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Βαλκανικοί 
πόλεμοι 1921-
1913

(Μέρος Α’)
Μετά το πέρας των νικηφόρων για την Ελλάδα βαλ-

κανικών πολέμων του 1912-13, η ελληνική Πολιτεία 
καθιέρωσε, με το από τις 17 Φεβρουαρίου του 1914 
Βασιλικό Διάταγμα (ΒΔ) που υπέγραψε ο βασιλιάς 
Κωνσταντίνος, ύστερα από πρόταση του πρωθυπουρ-
γού και υπουργού Στρατιωτικών, Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, αναμνηστικό μετάλλιο για την εκστρατεία κατά 
της Τουρκίας το 1912-1913 (Α’ βαλκανικός πόλεμος). 
Αργότερα καθιέρωσε και δεύτερο αναμνηστικό μετάλ-
λιο για την εκστρατεία κατά της Βουλγαρίας το 1913 
(Β’ βαλκανικός πόλεμος). 

Τα μετάλλια αυτά απονεμήθηκαν αποκλειστικά μόνο 
σε όλους τους στρατιωτικούς, έλληνες και αλλοδα-
πούς που υπηρέτησαν τα όπλα, στον στρατό της ξη-
ράς, στο ναυτικό, στα εθελοντικά σώματα και στη χω-
ροφυλακή, και γενικά σε όλα τα μάχιμα τμήματα που 
υπηρέτησαν ιδιώτες, στα χρονικά διαστήματα από τις 
18/9/1912 ως τις 30/4/1913, και από τις 20/2 ως τις 
26/6/1913.

Στην κατηγορία αυτή ανήκε και ο Λευκιανός Νι-
κόλαος Ιωάν. Καστανιάς, ο οποίος ήταν λοχίας στον 
ελληνικό στρατό, και έλαβε μέρος στους βαλκανικούς 
πολέμους, από την έναρξη των εχθροπραξιών μέχρι 
τη λήξη τους. Πολέμησε σε όλες σχεδόν τις μάχες που 
έδωσε ο ελληνικός στρατός εναντίον των Οθωμανών, 
στον Α’ βαλκανικό πόλεμο του 1912-13, και εναντίον 
των βουλγάρων, στον Β’ βαλκανικό πόλεμο του 1913. 
Ξεκίνησε από τη Θεσσαλία και πολεμώντας (Ελασσό-
να, Σαραντάπορο, Γιαννιτσά), έφτασε στη Θεσσαλονί-
κη. Από εκεί μεταφέρθηκε στα νησιά Χίο και Λέσβο. 
Στη συνέχεια στην Ήπειρο (Αετορράχη, Ιωάννινα) και 
μετά στην περιοχή της Μακεδονίας (Κιλκίς-Λαχανά, 
Κρέσνα-Τσουμαγιά). Γι’ αυτό και επαξίως η πατρίδα 
του απένειμε και τα δυο αναμνηστικά μετάλλια των 
βαλκανικών πολέμων.

Τα μετάλλια αυτά μαζί με το δίπλωμα της απονομής 
τους, διασώζονται και διαφυλάσσονται με την προσή-
κουσα επιμέλεια από τους απογόνους του, οι οποίοι τα 
θεωρούν σαν -έστω και ελάχιστο- ιστορικό κειμήλιο 
της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και ακόμα, επειδή 
τα μετάλλια αυτά αποτελούν για τους απογόνους πο-
λύτιμη παρακαταθήκη και ένα ανεκτίμητο κομμάτι της 
κληρονομιάς τους, και περιποιούν στους ίδιους υψίστη 

τιμή και αίσθημα ιδιαίτερης εθνικής υπερηφάνειας, 
που ένας πρόγονός τους έλαβε μέρος πολεμώντας 
στους αγώνες της πατρίδας μας, για την ικανοποίηση 
του δικαίου και διακαούς πόθου του έθνους: Την απε-
λευθέρωση των σκλαβωμένων  αδελφών μας.

Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από δί-
πλωμα απονομής μεταλλίων, που έχει σχήμα ορθογώ-
νιου παραλληλογράμμου διαστάσεων 21,60 Χ 29,72 
εκατοστών. Περιμετρικά το δίπλωμα φέρει ταινιωτή δι-
ακόσμηση μαιάνδρου και στο επάνω μέρος (κάτω από 
το ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) τον βασιλικό θυρεό, 
στο κάτω μέρος του οποίου γράφει: «Η ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ 
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ». Στο δίπλωμα αναγράφονται τα 
ονόματα των μαχών στις οποίες έλαβε μέρος ο Ν. Ι. 
Καστανιάς και στο κάτω δεξιό μέρος φέρει την ιδιόχει-
ρη υπογραφή του Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, υπουργού 
των Στρατιωτικών. Στο κάτω αριστερό μέρος γράφει: 
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ, και υπάρχει μια δυσδιάκριτη υπογραφή 
και σφραγίδα από την οποία ξεχωρίζουν: ΑΣΤΥΝΟΜ… 
ΠΑΡΟΥ. Πιθανόν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥ ή 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ.

Το δίπλωμα γράφει:

«ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑ-

ΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Απονέμεται εις τον λοχίαν Καστανιάν Νικόλαον του 

Ιωάννου
Καταγόμενον εκ Λευκών Πάρου του δήμου Υρίας 

αναμνηστικόν μετάλλιον
1ον Της εκστρατείας κατά της Τουρκίας(1912-1913) 

ως μετασχόντα αυτής και των μαχών Ελασσώνος 
Σαρανταπόρου Γιαννιτσών Αετορράχης--- Ιωαννίνων 
Λέσβου-Χίου---

2ον Της εκστρατείας κατά της Βουλγαρίας (1913 ) 
ως μετασχόντα αυτής και των μαχών

--- Κιλκίς-Λαχανά Κρέσνα- Τσσουμαγιάς ---
Ο ειρημένος ετραυματίσθη εις---
Εν Αθήναις τη 25η Μαρτίου 1914
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Το μετάλλιο του ελληνοτουρκικού πολέμου 1912-

1913, είναι χάλκινο και φέρει προσκολλημένο το βα-
σιλικό στέμμα. 

Στην πρόσθια όψη έχει στο κέντρο τον σταυρό και 
το βασιλικό στέμμα, καθώς και τα μονογράμματα των 
βασιλέων Γεωργίου και Κωνσταντίνου στο επάνω και 
κάτω άκρο του σταυρού αντίστοιχα, συνοδευόμενα 
με στέμμα. Στις γωνιές του σταυρού διακρίνονται τα 
άκρα ξιφών διασταυρωμένα. Περιφερικά υπάρχει σε 
βυζαντινά γράμματα η επιγραφή: «Συν Θεώ υπέρ βα-
σιλέως και Πατρίδος 1912-1913». Η οπίσθια πλευ-
ρά είναι περιφερικά στεφανωμένη με δάφνες και στο 
κέντρο σε βυζαντινά γράμματα γράφει: «Μακεδονία, 
Ήπειρος, Αρχιπέλαγος».

Το μετάλλιο του ελληνοβουλγαρικού πολέμου 1913 
στην πρόσθια όψη φέρει την προτομή του βασιλιά 
Κωνσταντίνου και περιφερική επιγραφή σε κεφαλαία 
γράμματα: «Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων 
1913». Στην οπίσθια όψη υπάρχει η προτομή του αυ-
τοκράτορα του Βυζαντίου, Βασιλείου Β’, και περιφε-
ρική επιγραφή σε βυζαντινά γράμματα: «Βασίλειος Β’ 
976-1025». 

Στα μετάλλια είναι τοποθετημένος  χάλκινος κρίκος 
από τον οποίο διέρχεται η ταινία των μεταλλίων. Η 
ταινία είναι μεταξωτή σε χρώμα γαλάζιο του ουρα-
νού, στη μέση έχει ερυθρο-κυανή ζώνη, στα άκρα μια 
λευκή ζώνη και φέρει εμφανή τα σημάδια της φθοράς 
που έχει προκαλέσει ο χρόνος. Στην ταινία είναι προ-
σαρμοσμένες στενές μεταλλικές πλάκες (διεμβολές) 
στις οποίες είναι γραμμένα τα ονόματα των μαχών 
που έλαβε μέρος ο Νικ. Ι. Καστανιάς, τα οποία ανα-
φέρονται και στο δίπλωμα απονομής των μεταλλίων.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

«Όταν μας κάλεσαν για τον πόλεμο Ενθύμιον του 
1912», γράφει στο αριστερό και το πάνω περιθώ-
ριο της φωτογραφίας ο Ν. Ι. Καστανιάς, ο οποίος 
διακρίνεται πρώτος από αριστερά κρατώντας ξιφο-
λόγχη. Στη φωτογραφία και δυο Λευκιανοί στρατι-
ώτες, της ίδιας προφανώς κλάσης (1908), και όρ-
θιος (πίσω), με πολιτική περιβολή, ο αδελφός του, 
Δημήτρης Ι. Καστανιάς.

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 490

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Ιστορία
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Σεμινάριο 
ΕΦΕΤ

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημέρωσε τους εργο-
δότες και εργαζομένους επιχειρήσεων που παράγουν, 
επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν 
ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά όπως: καταλύματα με 
πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπω-
λεία, σουπερ μάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεο-
πωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α. ότι, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι απαραίτητο όλο το 
προσωπικό να έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο του 
ΕΦΕΤ στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να επιβεβαιώσει άμεσα τη συμμετοχή του λαβάνοντας 
υπόψη τις ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου κύ-
κλου στα νησιά: Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, 
Πάρο, Μήλο, Σαντορίνη, ενώ όσοι δεν έχουν εκδηλώ-
σει έως σήμερα ενδιαφέρον για συμμετοχή θα πρέπει 
να υποβάλλουν αίτηση. Παράλληλα συνεχίζεται η εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία τμημάτων 
στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου κύκλου για 
την Πάρο είναι στις 22 και 23 Απριλίου 2019. Οι ενδι-
αφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούνα 
να επικοινωνήσουν στα κεντρικά γραφεία του επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο 22810 82346 καθώς 
και στο γραφείο Πάρου στο 22840 23031.

Εκλογές στον 
Μαρπησσαϊκό

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός καλεί όλα τα μέλη τους στις 
προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικη-
τικού συμβουλίου.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 
14/4/2019 στο κτίριο της κοινότητας  Μάρπησσας 
από τις 10:00π.μ έως 13:30μ.μ. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν υποψηφιότητα στην 
εκλογική διαδικασία υποχρεούνται έως την Παρα-
σκευή 12/4/2019 και ώρα 18:00μ.μ. να καταθέσουν 
την υποψηφιότητα τους στο τηλ.: 6979785464 – 
2284043336.

Τέλος τα 
πλαστικά μιας 
χρήσης το 
2021

Η ευρωπαϊκή ένωση επικύρωσε με μεγάλη πλειο-
ψηφία το τέλος στην Ε.Ε. των πλαστικών μιας χρήσης 
(π.χ. μπατονέτες, καλαμάκια, αναδευτήρες του καφέ, 
πιάτα, πιρούνια, κουτάλια, βάσεις στήριξης για μπαλό-
νια κλπ.

Για άλλα προϊόντα, κυρίως τις πλαστικές συσκευασί-
ες για τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση, ο σκοπός είναι 
να περιοριστεί η κατανάλωσή τους σε εθνικό επίπεδο 
και να υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες για την κατα-
σκευή, τον σχεδιασμό και την επισήμανσή τους.

Επίσης, η Ε.Ε. επιτίθεται επίσης στα λεγόμενα οξο-
βιοδιασπώμενα (που φέρουν καταχρηστικά τη επισή-
μανση βιοδιασπώμενα), στις συσκευασίες για φαγητό 
και στα ποτήρια από πολυστυρόλιο, αξεσουάρ, γνω-
στά σε όσους παραγγέλλουν φαγητό απέξω. Η νομο-

θεσία, για την οποία οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατέληξαν 
σε συμφωνία ορίζει εξάλλου έναν στόχο συλλογής 
στο 90% για τα πλαστικά μπουκάλια έως το 2029. Τα 
μπουκάλια αυτά πρέπει να περιέχουν κατά 25% ανα-
κυκλώσιμο προϊόν στην κατασκευή τους έως το 2025 
και κατά 30% έως το 2030.

Το κείμενο ενισχύει επίσης την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», ιδιαίτερα για τη βιομηχανία του καπνού, 
που θα πρέπει να καλύψει, αρχής γενομένης το 2023, 
το κόστος της συλλογής και ανακύκλωσης των φίλ-
τρων των τσιγάρων, που είναι αληθινή πληγή για το 
περιβάλλον, αφού πρόκειται για το δεύτερο πλαστικό 
προϊόν μιας χρήσης που απορρίπτεται πιο συχνά στην 
ΕΕ.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τη νομοθεσία 
αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, τουλά-
χιστον το 70% των θαλάσσιων απορριμμάτων, από-
βλητα των οποίων βρίσκονται σε πολλά είδη όπως οι 
θαλάσσιες χελώνες, οι φώκιες, οι φάλαινες ή τα πτηνά 
αλλά και ψάρια και μαλάκια που προορίζονται για την 
ανθρώπινη διατροφή.

Τηλ: 22840 24956
6948471564

Ανοιχτά
Σάββατο
Κυριακή

πρώην Στέκι της Άννας - Σωτήρες
Σύµβουλοι αξιοποίησης ακινήτων

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  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

Ειδήσεις
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S.O.S.

Επιστήμονες εκπέμπουν s.o.s. επισημαίνοντας ότι ο 
άνθρωπος θα είναι το πρώτο είδος στον πλανήτη που 
θα καταγράψει τη δική του εξαφάνιση!

Η εξόντωση της άγριας φύσης από τον άνθρωπο 
έχει δημιουργήσει πλέον κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, που απειλεί την ανθρωπότητα. Από το 1970 μέ-
χρι σήμερα, έχουμε αφανίσει το 60% των θηλαστικών, 
πτηνών, ψαριών και ερπετών.

Ακόμα, πετρελαιοκηλίδες, αυθαίρετη επέκταση του 
αστικού τοπίου, αποψίλωση δασών, βλέπουμε πόσο 
κακό έχουν κάνει στον πλανήτη, από την ασυδοσία 
μας.

Τελευταία διαβάσαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο (Αύ-
γουστος 2017 - Ιούλιος 2018), εξαφανίσαμε 7.900 
τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους στον Αμαζόνιο, λόγω 
παράνομης υλοτομίας. Δηλαδή χάθηκε μια περιοχή 
έκτασης 5 φορές μεγαλύτερη του Λονδίνου. Καταστά-
σεις που ό άνθρωπος επιτρέπει, αφού αυτός ως υπέρ-
τατο όν και άρχοντας του πλανήτη αποφασίζει.

Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη και άργησαν να γίνουν αντιληπτά. Αλλά, 
τουλάχιστον, από τη στιγμή που έγιναν αντιληπτά 
ξεκίνησαν και οι προσπάθειες για την επίλυσή τους. 
Από τη δεκαετία του ’60 το οικολογικό κίνημα πήρε 
έκταση. Ιδρύθηκαν οργανώσεις όπως η W.W.F. και η 
GREENPEACE, ψάχνοντας να βρούνε λύσεις για το 
περιβάλλον. Διάφορες οι απόψεις και επιχειρηματο-
λογίες μιλούν για πολιτικά πρωτίστως, αλλά και για 
κοινωνικά αίτια, τα οποία όμως απαιτούν ανάλογες 
λύσεις. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικο-
νομία, ήπιες μορφές ενέργειας κλπ. Είναι πολλά που 
ακούγονται σήμερα, αλλά κανείς δεν ξέρει, αν είναι 
η απόλυτη λύση του προβλήματος. Ακόμη και με την 
διεθνή συνθήκη του Κιότο, για μείωση των ρύπων, ως 
τώρα σημαντικά αποτελέσματα δεν έχουν επιτευχθεί. 

Ακόμα, 200 χώρες του αναπτυγμένου κόσμου συμ-
φώνησαν στο Παρίσι, να περιορίσουν την αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς κελσίου, για τον κίνδυ-
νο του θερμοκηπίου. Μια ακόμα προσπάθεια με την 
οδηγία των οικότοπων, βλέπουμε ότι ο παράγοντας 
άνθρωπος προσπαθεί. Είναι αρκετές όμως και προς 
τη σωστή κατεύθυνση, οι προσπάθειες αυτές; Η κάθε 
προσπάθεια εκτός τον όποιο αγώνα γίνεται, χρειάζεται 
και μεγάλα κεφάλαια. Που θα βρεθούν θα μου πείτε 
σε εποχή παγκόσμιας κρίσης; 

Είναι σοκαριστικό, όταν μαθαίνουμε από τον Ο.Η.Ε. 
ότι το ένα τρίτο των τροφίμων σε όλο τον κόσμο, πε-
τιούνται στα σκουπίδια. Δύο δισεκατομμύρια τόνοι 
υπολογίζεται η ποσότητα τροφίμων, που πετιούνται 
στα σκουπίδια ετησίως. Αξία που φτάνει τα 1,5 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια. Ο ΟΗΕ έχει βάλει ως στόχο 
τη μείωση της απώλειας αυτής κατά το ήμισυ. Αν βο-
ηθήσουμε όλοι μαζί, το ποσό αυτό θα εκτοξευθεί σε 
τέτοια μεγέθη, που αν χρησιμοποιηθούν σε έρευνα και 
για λύσεις προβλημάτων, σίγουρα θα μπορέσει να σω-
θεί ο πλανήτης και ο άνθρωπος ως είδος. 

Σωστή κατανομή λοιπόν του τροφικού πλούτου, 
γιατί είναι σημαντικό, να προλάβουμε την κατάρρευση 
της εύθραυστης ισορροπίας της ζωής στη γη, κάνο-
ντας τον πλανήτη μας έναν παράδεισο.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Οδηγίες ενόψει 
αυτοδιοικητικών 
εκλογών

Οδηγίες προς συνδυασμούς, υποψηφίους, αλλά και 
ψηφοφόρους δίνει μέσω 25 ερωταπαντήσεων η Διεύ-
θυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών ενόψει 
των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου.

Η Διεύθυνση Εκλογών δίνει απαντήσεις σε συνήθη 
προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκλογική δια-
δικασία. Έτσι, εάν ψηφοφόρος δεν βρίσκει το όνομά 
του στους εκλογικούς καταλόγους, θα πρέπει να βάλει 
τα στοιχεία του στη σελίδα «Μάθε πού ψηφίζεις». Εάν 
και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε θα πρέπει να 
απευθυνθεί στον δήμο που είναι εγγεγραμμένος μέχρι 
το πέρας της ψηφοφορίας.

Εάν κάποιος βρει το όνομά του σε άλλο δήμο από 
αυτόν που είναι δημότης ή σε άλλο εκλογικό διαμέρι-
σμα από αυτό όπου διαμένει, τότε για τις τρέχουσες 
εκλογές δεν μπορεί να κάνει κάτι, καθώς οι εκλογικοί 
κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου περιλαμβάνουν 
τις μεταβολές μέχρι 28.2.2019. Ωστόσο, για επόμενες 
εκλογές οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν 
στον δήμο τους για τη διόρθωση των λαθών.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης είναι διπλοεγγε-
γραμμένος, τότε θα πρέπει να ψηφίσει στον δήμο της 
νόμιμης εγγραφής του και να υπογράψει υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν ψήφισε αλλού. Οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις θα διασταυρωθούν από το ΥΠΕΣ.

Εάν κάποιος έχει χάσει την αστυνομική του ταυτότη-
τα, μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ψηφίσει διαβατή-
ριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της ταυτότητας εί-
ναι διαφορετικά από την εγγραφή στους εκλογικούς 
καταλόγους, προς αποφυγήν ταλαιπωρίας ο πολίτης 
καλό είναι να εφοδιαστεί εγκαίρως με πιστοποιητικό 
ταυτοπροσωπίας από τον δήμο.

Ως προς τους περιορισμούς που ισχύουν στην προ-
βολή υποψηφίων και συνδυασμών από τα ΜΜΕ, στο 
διαδίκτυο, με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες και 
τις ιστοσελίδες των συνδυασμών, ο υποψήφιος μπο-
ρεί να δώσει μία συνέντευξη ανά διαδικτυακό τόπο. 
Ως προς την προβολή σε ιστοσελίδες μέσω 
διαφημιστικών banners, δεν υπάρχει περιορι-
σμός. Επίσης επιτρέπονται η καταγραφή των δηλώ-
σεων των υποψηφίων και η αναμετάδοσή τους από 
άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Για την προβολή από εφημερίδες δεν υπάρ-
χει περιορισμός, ενώ, εάν εκπρόσωπος συνδυασμού 
εμφανιστεί έστω και για μία δήλωση σε τηλεοπτικό 
κανάλι, τότε προσμετρείται ως εμφάνιση του συνδυ-
ασμού. Επίσης, στις εμφανίσεις των υποψηφίων δεν 
προσμετράται η αναφορά του ονόματός τους ή η προ-
βολή τους μέσω φωτογραφίας ή video στο πλαίσιο 
δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, εφόσον δεν προβάλλεται 
απόσπασμα ομιλίας.

Τέλος, εκτενείς οδηγίες δίνονται για το άνοιγμα βι-
βλίων εσόδων - εξόδων των συνδυασμών, των επικε-
φαλής τους αλλά και των υποψηφίων περιφερειακών 
και δημοτικών συμβούλων.

Εκδήλωση 
μνήμης για τον 
Αλ. Καρποδίνη

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στις 8 το βράδυ, στο 
οινοποιείο του Μανώλη Μοραΐτη, θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Καρποδίνη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους όσοι δε θέλουν 
να ξεχάσουν τον Αλέκο.

Απόψεις - Ειδήσεις

Οδός Λευκών
Το ορεινότερο χωριό της Πάρου (Λεύκες), είναι 

κτισμένο αμφιθεατρικά στο κέντρο του νησιού, 
σε υψόμετρο 200 μ., στα ανατολικά πρόβουνα 
των Αγίων Πάντων και του Στρούμπουλα, με θέα 
τη Νάξο. Απέχει από την Παροικιά 10 χιλ. καθώς 
και άλλα τόσα από τον Δριό. 

Οι Λεύκες υπήρξαν κάποτε -πριν το Β’ παγκό-
σμιο πόλεμο- πολυάνθρωπη κωμόπολη (το 1911 
αριθμούσε 1922 κατοίκους, αργότερα δε, 2000 
και πλέον). 

Το 1848 έφθανε τους 1346 κατοίκους. Υπήρ-
ξε κέντρο παιδευτικό, εμπορικό και γεωργικό και 
σήμερα είναι ένα από γραφικότερα και ήσυχα 
χωριά της Πάρου, με πλήθος εκκλησιών καθώς 
και τον εντυπωσιακό ναό της Αγίας Τριάδας, που 
χτίστηκε το 1835 από παριανό μάρμαρο. 

Η προέλευση του ονόματος του χωριού είναι 
από τις υπάρχουσες εκεί λεύκες. Ο κάτοικος των 
Λευκών καλείται Λευκιανός και ο ντόπιος, κυρί-
ως ο παλαιός κάτοικος προφέρει το χωριό του 
Λεύτσες. Παλαιότερα αποτελούσε την πρωτεύ-
ουσα του δήμου Υρίας, που μετετράπη αργότε-
ρα σε κοινότητα Λευκών, με έδρα και πάλι τις 
Λεύκες. 

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

Η οδός Λευκών βρίσκεται στην περιοχή Λιαρο-
κόπι και ξεκινάει από την οδό Φιλοθέου Ζερβά-
κου έως το αδιέξοδο.

(Στην περιοχή Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί 
στους δρόμους τα ονόματα των χωριών της Πά-
ρου).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Από σόι, τζάκι, 
μαγκάλι, 
κομματικό 
σωλήνα ή 
μεταγραφή;

Σημασία για τη μελλοντική πορεία της χώρας, δεν 
έχουν μόνο οι πολιτικοί ιδεολογικοί πόλοι, που είναι 
απαραίτητοι, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλ-
λον της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, αλλά οι άν-
θρωποι που καλούνται να την υπηρετήσουν. Και δεν 
μιλάμε για τις προθέσεις να την υπηρετήσουν, αλλά 
για τις δεξιότητες τους να υπηρετήσουν τις ανάγκες 
της πορείας του καραβιού που έχουν, την ευθύνη της 
διακυβέρνησης. 

Νεποτισμός, οικογενειοκρατία, κομματικές επετηρί-
δες, μεταγραφικά συμβόλαια, ευδοκιμούν στα πολιτι-
κά δρώμενα της χώρας μας, προς το συμφέρον της 
αντίστοιχης δυναστείας. Αποτέλεσμα, να έχουν την 
εξουσία και γενικότερα να αποφασίζουν για την τύχη 
όλων μας και της χώρας, ό,τι το ανυπόληπτο και γε-
λοίο «παρεπιδημεί» στην πολιτική κονίστρα.

Μια μοναδική Ελληνική «ιδιαιτερότητα» επινόηση 
ισχυρών πολιτικών προσώπων είτε για την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση των γόνων, είτε για λόγους 
ψηφοθηρίας, είτε για συμβόλαια μετακινήσεων στε-
λεχών από την μια παράταξη στην άλλη.

Επαγγελματίες πολιτικοί με μυαλά στη φορμόλη 
και ερασιτέχνες της συμφοράς, στην καλύτερη περί-
πτωση, αν δεν μοιάζουν με μέδουσες που ζουν χωρίς 
εγκέφαλο. Με αξίωμα και πολιτικό τους πιστεύω ότι 
οι πολίτες έχουν ως μέτρο των πραγμάτων την προ-
σωπική τους άποψη και, έτσι θα προσχωρήσουν σ’ 

αυτή. Ανάμεσα σ’ αυτό το σύνολο των υποψηφιοτή-
των οι πολίτες – ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν 
ένα γνωστό οικογενειακό όνομα πολιτικής δυναστεί-
ας ή το έργο που έχει αφήσει κάποιος από το γενε-
αλογικό του δέντρο, πιστεύοντας ότι ο επίγονος του 
είναι ικανός συνεχιστής. 

Όμως τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει. Ο ψη-
φοφόρος δεν θέλει κλειστά κομματικά κλαμπ, ούτε 
φυτώρια «γόνων» και «επιγόνων». 

Γιατί ο ψηφοφόρος έχει πλέον την ωριμότητα, να 
κρίνει τον ταγό του από το όραμα, τις γνώσεις και 
τις ικανότητες του για να τον βγάλει από το τέλμα. 
Φυσικά αρκετές επιλογές του είναι και πάλι λανθα-
σμένες, ψηφίζοντας από τον σωρό του life style και 
από υποψήφιους που δεν είναι ικανοί ούτε για να δι-
οικήσουν περίπτερο, όχι υπουργείο. Όπως υπάρχουν 
και περιπτώσεις που κληρονόμοι μεγάλων ονομάτων 
μεγαλούργησαν προς δόξα των προγόνων τους, αλλά 
είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι πε-
ρισσότεροι είναι υπερεκτιμημένοι στον πολιτικό χώρο.

Σε λίγες μέρες έχουμε ευρωεκλογές και αυτοδιοι-
κητικές εκλογές, ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη και 
το μέλλον του τόπου μας. Την ψήφο μας ζητούν απε-
γνωσμένα όλων των ειδών υποψήφιοι. Από «γόνους» 
και επιγόνους, μέχρι ινδάλματα του life style. Τα κρι-
τήρια επιλογής από τους πολίτες θα πρέπει να είναι 
η ικανότητα του υποψήφιου, η προσωπικότητα του 
και το κοινωνικό του έργο και όχι ο νεποτισμός και οι 
οικογενειοκρατία που αποτελούν τα ισχυρότερα συ-
μπτώματα της νόσου του πολιτικού μας συστήματος.

Από λόγια και άκριτες υποσχέσεις, οι πολίτες έχουν 
χορτάσει. Καιρός για αλήθειες και έργα!

Σύσκεψη για 
την αλιεία

Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την αλιεία, πραγμα-
τοποιήθηκε στο υπουργείο Nαυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με τη συμμετοχή του Φώτη Κουβέλη και του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σωτήρη 
Αραχωβίτη.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν μέτρα για τον εκσυγχρο-
νισμό, την ενίσχυση αλλά και την αποτελεσματικότερη 
αλιεία ενώ αποφασίσθηκε η λήψη επιπρόσθετων δρά-
σεων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Παράλληλα, έγινε εξέταση όλων εκείνων των πολι-
τικών που πρέπει να εφαρμοσθούν, για την απόλυτη 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με εκείνη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράταση 
των δασικών 
χαρτών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, 
η διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών σε περιοχές 
της ανατολικής Αττικής, δυτικής Αττικής, Καβάλας και 
σε την ΠΕ Τρικάλων.

Αυτό σημαίνει ότι για τους χάρτες αυτούς, που αφο-
ρούν στο 5% της έκτασης της χώρας, ξεκινούν οι δι-
αδικασίες μερικής κύρωσης, οι οποίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες. Πρόκειται για χάρτες 
που αναρτήθηκαν την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018, 
παρέμειναν σε ανάρτηση 9 μήνες, τον τριπλάσιο δηλα-
δή χρόνο από την προβλεπόμενη διάρκεια.

Παράλληλα, δίνεται παράταση τριών μηνών στην 
ανάρτηση δασικών χαρτών, έως 28 Ιουνίου 2019 (και 
για τους κατοίκους εξωτερικού), με τροπολογία που κα-
τατίθεται στο ν/σ του υπουργείου Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι περιοχές: πρώην ΟΤΑ 
Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανά-
φης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολε-
γάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρ-
βούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω 
Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων.

Η ανάρτηση αυτή ξεκίνησε την περίοδο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2018 και αφορά μεταξύ άλλων τις περιο-
χές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 
Ιουλίου 2018, αλλά και περιοχές των Κυκλάδων 
για τις οποίες ετοιμάζονται ρυθμίσεις για τις 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως έχει δεσμευτεί το 
ΥΠΕΝ.

Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστη-

ριοποιείται στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας Πά-
ρου και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα δρομολό-
για έως τις 10 Απριλίου 2019.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 - 10:15 

– 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 14:15 
– 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 - 20:15 
– 22:30 – 23:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 10:30 

– 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 - 20:30 
– 22:45 – 23:30.

Όχι για το 
μέλι στην 
οικοτεχνία

Με επίκαιρη ερώτηση στη βουλή, ο βουλευ-
τής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μανιός, στις 
28/3/2019, ζήτησε από την υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιο-
ρίδου, να ενταχθεί το μέλι στα προϊόντα οικοτε-
χνικής παρασκευής, που είναι προϊόντα τα οποία 
παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας, 
αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παρα-
γωγής.

Ο κ. Μανιός τόνισε ότι αν λάβουμε υπόψη τον 
ορισμό της μεταποίησης το μέλι δεν είναι προϊ-
όν που βγαίνει με κάποια επεξεργασία, όμως θα 
πρέπει να μελετηθεί από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου και ίσως να χρειαστεί να λυθεί με νο-
μοθετική πρόβλεψη αν θέλουμε ο θεσμός της οι-
κοτεχνίας να γίνει αντιληπτός στους μικρούς πα-
ραγωγούς όλων των ειδών των προϊόντων που 
μεταποιούνται.

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, απάντησε ότι η οικο-
τεχνία αναφέρεται κυρίως στη μεταποίηση και με 
βάση τον Κανονισμό 852/2004, που προσδιορίζει 
τη μεταποίηση, πρόκειται για την ενέργεια με την 
οποία ουσιαστικά τροποποιείται το αρχικό προϊόν, 
είτε με θερμική επεξεργασία, είτε με αποξήρανση, 
είτε με εκχύλιση, είτε με εξώθηση, είτε με συνδυ-
ασμό όλων αυτών. Με βάση και την απόφαση για 
την οικοτεχνία, αλλά και από το γεγονός ότι το 
μέλι δεν μπορεί να μεταποιηθεί γίνεται αντιληπτό 
ότι το μέλι δεν μπορεί να περιληφθεί στην 
οικοτεχνία.

Τόνισε όμως ότι η νέα υπουργική απόφαση, για 
άμεση προμήθεια των προϊόντων από τους 
παραγωγούς σε καταστήματα λιανικής 
πώλησης μέχρι την ποσότητα των 1.200 
κιλών, δίνει μία ουσιαστική διέξοδο προς τους 
ανθρώπους που ασχολούνται με τη μελισσοκομία 
ώστε να αξιοποιούν οι ίδιοι το προϊόν της παρα-
γωγής τους και να εισπράττουν οι ίδιοι το κέρδος 
από την παραγωγή αυτή.

Άποψεις - Ειδήσεις

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Θέατρο

Η θεατρική ομάδα Υρία Λευκών, παρουσιάζει στην 
αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα, στις 5,6 
και 7 Απριλίου, και ώρα 20.30, το έργο «Δύο γυναίκες 
χορεύουν», του Ισπανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία 
Μπενέτι Ζουρνέτ.

Το «Δυο γυναίκες χορεύουν» μεταφράστηκε από τη 
μεταφραστική ομάδα Els de Paros, που σημαίνει στα 
καταλανικά «Οι παριανοί». 

Την ομάδα αποτελούν οι Γιάννης Μαντάς, Αλέξαν-
δρος Μπαβέας, Μαρία Χατζηεμμανουήλ, και Δημή-
τρης Ψαρράς. Της έδωσαν αυτό το όνομα γιατί και 
οι τέσσερις γνωρίστηκαν στις Λεύκες, στο «Σπίτι της 
Λογοτεχνίας», σ’ ένα σεμινάριο μετάφρασης του ΕΚΕ-
ΜΕΛ.

Πρόκειται για μία παράσταση που διαγράφει την αν-
θρώπινη μοναξιά, είτε ως αναγκαία εξέλιξη της ζωής, 
είτε ως μία βίαιη συνθήκη που αντανακλά τον «χαμένο» 
χρόνο. Δυο γυναίκες ξένες μεταξύ τους, συναντιούνται 
τυχαία και σιγά-σιγά αρχίζουν να ανακαλύπτουν η μία 
την άλλη. Πρωταγωνιστούν η Μαρίνα Δράγαζη και η 
Ντόρα Σκαβάρα.

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

Επίσκεψη 
Γλυνού

Την Πάρο επισκέφθηκε ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου», Μανώλης Γλυνός.

Συνοδευόμενος από τους υποψήφιους περιφερει-
ακούς συμβούλους συναντήθηκε με κατοίκους και 
καταστηματάρχες στο κέντρο της Παροικιάς, ενώ επι-
σκέφθηκε δημοτικές υπηρεσίες, και στη συνέχεια πή-
γαν στο 1ο πρότυπο εθελοντικό κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. στη 
Νάουσα.

Επόμενος σταθμός ήταν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο, Ν. Τσιγώνια, ο 
οποίος ανέλυσε τα προβλήματα αλλά και τις προο-
πτικές ανάπτυξης του Συνεταιρισμού. Ακόμα, επισκέ-
φθηκαν το Κ.Υ. Πάρου, ενώ ακολούθησε συνάντηση με 
εκπροσώπους αθλητικών σωματείων του νησιού μας.

Τέλος, την Τρίτη 2/4 επισκέφθηκε την Αντίπαρο και 
συναντήθηκε με τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο 
Αντιπάρου, Αναστάστιο Φαρούπο και Ιωάννη Βασιλό-
πουλο, τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα υποστε-
λέχωσης που αντιμετωπίζει ο δήμος.

Ψιτ ψιτ 
κύριοι 
υποψήφιοι 
και μη

Ψιτ ψιτ εσείς κύριε υποψήφιε δεν μου λέτε 
πόσες είναι οι θέσεις των αντιδημάρχων; «Τρεις». 
Μήπως θα τις κάνετε σαράντα σαν την σαραντα-
ποδαρούσα; «Τι είναι αυτά που λέτε κύριε, μας 
προσβάλετε». Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη 
μας όταν τάζετε στον καθένα ότι θα γίνει αντιδή-
μαρχος αν σας ακολουθήσει.

Ψιτ ψιτ κύριε, ναι εσείς της αντιπολίτευσης. 
Μπορείτε να μου πείτε, η «Ενότητα για το Μέλ-
λον» πώς θα ονομάζεται μετά τις εκλογές; «Όπως 
και τώρα». Νόμισα ότι θα το αλλάζατε. «Και πώς 
να ονομαζόμαστε δηλαδή;». Ενότητα στο παρελ-
θόν ή Ενότητα χωρίς μέλλον.

Ψιτ ψιτ κύριε, μήπως χαθήκατε και δεν βρί-
σκετε κάποια διεύθυνση; «Ναι μήπως μπορείτε να 
με βοηθήσετε; Ψάχνω μια γιαγιά που έχει μεγάλη 
οικογένεια. Την είχα συναντήσει πριν τέσσερα χρό-
νια».

Ζωή σε σας. Θα την βρείτε στο νεκροταφείο στο 
διάδρομο δεξιά. Εκεί είναι καμιά σαρανταριά συ-
νομήλικοί της, μπορείτε να τους μιλήσετε με άνε-
ση. Θα πιστέψουν ό,τι τους πείτε χωρίς αντίρρηση. 

Ψιτ ψιτ εσείς κύριε. Έμαθα ότι κατεβαίνετε 
στις εκλογές. Καταρχήν μην μου χαμογελάσετε, το 
γνωρίζω το κόλπο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί 
πρέπει οπωσδήποτε ο νυν δήμαρχος να κερδίσει 
τις εκλογές; «Γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει και 
μπορεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε».

Ψιτ ψιτ κύριε υποψήφιε, σας βλέπω να συμ-
βουλεύεστε ένα ημερολόγιο και να σημειώνετε 
πότε γίνονται γάμοι και βαφτίσια.

Μήπως θα γίνετε κουμπάρος με όλους αυτούς; 
«Σιγά που θα κουμπαριάσω με δαύτους. Για τις 
ψήφους τους θέλω». Τότε να πηγαίνετε και σε 
κηδείες. «Καλή ιδέα, όμως πώς να ξέρω πότε πε-
θαίνει κάποιος;». Θα σας βοηθήσει το γραφείο τε-
λετών, μπορεί να αναλάβει και την εκλογική σας 
καμπάνια.

Ψιτ Ψιτ κύριε: Πώς θα πείσετε τους εκλογείς 
ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν θα κάνει τα ίδια 
λάθη και στην επόμενη τετραετία; «Για βλάκες μας 
περνάτε να κάνουμε τα ίδια λάθη; Θα κάνουμε 
άλλα».

Ψιτ Ψιτ κύριε υποψήφιε σας παρακαλώ μη 
στέκεστε μπροστά στην εκκλησία. «Γιατί ποιος εί-
στε εσείς που θα μου το απαγορέψετε;». Εγώ όχι, 
αλλά οι Άγιοι που είναι μέσα. «Και τι σχέση έχω 
εγώ με τους αγίους;». Έχετε και παραέχετε. Από 
τότε που αρχίσατε να τάζετε θέσεις στον δήμο για 
να σας ψηφίσουν, οι Άγιοι έμειναν χωρίς τάματα.

Ψιτ ψιτ You Mister. «Γιατί μου μιλάτε Αγγλι-
κά, δεν βλέπετε που είμαι Έλληνας;». Μα δεν σας 
έχω ξαναδεί στο χωριό μου. Περαστικός είστε; 
«Είμαι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές και πέ-
ρασα να σας δω». Τότε επιτρέψτε μου να σας απο-
χαιρετήσω, γιατί αυτή θα είναι η τελευταία φορά 
που σας βλέπω. Εκτός αν εκλεγείτε, οπότε θα σας 
δω πάλι μετά από τέσσερα χρόνια..

Ψιτ ψιτ κύριος. Ναι εσείς. Μπορείτε να μου 
πείτε τι είναι εδώ; Μήπως είναι ο Λευκός Οίκος 
στην Ουάσιγκτον; «Μα τι λέτε κύριε. Εδώ είναι ο 
Λευκός Μύλος  στην Αγία Άννα». Εσείς αναφέρατε 
ότι ο τρόπος που προβάλλεται ο δήμαρχος μοιάζει 
με αυτόν του Ομπάμα; «Ναι το είπαμε. Σας πειρά-
ζει;». Όχι εμένα δεν με πειράζει, αλλά εσάς θα σας 
πειράξει, γιατί, αφού θέλετε να μοιάσετε ακριβώς 
στον Ομπάμα τότε ο κόσμος θα σας μαυρίσει στις 
εκλογές.

Δημήτρης Καλανδράνης

Ένα παραμύθι 
τελείωσε, ένας 
άρχοντας 
έφυγε

Το παραμύθι είναι ο φανταστικός χώρος της ομορ-
φιάς, των χρωμάτων και των αρωμάτων, και ο άρχο-
ντας είναι ο ιδρυτής Γιάννης Πατίστας.

Πάνω στην πανσέληνο και την εαρινή ισημερία, 
άφησε την τελευταία του πνοή στην Πάρο που τόσο 
αγάπησε, λάτρεψε και πέρασε τόσο καλά από τότε 
που άφησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 
Αδυναμία του η «Πάνδροσος».

Γεμάτος αγάπη, ευγένεια και καλοσύνη, απολάμβανε 
την κάθε στιγμή ενθουσιασμένος από την αγάπη των 
Παριανών. Αγάπησε και αγαπήθηκε. Πρόσφερε και του 
πρόσφεραν. Καλό σου ταξίδι, έφυγες χωρίς κανένα 
παράπονο. Είσαι στην Πάρο για πάντα αγαπημένε μου.

Λίτσα Πατίστα
Υ.Γ.: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπα-

ραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές μας. Δεν ήμουν 
μόνη. Είχα τεράστια βοήθεια και αγάπη από το επιτε-
λείο των γιατρών, οι οποίοι είναι πλέον και φίλοι μου. 
Οφείλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ιατρούς 
της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών: Μαρία Καρβουννιάρη, 
Γ. Κατσίφη, Ν. Μπρουχούτα, Γ. Νάση, Γ. Σαφό, Λ. Μαρ-
μούτα, Γ. Πολυζώη.

Από το «ΙΑΣΩ GENERAL» τους Δ. Καλιοτζή, Θ. 
Μπαρλογιάννη, Β. Ζησιμοπούλου, Μ. Σαφαρίκα.

Τον Στράτο Μπίσια από το Ξυλόκαστρο.
Φυσικά και τους γιατρούς στην Πάρο, Γιώργο και 

Αντώνη Ξένο, Χρ. Δαφερέρα, Φανή Μπλε, Κ. Λιβανίδη. 
Ιδιαιτέρως Θέλω να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Σκούρ-
τη για το ενδιαφέρον  του, τη μεγάλη του αγάπη και 
φυσικά το Κ.Υ. Πάρου για τη βοήθεια που προσέφερε 
συνολικά.

Επίσης ιδιαιτέρως ευχαριστώ την κ. Ευγγελία Τσιάρα 
από την «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟ», καθώς και την φαρμακοποιό, 
Μαρίνα Νουλά και τη Μαρία Τζώρζη από τη Σύρο.
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Στην εκδήλωση έγινε και η παρουσίαση των πρώ-
των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού, ενώ ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Ρο-
κονίδας, στην ομιλία άσκησε κριτική στη νυν δημο-
τική αρχή, ενώ ανέπτυξε και τις δικές του προτάσεις.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Ροκονίδα έχουν 
ως εξής:

«Πρέπει να το πούμε, η σημερινή σας παρουσία εδώ 
είναι συγκλονιστική. Μας δίνει φτερά στα πόδια. Μας 
πείθει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ανταπόκριση στο 
κάλεσμά μας για να βάλουμε πλάτη να αλλάξουν τα 
πράγματα.

Σήμερα ανοίγει για μας, τη «Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου», που για τρίτη συνεχή φορά είμαι ο επικεφαλής 
της, επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Πάρου σαν εκλεγμένος δημο-

τικός σύμβουλος βρίσκομαι από το 1994. Σαν «Λαϊκή 
Συσπείρωση», από το 2010. Σε αυτά τα εννιά χρόνια 
παρουσίας και δράσης του συνδυασμού:

- Εναντιωθήκαμε στον αντιδραστικό χαρακτήρα 
του νομοθετικού πλαισίου για την τοπική διοίκηση, 
τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη 1». 

- Αναδείξαμε τα αίτια της μετατροπής των δήμων 
σε διαχειριστές μιας πολιτικής που είναι σε βάρος 
των λαϊκών συμφερόντων.

- Πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία της «Λαϊκής 
Επιτροπής» το 2011 ενάντια στον ΕΕΤΗΔΕ και τα 
κομμένα ρεύματα  των νοικοκυριών.

- Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες για τη δημόσια 
δωρεάν υγεία στο νησί μας και ήμασταν μπροστά στις 
μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του παριανού λαού την 
περίοδο 2012-13.

- Πρώτοι θέσαμε το ζήτημα των ανεμογεννητρι-
ών με εκδήλωση το Μάη του 2014 στον «Αρχίλοχο», 
ενάντια στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στο 
νησί μας, όταν η πλατιά αντίληψη ήταν ότι μιλάμε για 
«πράσινη ανάπτυξη».

- Προβάλλαμε επιτακτικά τη διεκδίκηση μονιμο-
ποιήσεων και προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με 
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο Δή-
μος της Πάρου είναι στελεχωμένος με τα 2/3 περίπου 
του προβλεπόμενου προσωπικού.

- Στηρίξαμε καθοριστικά τους συμβασιούχους του 
Δήμου, όταν για μήνες ήταν απλήρωτοι, τους εργαζό-
μενους του Δήμου και στις δημοτικές επιχειρήσεις για 
την πληρωμή των επιδομάτων που δικαιούνταν.

- Στηρίξαμε κάθε κατηγορία εργαζόμενων φέρνο-
ντας τα προβλήματα και τα αιτήματα τους στο δημο-
τικό συμβούλιο και προωθώντας τα στον κοινοβου-
λευτικό έλεγχο.

- Καταγγείλαμε την πολιτική της ΕΕ για την αλιεία 
που στο στόχαστρό της έχει βάλει τη παράκτια και 
μεσαία αλιεία και στηρίξαμε τους ψαράδες μας σχε-
τικά με την  τοποθέτηση των συσκευών αυτόματου 
εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.  

- Παλέψαμε για να μη καταργηθεί η ΔΟΥ της Πά-
ρου και στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζόμενων σε 
αυτή. 

- Τα θέματα της πολιτικής προστασίας, της 
προστασίας από σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές και 
άλλα φυσικά φαινόμενα, ήταν πάντα για μας στην 
ημερήσια διάταξη.

- Ζητούσαμε μόνιμα μια σειρά από μέτρα ανακού-
φισης των λαϊκών στρωμάτων, όπως: Την κατάργηση 
των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για χαμηλά 
οικογενειακά εισοδήματα. Τη μείωση των ανταποδο-
τικών τελών. Μέτρα απαλλαγής ή μείωσής τους σε 
πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια 

Κ. Ροκονίδας: 
«Ας κάνουμε την 
πραγματική διαφορά για 
μας και το νησί μας»
Η συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, που πραγματοποιήθηκε στην 
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ στην Παροικιά, ήταν μία από τις 
μεγαλύτερες πολιτικές συγκεντρώσεις που έχει ζήσει το νησί μας.
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άνεργοι, τα ΑμεΑ και οι πολύτεκνοι κλπ. Κάτω από τις 
επανειλημμένες προτάσεις μας και από την πίεση μας 
κάποια από αυτά τα μέτρα έγιναν αποδεκτά από τη 
δημοτική αρχή.

- Φέραμε με επιμονή τα προβλήματα της σχολι-
κής στέγης στο δημοτικό συμβούλιο.

- Ήμασταν πάντα παρόντες σε κάθε καταστροφι-
κό φαινόμενο, στις πλημμύρες και φωτιές. 

Και βέβαια σε αυτό το διάστημα των εννέα χρόνων 
και λάθη κάναμε και αδυναμίες είχαμε και παραλή-
ψεις αλλά ποτέ δεν σταυρώσαμε τα χέρια, ποτέ δεν 
είπαμε «έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε;».

Διεκδικούμε!
Στη συνέχεια της ομιλία του ο κ. Ροκονίδας υποστή-

ριξε ότι ο συνδυασμός του θα διεκδικήσει και θα αγω-
νιστεί για τα παρακάτω ζητήματα:

«- Τα απαραίτητα έργα υποδομής που έχει ανά-
γκη το νησί μας και απαντούν στο πως εμείς αντιλαμ-
βανόμαστε τη ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Γιατί 
αν δεν σέβεσαι τους κατοίκους του τόπου σου δεν 
μπορείς να σέβεσαι ούτε τους επισκέπτες του. 

- Στρατηγικό σχεδιασμό και χρονικό ορίζοντα, 
με τη πραγματική δική σας συμμετοχή και συμβολή 
θα δρομολογήσουμε όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα 
προσωρινά ή μόνιμα μέτρα και θα αγωνιστούμε 
μαζί με σας για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των που χρόνια τώρα μας βασανίζουν σαν γάγγραινα 
όπως το κυκλοφοριακό, η ασφαλής και απρόσκοπτη 
κίνηση πεζών και ατόμων ΑΜΕΑ 

- Τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε αναγκαί-
ες υποδομές μιας σύγχρονης κοινωνίας όπως είναι 
η ύδρευση και η αποχέτευση. Οι επεκτάσεις και οι 
εκσυγχρονισμοί των υπαρχόντων ΒΙΟΚΑ, η τριτογε-
νής επεξεργασία των λυμάτων και η διάθεση για τις 
ανάγκες της άρδευσης πρέπει να προχωρήσουν και 
να ολοκληρωθούν. Η τριτοκοσμική κατάσταση του 
προβλήματος της αποχέτευσης στον Κώστο, τις Λεύ-
κες και την Αλυκή-Αγκαιριά, έργων αναγκαίων από 
το παρελθόν που έχουν μείνει στα χαρτιά εδώ και 20 
χρόνια.

- Την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων οδο-
ποιίας στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο που 
οι φετινές βροχοπτώσεις επέτειναν τη τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται. 

- Την εξασφάλιση της στατικής επάρκειας και 
συνολικής ασφάλειας όλων των δημοτικών κτιρίων 
που δέχονται καθημερινά χιλιάδες ανθρώπων, κοινό 
και εργαζόμενους. 

- Το συνολικό σχεδιασμό και τη κρατική χρηματο-
δότηση όλων των αναγκαίων μέτρων και έργων για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κλπ), άλλων 
ατυχημάτων από τα οποία κινδυνεύει το φυσικό μας 
περιβάλλον (ναυτικά ατυχήματα κλπ)

Διεκδικούμε:
- Την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλ-

λοντος με ό,τι περιλαμβάνει αυτό: την ατμόσφαιρα, 
το νερό, το δασικό πλούτο όπως αυτός νοείται στα 
νησιά μας, τους ελεύθερους χώρους και όλα τα απα-
ραίτητα έργα για αυτά.

- Αντιπαλεύουμε με κάθε μέσο και τρόπο την 
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στο νησί μας. 
Προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα βρουν 
σύσσωμο το παριανό λαό απέναντι τους  με μας 
μπροστά, σε κάθε  προσπάθεια εγκατάστασης.

- Την ασφαλή διευθέτηση των ρεμάτων.
- Την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης 

των ακτών κύρια της ανατολικής και νοτιοανατολικής 
Πάρου. 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:
- Την καθολική παροχή υψηλού επιπέδου 

δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και Πρόνοιας, με την ανάπτυξη, στελέχωση 
και εξοπλισμό των αναγκαίων υποδομών και χρημα-
τοδότηση αποκλειστικά από το κράτος, γιατί ο λαός 
μας τα έχει πληρωμένα και διπλοπληρωμένα.

- Την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, υποδομές αθλητι-
σμού, πολιτισμού, ελεύθερων χώρων.

- Τη φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, την προστασία των ΑμΕΑ, των 
ηλικιωμένων μέσα από ένα διευρυμένο κρατικό δί-
κτυο δομών. Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπι-
κού για τη λειτουργία αυτών των δομών.

- Την κρατική χρηματοδότηση και υποδομές για 
τον πολιτισμό, τον μαζικό αθλητισμό, για τους φορείς 
και τα σωματεία που οργανώνουν αυτές τις αναγκαί-
ες δραστηριότητες σε κάθε χωριό, σε κάθε γωνία του 
νησιού μας.

Διεκδικούμε, απαιτούμε και θα αγωνιστούμε 
για:

- Τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα 
τις ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια 
υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι με κριτήριο την 
κερδοφορία κάποιων.

- Την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δράσεων.

- Την επαναφορά των συντελεστών του μει-
ωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας, τη κατάργηση του στα 
είδη και τις υπηρεσίες λαϊκής κατανάλωσης, στη μεί-
ωση του μεταφορικού κόστους και του κόστους των 
καυσίμων.

- συνολικά για τα προβλήματα της νέας γενιάς και 
της τρίτης ηλικίας».

Απορρίμματα
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κ. Ροκονί-

δας, αναφερόμενος στο πρόβλημα των απορριμμάτων 
υποστήριξε:

«Πέντε χρόνια τώρα οι δημοτικοί άρχοντες 
δεν εμπιστεύτηκαν και δεν αξιοποίησαν την 
εμπειρία και τη γνώση του υπάρχοντος προσω-
πικού ώστε να διαμορφώσουν με τη βοήθειά του ένα 
σχεδιασμό στο τομέα της καθαριότητας με δεδομένη 
τη πολιτική της συρρίκνωσης του προσωπικού της 
καθαριότητας αυτά τα χρόνια. Πέντε χρόνια εμείς 
τους λέμε: 

- Να προχωρήσουν στη μελέτη του δεύτερου 
κυττάρου του ΧΥΤΑ. Η ζωή του υπάρχοντος 
κυττάρου θεωρητικά έχει λήξει από το 2018 και 

πρακτικά μέσα στο 2019. Μέχρι σήμερα μελέτη για 
το 2ο κύτταρο δεν υπάρχει. Τι θα γίνει με την ενα-
πόθεση των απορριμμάτων από δω και πέρα; Εμείς 
υποψιαζόμαστε τη συνέχεια που θέλει να δώσει σε 
βάρος των δημοτών ο Μ. Κωβαίος. Θα περιμένουμε 
όμως να απαντήσει ο ίδιος πως θα αντιμετωπίσει ο 
δήμος το αδιέξοδο που εκείνος δημιούργησε.

- Να γίνει μελέτη για την ύπαρξη σταθμών 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε Παροικιά και 
Νάουσα τουλάχιστον, με τοποθετημένα σε αυτούς 
presscontainer μεγάλης χωρητικότητας (…).

- Να αποκτηθούν σύγχρονα μηχανοκίνητα 
αμαξίδια οδοκαθαριστών που πολλαπλασιάζουν 
τις δυνατότητες και τη παραγωγικότητα εργασίας 
τους με δεδομένο ότι ο αριθμός τους είναι μικρός και 
οι ανάγκες πολλές.

- Να εκσυγχρονιστεί και να αυξηθεί ο στόλος 
με κατάλληλα οχήματα καθαριότητας και όχι μόνο. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο δήμος αυτή τη 
στιγμή διαθέτει 8 απορριμματοφόρα, το ένα ηλικίας 5 
και τα άλλα 11-23 ετών. Πρόσφατα και στο τέλος της 
πενταετίας της, η δημοτική αρχή προχώρησε σε ανά-
λογο διαγωνισμό για 11 συνολικά οχήματα, απόφαση 
που υπερψηφίσαμε (…).

- Να αποκτήσει ο δήμος τον αναγκαίο χώρο 
για τη συντήρηση, τη στάθμευση των οχημάτων 
του και τη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες. 
Ο δήμος διαθέτει αυτή τη στιγμή 37 οχήματα κάθε 
τύπου και όταν ολοκληρωθεί η αγορά των 11 συνο-
λικά 48 οχήματα. Παρά τις προσπάθειες του προσω-
πικού όλη αυτή η περιουσία του παριανού λαού είναι 
εκτεθειμένη στο έλεος των καιρικών φαινομένων (…).

- Με συγκεκριμένες δράσεις και τη συμμετοχή 
των δημοτών να προχωρήσει η μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων και η αύξηση των ανακυκλώσι-
μων υλικών. 

- Να υπάρξει διαφοροποίηση των δημοτικών 
τελών σε επαγγελματικές κατηγορίες που παράγουν 
μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων πχ πολυκαταστή-
ματα
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- Στις επανειλημμένες προτροπές μας για υπο-
γειοποίηση κάδων σε κεντρικά σημεία τουλάχιστον 
της Παροικιάς και της Νάουσας η απάντηση ήταν 
ο περιφραγμένος σκουπιδότοπος κάτω από τον Αγ. 
Κωνσταντίνο, με τη γνωστή τακτική να δείχνει σαν 
υπεύθυνο το προσωπικό. Από όλα αυτά καταλα-
βαίνει κανείς τι εννοεί όταν ο Δήμαρχος μιλάει 
για στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα του για 
την Πάρο.

- Αντί λοιπόν να πάρουν μέτρα και να κάνουν 
σχεδιασμό με τις υπάρχουσες δυνατότητες για να 
λύνουν προβλήματα στο τομέα καθαριότητας, βολεύ-
τηκαν στο καθεστώς των εργολαβιών των πολλών 
χιλιάδων ευρώ.

- Αντί να διευρύνουν τους τρόπους μείωσης 
του όγκου των απορριμμάτων που θάβονται και αύ-
ξησης όγκου ανακυκλώσιμων υλικών, αναλώθηκαν 
σε επικοινωνιακές αναποτελεσματικές φιέστες που 
κόστισαν ακριβά στο παριανό λαό.

Εμείς δεν είπαμε ποτέ, ότι ο δήμος δεν πρέπει 
να αναθέτει τις απαραίτητες εργολαβίες όταν 
το απαιτούμενο προσωπικό δεν επαρκεί για να 
είναι το νησί μας χειμώνα καλοκαίρι καθαρό. 
Άλλο αυτό, άλλο να επαναπαυόμαστε στη φιλοτιμία 
του προσωπικού και άλλο μοιράζουμε αβέρτα και 
προκλητικά τα χρήματα των δημοτών. Όλα αυτά φυ-
σικά αποτελούν δικές μας κομματικές ιδεοληψίες για 
τον Μ. Κωβαίο και τους επικοινωνιολόγους του και 
όχι ανυπαρξία επιχειρημάτων από μέρους του». 

Λιμενικά έργα
Για τη μικτή χρήση του λιμανιού που δημιουργεί προ-

βλήματα ο κ. Ροκονίδας πρότεινε: α) Ολοκλήρωση του 
masterplan του λιμανιού με αποκλειστικές χρήσεις, 
επιβατικού λιμένα, αλιευτικού καταφυγίου, καταφυγί-
ου τουριστικών και μικρών ερασιτεχνικών σκαφών και 
β) Προσωρινή χρήση ως εμπορικού λιμένα με περιο-
ριστικούς όρους.

Για το παραλιακό μέτωπο από τα Λιβάδια μέχρι τον 
Κάτω Γιαλό, συμπεριλαμβανόμενου του πάρκου του 

Αγ. Νικολάου μέχρι τη διασταύρωση του περιφερεια-
κού είπε: «Διεκδικούμε το απαραίτητο για όλους έργο 
του εμπορικού λιμανιού και επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για την  υλοποίηση του, στη θέση Καμινάκι, θέση 
που έχει επιλεγεί εδώ και 20 περίπου χρόνια, ως μο-
ναδική για το σκοπό αυτό με όρους και προϋποθέσεις:

1. Να υπάρξει άμεσα χάραξη και κατασκευή 
νέου οδικού άξονα με κριτήριο τη μικρότερη δυνα-
τή όχληση κατοικημένων περιοχών.

2. Να λύνει το πρόβλημα των εμπορευματικών 
μεταφορών.

3. Το μέγεθος του έργου να ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές ανάγκες και να έχει μεσο-μακρο-
πρόθεσμη προοπτική.

4. Να προβλέπεται η δυνατότητα φόρτωσης 
αδρανών υλικών, εφόσον αυτή τηρεί τους κανόνες 
νομιμότητας και για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η 
δραστηριότητα, με τρόπο σύγχρονο για την προστα-
σία περιβάλλοντος και μέτρα κατά της οποιαδήποτε 
όχλησης».

Ολοκληρώνοντας συμπλήρωσε: «Και εδώ η στάση 
του δημάρχου δημιουργεί κινδύνους ακύρωσης ενός 
σημαντικού έργου, αφού ο ίδιος άρχισε να ρητορεύ-
ει για λιμάνι διπλής χρήσης (επιβατικό- εμπορικό), 
χωρίς κανένα θεσμοθετημένο όργανο να έχει τέτοια 
θέση ή απόφαση, αντί να διεκδικεί το έργο με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, που και το πρόβλημα του 
εμπορικού λιμανιού λύνουν και την υποβάθμιση της 
περιοχής αποτρέπουν».

Αθλητισμός
Ο κ. Ροκονίδας ανέφερε αναλυτικά τις αθλητικές 

υποδομές που χρειάζεται το νησί μας.
- Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι.
- Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Νάουσα (Δέ-

σμευση στη βάση της πρότασης των συλλόγων Νηρέ-
ας-Ναϊάς για το αγροκήπιο της Νάουσας, με σταδιακή 
ή συνολική υλοποίηση του έργου.

- Μελέτη για τον χώρο κατασκευής θερμαινόμενης 
πισίνας ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Πολιτισμός – σχολεία
Για τον πολιτισμό ο κ. Ροκονίδας είπε: «Είναι κατάντια 

για τον τόπο μας η στέρηση ενός χώρου που θα στεγά-
ζει τη πολιτιστική δημιουργία, τη καλλιτεχνική παρου-
σία, τη δυνατότητα ενός σύγχρονου κινηματοθεάτρου.  
Ο δήμαρχος Πάρου είναι αντιπρόεδρος του Βελεντζεί-
ου Ιδρύματος. Εκτός από αντιπαλότητα με το Ίδρυμα, τι 
άλλο έχει να παρουσιάσει;».

Για τα σχολεία είπε: «Τα προβλήματα του 2ου Δημοτι-
κού παραμένουν 5 χρόνια άθικτα και η περίφημη μελέτη 
του 2ου Γυμνασίου μετατράπηκε σε γεφύρι της Άρτας».

Δημοτική περιουσία
Ο κ. Ροκονίδας επέμεινε στην καταγραφή της δη-

μοτικής πριουσίας. Αναφερόμενος στο ακίνητο που 
στεγάζει την τράπεζα Πειραιώς, που επέστρεψε στην 
κυριότητα του δήμου Πάρου είπε: «Μέχρι σήμερα ο 
δήμος δεν έχει ολοκληρώσει τις επαφές του με την 
τράπεζα και δεν εισπράττει μίσθωμα. Ρωτάμε τον δή-
μαρχο που θα έπρεπε να προασπίζεται τη δημοτική 
περιουσία. Ποιος ιδιοκτήτης θα είχε τέτοια συναλλα-
κτική συμπεριφορά απέναντι στο μισθωτή του;».

Ακόμα, για τον ξενώνα της Νάουσας είπε ότι ο δή-
μος τον παρέδωσε σε ιδιώτη για την αποκατάσταση 
και εκμετάλλευσή του από εκείνον μετά από πλειοδο-
τικό διαγωνισμό, χωρίς όμως ο δήμος να έχει προχω-
ρήσει σε οικονομικοτεχνική μελέτη και να έχει βάση 
εκκίνησης του διαγωνισμού και αναρωτήθηκε: «Αν 
νοίκιαζαν οι δημοτικοί άρχοντες το δικό τους ακίνητο, 
θα είχαν μια τιμή εκκίνησης ή θα το έδιναν σε όποιο 
έδινε απλά τα περισσότερα;».

Για τον ξενώνα των Λευκών υποστήριξε ότι βρίσκε-
ται σε άθλια κατάσταση και ο τρόπος αξιοποίησης του 
αμφισβητείται καθολικά, ενώ συμπλήρωσε: «Το ακίνη-
το αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στέ-
γαση του έκτακτου προσωπικού διάφορων υπηρεσι-
ών, προσωρινή τουλάχιστον στέγαση εκπαιδευτικού ή 
νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να αποποιούμαστε 
της υποχρέωσης της πολιτείας να καλύπτει με επίδο-
μα ενοικίου τους υπαλλήλους (…)».

Τέλος, έκανε αναφορά στα σφαγεία ότι σήμερα βρί-
σκονται σε άθλια κατάσταση, παρατημένα χωρίς καμιά 
συντήρηση εδώ και χρόνια. 

Άλλα ζητήματα
Για το κυκλοφοριακό ζήτημα υποστήριξε ότι η 

δική του πρόταση περιλαμβάνει μελέτη όλου του πα-
ραλιακού μετώπου από τα Λιβάδια μέχρι τον Κάτω 
Γιαλό συμπεριλαμβανόμενου του πάρκου του Αγ. Νι-
κολάου μέχρι τη διασταύρωση του περιφερειακού. 

Ακόμα, υποστήριξε τη χάραξη και κατασκευή νέου 
οδικού άξονα με τη μικρότερη δυνατή όχληση κατοι-
κημένων περιοχών, τη λύση του προβλήματος των 
εμπορευματικών μεταφορών (καύσιμα κλπ). Για το 
θέμα των αδρανών υλικών ο κ. Ροκονίδας έκανε ανά-
λυση μιλώντας για τους κανόνες νομιμότητας, ενώ 
υποστήριξε ότι «η διφορούμενη για ψηφοθηρικούς 
λόγους στάση του δημάρχου τον οδηγεί στην  ρητο-
ρεία για λιμάνι διπλής χρήσης (επιβατικό-εμπορικό), 
χωρίς κανένα θεσμοθετημένο όργανο να έχει τέτοια 
θέση ή απόφαση».

Για την κοινωνική πολιτική πρότεινε τη μείωση ή 
κατάργηση δημοτικών τελών στους οικονομικά αδύ-
νατους, στήριξη του κέντρου ΑΜΕΑΙ  και όλων των 
δομών που έχουν να κάνουν με την τρίτη ηλικία. Ακό-
μα, κατάργηση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς 
για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, διε-
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ρεύνηση δυνατότητας πρωινού γεύματος για όλους 
τους μαθητές, λειτουργία απαραίτητων κοινωνικών 
δομών, όπως κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, 
φροντιστήριο.

Πολεοδομικά κ.α.
Για τη διεύθυνση Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος είπε 

ότι υπάρχει στα χαρτιά χωρίς στελέχη και επομένως 
χωρίς δυνατότητες αντιμετώπισης και οργάνωσης του 
τομέα της.

Για το αεροδρόμιο είπε ότι: «κανείς δεν απαξιώνει 
τα πλεονεκτήματα αυτής της λειτουργίας. Επισπεύ-
σαμε έτσι ένα έργο, ενώ με μικρή χρονική καθυστέ-
ρηση θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε κτιριακές 
εγκαταστάσεις με προοπτική. Έτσι ενώ η AEGEAN 
έλυσε το πρόβλημα της, εμείς όμως συνεχίζουμε να 
διεκδικούμε κτιριακές εγκαταστάσεις που να εξυπη-
ρετούν με αξιοπρέπεια τους επιβάτες. Από την άλλη η 
ΑΜΚΕ που στήθηκε για να βάλει τη τοπική κοινωνία 
στο παιχνίδι της μείωσης του κόστους κατασκευής 
των εγκαταστάσεων για την AEGEAN, μέχρι σήμερα 
δεν έχει κάνει δημόσιο απολογισμό για τις δαπάνες 
που έκανε και που πήγαν οι εισφορές των παριανών».

Το πολιτικό ψέμα
Ο κ. Ροκονίδας στη συνέχεια είπε: «Δε μηδενίζου-

με και δεν απαξιώνουμε το όποιο έργο της δημοτικής 
αρχής. Την κατηγορούμε ότι υποτάχτηκε στην κυβερ-
νητική πολιτική και δεν πρόταξε τις ανάγκες του τό-
που, δεν όρθωσε το ανάστημα της (…).

Την κατηγορούμε γιατί μπροστά στα αδιέξοδα της 
πολιτικής της υιοθέτησε ακόμα ως πολιτική πρακτική 
την ανακρίβεια και το πολιτικό ψέμα.

- Επικαλείται η δημοτική αρχή ότι έδωσε ανά κά-
τοικο 3χλμ συντηρημένου δρόμου και δεν έκαναν τον 
πολλαπλασιασμό για να δουν ότι με αυτά που λένε 
ξεπέρασαν το μήκος του ισημερινού της γης (…). Επι-
καλείται η δημοτική αρχή ότι έδωσε ανά κάτοικο 0,18 
νέα  χλμ αποχέτευσης και δεν έκαναν τον πολλαπλα-
σιασμό για να δουν ότι το εξαγόμενο είναι 2.700 νέα 

χλμ. αποχέτευσης! Επικαλείται η δημοτική αρχή ότι 
έδωσε 54.000 για εμβολιασμούς των αδέσποτων, 
όταν τα χρήματα αυτά μπορούσε να πάρει από την 
πολιτεία αλλά λόγω ανικανότητας της, τα πλήρωσαν 
οι παριανοί πολίτες. Τα ψέματα εξάλλου σχετικά με 
το καταφύγιο των αδέσποτων είναι αυτά που έχουν 
βάλει το δήμαρχο στο στόχαστρο των φιλοζωικών 
σωματείων αλλά και των κατοίκων του Μαραθιού. 
Τελευταίο ψέμα η προσπάθεια του να στρέψει σε βά-
ρος μας τους Μαραθιανούς».

Ο κ. Ροκονίδας κλείνοντας την ομιλία του είπε: «Εί-
μαστε περήφανοι που εμπνέουμε όλους εσάς που 
είστε εδώ σήμερα και όσους δεν μπόρεσαν να είναι 
εδώ για διάφορους λόγους. Η παρουσία σας σήμερα 
εδώ απαντά στο πραγματικό δίλημμα που μπαίνει στο 
παριανό λαό και είναι ένα: Θα συνεχίσουμε στον 
ίδιο δρόμο που έχει οδηγήσει το τόπο μας εδώ ή 
μαζικά, δυναμικά θα βάλουμε πλάτη, θα αγωνι-
στούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να ικανοποι-
ήσουμε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τις 
ανάγκες που έχει το νησί μας;

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για το παριανό λαό 
στο σύνολο του και τη πολυσυζητημένη ανάπτυξη 
προς όφελος του. Εμπρός λοιπόν,  εμείς σας λέμε, θέ-
λουμε και μπορούμε στο δικό σας χέρι η λύση. Δώστε 
παντού τη ψήφο σας στη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Υποψήφιοι
Οι 59 πρώτοι υποψήφιοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης Πάρου, είναι οι εξής:
Άγουρος Άγγελος (έμπορος ξυλείας), Αλεξοπούλου 

Αφροδίτη (δημ. υπάλληλος), Αναγνωστόπουλος Σεβα-
στιανός (γεωπόνος), Αντωνίου Γιώργος (φανοποιός), 
Αργουδέλη Μαργαρίτα (ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων 
γλωσσών), Αρκάς Σταμάτης-Σιταράς (συντ/χος μη-
χανικός αεροσκαφών), Αυλίτης Πέτρος (αρχιτέκτων 
μηχανικός), Βαβανός Θεόδωρος (μηχανικός βιοσυστη-
μάτων), Βαβανού Εμμανουέλλα (έμπορος), Βαβανού 
Φένια (διακοσμήτρια), Βεντουρής Δημήτρης (συντ/

χος μηχανουργός), Βλάχου Γεωργία (ιδ. υπάλληλος), 
Βολοσυράκης Νικ. (εκπαιδευτικός), Γαράκη Ελένη, σύζ. 
Τσιγώνια Ηλία (οικιακά), Γεμελιάρης Εμμανουήλ (συντ/
χος ΟΣΕ), Γιουρτζίδης Χαρίλαος (ελ. επαγγελματίας), 
Δεικτάς Μανώλης (ηλεκτρολόγος), Δεκάριστος Γιώρ-
γος (λογιστής), Ζουμής Μανώλης (ιδ. υπάλληλος), Θε-
οδωράκου Ανθή (ιδ. υπάλληλος), Καλακώνας Μένεγος 
(έμπορος), Καλαμπαλίκης Νίκος (συντ/χος έμπορος), 
Καλλέργης Παναγιώτης (ξενοδοχοϋπάλληλος), Κα-
πούτσου Βούλα (εκπαιδευτικός), Καρμάτη – Μαυρα-
γκά Δέσποινα -Ντέπη- (ζωγράφος), Κατροδαύλη Έλλη 
-Ραγκούση- (συντ/χος), Κεφάλας Φραγκίσκος του 
Μιχ. (εκπαιδευτικός), Κουζούμη Βαρβάρα (συντ/χος 
ΟΑΕΔ), Λεγάκη Μαρκέλλα (κοινωνιολόγος), Μαούνη 
Φλώρα (έμπορος), Μαρινόπουλος Θανάσης (έμπο-
ρος), Μαρκοπούλου – Τουμάση Άρτεμις (υπάλληλος 
ΔΟΥ Πάρου), Μαρμαράς Γιάννης (συντ/χος τραπεζι-
κός), Μπασούλου Ιωάννα (συντ/χος αρχιτέκτων μηχα-
νικός), Patrocci Emanouella (αρχιτέκτων μηχανικός), 
Πάσχος Γεώργιος (συντ/χος εκπαιδευτικός), Παυλάκη 
Αγγελική (εκπαιδευτικός), Παυλάκης Γιώργος (συντ/
χος), Περιβόλας Δημήτρης (έμπορος), Πιτσικάλης Άγ-
γελος (μελισσοκόμος), Πουλοπούλου-Παπαδάκη Αλε-
ξάνδρα (συντ/χος έμπορος), Πουλοπούλου Ανδριανή 
(έμπορος), Ραγκούση Μαρία (αυτοαπασχολούμενη), 
Ροκονίδα Ηλέκτρα (ιδ. υπάλληλος), Ρουμπάνος Μιχά-
λης (φανοποιός), Ρούσσος Γιάννης (αγρότης – οικοδό-
μος), Ρούσσου Ζαχαρούλα-Νικολέτα (Μανραντώνη) 
(άνεργη βρεφονηπιοκόμος), Σαρρής Βαγγέλης (συντ/
χος), Σιδέρη Δήμητρα (εκπαιδευτικός), Τζανακόπου-
λος Γιάννης (γυμναστής – διασώστης ΕΚΑΒ Πάρου), 
Τζανακοπούλου Μανταλένα (συμβασιούχος υπάλ-
ληλος στο Κ.Υ. Πάρου), Τζαννετάκη Όλγα (συντ/χος 
αρχιτέκτων μηχανικός), Τζανή - Σαμπατζιώτη Νικολέ-
τα (πρώην συμβασιούχος δήμου Πάρου), Τσαντάνης 
Φραγκίσκος (συντ/χος αλιέας), Τσιγώνιας Νίκος (κτη-
νίατρος), Φραντζής Ανδρέας (συντ/χος υδραυλικός), 
Φραντζής Νίκος (υδραυλικός), Φωσκίνης Άκης (ψυ-
κτικός), Χουλιάρας Σωτήρης (αρχιτέκτων μηχανικός).

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κοινοτικές εκλογές 
του 1954

ΨΗΦΙΣΑΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑΙ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

 Μεγίστη είναι η σημασία των διεξαγομένων σή-
μερον Κοινοτικών εκλογών. Διότι από την εκλογικήν 
επιτυχίαν των καταλλήλων προσώπων, τα οποία σπα-
νίζουν εν ταις νήσοις μας, θα εξαρτηθεί η πρόοδος 
αυτών και η ευημερία των εν αυταίς διαμενόντων. Διά 
τούτο αισθανόμενοι επιτακτικόν  το καθήκον το οποίο 
προβάλλεται προ ημών, δεν ωροδούμεν ενώπιον αυ-
τών, αλλά λαμβάνομεν θέσιν υποδεικνύοντες τους κα-
ταλλήλους. 

Υπό το έμβλημα ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ», απεφάσισαν να κατέλθουν εις τον εκλο-
γικόν αγώνα Παροικίας, πρόσωπα εγνωσμένης όντως 
δράσεως, πείρας, θελήσεως, φλεγόμενα υπό μόνης 
της φιλοδοξίας να προσφέρουν τας υπηρεσίας των 
εις την πρώτη Κοινότητα των νήσων μας, την πρω-
τεύουσα αυτών.  Και το γεγονός τούτο μας συγκινεί 
βαθύτατα, διότι οι αποτελούντες τον Συνδυασμόν:

κ.κ. Αυλίτης Α., Γκίκας Α., Γράβαρης Β., Μά-
τσας Β., Μοστράτος Γ., Ποπολάνος Σ., Πρω-
τόδικος Μ., Ραγκούσης Μ., Σαμαλτάνης Η., 
Σιφναίος Σ., Τσαντάνης Ε., Φωκιανός Β., και 
Χαρατσάρης Κ., αποτελούν την μόνην εγγύησιν 
Προόδου και Πολιτισμού της Παροικίας, ήτις ενώ εί-
ναι πρωτεύουσα των νήσων μας, το κάτοπτρον αυτών, 
στερείται ως επί το πολύ των προϋποθέσεων εκείνων 
αι οποίαι απαιτούνται δια την προαγωγήν του εν ταις 
των νήσοις μας Τουρισμού, προς τον οποίον δέον ν’ 
αποβλέψωμεν ως προς σανίδα σωτηρίας αναγάγοντες 
αυτόν εις Δόγμα και Θρησκείαν. 

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ!
Σήμερον καλείσθε να εκλέξητε αν πράγματι επιθυ-

μείτε την πρόοδο και τον πολιτισμό των νήσων μας. 
Αν πράγματι ενδιαφέρεσθε δια την οικονομικήν ανε-
ξαρτησίαν σας, την ευημερίαν σας, ή τον μαρασμόν. 
Είμεθα βέβαιοι, ότι ουδείς θα ευρεθεί να προτιμήσει 
αντί της ζωής τον θάνατον και δια τούτο το ιερό κα-

θήκον όλων προβάλλει επιτακτικόν. Να υπερψηφιστεί 
από άκρου εις άκρον ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ίνα δια της αναλήψεως υπ’ αυτού της 
Αρχής, μεταβληθεί η πρώτη Κοινότητα των νήσων μας 
εις δημιουργικόν οργανισμόν έργων προόδου, πολιτι-
σμού και ευημερίας σας.

Την εκπλήρωσιν του ιερού τούτου πατριωτικού κα-
θήκοντος δεν σας την ζητούν σήμερον πλέον μόνον οι 
υποψήφιοι του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΡΟΟΔΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ», σας την υποδεικνύουν και σας την επιβάλλουν 
αι υποχρεώσεις σας ως πολιτών της ωραίας Παροικί-
ας και τέλος ημείς οι τα πάντα θυσιάζοντες, επί μιαν 
ολόκληρον δεκαετίαν εις τον βωμόν των συμφερό-
ντων των νήσων μας και πάντων υμών, ως ένα ελά-
χιστον δείγμα εκτιμήσεως. Διότι τα όνειρα και αι συ-
νεχείς προσπάθειες  ημών τότε μόνον θα λάβουν την 
μορφήν του ωραίου και του τελείου, όταν επικεφαλής 
της πρώτης Κοινότητος των νήσων μας, της Παροικί-
ας, τεθούν πρόσωπα έχοντα κατανόησιν της αποδοθη-
σομένης εις αυτά τιμής και την διάθεσιν να εργασθούν 
δραστηρίως υπέρ αυτής συνεργαζόμενα στενώς, αδι-
αλείπτως και εν αρμονία μεθ’ ημών εις όλους τους το-
μείς της κοινωνικής δράσεως, του πολιτισμού και της 
δημιουργίας παραγωγικών έργων. 

Δεν αμφιβάλλομεν ως εκ τούτου, ότι η ειλικρινής 
φωνής μας, ήτις εκπέμπεται την τελευταίαν αποφασι-
στικήν στιγμήν, θα απηχήση και πάλιν βαθέως μεσ’ τις 
καρδιές όλων. Διότι όταν ψηφίσετε όλοι και όλαι μα-
κράν συγγενικών και φιλικών δεσμών, μακράν φθορο-
ποιών κομματικών επιδράσεων και προτιμήσεων, τον 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», πλην 
των άλλων επιτευγμάτων, θα αναζωπυρώσετε και το 
εκλείψαν ενδιαφέρων των απανταχού Παρκιωτών, το 
οποίον ευθύς θα εκδηλωθεί δια μιας καθολικής και 
πρωτοφανούς εις τα χρονικά εξορμήσεως υπέρ της 
Παροικίας, και θα μας ενισχύσετε ετι περισσότερον 
ηθικώς, ίνα ούτω πως, με ταχύτερον ρυθμόν, επιτύ-
χωμεν τας ευγενείς και όλως ανιδιοτελείς επιδιώξεις 
μας περί ων εν πάση λεπτομέρεια εις την συνεχιζο-
μένην παρ’ ημών αρθρογραφίαν την οποίαν αξίζει να 
παρακολουθήσετε μετά πάσης προσοχής και ενδιαφέ-
ροντος. Διότι μέσα εις την αρθρογραφίαν μας αυτήν, 
περικλείεται ολόκληρον το πρόγραμμα του ΣΥΝΔΥΑΣ-
ΜΟΥ «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», το οποίον πάντες 
καλούμεθα να εφαρμόσωμεν. 

Πηγή: «Φωνή της Πάρου» τεύχος 94 Νοέμβριος 
1954

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Τα καμώματα 
της ιστορίας

Προ μερικών ημερών εορτάσαμε την επέτειο 
της επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821. Η επα-
νάσταση του 1821 είναι σαφώς η μεγαλύτερη 
εθνική επέτειος που έχει το σύγχρονο ελληνικό 
κράτος, καθώς γενικά στην ιστορία η μεγαλύτε-
ρη νίκη-μάχη θεωρείται αυτή των Πλαταιών (479 
π.Χ.) στη δεύτερη εισβολή των Περσών.

Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή 
στις 15 Μαρτίου 1838 (παλαιό ημερολόγιο, Ιου-
λιανό) με διάταγμα του γερμανού βασιλιά Όθωνα, 
ο οποίος είχε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας 
μερικούς μήνες πριν, αφού ως τον Δεκέμβριο του 
1837 υπήρχε η κυβέρνηση του Ιγνάτιου φον Ρού-
ντχαρτ, που με τη σειρά του είχε αντικαταστήσει 
την κυβέρνηση του κόμη Άρμανσμπεργκ. Ο Άρ-
μανσμπεργκ παύτηκε από τον Όθωνα, όταν ο τε-
λευταίος επέστρεψε από πολύμηνη απουσία στη 
Βαυαρία για τον γάμο του με την Αμαλία! Και τα 
τραγελαφικά γεγονότα για το πώς διοικούταν το 
ελληνικό κράτος δεν τελειώνουν εκεί.

Η πρόταση για την καθιέρωση ως εθνικής εορ-
τής της 25ης Μαρτίου είχε γίνει από τον υπουργό 
επί των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Παιδείας, 
Γεώργιο Γλαράκη. Ο Γλαράκης ήταν Χιώτης λόγι-
ος και ιατρός, αλλά συγχρόνως ήταν και ηγετικό 
στέλεχος του ρώσικου κόμματος ή κόμμα των Να-
παίων, προσωνύμιο που του αποδόθηκε από έναν 
οπαδό στην Κέρκυρα, με το όνομα Νάπας.

Το ρώσικο κόμμα –αν και γενικά κυβέρνησε συ-
νολικά περίπου ένα χρόνο, σε δύο χρονικές πε-
ριόδους- είχε πάντα τη δυνατότητα οι βουλευτές 
του να μετέχουν ως υπουργοί στις έτσι και αλλιώς 
«βαυαροκρατούμενες» κυβερνήσεις. Το ρώσικο 
κόμμα, που συγκέντρωσε τους περισσότερους 
και μεγάλους οπλαρχηγούς της επανάστασης του 
1821 (Θ. Κολοκοτρώνη, Γεν. Κολοκοτρώνη, Ανδρ. 
Μεταξά, Κίτσο Τζαβέλα, κ.α.), είχε μία έντονη ροπή 
προς τον λαϊκισμό. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη 
δολοφονία Καποδίστρια, καθώς ο Καποδίστριας 
ήταν ρωσόφιλος και συγκολλητικό στοιχείο των 
οπαδών του κόμματος ήταν η βαθιά πίστη στην 
Ορθοδοξία. Ακόμα, εκμεταλλεύτηκε τις διώξεις 
κατά Θ. Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, ενώ οι συ-
νωμοσίες του ρώσικου κόμματος κατά των κυβερ-
νήσεων της εποχής ήταν καθημερινές!

Το 1833 οι βαυαροί έβαλαν στόχο την εκκλησι-
αστική περιουσία. Διέλυσαν 412 μοναστήρια από 
τα 500 που υπήρχαν και άρπαξαν κυριολεκτικά τις 
περιουσίες τους. Το ξέσπασμα του λαού εναντίον 
των βαυαρών ήταν μεγάλο με αποκορύφωμα τα 
γεγονότα με τον «Παπουλάκο», το 1834. Το ρώ-
σικο κόμμα ενώ είχε πάντα υπουργούς και ήταν 
σχεδόν παρόν σ’ όλες τις κυβερνήσεις συνέχισε 
τον λαϊκισμό του… Έτσι, το 1838 ο Γ. Γλαράκης 
έκανε την πρόταση στον Όθωνα για την καθιέρω-
ση της εθνικής επετείου, με αποτέλεσμα το ρωσι-
κό κόμμα και ο βαυαρός βασιλιάς να αυξήσουν τη 
δημοτικότητά τους… Κάπως έτσι, καθιερώθηκε η 
εθνική επέτειος!

Υ.Γ. Ο Γ. Γλαράκης –που ήταν επί 20 χρόνια σε 
ανώτατα αξιώματα- έφυγε από τη ζωή σε πλήρη 
ένδεια, ενώ ακόμα και την εποχή που ήταν υπουρ-
γός εξέταζε καθημερινά δωρεάν τους ασθενείς.

Αστυνομικά 
δελτία Τύπου

Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά στην Πάρο
Την 1/4/2019 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, 

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
42χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε 
και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάν-
ναβης.

Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στην Πάρο
Την 3/4/2019 πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη 

στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου, 43χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν θρυμματιστής και 
-7,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (φωτό).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Υγείας Πάρου και ιδιαίτερα τον  κ. Τζα-

νίδη, τον κ. Μαλιωτάκη, τους αγροτικούς ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, 
για την προσπάθεια, τη νοσηλεία και τη μεταφορά στα νοσοκομεία Αθηνών, του 
συζύγου και πατέρα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ. Να έχουν υγεία και πάντα να προ-
σφέρουν στο συνάνθρωπό τους. 

Η σύζυγός του Ευαγγελία και ο γιος του Δημήτρης

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε από καρδιάς, τα αδέλφια, εξαδέλφια, συγγενείς και φίλους, για τη 

συμμετοχή τους στο πένθος μας, στην απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ.

Το μνημόσυνο των 40 ημερών, θα τελεστεί στις 14 Απριλίου στον Ιερό Ναό Ζω-
οδόχου Πηγής στην Παροικιά.   

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται µέρος γρα-
φείου, κατάλληλο προς συστέγαση, 
(ενδεικτικά για λογιστικό, µεσιτικό 
γραφείο κτλ). Πληροφορίες Τηλ: 6970 
339 787

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

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

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

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

∆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

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ ζητείται, 
για εργασία σε αλουµινάδικο – σιδε-
ράδικο, στην περιοχή της Νάουσας. 
Τηλ. 6932 346 544

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ και 
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητούνται 
για εργασία 4 µήνες σε κατάστηµα στη 
Νάουσα. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, κοπέλα µε εµπειρία 
και GROUM – ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ ζητού-
νται από ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
astirlogist@gmail.com και στο Fax: 
22840 51985. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 51976

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Lefkes village στις Λεύκες Πάρου 
για τους µήνες από Μάιο - τέλη 
Σεπτεµβρίου για τις θέσεις: 1.Βοηθός 
ρεσεψιόν 2.Υπεύθυνη σέρβις µπαρ & 
εστιατόριου και 3.Υπεύθυνη καθαρι-
σµών. Απαιτείται γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσίας. Αποστολή βιογραφι-
κών στο email: lefkesvl@otenet.gr 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γραφείο 
ζητείται στην Παροικιά. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6943 217 763

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

SECRETARY/ ADMINISTRATION 
ASSISTANT ζητείται από την 
STUDIO265, εταιρεία παροχής υπη-
ρεσιών αρχιτεκτόνων και µηχανικών, 
για το γραφείο της στην Παροικιά της 
Πάρου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Οικονοµικής/ Τεχνολογικής Κατεύ-
θυνσης, Άριστη γνώση MS Offi  ce 
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint), 
Άριστη γνώση Αγγλικών, (προφορικά 
και γραπτά), επιθυµητή η γνώση 
περισσοτέρων ξένων γλωσσών. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
hr@businesswin.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία στο κατάστηµα Express Μarket 
στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής. Μόνιµη ή 
εποχιακή απασχόληση, (προσφέρε-
ται σπίτι για στέγαση). Απαραίτητη 

εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com,  τηλ. επικοινωνίας: 
6984 453 993

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
δικηγορικού γραφείου ζητείται. Τηλ: 
22843 00429

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά, για 
εποχιακή απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 22840 22308

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη 
ηλικιωµένης εσωτερική, η οποία 
αυτοεξυπηρετείται, στον Πρόδροµο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 447 962

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

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

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
πωλείται, κατάλληλος για επεξεργα-
σία λυµάτων ξενοδοχείων µέχρι 25 
ατόµων. Πληροφορίες κ. Σώτος Άρης, 
τηλ. 6944 747 600

Αγγελίες

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ
Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιμητηρίου

Είδη μνημοσύνου
Νάουσα τηλ. 22840 52528 - Παροικιά τηλ. 22840 28184

Αθήνα Κιν. 69422 07896
Email: roussosmanolisparos@gmail.com

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
O Κεχαγιάς Ευστράτιος του Θρασύβουλου και της Γκαμπριέλε - Μαρίας 

το γένος Άμμαν, που γεννήθηκε στο Σβαμπμίνχεν και κατοικεί στην Πάρο και η 
Τζανακοπούλου Χριστίνα του Αναστασίου και της Αντωνίας το γένος Σμυρναίου, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 11 Μαΐου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Πάρο.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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





14 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Νίκη γοήτρου
Με 53-45 η εφηβική ομάδα του Μαρπησσαϊού κέρ-

δισε τα Φανάρια στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρ-
πησσας, σ’ ένα αδιάφορο αγώνα βαθμολογικά για τον 
Β’ Όμιλο της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η νίκη της ομάδας της Μάρπησσας ήλθε στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ενώ στα προηγούμενα 
τρία δεκάλεπτα ο αγώνας ήταν καλάθι – καλάθι. Μ’ 
αυτή τη νίκη η ομάδα της Μάρπησσας ολοκλήρωσε 
το φετινό πρωτάθλημα έχοντας πέντε νίκες και τρεις 
ήττες. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 12-15, 23-24, 
37-36, 53-45.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ρηγόπουλος, Χαλιάς, Ζουμής, 

Μπουραντάς 8 (2), Μαρινάκης 5 (1), Ζωντανός 17 (1), 
Μπάλιος 8, Γεωργίτσος 4, Λουκής 7 (1), Ρούσσος 2, 
Πετρόπουλος 2

Φανάρια: Γκιόργκα, Παπανικολάου, Χιλάι, Σεϊντίνι 
17 (2), Δόκλης, Ναυπλιώτης 4, Τσακωνιάτης 2, Τελό-
πουλος, Μαθιάσος 18 (3), Χιλά 4

Βαθμολογία
1. ΑΕ Σαντορίνης 15
2. Πανναξιακός 14
------------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 13
4. Φανάρια 8
5. ΑΟΠ 7
Σημ.: Για να ολοκληρωθούν οι αγώνες στον Β’ Όμι-

λο εφήβων της ΕΣΚΚ απομένει ο αγώνας μεταξύ ΑΟΠ 
και Φαναριών.

Φεστιβάλ 
κινηματογράφου

Το 9ο «Aegean Film Festival» θα πραγματοποιηθεί 
από τις 9 έως τις 14 Ιουλίου στην Πάρο κι ύστερα θα 
μετακομίσει στην Πάτμο (από 17 έως 22 Ιουλίου).

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν δύο 
νέα προγράμματα, ένα εκ των οποίων θα χρησιμοποι-
ήσει το χώρο του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού 
πάρκου δήμου Πάρου.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία μιας 
σειράς από παράλληλες δράσεις γύρω από τη γα-
στρονομία και το σινεμά. Προσκαλούνται διεθνείς σεφ, 
μάγειρες από τα νησιά και τοπικοί παραγωγοί συμμε-
τέχοντας σε μια γιορτή της γεύσης και του κινηματο-
γράφου. 

Το άλλο πρόγραμμα έχει περιβαλλοντολογικό χαρα-
κτήρα κι ονομάζεται «Echoes – φωνές του σήμερα». 
Επιστήμονες, οργανώσεις, χρηματοδότες και κινημα-
τογραφιστές θα συζητήσουν για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα του Αιγαίου και θα προτείνουν άμεσες 
λύσεις με την προοπτική να εφαρμοστούν από τους 
αρμόδιους φορείς. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γε-
γονός ότι το φεστιβάλ με αφορμή τον κινηματογρά-
φο αγκαλιάζει κι άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής 
και της καθημερινότητας των πολιτών του Αιγαίου. 
Όνειρο μας είναι η Πάρος να εξελιχθεί όχι μόνο στον 
βασικό πολιτιστικό πυλώνα των Κυκλάδων, αλλά και 
να γίνει νησί-πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Και βιώ-
σιμη ανάπτυξη χωρίς να εφαρμόσεις συγκροτημένες 
περιβαλλοντικές πολιτικές δε γίνεται», δήλωσε ο δή-
μαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Ψηλά το 
κεφάλι!

Μπορεί το όνειρο του ΕΠΑΛ Πάρου για είσοδο στις 
τέσσερις καλύτερες ομάδες λυκείων της Ελλάδας να 
μην επιτεύχθηκε έπειτα από την ήττα στη φάση του 8 
με 3-1 από το 7ο ΓΕΛ Αχαρνών, αλλά τα παιδιά του 
νησιού μας αξίζουν απ’ όλους τα συγχαρητήρια.

Το μέλλον υπόσχεται πολλά για την ποδοσφαιρική 
ομάδα του ΕΠΑΛ Πάρου αν σκεφτεί κανείς ότι από τη 
φετινή ομάδα μόνο δύο παίκτες είναι μαθητές της Γ’ 
τάξης.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου καθηγητών 
του ΕΠΑΛ Πάρου δίνονται οι ευχαριστίες στα παιδιά 
που κατάφεραν να φτάσουν τόσο ψηλά, όπως επίσης 
στους γυμναστές και τους συνοδούς τους, καθώς και 
στους ευγενικούς χορηγούς τους.

Τέλος, ευχαριστίες απευθύνονται και στις οικογένει-
ες των μαθητών, όπως και τις ομάδες: ΑΟΠ, Νηρέας 
και Μαρπησσαϊκός, που έχουν δελτία οι ποδοσφαιρι-
στές του ΕΠΑΛ.

Πρωτάθλημα 
ΕΠΣΚ

Ελάχιστοι –λόγω κακοκαιρίας- ήταν οι αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν στις 30-31/3/2019 στο πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Για τον δεύτερο Όμιλο της Κ-14 είχαμε τα παρακά-
τω αποτελέσματα:

ΑΟΠ – Νηρέας 2-1
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός 1-8
Βαθμολογία Κ-14 (Β’ Όμ.)
1. ΑΟΠ 17
2. Μαρπησσαϊκός 15
3. Παμμηλιακός 12
4. Νηρέας 7
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει δύο αγώνες λιγότερους, 

ενώ Μαρπησσαϊκός και Νηρέας από ένα λιγότερο 
αγώνα. 

Πρόκριση ΑΟΠ
Με μάγκικο τρόπο η ομάδα Κ-16 του ΑΟΠ πέτυχε 

την πρόκρισή της στο φάιναλ φορ της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
με νίκη 1-4 μέσα στη Σίφνο επί του Πανσιφναϊκού, 
στον αγώνα που έκρινε την πρωτιά του Ομίλου.

Η ομάδα της Παροικιάς προηγήθηκε 0-1 με τον Κο-
νταξάκη, ενώ ο Πανσιφναϊκός ισοφάρισε 8 λεπτά αρ-
γότερα με τον Κωλέτη. Από το σημείο αυτό και μετά 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο μόνο μία ομάδα υπήρχε, 
ο ΑΟΠ.

Ο Χίσκα με πέναλτι στο 57ο λεπτό έγραψε το 1-2, 
στο 69ο λεπτό ο Διακογιάννης πέτυχε το 1-2 και το 
κερασάκι στην τούρτα (1-4) ήρθε στο 70ο λεπτό με 
τον Ιω. Σαρρή.

Οι πρωταγωνιστές
Πανσιφναϊκός: Ποριώτης, Α. Γεωργούλης, Φρά-

γκος (Β. Γεωργούλης), Χουζούρης (Τρούλλος), Σταυ-
ριανός, Χρυσός (Ατσόνιος) Κοράκης, Τσίνα, Ζαμπέλης 
(Ξύδης), Παπαγγελέτος, Κωλέτης (Μενεγάκης)

ΑΟΠ: Πανταζής, Σκανδάλης, Φλέσσας, Παντελαίος, 
Χερουβείμ, Χίσκα (Μπέτσα), Διακογιάννης, Κονταξά-
κης, Καρποδίνης (Μουχαρεμάι), Σκιαδάς, Ιω. Σαρρής

Βαθμολογία Κ-16 (Β’ Όμ)
1. ΑΟΠ 22
------------------------------
2. Πανσιφναϊκός 16
-----------------------------
3. Παμμηλιακός 10
4. Μαρπησσαϊκός 7
5. Νηρέας 3

Γαστρονομία 
Ν. Αιγαίου

Τα πολλά πρόσωπα της εμπειρίας «Νότιο Αιγαίο» εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι ταξιδιώτες που το 
μεσημέρι της Παρασκευής 29/3/2019 βρέθηκαν στον 
χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενι-
ζέλος» της Αθήνας.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, διοργάνωσε μια μεγάλη 
γιορτή χρωμάτων, γεύσεων και ήχων από τα  νησιά 
μας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Fly me to the 
Moon-Sounds Greek to Me!», που υλοποιείται σε συ-
νεργασία του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών και της 
πολιτιστικής πλατφόρμας «ελculture». Οι ταξιδιώτες 
«ξεναγήθηκαν» στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που ξε-
δίπλωσαν το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότη-
τα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα  τους. 

Πολιτισμός, Παράδοση και Γαστρονομία ήταν το 
τρίπτυχο που αναδείχτηκε μέσα από τις δράσεις που 
παρουσιάστηκαν στην διάρκεια της εκδήλωσης, προ-
σελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή των τα-
ξιδιωτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν την 
κουζίνα του Ν. Αιγαίου, μέσα από τον εντυπωσιακό 
μπουφέ με τοπικά προϊόντα που δημιούργησε  η λέ-
σχη αρχιμαγείρων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, να 
γνωρίσουν την τέχνη μαρμαροτεχνίας της Τήνου και 
να απολαύσουν νησιώτικα ακούσματα και χορούς. 
Παρούσα και η Αργυρώ Μπαρμπαρήγου, πρέσβειρα 
της περιφέρειας ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της 
Ευρώπης για το 2019. Ιδιαίτερο τόνο έδωσε το χο-
ρευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χορών, υπό τους 
ήχους του παραδοσιακού σαντουριού, του Πάτμιου, 
Γιώργου Καμίτση.

Τέλος, η δράση στο αεροδρόμιο εντάσσεται στον 
γενικότερο σχεδιασμό προβολής του Νοτίου Αιγαίου, 
που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αθλητισμός - Πολιτισμός
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Πόλεμος 
Περιφέρειας 
με ΕΠΣΚ

Δίχως να αναφέρει το όνομα του προέδρου  της 
ΕΠΣΚ Ειρηναίου Φρέρη, ο αντιπεριφερειάρχης Κυ-
κλάδων, Γ. Λεονταρίτης, υπό τον τίτλο: «Απάντηση – 
«καταπέλτης» στα ψέματα του προέδρου της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων», με δελτίο Τύπου στις 1/4/2019 επιτίθεται 
στην ποδοσφαιρική ένωση των νησιών μας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, χαρακτηρίζει τον 
κ. Φρέρη «δεκανίκι» του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας χαρα-
κτηριστικά: «[…] διαδίδει ψέματα εις βάρος της Πε-
ριφερειακής Αρχής, αισθανόμενος πιθανότατα την 
υποχρέωση να ανταποδώσει στην παράταξη Γλυνού 
– Μαχαιρίδη - Μπενέτου την κομματική στήριξη του 
ΣΥΡΙΖΑ που «χρησιμοποίησε», προκειμένου να επα-
νεκλεγεί οριακά στη θέση του Προέδρου της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η Περιφέρεια Ν. αι-
γαίου υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιό-
τητα στα αθλητικά ποδοσφαιρικά δρώμενα στον νομό, 
καμία ευθύνη για την έλλειψη χρηματοδότησης των 
αθλητικών σωματείων και καμία ευθύνη για την άθλια 
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα περισσότερα γή-
πεδα των Κυκλάδων. Ακόμα, υποστηρίζει ότι η ίδια έχει 
χρηματοδοτήσει μέχρι και σήμερα με το ποσόν των 
46.716,20 ευρώ την ΕΠΣ Κυκλάδων, προκειμένου να 
διεξάγονται ετησίως τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα 
υποδομών στις Κυκλάδες (Κ-12, Κ-14, Κ-16, Κ-18), 
όπως άλλωστε έχει αναφέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος 
της ΕΠΣΚ.

Στο δελτίο Τύπου σημειώνεται ακόμα: «Διαπιστώ-
νοντας την πλήρη αδιαφορία της Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Κυκλάδων, η οποία -προκειμένου να μην 
φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση- ουδέποτε δι-
εκδίκησε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των 
γηπέδων ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες, η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου προέβη στην σύναψη Προγραμματικών και 
Διαβαθμιδικών Συμβάσεων με Δήμους των Κυκλά-
δων, ώστε να κατασκευαστούν και να συντηρηθούν 
οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου 11Χ11 (σε Κύθνο, Φιλώτι 
Νάξου, Χαλκί Νάξου, Αγερσανί Νάξου, Τήνο, Παροι-
κιά Πάρου, Μάρπησσα Πάρου και Πάγο Σύρου), κα-
θώς και πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 (σε Κουφο-
νήσι, Καμίνια Σύρου, Βάρη Σύρου, Κέα και Αμοργό). 

Υλοποιώντας αυτό το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 
άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε το ποδό-
σφαιρο και με την νέα έναρξη της νέας αγωνιστικής 
περιόδου οι νέοι των Κυκλάδων που ασχολούνται με 
το λαοφιλές άθλημα θα απολαμβάνουν σύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με χλοοτά-
πητες τελευταίας γενιάς και ηλεκτροφωτισμό. 

Επιπλέον, λειτουργώντας υποστηρικτικά, επί πέ-
ντε συναπτά έτη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έκανε 
δεκτά όλα τα αιτήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Κυκλάδων για την παρέκκλιση των δρο-
μολογίων των πλοίων, προκειμένου να εξυπηρετη-
θούν τα σωματεία στις μετακινήσεις, αιτήματα τα 
οποία μετέφερε η Περιφέρεια στο υπουργείο Ναυτι-
λίας και τις εταιρείες».

Ολοκληρώνοντας το δελτίο Τύπου ο κ. Λεονταρίτης 
σημειώνει: «Οι απαντήσεις που θα λαμβάνουν πλέον 
οι συκοφάντες, ψεύτες και λασπολόγοι θα είναι «κα-
ταπέλτης». Η κοινωνία έχει αποφασίσει να πορευτεί 
με τους ανθρώπους «που κοιτούν κατάματα τον ήλιο» 
(Οδυσσέας Ελύτης). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει τον αθλητισμό».

Αντίδραση
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ, Ειρ. Φρέρης, αντέδρασε 

άμεσα στην ανακοίνωση του κ. Λεονταρίτη και αναφέ-
ρει στην επιστολή του:

«Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μάλλον με ΠΡΩΤΑΠΡΙ-
ΛΙΑΤΙΚΟ αστείο μου μοιάζει η επίθεση που εξαπολύ-
σατε προς το πρόσωπο μου τέτοια μέρα, 1 Απριλίου 
2019.

Σέβομαι την θέση σας και δεν μπαίνω σε «λεπτο-
μέρειες» που όπως γνωρίζετε μπορώ. Απλά να σας 
δηλώσω ότι:

1. Ουδεμία στήριξη από κανένα κόμμα εισπράξα-
με στις πρόσφατες εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων, το 
αντίθετο μάλιστα θα έλεγα (Ο αντίπαλος συνδυασμός 
είχε καταφανέστατη κομματική υποστήριξη).

2. Το νέο Δ.Σ. της ΕΠΣ Κυκλάδων αποτελείται από 
ανθρώπους όλων των κομματικών αποχρώσεων και 
παρατάξεων (μέχρι και ακομμάτιστοι εκλέχθηκαν).

3. Δεν υπήρξε «οριακή» επανεκλογή μας αλλά 
«άνετη» (11-7 ψήφοι) και αν συνυπολογίζονταν οι 
τρεις αλλαγές ψήφων τις οποίες όλοι γνωρίζουν πως 
έγιναν (υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα, μηνύματα και 
e-mail) θα μιλούσαμε για 14-4 ψήφους! (Δεν υπολο-
γίζονται επίσης και τέσσερα σωματεία που δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου αλλά εκφράστηκαν ανοιχτά υπέρ 
του νέου Δ.Σ. Άρα 18-4).

4. Όντως αυτά τα πέντε χρόνια της Περιφερειακής 
Διοίκησης σας, έχετε δώσει για συνδιοργανώσεις σε 
τουρνουά Υποδομών 46.000 ευρώ (περίπου) μη συ-
νυπολογιζόμενης της φετινής χρονιάς, για την οποία 
αναμένουμε την θετική απάντηση σας.

5. Όντως τα τέσσερα χρόνια της Διοίκησης μας, η 
Περιφέρεια στήριξε τα αιτήματα των σωματείων μας 
για τροποποίηση των δρομολογίων πλοίων και επι-
τέλους την τελευταία χρονιά που διανύουμε, η ΕΠΣ 
Κυκλάδων και τα σωματεία της αποφεύγουν την χρο-
νοβόρο διαδικασία αιτημάτων μέσω της Περιφέρειας 
και των δήμων και με απευθείας αίτημα τους προς τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες και το υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής επιτυγχάνεται η τροποποίηση 

των δρομολογίων και η γενναία ενιαία έκπτωση του 
50% των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

6. Η ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Σύρου-
Ερμούπολης έγινε μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

7. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι 
οποιαδήποτε Περιφερειακή Αρχή προκύψει, ανεξαρ-
τήτως κομματικής στήριξης, να υλοποιηθεί το πρό-
γραμμα των 4.000.000 ευρώ, το οποίο έχετε εξαγγεί-
λει για τις αθλητικές ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις 
(αν και δεν είναι δική σας αρμοδιότητα όπως κι εσείς 
το βεβαιώνετε) που τόσο πολύ ανάγκη έχουν τα σω-
ματεία και οι αθλητές του Νομού μας.

Χαίρομαι που «κοιτάτε κατάματα τον ήλιο», όπως 
και η κοινωνία μια και η επόμενη μέρα των εκλογών 
σας (Περιφερειακές εκλογές) να μας βρει όλους ενω-
μένους και αγαπημένους για το καλό του ποδοσφαί-
ρου της Περιφέρειας μας. Καλή επιτυχία και στον 
συνάδελφο, φίλο και συνεργάτη στην Ελληνική Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία, Πρόεδρο της ΕΠΣ Δωδεκα-
νήσου, Παναγιώτη Διακοφώτη, ο οποίος είναι συνυ-
ποψήφιος με τον συνδυασμό σας.

Το ποδόσφαιρο ενώνει τα νησιά μας». 

Ο Ναϊάς στο 
περιφερειακό 
πρωτάθλημα 
ιστιοπλοΐας

Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας Ναϊάς, συμμετείχε για 
πρώτη φορά στο περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 23 με 
25 Μαρτίου 2019. 

Η αποστολή, που αποτελούνταν από τους αθλητές 
Αναγνωστόπουλο Γιάννη, Αντωνίου Βαγγέλη, Βάρσα-
μο Δήμο, Καλλέργη Νικόλα, Κολυδά Γιώργο και Λαφιά 
Κωνσταντίνο, με προπονητή την Πολυξένη Σαρρή και 
συνοδό την Κατερίνα Καραφώτα, αποκόμισε χρήσιμες 
εμπειρίες για το μέλλον.  

Σε σχετική ανακοίνωση του ναυταθλητικού ομίλου 
Νάουσας σημειώνεται μεταξύ άλλων οι ευχαριστίες 
στους άλλους δύο συλλόγους των νησιών μας (ΝΟΠ 
και Ωλίαρος), στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη φιλο-
ξενία, σε ναυτιλιακή εταιρεία και ναυτιλιακό πράκτορα 
και στους γονείς των αθλητών για τη στήριξη τους.

Αθλητικά 
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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.


