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Σεμινάριο 
Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκε το «Σεμινάριο Καινοτομίας και Δι-
αχείρισης Καινοτομίας» από την Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Προόδου Κυκλάδων και το Ίδρυμα Τεχνολογία και 
Έρευνας, στις 6 και 7 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, 
με σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης με τα γραφεία του 
φορέα, στα νησιά Νάξο, Πάρο και Τήνο. 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε χωρίς επιβάρυνση για 
τους 21 συμμετέχοντες των clusters που δημιουργού-
νται στο πλαίσιο της Πράξης Go Brand, ενώ συνδέεται 
άμεσα με τις δράσεις που εντάσσονται στην πρωτο-
βουλία Aegean Cuisine.

Κύριος στόχος του, η κατάρτιση σε θέματα που σχε-
τίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση 
διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση υπεύθυνων 
και στελεχών επιχειρήσεων από τις Κυκλάδες. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, είχε η παρουσίαση επιμέρους θεμάτων 
στο πλαίσιο της διαχείρισης καινοτομιών και συνεργα-
σιών, στα οποία συνήθως οι επιχειρήσεις πολύ μικρού 
μεγέθους, έχουν χαμηλή εξοικείωση.

Ζητείται 
παράταση…

Την παράταση της λήξης ημερομηνίας υποβολής εν-
στάσεων επί των δασικών χαρτών, όπως αυτοί έχουν 
αναρτηθεί στα νησιά  του Νοτίου Αιγαίου, έως ότου 
απαντηθούν τα θέματα που άπτονται των επιπτώσεων 
που επέφεραν στη ζωή των νησιωτών, ζητάει η Περι-
φέρεια σε επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, 
σε υλοποίηση απόφασης που έλαβε το περιφερειακό 
συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση στις 22/3/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Φάμμελος είχε παραστεί στην 
ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Ν. 
Αιγαίου και είχε αναγνωρίσει τα δίκαια των αιτημάτων.

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-

χίλοχος» μας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση: 
«Αχτίδα φωτός». 

Οι ημερομηνίες των παραστάσεων θα είναι από τις 
4 έως τις 8 Απριλίου στις 21:00 στην αίθουσα του 
παραπάνω πολιτιστικού συλλόγου.

Στην παράσταση θα παίξουν οι ηθοποιοί: Χρήστος 
Θεοδωρακούδης, Ναυσικά Κυριαζάνου και Στέλιος 
Στεφανόπουλος. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία 
Νίκου Συνόδη, βοηθός σκηνοθέτη είναι η Αφροδίτη 
Βαζάκα και στα φώτα και ήχο θα είναι ο Στέφανος 
Γεωργιάδης.

Παρουσίαση 
σκάφους

Την Κυριακή 17/3/2019 πραγματοποιήθηκε στο 
λιμάνι της Παροικιάς, παρουσίαση του διασωστικού 
σκάφους της ΕΟΔ – Παραρτήματος Κυκλάδων, το 
οποίο παραχωρήθηκε από την κεντρική διοίκηση της 
ΕΟΔ.

Το σκάφος, που είναι δωρεά της γερμανικής διασω-
στικής οργάνωσης DGzRS, επιχειρούσε μέχρι πρόσφα-
τα στο παράρτημα της ΕΟΔ στην Κω.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο λιμενάρχης Πά-
ρου, υποπλοίαρχος, Τσαντουλής Νικόλαος και ο ση-
μαιοφόρος, Μητροπίας Κωνσταντίνος, ο διοικητής 
του Α.Τ. Πάρου, Αστυνόμος Α’, Μποζίκης Γεώργιος 
και ο υπαστυνόμος Α’, Τρουσούγκας Κωνσταντίνος, 
πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου, 
ο πρόεδρος του Κ.Υ. Πάρου, Λάβδας Σπυρίδων και ο 
υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του δήμου Πάρου, 
Καβάλλης Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια το σκάφος με το πλήρωμά του μετέβη 
στην Αντίπαρο, όπου έγινε παρουσίαση στον δήμαρχο 
Αντιπάρου, Φαρούπο Αναστάσιο και τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, Σκούρτη Σωτήρη.

FOOD EXPO 
2019

Τριάντα παραγωγοί από δέκα νησιά της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου είχαν την ευκαιρία να προβάλουν 
τα προϊόντα τους και να τα προωθήσουν στις αγορές, 
στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «FOOD EXPO 
2019», που πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Μαρτίου, 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο αερο-
δρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στην Αθήνα. 

Η FOOD EXPO αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση τρο-
φίμων και ποοτών στη Ν.Α Ευρώπη και διοργανώνεται 
παράλληλα με την Oenotelia.

Τέλος, εξαιρετική ήταν και η παρουσία της λέσχης 
αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου οι 
σεφ μαγείρεψαν χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα 
των παραγωγών μας.

Αύξηση 
γερμανών 
τουριστών

Θεαματικές επιδόσεις ρεκόρ κατέγραψαν οι αφίξεις 
γερμανών τουριστών στην Ελλάδα το 2018 πετυχαί-
νοντας αύξηση άνω του 18% για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά. Συνολικά περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια 
γερμανοί επισκέπτες επέλεξαν τη χώρα μας για τις δι-
ακοπές τους το 2018, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται 
στον δεύτερο δημοφιλέστερο ευρωπαϊκό προορισμό 
γερμανών τουριστών.

Οι εκπρόσωποι των κορυφαίων γερμανικών ταξι-
διωτικών ομίλων και των αεροπορικών εταιρειών στις 
συναντήσεις τους με την υπουργό Τουρισμού, Ελ. Κου-
ντουρά, επιβεβαίωσαν την ενίσχυση της τουριστικής 
ζήτησης για την Ελλάδα το 2019 μετά από δύο συνε-
χόμενες χρονιές (2017, 2018) πολύ υψηλής ανόδου 
άνω του 18%, στην οποία συνέβαλε η επιτυχημένη 
προώθηση νέων ελληνικών προορισμών και θεματι-
κών τουριστικών προϊόντων, καθώς και η ενίσχυση της 
συνδεσιμότητας με νέες απευθείας πτήσεις από περισ-
σότερα αεροδρόμια της Γερμανίας προς περισσότερα 
ελληνικά. 

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαιρετική 
συνεργασία που έχουν καθιερώσει με το υπουργείο 
και τον ΕΟΤ και τόνισαν ότι με βάση τα πολύ θετικά 
αποτελέσματα του 2018, σχεδιάζουν επέκταση των 
τουριστικών προγραμμάτων τους για το 2019. 

Τέλος, στην παραπάνω εκδήλωση η κ. Κουντουρά 
τόνισε ότι η προώθηση και προβολή διεθνώς της ελ-
ληνικής γαστρονομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή, 
γιατί «οι επισκέπτες όταν δοκιμάζουν τις γεύσεις της 
Ελλάδας, μεταφέρουν την εμπειρία τους στο εξω-
τερικό και γίνονται πρεσβευτές της χώρας μας, δι-
αφημίζοντας και προβάλλοντας τον προορισμό και τα 
προϊόντα του».

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 489

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

Ειδήσεις
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Κέδρος ο… 
μεγαλοπρεπής!

Ένα δέντρο θελκτικό στο βλέμμα, που διαθέτει εύ-
ρωστη και μεγαλοπρεπέστατη εμφάνιση, εύκολα δια-
χειρίσιμο και με πολλές εφαρμογές στην κηποτεχνία. 
Ανθεκτικότατο, δε χρειάζεται λίπανση ούτε περαιτέρω 
περιποίηση, κλάδεμα ή διαμόρφωση. Το μόνο που 
χρειάζεται, είναι προσήλιες θέσεις και λίγο νερό το 
καλοκαίρι. Πρόκειται για γερά και ψηλά δέντρα, που 
φτάνουν σε ύψος τα 20-40 μέτρα.

Το ξύλο του κέδρου είναι σχεδόν άοσμο γι’ αυτό θε-
ωρείται ιδανικό για την κατασκευή πουροθήκων, ώστε 
τα πούρα να διατηρούν ακέραιο το άρωμά τους. Από 
το ξύλο του έχουν ναυπηγηθεί, φοινικικά, αιγυπτιακά, 
αλλά και ελληνικά πλοία.

Στη δική μας παράδοση η Θεά Άρτεμις, είναι η κυρία 
των κέδρων, όπως ο φοίνικας του αδερφού της Απόλ-
λωνα. Ένα από τα συχνότερα είδη που συναντάμε, το 
είδος Κέδρος ή αγριόκεδρος (juniperus oxycedrus – 
Γιουνίπερος οξύκεδρος) είναι μικρότερης ανάπτυξης 
και φτάνει το πολύ τα 6 μέτρα σε ύψος. Άλλα είδη:  
Γιουνίπερος ο νάνος, δέντρο μικρότερου ύψους που το 
συναντάμε στον Παρνασσό και σε περιοχές του Αγίου 
Όρους. Γιουνίπερος μακρύκαρπος, με καλής ποιότητας 
ξύλο, που το χρησιμοποιούμε για την κατασκευή επί-
πλων και εργαλείων.

Πολλές είναι οι χρήσεις, που μας δίνουν οι καρποί 
του δέντρου αυτού, αφού αποξηρανθούν, χρησιμοποι-
ούνται στη μαγειρική ως μπαχαρικό, κατά το πλείστον 
στις ανατολίτικες κουζίνες. Η παραγωγή ρητίνης του 
που έχει έντονο άρωμα, τη χρησιμοποιούν για αιθέρια 
έλαια, βάλσαμα, θερμαντικά και αναζωογονητικά. Οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι, χρησιμοποιούσαν το έλαιο των κέ-
δρων για να βαλσαμώνουν τους νεκρούς, καθώς και 
για την παραγωγή καλλυντικών και αρωμάτων. (Πηγή: 
internet).

Στο νησί μας, οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέ-
δρων, διαμορφώνουν ένα σπάνιο και εξαιρετικής 
ομορφιάς οικότοπο. Τα είδη κέδρων που ζουν δι-
άσπαρτα στις αμμοθίνες, επιβιώνουν στις αντίξοες 
συνθήκες του ανέμου και της άμμου. Άλλοτε  όρθιοι, 
άλλοτε πεσμένοι, δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε ζω-
γράφο να αποθανατίσει ένα ξεχωριστό έργο τέχνης 
κάθε φορά, αφού δίνουν μια μοναδική σύνθεση από 
φυσικά γλυπτά. Οι οικότοποι όμως αυτοί απειλούνται 
από διαφόρους παράγοντες όπως περιορισμένη φυσι-
κή αναγέννηση, έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού 
(εναπόθεση απορριμμάτων, κοπή κλαδιών, βόσκηση, 
κλπ).

Πρόσφατο δημοσίευμα έδειξε το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι κέδροι στο νησί μας και συγκεκρι-
μένα από το Φιλίτζι της Νάουσας μέχρι την Σάντα 
Μαρία. Έχουν προσβληθεί από είδος μύκητα, κατα-
στρέφοντας ολοσχερώς τις παράκτιες κοινωνίες των 
δέντρων αυτών. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η χρήση μυκητοκτό-
νων δεν ενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο μύκητα και 
η κατάσταση καταστροφής αυτής, είναι μη αναστρέψι-
μη. Το μόνο που μπορεί να περιορίσει την μεταφορά 
του μύκητα αυτού, είναι η υλοτόμηση και καύση των 
νεκρών κλαδιών. Προσπάθεια που πρέπει να γίνει, για 
να διαφυλάξουμε το ιδιαίτερο αυτό στολίδι του τόπου 
μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις - Ειδήσεις

Κίνδυνος 
διάβρωσης

Σοβαρά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί από τις 
έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών σε πολ-
λά σημεία του νησιού μας. 

Την ανησυχία τους και την έντονη διαμαρτυρία προς 
κάθε αρμόδια αρχή εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής 
«Πλακωτό – Τσουκαλιά» στη θέση «Άρυακας», γιατί 
έχει η περιοχή έχει κατακρημνίσεις στο παραλιακό μέ-
τωπο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου 
έχουν προκαλέσει ρηγματώσεις του πρανούς στην πε-
ριοχή αυτή, με κίνδυνο την πτώση του από την πε-
ραιτέρω διάβρωση. Σοβαρό κίνδυνο από τις κατακρη-
μνίσεις διατρέχουν και οι περιουσίες των περιοίκων. 
Ακόμα, ο δρόμος πρόσβασης που είχε καταρρεύσει 
προ τριετίας έχει σοβαρές ρηγματώσεις και κινδυνεύει 
να καταρρεύσει, αποκλείοντας την πρόσβαση των κα-
τοίκων στις περιουσίες τους.

Τέλος, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από κάθε 
αρμόδια αρχή την άμεση παρέμβαση για την αποκα-
τάσταση του προβλήματος πριν η διάβρωση ολοκλη-
ρώσει την καταστροφή στο συγκεκριμένο σημείο και 
υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Συνέδριο στο 
Λουτράκι

Στο 1ο διεθνές συνέδριο Λουτρακίου που είχε θέμα: 
«υδατοδρόμια – κρουαζιέρα – αεροδρόμια – ανάπτυξη 
– ασφάλεια» και πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Μαρ-
τίου συμμετείχε το δημοτικό λιμενικό Ταμείο Πάρου 
Αντιπάρου με τον πρόεδρο του, Σταύρο Καραχάλιο. 

Ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Πάρου Αντιπά-
ρου είχε σημαντικές επαφές με εταιρείες που έδειξαν 
ενδιαφέρον για τη λειτουργία αλλά και το μεταφορικό 
έργο, που αν όλα πάνε καλά αναμένεται να ξεκινήσει 

το 2020.  
Μεταξύ των συναντήσεων στο περιθώριο του συνε-

δρίου έγιναν επαφές με άλλους πρόεδρους λιμενικών 
ταμείων, αλλά και με εταιρείες κρουαζιέρας όπως την 
Silver Cruises (που θα πραγματοποιήσει φέτος πρώτο 
test call στην Πάρο), αλλά και την Celestial Cruises 
που έκανε παρουσίαση για τις υποδομές που χρειάζο-
νται για την έναρξη δρομολογίων.

Τέλος, ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, Στ. Καρα-
χάλιος δήλωσε ότι η Πάρος είναι μπροστά στις εξελί-
ξεις με όραμα και στρατηγική. Ο τομέας της ανάπτυ-
ξης των υδατοδρομίων στο Νότιο Αιγαίο και την Πάρο 
θα βοηθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη του νησιού και 
την άμεση διασυνδεσιμότητά του. 



ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 19:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΑΛ
Οµιλητής ο υπ. δήµαρχος Κώστας Ροκονίδας
& παρουσίαση πρώτων υποψηφίων του συνδυασµού

#kane_ti_diafora
#ekloges2019

Το πραγµατικό δίληµµα  που
µπαίνει µπροστά σου είναι ένα:

θα συνεχίσεις στον ίδιο δρόµο που µας έφερε ως εδώ
ή
θα κάνεις την αλλαγή βάζοντας µπροστά τις ανάγκες
σου και τον τόπο
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Το νερό… σε φράσεις
Μπορεί αρκετές από τις παρακάτω φράσεις να 

μοιάζουν παρωχημένες, ωστόσο είναι συνυφασμένες 
με την καθημερινότητά μας και βγαίνουν από το στό-
μα μας αβίαστα. Όσα αβίαστη και συνυφασμένη με τη 
ζωή είναι η καθημερινή μας ανάγκη για νερό.

- αμίλητο νερό: το νερό που παίρνεται από την 
πηγή με απόλυτη σιγή και χρησιμοποιείται στον κλή-
δονα 

- πίνω νερό στο όνομά του: τον εκτιμώ, τον υπο-
λογίζω

- ήπιε το νερό της λησμονιάς: τους ξέχασε 
όλους και όλα

- ήπιε το αμίλητο νερό: για κάποιον που μένει 
σιωπηλός 

- αθάνατο νερό: κατά τη λαϊκή πίστη, το νερό που 
αν το πιει ένας ζωντανός γίνεται αθάνατος, ενώ αν το 
πιει ένας πεθαμένος επανέρχεται στη ζωή 

- μια τρύπα στο νερό: τίποτα 
- έβαλε νερό στο κρασί του: μετρίασε την οργή 

του ή τις αξιώσεις του
- βάζω το νερό στ’ αυλάκι: οδηγώ μια υπόθεση 

σε καλό δρόμο 
- χάνω τα νερά μου: βρίσκομαι σε αμηχανία εξαι-

τίας αλλαγής περιβάλλοντος 
- φέρνω στα (ή με τα) νερά μου: παίρνω κά-

ποιον με το μέρος μου 
- σηκώνει νερό: έχει κι άλλα περιθώρια 
- κάνει νερά: για πλωτό που μπάζει νερά από 

ρωγμές, παρεκκλίνει από τα υποσχόμενα (μτφ.)
- μες στο νερό: για να δηλωθεί απόλυτη σιγουριά 

για κάτι 
- σαν τα κρύα τα νερά: εξαιρετικής ομορφιάς 
- το ξέρω νερό νεράκι: το κατέχω καλά, μπορώ 

να το πω χωρίς καμιά δυσκολία 
- δε δίνει του αγγέλου του νερό: για φιλάργυ-

ρο άνθρωπο
- κουβαλάω νερό στο μύλο κάποιου: συμβάλ-

λω στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
- το αίμα νερό δεν γίνεται: οι συγγενείς αλλη-

λοϋποστηρίζονται σαν δυο σταγόνες νερό, μοιάζουν 
πάρα πολύ

- θολώνω τα νερά: προκαλώ σκόπιμη ασάφεια με 
σκοπό την παραπλάνηση

- λέω το νερό νεράκι: διψάω πάρα πολύ
- τάραξε τα λιμνάζοντα νερά: έφερε αναστά-

τωση 
- όσα είπαμε νερό κι αλάτι: τέρμα οι παρεξηγή-

σεις κι ας γίνουμε φίλοι
- νερό της φωτιάς: οινοπνευματώδες ποτό
- έσπασαν τα νερά: υδραυλική βλάβη, για ετοι-

μόγεννες (μτφ)
- ήρθε το νερό: ήρθε ο λογαριασμός της ύδρευ-

σης ή μετά από διακοπή νερού
- τα νερά του πλοίου: το αυλάκι πίσω από σκά-

φος που πλέει
- είναι του γλυκού νερού: όταν αμφιβάλλουμε 

για τις ικανότητες κάποιου
- πήγε στη βρύση και νερό δεν ήπιε: έφτασε 

πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου του, αλλά τελι-
κά δεν τα κατάφερε

- βγάζει νερό με το καλάθι: ματαιοπονεί 
- θα κουβαλώ στο γάμο σου νερό με το κα-

λάθι: για αυτούς που δεν μπορούν να εκτελέσουν ένα 
χρήσιμο έργο, παρόλη την επιθυμία τους

- πήγε να μετρήσει τα νερά: να βολιδοσκοπήσει 
την κατάσταση 

- πνίγεται σε μια κουταλιά νερό: για άτομα που 
δεν έχουν την δυνατότητα επίλυσης εύκολων προβλη-
μάτων 

- κι από την πέτρα βγάζει νερό: ικανότατος
- ίσα βάρκα ίσα νερά: όταν φέρνουμε μια κατά-

σταση σε ισορροπία 
- ήρθε το βόδι από το νερό: τώρα επιτέλους κα-

τάλαβε
- μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό: ολόιδιοι 
- σαν νερό: πολύ γρήγορα
- ψαρεύω σε θολά νερά: για κάποιον που εκ-

μεταλλεύεται καταστάσεις σύγχυσης για προσωπικό 
όφελος

- έδωσε γη και ύδωρ: έδωσε τα πάντα
- θα μου κόψεις το νερό να μην ποτίσω τα 

λάχανα: τι λέμε σε κάποιον που μας απειλεί, ενώ ξέ-
ρουμε ότι δεν μπορεί να μας πειράξει

- δε στάζει νερό από τα χέρια του: τσιγκούνης
- το αίμα του έγινε νερό: φοβήθηκε πολύ 
- ούτε ένα ποτήρι νερό: σαν ένδειξη του ελάχι-

στου
- η κότα πίνει νερό και κοιτάει τον ουρανό: 

ένδειξη ευγνωμοσύνης 
- συζήτηση περί ανέμων και υδάτων: συζήτη-

ση για γενικότητες
- έμεινε στα κρύα του λουτρού: άλλο αποτέλε-

σμα περιμέναμε και άλλο ήρθε
- πάω προς νερού μου: ευγενική έκφραση για 

την τουαλέτα
- τα έκανε μούσκεμα: για το ζημιάρη 
- νεροκουβαλητής: αυτός που κάνει διάφορες 

δουλείες, αγγαρείες για άλλους
- ποτέ μη ρίξεις πέτρα στο πηγάδι που σε 

δρόσισε:  λέγεται για τους αχάριστους και αγνώμο-
νες που στρέφονται εναντίον των ευεργετών τους

Οδός 
Μαρπήσσης

Η Μάρπησσα, χωριό της νοτιοανατολικής Πά-
ρου, νότια των Μαρμάρων και βόρεια του Πίσω 
Λιβαδιού που είναι το επίνειο του. Έχει κτισθεί σε 
λοφίσκο, σε υψόμετρο 40 μ., δυτικά του λόφου 
Κεφάλου με «κορώνα» του τον  Άγιο Αντώνιο. Ο 
κάτοικος του χωριού λέγεται Μαρπησσαίος. 

Η προέλευση του ονόματος είναι προελληνική. 
Η Μάρπησσα ήταν θυγατέρα του αιτωλικού πο-
τάμιου θεού Ευήνου που αρπάχθηκε από τον Ίδα, 
που είχε δει την κόρη να χορεύει στο Ιερό της 
Άρτεμης Ορτυγίας στο αιτωλικό όρος της Χαλκί-
δας. Την μνημονεύει ο Όμηρος:

«Με την Κλεοπάτραν έμενεν, ωραία νυμφευ-
τήν του

που ’χε γεννήσ’ η Μάρπησσα καλόφτερνη Ευ-
ηνίκη,

και ο Ίδης, ο ανδρειότερος των τότε ανδρών 
ηρώων,

ώστε το τόξον έπιασε τον Φοίβον να κτυπήσει
γι’ αγάπην της νεόνυμφης καλόφτερνης Μαρ-

πήσσης».
Η Μάρπησσα, αποτελεί το αξιολογότερο χωριό 

της νότιας Πάρου, με τα παλαιά, σε νησιώτικο 
στυλ χτισμένα σπίτια, που ανήκουν στον 17ο-1-
8ο αιώνα και της εκκλησίες του (παλαιά Με-
ταμόρφωση, Πάνω Παναγιά, Άγιος Δημήτριος, 
Ευαγγελίστρια, Μεσοσπορίτισσα, Αγ. Νικόλαος, 
κ.α.) με εικόνες μεγάλης αξίας κρητικής τέχνης 
του 17ουαι. Επίσης στη Μάρπησσα υψώνονται 
σε λευκό μάρμαρο οι μορφές του εθνομάρτυρα 
Νικολάου Στέλλα, του ιατρού Στρατή Αλιπράντη 
και του Σύμβουλου Επικρατείας Αντωνίου Ρα-
γκούση, έργα του τέκνου της Νικολάου Περαντι-
νού. 

Τσιπίδος, ήταν η παλαιότερη ονομασία του 
χωριού, γνωστή από τον 16οαι. Η ετυμολογία 
της λέξης από το «τσιπίδι» που είναι το πανωκά-
λυμμα, το κάλυμμα της κεφαλής, όπως ακριβώς 
φαντάζει το χωριό στην κορυφή του λόφου.  

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

Η οδός «Μαρπήσσης» βρίσκεται στη περιοχή 
«Λιαροκόπι» και ξεκινάει από την οδό «Λευκών» 
έως την οδό «Αμπελά».

(Στην περιοχή «Λιαροκόπι» έχουν αποθανατι-
στεί τα χωριά της Πάρου).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Χρήματα στην 
αστυνομία

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου για την ανανέωση του στόλου των περιπο-
λικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την 
προμήθεια ειδικού εξοπλισμού της, για δράσεις οδικής 
ασφάλειας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 

Η προμήθεια εξοπλισμού αφορά επιβατικά και αστυ-
νομικά αυτοκίνητα, πομποδέκτες, φορητά ραντάρ και 
ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης.

Τέλος, μεταξύ των νησιών που θα επωφεληθούν απ’ 
αυτή την προμήθεια είναι η Πάρος και η Αντίπαρος, 
ενώ ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 
31/12/2019 και λήξης η 30/6/2021. 

Σεμινάριο από 
την ΟΠΑΣ

Η ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων», θα 
πραγματοποιήσει μορφωτικό σεμινάριο πληροφορικής 
ιστορίας, που θα διεξαχθεί από 10 έως 18 Απριλίου 
2019 στη λέσχη των Λευκιανών (Βερανζέρου 59, 1ος 
όροφος, Ομόνοια – Αθήνα).

Διδάσκουσα του σεμιναρίου θα είναι η κ. Δήμητρα 
Λαμπροπούλου, λέκτορας νεότερης και σύγχρονης 
ιστορίας στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κυρίες Ειρήνη Δα-
φερέρα (694 208 8474) και Μαρία Χανιώτου (697 
431 1361).

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Εµπιστευτείτε σ’ εµάς το ακίνητό σας

Άποψη

Υπάρχουν 
άνθρωποι που 
πεινάνε

Συναντάμε ανθρώπους στο δρόμο, σε συγκεντρώ-

σεις, στο λεωφορείο. Μιλάμε μαζί τους, μας χαμογε-

λάνε και μας δίνεται η εντύπωση ότι όλοι τους περνάνε 

μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όμως, ορισμέ-

νες φορές δεν είναι όπως το φανταζόμαστε.

Συζητώντας τις προάλλες με έναν υπάλληλο του 

ΟΑΕΔ του είπα: «Είμαι συνταξιούχος και ευτυχώς δε 

θα μου τύχει να σας χρειαστώ». Ο υπάλληλος  χα-

μογέλασε. «Και βέβαια είστε τυχερός, γιατί ξέρετε 

πόσοι άνθρωποι ψάχνουν για εργασία και δεν βρί-

σκουν; Υπάρχουν συμπολίτες μας που κυριολεκτικά 

δεν έχουν να φάνε».

Η αναφορά του στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

πεινάνε με συγκλόνισε. Από το μυαλό μου πέρασε ένα 

περιστατικό που θα με βασανίζει όσο ζω. Σε μια εκ-

δήλωση με ζωντανή μουσική, όταν σε ένα διάλειμμα 

έφεραν λίγους μεζέδες στους μουσικούς,  ένας από 

τους οργανοπαίκτες μου είπε: «Βλέπεις κύριε Δημή-

τρη αυτόν τον μουσικό; Έχει να φάει από χθες». Μου 

κόπηκαν τα πόδια. Κοίταξα διακριτικά τον εν λόγω 

μουσικό. Έπαιζε κιθάρα χωρίς να δίνει σημασία στο τι 

συνέβαινε γύρω του. Είχε ένα αδιάφορο ύφος με το 

βλέμμα του να πλανιέται χωρίς συγκεκριμένο στόχο. 

Ένα πονεμένο χαμόγελο είχε εγκατασταθεί μόνιμα στα 

χείλη του. Ο κόσμος διασκέδαζε με τα τραγούδια των 

μουσικών, χωρίς να υποψιάζεται ότι ένας συνάνθρω-

πός τους είχε να φάει από την προηγούμενη μέρα.

Ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ διέκοψε τη σκέψη μου για 

να μου αφηγηθεί τραγικές περιπτώσεις συμπολιτών 

που περνούσαν από το γραφείο του. Κάποια στιγμή 

θέλησα να τον ρωτήσω: «Καλά και γιατί δεν πάνε στο 

συσσίτιο της εκκλησίας;». Μετάνιωσα και δεν έκανα 

την ερώτηση, σκεφτόμενος ότι δεν είναι εύκολο για 

πολλούς ανθρώπους να σταθούν στη σειρά στο δρόμο 

για ένα πιάτο φαγητό, όταν πριν από  λίγο καιρό κυ-

κλοφορούσαν με αξιοπρέπεια στον ίδιο δρόμο χωρίς 

να έχουν ανάγκη κανέναν.

Έφυγα κατηγορώντας τον εαυτό μου που δεν είμαι 

πλούσιος για να μπορούσα να κάνω κάτι. Μετά όμως 

σκέφτηκα ότι δε θα πρέπει κανείς να είναι πλούσιος 

για να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Ένας πολίτης 

μόνος του δεν μπορεί, αλλά πολλοί μαζί όπως πχ οι 

σύλλογοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, αρκεί  να 

σκεφτούμε σε βάθος για να ανακαλύψουμε αυτούς 

που μας χρειάζονται. Η εκκλησία κάνει θεάρεστο έργο 

σε αυτόν τον τομέα. Όμως δεν επαρκεί γιατί δεν μπο-

ρεί να βρίσκεται παντού. 

Οι φτωχοί της κρίσης είναι άνθρωποι με αξιοπρέ-

πεια και θα πρέπει οι προσπάθειες μας να γίνονται με 

απόλυτη διακριτικότητα. Συνήθως οι συνάνθρωποι 

μας αυτοί δεν ζητάνε βοήθεια. Η ευθύνη πέφτει σε 

μας να τους βρούμε.

Ο φούρνος και το σουπερμάρκετ της  περιοχής εί-

ναι πηγές πληροφοριών για τους συνανθρώπους μας 

με οικονομικά προβλήματα. Μπορούμε να μάθουμε 

ποιοι δυσκολεύονται να αγοράσουν ψωμί και τρόφι-

μα και ποιοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς. Να 

σημειωθεί ότι οι φούρνοι και τα τοπικά σουπερμάρκετ 

βοηθούν σιωπηρά άπορους συμπολίτες και αξίζουν 

συγχαρητήρια. Αν έχουμε φίλους στη ΔΕΗ  στην ΔΕΥ-

ΑΠ και τον ΟΤΕ θα μάθουμε σε ποιους έχουν κόψει 

ή πρόκειται να κόψουν το τηλέφωνο, το νερό και το 

ηλεκτρικό. Υπάρχουν τρόποι να μάθουμε, αρκεί να εν-

διαφερθούμε πραγματικά γι αυτούς τους ανθρώπους 

και να θυμόμαστε: Δεν θα περιμένουμε να έρθουν σε 

μας. Εμείς θα πάμε σ’ αυτούς. 

Δημήτρης Καλανδράνης
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Στο νησί μας συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με τους 
συλλογικούς φορείς, τους κατοίκους και φίλους του 
νησιού σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της εγκατά-
στασης των ανεμογεννητριών, σε όλες τις δημοτικές 
και τοπικές κοινότητες κατά τον μήνα Μάρτιο.

Ακόμα, αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών και τη δημιουργία  αιολικού πάρκου έχει δη-
μοσιευθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα avaaz.org 
δημόσιο ψήφισμα των πολιτών της Πάρου (2.600 
υπογραφές), ενώ ανάλογα ψηφίσματα έχουν εκδώσει 
και τα υπόλοιπα νησιά.

Έτσι, το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, 
αποφάσισε την άσκηση όλων των ένδικων μέσων για 
τη στήριξη των νησιωτών που εναντιώνονται στην 
εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών (αιολι-
κών πάρκων) στα νησιά  Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου δεν είναι αντίθετη στη χρήση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Αντιτίθεται ωστόσο στις φαραω-
νικού τύπου εγκαταστάσεις Βιομηχανικών Αιολικών 
Πάρκων, που είναι απολύτως ασύμβατα με το τοπίο 
και τα μικρά μεγέθη των Κυκλαδίτικων νησιών, όταν ο 
ιστός μιας ανεμογεννήτριας έχει ύψος άνω των 100 
μέτρων, με προφανείς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και στη φυσική ομορφιά του νησιώτικου τοπίου.

Η αυτοδιοίκηση, οι συλλογικοί φορείς και οργανώ-
σεις και οι τοπικές κοινωνίες των νησιών αντιδρούν 
σθεναρά στην προοπτική εγκατάστασης Βιομηχανικών 
Αιολικών Πάρκων και έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ 
επιδιώκοντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης 
του ΥΠΕΚΑ, έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για 
τα νησιά Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου.

Τέλος, το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε τη 
συνέχιση της νομικής, ηθικής και ουσιαστικής στήρι-
ξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο δίκαιο αίτημα 
των παραπάνω τεσσάρων νησιών για τη μη εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών και την ακύρωση της σχετι-
κής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να αποτραπεί 
ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής υποβάθμισής τους, 
λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος

για επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας στα νησιά.

Η άλλη πρόταση
Μία άλλη πρόταση, σαφώς μη καταστροφική για το 

περιβάλλον των νησιών των Κυκλάδων δόθηκε από 
τον Νορβηγό πρέσβη, Γιορν Γκέλσταντ, σε συνάντηση 
που είχε με την ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι, σύμφωνα και με τις πληροφορίες από 
το Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. σε συνέδριο που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 12 Απριλίου 2019 στην Αθήνα οι επικεφαλής 
όλων των τμημάτων του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας της νορβηγικής Equinor (της πρώην κρατι-
κής Statoil), θα δείξουν το παράδειγμα του πρώτου 
πλωτού αιολικού πάρκου στον κόσμο, το οποίο εγκα-
τέστησαν πριν από μερικά χρόνια έξω από το Πίτερ-
χεντ της Σκωτίας.

Οι Νορβηγοί επενδυτές προτείνουν τη θα-
λάσσια περιοχή μεταξύ Τήνου, Σύρου και Μυ-
κόνου για την Ελλάδα, καθώς τα χαμηλά σε ύψος 
κύματα, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που 
επικρατούν στις Κυκλάδες, αξιολογούνται ως ιδανικές 
συνθήκες για τη δημιουργία υπεράκτιου αιολικού πάρ-
κου. 

Σημειώνουμε πάντως, ότι το 2010 με ορίζοντα το 
2017 το τότε υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε επιλέ-
ξει 12 θαλάσσιες περιοχές ανά τη χώρα για εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών. Αυτές οι περιοχές ήταν ο Αγ. 
Ευστράτιος, Αλεξανδρούπολη, Κάρπαθος, Κέρκυρα, 
Θάσος, Κρυονέρι, Κύμη, Λήμνος, Λευκάδα, Πεταλιοί, 
Σαμοθράκη και Φανάρι Ροδόπης.

Τι λέει ο νορβηγός πρέσβης
Ο νορβηγός πρέσβης, Γιορν Γκέλσταντ, σε συζήτηση 

με δημοσιογράφους σε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, 
ανέφερε σχετικά:

«Η Equinor εγκατέστησε το πάρκο ανεμογεννητρι-
ών ανατολικά της Σκωτίας -ένα πραγματικά πολύ πε-
τυχημένο εγχείρημα- και στην Ελλάδα η συγκεκριμέ-

νη περιοχή στο Αιγαίο είναι πολύ ενδιαφέρουσα για 
μια αντίστοιχη εφαρμογή αυτού του είδους της τε-
χνολογίας. Πρόκειται για έναν τομέα, όπου διαπιστώ-
νουμε μία κοινή βάση ενδιαφέροντος και χρήσιμων 
δυνατοτήτων».

Όπως είπε στη συνέχεια τη λειτουργία ενός τέτοιου 
αιολικού πάρκου μπορεί να εξασφαλιστεί η ενεργει-
ακή επάρκεια για 40.000 νοικοκυριά και παράλληλα 
να υποστηριχθεί το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργει-
ας σε ποσοστό 20%, όπως απορρέει από την Οδηγία 
2009/28/ΕΚ.

Σχετικά με το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον ο κ. 
πρέσβης παρατήρησε: «Οι Νορβηγοί επενδυτές βλέ-
πουν την Ελλάδα ως μια ενδιαφέρουσα χώρα, επειδή 
έχει υψηλά καταρτισμένο δυναμικό», ενώ ως αποτρε-
πτικούς για επενδύσεις παράγοντες ανέφερε το δικα-
στικό σύστημα, την πολυνομία, τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες αδειοδότησης και τις δυσκολίες στην επι-
κοινωνία του επενδυτή με τη δημόσια διοίκηση. Συνε-
χίζοντας υποστήριξε: «Το δικαστικό σύστημα δεν είναι 
πολύ αποτελεσματικό, αν προκύψει κάποιο ζήτημα 
μπορεί να περάσουν οκτώ χρόνια, για να επιλυθεί δια 
της δικαστικής οδού και αυτό είναι ένα αντικίνητρο, 
γιατί οι επενδυτές αποφεύγουν να εγκλωβίζονται σε 
δισεπίλυτα προβλήματα». Πρόσθεσε, δε, ότι τα προ-
βλήματα γραφειοκρατίας ιεραρχούνται πιο 
υψηλά ακόμη και από το θέμα της φορολόγησης, για 
την οποία οι ενστάσεις αφορούν κυρίως τις συχνές 
αλλαγές και λιγότερο το ύψος της.

Αναφορικά με τη δραστηριοποίηση νορβηγικών επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα ανέφερε πως υπάρχουν περί 
τις 15 ισχυρά παρούσες εταιρείες -χωρίς να έχει αυ-
ξηθεί ο αριθμός τα τελευταία χρόνια- σε τομείς όπως 
της ναυτιλίας, των αμυντικών συστημάτων, των ηλε-
κτρονικών συστημάτων για διόδια, ασφαλιστικών για 
ναυτιλιακές κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι η Νορβηγία ως 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
μαζί με την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, συνεισφέ-
ρουν μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού στη μείωση 
των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ 
των περιφερειών του ΕΟΧ και στην ενίσχυση των δι-
μερών σχέσεων με τις δικαιούχες χώρες. Μέσα από 
αυτόν τον μηχανισμό, όπως εξήγησε ο κ. Γκέλσταντ, η 
Νορβηγία δέσμευσε για την Ελλάδα 120 εκατ. 
ευρώ από το 2018 έως το 2021 για προγράμ-
ματα και πρωτοβουλίες, που συζητά και υλοποιεί 
σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές και οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών. Επαφές έχουν γίνει με τις 

Πρώτο θέμα

Επαγρύπνηση για τις 
ανεμογεννήτριες
Σε επαγρύπνιση καλούνται οι κάτοικοι και οι μαζικοί φορείς της Πάρου από τη 
δημοτική επιτροπή αγώνα κατά των ανεμογεννητριών. 
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ηγεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

«Ακούμε τα αιτήματά τους και πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε. Υποστηρίξαμε προγράμματα για το με-
ταναστευτικό, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και την αντιμετώπιση της φτώχειας, όμως πρέπει να 
κάνουμε και κάτι που να έχει προστιθέμενη αξία, ώστε 
να δημιουργήσουμε ελπίδα και δυνατότητες και για 
τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. 
Γκέλσταντ.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Ο νορβηγός πρέσβης, Γιορν Γκέλσταντ, ερωτήθηκε 

για το πώς προφυλάσσεται το οικοσύστημα και ταυτό-
χρονα πώς μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη.

Ο κ. πρέσβης απάντησε ως εξής: «Υπάρχουν πάντα 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι σε αυτού τους είδους 
τις εκμεταλλεύσεις και πάντοτε υπάρχει και 
οργανωμένη εναντίωση, για τον φόβο της κα-
ταστροφής του οικοσυστήματος με τρόπο ανε-
πανόρθωτο. Αυτό που κάναμε στη Νορβηγία ήταν 
να συμμορφωθούμε με τις μελέτες σκοπιμότητας, τα 
σχέδια και στρατηγικές περιβαλλοντικής ασφάλειας. 
Δεν κάναμε π.χ. ποτέ κάποια εξόρυξη σε περιοχή αν 
δεν ήμασταν βέβαιοι ότι είχαμε περιορίσει στον μέ-
γιστο δυνατό βαθμό τον κίνδυνο καταστροφής στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι 
100% βέβαιος. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις είναι 
να αρχίσεις χωρίς να έχεις πλαίσιο περιβαλλοντικής 
προστασίας και χωρίς να έχεις σχέδιο αντιμετώπισης, 
αν τα πράγματα δεν πάνε καλά».

Η WWF
Η άποψη της WWF για τις θαλάσσιες πηγές ενέρ-

γειας είναι ότι: «η παραγωγή ενέργειας από θαλάσσια 
αιολικά πάρκα είναι ένας τομέας που δεν έχει ανα-
πτυχθεί

στην Ελλάδα, αλλά όπως γενικά ο τομέας των ΑΠΕ, 
έχει σημαντικές δυνατότητες και μεγάλο δυναμικό. 

Ο προσδιορισμός ενός σαφούς πλαισίου χωροθέ-
τησης, αλλά και η ανάπτυξη της έρευνας ως προς 
τις περιοχές που είναι κατάλληλες για αιολικά πάρκα, 
αναμένεται να προωθήσουν την εκκίνηση του κλά-
δου».

Στη σχετική έκθεση της WWF αναφέρεται ακόμα: 
«Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα διέπονται από τη νομο-
θεσία που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
-Νόμος

3468/2006- ενώ περαιτέρω ρυθμίσεις θεσμοθετή-
θηκαν με τον Ν. 3851/2010. Στο αρχικό καθεστώς 
προβλέπεται έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) ενώ στον Ν. 3851/2010 υιοθετείται μια 
νέα, κεντρική διαδικασία για την αδειοδότησή τους. 
Για την έγκριση των αιτήσεων που κατατέθηκαν με 
την αρχική διαδικασία, πρέπει να ακολουθούνται τα 
κριτήρια χωροθέτησης του άρθρου 10 του ΕΠΧΣΑΑ 
για τις ΑΠΕ, που αφορούν σε αποστάσεις από την 
ακτή, οικισμούς, ακτές που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 
κολύμβησης, περιοχές και στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τουριστικές περιοχές και απαγορεύσεις 
για κλειστούς κόλπους».

H HELMEPA
Η HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσ-

σιου Περιβάλλοντος) για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 
υποστηρίζει:

«Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind farms) 
αποτελούν στις μέρες μας μια νέα σχετικά παγκόσμια 
προσπάθεια αύξησης της παραγωγής ενέργειας από 
την εκμετάλλευση του ανέμου (…). 

Με τη νέα αυτή πρακτική των υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε θαλάσσι-

ες περιοχές αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τις κατάλλη-
λες περιοχές δημιουργίας αιολικών πάρκων. Με αυτό 
τον τρόπο αυξάνεται και η δυνατότητα παραγωγής 
ενέργειας «φιλικής» προς το περιβάλλον από χώρες 
μικρές όπως η Ελλάδα όπου οι κατάλληλες περιο-
χές στη ξηρά για δημιουργία αιολικών πάρκων είναι 
περιορισμένες ενώ από την άλλη πλευρά διαθέτει 
ατελείωτες θαλάσσιες περιοχές που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Επίσης, έχει 
βρεθεί ότι η ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της 
θάλασσας είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή στην 
ξηρά γεγονός που κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία 

μιας ανεμογεννήτριας (…).
Το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον δίνει περισσότερη 

ελευθερία στην εύρεση κατάλληλης περιοχής για 
εγκατάσταση αιολικού πάρκου δεν σημαίνει ότι η επι-
λογή της περιοχής γίνεται αυθαίρετα. Για να επιλεγεί 
κάποια περιοχή πρέπει να πληρεί κάποια βασικά κρι-
τήρια τα οποία θέτονται από την εκάστοτε χώρα. Συ-
νήθως τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με το βάθος 
(συνήθως έως 50 μέτρα, την απόσταση από την ακτή 
(συνήθως μέχρι 10 χιλ.), την οπτική όχληση από την 
ακτή, αν η περιοχή είναι προστατευόμενη, ικανοποιη-
τική ταχύτητα ανέμου κ.ά.».

Πρώτο θέμα
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Το ιστορικό με Κωβαίο

Εκλεχτήκατε πρώτος δημοτικός σύμβουλος, ως συνεργαζόμενος με 
τον συνδυασμό του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου. Μετά από λίγους μή-
νες κάνατε δήλωση με την οποία γνωστοποιήσατε την ανεξαρτητοποί-
ησή σας. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε τους λόγους που οδήγησαν στην 
ενέργειά σας αυτή;

Α.Π.: «Πριν απαντήσω σ’ αυτό που μόλις με ρωτήσατε, θα ήθελα να πάμε λίγο 
πίσω, στο διάστημα πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, γιατί θεωρώ ότι 
χρωστάω κάποιες εξηγήσεις στους δημότες της Πάρου και κυρίως σ’ εκείνους που 
με τίμησαν με την ψήφο τους.

Η απόφασή μου να συνεργαστώ τότε με τον κ. Κωβαίο μόνο εύκολη δεν ήταν, 
επειδή μου ήταν γνωστός ο τρόπος με τον οποίο εκείνος ενεργεί και πολιτεύεται 
και πάντως με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον δικό μου. Ξεπέρασα όμως τους 
ενδοιασμούς μου, επειδή η πρόθεση και η διάθεσή μου ήταν να συμβάλω, όσο 
αυτό ήταν δυνατό, στην αντιμετώπιση των πολλών και γνωστών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η Πάρος. Κυρίως όμως γιατί διατηρούσα την ελπίδα ότι ο κ. 
Κωβαίος από την υπεύθυνη θέση του δημάρχου θα φερόταν πιο ώριμα και πιο σο-
βαρά πλέον. Του είχα γνωστοποιήσει μάλιστα, ότι σε περίπτωση θετικής έκβασης 
των εκλογών για τον συνδυασμό του, θα σταματούσα από την εργασία μου για να 
ασχοληθώ αποκλειστικά με το δημοτικό έργο. Του το δήλωσα ενώπιον δύο μετέ-
πειτα εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων».

Πέστε μας, τελικά τι μεσολάβησε και διαχωρίσατε τη θέση σας από την 
παράταξη του κ. Κωβαίου;

Α. Π.: «Με προλάβατε. Στη σύνθεση του ψηφοδελτίου που επιχειρούσε πριν 
από την κατάθεσή του στο πρωτοδικείο Σύρου, πρόβαλα αντιρρήσεις για κάποια 
πρόσωπα που σκεφτόταν να συμπεριλάβει, εξηγώντας του και τους λόγους των 
αντιρρήσεών μου. Άλλως η δική μου συμμετοχή θα ήταν υπό αίρεση. 

Συμφώνησε ενώπιον των δύο συμβούλων που προανέφερα. Τελικά όμως δεν 
τήρησε την υπόσχεσή του. Και το χειρότερο; Το πληροφορήθηκα από τα μέσα το-
πικής ενημέρωσης και όταν πλέον είχε κατατεθεί ο συνδυασμός στο πρωτοδικείο, 
ώστε να μην μπορώ να ανακαλέσω την υποψηφιότητά μου. Του ζήτησα βέβαια 
εξηγήσεις. Δεν με έπεισε. Αντιθέτως επιβεβαιώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι 
δυστυχώς είχα να κάνω με τον γνωστό Κωβαίο».

Η συνέχεια

Αυτά πριν από τις εκλογές. Μετά τι καινούργιο προέκυψε;
Α.Π.: «Μου πρότεινε να διαλέξω το αξίωμα που θα επιθυμούσα. Όμως το προη-

γούμενο περιστατικό ήταν ακόμα νωπό, αλλά και τόσο φανερό για το τι θα ακολου-
θούσε, που δεν μου άφηνε κανένα περιθώριο, ώστε να αποφασίσω θετικά.

Μετά από λίγο με κάλεσε για να με ενημερώσει για τα πρόσωπα που είχε κατα-
λήξει για τα διάφορα αξιώματα. Οι αιτιολογίες που επικαλέστηκε για τις επιλογές 
του, αποκάλυψαν όχι μόνο τη συναλλαγή που είχε γίνει προεκλογικά, αλλά και πως 
θα πορευόταν στη συνέχεια.

Ο τάδε, μου είπε, πρέπει να γίνει έμμισθος διότι είναι άνεργος τόσο ο ίδιος, όσο 
και η σύζυγός του.

Ο τάδε, θα φύγει από εκεί που εργάζεται και θα απασχοληθεί αποκλειστικά με 
τον δήμο, επομένως πρέπει να είναι έμμισθος.

Και το πιο ωραίο και ταυτόχρονα πιο εξωφρενικό. Η τάδε πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι έμμισθη, διότι δεν πάνε καλά οι δουλειές του συζύγου της».

Δεν πίστευα σ’ αυτά, που άκουγα. Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα ομολογούσε 
τόσο ξεδιάντροπα και τόσο κυνικά,  το μέγεθος της συναλλαγής που είχε συμφω-
νηθεί; Του εξήγησα ότι ομολογεί ευθέως τη συναλλαγή που είχε προηγηθεί και ότι 
ο δήμος δεν είναι ΟΑΕΔ για να φροντίζει την επαγγελματική αποκατάσταση όλων 
όσοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας. Μετά τα όσα απαράδεκτα 
μου εξέθεσε του δήλωσα, ότι από το σημείο αυτό και μετά διαχωρίζω τη θέση μου 
και ότι ο κύκλος της συνεργασίας βαίνει να κλείσει. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο δεν 
διέρρευσα προς τα έξω το παραμικρό, αλλά αντίθετα τον στήριξα δημόσια τουλά-
χιστον σε τρεις σημαντικές περιπτώσεις».

Σε ποιες;
Α.Π.: «1. Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (7/9/2014), όταν 

τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του, καταψήφισαν την πρόταση του 
δημάρχου για την εκλογή του κ. Σαραντινού στο αξίωμα του προέδρου του δημο-
τικού συμβουλίου.

2. Στη διαφωνία του δημάρχου με το διοικητικό συμβούλιο του Βελεντζείου 
Ιδρύματος και

3. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύσταση της ΑΜΚΕ, προ-
κειμένου να κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Μια 
συνεδρίαση με έντονη αντιπαράθεση όπου κανείς σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν 
άνοιξε το στόμα του για να υπερασπιστεί τον κ. Κωβαίο. Μάλιστα ένας δημοτικός 
σύμβουλος της πλειοψηφίας καταψήφισε την πρότασή του.

Όμως η δημόσια δήλωση της ανεξαρτητοποιήσεως μου έγινε μετά από περι-
στατικό που με εξέθεσε σε γνωστό συμπολίτη μας, που διεκδικούσε θέση ειδικού 
συνεργάτη του δημάρχου. Του είπε ότι «δεν μπορώ να σε προσλάβω γιατί βάζει 
βέτο ο Πατέλης». Ενώ αυτό ήταν το απόλυτο ψέμα. Στη συνάντηση που είχα αμέ-
σως μετά με τον Κωβαίο, εκείνος αρχικά αρνήθηκε ότι είπε κάτι τέτοιο. Όταν όμως 
του είπα ότι θα τους φέρω σε τετ α τετ συνάντηση, επικαλέστηκε ότι δεν θυμόταν 
με σιγουριά, «μπορεί να το είπα, μπορεί και όχι», μου είπε. Έτσι ακριβώς έχουν τα 
πράγματα και αν νομίζει ο κ. Κωβαίος ότι μπορεί να με διαψεύσει, ας το επιχειρή-
σει».

Η λειτουργία του δημ. συμβουλίου

Μετά τα όσα εκθέσατε με τις απαντήσεις σας, εκτιμούμε ότι οι δημότες θα κρίνουν 
τους λόγους της διαφωνίας και της αποχώρησής σας από την πλειοψηφία του δη-
μοτικού συμβουλίου. Πέστε μας όμως για το σήμερα και τον τρόπο λειτουργίας του 
δημοτικού συμβουλίου, και αν αυτός σας ικανοποιεί;

Α.Π.: «Δεν μπορεί να με ικανοποιεί. Όχι μόνο για τους προηγούμενους λόγους 
που ανέφερα, αλλά και γιατί το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να λειτουργεί με δι-
αφορετικό τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
ακυρώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το χειρότερο χωρίς να 
ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υποχρεώθηκαν να το κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις, έπειτα από ερώτημα της 
μειοψηφίας. Θέματα που αναβάλλονται, επιλεκτικά δεν ξαναέρχονται για συζήτη-
ση. Αιτήματα πολιτών που έχουν νομότυπα κατατεθεί δεν έρχονται για συζήτηση 
στο δημοτικό συμβούλιο, γιατί προφανώς περνούν από λογοκρισία. Παράδειγμα: 
αίτημα που το έχουν υπογράψει 400 και πλέον συμπολίτες μας, δεν ήρθε ποτέ για 
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο (αν και έχει κατατεθεί από τον Απρίλιο 2016). 
Και πολλά άλλα».

 
Οι αποφάσεις που έχει λάβει το δημοτικό συμβούλιο έχουν υλοποιηθεί 

στο σύνολό τους;
Α.Π.: «Η εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, είναι έργο του 

δημάρχου. Είναι αρκετές οι αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί και όταν ο δή-
μαρχος ερωτάται για την μη εκτέλεσή τους συνήθως δεν απαντάει με σαφήνεια».

Ποιες αποφάσεις θα έπρεπε να είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο και 
δεν το έπραξε, ενώ θα ήταν καθοριστικής σημασίας –σύμφωνα με την 
άποψή σας- για την πορεία του νησιού;

Α.Π.: «Θα αναφερθώ αρχικά σε αποφάσεις που πάρθηκαν με μεγάλη καθυστέ-
ρηση με αποτέλεσμα έργα κρίσιμα και εξαιρετικής σημασίας για τον τόπο μας να 
μην εκτελούνται ή να καθυστερούν ανεπίτρεπτα.

Συνέντευξη

Άγγελος Πατέλης 
εκ βαθέων
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Άγγελος Πατέλης, 
παραχώρησε μία εκ βαθέων συνέντευξη στη «Φωνή της 
Πάρου», στην οποία μιλάει για όλα τα θέματα, αλλά και 
για τις προθέσεις του στη συνέχεια. Η συνέντευξη του κ. 
Πατέλη, έχει ως εξής:



 | 11www.fonitisparou.gr Συνέντευξη

Η μονάδα αφαλάτωσης. Στο πέμπτο και τελευταίο έτος της θητείας Κωβαίου, 
πιθανόν να λειτουργήσει η μονάδα, ενώ έπρεπε να είχε λειτουργήσει από τα πρώτα 
χρόνια της θητείας του. Ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι θα ξεκινούσε δοκιμαστικά το 
περασμένο καλοκαίρι, πράγμα που δεν έγινε. 

Το δεύτερο κύτταρο του ΧΥΤΑ έπρεπε ήδη να λειτουργεί και δεν έχει γίνει 
ακόμα κάτι το ουσιαστικό. Αποτέλεσμα; το ένα και μοναδικό κύτταρο έχει γεμίσει 
από τα στερεά απόβλητα της Πάρου και της Αντιπάρου και σύμφωνα με δήλωση 
του καθ’ ύλην αρμόδιου, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, αναμένεται να λει-
τουργήσει οριακά για το 2019.  

Τα κτιριακά των σχολείων της Παροικιάς καρκινοβατούν, η αξιοποίηση 
του Αγροκηπίου επίσης, τα έργα αποχέτευσης σε Αγκαιριά, Αλυκή, Λεύκες και 
Κώστο είναι ανύπαρκτα, όπως δεν πάρθηκε κανένα μέτρο και δεν πραγματοποι-
ήθηκε κανένα έργο βελτίωσης του κυκλοφοριακού, με εξαίρεση την ελεγχό-
μενη στάθμευση στο δρόμο της Εκατονταπυλιανής. 

Πόσο δύσκολο θα ήταν να κοπεί η γωνία του αλσυλίου και να δημιουργηθεί ένα 
τρίγωνο που θα διευκόλυνε την κυκλοφορία στο φαρμακείο Φραγκούλη, που το 
πρόβλημα είναι οξύτατο;».

Η υποψηφιότητα Πρωτολάτη

Υπήρξατε θερμός υποστηρικτής της υποψηφιότητας της πρώην έπαρ-
χου, Γρηγορίας Πρωτολάτη, για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Τι 
έφταιξε και δεν προχώρησε αυτή η υποψηφιότητα;

Α.Π.: «Δεν έκρυψα ποτέ τη στήριξή μου σε πιθανή υποψηφιότητα της Γρηγορίας 
Πρωτολάτη, με το σκεπτικό ότι διετέλεσε 8 χρόνια έπαρχος και λόγω της νομικής 
της κατάρτισης και των γνώσεων που έχει στα αυτοδιοικητικά. Η ίδια όμως άσχετα 
με το τι μπορεί να λέει ο καθένας δεν εμφανίστηκε ποτέ δημόσια ως εν δυνάμει 
υποψήφια δήμαρχος.

Αυτό που έγινε ήταν μετά από παροτρύνσεις πολιτικών και προσωπικών της 
φίλων, η  ίδια να ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με κόσμο προκειμένου να δια-
σφαλίσει τη στήριξή τους. Αυτό έγινε πράγματι από την πλευρά πολλών δημοτών, 
πλην όμως ήταν φανερό από τις συζητήσεις που κάναμε ότι θα δεχόταν να είναι 
υποψηφία δήμαρχος, εφόσον όλος ο χώρος μεταξύ Κωβαίου και Ροκονίδα θα την 
αποδεχόταν. Δεν επιθυμούσε τη διάσπαση του χώρου με δύο ή τρία ψηφοδέλτια, 
γνωρίζοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δε θα είχε τύχη. Αυτός είναι και ο λόγος που 
δεν εμφανίστηκε επίσημα με κάποια δήλωσή της και τελικά δεν προχώρησε αυτό 
το ζήτημα».

Ο Κ. Ροκονίδας

Μετά την απόσυρση αυτής της υποψηφιότητας ποια είναι η πλέον 
συμφέρουσα λύση για την Πάρο;

Α.Π.: «Όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του δη-
μάρχου θα είναι δύο: του Μάρκου Κωβαίου και του Κώστα Ροκονίδα.

Τον κ. Κωβαίο τον είδαμε, τον γνωρίσαμε και τον μετρήσαμε. Άσχετα με την 
πολιτική μας διαφωνία, αυτό που ένας τρίτος μπορούσε να αντιληφθεί ήταν το γε-
γονός ότι οι πολιτικές επιλογές του κ. Κωβαίου για το μέλλον της Πάρου είναι από 
πρόχειρες έως ανύπαρκτες. Διαχειρίστηκε την τρέχουσα κατάσταση χωρίς πάντα 
να γίνεται αυτό με επιτυχία, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ενέργειές του 
προκάλεσαν το δημόσιο αίσθημα. Από όσους παρακολουθούσαν τις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου, οι περισσότεροι αποχωρούσαν με βαθύ προβληματι-
σμό.

Στον αντίποδα έχουμε την υποψηφιότητα του Κώστα Ροκονίδα, ο οποίος όχι 
μόνο σε αυτή τη θητεία, αλλά και στην προηγούμενη που συνυπάρξαμε στο δημο-
τικό συμβούλιο, έδειξε ότι είναι άριστος γνώστης των αυτοδιοικητικών θεμάτων 
και των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Είχε σαφείς και ξεκά-
θαρες θέσεις και υποστήριζε με επιχειρήματα τις προτάσεις του, άσχετα με το εάν 

συμφωνούσε κανείς πολιτικά μαζί του ή όχι. Έθετε επανειλημμένα προς συζήτηση 
θέματα που αφορούσαν στο σήμερα και στο αύριο της Πάρου, χωρίς βέβαια να 
υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση από τη δημοτική αρχή.

Η ευαισθησία που τον διακρίνει σε θέματα παιδείας, που είναι σε όλους μας 
γνωστή, τον οδήγησε στην κατάθεση αιτήματος προς το δημοτικό συμβούλιο για 
συζήτηση σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων της Πάρου, αίτημα που 
συνυπέγραψαν σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, ίσως με κά-
ποια εξαίρεση.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε σημαντικό στέλεχος της πλειοψη-
φίας την περίοδο που οργανώθηκε ο ενιαίος δήμος της Πάρου, έργο εξαιρετικά 
δύσκολο και ότι έχει διατελέσει πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, διαθέτοντας 
μάλιστα την αντιμισθία του για τις ανάγκες των σχολείων της Πάρου. Κατά συνέ-
πεια δεν μπαίνει για μένα ζήτημα, για το ποια είναι η πλέον συμφέρουσα λύση για 
την Πάρο».

Άρα θα στηρίξετε την υποψηφιότητα του Κώστα Ροκονίδα στις προ-
σεχείς εκλογές.

Α.Π.: «Ομολογώ πως ναι, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω προκειμένου να 
αλλάξουν ρότα τα δημοτικά μας πράγματα. Και μέσα από τη δημοσιοποίηση αυτής 
της συζήτησής μας, θέλω να προτρέψω τους δημότες που ενδιαφέρονται για το 
μέλλον του νησιού μας και που σκέφτονται πέρα από τα στενά πλαίσια των πολιτι-
κών οργανισμών, να πράξουν το ίδιο. 

Να δώσουν συνειδητά ψήφο εμπιστοσύνης στον Κώστα Ροκονίδα».
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Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων
Ο συνδυασμός «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου» του κ. Μαν. Γλυνού και ο συνδυασμός 

«Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», του νυν περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου –κατά σειρά 
ημερομηνίας- ανακοίνωσαν υποψηφιότητες συμβούλων για την περιφερειακή ενό-
τητα Πάρου.

Ο συνδυασμός του κ. Γλυνού, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της κ. Μαρουλίας 
Κοντού και ο συνδυασμός του κ. Χατζημάρκου, την υποψηφιότητα του νυν επάρ-
χου, Κώστα Μπιζά.

Η κ. Κοντού, καθηγήτρια μουσικής, σε μήνυμά της μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με 
μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόταση του Μανώλη Γλυνού για να συμπορευτώ 
με την παράταξη «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου». Σε μια περίοδο που ο πολιτισμός βι-
ώνει την δική του κρίση, δε θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα 
ευθύνης». 

Ο κ. Μπιζάς, μαθηματικός, σε μήνυμά του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Θεωρώ ότι 
το έργο που έχει επιτευχθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την περίοδο από 
1.9.2014 έως σήμερα είναι σημαντικό αλλά και αναγνωρίσιμο από τους συμπο-
λίτες μας οι οποίοι επικροτούν τ’ αποτελέσματα των δράσεων μας και ζητούν να 
συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την πρόοδο και την ανάπτυξη με σεβασμό στο 
περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά».

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 
150 τ.µ, µεζονέτα, µε 3 Υ/∆, 3 µπάνια, 
τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 

χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ. 6932 901 931

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 
εργασία στο κατάστηµα Express 
Μarket στον Περιφερειακό Παροικίας, 
σε όλα τα πόστα, ράφια, αποθήκη, 
ταµείο, µανάβικο, πάγκο κοπής. 
Μόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 
εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com 

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται 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

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιωµέ-
νης, η οποία αυτοεξυπηρετείται, στον 
Πρόδροµο. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 
447 962 και ώρες 10:00 – 14:00 και 
18:00 – 20:00

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ µε 
εµπειρία ζητείται από εµπορική 
εταιρεία στην Πάρο, για µόνιµη 
εργασία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Αποστολή βιογραφικού στο email: 
xristoscompany@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για όλη τη 
σεζόν, από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Τηλ. για πληροφορίες:6948 511 309

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΝΕΑΡΟ ΑΤΟΜΟ, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου, κάτοχος πτυχίου Αγγλικών 
επιπέδου C2 (Profi ciency) και άψογη 
χρήση Η/Υ, αναζητά πρωινή εργασία 
γραµµατειακής υποστήριξης από τον 
Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο. Τηλ: 6985 
566 528

∆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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CITROEN VTS 
16V, 125HP, 1.600 CC, πωλείται 
ατρακάριστο σε άριστη κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 693 260 1482

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€

Συγγνώμη και διόρθωση!
Η εφημερίδα μας στο φ. 481 στις 22/2/2019 δημοσίευσε το άρθρο «Μηδέν», με 

υπογραφή του κ. Ευάγγελου Νικ. Καστανιά. Το κείμενο όμως ήταν του 
κ. Εμμανουήλ Ι. Χανιώτη.

Η εφημερίδα μας ζητάει συγγνώμη και από τους δύο πολυγραφότατους συμπα-
τριώτες μας για την αναστάτωση και το λάθος και ευχόμαστε στο μέλλον να είμαστε 
προσεκτικότεροι στη σύνταξη της ύλης μας…

Δημ. Μ. Μπελέγρης
Αρχισυντάκτης Φ.τΠ.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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



Επέτειος επανάστασης 1821
Με εκδηλώσεις σε Πάρο και Αντίπαρο τιμήθηκε η εθνική επέτειος της 25ης

Μαρτίου 1821 την περασμένη Δευτέρα.
Έγιναν καταθέσεις στεφάνων και παρελάσεις, ενώ στις εκδηλώσεις το πα-

ρόν έδωσαν οι τοπικές αρχές και πολλοί κάτοικοι των νησιών μας.

Αντίπαρος

Λεύκες

Νάουσα

Νάουσα

Παροικιά

Παροικιά

Μάρπησσα
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Ήττα 
Μαρπησσαϊκού 
στις κορασίδες

Με σκορ 52-42 ηττήθηκε το τμήμα κορασίδων του 
Μαρπησσαϊκού από την ΑΕ Σαντορίνης. Η ήττα δεν 
επηρέασε τη βαθμολογική θέση του Μαρπησσαϊκού, 
ο οποίος έχει κερδίσει τη συμμετοχή του στο φάιναλ 
φορ της κατηγορίας.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 21-8, 37-20, 45-30 
και 52-42.

Οι πρωταγωνίστριες
ΑΕ Σαντορίνης: Παντζιαρίδη 2, Τσολακίδου, Σελά-

μι 14, Σταθάκη, Φουστέρη 5, Παπαϊωάννου 12, Τρούνι 
2, Γούσια 9 (1), Αργυρού, Βαρβαρήγου, Ξαγοράρη 8, 
Τσαβδαρίδη

Μαρπησσαϊκός: Δαγδαλένη 4, Πετροπούλου, Αλι-
πράντη 13, Τσιγώνια 2, Λαουράκη, Χαλδαίου 2, Πραμ-
μάτια, Παπαχρήστου 6, Τόσκα 2, Μεσολογγίτη, Τζανα-
κοπούλου 13

Βαθμολογία Β’ Ομ. Κορασίδων
1. ΑΕ Σαντορίνης 13
2. Μαρπησσαϊκός 13
-------------------------------
3. Πανναξιακός 13
4. ΑΟΠ 10
5. Φανάρια 8
Σημ.: Για την ολοκλήρωση των αγώνων του Ομίλου 

απομένει η αναμέτρηση ΑΕ Σαντορίνης – Φανάρια.

Συντριβή ΑΟΠ
Άλλη μία ήττα με 46-71 κατέγραψε στο κλειστό γυ-

μναστήριο Μάρπησσας η εφηβική ομάδα του ΑΟΠ στο 
πρωτάθλημα εφήβων της ΕΣΚΚ, από τον Πανναξιακό.

Ο αγώνας δεν αντέχει σε καμία κριτική και η ομάδα 
της Νάξου πήρε κεφάλι στο σκορ από την έναρξη του 
παιχνιδιού. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν:11-23, 20-
41, 39-55 και 46-71.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Λάβδας 2, Αλιπράντης 17 (1), Μπομποτάς 2, 

Γυφτόπουλος, Θωμόπουλος 12 (1), Δαφερέρας, Μο-
στράτος 7 (2), Μυτιληναίος 4, Πάσσαρης, Πετρόπου-
λος, Σκιαδάς, Βιώνης 2

Πανναξιακός: Σαράντος 4 (1), Κορακίτης 6 (1), 
Αρτσάνος 32 (4), Μαυρομμάτης 4, Γρυλλάκης 12, Λια-
νόπουλος 6 (2), Φλεριανός 5, Τόμπας, Βόμβας 2

Βαθμολογία εφήβων (Β’ Όμ.)
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πανναξιακός 14
-------------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 11
4. Φανάρια 7
5. ΑΟΠ 7
Σημ.: Μαρπησσαϊκός και ΑΟΠ έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο, ενώ τα Φανάρια δύο αγώνες λιγότερους.

Ήττα στο καλάθι για τον Μαρπησσαϊκό
Με 56-54 ηττήθηκε ο Μαρπησσαϊκός στο μεγάλο 

ντέρμπι του Β’ Ομίλου ανδρών της ΕΣΚ Κυκλάδων, 
από την ΑΕ Σαντορίνης.

Αν κάτι θετικό υπάρχει από τον Μαρπησσαϊκό στη 

συνάντηση, αυτό είναι ότι δεν έχασε τη διαφορά της 
νίκης του (+18) στην Πάρο επί της ΑΕ Σαντορίνης. Πά-
ντως, για να κερδίσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ 
του πρωταθλήματος ο Μαρπησσαϊκός, πρέπει να κερ-
δίσει τα αήττητα Φανάρια την τελευταία αγωνιστική 
στη Νάξο.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 14-10, 29-24, 43-34 
και 56-54

Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Σαντορίνης: Πελεκάνος 6 (2), Φερατάι 8 (2), 

Μητσέας 12, Κατηκαρίδης 5, Μιχαλέλης 5 (1), Μου-
ρατίδης 8 (2), Δεββές 12 (1), Μαργαρώνης, Λαζρί, 
Φεγγής

Μαρπησσαϊκός: Μπάλιος 1, Ζωντανός 2, Κουτσι-
ούκης 10 (1), Κληρονόμος, Καζακίδης 11, Σκιαδάς 6, 
Μάριος Ρούσσος 2, Γλυνός 9, Κορτιάνος 4, Ξανθόπου-
λος 2, Κολοβός 7, Εμ. Ρούσσος

Βαθμολογία (Β’ Όμ. ανδρών)
1. Φανάρια 10
2. Μαρπησσαϊκός 7
-----------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 7
4. Πανναξιακός 6

Σκόνταψε 
ο ΑΟΠ

Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο ΑΟΠ στη Σαντορίνη με τον 
Πύργο, για τους αγώνες μπαράζ του Β’ Ομίλου της 
ΕΠΣ Κυκλάδων για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες να ανοίξουν 
το σκορ κατά τη διάρκεια του αγώνα, με πιο «κτυπη-
τές» αυτές του ΑΟΠ.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, δηλαδή, να πετύχουν γκολ, αυτό έγινε λίγο 
πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, Ν. Παντελάκη. 
Η ομάδα του Πύργου προηγήθηκε στο 89ο λεπτό με 
τον Κάτσο και η παριανή ομάδα ισοφάρισε με τον 
κορυφαίο ποδοσφαιριστή του παιχνιδιού, Βλακά στις 
καθυστερήσεις.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟ Πύργος: (πρ. Αλ. Κωνσταντόπουλος), Καλαμά-

τας, Πάγια (Κάτσος), Βουλγαράκης, Β. Νομικός, Κου-
κούλης, Ιω. Νομικός, Μ. Νομικός (Σαμψών Φύτρος), 
Συνολάκης (Κλουβάτος), Κελίδης, Σόλων Φύτρος, Λύ-
κος

ΑΟΠ: (πρ. Χρ. Γαβαλάς) Χαριστός, Βλακά, Μπέτσα, 
Καραφυλλάκης, Τσούκε, Καραγκούνης, Κούτσα (Ζγου-
ράτι), Α. Σαρρής, Πάπα, Ρέλλας, Χίσκα.

Αυτόχειρας ο Αστέρας!
Ενώ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 ο 

Αστέρας Μαρμάρων επί της Ίου, έχασε τελικά με 3-2 
στον αγώνα του δημοτικού σταδίου Νάξου, στον Όμι-
λο των τέταρτων ομάδων της πρώτης φάσης, με έπα-

θλο την παραμονή τους στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, για την περίοδο 2019-2020.

Ο Αστέρας προηγήθηκε 1-0 στο 4ο λεπτό με κεφα-
λιά του Ρέις (φωτό), για να διπλασιάσει τα τέρματά 
του με τον Παρζάλη στο 32ο λεπτό. Με την έναρξη του 
δευτέρου ημιχρόνου και πιο συγκεκριμένα στο 49ο λε-
πτό, ο Ντόντα έγραψε το 1-2, ενώ ο Πισκάσι με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ στο 67ο λεπτό έγραψε το 2-2. 
Το τελικό 3-2 έκανε και πάλι ο Ντόντα στο 83ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Ίος: Βολικάκης, Σταυράκης, Στράκας, Χάσα, Καρράς, 

Καλαθάς (Ιωαννίδης), Πισκάσι, Κιαζίμι, Ξενιός, Νομικός 
(Μοραΐτης), Ντόντα

Αστέρας Μαρμάρων: 
Αστέρας Μαρμάρων: Αμπράμοβ, Αναστασάκης, 

Παρζάλης, Σ. Μπελούκης, Κληρονόμος, Κρητικός, Ρέις, 
Αντπαριώτης, Αλιπράντης, Μοστράτος, Χαραλαμπίδης 
(Α. Μπελούκης).

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ. – Β’ φάση
ΑΟ Σύρου – Μύκονος 2-1
Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 3
-----------------------
2. Μύκονος 3
3. Άνω Μερά 2
Σημ.: Ο ΑΟ Σύρου και η Άνω Μερά, έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο. Η Άνω Μερά ξεκίνησε το πρωτάθλη-
μα με + 2 β. γιατί τερμάτισε πρώτη στον Όμιλο της 
στην Α’ φάση του πρωταθλήματος.

Επόμενη αγωνιστική
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου
Β’ Όμ. – Β’ φάση
Πύργος – ΑΟΠ 1-1
Σέριφος – Πανναξιακός 2-4
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 8
-----------------------
2. ΑΟΠ 4
3. Σέριφος 2
4. Πύργος 1
Σημ.: Πανναξιακός και Πύργος έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο. Πανναξιακός και Σέριφος ξεκίνησαν τους 
αγώνες με +2 βαθμούς, καθώς είχαν τερματίσει πρώ-
τοι στους Ομίλους τους, στην πρώτη φάση του πρω-

ταθλήματος. 
Επόμενη αγωνιστική
Πανναξιακός – ΑΟΠ
Σέριφος - Πύργος
Μπαράζ 4ων στους Ομίλους
Αστέρας Μαρμάρων – Πύργος 2-3
Βαθμολογία
1. Πάγος 3
2. Ίος 3
3. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Πάγος και Αστέρας Μαρμάρων έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων - Πάγος
Κ-16 Β’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 3-1
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 19
---------------------------
2. Πανσιφναϊκός 16
---------------------------
3. Παμμηλιακός 10
4. Μαρπησσαϊκός 7
5. Νηρέας 4
Σημ.: ΑΟΠ και Πανσιφναϊκός, έχουν έναν αγώνα με-

ταξύ τους για να ολοκληρωθούν οι αγώνες του Ομί-
λου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της 
Σίφνου και θα κρίνει ποια ομάδα θα περάσει απευθεί-
ας στο φάιναλ φορ και ποια θα παίξει στα μπαράζ με 
τους δεύτερους των άλλων Ομίλων, για να επιτύχει 
την είσοδό της στο φάιναλ φορ. Ο ΑΟΠ αρκείται και 
με ισοπαλία για να παραμείνει στην πρώτη θέση ή με 
ήττα με σκορ λιγότερο από το 3-0.

Κ-14 Β’ Όμ.
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 5-1
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 14
--------------------------------
2. Μαρπησσαϊκός 12
--------------------------------
3. Παμμηλιακός 12
4. Νηρέας 7
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: ΑΟΠ και Αστέρας Μαρμάρων έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.

Αθλητικά
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Επιστολή 
Φαρούπου στο 
υπ. Παιδείας

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, 
έστειλε επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το πρόβλημα που 
έχει προκύψει στην Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου 
του νησιού.

Η επιστολή του κ. Φαρούπου έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ
Σας στέλνω αυτή την επιστολή ζητώντας την προ-

σωπική σας παρέμβαση με τις δυνατότητες που σας 
παρέχει η θεσμική σας θέση για να επιλύσετε το τα-
χύτερο δυνατό το πρόβλημα που προέκυψε και επη-
ρεάζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία: η τρίτη τάξη 
του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου του νησιού 
μας είναι χωρίς εκπαιδευτικό εδώ και ένα μήνα 
λόγω ασθένειας της δασκάλας της τάξης και 
χωρίς προοπτική να επιστρέψει. 

Σας μεταφέρω τη μεγάλη αγωνία και ανησυχία για 
τη συνέχιση της φετινής σχολικής χρονιάς αλλά και 
την υποβάθμιση της σχολικής περιόδου συνολικά, 
καθώς μετρώνται πάνω από 100 απολεσθείσες δι-
δακτικές ώρες φέτος (συνυπολογίζοντας τις απουσί-
ες λόγω απαγορευτικών απόπλου από τη γειτονική 
Πάρο και τις απουσίες της εκπαιδευτικού για λόγους 
υγείας και τους προηγούμενους μήνες). Η κάλυψη 
των ωρών από άλλους δασκάλους γίνεται μόνο απο-
σπασματικά και εμβαλωματικά. Όπως καταλαβαίνετε, 
όλα αυτά αφήνουν ικανό αποτύπωμα στη μαθησιακή 
τους εξέλιξη σε αυτή την κρίσιμη σχολική χρονιά της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην εν γένει ψυχο-
λογία τους. Οι διδακτικές ώρες συνεχίζονται να χά-
νονται και εκ μέρους όλης της τοπικής κοινωνίας σας 
ζητάω ένα δάσκαλο για να κάνει μάθημα στα παιδιά 
της Γ’ τάξης. Η κατάσταση δεν τιμά κανέναν, πολλώ 
δε μάλλον για ένα μικρό νησί με ιδιάζουσες γεωγρα-
φικές και κοινωνικές συνθήκες το οποίο νιώθει συχνά 
την αδιαφορία της σύγχρονης πολιτείας, ενώ ήδη το 
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης υποβαθμίζε-
ται από το γεγονός ότι πλείστοι των εκπαιδευτικών 
διαμένουν στην Πάρο και μεταβαίνουν καθημερινά 
μέσω του πορθμείου Πούντας-Αντιπάρου, με αποτέ-
λεσμα συχνά, και φέτος ακόμα περισσότερο, να χά-
νονται αρκετές ώρες από πολλές τάξεις σε ημέρες 
απαγορευτικού απόπλου.

Ελπίζω ότι θα ενσκήψετε πάνω από το πρόβλημα 
μεριμνώντας για την άμεση επίλυσή του και φροντί-
ζοντας να μην χρειαστεί να σας ενοχλήσω ξανά».

Πρωταθλητής 
Αιγαίου

Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΕΠΑ.Λ. Πάρου με τη 

νίκη της στις 20/3/19 επί του ΕΠΑΛ Σάμου με 4-2 στο 

γήπεδο Νικαίας στέφθηκε πρωταθλήτρια Αιγαίου.

Είναι μία σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ του νη-

σιού μας, καθώς βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις οκτώ 

καλύτερες ομάδες λυκείων της Ελλάδας.

Σε σχετικό μήνυμα του ΕΠΑΛ Πάρου, σημειώνεται: 

«[…] Ο διευθυντής, ο σύλλογος καθηγητών και οι μα-

θητές του σχολείου μας είμαστε περήφανοι και συγ-

χαίρουμε τους αθλητές μας. Ευχόμαστε καλή συνέ-

χεια και γιατί όχι, και πρωταθλητές Ελλάδας!».

Σημειώνουμε ότι την ομάδα μας αποτελούν οι πα-

ρακάτω: Άλκο Ν., Γκαμμάλ Ν., Εσάι Ε., Ζγκουράτι Φ.,  

Ζήση Μ., Κοκίτσι Ν., Λουκής Β., Μπέτσα Ν., Πανταζής 

Χ., Παντελαίος Σ., Πάπα Α., Σαρρής Α., Σαρρής Ι. , Σκαν-

δάλης Κ., Τζανακόπουλος Κ., Φραντζής Σ., Χανιώτης 

Ν., Χύσκα Μ.

Συγχαρητήρια δήμου

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε η παρακά-

τω ανακοίνωση για την επιτυχία του ΕΠΑΛ του νησιού 

μας:

«Η ομάδα ποδοσφαίρου του ΕΠΑΛ Πάρου που συμ-

μετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στον τελευταίο 

αγώνα νίκησε την ομάδα του ΕΠΑΛ Σάμου, πρωτα-

θλήτρια Βορείου Αιγαίου και συνεχίζει στους 8 του 

πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος.

Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο συγχαί-

ρουν από καρδίας τη σχολική ομάδα ποδοσφαίρου 

του ΕΠΑΛ Πάρου, στηρίζουν κάθε προσπάθεια για 

την αριστεία και τους εύχονται ολόθερμα και πρωτα-

θλητές Ελλάδος».

Αθλητικά - Νεολαία

Αποκλεισμός 
της ΕΠΣΚ

Κ-14 Την ήττα και τον αποκλεισμό με 1-0 στη φάση 
των 8 -από την ανώτερη ομάδα της ΕΠΣ Αθηνών- 
γνώρισε η Κ-14 της ΕΠΣ Κυκλάδων, στο γήπεδο «Γ. 
Ρουμελιώτης», της Ελευσίνας.

Η ΕΠΣ Αθηνών έχασε πέναλτι στο 14ο λεπτό ενώ 
στο 35ο λεπτό αποβλήθηκε ο Κάτρης της ΕΠΣΚ. Το 
γκολ για τους Αθηναίους πέτυχε ο Διαμάντης στο 47ο 
λεπτό.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με τους: Ξαγοράρη, 
Ορφανό, Γιαουπάι, Ψαρρά, Φέγγη, Παντελαίο, Βαβμα-
κούση, Γιαννακόπουλο (Κουρέτα), Μακρυωνίτη (Κου-
κά), Φιλιππούση (Κυρίτση) και Κάτρη.

Κ-16 Ολική ανατροπή είχαμε στον αγώνα της Κ-16 
της ΕΠΣ Κυκλάδων, καθώς ενώ προηγήθηκε 2-0 στο 
ημίχρονο επί της ΕΠΣ Χανίων στο γήπεδο της «Γ. Ρου-
μελιώτης» της Ελευσίνας, «κατάφερε» στη συνέχεια 
να ηττηθεί με 2-3, για τη φάση των 8 του πρωταθλή-
ματος προεπιλογής εθνικών ομάδων της ΕΠΟ.

Η ΕΠΣΚ προηγήθηκε 1-0 με γκολ στο 19ο λεπτό 
ύστερα από απευθείας κόρνερ του Γκούφα και ο Σκια-
δάς στο 26ο λεπτό έγραψε το 2-0 για τις Κυκλάδες.

Τα γκολ για την ΕΠΣ Χανίων πέτυχαν ο Μπερικάκης 
στο 55ο λεπτό, ο Πατελάκης στο 59ο λεπτό και ο Κρε-
μασμενάκης στο 64ο λεπτό.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκε με τους: Παντα-
ζή, Μανδηλαρά, Πάπα (Μπλάμο), Κρεμμύδα, Γαληνό 
(Γούρνα), Σκιαδά, Διακογιάννη (Σιμόπουλο), Ευμορφό-
πουλο (Αρκουλή), Ιω. Σαρρή, Λέκκα και Γκούφα.

Ο ΝΟΠ σε 
αγώνες

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα optimist 
του Ναυτικού Ομίλου Πάρου στον αγώνα: «Σπύρος 
Παπάδης», που πραγματοποιήθηκε στον Φαληρικό 
όρμο από τον Ναυτικό Όμιλο Δελφιναρίου στις 16-17 
Μαρτίου 2019.

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν ώστε να γίνουν τέσ-
σερις από τις έξι προγραμματισμένες ιστιοδρομίες και 
οι αθλητές μας κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

Κατηγορία 15χρονα κορίτσια  
(65 συμμετοχές)

Καλακώνα Μαρία-Ελένη  6η
Δαφερέρα Θεοδώρα  23η 
Σπανος Μάνος  30η
Μελανίτη Μαρία Χριστίνα  43η 
Καναρης Γιώργος  49η
Κατηγορία 11χρονα αγόρια –κορίτσια  

(53 συμμετοχές)
Κυπραίος Γιώργος  10η
Ακάλεστος Μιχάλης  17η
Χρυσάκης Χρήστος  38η




