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Αμπέλια

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η 
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας 
νέας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν έως τις 27 Μαρτί-
ου 2019, να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα  
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στον τομέα «ψηφιακές υπηρεσίες» (http://e-services.
minagric.gr)

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρό-
σωπα οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευ-
ση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτούμενης προς 
χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα αγροτεμάχια για 
χορήγηση άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολο-
γητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α μίσθωσης για περί-
οδο μίσθωσης άνω των 8 ετών. 

Οι άδειες νέας φύτευσης θα χορηγηθούν βάσει κρι-
τηρίων προτεραιότητας με τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση 
β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος 
γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 

ειδικούς περιορισμούς
δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμε-
ταλλεύσεων και

ε) προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. 
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε 

στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής 
στη Σύρο (τηλ.: 22810 98833) καθώς και στο τμήμα 
αγροτικής οικονομίας της περιφερειακής ενότητας Πά-
ρου.

Μετατροπή αμπελώνων
Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμμα-

τος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περι-
όδου 2019 / 2020 και τα κονδύλια που προβλέπονται, 
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο 
τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πάρου. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι 1/3/2019 – 
20/5/2019

Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1. Δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 2017 και 2018.
2. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ενιαίας 

ενίσχυσης. 
3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-

τότητας.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της 

φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγρά-
φου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου 
- παραγωγού.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τρα-
πέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευ-
τηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε 
περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επι-
κυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νόμιμης κατοχής ή 
ενοικιαστηρίου.

ΙΤΒ Berlin
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε το Νότιο Αιγαίο 

στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ITB Berlin 2019» (6-
10 Μαρτίου), σύμφωνα με ανακοίνωση από την Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, που συμμετείχε σε μία από τις 
σημαντικές συναντήσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου μετείχαν 
τα νησιά: Άνδρος, Μήλος, Αντίπαρος, Ανάφη, Πά-
ρος, Κύθνος, Ίος, Νάξος, Σέριφος, Αμοργός, Φολέ-
γανδρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Λέρος, Ρόδος, Λειψοί, 
Πάτμος, Κάρπαθος, Κως, Κάλυμνος, και Αστυπάλαια. 

Για την έκθεση, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέττα Παπαβασιλεί-
ου, δήλωσε ότι σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις 
επαφές με τους εκπροσώπους των τουρ οπερέιτορς 

στο περιθώριο της έκθεσης, η τουριστική κίνηση στο 
Ν. Αιγαίο θα κυμανθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 
2018, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο 
αύξησης της ποιότητας του εισερχόμενου τουρισμού 
και των εσόδων.

Πρωτοβουλία 
για ενιαίο 
ψηφοδέλτιο

Ο δημοτικός συνδυασμός «Αναγέννηση Αντιπάρου», 
του δημάρχου Αντιπάρου, Αναστάσιου Φαρούπου, 
εξέδωσε ανακοίνωση – πρόσκληση ενωτικού συνδυα-
σμού ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Είναι κοινή διαπίστωση ότι εν έτει 2019 και ατε-

νίζοντας την περίοδο 2019-2023 οφείλουμε να σκε-
φτούμε συλλογικά, να προβλέψουμε μελλοντικές 
παραμέτρους, να οραματιστούμε και να προγραμμα-
τίσουμε την πορεία και ανάπτυξη του νησιού μας. Οι 
δημοτικές εκλογές τον ερχόμενο Μάιο μας δίνουν την 
ευκαιρία να ανανεώσουμε και να επανεξετάσουμε τις 
επιλογές μας.

Διεκδικούμε πάλι το δήμο Αντιπάρου σε ένα 
ενωτικό συνδυασμό από την υποχρέωση να συ-
νεχιστεί το έργο μας και να ευοδωθούν όλα όσα 
στοχεύσαμε όταν ξεκίναγαμε. Σε αυτή την ενωτική 
προσπάθεια, περισσότερο από ποτέ, δεν περισσεύει 
κανείς. Η εμπειρία των τελευταίων 4,5 χρόνων μας 
δίδαξε ότι μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπο-
ρούμε να παρουσιάσουμε έργο και πρόοδο. Η εποχή 
των πολώσεων έχει παρέλθει, εμφατικά μάλιστα τα 
τελευταία τρία χρόνια: ξεπεράσαμε τις διαχωριστι-
κές γραμμές και φροντίσαμε να μονιάσουμε το 
νησί. Είναι βέβαιο ότι μας ενώνουν πολλά πε-
ρισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

- Αναζητούμε -για την αποτελεσματικότερη επί-
λυση των προβλημάτων μας και την ουσιωδέστερη 
χαρτογράφηση των αναγκών και των στόχων μας- 
μία ουσιαστική συμπόρευση, χωρίς διαχωριστι-
κές γραμμές, με διαρκή πίστη στις θεμελιώδεις 
αρχές της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της 
αξιοπιστίας.

- Εγγυόμαστε την ωφέλεια ενός κοινού ενωτι-
κού ψηφοδελτίου με ανθρώπους πολιτικά ικανούς, 
ανιδιοτελείς, με όρεξη να προσφέρουν στον τόπο μας.

- Επενδύουμε στο ότι υπάρχουν υγιείς δυνάμεις 
της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να ελευθε-
ρωθούν αλλά και στην βεβαιότητα ότι η περίοδος 
2019-2023 είναι η χρονική στιγμή που μπορεί 

να αποτελέσει φωτεινό σημείο στη σύγχρονη 
ιστορία του νησιού. 

- Πιστεύουμε στο σημαντικό ρόλο της γυναί-
κας, που είναι αναγκαίος και υπερπολύτιμος για το 
Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Φίλες και φίλοι,
Για άλλη μια φορά το διακύβευμα για το νησί μας 

είναι μεγάλο. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να το κερδί-
σουμε διαμορφώνοντας το δήμο που μας αξίζει, έχο-
ντας στο νου μας το χρέος μας ως πολίτες και ως 
κληροδότες στις επερχόμενες γενιές. Στους τωρινούς 
καιρούς ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πολυσύν-
θετος, εξαιρετικά σημαντικός στη διαμόρφωση των 
συνθηκών ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών τους. H Αντίπα-
ρος απέκτησε δυναμικό στίγμα στον ψηφιακό χάρτη 
και δημοκρατική υπόσταση, έγινε Δήμος ανοικτός και 
προσβάσιμος στους πολίτες, ενώ διαχειρίστηκε έργα 
που παρέλαβε και εκπόνησε άλλα, με προοπτική να 
ολοκληρωθούν την τετραετία 2019-2023.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβά-
νω, με απόλυτο σεβασμό στους κατοίκους του νησιού 
και με τη δέσμευση για σκληρή και αποτελεσματική 
δουλειά, βασισμένη στη σύμπνοια και τη συλλογικό-
τητα, πήρα την απόφαση στις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 να διεκδικήσω για δεύτερη συνε-
χή θητεία την τιμητική και εξαιρετικά υπεύθυνη 
θέση του Δημάρχου Αντιπάρου.

Η διαδρομή μου, επαγγελματική, κοινωνική και πο-
λιτική είναι γνωστή σε όλους σας από πολύ παλιά.

Ζητώ να με στηρίξετε στις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές σε έναν ενωτικό συνδυασμό. 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου 
Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Συνεχίζουμε για την Αντίπαρο που αξίζουμε».

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 487

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

Αντίπαρος
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Τιμοκατάλογοι 
για τυφλούς

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι 

υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης οφείλουν, ήδη, από τη δημοσίευση 

της υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70, να 

εξασφαλίζουν τη πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμε-

νου τιμοκαταλόγου. 

Για παράδειγμα, θα πρέπει να υφίσταται στον χώρο του καταστήματος 

τιμοκατάλογος στη γλώσσα Braille για άτομα με σημαντικά προβλήμα-

τα όρασης. Ήδη, η ΓΓ έχει δώσει εντολές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Σημειώνουμε ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης 

(παρουσία τιμοκαταλόγων με γραφή braille) σε εστιατόρια, καφετέριες και συναφή 

καταστήματα, από 1/1/2019. Πρόκειται για μία υποχρέωση στην οποία οφείλουν να 

συμμορφωθούν και οι επαγγελματίες των νησιών μας. Σύμφωνα με την Υπουρ-

γική Απόφαση υπ. αριθμ.: 91354 του υπουργείου Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν 

να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρού-

μενου τιμοκαταλόγου.  Βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά 

το Ν.4488/2017, η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος 

γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για 

την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως 

άνω πολιτών.

Μετά και την επίσημη αναγνώριση της γραφής Braille τα καταστήματα μαζι-

κής εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε 

γραφή Braille για τους τυφλούς. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε 

και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων για λόγους ίσης μεταχείρισης να έχουν 

τους καταλόγους τους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν 

ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες.

Τηλ: 22840 24956
6948471564

Ανοιχτά
Σάββατο
Κυριακή

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες

Καθημερινότητα
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Τηλεφωνικές 
απάτες

Ήρθε και στην Πάρο η «μόδα» με τις τηλεφωνικές 
απάτες με σκοπό την εξαπάτηση για την απόσπαση 
χρημάτων.

Έτσι, σύμφωνα με καταγγελία που μας έγινε επιτή-
δειοι τηλεφώνησαν σε οικογένεια και με τη μέθοδο 
της δήθεν «εξυπηρέτησης» για την εμπλοκή του υιού 
τους σε τροχαίο ατύχημα προσπάθησαν να ζητήσουν 
χρήματα. Μέλος της οικογένειας που κατάλαβε τι συμ-
βαίνει έβαλε τις φωνές και οι επιτήδειοι αναγκάστηκαν 
να κλείσουν το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Αστυνομίας πρέπει 
άμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις να ειδοποιη-
θούν οι αστυνομικές αρχές. 

Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτησης 
πολιτών

Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από 
επιτήδειους η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας 
«πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προ-
σώπων.

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτο-
μα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνά-
σματα να εισέλθουν στην οικία σας.

- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας 
με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, 
πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποι-
ήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαί-
νει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν 
αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε 
την οπτική επαφή μαζί του.

- Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα 
προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με 
τη μέθοδο της απασχόλησης.

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν 
άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για 
την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρό-
σχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φι-
λικού προσώπου.Το ίδιο μπορεί να προσπαθή-
σουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους 
να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση 
(ραντεβού κλπ.).

- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλού-
νται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού 
σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι 
να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-
συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων 
επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τη-
λέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να 
μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι 
άγνωστοι.

- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκει-
ται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι 
γνωστοί-συγγενείς σας.

- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτο-
μα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ 
για ανάληψη χρηματικού ποσού.

- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές 
προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαί-
τερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφα-
νίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου 
φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλή-
ματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέ-
σει.

Συνηθέστερες μορφές συμβατικής απάτης
1. Μέθοδος προσέγγισης εκ μέρους συγγενικού 

προσώπου.
Οι δράστες επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώ-

πους, για τους οποίους πληροφορούνται με οποιαν-
δήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδί-
ων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, 
συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους. Τους 

προσεγγίζουν δήθεν ως απεσταλμένοι των συγγενών 
τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανά-
γκης χρημάτων, αποσπούν χρήματα.

2. Μέθοδος με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος.
Οι δράστες πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλε-

φωνικές κλήσεις προσποιούμενοι άλλοτε τους νοσο-
κομειακούς γιατρούς και άλλοτε τους δικηγόρους ή 
αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι, στενό 
συγγενικό τους πρόσωπο (συνήθως τέκνο τους) έχει 
προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο ατύχημα, με 
συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό συ-
νήθως ανήλικου παιδιού.

Προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκιση του συγγε-
νικού τους προσώπου και να απεμπλακεί από τις επι-
κείμενες ποινικές συνέπειες, απαιτούν την καταβολή 
σημαντικών χρηματικών ποσών.

3. Απάτη με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προ-
σώπου.

Οι δράστες πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλε-
φωνικές κλήσεις στα υποψήφια θύματα και εκμεταλ-
λευόμενοι την αναστάτωση που προκαλείται, τους 
αναγγέλλουν ότι ένας στενός συγγενής τους εισήχθη 
εσπευσμένα σε νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχήμα-
τος και απαιτούν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια 
ιατρική πράξη.

4. Μέθοδος πώλησης κοσμημάτων.
Οι δράστες αναζητούν θύματα, προκειμένου να τους 

πωλήσουν έναντι χαμηλών τιμών κοσμήματα και άλλα 
αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικά είδη). Αφού παζαρέψουν 
την τιμή αρκετή ώρα, στο τέλος συμβιβάζονται σε μια 
όντως χαμηλή τιμή, την οποία επιδιώκει και το θύμα 
και του πωλούν το εμπόρευμα. Όταν όμως απομα-
κρυνθούν, το θύμα αντιλαμβάνεται ότι αυτό που αγό-
ρασε είναι ευτελούς αξίας.

5. Μέθοδος συνδρομών.
Συνίσταται στην έκδοση από τους δράστες πακέτων 

συνδρομών για κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή διά-
φορα σωματεία (π.χ. αναπήρων, τυφλών κλπ) και στην 
εκμετάλλευση της ευαισθησίας που επιδεικνύουν οι 
πολίτες. Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές (έρα-
νοι, διάθεση εισιτηρίων κλπ) πρέπει να διέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία και ως εκ τούτου τα εισπρα-
κτικά μπλοκ πρέπει να είναι σφραγισμένα νομοτύπως. 

6. Απάτες σε βάρος ιερωμένων.
Οι δράστες επιλέγουν τα υποψήφια θύματά τους 

(ιερωμένους, κληρικούς, μοναχούς) και συνήθως 
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, τους ενη-
μερώνουν ότι εκκρεμεί η εκταμίευση βοηθήματος από 
το ΙΚΑ προς το χώρο θρησκευτικής λατρείας που εκ-
προσωπούν (εκκλησία, Ιερά Μονή κλπ).

7. Απάτες με το πρόσχημα διαμεσολάβησης για την 
εκταμίευση δανείου.

Στην περίπτωση αυτή οι δράστες εμφανίζονται ως 
επιφανείς πολίτες, συνεργάτες Τραπεζών, οι οποίοι εκ-
μεταλλευόμενοι τις προσωπικές γνωριμίες που έχουν 
στα Πιστωτικά Ιδρύματα, μπορούν να μεσολαβήσουν 
για την εκταμίευση δανείου, παρακάμπτοντας το σύ-
στημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

8. Μέθοδος προφύλαξης τραπεζικών καταθέσεων.
Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα θύματα 

και προσποιούμενοι είτε τους Διευθυντές Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων, είτε ότι έχουν «διασυνδέσεις», πείθουν 

αυτούς ότι μπορούν να προφυλάξουν τις καταθέσεις 
στην τράπεζα, από επικείμενο «κούρεμα». Προς τούτο, 
τους ζητούν να καταθέσουν τα χρήματά τους σε συ-
γκεκριμένο λογαριασμό, προκειμένου εν συνεχεία να 
προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

9. Απάτες με το πρόσχημα εξασφάλισης εργασίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες εκμεταλ-

λευόμενοι το ενδιαφέρον πολιτών για εξεύρεση εργα-
σίας, προβαίνουν στην ανάρτηση αγγελιών στο διαδί-
κτυο ή στον τύπο, σύμφωνα με τις οποίες εμφαίνονται 
συνήθως ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στον εκάστοτε 
ενδιαφερόμενο και τον υποτιθέμενο φορέα εργασίας.

10. Μέθοδος χρυσών λιρών. 
Αποτελεί μια μέθοδο, η οποία άρχισε να εμφανίζε-

ται στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Το 
γεγονός εκμεταλλεύονται οι δράστες, οι οποίοι τους 
παρουσιάζουν χρυσές λίρες και τους πείθουν να 
ανταλλάξουν τα χρήματά τους με αυτές. Στην πραγ-
ματικότητα, οι δράστες τους εμφανίζουν δύο-τρεις 
χρυσές λίρες, καθώς και ένα πουγκί μέσα στο οποίο 
βρίσκονται υποθετικά οι υπόλοιπες λίρες. Τα θύμα-
τα πείθονται, τους δίνουν το συμφωνηθέν χρηματικό 
ποσό και μόλις ανοίγουν το πουγκί, διαπιστώνουν ότι 
εκεί βρίσκονται κέρματα χαμηλής αξίας.

11. Μέθοδος αποχρωματισμού δήθεν γνησίων χαρ-
τονομισμάτων.

Στην περίπτωση αυτή οι δράστες πείθουν τα θύμα-
τα ότι, με ειδικά χημικά υλικά μπορούν να εμφανίσουν 
λευκά χαρτιά, ανάλογων διαστάσεων των χαρτονομι-
σμάτων, ως γνήσια διαφόρων αξιών του ευρώ και κατ’ 
αυτό τον τρόπο μπορούν να διπλασιάσουν-τριπλασιά-
σουν το αρχικό τους κεφάλαιο.

12. Απάτες σε βάρος επαγγελματιών αυτοκινητι-
στών.

Οι δράστες, εμφανιζόμενοι σε επαγγελματί-
ες αυτοκινητιστές ως πρέσβεις, πρόξενοι ή δι-
πλωμάτες κάποιας χώρας, πείθουν αυτούς με 
συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι επιθυμούν τη 
μίσθωση του ταξί για ένα χρονικό διάστημα, με 
ημερήσια αποζημίωση πάνω από 300 ευρώ. 
Προς επίρρωση της συνεργασίας, ζητούν από 
τα θύματα να καταβάλλουν σε τραπεζικό λο-
γαριασμό ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (πε-
ρίπου 1.800 ευρώ) ως εγγύηση…

13. Μέθοδος αγοραπωλησίας οχημάτων
Οι δράστες εμφανίζονται ως υποψήφιοι 

αγοραστές οχημάτων ή ως πωλητές. Στη συ-
νέχεια καταχωρούν μέσω διαδικτύου αγγελίες 
εικονικών οχημάτων, με σκοπό την εξαπάτη-
ση. Τότε συνεργάτες των απατεώνων έρχονται 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με τα θύματα και 
τους πείθουν να καταθέσουν τα χρήματα σε 
πιστωτικό λογαριασμό.

14. Μέθοδος ενοικίασης διαμερίσματος.
Οι δράστες κατορθώνουν και αποκτούν πρόσβαση 

σε κλειδιά διαμερισμάτων, τα οποία είναι προς ενοικί-
αση και αναρτούν αγγελία με την ενοικίαση. Ακολού-
θως, κλείνουν ραντεβού με υποψήφιους ενοικιαστές 
λαμβάνουν προκαταβολή, προκειμένου εν συνεχεία 
προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

15. Βλάβη σε μηχάνημα προπληρωμένων καρτών.
Οι δράστες έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με 

ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων και τους ενημερώ-
νουν ότι, είναι τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που 
τους παρέχει το μηχάνημα έκδοσης προπληρωμένων 
καρτών και αυτό εμφανίζει τεχνικό πρόβλημα. Εν συ-
νεχεία επικαλούνται ότι, για να επιλυθεί το εν λόγω 
πρόβλημα, πρέπει να εκτυπώσουν ορισμένο αριθμό 
προπληρωμένων καρτών (συνήθως 3-4 κάρτες αξίας 
100 ευρώ) και να τους δώσουν τον αριθμό PIN. Τα 
υποψήφια θύματα πείθονται και δίνουν τους αριθμούς 
ΡΙΝ, ενώ η κλήση τερματίζεται.

16. Μέθοδος κατασχεμένων από την Τράπεζα.
Οι δράστες εμφανίζονται συνήθως ως δικηγόροι 

Τραπεζών, οι οποίες προτίθενται να προχωρήσουν σε 
πλειστηριασμό κατασχεμένων ακινήτων και αυτοκινή-
των. Με τη χρήση πλαστών εγγράφων και συνήθως με 
το πρόσχημα ότι οι ίδιοι ελέγχουν τη διενέργεια των 
πλειστηριασμών, πείθουν ότι μπορούν να μεσολαβή-
σουν.
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Γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση δεν 
είναι «ανεξάρτητη» και «ακομμά-
τιστη» όπως λένε κάποιοι, ενώ 
όποιοι άλλοι και αν σχηματίσουν 
συνδυασμό εμφανίζονται σαν 
«ανεξάρτητοι» και «υπερκομματι-
κοί»;

Εμείς ποτέ και για τίποτα δεν θα πούμε ψέ-
ματα και δεν θα προσπαθήσουμε να κοροϊδέ-
ψουμε τον κόσμο, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι.

Τους εκλογικούς συνδυασμούς της Λαϊκής 
Συσπείρωσης τους υποστηρίζει το Κ.Κ.Ε. και 
συστρατεύονται σ’ αυτούς προσωπικότητες, 
αγωνιστές, εκπρόσωποι μαζικών φορέων, 
απλοί άνθρωποι και ευρύτερες δυνάμεις που 
έχουν πειστεί για την αγωνιστικότητα, τη συ-
νέπεια και την πολιτική τιμιότητα του Κ.Κ.Ε., 
ανεξάρτητα σε ποιο βαθμό συμφωνούν μαζί 
του. Στο νησί μας οι άνθρωποι της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης και ο επικεφαλής της Κώστας Ρο-
κονίδας έχουν αποκτήσει τα «διαπιστευτήρια» 
τους από τον παριανό λαό εδώ και χρόνια και 
έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη του.

Αλλά ο δήμαρχος που «σκίζει τα ιμάτια του» 
για την ανεξαρτησία του και μας καταγγέλλει 
για κομματικά εξαρτημένους είναι πραγματι-
κά ανεξάρτητος ή περισσεύει η υποκρισία και 
προσπαθεί να «θολώσει τα νερά»;
• Είναι ανεξάρτητος ο Δήμαρχος που το 15Αύ-
γουστο δεν υποδέχθηκε τον εκπρόσωπο της 
κυβέρνησης αλλά υποδέχθηκε τον βουλευτή 
της Νέας Δημοκρατίας;

• Είναι ανεξάρτητος ο Δήμαρχος όταν προσπά-
θησε να εγκαινιάσει το νέο αεροδρόμιο με το 
κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας 
αγνοώντας την πρόθεση του πρωθυπουργού 
της χώρας, για κάτι τέτοιο;

• Που αλλού πρωθυπουργός της χώρας δε 
συναντήθηκε, έστω εθιμοτυπικά με τις 
τοπικές αρχές, με την ευκαιρία των 
εγκαινίων ενός δημόσιου έργου;

• Είναι ανεξάρτητος ο κ. Κωβαίος όταν εφαρ-
μόζει κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική 
των ΝΔ –ΠΑΣΟΚ πριν και ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ 
τώρα, χωρίς την παραμικρή αντίδραση όλα 
αυτά τα χρόνια;
Φορώντας τον μανδύα του ανεξάρτητου και 

εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις αντιλαϊκές πο-
λιτικές στην τοπική διοίκηση, θέλει να κοροϊ-
δέψει, φυσικά χωρίς επιτυχία. Με τα ψέματα 
δεν κρύβεται ούτε η ανεπάρκεια ούτε η πολιτι-
κή υποταγή στη κυβερνητική πολιτική.

«…Πιστεύουμε ότι μια ζωντανή αντιπαράθεση με τον Κώστα Ροκονί-
δα δεν θα ωφελούσε τους πολίτες. Ο λόγος της αντιπολίτευσης δεν 
βασίζεται σε επιχειρήματα που εμπλουτίζουν το δημόσιο διάλογο…» Μ. 
Κωβαίος δήμαρχος Πάρου.

Αν τα πράγματα έχουν όπως τα λέει ο δήμαρχος είναι γι αυτόν «χρυσή ευκαιρία» να αποδείξει 
αυτά που επικαλείται. Γιατί δεν αποδέχεται τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Κώστα Ροκονίδα 
ώστε να αποδείξει τη «γύμνια των επιχειρημάτων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και την ορθότητα 
της δικής του πολιτικής;

Γιατί αυτό που θέλει να κρύψει η δημοτική αρχή, την υποταγμένη και συμβιβασμένη πολιτική 
της αυτά τα πέντε χρόνια στις «άνωθεν εντολές», την αδυναμία της να συσπειρώσει τον παριανό 
λαό γύρω από τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, την δυστοκία αντιμετώπισης 
και αυτής της απλής καθημερινότητας, δεν κρύβεται πίσω από την εικονική πραγματικότητα που 
καλλιεργεί. 

«…Είναι προφανές ότι οι κομματικές 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 εντυπώ-
σεις. Ο δήμος όμως δε διοικείται με αερολογίες κι εντυπώσεις, διοικεί-
ται με στρατηγικό σχέδιο κι αποφασιστικότητα». Μ. Κωβαίος δήμαρχος 
Πάρου.

Αυτά λέει ο δήμαρχος και όσοι του χαράζουν την επικοινωνιακή του πολιτική. Ποια είναι όμως 
η αλήθεια; Εμείς ψηφίζουμε σχεδόν πάντα παρών στις σωρηδόν εργολαβίες και τις απ ευθείας 
αναθέσεις που αποφασίζουν ακριβώς γιατί… δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και όχι φυσικά λόγω 
ιδεοληψιών που προσπαθεί να μας προσάψει. Τι τους λέμε και κάνουν πως δεν ακούν;

Πέντε χρόνια τώρα δεν εμπιστεύτηκαν και αξιοποίησαν την εμπειρία και τη γνώση του υπάρ-
χοντος προσωπικού ώστε να διαμορφώσουν με τη βοήθειά του ένα σχεδιασμό στο τομέα της 
καθαριότητας με δεδομένη τη πολιτική της συρρίκνωσης του προσωπικού της καθαριότητας.

Πέντε χρόνια εμείς τους λέμε:
• Να γίνει μελέτη για την ύπαρξη 3-4 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων από τις «σκουπι-
διάρες» σε press container. Έτσι λοιπόν θα περιοριστούν δραστικά τα δρομολόγια των οχημά-
των προς τον ΧΥΤΑ. Το αποτέλεσμα θα ήταν εξοικονόμηση χρόνου, προσωπικού, καυσίμων και 
κόστους συντήρησης οχημάτων. 

• Να αποκτηθούν σύγχρονα αμαξίδια οδοκαθαριστών που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες 
εργασίας τους.

• Να εκσυγχρονιστεί και να αυξηθεί ο στόλος με κατάλληλα οχήματα καθαριότητας και όχι μόνο. 
Πρόσφατα μόνο η δημοτική αρχή προχώρησε σε ανάλογο διαγωνισμό, απόφαση που υπερψη-
φίσαμε.

• Να αποκτήσει ο δήμος τον αναγκαίο χώρο για τη συντήρηση, τη στάθμευση των οχημάτων του 
και τη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες .

• Με συγκεκριμένες δράσεις και τη συμμετοχή των δημοτών να προχωρήσει η μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων και η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

• Να υπάρξει διαφοροποίηση των δημοτικών τελών στις επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί ο 
παραγόμενος όγκος απορριμμάτων δεν είναι ίδιος από όλους, πολυκαταστήματα κλπ
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής του κυττάρου του ΧΥΤΑ και 

δεν υπάρχει καν μελέτη για το δεύτερο κύτταρο, αν στις επανειλημμένες προτροπές μας για 
υπογειοποίηση κάδων σε κεντρικά σημεία δεν εισακουστήκαμε, καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί ο 
Δήμαρχος όταν μιλάει για στρατηγικό σχεδιασμό.

Δεν είπαμε ποτέ λοιπόν, ότι ο δήμος δεν πρέπει να αναθέτει τις απαραίτητες εργολα-
βίες. Άλλο αυτό και άλλο μοιράζουμε αβέρτα χρήμα γιατί είναι άλλων… 

Όλα αυτά και άλλα πολλά αποτελούν κομματικές ιδεοληψίες για τον Μάρκο Κωβαίο και τους 
συν αυτώ… Οι παριανές και οι παριανοί έχουν τον λόγο…
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Οι πατριώτες 
αναζητούν 
ηγέτη

Αναζητώντας στο μπαούλο των αναμνήσεων και στη 
βιβλιοθήκη μου, κάποια βιβλία των παιδικών μου χρο-
νών για να διαβάζω στα παιδιά μου, βρήκα το «Αισώ-
που Μύθοι», έκδοση 1954. Οι μύθοι και η αλληγορι-
κότητα τους, είναι επίκαιροι και διαχρονικοί, ιδιαίτερα 
σήμερα.

Ένας μύθος αναφέρει για «Τα Βατράχια αιτούνται 
Βασιλέα», συγκεκριμένα: Μια φορά και έναν καιρό, 
τα βατράχια (έλληνες υποψήφιοι πολιτικοί ή τοπικοί 
άρχοντες) ανικανοποίητα με την έλλειψη διακυβέρνη-
σης στο έθνος τους, έστειλαν πρεσβεία στον Δία (προ-
στάτιδες δυνάμεις-Ε.Ε) παρακαλώντας τον, να ορίσει 
βασιλέα. Ο Δίας, αντιλήφθηκε την χαζομάρα τους και 
περιορίστηκε να πετάξει ένα ξύλο (διατελέσαντες κυ-
βερνώντες πολιτικοί δημαγωγοί και αυλοκόλακες) στη 
λίμνη τους.

Τα βατράχια τρομαγμένα από τον παφλασμό βού-
τηξαν στον πάτο. Στη συνέχεια, καθώς το κούτσουρο 
έπλεε ακίνητο, ξεθάρρεψαν και βγήκαν πάλι στην επι-
φάνεια. Με τα πολλά, έφτασαν τελικά σε τέτοιο ση-
μείο περιφρόνησης, ώστε να καβαλάνε το κούτσουρο 
διασκεδάζοντας πάνω του. Επόμενο ήταν, σύντομα 
να δυσανασχετήσουν με την κατάσταση αναξιοσύνης: 
«Καλά, τι σόι βασιλιάς αδρανής είναι τούτος;». Έστει-
λαν, για δεύτερη φορά πρεσβευτές στον Δία και τον 
παρακάλεσαν να αλλάξουν κυβερνήτη, διότι ο πρώ-
τος ήταν, υπερβολικά νωθρός. Τότε ο Θεός αγανάκτη-
σε και τους έστειλε μια νεροφίδα (επιτρόπους, ΔΝΤ, 
Ε.Ε, Τρόικα, Θεσμούς), η οποία αμέσως τους άρπαζε 
τρώγοντας τα, έναν έναν. Αποσβολωμένα, στέλνουν 
τον Ερμή, να παρακαλέσει, να τα λυπηθεί ο Δίας. Ο 
οποίος απάντησε: «Από μόνα τους τα παθαίνουν! Αυτά 
μου ζήτησαν να τους αλλάξω Βασιλέα, ας τα βγάλουν 
πέρα μόνα τους!». Δίδαγμα: Πολλές φορές μόνοι μας 
βγάζουμε τα μάτια μας!

Σήμερα, 10 χρόνια μετά την αίτηση βοήθειας του Γ. 
Παπανδρέου στο Δ.Ν.Τ έχουμε ή όχι την ευθύνη που 
διαχρονικά και εξωφρενικά παράλογα να επαναεμπι-
στευόμαστε ως πολίτες ανακυκλώσιμους ατέρμονα 
πολιτικούς; Οι οποίοι φυσικοί αυτουργοί εγκλημάτων 

κατά της ζωής και της περιουσίας εκατομμυρίων κα-
τοίκων αυτής της χώρας ή/και ηθικοί αυτουργοί, ενε-
κρίνοντας με τη διατεταγμένη και συντεταγμένη ψήφο 
τους (βλ. Νόμος περί ευθύνης υπουργών, μνημόνια) 
στη Βουλή κυνικά κυβερνητικά εγκλήματα. Εννοείται 
ότι, ίδια πολιτική τακτική παρατηρείται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι, είναι αοριστο-
λογία και παρελθοντολογία η αναφορά μου σε εγκλή-
ματα. Δυστυχώς όμως, είναι μια ζοφερή πραγματικό-
τητα.

Αυτά τα συμπτώματα, απελπίζουν ολοκληρωτικά 
τον δοκιμαζόμενο πολίτη, είναι η τέλεια νέκρωση των 
κοινωνικών αντανακλαστικών αντίδρασης στην κα-
τάρρευση του πολιτικού συστήματος. Κάθε κοινωνικό 
σώμα ή ομάδα, έχει κάποιους θεσμικούς μπροστάρη-
δες, που τους τιμά (και τους αμείβει) ακριβώς για τις 
ευθύνες που διαχειρίζονται κυρίως σε κρίσιμες ώρες, 
σε περιπτώσεις γενικευμένης καταστροφής, πραγματι-
κής συμφοράς. Συνεπώς αναζητούνται έλληνες ηγέτες 
πατριώτες με αρχές, αξίες και με ελληνικά ιδεώδη, που 
θα οδηγήσουν την χώρα στην αναγέννηση της, εμπνέ-
οντας τους εκατοντάδες χιλιάδες αγαθούς πατριώτες 
που συμμετείχαν στα πρόσφατα συλλαλητήρια. 

Συλλαλητήρια, που λοιδορηθήκαν από αυτούς τους 
εθνομηδενιστές (συμπολιτευόμενους - αντιπολιτευό-
μενους) που δε γεμίζουν προεκλογικά -πλέον!- υπό-
γειες αίθουσες πολυτελών ξενοδοχείων, ούτε και με 
τους κλακαδόρους και τους αυλικούς τους. Αποκαλώ-
ντας το πατριωτικό πλήθος ετερόκλητο όχλο και φα-
σίστες… Επιβάλλεται αναζήτηση πατριωτικής φωνής, 
εκπροσωπώντας και προασπίζοντας τα εθνικά δικαι-
ώματα με την υποχρέωση να διαφυλάξει την ελληνο-
κεντρικότητά μας. Όπως αυτή, έχει διαφυλαχθεί στο 
βάθος των αιώνων της ιστορίας μας. Γιατί, τότε δεν 
υπήρχαν σαλταδόροι, τυχάρπαστοι της πολιτικής με 
ιδιοτελή κριτήρια.

 Επιτέλους, η λέξη φιλότιμο να αποκτήσει αξία και 
δυναμική εντός της χώρας και όχι μόνο στη μετανα-
στευτική ζωή των Ελλήνων. Το εθνικό εγχώριο φιλό-
τιμο θα αναγεννήσει το πολιτικό προσωπικό και θα 
εμπνεύσει το παραγωγικό δυναμικό με αξιοπρέπεια. 
Λειτουργώντας, αδέκαστα και ανιδιοτελώς οι εξουσί-
ες, θεσμοί, δομές, φορείς και πολίτες με εθνική ατο-
μική ευθύνη. Εις το ακέραιον και εις ολόκληρον με 
επάρκεια και ακρίβεια να λειτουργούν και σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Γιώργος Ε. Δεκάριστος 
Οικονομολόγος-Λογιστής

Η πολύτιμη 
χαρουπιά

Γνωστή ως Κερωνία, Ξυλοκερατιά, Κουντουριδιά. 
Δέντρο αειθαλές που μπορεί να φτάσει και τα 18 μέ-
τρα σε ύψος και ηλικία τα 100 χρόνια. Κατάλληλο για 
τον τόπο μας, αφού ευδοκιμεί σε άνυδρες και βραχώ-
δεις παραθαλάσσιες περιοχές.

Βρίσκεται αυτοφυές σε πολλές περιοχές της Ελλά-
δας, αλλά καλλιεργείται και σε φυτώρια. Οι κηποτέχνες 
την χρησιμοποιούν για τον καλλωπισμό των δρόμων, 
πάρκων, ακόμα και ως δέντρο «οδηγό» σε μικρούς και 
μεγάλους κήπους. 

Η χαρουπιά φυτεύεται παντού, ακόμα και στα πεζο-
δρόμια, λόγω του πυκνού ίσκιου της και της μηδενικής 
φροντίδας που χρειάζεται. Στην Κρήτη, υπάρχει το με-
γαλύτερο φυσικό δάσος με χαρουπιές στην Ευρώπη, 
το χαρουπόδασος των τριών εκκλησιών.

Η χαρουπιά, ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες, 
οι οποίοι την καλλιεργούσαν για τους καρπούς της. 
Στην αρχαία Αίγυπτο, το έτρωγαν και το χρησιμοποι-
ούσαν ως γλυκαντική ουσία. Οι Ισραηλινοί, έτρωγαν 
τα χαρούπια κατά την διάρκεια των Εβραϊκών δια-
κοπών του «Μπισβάτ», ενώ οι Μουσουλμάνοι, κατά 
την διάρκεια του «Ραμαζάν», έπιναν χυμό χαρουπιού. 
Στην Αίγυπτο, το τρώνε μέχρι σήμερα ως σνακ, ενώ 
παράλληλα φτιάχνουν και ένα αναζωογονητικό ποτό, 
από τους λοβούς του φυτού. Χρησιμοποιείται επίσης 
σε ηδύποτα, που φτιάχνονται σε Τουρκία, Μάλτα, Πορ-
τογαλία και Σικελία. 

Τα άνθη βγαίνουν αρχάς φθινοπώρου, όπου συλλέ-
γονται μαζί με τα φύλλα, ενώ οι λοβοί στα τέλη Ιου-
λίου, πριν ωριμάσουν. Ο καρπός μοιάζει σαν πράσινο 
φασόλι, ενώ όταν ωριμάσει γίνεται καφετί και είναι 
σκληρός και γλυκός. Κατατάσσεται δε στα όσπρια. 

Το αλεσμένο περικάρπιο δίνει αλεύρι πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά για ζωοτροφές, αλλά και για τον 
άνθρωπο. Το δε ξύλο της είναι σκληρό και βαρύ, κα-
τάλληλο για πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Τα χα-
ρούπια είναι γλυκά, εύγευστα και θρεπτικά. Περιέχουν 
πρωτεΐνες, βιταμίνες, και μέταλλα. Περιέχουν σάκχαρο 
σε μεγάλη αναλογία (50%). Επίσης, περιέχουν βιταμί-
νες Α και D, καροτίνη, κάλιο και μαγνήσιο, φώσφορο, 
μαγγάνιο, ασβέστιο κλπ. Έχει θετικά αποτελέσματα 
κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας, είναι εύπεπτα 
και δεν προκαλούν αλλεργίες. 

Ένα ώριμο δέντρο που καλλιεργείται σε ευνοϊκές 
συνθήκες και γόνιμο έδαφος, μπορεί να αποδώσει έως 
και 400 κιλά «φασόλια». Η καρποφορία της συνήθως, 
αρχίζει στο 60-70ο έτος και συνεχίζεται για πολλά 
χρόνια. Η χαρουπιά, εκτός από σπουδαίο καλλωπιστι-
κό φυτό, είναι και σπουδαίο δασικό δέντρο. Εμποδίζει 
την εξάπλωση της φωτιάς, αντίθετα από το πεύκο και 
είναι κατάλληλη για αναδασώσεις.

Οι χαρουπιές, μπορούν να αλλάξουν τη φυσιογνω-
μία των περιοχών, να δώσουν νέες δυνατότητες και 
να κάνουν τα μέρη πιο ελκυστικά για τους επισκέπτες. 
Διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, χρημα-
τοδοτούν και προωθούν κατά καιρούς, την επέκταση 
των φυτειών της χαρουπιάς. Αυτά πρέπει να παρα-
κολουθούμε και να εκμεταλλευόμαστε στο νησί μας, 
δημιουργώντας νέες εκτάσεις καλλιεργειών, του τόσο 
χρήσιμου φυτού – δέντρου που είναι η χαρουπιά.                                                    

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πτώση 
επιβατικής 
κίνησης

Η πρώτη πτώση αποβίβασης επιβατών, μετά από πε-
ρίπου δύο χρόνια, παρουσιάστηκε στον λιμένα Πάρου, 
τον Φεβρουάριο 2019.

Συγκεκριμένα, τον φετινό Φεβρουάριο, είχαμε την 
αποβίβαση 8.632 επιβατών στον λιμένα Παροικιάς, 
έναντι 10.523 πέρσι και 10.033 το 2017. Σημειώνου-
με ότι για να βρούμε παρόμοιο νούμερο αποβιβασθέ-
ντων επιβατών όπως τον Φεβρουάριο 2019 θα πρέ-
πει να ανατρέξουμε στο 2015.

Οι περισσότεροι αποβιβασθέντες επιβάτες τον Φε-
βρουάριο 2018 ήταν από τον λιμένα Πειραιώς (6.487) 
και ακολουθούν αυτοί από τη Νάξο (963), τη Σύρο 
(676), τη Θήρα (356) κλπ.

Παρόμοια πτώση υπήρχε και στην κίνηση επιβατών 
από την Πούντα προς την Αντίπαρο. Το Φεβρουάριο 
2019 μετακινήθηκαν από την Πούντας προς τον λι-
μένα Αντιπάρου 4408 άτομα και 907 Ι.Χ. έναντι 5317 
ατόμων και 928 Ι.Χ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα. 
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Έκθεση 
τροφίμων και 
ποτών

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρόκειται να συμμε-
τέχει στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Anuga 
2019», που θα πραγματοποιηθεί 5-9 Οκτωβρίου 2019 
στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας στη 
Γερμανία.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή 
με έγκριση H.A.C.C.P. ή ISO αγροτικά προϊόντα (τρόφι-
μα & ποτά) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και επιθυμούν 
να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να 
μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως 
τη Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στην σχετική φόρμα που 
υπάρχει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας (pnai.gov.
gr).

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

καλύψουν με δικά τους έξοδα την εγγραφή τους στην 
έκθεση (κόστους περίπου 1.000 ευρώ), τη μεταφορά 
των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και τη διαμονή τους, 
καθώς και την ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λει-
τουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού 
που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Λόγω των περιορι-
σμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση 
κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. 
Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, 
μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
πιστοποίησης, όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν 
πρωτογενή τοπικά προϊόντα και όσοι δεν αποστείλουν 
όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη 
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, με 
ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες 
εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμε-
τοχή στην έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν. Διευ-
κρινίζεται πως μετά τις 3/4/2019 καμία δήλωση 
δε θα γίνει δεκτή. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση 
δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810-82380 κ. 
Κωνσταντίνα Βλάχου (προϊσταμένη τμήματος προβο-
λής και προώθησης αγροτικών προϊόντων), για την 
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων

Keep Aegean 
Blue

Περισσότερα από 600 κιλά σκουπίδια βγήκαν από 
τον βυθό, στην παραλία Λιβάδια Παροικιάς, όπου υλο-
ποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, η περιβαλλο-
ντική δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, «Keep 
Aegaen Blue», η οποία έχει στόχο τη διατήρηση του 
απέραντου γαλάζιου που περιβάλλει τα νησιά της, 
μέσα από την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Για το λόγο αυτό, η δράση, απευθύνεται στους μα-
θητές των σχολείων και με αυτούς υλοποιείται, σε συ-
νεργασία της Περιφέρειας με τον Οργανισμό.

Στην Πάρο, από την ακτή και τον βυθό συγκεντρώ-
θηκαν 650 κιλά σκουπίδια. Οι μαθητές συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό στη δράση και συνεργάστηκαν με δύτες 
για να βγάλουν τα σκουπίδια από το νερό. Στην επι-
χείρηση καθαρισμού συμμετείχαν 350 μαθητές του 
γυμνασίου Παροικιάς, του ΓΕΛ Παροικιάς, του ΓΕΛ 
Νάουσας και του ΕΠΑΛ Πάρου.

Πριν τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, έγινε 
σεμινάριο στο ΕΠΑΛ Πάρου το οποίο παρακολούθη-
σαν οι μαθητές, με αντικείμενο την σημασία της προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πρόγραμ-
μα των δράσεων της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας: 
«Keep Aegean Blue», που ανέλαβε η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου και  υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργα-
νισμό «All For Blue», συνεχίζεται με επόμενους σταθ-
μούς τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Τέλος, για την παραπάνω επιτυχημένη δράση που 
πραγματοποιήθηκε ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθη-
σαν.

Μεταφορικό 
Ισοδύναμο

Μετά την καθολική επέκταση του Μεταφορικού Ισο-
δύναμου, σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, από 1η Ιανου-
αρίου 2019, άνοιξε στις 12/3/2019 η πλατφόρμα του 
μέτρου για την κατάθεση των παραστατικών μεταφο-
ράς από όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε 
να συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία, να υπολογιστεί 
το αντιστάθμισμα και να ξεκινήσει η κατάθεση των 
χρημάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. 

Αναλυτικότερα, όσες νησιωτικές επιχειρήσεις από το 
σύνολο των νησιών της χώρας, είναι κάτοχοι του Μο-
ναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε) 
θα πρέπει να εισαχθούν στην πλατφόρμα του μέτρου, 
μέσω της ιστοσελίδας metaforikoisodynamo.gr, και 
με την εισαγωγή των κωδικών ΤAXISnet, μπορούν 
να υποβάλλουν τα στοιχεία των παραστατικών που 
αφορούν το μεταφορικό κόστος των  εμπορευμάτων, 
από και προς στα νησιά, που έχουν δαπανήσει για την 
περίοδο 1/1/2019 έως και την ημερομηνία οριστικής 
υποβολής της αίτησης. Ως δαπάνες λογίζονται οι 
μεταφορές των εμπορευμάτων που έλαβαν 
χώρα είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας, είτε με 
μέσω ναύλου επαγγελματικού οχήματος.  

Μέχρι σήμερα στο μέτρο έχουν εγγραφεί πάνω από 
8.300 νησιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει 
ή αναμένεται να λάβουν πίσω, κατά μέσο όρο, το 43% 
του μεταφορικού κόστους που έχουν δαπανήσει, δη-
μιουργώντας έτσι ρεαλιστικές συνθήκες αντιστροφής 
των αρνητικών συνεπειών της Νησιωτικότητας και 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών 
προϊόντων.

Άνοιξαν οι Τσιγκούρες
Τσιγκούρα ή Τζιγκούρα (μεσαιωνική λέξη), σημαί-

νει το μέρος εκείνο που αναδίδει υγρασία ή ελάχιστο 
νερό, παρατηρείτε σε θέση βραχώδη και το νερό ανα-
βλύζει από σχισμή βράχου. 

Στην Πάρο τη συναντάμε σε πολλά σημεία ή ακόμα 
και στο οδικό δίκτυο, βλέπουμε από την άσφαλτο να 
αναβλύζει νερό. Υπάρχει και ρήμα «τσιγκουρεύει»… το 
χωράφι και δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Συνήθως τα 
σημεία αυτά μένουν χέρσα. 

Με τις βροχές γινόταν απορροφήσεις απ’ το έδα-
φος και σε κάποια σημεία ξέσπαγε το νερό με φυσι-
κή πίεση. Στα σημεία αυτά για την καθημερινή τους 
εξυπηρέτηση έφτιαχναν βρύσες, αποθηκεύοντας το 
νερό σε δεξαμενές, πηγάδια και ποτίστρες, αλλά και 
στέρνες με γούρνες για κάθε λάτρα. Ήταν μια μέθοδος 
εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων για τη 
συλλογή και την αποθήκευση βρόχινου νερού, ώστε 
να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.  

Απάνω Νερό ή Επάνω Νερό, θέση κοντά στα 
λατομεία του Μαραθιού, όπου πηγή νερού. Καλείτε 
και του «Αγίου Μηνά η Στέρνα», όπου υπάρχει στέρνα 
εκεί, με καρυδιά και τρεχούμενο νερό.

Απάνω Βρύση, συνοικία της Νάουσας.
Ασκληπιείο, περιοχή δυτικά της Παροικιάς όπου ο 

ερειπωμένος ναός του Απόλλωνα, με την πηγή νερού 
που υδροδοτούσε τους κατοίκους στη συνοικία της 
Αγίας Άννας. 

Αυκλάκι, η τοποθεσία δυτικά της Μάρπησσας, που 
μέσα στη ρεματιά τρέχει πηγαίο νερό καθ’ όλο το έτος.  

Βαθιά Γούρνα, περιοχές στην Αγκαιριά και στη 
Μάρπησσα.

Βροντόγουρνα, τοπωνύμιο περιοχής Δαφνών, 
ανατολικά του Καμαριού, στις δυτικές πλαγιές των 
Αγίων Πάντων. Η προέλευση του τοπωνύμιου, από τη 
σχηματιζόμενη στο μέρος εκείνο κοιλότητα εδάφους 
που μοιάζει με γούρνα, όπου μαζεύονταν τα νερά της 
βροχής και δημιουργούσαν θόρυβο από την ορμητικό-

τητα με την οποία πέφτουν στη γούρνα.
Βρυσάκι, συνοικία της Νάουσας. 
Βρύσες, δυτικά του Δραγουλά, κοντά στη Σκαμνιά.
Βρύσ’, 1) συνοικία των Λευκών, ανάμεσα στα πε-

ριβόλια των Κονταράτηδων, όπου υπάρχει παλαιό πη-
γάδι από το οποίο παλαιότερα αντλούσαν οι κάτοικοι 
νερό προς πόσιν. 2) Περιοχή Ανεραντζιάς. 3) Συνοικία 
Νάουσας.

Βρυσί, περιοχή δυτικά των Λευκών, κοντά στη μονή 
του Αϊ Γιάννη του Καπαρού, όπου υπάρχει πηγή ύδα-
τος.  

Γλυφά του Άσπρου Χωριού και της Αγκαιριάς, 
Γλυφάδα των Μαρμάρων, Γλυφό και Γλυφός της 
Νάουσας, οι ονομασίες στις περιοχές αυτές προήλθαν 
από τα υπάρχοντα πηγάδια, των οποίων το νερό είναι 
υφάλμυρο (γλυφό).  

Γοργούς η Βρύση, τοπωνύμιο περιοχής Νάουσας.
Δεσπότ’ το Νερό, περιοχή των κήπων του Ασπρό-

πουλου στον Δριό, για τα υπάρχοντα εκεί άφθονα 
νερά.

Επτάβρυσες, μαγευτική τοποθεσία, όπου οι πηγές 
του Βρόντα ποταμού κοντά στη μονή του Αϊ Γιάννη του 
Καπαρού.

Καλλίτζας η Στέρνα, παλαιό τοπωνύμιο περιοχής 
Λευκών.

Καλό Νερό, τοπωνύμιο περιοχής Μαραθιού.
Κάτω Βρύση, τοποθεσία στην περιοχή της Πεντά-

νουσσας Νάουσας.
Μεγάλη Βρύση, γειτονιά της Παροικιάς κοντά στη 

συνοικία Ποταμός (ρέμα Φλόγα).
Μπουρδέχτ’ς, προέρχεται από το μπουρδέχτι που 

σημαίνει λάκκο γεμάτο νερό και γενικά τόπο που δέχε-
ται άφθονα όμβρια νερά. Εκτός από τον χείμαρρο στις 
Καμάρες, έχουμε την ονομασία αυτή: 1) στις Λεύκες 
στον Αϊ Γιάννη του Καπαρού, 2) στην Αγκαιριά περιοχή 
Αγίων Θεοδώρων και 3) ΝΑ της Αγκαιριάς, πηγαίνο-
ντας για την Τρυπητή.

Μπουτσουνάρα, τοποθεσία στο Αυκλάκι, όπου 
πηγή νερού.

Νερούτσικα, βόρεια των Μαρμάρων και νότια του 
Πλακωτού.

Παλιόστερνα, γειτονιές στις Λεύκες και στην Πα-
ροικιά.

Πηγή, τοπωνύμιο στον λόφο του Αγίου Αντωνί-
ου στη Μάρπησσα, που αναφέρεται σε έγγραφο του 
1718.    

Στέρνα, 1) Δυτικά της Παροικιάς, κοντά στο Ασκλη-
πιείο, όπου πηγή που απέχει 150 μέτρα από την πηγή 
του Ασκληπιείου. 2) Τοπωνύμιο περιοχής Λευκών.

Στέρνες, βόρεια της Νάουσας, κοντά στο Φανάρι.
Στερνάκι, δυτικά της Παροικιάς, όπου πηγή νερού.
Φρέαρ, αρχαία ονομασία στην περιοχή του Κά-

στρου της Παροικιάς. 
πηγές: «Τα Τοπωνύμια της Πάρου», του Ν. Χρ. Αλι-

πράντη

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Το ζήτημα έχει σοβαρές προεκτάσεις και στην Ελ-
λάδα, όπου υπολογίζεται ότι πάνω από 60.000 ακίνη-
τα διατίθενται μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών 
βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ περίπου 10.000 κατα-
γράφονται στην περιοχή της Αττικής, με την πλειονό-
τητα να εντοπίζεται στο ιστορικό κέντρο και σε άλλες 
συνοικίες του κέντρου, όπως: Νέος Κόσμος, Παγκράτι, 
Εξάρχεια και Αμπελόκηποι. 

Πλέον, το ιστορικό κέντρο (Πλάκα, Μοναστηρά-
κι), το Κουκάκι και η Ακρόπολη, έχουν επί της ουσί-
ας «αποκλείσει» τους εγχώριους μισθωτές, καθώς η 
συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαζόμενων διαμερι-
σμάτων αναφέρεται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, προ-
καλώντας συχνά την έντονη δυσαρέσκεια των «γηγε-
νών» ιδιοκτητών.

Στην Πάρο
Το θέμα έχει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στους 

τουριστικούς προορισμούς, ανάμεσα τους και η Πά-
ρος.

Η τακτική τα προηγούμενα χρόνια ήταν η προς ενοι-
κίαση κατοικίες για τουρίστες το καλοκαίρι, να ενοικιά-
ζονται στη συνέχεια δίχως συμβόλαια από Σεπτέμβριο 
έως αρχές Ιουνίου με «μαύρα» χρήματα, κυρίως σε 
εκπαιδευτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους. 
Έτσι, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέπραττε «μαύρο» 
χρήμα τον χειμώνα, ενώ τους θερινούς μήνες έβαζε 
υπερ-κέρδη, άλλοτε με νόμιμο τρόπο και δηλώνοντας 
τα εισοδήματα στην εφορεία, και άλλοτε δίχως συμ-
βόλαια κλπ.

Η εισβολή του Airbnb στη ζωή μας και το κρυφτού-

λι των ιδιοκτητών με την εφορία, έφερε εκατοντάδες 
ακίνητα στην Πάρο να ανακατασκευάζονται και εκα-
τοντάδες ενοικιαστές σε απόγνωση. Όπου υπήρχαν 
συμβόλαια, αυτά στη συνέχεια δεν ανανεώνονταν από 
τους ιδιοκτήτες, ενώ όπου δεν υπήρχαν συμβόλαια και 
τα πάντα ήταν «μαύρα» γίνονται απευθείας εξώσεις 
από τους ιδιοκτήτες.

Μερικά από τα πιο μεγάλα «θύματα» υπήρξαν οι 
εκπαιδευτικοί, τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, 
οι γιατροί του Κ.Υ. και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
οποίοι όπως γράψαμε και πιο πάνω νοίκιαζαν δίχως 
κανένα χαρτί (συμβόλαιο) ακίνητα για τη χειμερινή σε-
ζόν. Αυτοί σήμερα –και σύμφωνα με καταγγελίες που 
έχουν έρθει στην εφημερίδα μας- είναι αναγκασμένοι 
εν μέσω της εκπαιδευτικής περιόδου να «αδειάσουν» 
τα σπίτια που είχαν νοικιάσει. Το θέμα αυτό έχει πά-
ρει ανεξέλεγκτη τροπή ιδιαίτερα στα χωριά (Λεύκες, 
Αγκαιριά κ.α.).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Πάρος, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της δημοτικής αρχής τον Μάρτιο του 
2017 βρισκόταν στην 5η θέση της κατάταξης στην 
πλατφόρμα: airbnb.com/setke σε όλη την Ελλάδα.

Τα δράματα…
Ο συνεργάτης της εφημερίδας μας, Δημήτρης 

Καλανδράνης, υπό τον τίτλο: «Οι δάσκαλοι υπό 
έξωση», γράφει:

«Με δάκρυα στα μάτια φίλος εκπαιδευτικός μου 
αφηγήθηκε ότι ο σπιτονοικοκύρης του έστειλε εξώδι-
κο για να εγκαταλείψει το διαμέρισμα όπου μένει μαζί 
με την σύζυγο και τα δυο μικρά παιδιά, μέσα σε τρεις 
μέρες. Μου το αφηγήθηκε στην απελπισία του μη ξέ-
ροντας τι να πράξει, πιστεύοντας ότι ένα άρθρο μου 
στην εφημερίδα θα άλλαζε κάτι στην κατάσταση που 
βρισκόταν. Μου είπε επίσης ότι άλλοι δυο συνάδελφοί 
του αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα. 

Γνωρίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε 
αυτήν την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
πολλοί εκπαιδευτικοί, όχι μόνο στην Πάρο αλλά και 
σε άλλα νησιά, από τότε που ανακαλύφθηκε η χρυ-
σοφόρος μέθοδος της πολλαπλής μίσθωσης Airbnb. 
Πολιτεία, δήμος και κοινωνία, αρκούμαστε στην έκ-
φραση της συμπαράστασης μας στα λόγια. Όσο για 
τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, αυτοί  ενεργούν 
βάσει του νόμου και κανείς δεν μπορεί να τους ενο-
χλήσει. Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλοι τη χώρα 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την απαράδεκτη 
κατάσταση με κινητοποιήσεις.

Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω τους συμπο-
λίτες μας αυτούς που εκδιώκουν ένα εκπαιδευτικό με 
την οικογένεια του δίνοντας του διορία τριών ημερών 
ή και στην καλύτερη περίπτωση δυο μηνών, μετά από 
δικαστική απόφαση (αφού επιβαρυνθεί ο εκπαιδευτι-
κός με τα δικαστικά έξοδα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί 
που δεν περιμένουν καν να λήξει η σχολική περίοδος 
για να προβούν στην έξωση, γνωρίζοντας ότι ο εκ-
παιδευτικός πρέπει κάθε μέρα με νηφάλιο μυαλό να 
φροντίζει τα παιδιά μας στο σχολείο. Διερωτώμαι αν 
ο εν λόγω ιδιοκτήτης θα προέβαινε στην έξωση αν 
τα παιδιά του φοιτούσαν στο σχολείο που δίδασκε ο 
δάσκαλός τους.

Λύση στο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει, απλά η πο-
λιτεία και η κοινωνία δεν θέλουν να ασχοληθούν σο-
βαρά με το θέμα. Θα πρότεινα σαν λύση την επιβολή 
μικρού τέλους στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με 
Airbnb το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επιδότηση στα 
ενοίκια των εκπαιδευτικών και των ιατρών οι οποίοι 
υποφέρουν από το ίδιο πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι 
πολλές φορές οι ιδιοκτήτες, πρώτα ζητούν  μεγάλη 
αύξηση του ενοικίου, την οποία όπως είναι λογικό να 
μην μπορούν να πληρώσουν οι ενοικιαστές. Και έτσι 
με τη συνείδηση ήσυχη και τη σκέψη στα κέρδη του 
Airbnb τους στέλνουν εξώδικο. Θα ήθελα να εξηγήσω 
στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, 
ότι στο νησί που ζούμε και που μας δίνει το δικαίωμα 
να επιχειρούμε και να κερδίζουμε, έχουμε και υπο-
χρεώσεις, εκτός από τα τέλη και τους φόρους που 
πληρώνουμε στον δήμο και το κράτος. Έχουμε ηθικές 
υποχρεώσεις απέναντι σε συνανθρώπους μας, πόσο 
μάλλον σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς που χωρίς 
αυτούς το κάθε Airbnb θα τιναζόταν στον αέρα. Εί-
μαστε μια κοινωνία και δεν μπορούμε να επιδιώκουμε 
το δικό μας όφελος παραγνωρίζοντας τη ζημιά που 
προκαλούμε σε συνάνθρωπό μας, όταν ξέρουμε ότι η 
κρίση εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Οι δά-
σκαλοι και οι γιατροί είναι τόσο απαραίτητοι  όσο και 
το νερό που πίνουμε. Τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί 
μια ανθρώπινη λύση;  

Πρώτο θέμα

Airbnb:  
Ξεσπίτωμα για δεκάδες 
παριανούς!
Η δημοφιλής ηλεκτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών, 
που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο κατά τη διάρκεια των 10 ετών 
λειτουργίας της, έχει σήμερα περίπου πέντε εκατ. ακίνητα σε 191 χώρες και 
81.000 πόλεις παγκοσμίως. Έως το 2018 περίπου 300 εκατ. επισκέπτες έχουν 
κάνει χρήση της υπηρεσίας. 
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Οι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές, καλά θα κά-
νουν να έχουν απάντηση στο θέμα αυτό στις προε-
κλογικές ομιλίες τους, εκτός αν οι ψήφοι των εκπαι-
δευτικών και των γιατρών δεν παρουσιάζουν εκλογικό 
ενδιαφέρον».

Οι αντιδράσεις
Ήδη, τόσο στο κέντρο των Αθηνών, όπως και σε πολ-

λές άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας μας οι πο-
λίτες συσπειρώνονται μετά τις εκατοντάδες εξώσεις 
συμπολιτών μας, ενώ σε άλλες περιοχές της Ευρώπης 
οι αντιδράσεις έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. 

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μοιράστηκαν ανα-
κοινώσεις που γράφουν:

«Περιστατικά σαν τα ακόλουθα γίνονται όλο και συ-
χνότερα:

- Η Μ.Κ., φοιτήτρια, αναγκάστηκε να εκκενώσει στο 
σπίτι της τον Απρίλη για να νοικιαστεί σε τουρίστες.

- Ο Κ.Χ., αναπληρωτής καθηγητής, δεν βρήκε σπίτι 
και παραιτήθηκε.

- Σε τρία άτομα, εποχικά εργαζόμενους στο πανεπι-
στήμιο, ζητήθηκε ενοίκιο 1.400 ευρώ για ένα τεσσάρι.

- Τετραμελής οικογένεια με δύο εργαζόμενους δεν 
μπορεί να βρει αξιοπρεπές σπίτι σε λογική τιμή.

Ποιο είναι το νήμα που ενώνει όλα τα παραπάνω 
περιστατικά; Ο τουρισμός στην Κρήτη, όπως και σε 
άλλες περιοχές, αποτελεί βαριά βιομηχανία, με κέρδη 
για τους λίγους και συνθήκες δουλείας για τους πολ-
λούς. Παράλληλα δημιουργεί ένα περιβάλλον εχθρικό 
για τους κατοίκους. Το Ρέθυμνο από τον Απρίλη φτια-
σιδώνεται για να μετατραπεί σε τουριστικό πάρκο και 
να υποδεχτεί τους μόνους επιθυμητούς κατοίκους 
του: τους τουρίστες. Με πρόσχημα την ανάπτυξη, η 
τουριστική βιομηχανία διεκδικεί κάθε εκατοστό των 
παραλιών, των δημόσιων χώρων και της υπαίθρου, 
μολύνοντας και περιορίζοντας τη φύση και τους δη-
μόσιους χώρους.

Η ενοικίαση σπιτιών για τουριστική εκμετάλλευση 
έχει εκτινάξει τα ενοίκια στα ύψη, δημιουργώντας 
παράλληλα έλλειψη σπιτιών για ενοικίαση. Το κυνήγι 
του κέρδους από τους ιδιοκτήτες σπιτιών καταλήγει 
σε περιστατικά κανιβαλισμού. Ταυτόχρονα, όσοι ενοι-
κιάζουμε βρισκόμαστε υπό τη συνεχή απειλή πιθανής 
έξωσης για την περισσότερο επικερδή τουριστική 
εκμετάλλευση. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται ως ανα-
λώσιμοι, χρήσιμοι μόνο για να εξυπηρετήσουν τον 
τουρίστα σε άθλιες εργασιακές συνθήκες ενώ χρη-
σιμοποιούνται ως ενοικιαστές και καταναλωτές τον 

υπόλοιπο χρόνο. Η ποιότητα των παροχών στους 
κατοίκους είναι μηδαμινή, και τα δημοτικά τέλη δυ-
σανάλογα.

Τέλος, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και ο υπο-
βιβασμός κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας 
ενέχουν πάντα τον κίνδυνο η πόλη να καταρρεύσει σε 
περίπτωση που σταματήσει να πουλά το τουριστικό 
προϊόν (…)».

Ακόμα, στην πλ. Βικτωρίας της Αθήνας, πολίτες κόλ-
λησαν εκατοντάδες αφίσες στους δρόμους –για αγω-
γή που κατατέθηκε - που γράφουν:

«Να μην αφήσουμε να μας διώξουν από την πόλη 
μας! Ιδιοκτήτες που θέλετε να ζήσετε στη γειτονιά 
σας, ενοικιαστές που σας πετάνε έξω για να βάλουν 
τουρίστες σε πολυκατοικίες κατοικίας; 

Όλοι μαζί να στηρίξουμε την πρώτη αγωγή που γί-
νεται ενάντια σ’ αυτήν την ανεξέλεγκτη λαίλαπα».

Και η πολιτεία τι;
Με τα παραδοσιακά ενοικιαστήρια να αποτελούν 

είδος υπό εξαφάνιση και τις εξώσεις να πολλαπλα-
σιάζονται, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη λήψη μέτρων με 
στόχο τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

Βέβαια το νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί από το 
2016, αλλά δεν έχει ποτέ έως σήμερα ενεργοποιηθεί, 
καθώς εκκρεμεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει:

- Απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης για πε-
ρισσότερα από δύο ακίνητα ανά ΑΦΜ.

- Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 
90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά με 
πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (περίπτω-
ση Αντιπάρου) τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Ωστόσο, εάν το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή 
ή του υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που 
εκμεταλλεύεται υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (κατά το 
οικείο φορολογικό έτος), μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια 
της μίσθωσης. 

Πέραν της παραπάνω διάταξης, εξετάζεται η επι-
βολή περιορισμών, αλλά και συγκεκριμένων προδια-
γραφών στην ενοικίαση και των γραφείων, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν, πλέον, μια κρίσιμη μάζα στις πλατ-
φόρμες των ηλεκτρονικών μισθώσεων.

Η πλευρά των ιδιοκτητών
Ο Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού ΣΟΔΙΑ, ο 

Σύλλογος ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων-
κατοικιών ΣΙΕΕΔΚΕ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δι-
αχειριστών Ακινήτων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α προχωρούν με κοινή 
πορεία, ατζέντα και δράσεις, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ 
άλλων την πάγια θέση τους να μην δεχτούν κανέναν 
από τους προβλεπόμενους περιορισμούς,

Οι Σύλλογοι τονίζουν ότι οι πάγιες θέσεις που θα 
καθορίζουν τις κινήσεις τους από εδώ και στο εξής 
είναι:

«-Δεν δεχόμαστε κανέναν από τους προβλεπόμε-
νους περιορισμούς καθώς προτρέπουν είτε σε παύση 
της δραστηριότητας μας είτε σε φοροδιαφυγή.

- Είμαστε έτοιμοι με κοινές θέσεις να υποστηρίξου-
με τη δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης 
στην Πολιτεία, στους αρμόδιους φορείς, στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης και να διοργανώσουμε από 
κοινού δράσεις για την ενημέρωση του κοινού σχε-
τικά με τα θετικά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στη 
χώρα μας.

- Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να ακο-
λουθούμε τους νόμους που έθεσε η πολιτεία και να 
υποστηρίξουμε το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής 
εκδίδοντας ΑΜΑ για όλα τα ακίνητα που διαθέτουμε 
στις πλατφόρμες».

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Καληνύχτα 
«Ενότητα»

Σε περίπου 60 μέρες η Πάρος θα εκλέξει τους 
νέους δημοτικούς της άρχοντες. Παρά ταύτα και 
ενώ βρισκόμαστε στο παρά πέντε προσπαθώ να 
καταλάβω τι δεν πήγε καλά (πολιτικά) με ανθρώ-
πους που λίγο – πολύ τους γνωρίζω και με κά-
ποιους εξ αυτών έχω συνεργαστεί. Τι δεν πήγε 
καλά και δεν κατόρθωσαν να σχηματοποιήσουν 
καν δημοτικό συνδυασμό, ενώ επί πέντε χρόνια 
φώναζαν και σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου ήλεγχαν τη δημοτική πλειοψηφία για 
κάθε τι.

Προσπαθώ να βρω δικαιολογίες για να συνται-
ριάξω κάποια πράγματα. Τι έπαθαν όλοι αυτοί που 
μέχρι πριν λίγα χρόνια κάναμε κοινά οράματα; Να 
φταίει άραγε μόνο η καρέκλα; Αν είναι αυτό, τότε 
μικρό το κακό, μιας και όλοι σε κάποια φάση της 
ζωής μας καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει και πολύ 
για να «καβαλήσεις το καλάμι». Να είναι κάτι πιο 
βαθύ και όχι τόσο επιφανειακό λοιπόν; Να είναι 
ότι κανείς στις ημέρες δόξας της «Ενότητας 
για το Μέλλον» δε φρόντισε για διάδοχη 
κατάσταση;

Η «Ενότητα» δεν μπόρεσε να καταλάβει ποτέ ότι 
«για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά». 
Έτσι, όταν άρχισαν οι πρώτες παραχωρήσεις σε 
βάρος των «πιστεύω», εκεί άρχισαν και τα πισω-
γυρίσματα. Το ’να έφερνε το άλλο. Έτσι, άρχισαν 
και τα παζάρια με τους «απέναντι». Αίφνης, έγιναν 
και φιλαράκια με όλους όσοι είχαν πολεμήσει τις 
αξίες μίας γενιάς και τα όνειρα πολλών. Έκαναν 
υποχωρήσεις ακόμα και σε θέματα τιμής. Πώς 
αλλιώς, άλλωστε, να χαρακτηρίσω το ότι έγιναν 
κολλητοί με ανθρώπους που πολέμησαν κάποτε 
με κάθε τρόπο το αεροπλάνο – ασθενοφόρο;

Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει χει-
ρότερο πράγμα από την αχαριστία. Όσοι το υπο-
στηρίζουν, μάλλον έχουν δίκιο. Και αυτό το ζήσαμε 
από την «Ενότητα». Το χειρότερο όμως είναι ότι το 
ζήσαμε και όταν έγιναν αξιωματική αντιπολίτευ-
ση… Πλέον, η πάλαι ποτέ «Ενότητα», ενοχλεί και 
με τον τρόπο που εκφράστηκε τα πέντε τελευταία 
χρόνια, και με τον τρόπο που ενήργησε.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’ αυτή τη ζωή, αλλά 
το τέλος –με τον τρόπο που ήρθε- απέδειξε ότι 
υπήρχε και ανικανότητα σ’ εκείνην την περίοδο 
2010-2014 που, τελικά, εκ των πραγμάτων πλέ-
ον, ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ! Ή ό,τι έγινε ήταν για 
το θεαθήναι. Στα χνάρια τα δικά σας λοιπόν περ-
πάτησε και ο Μάρκος. Άσε που ο Μάρκος, λόγω 
της μανίας του με κάποιες ιδέες ίσως και να έπρα-
ξε καλύτερα όταν σας κούνησε το μαντήλι…

Το μαντήλι… Το μαντήλι, που μετά από 17 χρόνια 
πορείας ενός συνδυασμού με αρχές και πιστεύω, 
δεν εύρισκε κανείς για να σκουπίσει τα δάκρυα… 
Απλά περάσατε και στο τέλος δε βρίσκατε ούτε το 
μαντήλι… Καλό σας βράδυ. Επόμενη σελίδα! 

Απόψεις

Τα γκάλοπ 
μαϊμού 
βλάπτουν..

Είμαστε στο κατώφλι των αυτοδιοικητικών 
εκλογών του Μαΐου, με ένα νέο εκλογικό σύστη-
μα, της απλής αναλογικής. Πληθώρα υποψηφίων 
σε όλους τους δήμους της επικράτειας. Εκλογές 
ιδιαίτερες και λόγω του νέου εκλογικού συστήμα-
τος και λόγω  του κλίματος πολιτικής απαξίωσης 
και οικονομικής δυσχέρειας μέσα στο οποίο θα 
διεξαχθούν. 

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία οι επιλογές των 
ψηφοφόρων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το 
καλύτερο αύριο που όλοι αναμένουμε με αποτέ-
λεσμα να γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες διαφό-
ρων δημοσκοπικών αποτελεσμάτων και προβλέ-
ψεων για την κατάκτηση των αυτοδιοικητικών 
θώκων. Δημοσκοπήσεις που γίνονται είτε κατά 
παραγγελία για τη δημιουργία εντυπώσεων και 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είτε για την 
αποτύπωση της πραγματικότητας και μένουν στα 
συρτάρια των εντολέων.

Η αμερικανοποίηση της ελληνικής πολιτικής 
σκηνής σημαίνει μια προεκλογική περίοδος με κα-
ταιγισμό των πολιτών με έρευνες, γκάλοπ ιντερνε-
τικού τύπου, αμφιβόλου αξιοπιστίας. Σαν μαϊντα-
νοί ξεπηδάνε, διαδικτυακές έρευνες αμφιβόλου 
προελεύσεως. Απαιτείται να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις δήθεν έγκυρες δημοσκοπήσεις στις 
δήθεν διασταυρωμένες προτίμησης του εκλογι-
κού σώματος, στους κάθε είδους κανιβαλισμούς 
του δικαιώματος του πολίτη στην αντικειμενική 
ενημέρωση..

Γκάλοπ που φέρνουν πρώτο τον έναν υποψήφιο 
και δεύτερο τον άλλον και την άλλη μέρα το αντί-
θετο θα πρέπει να τα πετάμε στον κάλαθο των 
αχρήστων. Γκάλοπ χωρίς την υπογραφή κάποιας 
νομικής και πιστοποιημένης εταιρίας δημοσκοπή-
σεων, πρέπει να θεωρούνται απλές φημολογίες, 
με στόχο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης προς 
τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο ανάλογα με το 
ρεύμα και την τσέπη του περισσότερο καλοπλη-
ρωτή. Στη συνέχεια τα πληρωμένα με 0,60 ευρώ 
τρολς, αναλαμβάνουν τη μετάδοση των fake απο-
τελεσμάτων, με παράλληλο σχολιασμό. Δυστυ-
χώς, δεν έχει έρθει ο καιρός που θα επιβάλλονται 
κυρώσεις στους τυχάρπαστους δημοσκόπους και 
φερέφωνα τους που παραβαίνουν τους κανόνες 
της σωστής πληροφόρησης και εισβάλουν στην 
πολιτική συνείδηση του ψηφοφόρου, με στόχο 
την παραπληροφόρηση του. 

Στις μέρες μας, στους καιρούς πλήρους απαξί-
ωσης της πολιτικής, το παιχνίδι των δημοσκοπή-
σεων θα πρέπει να παραμείνει τίμιο. Πρώτιστο ζη-
τούμενο, ο σεβασμός του πολίτη στην ενημέρωση 
του.

Γκάλοπ μαϊμού και αναξιόπιστες πολιτικές ανα-
λύσεις από πληρωμένους επιτήδειους, δημιουρ-
γούν έλλειμμα δημοκρατίας, χειραγωγούν την 
ελεύθερη βούληση, πλήττουν τους έντιμους υπο-
ψήφιους και ζημιώνουν τον θεσμό της Αυτοδιοί-
κησης με τις λάθος επιλογές των κατευθυνόμε-
νων ψηφοφόρων. Προσοχή λοιπόν άλλο οι κάθε 
είδους «μπούκηδες» και άλλο οι έντιμοι δημοσκό-
ποι.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Οδός 
Μαρμάρων

Τα Μάρμαρα, μεσαιωνικό χωριό της νοτιοα-
νατολικής Πάρου, βρίσκεται σε υψόμετρο 20μ. 
βόρεια της Μάρπησσας σε πεδινή έκταση. Ο Κά-
μπος των Μαρμάρων από τους πιο εύφορους 
του νησιού, φιλοξένησε το γερμανικό αεροδρό-
μιο στο πόλεμο του 1940-44. 

Τα Μάρμαρα στη νεώτερη εποχή τα κατοίκι-
σαν πρόσφυγες από την Κρήτη και συγκεκριμένα 
από τα Σφακιά, ενώ είναι ήδη γνωστά από τον 
16ο-17ο αιώνα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Είναι 
το γενέθλιο χωριό των Μαυρογένηδων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αξιόλογες εκ-
κλησίες και τα παλαιά σπίτια του χωριού (ο Άγιος 
Σάββας του 1608, η Κοίμηση, η Πέρα Παναγιά, η 
Αγία Μαρίνα κ.α., όλες του 17ου αι. με εικόνες 
κρητικής τέχνης) και το επίνειο του ο Μώλος, κέ-
ντρο παραθερισμού. 

Τα Μάρμαρα, πήραν το όνομα τους από τα 
μάρμαρα που στολίζουν τις εκκλησίες, τα σπίτια, 
αλλά και τις μαρμάρινες γούρνες. Στα Μάρμαρα 
υπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη μαρμάρινου ναού 
που διακρίνονται εντοιχισμένα σε κτίρια του χω-
ριού. Κατά τον αρχαιολόγο Δημήτριο Σκιλάρντι, 
εντοπίστηκαν 38 σφόνδυλοι κιόνων δωρικού 
ναού των κλασικών χρόνων. Οι διαστάσεις του 
και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες ανακα-
λούν λεπτομέρειες του δωρικού ναού που ταυ-
τίσθηκε με το Πύθιο της Πάρου. Μάλιστα η στε-
νή συγγένεια των δύο οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι κατασκευάστηκαν από το ίδιο εργαστήριο 
γλυπτικής. Πιστεύεται ότι στον παλαιό ναό της 
Παναγίας της Σεπτεμβριανής υπάρχει ιερό της 
Αρτέμιδος. 

Παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν: «Μάρ-
μαρο» αλλά και «Αρχοντοχώρι», επειδή συγκέ-
ντρωνε εδώ τις διοικητικές υπηρεσίες της χω-
ροεπισκοπής Κεφάλου κατά την Τουρκοκρατία, 
διατελώντας πρωτεύουσα του νησιού. Τα Μάρ-
μαρα μαζί με τον Πρόδρομο αποτελούν το Δημο-
τικό Διαμέρισμα Αρχιλόχου.  

Πηγές: «Τα Τοπωνύμια της Πάρου» του Ν. Χρ. 
Αλιπράντη) 

Η οδός «Μαρμάρων» βρίσκεται στην περιο-
χή «Λιαροκόπι» και είναι η 3η κάθετη στην οδό 
«Λευκών». (Στην περιοχή «Λιαροκόπι» έχουν 
αποθανατιστεί τα χωριά της Πάρου).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Τέλος καλό, 
όλα καλά

Η εκδρομή της Γ’ λυκείου του ΓΕΛ Νάουσας στην 
Πράγα, είχε πολλά απρόοπτα. Λόγω του ότι υπήρ-
χαν δημοσιεύματα με παραπλανητικούς τίτλους και 
υπερβολικές περιγραφές το γενικό λύκειο Νάουσας 
σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «τα παιδιά βάσει του 
συμφωνητικού είχαν ήδη καταβάλλει στο τουριστικό 
γραφείο το 80% του κόστους της εκδρομής (περίπου 
16.000 ευρώ)».

Η εκδρομή σύμφωνα με την ανακοίνωση ξεκίνησε 
την 1η Μαρτίου με το πλοίο από Πάρο και διανυκτέ-
ρευση στην Αθήνα. Την επόμενη ημέρα τα παιδιά ταξί-
δεψαν κανονικά αεροπορικώς προς την Πράγα.

Με την άφιξή τους εκεί και ενώ η αποστολή έχει 
αναχωρήσει με το πούλμαν από το αεροδρόμιο, ανα-
κοινώθηκε από το τουριστικό γραφείο με SMS στο 
κινητό τηλέφωνο του διευθυντή ότι έχει γίνει αλλαγή 
του ξενοδοχείου στην Πράγα και ως αιτία αναφέρεται 
η αθέτηση της συμφωνίας εκ μέρους του ξενοδοχείου. 
Το νέο ξενοδοχείο ήταν μεν της ίδιας κατηγορίας αλλά 
αρκετά πιο μακριά από το κέντρο της πόλης. 

Η ανακοίνωση στη συνέχεια σημειώνει: «Το σχολείο 
μη έχοντας άλλη επιλογή, καταλήγει στο Top Hotel, 
όπου όλοι (μαθητές και συνοδοί) καταβάλλουν από 50 
ευρώ ως εγγύηση και τους επισημαίνεται ότι έχουν 
περιθώριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας 4/3 ώστε το 
τουριστικό γραφείο να τακτοποιήσει την απέναντί 
τους οικονομική εκκρεμότητα. Το γραφείο δεσμεύε-
ται ότι θα το κάνει εγκαίρως και δικαιολογείται ότι η 
άμεση εκταμίευση του απαραίτητου ποσού προς το 
ξενοδοχείο ήταν αδύνατη λόγω του Σαββατοκύρια-
κου. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδρομής εξελίσ-
σεται κανονικά.

Τη Δευτέρα 4/3 σε συνεχείς επικοινωνίες μεταξύ 
του διευθυντή του σχολείου και του τουριστικού γρα-
φείου, υπάρχουν επίσης συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι 
το θέμα θα ρυθμιστεί, αλλά όσο περνά ο χρόνος η 
εκκρεμότητα παραμένει . Παρά τις διαβεβαιώσεις, το 
τουριστικό γραφείο μας ανακοινώνει το απόγευμα και 
ενώ η αποστολή έχει φθάσει σχεδόν στο ξενοδοχείο 
ότι αδυνατεί να ρυθμίσει το θέμα και ότι η ρύθμισή 
του θα γίνει νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας. Το 
ξενοδοχείο έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παι-
διών στα δωμάτιά τους με τα πράγματά τους μέσα 
σε αυτά, χωρίς να τους προσφέρει δείπνο. Μπροστά 
στη διαφαινόμενη κλιμάκωση με τους μαθητές για μια 
περίπου ώρα σε αναμονή, δίνει λύση το σχολείο το 
οποίο καταβάλλει μέσω προσωπικών καρτών του Δι-
ευθυντή και ενός εκπαιδευτικού το ποσό των 1512€, 
προκειμένου να διανυκτερεύσουν οι μαθητές μέχρι το 
θέμα να ρυθμιστεί.

Την Τρίτη 5/3 και ενώ τα παιδιά ακολουθούν το 
πρόγραμμά τους οι διαβεβαιώσεις του τουριστικού 
γραφείου συνεχίζονται αλλά το θέμα δε λύνεται, μέχρι 
που το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο διευθυντής ανα-
κοινώνει το πρόβλημα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων από όπου το θέμα με-
ταφέρεται μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης στο 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Παιδείας. 
Ταυτόχρονα τοπικοί παράγοντες με δική τους πρω-
τοβουλία κινητοποιούν πολιτικά πρόσωπα τα οποία 
απευθύνονται στο υπουργείο Εξωτερικών και ενημε-
ρώνεται η Ελληνική Πρεσβεία στην Πράγα η οποία 
δια του προξένου επικοινωνεί με το ξενοδοχείο. Αυτό 
δέχεται απλώς να επιτρέψει μια ακόμα διανυκτέρευ-
ση πάλι με καταβολή του ποσού των 1512 ευρώ. Στο 
διάστημα αυτό το τουριστικό γραφείο συνεχίζει να 

δεσμεύεται αλλά να μη δίνει λύση επικαλούμενο διά-
φορες δικαιολογίες. Η λύση που δίνεται τελικά είναι 
το ποσό να συγκεντρωθεί από τα ίδια τα παιδιά με τα 
χρήματα που έχουν μαζί τους για την εκδρομή.

Την Τετάρτη 6/3 και ενώ οι διαβεβαιώσεις του γρα-
φείου αλλά και η μη επίλυση του θέματος συνεχίζο-
νται, το ξενοδοχείο δέχεται να επιτρέψει την τελευ-
ταία διανυκτέρευση αν καταβληθεί το γνωστό πλέον 
ποσό (1512 ευρώ). Ο Διευθυντής καλεί τους γονείς 
το μεσημέρι σε ενημερωτική συνάντηση ώστε να βρε-
θεί τρόπος συγκέντρωσης του ποσού».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Ταυτόχρονα 
έχει ενημερωθεί ο δήμαρχος Πάρου και ο πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής του δήμου οι οποίοι ευαισθη-
τοποιούνται και με απόφαση του δημάρχου διαθέτουν 
εκ μέρους του δήμου το ποσό των 1.200 ευρώ ώστε 
να συμπληρωθεί το ποσό που απαιτείται. Έτσι εξα-
σφαλίζεται η τελευταία διανυκτέρευση. Ταυτόχρονα 
επίσης, το τουριστικό γραφείο καταθέτει τελικά 1.000 
ευρώ στο λογαριασμό του διευθυντή και αποστέλλει 
ηλεκτρονικά ένα έγγραφο κατάθεσης άλλων 2.000 
ευρώ τα οποία όπως αναφέρει θα εμφανιστούν το με-
σημέρι της Πέμπτης 7/3(σήμερα), ημέρα επιστροφής 
των παιδιών από την εκδρομή. Επίσης, το γραφείο 
μας αναφέρει ότι θα επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό 
που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που αυτά όντως 
συμβούν, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση από πλευράς 
του σχολείου, όπως και σε αντίθετη περίπτωση (…)».

Η επιστροφή
Την Πέμπτη 7/3 η εκδρομή ολοκληρώθηκε κανονικά 

και τα παιδιά επέστρεψαν με την προγραμματισμένη 
πτήση.

Στην ανακοίνωση του ΓΕΛ Νάουσας επισημαίνεται 
ότι «ούτε επίσπευση της επιστροφής υπήρξε, ούτε 
τραγικά συμβάντα όπως διαβάζουμε σε δημοσιεύσεις 
(…). Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι η επιλογή του 
τουριστικού γραφείου έγινε απόλυτα νομότυπα με 
τη διαδικασία που επιβάλλεται και στην ιστοσελίδα 
του σχολείου υπάρχουν όλες οι σχετικές αναρτήσεις. 
Άποψή μας είναι ότι το νομικό καθεστώς που καθο-
ρίζει τις επιλογές αυτές πρέπει να αλλάξει, ώστε να 
μη μένουν απροστάτευτα και εκτεθειμένα τα σχολεία, 
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε τέτοιες 
καταστάσεις. Ευχαριστούμε τέλος το δήμαρχο Πάρου 

κ. Μάρκο Κωβαίο και τον πρόεδρο της Σχολικής Επι-
τροπής του Δήμου κ. Χαράλαμπο Μαλινδρέτο για την 
άμεση ανταπόκριση και την βοήθειά τους στην κάλυ-
ψη του ποσού για την τελευταία διανυκτέρευση».

Ανακοίνωση της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ
Σε ανακοίνωσή της, η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ σημείω-

νε όταν έγινε γνωστό το πρόβλημα πως «η κατανόηση 
του προβλήματος από τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες, την πολιτική ηγεσία των εμπλεκόμενων υπουρ-
γείων και το προσωπικό της πρεσβείας στην Πράγα 
δεν αρκεί.

Απαιτούμε την άμεση αντιμετώπιση του προβλή-
ματος με την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων 
Παιδείας και Εξωτερικών, έτσι ώστε να εξασφαλι-
στεί η διανυκτέρευση των μαθητών, να ολοκληρωθεί 
κανονικά η σχολική εκδρομή και να επιστρέψουν με 
ασφάλεια τα παιδιά στην Πάρο».

Η Κ.Ο. ΚΚΕ
Για το ίδιο θέμα και ύστερα από κοινοποίηση του 

ζητήματος από την ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ στην κοινο-
βουλευτική ομάδα του κόμματος, ο βουλευτής του 
ΚΚΕ Στ. Τάσσος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΚΚΕ Θ. Παφίλης, σε επαφή με την αναπληρώτρια 
υπουργό Εξωτερικών Σ. Αναγνωστοπούλου και τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου απαίτησαν 
να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα έτσι ώστε τα 
παιδιά να μπορέσουν να διανυκτερεύσουν κανονικά 
στο ξενοδοχείο, πράγμα που έγινε.

Ο δήμος Πάρου
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, στις 

6/3/2019 δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η περιπέτεια 

των 38 μαθητών και των 3 συνοδών του Γενικού Λυ-
κείου Νάουσας Πάρου μόλις έληξε. Οι μαθητές θα 
γυρίσουν από την Πράγα με έξοδα του δήμου, από 
την στιγμή που ο πράκτορας τους άφησε εκτεθειμέ-
νους καθώς δεν πλήρωσε τον ξενοδόχο. 

Ο Δήμαρχος Πάρου σε άμεση συνεννόηση με τον 
Χαράλαμπο Μαλινδρέτο, Πρόεδρο της Σχολικής Επι-
τροπής, και τον Διευθυντή του Σχολείου Θεόφιλο 
Βοσινάκη, λειτούργησαν άμεσα για να εξασφαλιστεί 
η διανυκτέρευση και η ομαλή επιστροφή των μελών 
της σχολικής εκδρομής».
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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 - ΖΗΤΗΣΗ

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), 
ενοικιάζεται πολυτελής κατοικία 
80 τ.µ, 1 ου ορόφου, πλήρως 
επιπλωµένη, 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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΓΓΑΣ, ενοικιάζεται 
µικρό δυάρι επιπλωµένο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6972 077052

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
100 τ.µ. για όλο το χρόνο, µη επι-
πλωµένο, µε θέρµανση, A/C, ηλιακό 
και συναγερµό. Ζητούνται Έλληνες 
ενοικιαστές. Τιµή 500€/µήνα. Τηλ. 
6932 464219

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
– εστιατόριο - καφέ, στη Χρυσή Ακτή 
της Πάρου. Συντηρητής – Γενικών κα-
θηκόντων, Καµαριέρα, Μάγειρας Β΄, 
Μπάρµαν και Σερβιτόροι. Τηλέφωνο 
για πληροφορίες: 6931 728 111

ΒΟΗΘΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΗ ΣΕΡΒΙΣ µπαρ και εστιατορίου 
ζητούνται από το ξενοδοχείο Lefkes 
village στις Λεύκες Πάρου, για τους 
µήνες από Μάιο - τέλη Σεπτεµβρίου. 
Απαιτείται γνώση Αγγλικών και προ-
ϋπηρεσίας. Αποστολή βιογραφικών 
στο: lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 
στο 210 7293351

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από κατα-
σκευαστικό γραφείο στην Πάρο. 
Προϋπόθεση η εµπειρία µε γνώση 
Αγγλικών και Γαλλικών. Αποστολή βι-

ογραφικών στο e-mail : oikoparos@
gmail.com

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ – ΜΠΟΥΦΕ 
και ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητούνται από 
ξενοδοχείο στην Παροικιά, για την κα-
λοκαιρινή σεζόν. Τηλ. 6975 770 203

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗΣ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ζητείται από τουριστική 
επιχείρηση στη Μάρπησσα Πάρου. 
Απαραίτητη γνώση υπολογιστών, 
αγγλικών και βασικές γνώσεις λογι-
στικής. Παρέχονται, ικανοποιητικός 
µισθός ασφάλιση και ηµιδιατροφή. 
Αποστολή βιογραφικών στο Mail: 
Pundacoast@gmail.com, Τηλ επικοι-
νωνίας: 6936 906 628

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το 
λογιστικό γραφείο του κ. Γιµελιάρη 
Στέλιου στην Παροικιά, για το τµήµα 
µισθοδοσίας. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 6932 837 538

ΑΤΟΜΑ ΝΕΑ ζητούνται για εργασία 
σε κεντρικό καφέ στην Παροικιά, ένα 
άτοµο µε γνώσεις µπουφέ – καφέ και 
ένα άτοµο για σέρβις, νέο, εµφανίσιµο 
και µε προϋπηρεσία. Άριστο περιβάλ-
λον εργασίας. Τηλ. 6932 334 848

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για µεσιτικό γραφείο 
και εταιρία διαχείρισης ακινήτων 
ζητείται, µε έδρα στο ∆ρυό Πάρου. Α-
πασχόληση καθ’ όλη την διάρκεια του 
χρόνου µε µηνιαίο µισθό. Απαραίτητα 
προσόντα: Αγγλικά άπταιστα, άριστη 
χρήση υπολογιστή µε έµφαση στο 
offi  ce, ευχέρεια λόγου, οργανωτικό 
άτοµο, δυνατότητα αυτοτελούς 
µετακίνησης. Προτιµητέα προσόντα: 
Γαλλικά και προϋπηρεσία στον κλάδο. 
Τηλ. 6944 285 574, 6944 656 301

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ζητείται για καθηµερινή εργασία 
στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισµού 
Η/Υ, αγγλικών και η εµπειρία στη 
γραµµατειακή υποστήριξη. Επιθυµητό 
πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονοµία, διοίκηση, 
επαγγέλµατα υγείας). Βιογραφικά: 
e-mail: kmparos@epapsy.gr, fax: 
22840 24911

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
για εργασία σε κοµµωτήριο στην Πα-
ροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
24827, ώρες καταστηµάτων.

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΚΑΡΕΚΛΕΣ σκηνοθέτη και εσωτε-
ρικού χώρου από οξιά πωλούνται, 
για δωµάτια, 10 ευρώ έκαστη και 
ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE πωλείται. 
Τηλ. 6972 187 275

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€

f o n i t i s p a r o u . g r
η 24ωρη ενηµέρωση

εστιατόριο
µεζεδοκαφενείο

Πλ. Αλυγαριάς, Παροικιά | τηλ. 22840 26556

ανοιχτά κάθε µέρα 
εκτός Κυριακής

µε προϊόντα από
το µποστάνι µας!

καθηµερινά φρέσκα µαγειρεθτά πιάτα
ψητά της ώρας (θαλασσινά & κρεατικά)



Καρναβάλι Μάρπησσας
Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, σε συνεργασία τον σύλλογο γυναι-

κών Μάρπησσας, τον ΑΜΕΣ «Μαρπησσαϊκός», την εθελοντική ομάδα, τους 
κατοίκους του χωριού και με χορηγούς τον δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ, 
διοργάνωσε την Κυριακή, 10 Μαρτίου, 2016, το παραδοσιακό καρναβάλι.

Οι καρναβαλιστές ξεκίνησαν από την αγροτολέσχη και έφθασαν με τρα-
γούδια και χορό, έως την πλατεία του χωριού. Και του χρόνου!
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Αγώνες πινγκ 
πονγκ

Με επιτυχία διεξήχθηκαν οι αγώνες πινγκ πονγκ στους 
οποίους έλαβαν μέρος 42 αθλητές και αθλήτριες σε ένα 
σύνολο 162 παιχνιδιών, στις 2-3 Μαρτίου 2019 από τον 
πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς και δωροθέτη την ΚΔΕΠΑΠ.

Νικητές αναδείχθηκαν οι εξής:

Ενήλικες: 1oς Jean Baptiste Leuiller, 2η Μαρία Πετρί-
δη, 3ος Νικόλας Πανέρας, 4ος Γιώργος Ρούσσος

Έφηβοι: 1ος Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, 2ος Στέ-
φανος Παντελαίος 3ος Φιλόθεος Κρώνης

Παιδιά: 1ος Ιάκωβος Παντελαίος 2ος Μάριος Στουγιάν-
νου, 3ος Γιώργος Ρούσσος, 4ος Νίκος Ρήγας

Τέλος, στους αγώνες παραβρέθηκαν ο δήμαρχος, Μ. Κω-
βαίος, η δημοτική σύμβουλος, Μ. Χανιώτη, μέλη της αθλη-
τικής επιτροπής της ΚΔΕΠΑΠ και πολλοί φίλοι του αθλή-
ματος.

Οι αγώνες για 
τον πρωταθλητή

Στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε στις 
12/3/2019 η κλήρωση των αγώνων για τους δύο Ομίλους 
που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή της φετινής χρονιάς, ο 
οποίος στη συνέχεια θα ανέλθει στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Ο ΑΟ Πάρου θα μετέχει στον Β’ Όμιλο, μαζί με τον Πύρ-
γο, Πανναξιακό και Σέριφο. Οι αγώνες του Ομίλου έχουν 
ως εξής:

1η αγωνιστική
ΑΟΠ – Σέριφος
Πανναξιακός – Πύργος
2η αγωνιστική
Σέριφος – Πανναξιακός
Πύργος – ΑΟΠ
3η αγωνιστική
Πανναξιακός – ΑΟΠ
Σέριφος – Πύργος
Σημ. 1: ΑΟ Σερίφου και Πανναξιακός θα ξεκινήσουν 

τους αγώνες με +2 βαθμούς, αφού είχαν έρθει πρώτοι στον 
Όμιλο τους (2ο και 3ο), κατά τη διάρκεια του πρωταθλήμα-
τος με τις υπόλοιπες ομάδες.

Σημ. 2: Στον Β’ γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 
έδρες των φιλοξενουμένων του πρώτου γύρου.

Στον Α’ Όμιλο, μετέχουν οι ομάδες: Μύκονος, Άνω Μερά 
και ΑΟ Σύρου. Οι αγώνες έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική
Μύκονος – Άνω Μερά
2η αγωνιστική
ΑΟ Σύρου – Μύκονος
3η αγωνιστική
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου
Σημ.1: Η Άνω Μερά θα ξεκινήσει τους αγώνες με +2 

βαθμούς, αφού είχε έρθει πρώτη στον 1ο Όμιλο που μετείχε 
με τις υπόλοιπες ομάδες.

Σημ. 2: Στον Β’ γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 
έδρες των φιλοξενουμένων του πρώτου γύρου.

Τέλος, οι δύο πρώτες ομάδες από τους Ομίλους θα 
συγκρουστούν σε μονό αγώνα, σε ουδέτερο γήπεδο, για 
την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Αθλητικά

Νίκη χρυσάφι 
του ΑΟΠ

Μία σημαντική νίκη στην υπόθεση της κατάκτη-
σης της δεύτερης θέσης του Ομίλου, που θα οδη-
γήσει στο φάιναλ φορ της ΕΣΚ Κυκλάδων, πέτυχε ο 
ΑΟΠ στο κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας, επί της 
ΑΕ Σαντορίνης, με 79-65!

Η παριανή ομάδα ήταν ασυγκράτητη –ιδιαίτερα 
στο πρώτο ημίχρονο- και πυροβολούσε ανελέητα 
στο καλάθι της πρωτοπόρου Σαντορίνης. Ακόμα, 
υπερκάλυψε τη διαφορά που είχε χάσει στον πρώ-
το γύρο και είναι σε θέση ισχύος σε περίπτωση ισο-
βαθμίας.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 27-9, 51-30, 65-
54 και 79-65.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: (πρ. Θ. Καζακίδης), Λάβδας 11, Αλιπράντης 

18 (3), Μπομποτάς 8, Γυφτόπουλος 5 (1), Πάσσα-
ρης 3 (1), Δαφερέρας, Θωμόπουλος 23 (3), Δρόσος 
4, Καπετανέας, Ανδρεάδης 4, Σκιαδάς 3, Πετρόπου-
λος

ΑΕ Σαντορίνης: (πρ. Κων. Αξιώτης): Μουρατί-
δης, Κοκιόπουλος 6, Διαμαντής 2, Νασούλας 25 
(1), Φύτρος, Γρηγοριάδης, Καβαλλάρης 24, Λαζρί 6, 
Δελλαμάνης, Καραμολέγκος, Ξαγοράρης, Ζωχιός 2.

Κοντά στο φάιναλ φορ!
Ένας από τους καλύτερους αγώνες του παιδι-

κού πρωταθλήματος της ΕΣΚ Κυκλάδων πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας, μεταξύ Πλοηγού 
Αντιπάρου και ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια», με νικητές τους 
Αντιπαριώτες με 55-53.

Ο αγώνας –που ήταν πραγματικό ντέρμπι και το 
αποτέλεσμά του κρίσιμο για την προσπάθεια που 
δίνουν τα σωματεία για την κατάληψη των δύο 
πρώτων θέσεων στον Β’ Όμιλο παίδων της ΕΣΚΚ- 
είχε σασπένς, εναλλαγή στο προβάδισμα του σκορ 
και αγωνία για τους φίλους του μπάσκετ στις εξέ-
δρες. Πλέον, μετά τη νίκη του Πλοηγού, τα πάντα 
θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική στους αγώ-
νες «Φανάρια» - ΑΕ Σαντορίνης και Πανναξιακού 
– ΑΟΠ. Σε περίπτωση δε, που νικήσει ο ΑΟΠ και 
τα «Φανάρια», και έχουμε ισοβαθμία και των τεσ-
σάρων ομάδων, τότε οι δύο πρώτες θέσεις θα κρι-
θούν στα συν πλην που θα δείξουν οι μαθηματικές 
πράξεις!

Στον αγώνα της Κυριακής, τα «Φανάρια», είχαν 
μία μικρή διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με εξαί-
ρεση τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στο τρίτο 
δεκάλεπτο η ομάδα της Νάξου έδειξε να ελέγχει 
και πάλι τον αγώνα και όσο ο αγώνας έφτανε προς 
το τέλος του τα «Φανάρια» έδειχναν ότι θα κέρδι-
ζαν το παιχνίδι.

Όμως κάπου εκεί και περίπου 100 δευτερόλεπτα 
πριν τη λήξη του αγώνα, ο Πλοηγός θύμισε κάτι από 
τη θρυλική Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ των Κούκοτς και 
Ράτζα, που ανέτρεπαν διαφορές και διαφορές στα 
τελευταία δευτερόλεπτα! Έτσι, οι πιτσιρικάδες του 
Πλοηγού δεν το έβαλαν κάτω, πέτυχαν σερί 11 
πόντους και νίκησαν τελικά, δίκαια, με 55-52! Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 14-13, 21-25, 32-38, 
55-53.

Οι πρωταγωνιστές:
Πλοηγός: Βισκούλι, Α. Φαρούπος 14, Μαρινά-

τος 6, Χ. Φαρούπος 8, Αθανασίου, Τριαντάφυλλος 
15 (1), Καλάργυρος 9, Χιούσα 3

Φανάρια: Τσελέντης, Παπανικολάου 11 (1), 
Βερνίκος, Βασιλάκης 5 (1), Σεϊντίνι 15, Δόκλης 3, 
Τσακωνιάτης, Βερνίκος, Τελόπουλος, Χιλάι 8 (2), 
Χίλα 11 (3)

Βαθμολογία (Β’ Ομ. Παίδων)
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. Πλοηγός 17 (10)
2. ΑΕ Σαντορίνης 16 (9)
---------------------------------
3. ΑΟΠ 15 (9)
4. Φανάρια 15 (9)
5. Πανναξιακός 9 (8)
6. Μαρπησσαϊκός 9 (9)

Ήττα των εφήβων του Μαρπησσαϊκού
Σ’ έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες της 

χρονιάς για το εφηβικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυ-
κλάδων, ο Μαρπησσαϊκός ήταν εκτός φόρμας και 
ηττήθηκε από την ΑΕ Σαντορίνης με 41-56 στο 
κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Η ομάδα της Σαντορίνης είχε το προβάδισμα του 
σκορ από την αρχή του αγώνα, που στο δεύτερο 
ημίχρονο μπόρεσε και το διεύρυνε, πανηγυρίζοντας 
από αυτό το παιχνίδι την είσοδό της στο φάιναλ 
φορ του θεσμού. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 
12-16, 27-29, 31-41 και 41-56.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Βαγ. Μουρογιάννης), 

Ρούσσος, Ρηγόπουλος, Μελανίτης, Μπουραντάς 2, 
Αρκούλης 6 (1), Προμπονάς, Ζωντανός 11, Μπά-
λιος 11, Γεωργίτσος 4, Λουκής 7 (1), Μαρινάκης, 
Πετρόπουλος

ΑΕ Σαντορίνης: (πρ. Χαρ. Πεταλωτής), Γρηγο-
ριάδης, Βλαβιανός 25 (1), Νασούλας 9 (1), Φερατάι 
5 (1), Παπαδόπουλος, Πελεκάνος 11 (3), Φέγγης 4, 
Λαζρι, Δελλαμάνης, Ρουστέμι, Καβαλλάρης 2

Βαθμολογία Β’ Ομ. Εφήβων ΕΣΚΚ
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 15 (8)
2. Μαρπησσαϊκός 11 (7)
---------------------------------
3. Πανναξιακός 10 (6)
4. Φανάρια 6 (5)
5. ΑΟΠ 6 (6)
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Φουλ για 
διάκριση ο 
ΑΟΠ

Πρόκριση με απαιτήσεις πιεσόμετρου για τους φι-
λάθλους στην εξέδρα… πέτυχε την περασμένη Παρα-
σκευή (8/3/19) το βράδυ, ο ΑΟΠ, κερδίζοντας με 3-1 
τον ΠΑΣ Τήνου, για τα προημιτελικά του κυπέλου της 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η ομάδα της Παροικιάς ξεκίνησε νωχελικά τον αγώ-
να και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 όταν ο Ιω. Ζα-
λώνης των φιλοξενουμένων εκτέλεσε απευθείας ένα 
φάουλ έξω από την περιοχή και εκμεταλλευόμενος 
το κακό στήσιμο του τείχους από πλευράς του ΑΟΠ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΑΟ Πάρου έψαξε στη συνέχεια το γκολ της ισο-
φάρισης, αν και η ομάδα της Τήνου έδειχνε πολύ δυ-
νατή στις αντεπιθέσεις της. Λίγο πριν τη λήξη του πρώ-
του ημιχρόνου ο Χίσκα του ΑΟΠ εκτέλεσε απευθείας 
ένα φάουλ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και 
προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο β’ ημίχρονο «φοβόταν ο Γιάννης το θεριό και 
το θεριό τον Γιάννη». Ο ΑΟΠ έκανε «μισές» επιθέσεις 
προσέχοντας συνεχώς τα νώτα του, ενώ ο ΠΑΣ Τήνου 
ήθελε να ροκανίσει τον χρόνο. Έτσι, φτάσαμε στο 81ο 
λεπτό, όπου με αφορμή μία καθυστέρηση που επιχεί-
ρησαν να κάνουν οι παίκτες της Τήνου αυτό έφερε 
δύο κόκκινες κάρτες. Μία στον Α. Παλαμάρη της Τή-
νου και μία στον Σωτηρόπουλο του ΑΟΠ. Λίγο πριν τη 
λήξη του παιχνιδιού και ενώ ο ΑΟΠ πίεζε συνέχεια την 
αντίπαλη περιοχή, ο Καραγκούνης με κεφαλιά ψαράκι 
λύτρωσε τους γηπεδούχους ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η 
παράταση του αγώνα ήταν παράσταση για έναν ρόλο 
και ο ΑΟΠ κυριάρχησε σε όλες τις γραμμές του γηπέ-
δου. Στο 95ο λεπτό ο Σαρρής γύρισε την μπάλα μέσα 
στην περιοχή της Τήνου και ο Γιαννούλης με προβολή 
έδωσε το προβάδισμα στους παριανούς με 2-1.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 14ο λεπτό της 
παράτασης, όταν ο Τσούκε εκτέλεσε ένα φάουλ κάτω 
από τη σέντρα και ο Ιω. Σαρρής που έγινε αποδέκτης 
της μπάλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας 
το τελικό 3-1.

Σημειώνουμε πάντως την κακή εμφάνιση της βο-
ηθού διαιτητή Ι. Ψαρρά, η οποία ακύρωσε δύο γκολ 
(ένα από κάθε ομάδα, 35ο Ζαλώνης Τήνου, 65ο Ιω. 
Σαρρής ΑΟΠ), τα οποία και στα δύο οι σκόρερ έφυγαν 
από κανονική θέση). Επίσης, η κ. Ψαρρά ευθύνεται για 
τη φάση με τις αποβολές στο 81ο λεπτό, καθώς είπε 
στον διαιτητή την κατάληξη των αψιμαχιών, αλλά δεν 
είχε φροντίσει νωρίτερα να αποσοβήσει τα γεγονότα 
και να τιμωρηθούν οι «θεατρικοί» τραυματισμοί.

Τέλος, στον ημιτελικό του κυπέλου ΕΠΣ Κυκλάδων 
ο ΑΟΠ θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα στο δημοτικό 
στάδιο Παροικιάς τον Πανναξιακό.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Χρ. Γαβαλάς), Χαριστός, Καντιώτης (Σω-

τηρόπουλος), Ρέλλας, Γκιόκα (Ιω. Σάρρης), Καραφυλ-
λάκης, Τσούκε, Αρκουλής (Α. Σαρρής), Καραγκούνης 
(Σγουράτι), Παπαθεοδώρου, Γιαννούλης, Χίσκα

ΠΑΣ Τήνου: (πρ. Γιώργος Μάλλιος) Κελαδίτης, 
Δενεκαρίας (Δαρμές), Λειβαδάρης Ι. (Φρ. Ζαλώνης), 
Αρμακόλλας, Π. Λειβαδάρης, Παλαμάρης, Φώσκολος, 
Μέρια, Ζιούλης (Τζανουλίνος), Ι. Ζαλώνης, Μπον (Βό-
γκλι)

Διαιτητής: Παντελάκης, με βοηθούς την κ. Ψαρρά 
και τον κ. Ν. Ρούσσο.

Νηρέας – Μαρπησσαϊκός με νικητή τον… 
Αστέρα Μαρμάρων!

Παιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στο δημοτικό στάδιο 
Παροικιάς, το περασμένο Σάββατο το απόγευμα, μετα-
ξύ Νηρέα και Μαρπησσαϊκού, στο οποίο η ομάδα της 
Νάουσας ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη προκειμένου να 
τερματίσει τέταρτη στον Όμιλό της και να δώσει στη 
συνέχεια αγώνες μπαράζ για την παραμονή στην Α’ 
κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Το τελικό αποτέλεσμα ήλθε 2-2 και ο ουσιαστικά 
κερδισμένος από το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο Αστέ-
ρας Μαρμάρων, που κατέλαβε την 4η θέση της βαθ-
μολογίας.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και οι δύο 
ομάδες είχαν από ένα σουτ στο δοκάρι (Αριανούτσος 
και Παπαδόπουλος). Ο Μαρπησσαϊκός προηγήθηκε 
0-1 στο 52ο λεπτό, όταν ο Στρ. Κρητικός με ένα εκπλη-
κτικό σουτ με εξωτερικό φάλτσο έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του εμβρόντητου Βασιλάρη. Η ομάδα της 
Μάρπησσας συνέχιζε να πιέζει ψάχνοντας το δεύτερο 
γκολ με κύριο εκφραστή τον Αριανούτσο, που ξεχώ-
ριζε όπως η μύγα μέσα στο γάλα… Και ενώ το ρολόι 
του αγώνα έδειχνε το 90ο λεπτό, έγινα πράγματα και 
θαύματα στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, ο Νηρέας επι-
χείρησε μία επίθεση και ο δαιμόνιος Ραμπαβίλας ανα-
τράπηκε από τον Κιοσσέ. Ο διαιτητής, Γ. Μαθιουδάκης, 
έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι και ο παθών Ρα-
μπαβίλας ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Νηρέας έψαχνε άλλο ένα γκολ που θα του έδι-
νε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης. Έτσι, 
στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βιτζηλαίος 
του Μαρπησσαϊκού έχασε την μπάλα στο κέντρο του 
γηπέδου και ο Ρούσσος έδωσε ασίστ στον Αρκουλή, 
όπου αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας 
το 2-1 για το Νηρέα.

Στο έκτο λεπτών των καθυστερήσεων ο Μαρπησσα-
ϊκός εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Νηρέα. Ο Αρια-
νούτσος χτυπούσε συνεχώς κόρνερ που απέκρουαν 
οι Ναουσαίοι αμυντικοί. Στο τρίτο συνεχόμενο κόρνερ 
που χτύπησε, ο Καλαβρουζιώτης πήδηξε πιο ψηλά από 
όλους και με κεφαλιά έγραψε το 2-2!

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Ν. Μοστράτος), Βασιλάρης, Ζουμής, 

Τριπολιτσιώτης (Σιελμάνι) Παπαδόπουλος (Μιναστί-
ρε), Βράπι, Άλκο (Ρεσουλάι), Μπαμπαλιού, Ρούσσος, 

Ραμπαβίλας, Αρκουλής, Σιμόπουλος
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Δημ. Γαβαλάς), Γ. Τζανακό-

πουλος, Γεμελιάρης (Φραντζής), Χρ. Τζανακόπουλος, 
Κιοσσέ, Καλαβρουζιώτης, Βράπι, Αντωνόπουλος, Εσάι 
(Ντζουμανίκας), Βιτζηλαίος, Αριανούτσος, Στρ. Κρητι-
κός

Διαιτητής: Γ. Μαθιουδάκης, με βοηθούς την κ. 
Ψαρρά και τον κ. Ε. Ρούσσο.

Βαθμολογία (τελική Β’ Ομ.)
1. Σέριφος 33
2. ΑΟΠ 31
---------------------------------
3. Παμμηλιακός 24
-----------------------
4. Αστέρας Μαρμάρων 20
----------------------------------
5. Νηρέας 19
6. Μαρπησσαϊκός 16
7. Κύθνος 9
8. Πανσιφναϊκός -6
Σημ.: Ο Παμμηλιακός και η Κύθνος έχει -3 βαθμούς. 

Ο Πανσιφναϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Επόμενη αγωνιστική
Α’ Όμ. μπαράζ πρωταθλητή
1η αγωνιστική
Μύκονος – Άνω Μερά
Β’ Όμ. μπαράζ πρωταθλητή
ΑΟΠ – Σέριφος
Πανναξιακός - Πύργος

Επόμενη αγωνιστική 4ων ομάδων
Αστέρας Μαρμάρων – Πάγος
Βαθμολογία 4ων ομάδων
1. Πάγος 3
2. Αστέρας Μαρμάρων 0
3. Ίος 0
Σημ.: Ο Αστέρας Μαρμάρων δεν έχει αγωνιστεί 

ακόμα.

Άλλοι αγώνες παριανών ομάδων
Κ-16 (2ος Όμ.)
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 4-0
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 19 (πρόκριση final four) 
2. Πανσιφναϊκός 16 (πρόκριση final four)
------------------------------
3. Παμμηλιακός 10
4. Μαρπησσαϊκός   4
5. Νηρέας   3
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει ολοκληρώσει τους αγώ-

νες του. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ακόμα έναν αγώ-
να.

Επόμενη αγωνιστική: 
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
Πανσιφναϊκός – ΑΟΠ
Κ-12 (3ος Όμ.)
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 3-0
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 9
2. Παμμηλιακός 5
3. Μαρπησσαϊκός 4
4. Νηρέας 4
Σημ.: Παμμηλιακός και Μαρπησσαϊκός έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική:
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός
ΑΟΠ – Παμμηλιακός

Αθλητικά




