
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 | Φύλλο 488 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9

Γυναίκες στην πολιτική



2 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Σύντροφε 
Γιάννη καλό 
ταξίδι!

Το Σάββατο 16 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή ο Γιάν-
νης Παντελαίος του Δημητρίου. Το μοναχοπαίδι του 
μπάρμπα Μήτσου Παντελαίου με το ραφείο των ιερα-
τικών ενδυμάτων στην οδό Μητροπόλεως.

Του κυνηγημένου κομμουνιστή από τη δικτατορία του 
Μεταξά, του αντιστασιακού στην κατοχή, του δεσμώτη 
σε ναζιστικό στρατόπεδο τη περίοδο της κατοχής που 
είχε τη παλληκαριά, να κάνει σαμποτάζ  στη γραμμή 
παραγωγής πολεμικού υλικού των καταναγκαστικών 
έργων των χιτλεροφασιστών, του ανθρώπου που το 
μετεμφυλιοπολεμικό καθεστώς, όπως και χιλιάδες άλ-
λους, «τίμησε» τους αγώνες του για τη λευτεριά της 
πατρίδας  με το δρόμο της εξορίας. 

Έτσι γαλουχήθηκε o Γιάννης, σεμνός, συνεπής, τίμιος 
αγωνιστής, με καθαρό μυαλό. Ο Γιάννης δεν υπήρξε 
ποτέ μέλος του ΚΚΕ. Ήταν από μικρός όμως, μέχρι τη 
στιγμή που άφησε τη τελευταία του πνοή, πλάι στο 
κόμμα, ηθικά και υλικά και στις πιο δύσκολες στιγμές 
τις δικές του αλλά και της ιστορίας του ΚΚΕ. Ποτέ δεν 
έχανε τη πίστη του, αταλάντευτος υποστηρικτής  των 
δίκιων του λαού μας. Η «σπορά» του μπάρμπα Μήτσου 
είχε ριζώσει γερά.

Ο Γιάννης υπήρξε τα χρόνια της μεταπολίτευσης 
μέλος της συντακτικής επιτροπής της «Παριανής Γνώ-
μης», που χώρος των συνεδριάσεων της ήταν το παρα-
χωρημένο για τη δουλειά αυτή, πατάρι στο ραφτάδικο 
του πατέρα του.

Λογιστής στο επάγγελμα στην Αθήνα αρχικά. Στη 
Πάρο στη συνέχεια τέλη δεκαετίας του ’80 μετά και 
από τη προτροπή φίλων να εγκατασταθεί μόνιμα στο 
νησί. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου λογιστών Πάρου – 
Αντιπάρου, για χρόνια πρόεδρός του, που έχαιρε της 
εκτίμησης και του σεβασμού των συναδέλφων του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη συ-
ντρόφισσα του Ευαγγελία στο γιό του Δημήτρη και σε 
όλους τους οικείους του. Σύντροφε Γιάννη καλό ταξίδι!

ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ 
Πάρος 17/3/19

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 488

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

Πάρος

Ο χρόνος τρέχει 
σα νερό

Αχ! Πώς θα μαγειρέψω; Θα μείνουν άπλυτα τα ρού-
χα; Πώς θα κάνω μπάνιο και πόσα άλλα. Σήμερα μια 
ξαφνική διακοπή νερού μας αναστατώνει. 

Όταν μας ειδοποιήσουν για τη διακοπή αρχίζουμε 
να γεμίζουμε λεκάνες, μπουκάλια, κατσαρόλες για να 
έχουμε σε ώρα ανάγκης και όταν έρθει το νερό τα 
αδειάζουμε άσκοπα στο νεροχύτη. Τις άλλες εποχές, 
τότε που δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης και μάζευαν το 
νερό με το σταγονόμετρο, το νερό χρησιμοποιούνταν 
ξανά και ξανά. Μια τενεκεδένια βρύση κρεμασμένη 
στον τοίχο με θήκη για το σαπούνι να πλενόμαστε, κι 
από κάτω πάνω σε πεζουλάκι, μια λεκάνη να πέφτουν 
τα βρώμικα νερά, τα οποία για λόγους οικονομίας τα 
ρίχναμε στον αποχωρητήριο, που ήταν εκτός σπιτιού. 

Αλλά και το μπάνιο κάθε Σάββατο μέσα στη σκάφη 
και γύρω-γύρω λεκανάκια για να μην πάει σταγόνα 
χαμένη από το νερό που είχε ζεστάνει η μάνα στα 
ξύλα. (Δε θα ξεχάσω το πράσινο σαπούνι που ήταν 
σαν τούβλο στο κεφάλι το κοντοκουρεμένο, μέχρι να 
στρογγυλέψει πέρναγα μαρτύριο και καμιά ξώφαλτση 
στην κεφαλή από το τσίγκινο το κύπελλο, για να κά-
θομαι φρόνημα, όταν με ξέβγαζε από τα σαπούνια). Τα 
νερά αυτά μαζί με τα άλλα του ξενερίσματος των ρού-
χων, φυλάσσονταν για να ξαναχρησιμοποιηθούν στο 
αποχωρητήριο, ενώ από το ξενέρισμα των τροφίμων 
για πότισμα. 

Το νερό αν δεν είχες δικό σου πηγάδι, το κουβαλού-
σες από τα συνοικιακά πηγάδια ή τις βρύσες. Το νερό 
των πηγαδιών δεν ήταν κατάλληλο για πόση, γιατί 
περιείχε πολλά άλατα και ήταν και μολυσμένο, μιας 
και με τους βόθρους ήταν «συγκοινωνούντα δοχεία». 
Επίσης, ήταν σκληρό και δυσχέραινε την πλύση των 
ρούχων. Οι νοικοκυρές, σοφίζονταν χιλιάδες τρόπους 
για να τα ξεγαριάσουν. Τα απορρυπαντικά της εποχής 
εκείνης, εκτός από τα σαπούνια, πράσινο και άσπρο, το 
βασικότερο ήταν η αλισίβα. Χωρίς αλισίβα τα ρούχα 
δεν καθάριζαν, ειδικά τα ασπρόρουχα. Η αλισίβα, ήταν 
στάχτη χωνεμένη, την οποία έπαιρναν από το φούρνο 
ή απ’ τα μαγκάλια που έκαιγαν για τη θέρμανση του 
σπιτιού. Την κοσκίνιζαν σε ψιλή σήτα και την έβαζαν σε 
μια σακούλα άσπρη καποτένια, την οποία κρεμούσαν 
μέσα στο καζάνι που ζέσταιναν το νερό για τη μπουγά-

δα. Ή την έβραζαν χωριστά, άφηναν να κατακάτσει η 
στάχτη και μετά το νερό αυτό το σούρωναν, και το έρι-
χναν στη σκάφη, σε μικρή ποσότητα γιατί ήταν ισχυρή 
και ξεφλούδιζε τα χέρια. Μαλάκωνε το νερό και έκαμε 
τα ασπρόρουχα να λάμπουν. Το χειμώνα ήταν πιο εύ-
κολο, γιατί χρησιμοποιούσαν το νερό της βροχής, που 
μάζευαν από τις αύκουλες.

Όλα τα σπίτια, κάτω απ’ τις υδρορροές είχαν ένα 
μεγάλο βαρέλι για το σκοπό αυτό και ήταν πάντα γε-
μάτο και σκεπασμένο. Το βρόχινο είναι μαλακό νερό 
(πολύ μικρή σκληρότητα), χωρίς άλατα. Αυτό το κάνει 
άριστο στην μαγειρική, το φαγητό και ειδικά τα όσπρια 
βράζουν πολύ ευκολότερα και γρηγορότερα. Το σα-
πούνι διαλύεται επίσης ευκολότερα διευκολύνοντας 
το πλύσιμο των ρούχων, στα μαλλιά δίνει στιλπνότητα 
και μεταξένια υφή, όμως είναι ακατάλληλο για πόσιμο.

Το νερό απ’ τα πηγάδια εξυπηρετούσε για την καθη-
μερινή λάτρα του σπιτιού, το πότισμα των λουλουδιών, 
των λαχανόκηπων και όλες οι οικοδομές της εποχής 
εκείνης κτίζονταν με τη δύσκολη άντληση του νερού 
απ’ τα πηγάδια. 

Τα χοντρά ρούχα, στρωσίδια, καρπέτα, κλινοσκεπά-
σματα κλπ πλένονταν στις γούρνες πάνω στις μεγάλες 
πλάκες, οι οποίες είχαν γίνει κάτασπρες και γυαλιστε-
ρές απ’ το πολύ κοπάνισμα που έτρωγαν κατά το πλύ-
σιμο των ρούχων. Όταν περνούσες από εκεί άκουγες 
το ρυθμικό κτύπημα του κόπανου. Για το πλύσιμο στη 
σκάφη υπήρχε και η ξύλινη πλύστρα που μετέπειτα 
αντικαταστήθηκε με τσιμεντένια γούρνα από μωσαϊκό 
με πλύστρα ενσωματωμένη και αποχέτευση, στο πλυ-
σταριό της ταράτσας κάθε νεόκτιστου σπιτιού. 

Παλαιά οι βρύσες, τα πηγάδια, οι γούρνες, ήταν 
το στέκι των γυναικών. Εκεί μοιράζονταν τα νέα του 
χωριού, γίνονταν προξενιά, γνωριμίες, τραγούδια και 
χαχανητά! Επισκέπτονταν καθημερινά για να κουβα-
λήσουν φρέσκο νερό στο σπίτι. Και οι άνδρες όμως 
πήγαιναν τακτικά στο πηγάδι, για να ξεδιψάσουν τα 
ζώα και να ποτίσουν τους κήπους. H πηγή ήταν ένα 
μέρος που είχε πάντοτε επισκέπτες. Ήταν ένας βασικός 
χώρος για όλους τους κατοίκους. Ήταν σημείο συνά-
ντησης μέσα στην ημέρα και μικρής χαλάρωσης από 
τη κούραση της δουλειάς. 

Με το που ήρθε το νερό στο σπίτι μας, κοιτάξαμε 
τη βολή μας. Το πηγάδι του κήπου το κλείσαμε και το 
κάναμε βόθρο. Το πηγάδι αυτό που μας δρόσιζε πίνο-
ντας νερό κατευθείαν από τον κουβά ή το λάστιχο του 
ποτίσματος, το πηγάδι αυτό που μας φόβιζε μικρούς 
μην τυχόν και μας ρουφήξει μέσα η ρουφήχτρα.    

Ο χρόνος τρέχει σα νερό, οι εποχές αλλάζουν και 
οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις. 
Όμως η ιστορία έχει καταγραφεί και δεν αλλάζει.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Επειδή, η 
σιωπή δεν 
είναι πάντα 
χρυσός

Παρακάτω αναφέρονται τα αιτήματα του πολιτιστι-
κού συλλόγου Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος», προς 
την Κοινότητα Αρχιλόχου. Δίπλα γράφεται ποια από 
αυτά έχουν περάσει από κοινοτικό συμβούλιο και σε 
ποια έχει λάβει απάντηση ο σύλλογος.

- Αρ. Πρωτ. 65, 15/10/2018, Διόρθωση πλακό-
στρωτου έξω από το νηπιαγωγείο Προδρόμου από το 
ύψος της παιδικής χαράς. Το ίδιο αίτημα εστάλη ΠΑΛΙ 
στις 4/3/2019 με αρ. πρωτ. 79, αφού ο σύλλογος δεν 
είχε καμία απάντηση, ούτε μπήκε ποτέ θέμα στο κοινο-
τικό συμβούλιο.

- Αρ. πρωτ. 68, 15/11/2018 , Μονοδρόμηση και 
τοποθέτηση κολωνακίων στον οικισμό Πρόδρομο της 
ΔΚ Αρχιλόχου. Καμία απάντηση, ούτε θέμα στο κοινο-
τικό συμβούλιο.

- Αρ. Πρωτ. 70, 29/11/2018, Αντικατάσταση 2 μπα-
σκετών στο γήπεδο του Προδρόμου.

- Αρ. Πρωτ. 71, 29/11/2018, Καλλωπισμός του χώ-
ρου του Ηρώων, καθάρισμα από τα ξερά δέντρα και 
αντικατάσταση. Αντικατάσταση των υπαρχόντων πα-
γκακίων και πρόσθεση άλλων 2 στον ίδιο χώρο.

- Αρ. Πρωτ. 72, 29/11/2018, Αίτημα για να σταλεί το 
μηχάνημα του δήμου, να ξεριζώσει τους ξεραμένους 
φοίνικες στα παρτέρια του Ηρώων και της πλατείας 
του Αγ. Σπυρίδωνα, ώστε να τοποθετηθούν νέα δέ-
ντρα και λουλούδια.

- Αρ. Πρωτ. 73, 29/11/2018, Ασφαλτόστρωση δρό-
μου που οδηγεί στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Κο-
ντιανής στον Πρόδρομο.

Στα αιτήματα 70, 71, 72, 73 τα οποία και ΔΕΝ πέρα-
σαν Κοινοτικό συμβούλιο για άλλη μια φορά, λάβαμε 
επιστολή από τον πρόεδρο της Κοινότητας Αρχιλόχου. 
Όντως ήρθε το μηχάνημα του δήμου και έβγαλε τα 
ξερά δέντρα, μιας και υπήρχε απόφαση παλαιότερη 
του Κοινοτικού συμβουλίου για ανάπλαση του Ηρώων 
στον Πρόδρομο, που ποτέ όμως δεν πέρασε από το 
δημοτικό συμβούλιο.

Για τον καλλωπισμό του όμως και για την πλατεία 
του Αγίου Σπυρίδωνα, δεν υπήρξε  απάντηση. Για  την 
ασφαλτόστρωση προς την Ιερά Μονή της Παναγίας 
της Κοντιανής δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, όπως μας 
έγραψε ο πρόεδρος στην απάντησή του. Επίσης, για τις 
2 μπασκέτες του γηπέδου του Προδρόμου, είχε στείλει 
και ο ίδιος αίτημα προς τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο.

Ο σύλλογός μας με δικά του έξοδα, έφτιαξε – όσο 
μπορούσε να παρέμβει- το Ηρώων και την πλατεία 
του Αγίου Σπυρίδωνα. Τους «βολέψαμε» κατά κάποιον 
τρόπο, μιας και είναι αρμοδιότητα της Κοινότητας κι 
όχι ενός πολιτιστικού συλλόγου, αλλά το σκεπτικό μας 
ήταν, είναι και θα είναι πως τα χρήματα του συλλόγου 
είναι ανταποδοτικά προς τα μέλη του.

Αρ. πρωτ. 80, 4/3/2019, Αίτημα για την επισκευή 
πλακόστρωτου δρόμου στο Ηρώων  του Προδρόμου. 
Καμία απάντηση, ούτε καν θέμα στο πρόσφατο κοινο-
τικό συμβούλιο στις 19/3/2019

Α! Και να μην ξεχάσουμε! Από τα χρήματα που δίνει 
η ΚΔΕΠΑΠ στις Κοινότητες για τις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις, ναι παίρνει και ο Σκόπας μερίδιο, όπως και οι 
άλλοι δύο σύλλογοι της Κοινότητας, για να κάνουν τις 
εκδηλώσεις της Κοινότητας, όπου και διαφημίζονται ο 
δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και η Κοινότητα Αρχιλόχου. 
Εν κατακλείδι, τα αιτήματα στέλνονται για να μπαίνουν 
ως θέματα στα κοινοτικά συμβούλια τουλάχιστον, 

και να ενημερώνονται οι κοινοτικοί σύμβουλοι. Αυτό 
στην Κοινότητα Αρχιλόχου ΔΕ γίνεται.

Τα αιτήματα στέλνονται για να δίνονται και απαντή-
σεις προς τους αιτούντες. Αυτό στην Κοινότητα 
Αρχιλόχου τις περισσότερες φορές ΔΕ γίνεται.

Να σημειωθεί ότι γραπτώς έχουμε ζητήσει να ενημε-
ρωνόμαστε, ως σύλλογος, για τις ημερομηνίες διεξα-
γωγής των συμβουλίων. Αυτό έγινε ελάχιστες φορές 
κι ας υπήρξε η προτροπή και του ίδιου του δημάρχου 
προς τον πρόεδρο της Κοινότητας.

Αλλά όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Κοινότητας προ-
φορικά έχει δηλώσει, η πρόεδρος του Σκόπα είναι της 
αντιπολίτευσης. Τιμητικό για εμένα, πρόεδρε! Μόνο 
που ο Σκόπας δεν είναι μόνο η πρόεδρός του, 
αλλά ένα ολόκληρο χωριό.

Αγγελική Γ. Παυλάκη
Πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου

«Σκόπας ο Πάριος»

Τηλ: 22840 24956
6948471564

Ανοιχτά
Σάββατο
Κυριακή

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες
Σύµβουλοι αξιοποίησης ακινήτων

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Εµπιστευτείτε σ’ εµάς το ακίνητό σας

Άποψη
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Ο Παντελής 
της Πάρου

Ο «δικός» μας, Παντελής Θαλασσινός, θα τρα-
γουδήσει για τους φίλους του στην κεντρική σκηνή 
του Σταυρού του Νότου, από το Σάββατο 30 Μαρτίου 
και τρία ακόμη Σάββατα μέχρι το Πάσχα, με τραγούδια 
εφ’ όλης της ύλης, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει 
και το καινούργιο του βιβλίο-cd τα «12+1 Ηλιοτρό-
πια», του Άλκη Αλκαίου.

Η ιστορία…
Για το βιβλίο-cd «12+1 ηλιοτρόπια» ο Δημήτρης Λέ-

ντζος έγραψε στον πρόλογο του βιβλίου:
«Έχω μια σειρά τραγουδιών του Αλκαίου» μου είπε 

σχεδόν ψιθυριστά στο αυτί ο Παντελής, μια μέρα στο 
Παγκράτι.

«Μη πεις τίποτα» μου λέει. Δεν είπα. Αυτά τα πράγ-
ματα θέλουν να κρατάς μυστικά και τον λόγο σου. 
Μετά από λίγο καιρό, που ξαναβρεθήκαμε, μου τρα-
γούδησε πάλι σιγά «Τα βότσαλα»· ένα όμορφο και δυ-
νατό χασάπικο.

Ύστερα πέρασε καιρός, ψιλοχαθήκαμε με τον Πα-
ντελή. Νέα του μου έλεγε ο κοινός φίλος Γιώργος 
Χριστοδούλου, ότι προχωράει δηλαδή αυτή η δου-
λειά και τι ωραία τραγούδια που είναι. Λίγο μετά, τον 
Δεκέμβρη του 2012, άκουσα τα κακά νέα στο ραδιό-
φωνο «Πέθανε ο στιχουργός Άλκης Αλκαίος…». Στε-
νοχωρήθηκα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου στιχουρ-
γός. Τα τραγούδια του με πιάνανε απ’ τον γιακά και με 
σφίγγανε στον τοίχο. Έβαλα ένα ποτό, πήρα μια κόλλα 
χαρτί και έγραψα αμέσως ένα ποίημα. Το L’ ULTIMO 
BARGO (ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΠΑΡΚΟ). Δεν ξέρω, τελι-
κά, γιατί διάλεξα έναν λατινικό τίτλο. Έτσι μου ήρθε. 
Ο Παντελής με τον Γιώργη τον Χριστοδούλου πήγαν 
στην κηδεία στην Πάργα. Στον δρόμο, μάλιστα, είχαν 
ένα ατύχημα. Τούμπαραν με το αυτοκίνητο, τους μά-
ζεψε ο Θάνος Μικρούτσικος τυχαία, που ακολουθού-
σε. Το L’ ULTIMO BARGO το διάβασα μια μέρα σε μια 
κοινή μας φίλη και μου είπε «Δημήτρη, αυτό εδώ θα 
το δώσω στον Παντελή για τα καινούργια τραγούδια 
του Αλκαίου», και μου το πήρε από τα χέρια. Ο καιρός 
περνούσε. Καιρός δύσκολος μέσα στην κρίση και σε 
ένα παράξενο πένθος· χρόνια τώρα που περνάμε.

Όλα αυτά τα χρόνια όταν βρισκόμασταν ρωτούσα 
πάντα τον Παντελή τι έγινε με τα τραγούδια του Αλ-
καίου. «Γίνονται», μου έλεγε. Καταλάβαινα ότι ήθελε 
τον καιρό του. Όταν έχεις κάτι σπουδαίο στα χέρια 
σου θέλεις και ’σύ να φανείς αντάξιός του. Φέτος, 
στις αρχές του 2018, με πήρε τηλέφωνο και μου 
ανακοίνωσε ότι επιτέλους τα «12+1 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ», 
έτσι ονόμασε τον κύκλο αυτών των τραγουδιών, με 
12 τραγούδια σε στίχους του Αλκαίου και ένα το δικό 
μου, είναι έτοιμα. Κολακεύτηκα. Σε λίγες μέρες μού 
έστειλε πρώτα το δικό μου, ένα παράξενο «κουτσοζεϊ-
μπέκικο», που μου άρεσε πολύ. Μετά από λίγον και-
ρό μού έστειλε και τα άλλα τραγούδια της εργασίας 
αυτής και τα άκουσα όλα. Αυτό που με κάρφωσε από 
την αρχή ήταν ότι πάλι τα τραγούδια αυτά με πιάσανε 
από τον γιακά και με κολλήσανε σφιχτά στον τοίχο.

Ο Παντελής Θαλασσινός τόσο λυρικός και ευαίσθη-
τος, όπως πάντα, με τις νότες να αναδεικνύουν τα λό-
για του ποιητή με τον πιο ωραίο τρόπο. Τα λόγια του 
Αλκαίου είναι κουβέντες διπλανές, καθημερινές, σαν 
πέτρες στις τσέπες μας για όλον τον κόσμο, στους 
λιθοβολισμούς των αναμάρτητων και των πετυχη-
μένων! Οι μελωδίες εδώ του Θαλασσινού είναι μία 
ακόμη δυνατή στιγμή στην καριέρα του, που έτσι κι 
αλλιώς τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους σπου-
δαιότερους τραγουδοποιούς, σχεδόν σαράντα χρόνια 
τώρα (…)».

 Η συζήτηση με τον Παντελή
Με τον Π. Θαλασσινό ο εκδότης της εφημερίδας 

μας, Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης, συναντήθηκε προ ημε-
ρών και εκτός των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 
του συζήτησε και για τα κοινά του νησιού μας.

Στην ερώτηση για τις δημοτικές εκλογές και τους 

προβληματισμούς του ο Παντελής είπε:
«Η Πάρος μας, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, 

βρίσκεται μπροστά σ’ ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Η 
αναπτυξιακή πορεία του νησιού που έχει ξεκινήσει τα 
τελευταία χρόνια, μας βάζει μπροστά σ’ ένα μεγάλο 
δίλημμα. Τι είδος ανάπτυξη θέλουμε; Ανάπτυξη για 
ποιόν;

Η άναρχη και χωρίς όραμα εξέλιξη των ζητημάτων 
- προβλημάτων που προϋπήρχαν και με την πάροδο 
των ετών οξύνονται παραπέρα, αλλά και τα νέα που 
δημιουργήθηκαν, οδηγεί την Πάρο στην αστικοποίη-
ση και στην τσιμέντωση. Η ρουσφετολογική λογική 
και η «εξυπηρέτηση» των μεγαλοσυμφερόντων που 
«επενδύουν» στο νησί μας, καταστρέφει τις ομορφιές 
της παριανής φύσης, ιδιωτικοποιεί τις παραλίες, δυ-
ναμιτίζει τα αποθέματα του νερού κλπ. Αυτό το είδος 
της ανάπτυξης οι παριανοί πρέπει να το εμποδίσουν 
και θα έλεγα έχουν την ευκαιρία να το σταματήσουν 
και να το ανατρέψουν. Μπροστά στις κάλπες πρέπει 
να σκεφτούν το μέλλον του νησιού μας, το μέλλον 
των παιδιών τους.

Ας δούμε λίγο παραπέρα κι ας αναλογιστούμε αυτή 
η ανάπτυξη σε πόσα λίγα χρόνια έχει αλλάξει τη νη-
σιωτική και γραφική μορφή του νησιού. Στην κοινω-
νία που ζούμε δε θα έπρεπε να χει πρώτο λόγο το 
χρήμα, καταστρέφοντας κάθε τι που μας χαρίζει η 
φύση, σκεπτόμενοι την άνεση του επισκέπτη και μόνο. 
Άσε που ο επισκέπτης δε θα θέλει η Πάρος να γίνει 
Παλαιό Φάληρο».

Η άποψή του
Στη συνέχεια της συζήτησης ρωτήσαμε τον κ. Θα-

λασσινό, ποια είναι η δική του άποψη για το μέλλον 
της Πάρου; Ο κ. Θαλασσινός μας είπε:

«Είναι ώρα να επιλεγεί δήμαρχος και δημοτικοί 
σύμβουλοι από τη βάση του κόσμου, που από τη θέση 
τους θα αποφασίζουν για το μέλλον αυτού του τόπου. 
Το κύριο κριτήριο ψήφου δεν μπορεί να είναι μόνο ή 
κυρίως τα πρόσωπα, και οι «κουμπαριές», γιατί αυτό 
που καθορίζει την ταυτότητα και τις προθέσεις τους 
είναι ποια πολιτική στηρίζουν με τη δράση τους, και 
ποια είναι η αισθητική τους.

Σήμερα, χρειαζόμαστε τοπική διοίκηση που να μπο-
ρεί να κινητοποιεί τον λαό, να αντιπαλεύει τις αντιλα-
ϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, να διεκδικεί δυνα-
μικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης. Να εκφράζει 
την αγανάκτηση, τη διαμαρτυρία και την καταδίκη της 
πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, και 
ουσιαστικά σιγοντάρεται απ’ όλα τα άλλα κόμματα 

του υπάρχοντος συστήματος, και των μνημονίων».

 Η πρόταση
Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον κ. Θαλασσινό, μας 

είπε και τη δική του πρόταση για το τι βλέπει εκείνος 
να γίνεται την Πάρο.

«Την απάντηση μας τη δίνει η θητεία των δημάρχων 
που εκλέχτηκαν με τη Λαϊκή Συσπείρωση στις προη-
γούμενες εκλογές. Την απάντηση μας δίνει ο Κώστας 
Πελετίδης δήμαρχος Πατρών. Οι δημοτικές αυτές 
αρχές με επικεφαλής τους κομμουνιστές δημάρχους 
στόχευσαν τις λαϊκές ανάγκες, οργάνωσαν την πάλη 
για την διεκδίκησή τους με σειρά αγωνιστικών πρω-
τοβουλιών και με μέτρα ανακούφισης των λαϊκών 
νοικοκυριών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με επικεφαλής τον Κώ-
στα Ροκονίδα έχει να παρουσιάσει δείγματα αγωνι-
στικής δράσης για σειρά προβλημάτων που απασχό-
λησαν την παριανή κοινωνία. Πρωτοστάτησε στους 
μεγάλους αγώνες των παριανών για τα ζητήματα 
υγείας. Έχει μάθει ως απλός πολίτης και δημότης, και 
λόγω στάσης ζωής και θέσεων στην πάλη, και να βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων Έχει 
εμπειρία, έχει συνέπεια αγωνιστική τιμιότητα. 

Επαναλαμβάνω την ανάρτηση μου στο Facebook: 
«Κάνε έναν κομμουνιστή δήμαρχο, για να τον έχεις 
σύμμαχο και φίλο, κι όχι απέναντί σου.. Είναι ο μόνος 
που θα είναι παρών... Οι άλλοι είναι επαγγελματίες 
απόντες…».

Θέλω να πω ότι καταδικάζω κι ένα ψέμα που κυκλο-
φορεί, ότι «ο Ροκονίδας δε  θέλει  ο ίδιος να εκλεγεί». 
Άρα η απάντηση μου είναι εύκολη. Η Πάρος μπορεί 
και πρέπει να έχει τον δικό της Πελετίδη. Ο Κώστας 
Ροκονίδας επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου είναι η λύση».
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Πως θα ψηφίσουμε στις δημοτι-
κές εκλογές;

Το εκλογικό σύστημα που θα διεξαχθούν οι 
δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου θα είναι η 
απλή αναλογική.

Για τον δήμο μας αυτό σημαίνει, ότι όποιος 
από τους δύο, όπως φαίνεται, συνδυασμούς, 
λάβει τις περισσότερους ψήφους, θα είναι ο 
νικητής από την πρώτη Κυριακή.

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», ο αριθμός 
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στο 
κάθε ψηφοδέλτιο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσος με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού 
συμβουλίου, με δυνατότητα προσαύξησης 
έως και 30%. 

Στον δήμο μας το δημοτικό συμβούλιο είναι 
27μελές, οπότε το ελάχιστο των υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων ενός συνδυασμού πρέ-
πει να έχει τουλάχιστον 27 υποψηφίους.

Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης, ότι διαχωρίζε-
ται πλέον η εκλογή του δημοτικού συμβουλίου 
από την εκλογή των τοπικών συμβουλίων. Σε 
άλλη κάλπη και με άλλο ψηφοδέλτιο 
θα ψηφίζει ο ψηφοφόρος για δήμαρ-
χο και δημοτικούς συμβούλους και σε 
άλλη κάλπη και με ξεχωριστό ψηφο-
δέλτιο θα ψηφίζει για το Τοπικό συμ-
βούλιο της κοινότητάς του.

Ένα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον υποψή-
φιο δήμαρχο και με τους υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους και, επίσης, ένα δεύτερο με 
τους υποψήφιους για τα συμβούλια των τοπι-
κών Κοινοτήτων. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί 
να βάλει από ένα μέχρι 3 σταυρούς προ-
τίμησης στο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους.

Στο ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους συμ-
βούλους για την τοπική κοινότητα ο ψηφοφό-
ρος μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του 
υπέρ ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινό-
τητας στις κοινότητες που εκλέγουν 5μελή 
συμβούλια και έως δύο υποψηφίων συμβού-
λων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν 
7μελή συμβούλια.

Λαϊκή Συσπείρωση… 
η παριανή 

Συσπείρωση
Η στήριξη ήταν δεδομένη… Η σκέψη ότι ο καθένας 

μας οφείλει σε αυτούς τους δύσκολους και δυστυχώς, 
ύπουλους καιρούς, ν’ αναλάβει το μερίδιο ευθύνης 
που του αναλογεί και να βγει μπροστά, ώστε η Πάρος 
μας, με οργάνωση και προγραμματισμό, να διεκ-
δικήσει αυτό που της αξίζει, έφερε και την απόφαση 
της συμπαράταξης με τη Λαϊκή Συσπείρωση .

Για όλους εμάς, που στηρίζουμε τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου, προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος και οι 
ανάγκες του.

Ο Κώστας Ροκονίδας είναι ο μόνος τούτη τη χρο-
νική στιγμή, που μπορεί να εμπνεύσει τους Παρια-
νούς -αφήνοντας σε άλλους μαυρογυαλούρικες τα-
κτικές- δείχνοντας το δρόμο της συμπόρευσης και της 
ομαδικής εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν οι Παριανοί 
την ποιότητα της καθημερινής ζωής που τους αξίζει.

Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι ζούμε σ’ ένα τόπο 

που μπορούμε να τον πάμε πολύ ψηλά, αρκεί να υπάρ-
ξει πολιτικός σχεδιασμός και ιεράρχηση προτε-
ραιοτήτων.

Σε αυτή τη διόλου εύκολη, αλλά συνάμα συναρπα-
στική διαδρομή προσφοράς κανείς μας δεν περισσεύ-
ει, αρκεί να υπάρχει κοινός στόχος και όραμα.

Ειδικότερα εμείς, οι νέοι Παριανοί και Παριανές, 
έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την κληρονομιά και 
τις κατακτήσεις των προγόνων μας, να δουλέψουμε 
σκληρά για τη διατήρησή τους και την κληροδότησή 
τους, δίνοντας το παράδειγμα στις γενιές που έρχο-
νται, μέσα από την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και τη διεκδίκηση των λύσεών τους με σαφή και ξε-
κάθαρο τρόπο.

Προχωράμε λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Μάη 
του 2019, κάνοντας τη Λαϊκή Συσπείρωση πρώτη δύ-
ναμη και εκλέγοντας τον Κώστα Ροκονίδα Δήμαρχο 
Πάρου.

Αγγελική Γ. Παυλάκη
Μητέρα, σύζυγος, εκπαιδευτικός κόρη, 

αδερφή, νοικοκυρά, Πρόεδρος του ΔΣ του 
συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος»

Η Λαϊκή 
Συσπείρωση πρέπει 

να ενισχυθεί 
και να κερδίσει 
στις ερχόμενες 

δημοτικές εκλογές

Τα χρόνια περνάνε και τα μεγάλα προβλήματα της 
Πάρου παραμένουν άλυτα, πράγμα που κάνει την επί-
λυση τους ακόμα πιο δύσκολη. 

Η απερχόμενη δημοτική αρχή είχε κάποια θετικά 
στοιχεία, όμως στα περισσότερα ζητήματα όπως, η 
καθαριότητα, η διαχείριση σκουπιδιών, η αξιοποίη-
ση δημόσιας περιουσίας, τα έργα υποδομής κ.α είχε 
επιδόσεις κάτω του μετρίου. Μεγάλες αποκλίσεις (και 
πολλές απώλειες) είχαν και οι πολιτικοί προϊστάμενοι 
της πλειοψηφίας στον δήμο, κάποιοι ανταποκρίθηκαν 
στα καθήκοντα τους ενώ άλλοι επέδειξαν έλλειψη 
υπευθυνότητας, ικανοτήτων, συναίσθησης καθήκοντος. 

Χρειαζόμαστε μια δημοτική αρχή που θα δώσει αγώ-
να για την Πάρο, που θα κάνει σωστή διαχείριση, αλλά 
θα κάνει και την υπέρβαση όπου χρειάζεται. 

Μια δημοτική αρχή που θα πιέζει και θα δι-
εκδικεί για όλα τα επείγοντα ζητήματα που 
αφορούν τους παριανούς, όπως το Κέντρο Υγείας 
και το υγειονομικό αεροσκάφος, που δε θα δηλώνει 
αναρμόδια ή δέσμια του Καλλικράτη. 

Τα θέματα των ανεμογεννητριών, των σκουπιδιών, 
της ανακύκλωσης, του διαχείρισης του νερού, το κυ-
κλοφοριακό, της τουριστικής ανάπτυξης κ.α. είναι πολύ 
σοβαρά για να μένουμε σε συζητήσεις, εξαγγελίες, 
πρόχειρες ή και προσχηματικές λύσεις. Χρειάζεται πο-
λιτική βούληση, σχέδιο και πολύ δουλειά. 

Χρειάζεται ενεργοποίηση και συμμέτοχη των πολι-
τών. Όχι μόνο στις κινητοποιήσεις αλλά και στην δια-
μόρφωση της πολιτικής του δήμου και στην λήψη των 
αποφάσεων. 

Ο Κώστας Ροκονίδας έχει το ήθος, τις γνώσεις και 
την αποφασιστικότητα που απαιτούνται για να γίνει 
ένας επιτυχημένος δήμαρχος. Η Λαϊκή Συσπείρωση, 
διαθέτει ικανά στελέχη για να εργαστούν μαζί του. Εί-
μαι σίγουρος πως θα βρεθούν πολλοί ακόμα που θα 
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τις κομματικές 
ταμπέλες και τα στερεότυπα και να σκεφτούμε ποιός 
συνδυασμός και ποιός υποψήφιος είναι καταλληλότε-
ρος για να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. 

Σας περιμένουμε στις συναντήσεις μας.

Νίκος Βολοσυράκης-Μαθηματικός 
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος ΚΕΠΟΣΑ
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Επίδομα 
στέγασης

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση 
για το επίδομα στέγασης 2019.

Όπως έγινε γνωστό, η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο 
κατόπιν ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 
έ 13.30 και οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από 
Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι τις ώρες: 08:00 - 
09:00 και 13:30 - 15:30 στο Κέντρο Κοινότητας δήμου 
Πάρου, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 22840-25034.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα 

ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,  οι υπογραφές θα πρέ-

πει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής 
και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΜΚΑ και το 
ΑΦΜ όλων των μελών.

2. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
3. Φωτοτυπία το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το μι-

σθωτήριο θα πρέπει: α) να είναι σε ισχύ κατά την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης και  για το σύνολο της 
περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελά-
χιστον μήνες, έως ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 2019), β) να 
έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.  

4. Φωτοτυπία του Λογαριασμού ΔΕΗ. Εάν ο αιτών ή 
ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαι-
τείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της άδειας διαμονής 
σε ισχύ ή φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης αιτή-
ματος ανανέωσής της.

5. Φωτοτυπία το IBAN.

Επέτειος 25ης 
Μαρτίου 1821

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα εορ-
τασθεί και φέτος στην Πάρο με ιδιαίτερη λαμπρότη-
τα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους Οργανισμούς.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
- Ώρα 09:00
Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης.   
- Ώρα 11:30 
Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, στο μνημείο 

της ηρωίδας  Μαντώς  Μαυρογένους από αντιπρο-
σωπείες μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, 1ου ΕΠΑ.Λ 
Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων 
Παροικιάς, προσερχόμενους με επικεφαλής καθηγη-
τές και δασκάλους, μετά το πέρας των προηγούμενων 
εκδηλώσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
- Ώρα 07:30
Τέλεση Ακολουθίας Όρθρου και Θείας Λειτουργίας 

σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Παροικιάς.
- Ώρα 10:00  
Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκα-

τονταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
παρουσία Αρχών, μαθητών των σχολείων της Παροικι-
άς, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

- Ώρα 10:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου πεσό-

ντων και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των 
τοπικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικών κομ-
μάτων, σχολείων, εφεδροπολεμιστών, αντιστασιακών 
οργανώσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων κλπ. 
Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση εθνικού ύμνου.

- Ώρα 11:00
Παρέλαση των μαθητών των σχολείων της Παροι-

κιάς στην παραλιακή λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου. 
Χώρος των επισήμων απέναντι από το Α’ Κ.Α.Π.Η. 

- Ώρα 11:30
Παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα των 

Νεανικών Συντροφιών του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής στο χώρο έμπροσθεν του Α’ Κ.Α.Π.Η. Μετά το 
πέρας των παραδοσιακών χορών θα γίνει το καθιερω-
μένο κέρασμα στο χώρο του Α’ Κ.Α.Π.Η.

- Ώρα 20:00
 Συγκέντρωση στο 1ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς 

για την αναβίωση του εθίμου της λαμπαδηφορίας στη 
μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους.

Συμμετέχουν: Φιλαρμονική ορχήστρα δήμου Πάρου 
υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Κούρτη και χορωδίες 
του δημοτικού ωδείου Πάρου υπό τη Διεύθυνση της κ. 
Κωνσταντίνας Ανδρεάκου.

Δωρεάν 
στειρώσεις σε 
σκύλους

Πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων δεσπο-
ζόμενων σκύλων και τοποθέτηση microchip ξεκινά 
στο κτηνιατρείο της ΦΕΠ στη Νάουσα. 

Το πρόγραμμα αφορά σκύλους που ανήκουν σε 
ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες καθώς 
και σκυλιά φύλαξης σε χωράφια και βοσκοτόπους. 
Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα δι-
αρκέσει μέχρι τον Αύγουστο 2019 υλοποιείται με τη 
υποστήριξη του «Marching Animal Welfare Trust». 
Στόχος των δωρεάν στειρώσεων και της τοποθέτη-
σης microchip είναι να περιοριστούν οι εγκαταλείψεις 
σκύλων και κουταβιών στο νησί μας. 

Οι «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου», σε σχετική 
ανακοίνωσή τους σημειώνουν για την παραπάνω δρά-
ση:

«[…] Γιατί τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς. Το 
70% των αδέσποτων προέρχονται από τα δεσποζό-
μενα σκυλιά και από τις ανεξέλεγκτες γέννες στα χω-
ράφια. Μόνο η συστηματική στείρωση εξασφαλίζει 
τον έλεγχο των γεννήσεων και τη μείωση των αδέ-
σποτων. Η παγκόσμια φιλοζωική κοινότητα αναγνω-
ρίζει τη στείρωση ως τη μόνη ανθρώπινη και επιστη-
μονικά αποδεκτή μέθοδο ελέγχου και διαχείρισης του 
αδέσποτου πληθυσμού. Το σημαντικό αυτό πρόγραμ-
μα έρχεται να εκπληρώσει τους στόχους της ίδρυσης 
του κτηνιατρείου του συλλόγου μας «Φιλόζωοι Εθε-
λοντές Πάρου» που είναι οι δωρεάν στειρώσεις και ο 
περιορισμός των αδέσποτων.

Ευχαριστούμε το ίδρυμα «Marching Animal Welfare 
Trust» γι’ αυτή τη σημαντική βοήθεια στα ζώα της 
Πάρου.

* Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις: οικογένειες - άτο-
μα με χαμηλό εισόδημα ή άνεργοι που έχουν σκύλους 
ή όσοι μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε 
και να στειρώσουμε δεσποζομενα σκυλιά φύλαξης σε 
χωράφια να επικοινωνούν καθημερινά εκτός Σαββά-
του και Κυριακής με τα τηλέφωνα του κτηνιατρείου 
και των ΦΕΠ 22840 55055 ή 6940-866215, ώρες 
12μ- 6μμ ή στο email: fep.paros@gmail.com».

Διαχείριση 
όμβριων 
υδάτων

Πολλές οι βροχές που είχαμε φέτος και όλοι 
χαρήκαμε για το αγαθό αυτό της φύσης, που 
μας το παρείχε γενναιόδωρα αυτή τη φορά. 

Οι βροχές συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Τα ποτάμια φούσκωσαν, οι δεξαμε-
νές μας γέμισαν. Όμως το περισσότερο νερό 
κατέληγε στη θάλασσα και μας στεναχωρούσε 
αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι 
για τον τόπο μας, ώστε να μην το στερηθού-
με το καλοκαίρι. Γιατί κακά τα ψέματα, σοβα-
ρές υποδομές συγκράτησής του δεν υπάρχουν 
και οι υποτυπώδεις δεν είναι ικανές να μας το 
εξασφαλίσουν. Η διαχείριση των όμβριων στη 
χώρα μας, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Οι ρυθμοί αστικοποίησης, ήταν πάντα γρηγο-
ρότεροι από τους ρυθμούς κατασκευής αποχέ-
τευσης και έργων υποδομής. Η αστικοποίηση 
– τσιμεντοποίηση μιας περιοχής, αυξάνει δρα-
ματικά τα επιφανειακά νερά σε αυτή, από τις 
ισχυρές βροχές ή καταιγίδες και αυτά με την 
σειρά τους αυξάνουν τη συχνότητα και το μέγε-
θος των πλημμύρων. Γι’ αυτό χρειάζονται φράγ-
ματα – κατασκευές που εμποδίζουν ή επιβρα-
δύνουν τη φυσική ροή των υδάτων. Συνήθως 
με την κατασκευή ενός φράγματος, δημιουρ-
γούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ακόμη 
και τεχνητές λίμνες. Ο ρόλος των φραγμάτων 
είναι η αναρρύθμιση της ροής των ποταμών και 
η χρησιμοποίηση των πολύτιμων υδάτινων πό-
ρων, κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικότερο και 
περισσότερο ωφέλιμο. Μερικές φορές όμως οι 
κατασκευές φραγμάτων μπορούν να λειτουρ-
γήσουν αρνητικά στα φυσικά οικοσυστήματα 
και τη βιοποικιλότητα. Γι’ αυτό χρειάζεται σω-
στή μελέτη – σχεδιασμός και κατασκευή, προς 
τη λειτουργία και διαχείριση των φραγμάτων, 
ώστε να περιοριστεί η όποια οικολογική ανη-
συχία, για τις περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις 
στο οικοσύστημα. 

Η Ελλάδα παρουσίασε το πρώτο της φράγ-
μα, στα παράλια της δυτικής Αιτολοακαρνανίας, 
στην αρχαία Αλυζία. Χρονολογείται από τον 10ο 
π.Χ. αιώνα και δίνει μαθήματα σταθερής κα-
τασκευής, εφόσον διατηρείται ως επισκέψιμο 
μνημείο έως σήμερα. Τα παραδοσιακά σπίτια 
πολλών περιοχών της Ελλάδας, είχαν δεξαμε-
νές που συγκέντρωναν το νερό της βροχής, με 
το οποίο κάλυπταν μεγάλο μέρος των αναγκών 
των νοικοκυριών τους, όλο τον χρόνο. Για να 
διατηρούν τη στέρνα καθαρή έμπαιναν μέσα οι 
πιο μικροκαμωμένοι ή τα παιδιά και καθάριζαν 
τη λάσπη από τον πυθμένα, και τα τοιχώματα. 
Για να διατηρήσουν το νερό της στέρνας καθα-
ρό, έριχναν μέσα χέλια, για να τρώνε τα «νερο-
μάμουνα» και να μην πιάνουν βρύα τα τοιχώ-
ματα, καθώς τα χέλια ανάδευαν τα νερά με τη 
κυκλική τους κίνηση. Τα χέλια ήταν και δείκτες 
καθαρότητας, αν είχε μολυνθεί το νερό πέθαι-
ναν. 

Έτσι, βλέπουμε πόσο σημαντικός παράγοντας 
είναι η σωστή διαχείριση του βρόχινου νερού 
και μόνο με σωστές υποδομές πετυχαίνουμε το 
καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα. Σωστή διαχείρι-
ση λοιπόν του αγαθού αυτού που είναι το νερό, 
γιατί το νερό είναι απαραίτητο, είναι πολύτιμο, 
είναι ζωή.                                                                                              

Παναγιώτης Δημόπουλος



Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

Μενού σε
braille

φροντίστε έγκαιρα

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθµ.: 91354 
του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυ-
νοι των καταστηµάτων µαζικής εστίασης και αναψυχής 
οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόµων 
µε αναπηρία (Α.µε.Α.) επί του τηρούµενου τιµοκαταλό-
γου µε τουλάχιστον ένα τιµοκατάλογο σε γραφή braille 
προκειµένου να αποφύγουν κυρώσεις.
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Ακόμα, κατά μέσον όρο μόνο το 10% των μελών 
των πολιτικών επιτροπών των κομμάτων που μας εκ-
προσωπούν στη Βουλή είναι γυναίκες, ενώ μόλις μία 
στους έξι βουλευτές είναι γυναίκα.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ Γυ-
ναικών, ένα από τα προβλήματα των γυναικών που 
θέλουν να ξεκινήσουν πολιτική σταδιοδρομία, είναι ότι 
λαμβάνουν μικρότερα ποσά χρηματοδότησης για τις 
καμπάνιες τους, ενώ ελληνίδες βουλευτές μιλώντας 
στην εφημερίδα «Καθημερινή», ανέφεραν ως κύρια 
αιτία –και αυτές- την αναζήτηση χρηματοδότησης. Η 
έκθεση κατέδειξε επίσης ότι οι γυναίκες υποψήφιες 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κοινωνική πίεση (και συ-
χνά δημόσια κριτική) για το πώς θα αντεπεξέλθουν 
στον ρόλο τους ως σύζυγοι ή μητέρες.

Γενικά, η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και η 
εκπροσώπησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
στην Ελλάδα κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 

Τι γίνεται στην αυτοδιοίκηση
Πιο απογοητευτικά είναι ακόμα τα πράγματα στην 

αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπου 
σπανίζουν οι γυναίκες δήμαρχοι και περιφερειάρχες 
σε επίπεδο επικράτειας.

Σε έρευνα της περιφερειακής συμβούλου Ν. 

Αιγαίου, Ελευθερίας Φτακλάκη, επισημαίνεται: 
«Για την περίοδο αυτοδιοικητικής θητείας 2014-
2019, ως προς την κατανομή κατά φύλο των αιρετών 
αξιωματούχων στο σύνολο της επικράτειας, έχουμε 
τα εξής ευρήματα:

Το 84,6% είναι άνδρες περιφερειάρχες και μόλις 
το 15,4% είναι γυναίκες (2 γυναίκες στο σύνο-
λο των 13 εκλεγμένων περιφερειαρχών).

Το 79,3% είναι άνδρες αντιπεριφερειάρχες και μό-
λις το 20,7% είναι γυναίκες

Στο σύνολο των περιφερειακών συμβούλων το 
82,7% είναι άνδρες και το 17,3% γυναίκες.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την τρέχουσα πε-
ρίοδο στο σύνολο των περιφερειακών συμβούλων, 
οι 11 είναι γυναίκες (21,6%) και οι 40 άνδρες 
(78,4%), ενώ στις 2 θέσεις των χωρικών αντιπερι-
φερειαρχών έχουν εκλεγεί (κατόπιν ορισμού) άνδρες 
(100%) και από τους 6 θεματικούς αντιπεριφε-
ρειάρχες, μόνο μία (1) είναι γυναίκα. Αντίστοιχα 
απογοητευτικά είναι τα δεδομένα και σε άλλες πε-
ριφέρειες. Πρόκειται για αποθαρρυντικά μεγέθη, αν 
αναλογιστεί κανείς πως η αυτοδιοίκηση αποτελεί το 
εγγύτερο στον πολίτη επίπεδο διοίκησης και ως εκ 
τούτου η ενεργοποίηση ενός νέου δυναμικού με τη 
συμμετοχή των γυναικών θα έπρεπε να είναι ζητού-
μενο όλων και να εκφράζεται στις αυτοδιοικητικές 
επιλογές».

Γυναίκες στην πολιτική των νησιών μας
Στο νησί μας έχουμε δύο εκλεγμένους περιφερει-

ακούς συμβούλους, όπου και οι δύο είναι άνδρες. Οι 
γυναίκες υποψήφιοι στους συνδυασμούς το 2014 
απείχαν πολύ από τις εκλόγιμες θέσεις, ενώ μόνο στον 
συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης (που δεν εξέλε-
ξε σύμβουλο στην περιφερειακή ενότητα Πάρου), είχε 
αναδειχθεί πρώτη σύμβουλος γυναίκα.

Σε ό,τι αφορά τον δήμο Αντιπάρου στις εκλογές 
του 2014 ο συνδυασμός της πλειοψηφίας από 
τους 8 συμβούλους που εξέλεξε δεν είχε καμία 
γυναίκα(!), ενώ ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης 
από τους 5 συμβούλους που εξέλεξε είχε δύο γυναί-
κες. Πάντως, στη συνέχεια και ενώ ο συνδυασμός της 
αντιπολίτευσης λόγω εσωτερικών προβλημάτων είχε 
συνεχείς παραιτήσεις συμβούλων, εκ των αναπληρω-
ματικών πέντε γυναικών που είχε καμία σύμβουλος 
δεν αποδέχθηκε τη θέση της!

Στον δήμο Πάρου από τους 16 συμβούλους που 
εξέλεξε ο συνδυασμός της πλειοψηφίας, μόνο δύο 
ήταν γυναίκες (Δ. Σαρρή, Αικ. Πατέλη). Από τους 7 
συμβούλους που εξέλεξε η μείζονα αντιπολίτευση γυ-
ναίκες ήταν δύο (Μ. Χανιώτη, Α. Κάγκανη), ενώ από 
τους δύο άλλους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης 
που εξέλεξαν συνολικά 4 συμβούλους, καμία δεν ήταν 
γυναίκα. Σημειώνουμε ακόμα, ότι στον συνδυασμό της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ –που είχε εκλέξει δύο συμβούλους-, η πρώ-
τη γυναίκα σε σταυρούς βρέθηκε μόλις στη 12η θέση!

Σήμερα στον ανδροκρατούμενο δήμο Πάρου 
υπάρχει μία αντιδήμαρχος (Δ. Σαρρή) και τρεις δημο-
τικοί σύμβουλοι που αναφέραμε πιο πάνω (την παραι-
τηθείσα σύμβουλο της πλειοψηφίας Αικ. Πατέλη, έχει 
αντικαταστήσει η κ. Θεοδοσία Μανωλάκη).

Η κατάσταση στις δημοτικές-τοπικές κοινότητες της 
Πάρου, είναι αρκετά καλύτερη για τις γυναίκες. Έτσι, 
μπορεί στη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς από τους 5 
εκλεγμένους συμβούλους καμία να μην είναι γυναίκα, 
αλλά στη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου έγινε στις 
εκλογές του 2014 η ανατροπή! Δηλαδή, από τους 5 
συμβούλους που εκλέχθηκαν, οι τρεις ήταν γυναίκες! 
Γυναικοκρατούμενη είναι και η δημοτική κοινότητα 
Μάρπησσας, καθώς από τους 5 εκλεγμένους συμβού-
λους, οι τέσσερις είναι γυναίκες. Στη δημοτική κοινό-
τητας Νάουσας από τους 5 εκλεγμένους συμβούλους 
οι δύο είναι γυναίκες. Η ίδια κατάσταση με τη Νάουσα 
επικρατεί και στη δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροι-
κιάς). Στην τοπική κοινότητα Κώστου από τους τρεις 
συμβούλους οι δύο είναι γυναίκες, ενώ στη δημοτική 
κοινότητα Λευκών από τους τρεις εκλεγμένους, η μία 
είναι γυναίκα. 

Πρώτο θέμα

Γυναίκες στην πολιτική
Όσο και να φαντάζει περίεργο η χώρα μας βρίσκεται πιο κάτω σε ποσοστά από 
ορισμένα αφρικανικά κράτη (π.χ. Ουγκάντα) ή ισλαμικά (π.χ. Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα), σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή γυναικών στην πολιτική. Η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 74η θέση ανάμεσα σε 174 χώρες στην κατηγορία συμμετοχής 
των γυναικών στην πολιτική, παρόλο που αποτελούν το 51% του πληθυσμού 
της χώρας μας.

Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, Ελένη Σκούρα
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Η πρώτη σύμβουλος στην Πάρο!
Η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε σύμβουλος στην 

Πάρο ήταν η Αννέζα Αρκουλή!
Η Αννέζα Αρκουλή ήταν μία εκ των 7 συμβούλων 

που είχαν εκλεγεί στις 5 Απριλίου του 1959 στην 
κοινότητα Λευκών, επί προεδρίας Προμηθέα Γκίκα και 
αντιπροέδρου Ανδρέα Κονταράτου.

Ανατρέχοντας στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας 
μας και συγκεκριμένα στο φ. της 5ης Μαΐου 1959 ανα-
γινώσκουμε και τους ψήφους που έλαβαν σε εκείνες 
τις εκλογές οι υποψήφιοι στην κοινότητα Λευκών: Πρ. 
Γκίκας (214), Ανδρ. Κονταράτος (209), Χρ. Στέλλας 
(90), Χρ. Παντελαίος (76), Εμμαν. Παντελαίος (60), 
Εμ. Ραγκούσης (47) και Αννέζα Αρκουλή (35). Ανα-
πληρωματικοί ήταν: Νικ. Θεολ. Αλιπράντης (32), Δημ. 
Ραγκούσης (30), Νικ. Καντιώτης (28), Ιωάννης Π. Κα-
στανιάς (27) και Φραγκ. Ραγκούσης (26).

Η ιστορία
Οι ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις δημο-

τικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934. Εκλογικό 
δικαίωμα δεν δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε όσες 
είχαν κλείσει τα 30 χρόνια και διέθεταν του-
λάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου. 

Στους εκλογικούς καταλόγους της Αθήνας γράφτη-
καν μόλις 2.655 κυρίες, από τις οποίες ψήφισαν τελι-
κά μόνο 439. Χαρακτηριστική για το κλίμα της εποχής 
ήταν η άρνηση της ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπού-
λη να ψηφίσει, λέγοντας μάλιστα πως: «ψήφο 
θέλουν μόνο όσες είναι άσχημες και όσες απο-
φεύγουν να κάνουν παιδιά!».

Σε βουλευτικές εκλογές, οι Ελληνίδες ψήφισαν για 
πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου του 1956. Σ’ εκεί-
νες τις εκλογές εισήλθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο η 
Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ και η Βάσω Θανασέκου με 
τη «Δημοκρατική Ένωση». Η Λίνα Τσαλδάρη έγινε 
και η πρώτη γυναίκα - υπουργός, καθώς ανέλαβε 
το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση 
Κων/νου Καραμανλή. Την ίδια χρονιά είχαμε και 
την πρώτη γυναίκα – δήμαρχο! Ήταν η Μαρία 
Δεσύλλα, στην Κέρκυρα. Σημειώνουμε πάντως 
ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 στην απελευθέρωση της 
Αμαλιάδας, ο λαός εξέλεξε δια βοής 15μελή Επιτροπή 
Λαϊκής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των οποίων και την Μα-
ρίκα Μπότση – Τσαπαλίρα, που στη συνέχεια υποδεί-
χθηκε ως δήμαρχος της πόλης. Η Μπότση-Τσαπαλίρα 
παρέμεινε στη θέση της για 101 ημέρες.

Η πλήρης κατοχύρωση των πολιτικών δικαι-
ωμάτων των γυναικών ψηφίστηκε στις 28 Μα-
ΐου του 1952, χωρίς όμως τελικά να συμμετάσχουν 
γιατί δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Το 
1953, σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη, εξε-
λέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής. Ήταν η Ελέ-
νη Σκούρα με το κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός».

Πάντως για την πρώτη ελληνίδα βουλευτή υπάρχει 
και μία άλλη άποψη, αυτή του ΚΚΕ, η οποία υποστηρί-
ζει ότι οι πρώτες ελληνίδες βουλευτίνες ήταν οι: Μα-
ρία Σβώλου, Καίτη Νισυρίου – Ζεύγου, Χρύσα Χατζη-
βασιλείου, Μάχη Μαυροειδή, Φωτεινή Φιλιππίδη και 
Ευγενία Μαυροσκότη, που εκλέχτηκαν στις εκλογές 
που έγιναν στην Ελεύθερη Ελλάδα και στις γερμα-
νοκρατούμενες περιοχές τις δυο Κυριακές 23/3 και 
30/4/1944. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ριζοσπά-
στης», στις 25/1/1988: «Στην ψηφοφορία αυτή, που 
έγινε μυστικά κάτω απ’ τη μύτη των κατακτητών, πή-
ραν μέρος 1.800.000 πολίτες, άνδρες και γυναίκες». 

Ο Τύπος της εποχής
Η εκλογή της Ελ. Σκούρα, όπως ήταν φυσικό έφερε 

και κάποιες διαμάχες εκείνη την εποχή.
Η εφημερίδα «Νέα» έγραφε: «Οι Θεσσαλονικείς, και 

γενικώτερον οι ψηφοφόροι του Νομού Θεσσαλονί-
κης, είχαν πρώτοι χθες εξ όλων των Ελλήνων την 

τιμήν να ψηφίσουν και να αγωνισθούν διά την ανά-
δειξιν γυναικός εις το βουλευτικόν αξίωμα, κατόπιν 
της υποδείξεως γυναικών, ως επισήμων υποψηφίων 
υπό του Ελληνικού Συναγερμού και των συνεργαζο-
μένων κομμάτων ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων. Η υπόδειξις 
γυναικών είχε βεβαίως δυσαρεστήσει μίαν μερίδα αν-
δρών οι οποίοι, μολονότι εδέχθησαν την χορήγησιν 
του δικαιώματος ψήφου εις τας γυναίκας, πάντως 
εθεώρουν υπερβολικήν την ταυτόχρονον παραχώρη-
σιν εις το ασθενεές φύλον και του δικαιώματος τού 
εκλέγεσθαι. Τούτο άλλως τε κατεφάνη και εκ της ση-
μαντικής αποχής των ανδρών από την ψηφοφορίαν».

Η ποσόστωση του 40%
Με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το 

υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εφόσον υπερψηφι-
στεί θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, αναφέρει 
στο άρθρο 15 ότι ο αριθμός των υποψήφιων βουλευ-
τών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 
τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού 
των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική πε-
ριφέρεια. 

Μέχρι τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν 
επιφυλακτικά απέναντι στη στάση που θα κρατούσε 
η κυβέρνηση σχετικά με τα ψηφοδέλτια και δεν έχουν 
ανακοινώσει τα πλήρη ψηφοδέλτια τους.

Σημειώνουμε πάντως ότι ενώ βρισκόμαστε λιγότερο 
από 60 μέρες πριν τις εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου 
δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τους όρους διεξαγωγής 
των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών. 

Πρώτο θέμα

Η πρώτη Ελληνίδα δήμαρχος, Μαρία Δεσύλλα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τουρισμός 
2019

Μία είδηση που δημοσίευσε η «Φωνή της Πά-
ρου» την προηγούμενη εβδομάδα περί μείωσης 
της επιβατικής κίνησης –για πρώτη φορά μετά από 
δύο χρόνια- στον λιμένα του νησιού μας για τον 
Φεβρουάριο 2019, μάλλον πέρασε στα «ψιλά».

Εν πρώτοις είναι λογικό, αφού έτσι και αλλιώς 
η μείωση μπορεί μεν να είναι η πρώτη, αλλά έγινε 
χειμερινό μήνα και από την άλλη δεν μπορεί κάθε 
τρεις και πέντε να έχουμε συνεχή άνοδο. Αυτή εί-
ναι μία λογική ανάγνωση της είδησης.

Από την άλλη υπάρχουν πάμπολλα δημοσιεύμα-
τα σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά περί 
του τουρισμού που υποστηρίζουν ότι οι προσδο-
κίες για το 2019 είναι συγκρατημένες, αφού δεν 
αναμένεται περεταίρω αύξηση, ως αυτή που ζή-
σαμε τα 3-4 τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι 
η φετινή χρονιά είναι γενικά ένα μεγάλο στοίχημα 
για την αγορά σε όλη την Ευρώπη, αφού η Μεγά-
λη Βρετανία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός είναι πιθανόν να 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα τουριστικά έσοδα 
στην ήπειρό μας, δίχως μάλιστα να γνωρίζουμε 
ακόμα και υπό ποία συμφωνία θα γίνει η αποχώ-
ρηση της Μ. Βρετανίας.

Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχει και ο 
άγνωστος παράγοντας της Τουρκίας, η οποία από 
πέρσι άρχισε εκ νέου να κινείται ανοδικά, ενώ φέ-
τος στις εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν 
ιδιαίτερα ελκυστική (οικονομικά) και υπήρξε ενδι-
αφέρον από πολλούς πράκτορες. 

Μπορεί το Brexit να επηρεάσει γενικά τον του-
ρισμό της Ευρώπης, αλλά η χώρα μας έχει ου-
σιαστικό ανταγωνιστή την Τουρκία (που πουλάει 
Αιγαίο πέλαγος, ακριβώς όπως εμείς) και τα κο-
ντινά μας μεσογειακά κράτη, όπως η Αίγυπτος και 
το Μαρόκο. Για την ώρα, το πιθανόν Brexit, δε 
φαίνεται να έχει επηρεάσει κανέναν (άποψή μου 
είναι ότι μάλλον καλύτερα θα πάνε οικονομικά τα 
πράγματα για τους Βρετανούς). Ο ουσιαστικός 
ανταγωνιστής μας θα είναι η Τουρκία κατά πρώτο 
λόγο και κατά δεύτερο η Αίγυπτος και το Μαρόκο. 
Για τα νούμερα (προ-κρατήσεις κλπ) αν δε φύγει 
και ο Μάρτιος μην πιστεύετε κανένα, αφού εδώ 
και χρόνια η «πολιτική» των tour operators γύρω 
από τις κρατήσεις καλά κρατεί… Φυσικά και σύμ-
φωνα με τις δηλώσεις από ΕΟΤ και της υπουρ-
γού κ. Κουντουρά, υπάρχει για μία ακόμα χρονιά η 
άνοδος του τουριστικού ρεύματος από τη Γερμα-
νία, που μπορεί σύμφωνα με τους ειδήμονες του 
τουριστικού κλάδου να συγκρατήσει την όποια 
μείωση υπάρχει.

Σύμφωνα πάντως με τους «μεγάλους» πράκτο-
ρες του ελληνικού τουρισμού σε Κρήτη, Κέρκυρα 
και Ρόδο, θα υπάρχει μία μείωση στο ενδιαφέρον 
τουριστών για Ελλάδα, αλλά αυτή θα είναι σε ση-
μείο τέτοιο που θα μπορεί να «μαζευτεί». Ο με-
γάλος προβληματισμός λένε θα υπάρχει για την 
τουριστική σεζόν 2019-2020, που η πτώση ίσως 
αγγίξει το 5-10%.

Απόψεις

Οι γυναίκες 
δεν ψηφίζουν 
γυναίκες

Οι Ελληνίδες δεν βλέπουν με «καλό μάτι» τη 
συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια. Τις 
ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τις προ-
τιμούν στην κάλπη. 

Η υποεκπροσώπιση των γυναικών σε όλους τους 
θεσμούς είναι σε όλους γνωστή. Στον πρώτο βαθ-
μό της αυτοδιοίκησης, στο σύνολο των 325 δη-
μάρχων, μόνο ένας μικρός αριθμός γυναικών έχουν 
καταφέρει να εκλεγούν στη θέση του δημάρχου. Το 
ίδιο συμβαίνει και στον β’ βαθμό της αυτοδιοίκη-
σης αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. 

Ο θεσμός της ποσόστωσης των γυναικών στο 
ψηφοδέλτιο είναι ένα μέσο για μεγαλύτερη συμ-
μετοχή, αλλά όχι αυτοσκοπός. Είναι δύσκολο για 
μια γυναίκα να «παντρέψει» την πολιτική με τις 
υποχρεώσεις της προσωπικής και οικογενειακής 
ζωής. Η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί αρωγός για 
να μπορέσουν οι γυναίκες να ασχοληθούν με τα 
κοινά. Από βρεφονηπιακούς σταθμούς, προνοιακές 
δομές, ολοήμερα σχολεία, ισότητα στις αμοιβές, μέ-
χρι αποδοχή των ανδρών πολιτικών, των γυναικών 
σε προνομιακές θέσεις εξουσίας. Οι εποχές έχουν 
αλλάξει και οι άνδρες πολιτικοί θα πρέπει να συ-
νηθίσουν στην ιδέα ότι θα μοιράζονται τις πρώτες 
θέσεις με γυναίκες πολιτικούς ακόμη και τη θέση 
του πρωθυπουργού! Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα 
παραμένει και για να λυθεί χρειάζεται οι γυναίκες 
να ψηφίζουν γυναίκες. Στο άρθρο μου αυτό, θα 
βρείτε μικρές συμβουλές, για να προσεγγίσουν οι 
γυναίκες υποψήφιοι το ιδιαίτερο αυτό κοινό και να 
το πάρουν με το μέρος τους. 

Όταν μια γυναίκα παλεύει καθημερινά να τα βγά-
λει πέρα με το πλήθος των ρόλων της, εργαζόμενη, 
νοικοκυρά, μητέρα, είναι λογικό να αντιμετωπίζει 
με καχυποψία και φθόνο το πρότυπο της πετυχη-
μένης γυναίκας που τα προλαβαίνει όλα και να δι-
εκδικεί και μια θέση στα κοινά. 

Μια γυναίκα υποψήφια νοιώθει τις περισσότερες 
φορές τη λάθος όψη της «αρρενωπότητας» των 
συναδέλφων ανδρών υποψηφίων. Κυκλοφορούν 

με κοστούμι, επίπεδη σόλα και χαρτοφύλακα. Μι-
λάνε με τη γνωστή ξύλινη γλώσσα των πολιτικών, 
παρεμβαίνουν με τραχύτητα και «ευνουχίζουν» το 
γυναικείο τους προφίλ και τη δική τους πολιτική 
προοπτική. Η γυναίκα πολιτικός που θέλει να εμ-
φανιστεί αποκλειστικά ως κυνική τεχνοκράτης ή 
άκαμπτη διαχειρίστρια, έχει χάσει μεγάλο μέρος 
από την προσωπικότητα της και κάποια από τα 
ανθρώπινα, γήινα στοιχεία του φύλου της. Ακόμη 
και η «σιδηρά κυρία» της πολιτικής Μάργκαρετ Θά-
τσερ, αναγνώριζε με υψηλή εκτίμηση τη θέση της 
ως συζύγου. Πολύ συχνά οι γυναίκες υποψήφιες, 
πέφτουν στην παγίδα να δημιουργούν υπερβολική 
οικειότητα με τα ανδρικά μέλη της οικογένειας, με 
αποτέλεσμα να απειλείται η οικογενειακή γαλήνη, 
στα μάτια των γυναικών ψηφοφόρων.

Μια υποψήφια πολιτικός θα πρέπει να βρει μια 
κοινή βάση αναφοράς με τη γυναίκα ψηφοφόρο. 
Να «μιλήσει» μαζί της και να ταυτιστεί με γυναικεία 
θέματα από συνταγές μαγειρικής, μόδα, συμβουλές 
ομορφιάς, και γενικότερα για θέματα καθημερινό-
τητας που θα βοηθήσουν και θα προδώσουν μια 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ «φιλενάδων».

Είστε γυναίκα και μιλάτε σε γυναίκα. Όσο προ-
φανές κι αν είναι αυτό, τονίστε το στη συζήτηση 
σας. Χρησιμοποιείστε τη φράση «εμείς οι γυναίκες» 
διαμορφώνοντας την αίσθηση στην ακροάτρια σας 
ότι ανήκετε στην ίδια ομάδα και ότι σας συνδέουν 
κοινά προβλήματα και ανησυχίες. Βρείτε το κουμπί 
της ομάδας που ανήκει η ψηφοφόρος, προσαρμό-
στε το λόγο και τις προτάσεις σας και πάρτε την με 
το μέρος σας. 

Είναι γεγονός ότι η μικρή συμμετοχή των γυ-
ναικών στα κοινά, προκαλεί ένα δημοκρατικό έλ-
λειμμα. Οφείλουμε όλοι, πολίτες και πολιτεία να 
σταθούμε αρωγοί στα προβλήματα των γυναικών. 
Να ξεπεραστούν οι δισταγμοί της συμμετοχής στην 
πολιτική. Γιατί όπως είπε και ο Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Οδός Ναούσης
Η Νάουσα βρίσκεται ΒΑ της Παροικιάς σε από-

σταση 10 χιλιομέτρων και σε υψόμετρο 10μ. και εί-
ναι το δεύτερο σε πληθυσμό χωριό της Πάρου. 

Η ετυμολογία της λέξεως (από το ρήμα νάω=ρέω, 
προς το οποίο συνήψαν οι ιστορικοί το όνομα Νά-
ουσα) λεγομένη με ουσιαστικό δηλ. νάουσα πηγή ή 
νάουσα κρήνη (=ρέουσα πηγή εν ενεργεία, αλλού 
τρέχουσα). Και στη Νάουσα της Πάρου αλλά και στη 
Νάουσα της Μακεδονίας υπάρχει αφθονία υδάτων. 

Η ονομασία Νάουσα απαντά ήδη από το 1614 σε 
έγγραφα, ακολουθεί η ονομασία Άγουσα το 1634 
και στη συνέχεια και οι δύο. Από τον Μαρτίνο Κρού-
σιο (1526-1607) διασώθηκε η ονομασία Αγόστα. Οι 
αγρότες μεταχειρίζονταν την ονομασία Άουσα (Αου-

σανός/νη) που προήλθε από την Άγουσα και στη συ-
νέχεια μετατράπηκε σε Νάουσα. 

Η Νάουσα διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην 
ιστορία του νησιού κατά την εποχή της Ενετοκρα-
τίας (1207-1537), της Τουρκοκρατίας και ιδίως 
κατά της Ρωσικής παρουσίας (1770-1774). Τον 15ο 
αι. είχε ήδη κτιστεί το σωζόμενο σε ερείπια ενετι-
κό φρούριο, έργο της δυναστείας των Σομμαρίπα 
(1386-1516). 

Μνημεία και ιστορικές τοποθεσίες της Νάουσας: 
η νησίδα Αγία Καλή όπου είχε το στρατηγείο του 
ο ναύαρχος Αλέξιος Ορλώφ, οι Κουκουναριές όπου 
αποκαλύφθηκε μυκηναϊκός οικισμός, οι μονές του 
Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Ανδρέα, του Αϊ Γιάννη 
του Δέτη, ο Αϊ Γιώργης στο Μεροβίγλι, κ.α. καθώς 
και τα γραφικά δρομάκια του μεσαιωνικού τμήματος 
της Νάουσας.  

Πηγές: «Τα Τοπωνύμια της Πάρου» του Ν. Χρ. Αλι-
πράντη

Η οδός «Ναούσης» βρίσκεται στην περιοχή «Λια-
ροκόπι» και ξεκινάει από την οδό «Φιλοθέου Ζερβά-
κου» έως την οδό «Δριού».

(Στη 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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Αλλαγές στην 
ψηφοφορία

Αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στις εκλογές του 

Μαΐου 2019, προβλέπουν οι τροπολογίες που κατέθε-

σε το υπουργείο Εσωτερικών το βράδυ της Δευτέρας 

18/3/2019.

Με την πρώτη τροπολογία κάθε εκλογικό τμή-

μα θα έχει δύο κάλπες (αντί για τέσσερις) και ο 

εκλογέας θα ψηφίζει σε δύο διαδοχικά τμή-

ματα. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο, καθώς για πρώτη φορά 

θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες, όλες με 

σταυροδοσία, (ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερεια-

κές, κοινοτικές). 

Επίσης, με τη δεύτερη τροπολογία, δίνεται η δυνατό-

τητα διορισμού υπαλλήλων που κατέχουν πτυχίο νο-

μικής στις θέσεις των δικαστικών αντιπροσώπων, σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια δικηγόρων, 

συμβολαιογράφων, δικαστών, κτλ.

«Φωτογραφικές» τροπολογίες 

Μεταξύ των τροπολογιών, περιλαμβάνεται και η 

«φωτογραφική» που καταργεί το ασυμβίβαστο της 

ιδιότητας του βουλευτή με την υποψηφιότητα ευρω-

βουλευτή.

Η ρύθμιση που έφερε προς ψήφιση ο ΣΥΡΙΖΑ στην 

Ολομέλεια, θα αίρει το κώλυμα που υπάρχει σήμερα 

στον εκλογικό νόμο για τους υποψηφίους ευρωβου-

λευτές, που για να ανακηρυχθούν, θα πρέπει να έχουν 

προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί από βουλευτές.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά κυ-

ρίως την Ελενα Κουντουρά, σημερινή βουλευτή και 

υπουργό Τουρισμού, αλλά και τον βουλευτή Ηρακλεί-

ου, πρώην Ποτάμι, σήμερα ανεξάρτητο συνεργαζόμε-

νο με τον ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο Δανέλλη. Με τις τροπολο-

γίες, διατηρείται, το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του 

βουλευτή με εκείνη του ευρωβουλευτή.

Τέλος, με τροπολογία διασφαλίζεται η συμμετοχή 

στις ευρωεκλογές των Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, ανεξαρτήτως των διαδικασιών του brexit.

Γαία πυρί 
μειχθήτω

Πολλές φορές προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πα-
ραταξιακό συμφέρον σε βάρος του συλλογικού και 
κατ’ επέκταση το εκλογικό αποτέλεσμα σε βάρος της 
ομαλής και ορθολογικής πορείας ενός τόπου βάζουμε 
ακόμη και στα πιο απλά ζητήματα το κάρο μπροστά 
από το άλογο.

Παραδείγματος χάριν μας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα 
μια εκλογική επικράτηση παραμελώντας ουσιαστικές 
πτυχές του έργου μας ,ενώ το λογικό θα ήταν μέσω 
του προγραμματισμού και υλοποίησης σημαντικών 
δράσεων που οι περισσότερες θα ανάγονται στο μα-
κρινό μέλλον να διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των συ-
μπολιτών μας, χωρίς να προσβάλλουμε τη νοημοσύνη 
τους. Άλλωστε είναι γνωστή η διαφορά μεταξύ πο-
λιτικάντη και πολιτικού (ο πολιτικάντης σκέφτεται τις 
επόμενες εκλογές, ο πολιτικός τις επόμενες γενιές).

Είναι δυνατόν όμως, όπως έχει συμβεί αμέτρητες 
φορές, να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη χρησιμοποι-
ώντας επικοινωνιακούς χειρισμούς, αποσιωπώντας 
η ακόμη και οικειοποιούμενοι το έργο άλλων και 
προβάλλοντας μια ειδυλλιακή εικόνα, ενώ από πίσω 
κρύβεται το άσχημο πρόσωπο της καθημερινότητας, 
της ανεπάρκειας των υπαρχουσών υποδομών και της 
έλλειψης σημαντικών άλλων. Πριν λίγο καιρό ακού-
σαμε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον 
προϊστάμενο της πολεοδομίας να ζητάει εναγωνίως 
την έγκριση του, ώστε η πρώτη, επείγουσα και άμεση 
προτεραιότητα των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 
να είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 
διότι ο χρόνος αντοχής του τελειώνει.

Μία υγειονομική βόμβα ,ενεργοποιημένη(άραγε για 
πόσο), παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό σε όλους 
ως πρόβλημα και με σοβαρές κατά καιρούς οχλήσεις 
και από τους εργαζομένους και από την αντιπολίτευση 
,που εξέφραζαν τις ανησυχίες τους. Όπως και για το 
θέμα των σφαγείων, όπου παρά τις διαβεβαιώσεις του 
Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση μετά από μελέτες 
φυσικά το αφήσαμε στην άκρη και τώρα τρέχουμε.

Βέβαια οι βόμβες ενίοτε έχουν χρονοδιακόπτη και 
σκάνε μετά τις εκλογές, οπότε «γαία πυρί μειχθήτω».

Αν εκλεγούμε τρέχουμε κι ότι προλάβουμε, έχοντας 
έτοιμες τις δικαιολογίες, αν χάσουμε θα τα φορτω-
θούν οι επόμενοι κι άσε τους να τρέχουν.

Και φυσικά όταν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προ-
βλήματα, τόσο το χειρότερο για τα προβλήματα.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ο επικοινωνιολόγος 
Είναι της μόδας πλέον όταν κάποιος θέλει 

να ασχοληθεί με την πολιτική να προσλαμβάνει 
επικοινωνιολόγους κατά την προεκλογική περί-
οδο, με στόχο να κερδίσει τις εκλογές. 

Ο ρόλος των επικοινωνιολόγων είναι να βοη-
θούν αυτόν που τους προσλαμβάνει, στη στρα-
τηγική που θα εφαρμόσει, στις ομιλίες του, στις 
ανακοινώσεις, στα ΜΜΕ, καθώς  και να κανο-
νίζει με ποιους θα συναντιέται και γενικά πώς 
να επικοινωνεί με τους ψηφοφόρους, με στόχο 
πάντα να αποσπάσει την ψήφο τους. Και για να 
το πούμε πιο καθαρά, στην περίπτωση αυτή, οι 
ψηφοφόροι αντιμετωπίζονται σαν να πρόκειται 
για πελάτες που τους δελεάζουν για την αγορά 
ενός προϊόντος. 

Το προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο, όπως 
ένας πρωτοεμφανιζόμενος υποψήφιος, ή μπο-
ρεί να είναι παλιό προϊόν όπως ένας υποψήφιος 
που ξανακατεβαίνει στις εκλογές.  Στο καινούρ-
γιο προϊόν, ο επικοινωνιολόγος θα προσπαθήσει 
να το παρουσιάσει στην πιάτσα εκθειάζοντας τα 
πλεονεκτήματα του. Στο παλιό προϊόν θα του 
αλλάξει τη συσκευασία για να πείσει τους πε-
λάτες ότι είναι καλύτερο από πριν και ότι τώρα 
είναι «άλλο πράγμα».  

Προσωπικά ενοχλούμαι όταν ένας υποψήφι-
ος προσλαμβάνει επικοινωνιολόγο ο οποίος με 
διάφορες τακτικές θα προσπαθήσει να με πεί-
σει να ψηφίσω τον εντολέα του γιατί αλλιώς 
δε θα τον ψήφιζα. Καταρχάς το θεωρώ άδικο 
απέναντι σ’ άλλους υποψήφιους που δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να προστρέχουν 
στις υπηρεσίες επικοινωνιολόγου. Επίσης, το 
θεωρώ περιττό και άκομψο να προσλαμβάνει 
κάποιος έναν επικοινωνιολόγο όταν το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται δεν είναι άλλο από τους 
συμπολίτες του τους οποίους γνωρίζει πολύ 
καλά, αφού τους  απευθύνεται με τα μικρά τους 
ονόματα, παρευρίσκεται στους γάμους και στα 
γλέντια τους. Λοιπόν όταν η σχέση είναι τόσο 
φιλική, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας υποψήφιος 
να χρειάζεται ενδιάμεσο για την επικοινωνία με 
τους δικούς του.

Μήπως οι υποψήφιοι νιώθουν ανασφάλεια 
για τους εαυτούς τους και χρειάζονται κάποιον 
άλλον που θα τους υπαγορεύει πώς να μην εί-
ναι οι εαυτοί τους, γιατί αλλιώς θα ήταν απο-
τυχία; Ή μήπως προεκλογικά πρέπει να χρησι-
μοποιήσουν άλλη γλώσσα για να κάνουν τους 
ψηφοφόρους να βλέπουν τα στραβά ίσια και τα 
άσχημα ωραία, τις λακκούβες να τις βλέπουν 
γλάστρες και τα σκουπίδια λουλούδια;

Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι επικοι-
νωνιολόγο προσλαμβάνουν όσοι δεν είναι σε 
θέση μόνοι τους να παρουσιάσουν το έργο τους 
ή όταν το έργο τους δεν είναι αξιόλογο, οπότε 
χρειάζονται κάποιον να το ρετουσάρει και να 
το παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο που να πείθει 
τους ψηφοφόρους. Όταν ζεις σε μια μικρή κοι-
νωνία, τα έργα και οι πράξεις καθενός από εμάς 
είναι γνωστά. Επομένως, προς τι η ανάθεση σε 
τρίτους να ασχοληθούν με την προβολή του έρ-
γου ή την ανάδειξη του ανδρός, όταν συν τοις 
άλλοις, αυτή η προβολή κοστίζει και κάτι χιλιά-
δες ευρώ.  

Πολύ θα ήθελα να άκουγα τι θα λέει μέσα 
του ένας υποψήφιος μετά την εκλογή του όταν 
ο επικοινωνιολόγος δε θα υπάρχει. Πιθανώς θα 
λέει: «Αφού με ψηφίσατε χάρη στον επικοινω-
νιολόγο, τώρα φάτε με στην μάπα για τέσσερα 
χρόνια».

Προσωπικά θα προσλάμβανα επικοινωνιο-
λόγο για να μεσολαβήσει μεταξύ μου και της 
μέλλουσας πεθεράς μου η οποία δε με θέλει 
για γαμπρό.

Δημήτρης Καλανδράνης
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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

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

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

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζονται σε ξενώνα 
δωµάτια 25 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένα 
για 2 -3 άτοµα σε εργαζόµενους στο 
νησί, µε πλήρη εβδοµαδιαία καθαριό-
τητα και πάρκινγκ. Τιµή 1.000 – 1.200 
ευρώ το µήνα ανά δωµάτιο. Ελάχιστη 
διαµονή 4 µήνες από Μάιο – Σεπτέµ-
βριο. Τηλ. 6942 798 728 κ. Γιάννης

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

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

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.

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 – 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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (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

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.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, σε 
συνεργείο σκαφών στην Αλυκή. Τηλ. 
6981 746 231

BABYSITTER ζητεί εργασία στην 
περιοχή της Πάρου, για παιδί 
οποιασδήποτε ηλικίας, για ολική 
απασχόληση από Μάιο έως τέλος 
Σεπτέµβρη. Έχω 7 έτη προϋπηρεσίας. 
∆ιαθέτω δικό µου χώρο διαµονής. 
Τηλ. 6987 322 317

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
4* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής, 
σερβιτόρος/α, καµαριέρες και βοηθός 
µάγειρα µε αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
operations@poseidon-paros.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
30 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επι-
κοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22840 
– 41252, 41764, Κιν. 6979 798 938 
και e-mail: arhicom1@otenet.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για βίλες στην 
περιοχή της Παροικιάς. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6932 298729

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ – ΜΑΣΤΟ-
ΡΑΣ ζητείται για µόνιµη απασχόληση 
στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
900 855

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.Προετοιµασία 
µπουφέ πρωινών, 3. Καµαριέρες. 
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε µαζί 
µας για περισσότερες πληροφορίες 
και αποστολή βιογραφικών στο mail: 
parosjfk@gmail.com

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ όλων των 
ειδικοτήτων ζητούνται µε εγγυηµένη 
εργασία τουλάχιστον 5 µηνών, από τη 
γνωστή ξενοδοχειακή εταιρεία ΚΑ-
ΝΑΒΑ ΑΕ, ιδιοκτήτρια των 5 άστερων 
ξενοδοχείων Vedema, Mystique και 
Istoria µέλη της Marriott International 
Inc., η οποία µετά από 30 επιτυχηµένα 
χρόνια λειτουργίας στην Σαντορίνη, 
ανοίγει τη φετινή σαιζόν το πρώτο της 
ξενοδοχείο στην Πάρο, µε σκοπό την 
επέκτασή της και σε άλλα νησιά των 
Κυκλάδων. Το 5άστερο ξενοδοχείο 
Parilio, µέλος των Design Hotels 
της Marriott International Inc., 
ανοίγει τον Ιούνιο και βρίσκεται στην 
τοποθεσία Κολυµπήθρες της Πάρου, 
δυναµικότητας 33 σουιτών και ενός 
εστιατορίου υπό την καθοδήγηση του 
γνωστού Έλληνα Chef Αλέξανδρου 
Τσιοτίνη. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: hr@vedema.gr Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 8993791

∆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€

εστιατόριο
µεζεδοκαφενείο

Πλ. Αλυγαριάς, Παροικιά | τηλ. 22840 26556

ανοιχτά κάθε µέρα 
εκτός Κυριακής

µε προϊόντα από
το µποστάνι µας!

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

Ευχαριστήριο Γηροκομείου
Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» 

θα ήθελε να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυ-
ναικών Πάρου «Αρηίς» για την πρωτοβουλία τους να δωρίσουν στο Γηροκομείο 
μας πέντε τηλεοράσεις προκειμένου να εξοπλίσουμε τα δωμάτια των Διαβιούντων 
Γερόντων μας.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ενι-
σχύουν το έργο μας και μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ποιοτικότερες συνθήκες δι-
αβίωσης στους Γέροντες και τις Γερόντισσές μας. Καλή και Ευλογημένη Σαρακοστή!

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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



Σταθµός συλλογής 
θαλάσσιων απορριµµάτων
Μέλη της ομάδας «Aegean Rebreath» βρέθηκαν στην Αντίπαρο το Σάββατο 

16 Μαρτίου 2019 προκειμένου να συμμετάσχουν στα εγκαίνια του πρώτου 
σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, έργο το οποίο υποστηρίζεται 
από το «Cyclades Preservation Fund» και τον δήμο Αντιπάρου. Σημειώνουμε 
ότι ο σταθμός αυτός είναι ο πρώτος που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με την αλιευ-
τική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς. 

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι το ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη», θα αναλάβει 
την αποκομιδή και περαιτέρω επεξεργασία των αλιευτικών εργαλείων, και των 
πλαστικών.
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Ένας 
ανυποψίαστος, 
υποψιασμένος 
υποψήφιος

Ανασκαλεύοντας τα ημερολόγια της προσωπικής 
μου ρότας, έπεσα στα συναισθήματα, που μου δημι-
ουργήθηκαν συμμετέχοντας στις δημοτικές εκλογές 
του 2010 και 2014. Συμμετοχές με πενιχρά μέσα και 
υποστήριξη, ως δηλωμένος ανεξάρτητος και αναρχο-
αυτόνομος από κομματικές εξαρτή-
σεις-αγκυλώσεις (φατριών και μη). 
Σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά 
μου, υποψιασμένος-ανυποψίαστος 
καλοπροαίρετος και άπειρος, σε προ-
εκλογικές ζυμώσεις, μετά των ανταλ-
λαγμάτων του εκάστοτε διακυβεύμα-
τος….

Το 2010, ο συνδυασμός που συμ-
μετείχα, δεν είχε την πρόνοια του επι-
μελή ελέγχου της εκλογικής διαδικα-
σίας ή είχε την αφέλεια της ισχύς του 
τοπικού συστήματος μετά των κυ-
βερνητικών συμπλεγμάτων-διαπλο-
κών, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί 
για ελάχιστους ψήφους… Είχε όμως, 
ως ανεξάρτητη δημοτική παράταξη, 
δυναμική νέων άξιων, άφθαρτων και 
ανεξάρτητων ανθρώπων με όραμα, για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. Δημιούργησε το μεράκι, να προσφέρουμε 
με ηθική, δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα και συνέ-
πεια, στην πράξη για το συμφέρον του συνόλου, με 
μακροκοινωνικά κριτήρια. Δυστυχώς όμως, παραμο-
νές του 2ου γύρου άρχισαν να φαίνονται τα διαχρονικά 
κατάλοιπα των εκάστοτε φατριών και καιροσκοπικών 
ιδιοτελών απωθημένων. Απομακρυνόμενη ως παράτα-
ξη, σταδιακά από την ιδρυτική της διακήρυξη αξιών 
και αρχών, που εξέπνευσε τελικά και ως αντιπολίτευ-
ση. Λησμονώντας, το προλεχθέν «Η Πάρος να αποτε-
λεί την πιο σημαντική ΑΞΙΑ για μας».

Το 2014, ως αναρχοαυτόνομος και ένεκα της προ-
σωπικής υπόσχεσής μου, εμπνεόμενος από την προ-
σωπικότητα (οξυδέρκεια, αγωνιστικότητα και της 
αυτοδιοικητικής εμπειρίας, άνευ κομματικής προέλευ-
σης). Θεώρησα και προσδοκούσα ότι, ο συνδυασμός 
θα ακολουθούσε ακομμάτιστη γραμμή στα τοπικά 
δρώμενα για το συμφέρον της Παριανής Συσπείρω-
σης δίνοντας, δύναμη στη δύναμη μας. Με συντεταγ-
μένες, τις απαιτήσεις της πυξίδας της παριανής πραγ-

ματικότητας.
Γιατί, υπήρχαν τα εχέγγυα να στηριχθεί, το παριανό 

όραμα άνευ εποχικότητας και των στείρων βολεμέ-
νων ποσοστών του κομματισμού. Σ’ εκείνες τις εκλο-
γές, ήμουν και εκλογικός αντιπρόσωπος. Με το πέρας 
της καταμέτρησης, ξημερώματα της 19ης Μαΐου, είμαι 
πλέον αυταπόδεικτα, ανυποψίαστα υποψιασμένος με 
γεύση δυσαρέσκειας, απελπισίας και προβληματισμού 
μου, για τις διαχρονικές φατρίες με τους αυλικούς 
τους. Αυτό το συναίσθημα μετέφερα την επόμενη, σε 
παλιό συμμαθητή μου, όταν με ρώτησε, πως αισθάνο-
μαι για την συμμετοχή μου. Λέγοντας του ότι, άλλο το 
δήθεν θέλω και άλλο μπορώ και θέλω!

Ιδιαίτερα σήμερα, θεωρώ και πιστεύω ότι, οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές δεν πρέπει να είναι αγκιστρωμένες 

από αυστηρά κομματικά κριτήρια και 
κομματικά άρματα. Οι τοπικοί άρχο-
ντες επιβάλλεται, να προασπίσουν τα 
συμφέροντα του τόπου τους, διαχει-
ριζόμενοι και επιλύοντας τα προβλή-
ματα. Επιδιώκοντας, την κοινωνική 
συνοχή, ευημερία της τοπικής κοινω-
νίας, που είναι υποσύνολο μιας εθνι-
κής ισχυρής κοινωνίας, ταυτότητας 
και κράτους. 

Επιτέλους, είτε Δεξιά είτε Αριστε-
ρά, ο προορισμός της τοπικής ανά-
πτυξης και ευημερίας, πρέπει να είναι 
κοινός στόχος και όχι άρμα εφήμε-
ρων καιροσκόπων, ιδιοτελών και 
κλακαδόρων. Πεποίθηση μου είναι, οι 
μικρές κοινωνίες να αναγεννηθούμε 

από την κάθε κρίση που βιώνουμε σήμερα. Η αειφό-
ρος ανάπτυξη να αποτελεί εφαλτήριο για αξιόπιστες 
ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις. Λειτουργώντας, για 
κοινό καλό ή κατά τον Αριστοτέλη για την όρεξη των 
πολιτών του συζείν και όχι της άκρατης ατομικότητας 
του εκάστοτε πολίτη. 

Επιπροσθέτως, οι υποσχέσεις του εκάστοτε συνδυ-
ασμού, να είναι λελογισμένες, των λεχθέντων και πε-
πραχθέντων. Με στόχο, την μη ύπαρξη οποιασδήποτε 
πολιτικής κατάπτωσης και σαθρότητας, στα κοινά του 
τόπου μας. 

Τέλος, αισθάνομαι -έστω και καθυστερημένα!- την 
ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς, όσους με τίμη-
σαν, τότε, με την ψήφο τους. Η Πάρος μας, αξίζει να 
λάμπει μοναδικά, στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου μας, 
στις ψυχές, στις καρδιές και στις ζωές των παιδιών 
μας, με συνέχεια, φρόνηση, αρετή και δικαιοσύνη. Η 
δικαιοσύνη, είναι στοιχείο συστατικό, που συγκρατεί 
την τάξη στην πολιτική κοινωνία.

Γιώργος Ε. Δεκάριστος (Γαβαλάς) 
Οικονομολόγος-Λογιστής

Αθλητικά - Απόψεις

Σημαντική 
νίκη ΑΟΠ

Ο ΑΟ Πάρου έδειξε τις διαθέσεις του στον πρώτο 
αγώνα του Ομίλου για την ανάδειξη του πρωταθλητή 
Κυκλάδων, νικώντας με 3-2 τη Σέριφο, στο δημοτικό 
στάδιο Παροικιάς.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας τη σκέψη τους 
στις «δάφνες» πρόκρισης της περασμένης εβδομάδας 
στα ημιτελικά του κυπέλου της ΕΠΣ Κυκλάδων και 
έτσι, πριν καταλάβει τι συμβαίνει βρέθηκε με την πλά-
τη στον τοίχο, καθώς στο 14ο λεπτό η Σέριφος προ-
ηγήθηκε 0-1 με πέναλτι του Κ. Ρεβίνθη. Σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά, η ομάδα της Παροικιάς δέχθηκε 
και δεύτερο γκολ στο 38ο λεπτό με γκολ του Παρίση.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φίλαθλοι είδαν έναν άλλο 
ΑΟΠ και κυρίως τους παίκτες με ψυχή λεόντων να 
δίνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να 
ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Έτσι, ο Γιουρτζίδης στο 
53ο λεπτό έκανε το 1-2 και στο 60ο λεπτό το 2-2. Το 
νικητήριο γκολ για την παριανή ομάδα πέτυχε ο Χίσκα 
στο 87ο λεπτό, εν μέσω πανηγυρισμών. 

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Χρ. Γαβαλάς), Χαριστός, Ρέλλας, Καντιώ-

της, Καραφυλλάκης, Τσούκε, Χίσκα, Γιουρτζίδης, Γιαν-
νούλης, Αρτ. Σγουράτι (Φ. Σγουράτι), Μπέρτι (Α. Σαρ-
ρής), Γκιόκα (Ιω. Σαρρής).

Σέριφος: (πρ. Ιω. Ράμπιας), Κοσμάς Βαλσαμάκης, 
Κ. Βαλσαμάκης, Παρίσης, Ν. Ρεβίνθης (Μονοβάσιος), 
Μουστάκας, Μαγουλάς, Λιβάνιος, Παπαδόπουλος, Α. 
Μαγουλάς (Γαβριήλ), Κ. Ρεβίνθης, Παππάς.

Διαιτητής: Παντελάκης, με βοηθούς τους κ.κ. Τσάφο 
και Ε. Ρούσσο.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ. μπαράζ για πρωταθλητή
Μύκονος – Άνω Μερά 1-0
Βαθμολογία
1. Μύκονος 3
2. Άνω Μερά 2
3. ΑΟ Σύρου 0
Σημ.: Η Άνω Μερά ξεκίνησε με +2 β. καθώς ήλθε 

πρώτη στον Όμιλο στην πρώτη φάση του πρωταθλή-
ματος.

Επόμενη αγωνιστική
ΑΟ Σύρου – Μύκονος
Β’ Όμ. Μπαράζ για πρωταθλητή
ΑΟΠ – Σέριφος 3-2
Πανναξιακός – Πύργος 3-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 5
2. ΑΟΠ 3
3. Σέριφος 2
4. Πύργος 0
Σημ.: Πανναξιακός και Σέριφος ξεκίνησαν με +2 

βαθμούς, καθώς στην πρώτη φάση του πρωταθλήμα-
τος τερμάτισαν πρώτοι στους Ομίλους τους.

Επόμενη αγωνιστική
Σέριφος – Πανναξιακός
Πύργος – ΑΟΠ
Κ-12 (Γ’ Όμ).
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 3-0
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 12
2. Παμμηλιακός 5
3. Μαρπησσαϊκός 4
4. Νηρέας 4
Σημ.: Ο ΑΟΠ έχει ολοκληρώσεις τους αγώνες τους. 

Ο Παμμηλιακός έχει 5 αγώνες και Μαρπησσαϊκός, Νη-
ρέας, από 4 αγώνες.

Βόλεϊ
Πρωταθλήτρια στο βόλεϊ γυναικών Κυκλάδων, ανα-

δείχθηκε η ομάδα του Νεωρίου Σύρου, στο φάιναλ 
φορ που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατο-
κύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας.

Το Νεώριο κέρδισε στον τελικό με 3-0 σετ (25-20, 
25-20, 25-21) τον Φοίνικα Σύρου, ενώ στον μικρό τε-
λικό για την τρίτη θέση, ο ΑΜΕΣ «Νηρέας» κέρδισε 
με 3-1 σετ (25-13, 15-25, 26-24, 25-23) το Φιλώτι 
Νάξου. 

Συνέλευση 
Μαρπησσαϊκού

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός καλεί τα μέλη του σε έκτα-
κτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 22/3/2019 και 
ώρα 19:00 στην Αγροτολέσχης Μάρπησσας με τα πα-
ρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός 
2. Οικονομικός απολογισμός 
3. Προκήρυξη εκλογών  
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση θα πραγμα-

τοποιηθεί την ίδια ημέρα, στην ίδια αίθουσα και ώρα 
20:00.
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Πρόκριση 
στους 4 για 
ΑΟΠ

Με θριαμβευτική νίκη 45-64 στο κλειστό γυμναστή-
ριο Νάξου επί του Πανναξιακού, ο ΑΟ Πάρου πήρε τη 
μεγάλη πρόκριση για το φάιναλ φορ παίδων της ΕΣΚ 
Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ «έσβησε» όλους τους μαθηματικούς υπολο-
γισμούς και τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί στον 
κόσμο του μπάσκετ για τον Β’ Όμιλο παίδων της ΕΣΚΚ 
και την τελική βαθμολογία των ομάδων, και ενώ πριν 
δύο εβδομάδες δεν έδινε κανείς πιθανότητα πρόκρι-
σης στην παριανή ομάδα, οι μικροί της Παροικιάς τερ-
μάτισαν πρώτοι στον Όμιλό τους!

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και ο Πανναξιακός 
εκμεταλλευόμενος το άγχος των παικτών του ΑΟΠ 
προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είχε και ευ-
στοχία στα τρίποντα. Στο δεύτερο ημίχρονο όλοι είδαν 
στο παρκέ έναν μεταμορφωμένο ΑΟΠ, ο οποίος παρά 
τον τραυματισμό του Δρόσου στη μύτη και την αποχώ-
ρησή του από τον αγώνα, ήταν ο «καπετάνιος» της συ-
νάντησης. Έπαιξε άμυνα για σεμινάριο, ισοφάρισε το 
σκορ, ανάγκασε τους γηπεδούχους να πετύχουν μόνο 
ένα καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο και γενικά ήταν μία 
ομάδα «όνειρο». Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα 
δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα να αμφισβητηθεί ποια 
ομάδα θα πάρει το ροζ φύλλο του αγώνα και το τελι-
κό αποτέλεσμα τους έδωσε το δικαίωμα να πανηγυ-
ρίσουν. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 23-13, 34-28, 
36-46 και 45-64.

Οι πρωταγωνιστές:
Πανναξιακός: Δέτσης, Α. Τόμπας, Λιανόπουλος 

8 (2), Μαυρομμάτης 10 (2), Δ. Τόμπας 4, Σαράντος, 
Μανδηλαράς 10, Βόμβας 8 (1), Φλεριανός 5

ΑΟΠ: Λάβδας 15, Αλιπράντης 10, Μπομποτάς 4, Γυ-
φτόπουλος 2, Πάσσαρης, Δαφερέρας 6, Θωμόπουλος 
12 (3), Δρόσος 2, Καπετανέας 2, Ανδρεάδης, Σκιαδάς 
4, Πετρόπουλος 7 (1).

Βαθμολογία Β’ Όμ. Παίδων ΕΣΚΚ
1. ΑΟΠ 17 (φάιναλ φορ)
2. Φανάρια 17 (φάιναλ φορ)
----------------------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 17
4. Πλοηγός 17
5. Πανναξιακός 10
6. Μαρπησσαϊκός   9
Σημ.: Πανναξιακός και Μαρπησσαϊκός, έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.

Στο φάινλ φορ ο Μαρπησσαϊκός
Την πρόκριση στο φάιναλ φορ κορασίδων των Κυ-

κλάδων πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του Μαρπησσαϊκού, 
ύστερα από τη νίκη της με 34-32 στο κλειστό γυμνα-
στήριο Μάρπησσας, επί του Πανναξιακού.

Η ομάδα της Μάρπησσας ανεξαρτήτου αποτελέ-
σματος στην τελευταία αγωνιστική έχει τη διαφορά 
εκείνη που της επιτρέπει τη συμμετοχή της στις τέσσα-
ρες καλύτερες ομάδες των Κυκλάδων στις κορασίδες. 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 6-2, 12-8, 24-18 και 
30-23.

Οι πρωταγωνίστριες:
Μαρπησσαϊκός: Δαγδαλένη, Πετροπούλου, Αλι-

πράντη 10, Τσιγώνια, Λαουράκη 7, Χαλδαίου, Πραμ-
μάτια, Παπαχρήστου 11, Μηναδάκη, Τόσκα, Μεσολογ-
γίτη, Τζανακοπούλου 2

Πανναξιακός: Α Βερύκοκκου 4, Κρητικού, Δ. Βερύ-
κοκκου, Α. Βάβουλα 8, Ιω. Βερύκοκκου, Κ. Βάβουλα 2, 
Μ. Σιδερή, Δέτση 5, Λ. Σιδερή, Ανεβλαβή 4.

Βαθμολογία
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. Πανναξιακός 13 (8)
2. Μαρπησσαϊκός 12 (7)
----------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 11 (6)
4. ΑΟΠ 10 (8)
5. Φανάρια 8 (7)

Το όμορφο ταξίδι
Το πιο γλυκόπικρο χαμόγελο στον Β’ Όμιλο του 

πρωταθλήματος παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, ήταν σί-
γουρα για τον Πλοηγό Αντιπάρου, καθώς η ομάδα δεν 
πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της την είσοδό 
της στο φάιναλ φορ της ΕΣΚ Κυκλάδων, καθώς έχασε 
τη συμμετοχή της λόγω χειρότερης διαφοράς στους 
αγώνες με τα υπόλοιπα σωματεία που τερμάτισε μαζί 
τους στη βαθμολογία.

Παρά ταύτα η ομάδα του Πλοηγού με ανακοίνωσή 
της υπό τον τίτλο: «Το ταξίδι ήταν όμορφο!», δίνει συγ-
χαρητήρια στις υπόλοιπες ομάδες και ανακοίνωσε τη 
συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα και με εφηβική 
ομάδα.

Η ανακοίνωση του Πλοηγού, έχει ως εξής:
«Ένα όμορφο ταξίδι ολοκλήρωσαν τα παιδιά της 

παιδικής ομάδας καλαθοσφαίρισης του Πλοηγού 
Αντιπάρου. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πολλοί θα 
θυμούνται για αρκετό καιρό, σε ένα πρωτάθλημα δι-
αφήμιση για το άθλημα, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με 
συνεχείς εναλλαγές αποτελεσμάτων και την αγωνία 
να βρίσκεται στο κατακόρυφο μέχρι την τελευταία 
στιγμή, η ομάδα του Πλοηγού Αντιπάρου δεν κατάφε-
ρε να πάρει το ένα από τα 4 εισιτήρια για το final 4 
της διοργάνωσης.

Ο νότιος όμιλος του παιδικού πρωταθλήματος της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων έκρυβε πολλές συγκινήσεις. Η αντα-
γωνιστικότητα των ομάδων και το πολύ όμορφο μπά-
σκετ που έπαιξαν έφερε την τελευταία αγωνιστική να 
είναι αυτή η οποία θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα 
πάρουν τα δύο εισιτήρια για το final 4. Ο «ΑΠΑΣ Τα 

Φανάρια», επικράτησε της Α.Ε. Σαντορίνης και έτσι ο 
Α.Ο. Πάρου θα είναι η ομάδα που θα τα ακολουθήσει 
στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στις 6 ομάδες του 
ομίλου (Α.Ε. Σαντορίνης, Α.Ο. Πάρου, ΑΠΑΣ Τα Φα-
νάρια, ΑΜΕΣ Μαρπησαϊκός, ΑΟΝ Πανναξιακός και 
Πλοηγός Αντιπάρου) για τις πραγματικά πανέμορφες 
στιγμές και συγκινήσεις που μας χάρισαν. Μη ξεχνάμε 
ότι αν και η ανταγωνιστικότητα σε ένα ομαδικό άθλη-
μα είναι δεδομένη, μιλάμε για παιδιά τα οποία απο-
κομίζουν εμπειρίες. Με τη χαρά και τη στενοχώρια 
να είναι αναμφίβολα κάποιες από αυτές. Άλλωστε, το 
βασικό ζητούμενο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
είναι μόνο η νίκη, αλλά η συμμέτοχη και ο αθλητισμός 
ως τρόπος ζωής.

Το ταξίδι λοιπόν για τα παιδιά του Πλοηγού Αντιπά-
ρου τελείωσε για την αγωνιστική σεζόν 2018-2019, 
με το επόμενο να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2019 
για τη σεζόν 2019-2020, εκεί όπου ο Πλοηγός Αντι-
πάρου για πρώτη φορά στην ιστορία του εκτός από 
παιδική ομάδα, θα συμμετέχει και με εφηβική!».

Στην Πάρο το Final Four
Το νησί της Πάρου θα φιλοξενήσει το Final 4 στο 

πρωτάθλημα ΕΣΚ Κυκλάδων Παίδων 2018-2019. 
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το Παρασκευοσαββατο-

κύριακο 12-13-14 Απριλίου στο κλειστό γυμναστήριο 
της Μάρπησσας.

Αθλητικά




