αυτό ότι ήταν 
ανώτερη της Κύθνου. Το γκολ για τους τυπικά γηπε-
δούχους πέτυχε στο 50ο λεπτό ο Πιτέρης με σουτ.

Οι πρωταγωνιστές
Κύθνος: Γκρίελας, Π. Λαρεντζάκης (Βλαστάρης), Φ. 

Λαρεντζάκης, Ψαρράς, Λεβαντής, Πιπέρης, Γκούμας, Θ. 
Γονίδης, Ν. Γονίδης (Ι. Λαρεντζάκης), Τσάπα (Κούτσι), 
Γαυδεράκης

Νηρέας: Φ. Ζουμής, Τριπολιτσιώνης, Βράπι (Κρίστι), 
Η. Ζουμής, Άλκο, Ρεσουλάι (Βασιλάρης), Μπαμπαλιού, 
Αρκουλής, Ρούσσος, Ραμπαβίλας, Σιμόπουλος

Διαιτητής: Χ. Ελευθεριάδης με βοηθούς τους κ.κ. 
Κυριακόπουλο και Ε. Ρούσσο.

Όλα τα αποτελέσματα
Β’ Όμιλος
Κύθνος-Νηρέας 1-0
Σέριφος – ΑΟΠ 1-1
Αστέρας Μαρμάρων – Παμμηλιακός 0-3
Βαθμολογία
1. Σέριφος 33  

   (μπαράζ για πρωταθλητή)
2. ΑΟΠ 31  

   (μπαράζ για πρωταθλητή)
3. Παμμηλιακός 24  

   (μπαράζ για είσοδο στον Όμιλο ανάδειξης  
   πρωταθλητή)

4. Αστέρας Μαρμάρων 20  
   (μπαράζ για σωτηρία στην Α’ ΕΠΣΚ)

5. Νηρέας 18
6. Μαρπησσαϊκός 15

7. Κύθνος 9
8. Πανσιφναϊκός -6
Σημ.: Μαρπησσαϊκός και Νηρέας έχουν ένα αγώνα 

λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική
Νηρέας - Μαρπησσαϊκός
Μπαράζ τρίτων ομάδων Ομίλων
Μύκονος – Καρτεράδος 6-0
Βαθμολογία
1. Μύκονος 3
2. Καρτεράδος 0
3. Παμμηλιακός 0
Επόμενη αγωνιστική
Παμμηλιακός – Καρτεράδος
Μπαράζ τέταρτων ομάδων Ομίλων
Πάγος – Ίος 1-0
Βαθμολογία
1. Πάγος 3
2. Ίος 3
3. Νηρέας ή Αστέρας Μαρμάρων 0
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Νηρέας – Παμμηλιακός 3-2
Μαρπησσαϊκός – Πανσιφναϊκός 3-3
Βαθμολογία
1. Πανσιφναϊκός 16
2. ΑΟΠ 13
3. Παμμηλιακός 10
4. Μαρπησσαϊκός 4
5. Νηρέας 3
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει ολοκληρώσει τους αγώ-

νες. Ο Πανσιφναϊκός έχει 7 αγώνες. Μαρπησσαϊκός 
και Νηρέας έχουν 6 αγώνες. Ο ΑΟΠ έχει 5 αγώνες.

Κύπελλο
Σήμερα, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 είναι προ-

γραμματισμένος ο μοναδικός αγώνας που είναι σε εκ-
κρεμότητα για τα προημιτελικά του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Κυκλάδων. Αυτός είναι ο αγώνας μεταξύ ΑΟ Πάρου 
και ΠΑΣ Τήνου, στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς.

Σε περίπτωση πρόκρισης (οι αγώνες είναι μονοί), 
ο ΑΟΠ θα αγωνιστεί και πάλι σε μονό αγώνα, στην 
Παροικιά, με τον Πανναξιακό. Το άλλο ζευγάρι του 
ημιτελικού είναι ο αγώνας του ΑΟ Μυκόνου με τον 
Πανθηραϊκό, στη Μύκονο.

Αθλητικά




