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Αλεύρι
ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ

για τσουρέκι 1 κιλό

1,99€/ΣΕΤ

1+1∆ΩΡΟ

Μπίρα PILS HELLAS
κουτί 4x500ml

2,99 €
ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ: 1,50€Κέικ φλάουρ

ΑΛΛΑΤΙΝΗ
2Χ500γρ.

(-0,90€)

1,05 €

Βαφές αυγών
CAPTAIN’S κόκκινη,

κίτρινη, µπλε,
πράσινη 22γρ.

1,29€/TEM .
ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ: 58,64€

Περιφερειακός Παροικιάς
Τ. 22840 22400

Σας ευχόµαστε Χρόνια Πολλά & Καλό Πάσχα!
εστιατόριο ΓΛΥΦΑ

Ανοιχτά από Κυριακή του Πάσχα έως 1η Μαΐου

Γλυφά Πάρος|τηλ. κρατήσεων 6976513706, 22840 43358 - 42076

Τα νησιά µας
τόπος ανάπτυξης

& ευηµερίας

Τζανακόπουλος Παντελής
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Υποψήφιος Περιφερειακός ΣύµβουλοςΜανώλης Γλυνός
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Τηλ. 697 7808355
pantigana47@gmail.com
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Πρώτο θέμα

Ενίσχυση ηλεκτροδότησης 
Αντιπάρου 
Που βρισκόμαστε;
Η ενίσχυση της ηλεκτροδότησης Αντιπάρου έχει πάρει ένα σωστό δρόμο, αλλά 
ατυχώς αυτή «περπατάει» με τη γνωστή βραδύτητα του ελληνικού κράτους 
και φυσικά υπό την απίστευτη γραφειοκρατία που το χαρακτηρίζει. Η σημερινή 
διατομή του υπάρχοντος καλωδίου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες του νησιού, τόσο σε επάρκεια όσο και σε ποιότητα.

Το ιστορικό
Το έργο πόντισης του καλωδίου ηλεκτροδότησης 

της Αντιπάρου, που προέρχεται από την Πάρο, ξεκίνη-
σε το 1971-72. 

Η επίσημη ηλεκτροδότηση του νησιού πραγματοποι-
ήθηκε με κάθε επισημότητα τη Μεγάλη Παρασκευή 
του 1973.

Το πρόβλημα
Η τότε ανάγκη της Αντιπάρου ήταν δεν ήταν 300 πα-

ροχές ρεύματος. Σήμερα το νησί έχει 3000 παροχές! 
Παροχές που τους καλοκαιρινούς μήνες δουλεύουν 
στο φουλ. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα… 

Η διατομή του καλωδίου που υπάρχει από εκείνη 
την εποχή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπάρχου-
σες ανάγκες του νησιού. Έτσι, το 2017 η ΔΕΗ έστειλε 
εκεί μία φορητή μονάδα 1 ΜΒ, ώστε να καλυφθούν 
οι επιπλέον ανάγκες. Αυτή η μονάδα ανταποκρίθηκε 
με επιτυχία τις ώρες αιχμής και βοήθησε τις δύσκολες 
στιγμές.

Το ήδη ποντισμένο καλώδιο από Πάρο προς Αντίπα-
ρο είναι πλέον κορεσμένο και δεν αντέχει την απαίτη-
ση φορτίων που ζητάει το νησί. Επίσης, υπάρχει υπο-
βάθμιση της ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 
δίκτυο της Αντιπάρου τροφοδοτείται σήμερα από μία 
γραμμή, ενώ η Πάρος τροφοδοτείται από οκτώ γραμ-
μές. Με αυτόν τον τρόπο (οκτώ γραμμές) μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μία βλάβη σε μία γραμμή στην Πάρο, 
αφού υπάρχουν οι υπόλοιπες για την τροφοδοσία των 
καταναλωτών. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην Αντί-
παρο, καθώς όταν υπάρχει βλάβη στη μία και μοναδι-
κή γραμμή, αυτό σημαίνει διακοπή ηλεκτροδότησης σε 
όλο το νησί. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανο-
μής Ηλεκτρικής Ενέργειας), έχει εντοπίσει το πρόβλη-
μα και έχει μελετήσει το ζήτημα προκειμένου η Αντίπα-
ρος να συνδεθεί με την Πάρο, και με μία νέα γραμμή.

Ο αγώνας δρόμου, η γραφειοκρατία
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου προ-

κειμένου να υλοποιηθεί το απαραίτητο παραπάνω 
έργο. Έτσι, από τις 5 Οκτωβρίου 2018 έστειλε τα αρ-
χικά σχέδια.

Στη συνέχεια έστειλε 18(!) σετ σχεδίων σε άλλες 
υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν γι’ αυτό. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, υπάρχουν 15(!) άλλες υπηρεσίες (Κτημα-
τική Υπηρεσία, υπουργείο Τουρισμού, Αρχαιολογική 
υπηρεσία, πολεμικό ναυτικό, φορείς, αυτοδιοίκηση, 
κ.α.) που έχουν λόγο στο έργο. Συνήθως για παρόμοια 
έργα οι παραπάνω υπηρεσίες γνωμοδοτούν θετικά. 
Τέτοιες άδειες απαιτούνται σε κάθε παρόμοιο έργο και 

εδώ κατανοούμε όλοι τους χρόνους. Δηλαδή, λόγω 
της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει το ελληνικό δη-
μόσιο οι άδειες αυτές μπορούν να πάρουν από 6 μή-
νες έως πέντε χρόνια για να δοθούν!

Στη σχετική έρευνα που έκανε η «Φωνή της Πά-
ρου» προκειμένου να μάθει το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι γνωμοδοτήσεις 
παρόμοιων αδειών ακούσαμε και μία γλυκόπικρη 
ιστορία. Πρώην βουλευτής της ΝΔ –που διατελούσε 
και υπουργός εκείνης της εποχής- μεσολάβησε για μία 
παρόμοια ιστορία στην ιδιαίτερη εκλογική του περιφέ-
ρεια (Δωδεκάνησα). Ο υπουργός, από την πρώτη μέρα 
που ανέλαβε τα υπουργικά του καθήκοντα πίεζε σε 
συχνά πυκνά διαστήματα τις υπηρεσίες για να γνωμο-
δοτήσουν. Τελικά, έπειτα από τρία χρόνια η κυβέρνηση 
«έπεσε», ο υπουργός –αναγκαστικά- αποχώρησε και η 
άδεια των γνωμοδοτήσεων ακόμα εκκρεμεί…

Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο έργο της πόντισης κα-
λωδίου ηλεκτρικού ρεύματος για την Αντίπαρο θεω-
ρείται «μικρό έργο» (από τον ΔΕΔΔΗΕ στη Σύρο) και 
πιστεύουν ότι ένας χρόνος 5-6 μηνών για τις αδειοδο-
τήσεις των υπηρεσιών είναι καλός.

Σημειώνουμε επίσης, ότι για το έργο υπάρχει κωδι-
κός στον προϋπολογισμό και αυτό αναμένεται να στοι-
χήσει κάτω από ένα εκ. ευρώ. Υπολογίζουν ότι με τον 
διαγωνισμό οι προσφορές που θα έχουν το κόστος για 
το έργο θα είναι περίπου στις 800.000 ευρώ.

Η επιστολή Φαρούπου
Στις 2/2/2016 ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος 

Φαρούπος, είχε στείλει για την παραπάνω υπόθεση 
επιστολή στο διοικητή του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην επιστολή του ο δήμαρχος Αντιπάρου έγραφε:
«κ. διευθυντά
Σας απευθύνω αυτή την επιστολή με σκοπό να εκ-

φράσω κάποιες ανησυχίες μου τις οποίες ελπίζω να 
ενστερνιστείτε και εσείς, και να αρχίσετε, αν δεν έχετε 
αρχίσει ήδη τον σχεδιασμό για την επίλυση των προ-
βλημάτων, των οποίων σύντομα θα αναγκαστούμε να 
αντιμετωπίσουμε.

Μη γνωρίζοντας τα τεχνικά στοιχεία αλλά γνωρίζο-
ντας τον τόπο μου και την ανάπτυξη που έχει πάρει τα 
τελευταία χρόνια, η οποία απ’ ό,τι φαίνεται θα συνε-
χιστεί (ευτυχώς) και στο μέλλον, θα ήθελα να λάβετε 
σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:

Η Αντίπαρος ηλεκτροδοτείται από την Πάρο μέσω 
καλωδίων τα οποία έχουν ποντιστεί από την Αγία 
Ειρήνη Πάρου και καταλήγουν στη βορειανατολική 
πλευρά του νησιού μας, στον Άγιο Θεολόγο, το 1974. 
Από τότε έως σήμερα η Αντίπαρος έχει υπερδιπλασια-
στεί τόσο σε κατοίκους όσο και σε κατοικίες. Μεγάλη 
επίσης ανοικοδόμηση έχει συντελεστεί από την περιο-
χή Γλυφά μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, από υπερπολυτελείς 
βίλες και εξοχικές κατοικίες, οι οποίες, όπως γνωρί-
ζεται είναι τρομερά ενεργοβόρες. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών η τάση του 
ρεύματος να είναι ιδιαίτερα ασταθής και με συχνές δι-
ακοπές.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη το πρόβλημα θα έλυνε 
η πόντιση νέου καλωδίου από την περιοχή της Αλυ-
κής ή Βουτάκου απέναντι από τα Γλυφά, το οποίο θα 
ηλεκτροδοτούσε αποκλειστικά τις περιοχές Κάμπος, 
Απάντημα, Σωρός, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή το μισό 
νησί. Το υπόλοιπο, στην ουσία ο οικισμός και τα γύρω 
– γύρω αυτού θα ηλεκτροδοτούνται από το παλαιό 
δίκτυο.

Μην ξεχνάτε ότι από εφέτος θα λειτουργήσει ο Βι-
ολογικός, αλλά και δύο μονάδες αφαλάτωσης, έργα 
εξαιρετικά ενεργοβόρα, τα οποία θα επιδεινώσουν το 
πρόβλημα.

Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω τη σύνταξη μελέ-
της από την υπηρεσία σας για την υπογειοποίηση του 
ηλεκτρικού δικτύου στον Άγιο Γεώργιο ο οποίος απο-
τελεί στολίδι του νησιού μας και είναι περιοχή ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους, ώστε να μπορέσουμε να την 
εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα».
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Κίνητρα για την 
ανακύκλωση

Υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα 
τιμολογιακή πολιτική για τους δήμους, με κίνητρα 
για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της δια-
λογής στην πηγή από πολίτες και επαγγελματίες.

Με βάση την ΚΥΑ από 1/1/2020 θα εφαρ-
μόζεται διαφορετική τιμολόγηση των 
υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιε-
ράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανα-
κύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευ-

ασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) 
και γενικά στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφο-
ράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους 
ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.

Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, 
με την ενσωμάτωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των 
απορριμμάτων των δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος των 
δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να 
υιοθετήσει και να εφαρμόσει άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν 
απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για ένα νέο 
μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, με 
στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής τα-
φής. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ 
διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά, 
εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην οικονομία.

Πλωτές 
ανεμογεννήτριες

Το πλαίσιο για την έλευση στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος της τεχνολογίας των 
πλωτών ανεμογεννητριών ετοιμάζει σταδιακά το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Πρόκειται για μία σχετικά καινούργια κατηγορία των ΑΠΕ που αναπτύσσεται στη 
Νορβηγία και συγκεκριμένα από την Equinor, η οποία το 2017 κατασκεύασε το 
πρώτο στον κόσμο πλωτό αιολικό πάρκο 25 χιλιόμετρα από τις ακτές του Πίτερχεντ 
της Σκωτίας. Είναι ικανό με εγκατεστημένη ισχύ 30 MW να ηλεκτροδοτήσει περίπου 
20.000 κατοικίες.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, σε workshop που διοργάνωσε την περασμένη 
Παρασκευή 12 Απριλίου η πρεσβεία της Νορβηγίας στη χώρα μας, εκπρόσωποι της 
εταιρείας, της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και της ΡΑΕ μί-
λησαν για τη νέα τεχνολογία, η οποία προσφέρεται για τις ελληνικές θάλασσες που 
είναι βαθιές και δυσκολεύουν την κατασκευή των συμβατικών υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων. Αυτά απαιτούν θεμελίωση και η κατασκευή τους ενδείκνυται για βάθη μέχρι 
60 μέτρα. Αντίθετα, οι πλωτές ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
της αγκύρωσης και μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγαλύτερα βάθη.

Στο workshop, ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου Μιχάλης 
Βερροιόπουλος έκανε γνωστό ότι το υπουργείο ΠΕΝ έχει συμπεριλάβει στο Ειδικό 
Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που σχεδιάζει και την τεχνολογία των πλωτών ανεμογεν-
νητριών. Μάλιστα όπως είπε στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 αφού θα έχει χωροθε-
τήσει μία θαλάσσια περιοχή θα μπορεί να κάνει την πρώτη πιλοτική δημοπρασία για 
τις τιμές αναφορές των έργων που θέλουν να αναπτύξουν επενδυτές. Ως προς το 
ποια θα είναι η περιοχή, πηγές θέλουν να αξιοποιείται κάποια από τις 12 ζώνες που 
είχε υποδείξει το 2010 το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την 
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Βέβαια, πριν τη πρώτη πιλοτική δημοπρα-
σία απαιτείται η νομοθέτηση της σχετικής τεχνολογίας και έπειτα η εκπόνηση Στρα-
τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς το χώρο εγκατάστασης 
των πλωτών αιολικών πάρκων.

Ο Βαζαίος Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956,  έχει καταγωγή από την Πάρο και διαµένει στα Μάρµαρα Πάρου. Σπού-
δασε Αρχιτεκτονική στο Παρίσι (D’ ESA Paris) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε µεταπτυχιακές σπουδές σε Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική 
και Περιβαλλοντολογία.

Από το 1982 δραστηριοποιείται στην Πάρο, όπου διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Παροικιά και στην Αθήνα, µε έντονη 
παρουσία σε Αρχιτεκτονικές Επιτροπές (ΕΠΑΕ, ΣΧΟΠ) του Πολεοδοµικού Γραφείου Νάξου για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ως εκπρό-
σωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει διατελέσει επίτιµος Πρόξενος του Ιταλικού κράτους στο νοµό Κυκλάδων επί 8 έτη.
Επίσης, από το 2014 διατηρεί χώρο πολιτισµού και τέχνης µε την ονοµασία Art Space 265, στην Παροικία Πάρου.
Από το 1998 και µέχρι σήµερα ασχολείται µε τα κοινά της Πάρου και συγκεκριµένα ως ∆ηµοτικός , Τοπικός Σύµβουλος και 

Νοµαρχιακός Σύµβουλος Κυκλάδων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος συνέβαλε στα ακόλουθα: δηµιουρ-
γία των «Χ.Υ.Τ.Α.» Πάρου – Αντιπάρου, αγορά του «Ξενία» από το ∆ήµο Πάρου, έγκριση της µελέτης των καινούργιων σφαγείων της 
Πάρου, έγκριση του αποχετευτικού συστήµατος του ∆.∆. Αρχιλόχου και τη µεταφορά του στο Βιολογικό της Μάρπησσας, τη δηµιουρ-
γία Αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι και ως Νοµαρχιακός Σύµβουλος στην κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου Μαρµά-
ρων και του ΕΠΑΛ Παροικιάς. Υπήρξε µέλος της επιτροπής για την ανάθεση των µελετών α) ανάπλασης της πλατείας Μαντούς 
Μαυρογένους Παροικίας, β) ανάπλασης πλατείας – λιµάνι Νάουσας Πάρου, γ) αποκατάστασης οικίας ∆ηµητρακόπουλου στην Παροι-
κία. Συνέβαλε καθοριστικά στις προµελέτες για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στις θέσεις α) διασταύρωση Γκίκα, β) 
γεφύρι Χαρίκλειας στην Παροικία.

Επίσης, συνέβαλε οικονοµικώς στην µελέτη και επίβλεψη της προσθήκης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας, στη δηµιουργία 
του Κοινοτικού Γραφείου στα Μάρµαρα, στην οικονοµική ενίσχυση για την εκπόνηση στατικών µελετών για το Γυµνάσιο της Νάου-
σας, στην αντικατάσταση κουφωµάτων του κτιρίου ΑΜΕΑ Νάουσας καθώς και στην εκπόνηση µελετών και ολοκλήρωση αδειοδοτή-
σεων στο κλειστό γήπεδο Μάρπησσας. Για το κλειστό της Παροικιάς, αφιλοκερδώς παραδώθηκαν όλες οι αναγκαίες µελέτες ώστε το 
έργο να αδειοδοτηθεί από την πολεοδοµία και να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πάρου.

Επιπλέον ασχολείται µε τον τοµέα του πολιτισµού & αθλητισµού, όπου είναι Πρόεδρος στον Αστέρα Μαρµάρων.

Βαζαίος Γ. Πετρόπουλος
Υποψήφιος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

vazaios.studio265@gmail.com

Οικολογία
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Γιατί με τη Λαϊκή  

Συσπείρωση
Σε λίγους μήνες συμπληρώνεται η δημοτική περίοδος 2014-2019 που για 

μένα αποτελεί την πρώτη μου θητεία στη θέση του δημοτικού συμβούλου μια 
θητεία πλούσια σε εμπειρίες. Διεύρυνα τις γνώσεις μου σε ζητήματα σοβαρά 
αλλά και καθημερινά που ταλανίζουν το νησί και μου δόθηκε η ευκαιρία να 
διαπιστώσω πως λειτουργεί και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης 
είχα την ευκαιρία  να διαμορφώσω προσωπική γνώμη για το πώς πολιτεύεται 
ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και ποιες είναι οι ικανότητες του.

Οι δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου πλησιάζουν και το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα διεξαχθούν έχει πάρει την τελική του μορφή.

Οι συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών είναι δύο.
Γνωρίζω καλά τους επικεφαλής τη συμπεριφορά τους στο δημοτικό συμβού-

λιο και γενικότερα στην κοινωνία καθώς και τα στελέχη που πλαισιώνουν τον 
καθένα.

Μπορώ ανεπιφύλακτα να ισχυριστώ ότι στις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου που σχεδόν σε όλες ήμουν παρών, ο Κώστας Ροκονίδας ως επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης πιστοποίησε ότι διαθέτει πλούσια εμπειρία 
έχει πολύ καλό λόγο με αρχή μέση και τέλος, οι προτάσεις που κατέθετε ήταν 
τεκμηριωμένες και πάντα είχαν ως γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και το 

καλό του νησιού.
Δεν είναι λαϊκιστής και δεν συμπεριφέρεται ψηφοθηρικά, έχει το θάρρος της 

γνώμης του και δεν διστάζει να την εκφράσει άσχετα από το αν συμφωνεί ή 
διαφωνεί κάποιος μαζί του.

Δεν μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί από κανέναν η αγωνιστικότητα του και 
η διεκδικητικότητα του. Το απέδειξε στο παρελθόν σε ζητήματα όπως είναι η 
υγεία, η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών καθώς και θέματα σχετικά με το 
περιβάλλον και τη νησιωτικότητα.

Πιστεύω το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον σε θέματα που αφορούν στη διαχεί-
ριση όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής μας, 
τις ανάγκες μας και τα προβλήματα του νησιού μας.

Συνοψίζοντας επισημαίνω ότι η εμπειρία του, ο σωστός τρόπος 
σκέψης, η αγωνιστικότητα, η διεκδίκηση, η διοικητική ικανότητα και 
τα άλλα χαρίσματα του Κώστα του Ροκονίδα αποτελούν εγγύηση 
για να ξεπεραστούν οι τυχόν διαφορές και να εξασφαλίσουμε ένα 
καλύτερο αύριο για το νησί μας.

Μετά λοιπόν από πολλή και ώριμη σκέψη αποφάσισα στις εκλογές της 26ης 
Μαΐου να είμαι υποψήφιος με το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης, με υπο-
ψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Ροκονίδα.

Καλώ λοιπόν κι όλους εσάς να παραμερίσετε τις τυχόν επιφυλά-
ξεις σας να συμπαραταχθείτε μαζί μας και να αγωνιστούμε όλοι 
μαζί για τη μεγάλη αλλαγή. 

Άγγελος Άγουρος
δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Πολιτικός πολιτισμός
Προσφάτως, σε ιστοσελίδα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με ψευδώνυμο και τίτλο 

«Δεν χωράει η αρνητική ψήφος». Η «κεντρική ιδέα» του άρθρου ήταν πως η 
«αρνητική ψήφος δεν αποτελεί δείγμα υγείας του πολιτικού μας συστήματος», 
για να καταλήξει πως η ψήφος στον κ. Κωβαίο αποτελεί ψήφο προτίμησης, ενώ 
στον κ. Ροκονίδα ψήφο δυσαρέσκειας. Μάλιστα…

Ως προς το πρώτο σκέλος -γενικά- συμφωνούμε. Ως προς το δεύτερο, από 
πού να το πιάσεις και που να το αφήσεις…

Καταρχήν, μια δημοτική αρχή δεν κρίνεται για το έργο της; Απόλυτη κρίση του 
λαού για αυτό το έργο δεν είναι οι εκλογές; Άρα με ποια λογική η δυσαρέσκεια 
μιας τοπικής κοινωνίας απέναντι σε μια απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν μπορεί 
να εκφραστεί ως εκλογική καταδίκη (χαρακτηριζόμενη μάλιστα ως «μη υγιής»!); 
Από πού και ως πού «υγιής» είναι μόνο η ψήφος που μας βολεύει; Η γνώμη του 
Παριανού λαού δε μετράει; Ή μήπως θεωρείται τόσο ανώριμη και επιφανειακή 
(ο συντάκτης του άρθρου μιλάει ακόμα και για «ψήφο εκδίκησης»); Πρόκειται 
για μια τουλάχιστον αλαζονική και σίγουρα λίαν υποτιμητική, αφ’ υψηλού αντι-
μετώπιση των Παριανών, την οποία αναμφίβολα θα λάβουν υπόψη στο δρόμο 
για τις κάλπες.  

Κατά δεύτερον, η ψήφος στον κ. Ροκονίδα είναι μια θετική, θετικότατη ψήφος, 
τόσο όσον αφορά τον ίδιο ως πρόσωπο (με την πορεία και συνεισφορά του 
στον τόπο), αλλά –κυρίως- όσον αφορά το πρόγραμμά του, για το οποίο βέβαια 
τσιμουδιά. Είναι χαρακτηριστικό πως, η πολεμική κατά του κ. Ροκονίδα και της 
Λαϊκής Συσπείρωσης περιορίζεται σε φιλολογήματα, αερολογίες ή χτυπήματα 
«κάτω από τη μέση», αφού πουθενά δεν μπορούν να σταθούν επί της ουσίας. 
Και αυτό, επίσης, οι Παριανοί θα το λάβουν αναμφίβολα υπόψη στο δρόμο για 
τις κάλπες. 

Στις προσεχείς εκλογές, αναφέρει ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου, ο Παρια-
νός λαός έχει να επιλέξει μεταξύ «δύο διαμετρικά αντίθετες οπτικές των πραγ-
μάτων. Εκείνη της ελεύθερης οικονομίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με 
στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας χωρίς βέβαια να αποστεί από το κοινωνικό 
της πρόσωπο (σ.σ. του κ. Κωβαίου)» και «εκείνη που απηχεί τις απόψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας και σκέψης του ΚΚΕ που είναι γνωστές και δεν χρειάζονται 
μεγαλύτερη ανάλυση (σ.σ. δεν βαριέσαι!) πέρα από ότι έχουν εμφανείς δυσκο-
λίες προσαρμογής σε ανάγκες και δεδομένα κάθε εποχής».

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς πάνω σε αυτή τη «βαθυστόχαστη» (α)πολιτική 
ανάλυση; 

-Ότι η πολιτική «της ελεύθερης οικονομίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό» 
είναι ΑΚΡΙΒΩΣ η αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων (που όντως η δημοτική 
αρχή του κ. Κωβαίου υπηρέτησε και εφάρμοσε πιστά όλα αυτά τα χρόνια);

-Πως αυτή η πολιτική ΔΕΝ έχει «κοινωνικό πρόσωπο» (το ζήσαμε πια στο 

πετσί μας και με το παραπάνω κοντά μια δεκαετία τώρα);
-Πως ο Κ. Ροκονίδας, αν τελικά τον τιμήσει ο Παριανός λαός με 

την ψήφο του, ΔΕ θα καταργήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, ΔΕ 
θα αποσπάσει το νησί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΔΕ θα πάρει τα 
σπίτια του κοσμάκη (αυτό το κάνουν μια χαρά τράπεζες, κυβέρνηση και οι 
ευρωπαίοι φίλοι του κ. Κωβαίου), ΔΕ θα μετατρέψει τα κτήματα της Πάρου 
σε κολχόζ, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκαρφιστούν πια όλοι αυτοί που 
ξεθάψαν μια αντικομμουνιστική λογική της δεκαετίας του 1920, για να την πλα-
σάρουν ως μοντέρνα και φρέσκια επιχειρηματολογία κατά του (κατά τα άλλα 
απαρχαιωμένου) ΚΚΕ;  

Μήπως η Πάτρα μεταβλήθηκε σε Σοβιέτ τα τελευταία χρόνια; Μήπως εκεί 
έπαψε η ιδιωτική πρωτοβουλία; Ή μήπως η δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης και του Κ. Πελετίδη εκεί έκανε πραγματικά θαύματα υπέρ του Πατρινού 
λαού, υπηρετώντας πρώτα και κύρια τα δικά του συμφέροντα και ανάγκες; 
Αλλά το να είναι προτεραιότητα τα συμφέροντα και οι ανάγκες των κατοίκων 
ενός τόπου είναι «απαρχαιωμένες αντιλήψεις» για κάποιους. 

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ένα: Ότι στην αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολι-
τικής των μνημονίων, στα μέτωπα της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος, 
του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ποιότητας ζωής, κοκ., ο Παριανός λαός 
μπορεί να στηρίζεται στον κ. Ροκονίδα και τη Λαϊκή Συσπείρωση, γιατί θα είναι 
δίπλα τους από ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ και όχι για το «ξεκάρφωμα» ή για τις φωτο-
γραφίες. 

Μπροστά στο δίλημμα λοιπόν: Ή Κωβαίος (που δεν μπορεί, αλλά 
τι να κάνουμε;) ή Ροκονίδας (που μπορεί και θέλει, αλλά δεν συμ-
φωνούμε 100% με τις απόψεις του), η απόφαση δεν είναι ίσως και 
τόσο δύσκολη. 

Είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα, είναι καιρός να τολμήσουμε 
για το καλύτερο. Αν αυτή δεν είναι θετική ψήφος, τότε ποια είναι; 

ΥΓ. (1) Ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου «θυμήθηκε» ξαφνικά (προς ενίσχυση 
της επιχειρηματολογίας του) πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να μην εί-
ναι μεν σαν τις βουλευτικές, έχουν ωστόσο ΚΑΙ πολιτικό περιεχόμενο. Βεβαίως 
και έχουν. Η Λαϊκή Συσπείρωση πάντα το έλεγε αυτό. Το καταπληκτικό είναι πως 
κάποιοι το θυμούνται αυτό αλά καρτ, όποτε τους βολεύει (ή όποτε νομίζουν ότι 
τους βολεύει), ενώ άλλοτε εμφανίζονται ως προϊόντα παρθενογένεσης. 

ΥΓ. (2) Οι παραπάνω σκέψεις γράφτηκαν πριν αποκαλυφθεί ότι η μόνη επι-
χειρηματολογία που έχει υιοθετήσει πλέον ο Μ. Κωβαίος είναι ο εκφοβισμός 
των συμπολιτών μας, η μαύρη προπαγάνδα και ο σφικτός εναγκαλισμός  με τα 
φαντάσματα του παρελθόντος και τα «αυγά του φιδιού».

Κάπου εδώ εξαντλήθηκε και ο «πολιτικός του πολιτισμός».

Μαρία Ραγκούση
υποψήφια σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
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Μαρουλία Κοντού
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε.Πάρου

πιανίστα/καλλιτεχνική διευθύντρια Ωδείου Μυθωδία

Φίλες και Φίλοι, 

Γεννήθηκα στον Πειραιά και µεγάλωσα στην Πάρο. Πατέρας µου είναι ο Παριανός Ιωάννης Κοντός 
και µητέρα µου η Αντωνία Κοντού, το γένος Χάλαρη, από τη Σαντορίνη. Έχω τρεις αδερφούς, τον 
Αντώνη, τον Μαρίνο και τον Σώζοντα. Είµαι παντρεµένη µε τον Γιώργο Καβάλλη, µε τον οποίο 
έχουµε αποκτήσει δύο παιδιά και ζούµε µόνιµα στην Πάρο.

Σπούδασα πιάνο και ανώτερα θεωρητικά της Μουσικής στην Αθήνα.

Από το 1998 έως το 2015 εργάστηκα στο ∆ηµοτικό Ωδείο Πάρου. Ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκα 
στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου µας ως πιανίστα και διευθύνοντας τη χορωδία µου.

Οι  µαθητές µου και η χορωδία µου εκπροσώπησαν επανειληµµένα την Πάρο σε Πανελλήνιους 
µουσικούς διαγωνισµούς και Φεστιβάλ και κέρδισαν σηµαντικές διακρίσεις.

Με χαρά ανταποκρίθηκα πάντα  στο κάλεσµα συλλόγων και φορέων του νησιού διοργανώνοντας 
συναυλίες ή συµµετέχοντας σε τοπικά δρώµενα, µε άξονα πάντα την προσφορά στον πολιτισµό, την 
επικοινωνία και την επαφή µε όλους σας.
Το 2015  µαζί µε τον σύζυγο µου ιδρύσαµε το Ωδείο Μυθωδία στην Πάρο µε όραµα να συµβάλουµε 
στην αναβάθµιση της µουσικής παιδείας του τόπου µας. Με την βοήθεια σηµαντικών καλλιτεχνών 
δηµιουργήσαµε µικρά φεστιβάλ µουσικής, καλέσαµε σπουδαίους µουσικούς και δηµιουργούς από 
όλη την Ελλάδα και  καθιερώσαµε ετήσιες συναυλίες κλασικής & έντεχνης µουσικής, όπως το 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών υπό την αιγίδα της Ουνέσκο κ.α. 

Με µεγάλη χαρά αλλά και µε αίσθηµα ευθύνης αποδέχτηκα την πρόταση του Μανώλη Γλυνού να 
συµπορευτώ µε την Παράταξη «Συµµαχία Νοτίου Αιγαίου» και να είµαι υποψήφια ως  
περιφερειακή σύµβουλος στις εκλογές  της 26ης Μαΐου 2019. Ο  Μανώλης Γλυνός µου ενέπνευσε 
εµπιστοσύνη µε το κοινωνικό και επαγγελµατικό του ήθος αλλά και µε την πολυσυλλεκτικότητα του 
ψηφοδελτίου του καθώς αποτελεί πανελλήνιο φαινόµενο διαχρονικά πως εν ενεργεία πολιτικές 
δυνάµεις συνεργάστηκαν µε στόχο το κοινωνικό όφελος των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. 

Πιστεύω ακράδαντα στην αναγκαιότητα της συνειδητής συµµετοχής της σύγχρονης γυναίκας στα 
κοινά. Η ισότιµη και υπεύθυνη γυναικεία παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συµβάλει 
καταλυτικά στην διαµόρφωση µιας πιο βαθιά ανθρώπινης ποιότητας στη ζωή µας.
Η Πάρος σήµερα έχει πολλές προκλήσεις να αντιµετωπίσει, σε θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης, 
σχολικές/αθλητικές  εγκαταστάσεις, κυκλοφοριακό, ανεµογεννήτριες, οδικό δίκτυο κ.α.
Επιθυµία µου είναι να αναδείξω, µε την βοήθεια όλων σας, τα προβλήµατα του τόπου µας και να 
καταβάλω κάθε προσπάθεια για να τα αντιµετωπίσουµε.
Η ψήφος σας θα είναι ενίσχυση στην φωνή πολιτισµού που εκπροσωπώ.

Τηλ. επικοινωνίας: 698 716 8611
Email: marouliakontou@gmail.com

Συνδυασμός 
πλειοψηφίας 
Αντιπάρου

Ο δημοτικός συνδυασμός «Αναγέννηση Αντιπάρου», 
δημοσιοποίησε τα ονόματα των υποψηφίων της για 
τις δημοτικές εκλογές.

Η σύνθεση του συνδυασμού έχει ως εξής:
Υποψήφιος δήμαρχος: Αναστάσιος Φαρούπος 

του Δημητρίου
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι: Βασιλόπου-

λος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Ζαχαρή – Μαριάνου 
Ελένη του Νικολάου, Καλάργυρος Δαμιανός (Ντάμης) 
του Μιχαήλ, Καλαργύρου Μαρουσώ του Ιωάννη, Κα-
πούτσος Δαυίδ του Παρασκευά, Καπούτσος Ιωάννης 
(Καπέλος) του Νικολάου, Κουστουμπέκη Ισαβέλλα 
του Χρήστου, Κριτσαντώνη – Μαούνη Μαγδαληνή 
του Δημητρίου, Μαριάνου Καδιό Νικόλ (Κέη) του Νι-
κολάου, Μαρινάτος Σωτήρης του Δαμιανού, Μπαλά-
σκα – Καστανιά Μαρίνα του Αθανασίου, Παλαιολόγος 
Δαμιανός του Αλεξάνδρου, Παλαιολόγου Ζαμπέτα 
του Παντελή, Παντελάκης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Σκούρτης Σωτήρης του Γρηγορίου, Τριαντάφυλλος 
Αρτέμης του Κωνσταντίνου, Τριαντάφυλλος Γεώργιος 
του Κωνσταντίνου, Φαρούπος Χρήστος του Λεωνίδα 
και Pilarikova – Ρούσσου Zuzana του Igor.

Παραίτηση 
Λάβδα από το 
Κ.Υ. Πάρου

Την παραίτησή του υπέβαλλε στις 15 Απριλίου 2019 
ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, Σπυρίδων Λάβδας.

Η επιστολή του κ. Λάβδα έχει ως εξής:
«Ο υπογράφων Σπύρος Λάβδας, πρόεδρος μέχρι 

σήμερα του Κ.Υ. Πάρου – Αντιπάρου, δηλώνω ότι 
αναγκάστηκα σε παραίτηση, εξ’ αιτίας της συμπερι-
φοράς της διοικήτριας και του υποδιοικητή της ΔΤΠΕ 
(κ. Ιορδανίδου και κ. Αντύπα), μετά από άθλιες, δό-
λιες και ανακριβείς καταγγελίες του επιστημονικού 
συντονιστή κ. Τζανίδη, που υιοθετήθηκαν χωρίς να 
μου ζητηθεί η απάντησή μου. Δικάστηκα λοιπόν και 
καταδικάστηκα ανήκουστος.

Έτσι λοιπόν είναι προφανές ότι αδυνατώ να συνεχί-
σω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, όταν η διοίκηση 
με έχει στοχοποιήσει και θεωρεί ανύπαρκτη την πα-
ρουσία μου, έχοντας παραχωρήσει στον κ. Τζανίδη 
την ουσιαστική διεύθυνση του Κ.Υ.

Ενός Κ.Υ. στο οποίο ενδιαφερόμενος καρδιολόγος 

ανακαλεί τον ερχομό του λόγω του κλίματος που 
επωάζει ο κ. Τζανίδης, με τη συμμετοχή της διοική-
τριας και του υποδιοικητή.

Υπάλληλοι δηλώνουν ότι θα απέχουν συνειδητά 
από την εργασία τους, παίρνοντας άδεια άνευ απο-
δοχών, οι θέσεις προς πλήρωση των αγροτικών ια-
τρών μένουν κενές, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ιατροί 
αποθαρρύνονται να υπηρετήσουν στην Πάρο, ένα 
ολόκληρο νησί (Πάρος) παραπονιέται για τις ελλιπής 
υπηρεσίες γιατρών στα χωριά της, ένα άλλο νησί 
(Αντίπαρος) παραπονιέται επίσης για τη διαρκή αφαί-
μαξη του εκεί ιατρικού προσωπικού του και εντός του 
Κέντρου Υγείας ένα πρωτόγνωρο διχαστικό κλίμα δη-
λητηριάζει τις σχέσεις των εργαζομένων.

Οι κύριοι της ΔΥΠΕ είναι κυρίως υπεύθυνοι να 
λογοδοτήσουν για την υποβάθμιση του ΕΣΥ επί των 
ημερών τους. 

Μόνο ο κ. Τζανίδης θα θεωρεί επιτυχημένη τη θη-
τεία της κ. Ιορδανίδου και του κ. Αντύπα και προφα-
νέστατα και τη δική του.

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλο το ια-
τρικό και υπαλληλικό προσωπικό, που με υπέρβαση 
των δυνατοτήτων τους συνέβαλαν στο να γίνει λι-
γότερο εμφανές το πρόβλημά μας, καθώς και όλα τα 
ΜΜΕ που μου συμπαραστάθηκαν στα 2½ αυτά χρό-
νια της θητείας μου».

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα Νάουσας παρουσίασε το έργο: 

«Η μικρή μας πόλη», του Θόρτον Ουάιλντερ.
Η Ναουσαίικη θεατρική προσπάθησε να αποδώσει 

τις αξίες ζωής της «Μικρής πόλης» μέσα από την κα-
θημερινότητα των κατοίκων της. 

Έπαιξαν, με αλφαβητική σειρά, οι: Ευαγγελία Βιτζη-
λαίου, Λευτέρης Διαμαντόπουλος, Κέλλυ Δευτερίγου, 
Στέλιος  Ζουμής, Σωτήρης Καλπάκογλου, Βασίλης 
Κορτιάνος, Γιώργος Κόχρονας, Kώστας Μαλαματέ-
νιος, Μαργαρίτα Μαλαματένιου, Άννα Μαρία Μο-
στράτου, Εμμανουέλα Παντελαίου, Γιώργος Ρούσσος,  
Γωγώ Σωτηράκου, Ελεάνα Σουλαντίκα και Αρσένης 
Χανιώτης.
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Καταγγελία 
ΚΚΕ

Η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ στις 15/4/2019 δημοσι-
οποίησε ανακοίνωση σχετικά με προβοκατόρικη ενέρ-
γεια (όπως τη χαρακτηρίζει), σε βάρος της.

Η καταγγελία έχει ως εξής:

«Καταγγέλλουμε τους προβοκάτορες που με ανε-
ξίτηλο σπρέι κατέστρεψαν την ενδεικτική πινακίδα 
του έργου αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Κώστου-Παροικιάς και που το χέρι τους 
και το άρρωστο μυαλό τους το έχουν εφοδιάσει εκεί-
νοι που «φτιάχνουν» το κλίμα της τρομοκρατίας των 
τελευταίων ημερών.

Απαιτούμε άμεσα να προχωρήσει ο καθαρισμός ή η 
αντικατάσταση της πινακίδας αυτής».

Master Plan 
Τη Μ. Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, θα παρουσια-

στεί από τους μελετητές της Β’ φάσης του «Γενικού 
Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα 
Πάρου».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 12 το μεση-
μέρι.

Επίσκεψη 
Μητσοτάκη και 
αντιδράσεις

Επίσκεψη στην Πάρο πραγματοποίησε ο πρόε-
δρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τετάρτη 
10/4/2019.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο δημαρχείο του νησιού 
μας όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο και 
συζήτησαν θέματα που αφορούν την Πάρο.

Ο πρόεδρος της ΝΔ επεσήμανε ότι η ανάπτυξη της 
Πάρου, θα πρέπει να συναρτάται με την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων 
τοπικών χαρακτηριστικών τους. Ακόμα, έδωσε έμφα-
ση στο έργο επέκτασης του αεροδρομίου και τόνισε 
ότι το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να ενταχθεί στο 
δεύτερο κύμα παραχωρήσεων περιφερειακών αερο-
δρομίων. 

Αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στο νησί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
είπε: «Το κυκλαδίτικο τοπίο έχει ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά στο οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε με 
τρόπο βίαιο. Η εγκατάσταση αυτή θυμίζει μάλλον βι-
ομηχανικό τοπίο. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό 
όλων των Κυκλάδων. Έχω πολύ σοβαρές επιφυλά-
ξεις για το προτεινόμενο σχέδιο εγκαταστάσεων και 
δεν μπορώ να δεχθώ εκ της αρχής μια τόσο απότομη 
παρέμβαση».

Στη συνέχεια επισκέφθηκε στη Νάουσα μικρο-ζυθο-
ποιία και μονάδα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. 
Αργότερα συνομίλησε με αλιείς για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και την έλλειψη κινήτρων για να ασχο-
ληθούν οι νέοι με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ακό-
μα, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με κατοίκους της 
Νάουσας και συνομίλησε μαζί τους. Δεσμεύτηκε ότι 
θα μειώσει τους τη φορολογική επιβάρυνση για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις (μείωση εντός διετίας του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30%, του φόρου στις επιχειρήσεις από το 
28% στο 20% και αμέσως του ΦΠΑ στην εστίαση από 
το 24% στο 13%). 

O κ. Μητσοτάκης ολοκλήρωσε το ταξίδι του στην 
Πάρο με επίσκεψη στην  Παροικιά. Επισκέφθηκε την 
εκκλησία στην Παναγία στην Εκατονταπυλιανή, ενώ 
περπάτησε στους δρόμους της Παροικιάς και χαιρέτη-
σε τους καταστηματάρχες μέχρι να καταλήξει σε καφέ 
στο λιμάνι όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλοι του κόμμα-
τος της ΝΔ.

Τέλος, τον πρόεδρο της ΝΔ κατά την επίσκεψή του 
στην Πάρο συνόδευαν βουλευτές, υποψήφιοι βουλευ-
τές, πολιτευτές, στελέχη από τη ΝΟΔΕ Κυκλάδων, στε-
λέχη από τα κεντρικά της ΝΔ, κ.α.

Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων σχετικά 

με την επίσκεψη Μητσοτάκη και τη δήλωσή του για τα 
βιομηχανικά αιολικά πάρκα, αναφέρει μεταξύ άλλων 
σε ανακοίνωσή της:

«[…] Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στον προ-
εκλογικό οίστρο αλλά και στον απόηχο των πρόσφα-
των εκδηλώσεων κατοίκων, πρωτοβουλιών και φο-
ρέων των Κυκλάδων για το ζήτημα αυτό, ξέχασε να 
μας ενημερώσει εάν είχε διατυπώσει τις ίδιες «σοβα-
ρές επιφυλάξεις» το 2013 και το 2014, που λαμβά-
νονταν οι σχετικές αποφάσεις από το τότε ΥΠΕΚΑ, επί 

συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ή, ακόμα πιο παλιά, 
το 2008, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, με το περίφη-
μο «χωροταξικό Σουφλιά», άνοιγε τον δρόμο για την 
αδειοδότηση των αιολικών πάρκων στα νησιά.  Ποτέ 
όμως δεν είναι αργά…

Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, σταθερή στις θέσεις που 
είχε εκφράσει και διατυπώσει προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, για μία ακόμη φορά δηλώνει ξεκάθαρα ότι 
στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Άνδρου, Νά-
ξου, Πάρου και Τήνου ενάντια στα καταστροφικά για 
το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον φαραωνικά αιολι-
κά πάρκα βιομηχανικής παραγωγής που σχεδιάζονται 
για τα νησιά τους.

Ο αγώνας που ξεκίνησε, όταν η προηγούμενη κυ-
βέρνηση αδειοδότησε τις επενδύσεις αυτές, συνεχί-
ζεται με αμείωτη ένταση από τις τοπικές κοινωνίες με 
εκδηλώσεις και δικαστικές μάχες που στόχο έχουν τη 
ματαίωση των έργων που θα έχουν μόνο αρνητικές 
συνέπειες για τα νησιά και τους κατοίκους τους (…)».

Παρέμβαση ΚΚΕ
Η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ στις 12/4/2019 δημοσιο-

ποίησε δελτίο Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του κ. 
Μητσοτάκη στην Πάρο. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ 
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του στο 
νησί μας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

- Για τα αιολικά πάρκα
Επιβεβαίωσε τη γνωστή πολιτική της ΝΔ που στη-

ρίζει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στις 
«χρυσοφόρες» δουλειές των ανεμογεννητριών και 
συνολικά τη πολιτική της για την απελευθερωμένη 
αγορά της ενέργειας, που θεωρεί την ηλεκτρική ενέρ-
γεια εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Το αποτέλε-
σμα είναι γνωστό. Τα νοικοκυριά να πληρώνουν όλο 
και ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Κ. Μητσοτάκης 
«στρογγυλεύοντας» τη πολιτική του μίλησε για ανε-
μογεννήτριες μικρότερου ύψους.

Δεν μας είπε βέβαια αν μετά τις εκλογές στη περί-
πτωση που η ΝΔ μετέχει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό 
σχήμα, τι θα κάνει. Θα ακυρώσει τις υπάρχουσες 
αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση των αιολι-
κών πάρκων ή όχι;

- Για το αεροδρόμιο (1)
Ξεκαθάρισε ότι το αεροδρόμιο Πάρου θα πρέπει 

να ενταχθεί στο δεύτερο κύμα παραχωρήσεων 
περιφερειακών αεροδρομίων. Επομένως χωρίς 
περιστροφές είπε ότι θα συνεχίσει το ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας και μάλιστα για ένα αεροδρόμιο 
που έχουν χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός μέσω 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και οι 
παριανοί πολίτες με τις εισφορές τους.

- Για το αεροδρόμιο (2)
Μέσα σε όλα τα άλλα μάθαμε ότι το αεροδρόμιο 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ΝΔ και τις προσπά-
θειες του Γιάννη Βρούτση! Μάλλον εκεί οφείλονται 
και τα πρόωρα εγκαίνια του αεροδρομίου με τη πα-
ρουσία του κυρίου Βρούτση!

Μπροστά στις επερχόμενες εκλογές του Μάη και 
τις βουλευτικές όποτε και να γίνουν, ο παριανός λαός 
ας βγάλει τα συμπεράσματα του και να διαπιστώσει 
ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που στηρί-
ζουν το αστικό πολιτικό σύστημα είναι απέναντι στις 
ανάγκες του και τα προβλήματα του τόπου.

Αυτή η πολιτική θέλει αντιμετώπιση, θέλει ισχυρή 
αντιπολίτευση σε όλα τα μέτωπα από οποιαδήποτε 
θέση στο δήμο, την περιφέρεια, την ευρωβουλή. Η 
ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση στο δήμο και την πε-
ριφέρεια, η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές είναι η 
δική σου δύναμη, η δική σου φωνή, η δική σου αντι-
πολίτευση σε αυτή τη πολιτική».
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Βαλκανικοί 
πόλεμοι 
1912-1913

(Τελευταίο)
Στις τελευταίες και καθοριστικές μάχες της προέλα-

σης του ελληνικού στρατού, που έλαβε μέρος ο Ν. Ι. 
Καστανιάς, ήταν οι μάχες κατά των βουλγάρων στα 
στενά Κρέσνας – Τσουμαγιάς. Οι μάχες διήρκεσαν πέ-
ντε μέρες, από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου 1913, ήταν 
από τις σκληρότερες του πολέμου και έληξαν με νίκη 
του ελληνικού στρατού.

Ο πόλεμος κατά των βουλγάρων (Β’ βαλκανικός πό-
λεμος), τελείωσε με τη συνθήκη ειρήνης που υπογρά-
φηκε, στις 28 Ιουλίου 1913, στο Βουκουρέστι, μεταξύ 
της Ελλάδος, Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και 
της ηττημένης Βουλγαρίας.

Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου καθορίζονταν 
και τα σύνορα των βαλκανικών κρατών. Η Ελλάδα 
εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τη 
νότια Ήπειρο, σημαντικά νησιά του Βορείου και Ανα-
τολικού  Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, 
Χίος, Σάμος, Ικαρία) και Κρήτη. Το μικρό ελληνικό κρά-
τος εξήλθε από τους Βαλκανικούς Πολέμους ενωμένο 
και πιο δυνατό, αφού διπλασιάστηκε σε έκταση (από 
63.211 τ.χμ. σε 120.308 τ.χμ.) και σε πληθυσμό (από 
2.631.952 κατοίκους σε 4.718.221), αλλά κέρδισε και 
σε γόητρο που είχε τρωθεί από την ταπεινωτική ήττα 
του 1897. 

Οι απώλειες των ελληνικών δυνάμεων κατά τους 
βαλκανικούς πολέμους σε νεκρούς και τραυματίες 
ήταν μεγάλες, κυρίως στον πόλεμο κατά των βουλ-
γάρων (Β’ βαλκανικός πόλεμος), που οι απώλειες 
(21.895 άνδρες) ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές του 
πολέμου κατά των τούρκων (Α’ βαλκανικός πόλεμος), 
παρόλο που η διάρκεια του Β’, ήταν κατά πολύ μικρό-
τερη από τη διάρκεια του Α’ βαλκανικού πολέμου.

Ο Ν. Ι. Καστανιάς και οι στρατιώτες της γενιάς του 
–που θα ’λεγα ότι ήταν μια από τις ηρωικότερες της 
ιστορίας μας- οι οποίοι μετείχαν στους βαλκανικούς 
πολέμους του 1912-13, πολέμησαν (παρότι διαβι-
ούσαν κάτω από τραγικές συνθήκες και υπέστησαν 
απίστευτες κακουχίες) ηρωικά, με πρωτοφανή αυτα-
πάρνηση, ακατάβλητο σθένος, μοναδική αυτοθυσία, 
απίστευτο θάρρος και απαράμιλλη ανδρεία. Αρκετοί 
έπεσαν στα πεδία των μαχών βάφοντας με το νεανικό 
τους αίμα την ελληνική γη που απελευθέρωναν. Άλλοι 
επέστρεψαν στα σπίτια τους σακάτηδες για όλη τους 
τη ζωή από τα τραύματα των πολέμων, αλλά νικητές 
και υπερήφανοι, γιατί εκτέλεσαν το καθήκον τους και 
συνέβαλαν στην απελευθέρωση των σκλαβωμένων 
αδελφών μας και στο μεγάλωμα της πατρίδας μας. 
Και άλλοι επέζησαν και επέστρεψαν σώοι και αβλαβείς 
στις οικογένειές τους, εθνικά υπερήφανοι κι αυτοί, και 
έτοιμοι, όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία η πατρίδα 
τους χρειαστεί, να τεθούν και πάλι στη διάθεσή της. 

Και η στιγμή αυτή δεν άργησε να έρθει για τον Ν. Ι. 
Καστανιά, αφού μετά τη λήξη των βαλκανικών πολέ-
μων και μέχρι το 1920 κλήθηκε επανειλημμένως στο 
στρατό, λόγω των γεγονότων εκείνης της περιόδου 
(Α’ παγκόσμιος πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, εκστρα-

τεία σε Ουκρανία, Μικρασιατικός Πόλεμος).
Ο Ν. Ι. Καστανιάς ήταν ένας από τους μαχητές που 

με τη βοήθεια του Θεού, επέζησαν των βαλκανικών 
πολέμων και όπως διηγιόταν στα στερνά του, όταν 
αναπολούσε καμιά φορά τα νιάτα του και τις μάχες 
στις οποίες είχε λάβει μέρος, βρίσκεται στη ζωή από 
θαύμα, αφού τρεις φορές γλύτωσε από του «Χάρου 
τα δόντια». Την πρώτη φορά στην Ελασσόνα, όταν 
διασχίζοντας τον δρόμο της πόλης, που ο τουρκικός 
στρατός την είχε εγκαταλείψει, ένας Τούρκος (προ-
φανώς ιμάμης) τον πυροβόλησε από το μιναρέ του 
τζαμιού στο οποίο βρισκόταν, αλλά η σφαίρα πέρα-
σε δίπλα του χωρίς να τον αγγίξει. Τη δεύτερη φορά 
στο Μπιζάνι, όταν τούρκικη σφαίρα την ώρα της μά-
χης χτύπησε στο κοντάκι του όπλου που κρατούσε και 
εξοστρακίστηκε. Και την τρίτη φορά στο Κιλκίς, όταν 
βλήμα από βουλγάρικο όπλο χτύπησε και διέλυσε την 
πέτρα, που είχε πριν από λίγα δευτερόλεπτα τοποθε-
τήσει για να προστατέψει το κεφάλι του, τη στιγμή που 
βρισκόταν σε θέση πρηνηδόν σε ακάλυπτο και γυμνό 
έδαφος, αναμένοντας τη διαταγή της επίθεσης με εφ’ 
όπλου λόγχη, κατά των Βουλγάρων. 

Οι βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-1913, που ήταν 
από τις μεγαλύτερες πολεμικές επιχειρήσεις της Ελ-
λάδος, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά, πως όταν 
οι Έλληνες είναι αδελφωμένοι, όταν δεν υπάρχει η 
δολερή και καταστροφική διχόνοια, όταν ο λαός, η 
πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και στρατός ομονοούν, 
μπορούν -με τη βοήθεια και του Θεού- να πετύχουν 
θαυμαστά και μεγαλειώδη κατορθώματα. Όταν οι έλ-
ληνες είναι ενωμένοι μεγαλουργούν. Είναι ανίκητοι. Κι 
ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας τα λόγια του εθνικού 
μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού: 

«Πάντα η νίκη αν ενωθείτε
Πάντα εσάς θ’ ακολουθεί».

Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

Ο Νικόλαος Ι. Καστανιάς σε οικογενειακή φω-
τογραφία, με τη γυναίκα του Ελένη (το γένος Βι-
τζηλαίου), και τα τρία από τα πέντε παιδιά που 
απόκτησαν. Ο Κυριάκος (όρθιος πίσω), η Μαρία 
(όρθια, στο πλευρό του) και ο Ευάγγελος (κάθεται 
στο πόδι του). Λείπουν ο μεγαλύτερος γιος τους 
Ιωάννης (προφανώς δεν ήταν στο χωριό γιατί 
πήγαινε στο Γυμνάσιο) και η μικρότερη κόρη τους 
Άννα, που γεννήθηκε αργότερα. Το μωρό στα πό-
δια της γυναίκας του είναι ανιψάκι τους.

Υποψηφιότητες
Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης  Νότιου Αι-

γαίου  για την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου- Αντιπά-
ρου είναι οι:

1) Αντωνίου Γεώργιος –Αντώνιος του Δαμιανού 
2) Παντελαίου Άννα του Ιωάννη 
3) Ροκονίδα Ηλέκτρα του Κωνσταντίνου 

Ιστορία - Άποψη

Οδός 
Προδρόμου

Γραφικός οικισμός της ανατολικής Πάρου σε 
υψόμετρο 30 μ. Απέχει από την Παροικιά 16 χιλ. 
και 5 χιλ. από τις Λεύκες.  Μαζί με τα Μάρμα-
ρα αποτελούν την τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου. 
Παλαιότερα διοικητικά υπαγόταν στις Λεύκες 
Πάρου. 

Πήρε το όνομά του από το μητροπολιτικό ναό 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κτίσμα του 
17ου αιώνα με αξιόλογες παλαιές εικόνες και 
ξυλόγλυπτα. Το χωριό ήταν γνωστό από το Με-
σαίωνα. Το παλιό του όνομα ήταν Δραγουλάς ή 
Τραγουλάς από τον Τράγειο Απόλλωνα, προστά-
τη των βοσκών, που λατρευόταν στην Πάρο. Το 
1971 είχε 271 κατοίκους, το 1981 είχε 209. Στη 
τελευταία απογραφή (2001) αριθμούσε 311 κα-
τοίκους. 

Από τα πιο γραφικά  η είσοδος του χωριού, μια 
καμάρα με θολωτή στέγη και καμπαναριό. Η κα-
μάρα αυτή ενώνει τα εκκλησάκια του Αγίου Νι-
κολάου και του Αγίου Σπυρίδωνα και παράλληλα 
αποτρέπει την είσοδο των αυτοκινήτων μέσα στο 
χωριό. Η περιοχή του Προδρόμου, όπως και των 
Μαρμάρων, είναι αγροτική με πολλά περιβόλια, 
δικά τους νερά και πλούσια γεωργική και κτηνο-
τροφική παραγωγή. 

Ιδιαίτερα αξιοθέατα της περιοχής, τα μοναστή-
ρια της Παναγίας της Κοντιανής και του Αγίου 
Παντελεήμονα, και το βυζαντινό μονοπάτι που 
συνδέει το χωριό Πρόδρομος με τις Λεύκες, 
προσφέροντας μια μοναδική διαδρομή μιάμισης 
ώρας περίπου μέσα από ελαιώνες και αμπελώ-
νες. 

Η οδός «Προδρόμου»  βρίσκεται στη περιοχή 
«Λιαροκόπι» και είναι ο πρώτος δεύτερος στην 
οδό «Λευκών» και ξεκινάει από τον χείμαρρο  
«Έλητα» έως το αδιέξοδο.

(Στην περιοχή Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί 
στους δρόμους τα ονόματα των χωριών και των 
οικισμών της Πάρου).

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



8 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Είναι απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει ζήσει επί 
χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Αυλήτης έχει επιστρέψει έπειτα από ένα μεγάλο 
διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό, στη γενέτει-
ρα γη και έχει ασχοληθεί με ζήλο με τα κοινά τα τε-
λευταία χρόνια.

Ο συμπατριώτης μας παραχώρησε στη «Φωνή της 
Πάρου» συνέντευξη σχετικά με τις δραστηριότητές 
του, καθώς και τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης Πάρου.

Εικόνα του νησιού
κε Αυλήτη με το έμπειρο μάτι ενός αρχιτέ-

κτονα ποια είναι –κατά την άποψή σας- η εικό-
να του νησιού σήμερα και τι είναι αυτό που θα 
έπρεπε να αλλάξει προς το καλύτερο;

Π.Α.: «Η τουριστική ανάπτυξη στα νησιά ξεκίνησε 
κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960. Ο γεωμετρικά αυ-
ξανόμενος αριθμός επισκεπτών και η βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης του πληθυσμού, άλλαξε τις 
ισορροπίες του κοινωνικού ιστού. Στα θετικά, σταμά-
τησε την εσωτερική μετανάστευση, αλλά με ακριβό 
τίμημα. 

Ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 1960, ο υπάρ-
χων οικιστικός ιστός δεν μπορούσε να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες ούτε των επισκεπτών, αλλά ούτε και των 
κατοίκων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, κατέστησε τις 
παραδοσιακές μικρές κατοικίες απαρχαιωμένες, ακό-
μα και για τις βασικές ανάγκες υγιεινής. Κάπως έτσι 
επιγραμματικά, άρχισε η «μετάλλαξη» της Πάρου. 

Μεγάλωσα εδώ και έχω ακόμα ζωντανές τις εντυ-
πώσεις από πριν 50-55 χρόνια. Πολύ αργότερα 
λόγω επαγγέλματος, μπόρεσα να εκτιμήσω την ιδι-
αίτερη αρχιτεκτονική της Πάρου, αλλά και να κατα-
νοώ μέχρις ενός σημείου, πλείστα όσα απαράδεκτα 
συνέβησαν τότε. Η πλειονότητα των παριανών ζού-
σε σε δύσκολες συνθήκες από άποψη κατοικίας και 
υποδομών. Η απόκτηση οικονομικής άνεσης αρχικά, 
έκανε κάποιους από τους κατοίκους να κατασκευά-
σουν υποφερτές απομιμήσεις «Αθηναϊκών» σπιτιών. 
Δυστυχώς όταν αυτό γινόταν μέσα στους παραδοσι-
ακούς οικισμούς, αντικαθιστούσε οικοδομήματα αι-
ώνων. Οι απαραίτητες υποδομές, ασθμαίνοντας και 
άναρχα ακολουθούσαν τις αλλαγές, φυσικά χωρίς 
προγραμματισμό. 

Το τελευταίο εν ισχύ Πολεοδομικό Διάταγμα Δόμη-
σης για την Παροικιά (ΦΕΚ Παροικίας), είναι από το 
μακρινό 1993 και ανταποκρίνονταν στην τότε, αλλά 
όχι στην τωρινή πραγματικότητα. Πιστεύω ότι χρει-
άζεται πλήρης εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Πάρου, με την ολοκλήρωση και εφαρμογή 
του Ρυμοτομικού Σχεδίου Παροικίας, αποτελεσματική 

λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου Πάρου και με 
τη βοήθεια συμβούλων ντόπιων μηχανικών και των 
αρμόδιων υπηρεσιών, επικαιροποίηση ή δημιουργία 
ενός νέου ΦΕΚ Παροικιάς».

Επιτροπή αισθητικής
Είχατε συμμετάσχει μαζί με άλλους συμπα-

τριώτες μας στην επιτροπή αισθητικής του 
δήμου και έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις 
αποχωρήσατε ομαδικά. Θα θέλατε να μας εξη-
γήσετε τους λόγους;

Π.Α.: «Η επιτροπή αισθητικής ήταν συμβουλευτική 
της δημοτικής κοινότητας Πάρου. Μετά από διαβε-
βαιώσεις από τον πρόεδρο της κοινότητας και τον 
δήμαρχο για ειλικρινή συνεργασία, ξεκινήσαμε με 
ενθουσιασμό. Ήμασταν μηχανικοί, καλλιτέχνες, επαγ-
γελματίες και δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι με αγάπη 
για την Παροικιά, πρόθυμοι να προσφέρουμε. Μετά 
την αρχική αξιολόγηση προβλημάτων, επικεντρώσα-
με σε αρκετά και κάναμε ολοκληρωμένες προτάσεις 
επίλυσης. Υποβάλλαμε πολλά θέματα στο τοπικό συμ-
βούλιο, αλλά ελάχιστα και ανώδυνα προχώρησαν, 
όπως η διαμόρφωση μερικών χώρων πρασίνου και 
εκτύπωση δισέλιδου με κωδικοποιημένο όλο το νο-
μικό πλαίσιο επέμβασης και επισκευών στον παραδο-
σιακό οικισμό. Αυτό το δισέλιδο, είναι ακόμα επίκαιρο 
και ακόμα και τώρα θα έπρεπε να δίδεται σε όλους 
τους επαγγελματίες και κατοίκους. Μετά περίπου ένα 
χρόνο φιλότιμης εθελοντικής δουλειάς, με αρκετές 
προτάσεις και άρνηση ή αδιαφορία της δημοτικής αρ-
χής για την παραμικρή υποστήριξη μας, αποφασίσα-
με και παραιτηθήκαμε όλοι, πλην των δύο δημοτικών 
συμβούλων, που θεσμικά δεν μπορούσαν.

Το καλό από αυτήν τη σύντομη ιστορία, είναι ότι 
από την ομάδα αυτή ενδυναμώθηκε και αναγεννήθη-
κε ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, και 
δημιουργήθηκε το φεστιβάλ Πάρου. Και οι δύο, στα 
σχεδόν 2 χρόνια ύπαρξής τους, απελευθερωμένοι 
από την μικροπολιτική, έχουν αναπτύξει πλουσιότατη 
δράση».

Προφανώς η εμπειρία σας δεν ήταν ό,τι κα-
λύτερο. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που απο-
φασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά;

Π.Α.: «Η απάντηση μου χρειάζεται δυστυχώς μια 
εκτενή εισαγωγή. Επί δεκαετίες ήμουν «παριανός του 
15Αύγουστου». Ο όρος είναι μάλλον υποτιμητικός, 
αλλά αν το δούμε από την άλλη πλευρά, είναι ο ξε-
νιτεμένος παριανός, που έχει πάντα στην καρδιά του 
τον τόπο καταγωγής του, και όταν στη μόνιμη κατοι-
κία του βλέπει ή ζει καταστάσεις που θεωρεί ότι μπο-
ρεί να εφαρμοστούν και να βελτιώσουν τη γενέτειρα 
του, το λέει. Στα συν, η αντικειμενική ματιά. Στα πλην, 
η αποστασιοποίηση από την τοπική πραγματικότητα. 

Στις δύο χώρες του εξωτερικού που έζησα, δούλε-
ψα σε προστατευόμενες παραδοσιακές πόλεις, στην 
Ολλανδία δε, έμενα σε σπίτι του 1670. Έζησα κατα-
στάσεις διατήρησης και προστασίας παραδοσιακών 
οικισμών, και σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν μό-
νιμος κάτοικος. Έβλεπα πως μπορεί η ζωή να είναι 
άνετη, ακόμα και μέσα από τις ιδιαιτερότητες και τους 
αναπόφευκτους αυστηρούς κανονισμούς. Αντίστοιχα 
εδώ, παρά την υπάρχουσα νομοθεσία προστασίας 
παραδοσιακών οικισμών, η δημοτική αρχή δεν μπο-
ρούσε να αντιμετωπίσει ούτε καν ακραίες περιπτώ-
σεις παραβατικότητας.

Έβλεπα ακόμη, προσπάθειες με όραμα, να εγκατα-
λείπονται από την επόμενη δημοτική αρχή (π.χ. ανά-
πλαση παραλιακού μετώπου, δεύτερος περιφερει-
ακός). Έβλεπα να μη γίνονται πράγματα εύκολα και 
αυτονόητα, για βελτίωση της καθημερινότητας. 

Αφού εγκατασταθήκαμε, διστακτικά στην αρχή, άρ-
χισα να ασχολούμαι με τα κοινά, μετά από προτροπή 
και πίεση θα έλεγα, του Στέλιου Γκίκα, για το «Ευ του 
Χ». Μετά με την επιτροπή αισθητικής και μέχρι τώρα, 
με τον σύλλογο παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς. 
Μέσα απ’ αυτά τα συλλογικά όργανα, είδα πως λει-
τουργεί το σύστημα, που σκαλώνει για λόγους «ανω-
τέρας βίας», αλλά και τους μικροπολιτικούς λόγους 
που κάνουν σχεδόν αδύνατη την επίλυση ακόμα και 
των απλούστερων θεμάτων. Είδα την ολοκληρωτική 
απαξίωση της Παροικιάς, την μετατροπή της σε κέ-
ντρο διερχομένων και την απίστευτη υποβάθμιση της 
ζωής των κατοίκων της. Μέσα σ’ αυτήν την ουσιαστι-
κή αναρχία, η οποία επιδεινώνεται συνεχώς, οι υπάλ-
ληλοι του δήμου είναι πελαγωμένοι και ανίσχυροι 
ανάμεσα στο καθήκον τους και τις εντολές των αιρε-
τών τους προϊσταμένων. Και το χειρότερο, γίνονται οι 
κυματοθραύστες των παραπόνων των πολιτών. 

Συνέντευξη

Π. Αυλήτης: 
«Με τον Ροκονίδα έχω 
ταυτόσημες απόψεις στην τήρηση 
βασικών αρχών νομιμότητας»
Ο κ. Πέτρος Αυλήτης (γέννημα θρέμμα της Πάρου), κατάγεται από μία γνωστή 
οικογένεια του νησιού με δημοκρατική παράδοση. 
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Κάθε κάλεσμα της δημοτικής αρχής για βοήθεια, 
είχε ανταπόκριση, για να αποδειχτεί στη συνέχεια 
ότι τα κίνητρα ήταν είτε η απόκτηση δικαιολογίας για 
απραξία και κωλυσιεργία ή η δημιουργία συνενόχων 
ή δημιουργία τεχνητών αδιεξόδων για διευκόλυνση 
ημετέρων. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις όπου οι 
πράξεις τους έμοιαζαν ιδέες για σενάριο: «Τα παρά-
πονα στον δήμαρχο, Νο 2». Θυμηθείτε την εμποροπα-
νήγυρη κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα φτηνά 
εσώρουχα σε δημόσια θέα, ή τα φτηνοπαίχνιδα να 
πλαισιώνουν την προτομή του Αρχιλόχου στο πάρκο 
του Αγίου Νικολάου. Ή τα διπλά εγκαίνια του αερο-
δρομίου. Απουσιάζει ακόμα πλήρως η σκέψη για μα-
κροχρόνιο Στρατηγικό σχεδιασμό. 

Στα θετικά, να αναγνωρίσω ότι (αναγκαστικά) ξεκί-
νησαν ή συνέχισαν προγραμματισμένα έργα και μελέ-
τες. Τα πολυδιαφημισμένα όμως έργα όπως Master 
Plan ή αεροδρόμιο, το ένα είναι συμβατική υποχρέω-
ση και το άλλο φτιάχτηκε λειψό για εξυπηρέτηση (και 
κυρίως με κονδύλια) της Aegean. Επωφελή για όλους 
έργα, όπως ο εμπορικός λιμένας, εξαιτίας μιας στιγ-
μιαίας απόπειρας αυτοπροβολής, κατέληξαν να είναι 
αντικείμενο προστριβών και πόλωσης των παριανών.

Αναπόφευκτο επακόλουθο, η κατάσταση στο κυ-
κλοφοριακό και την καθαριότητα. Η τριτοκοσμική 
εικόνα που εμφανίζει η Παροικιά από την κακοδια-
χείριση αυτών των δύο, κάνει τις διακηρύξεις της 
παράταξης «Πάρος επιμένουμε στην Πράξη» περί 
ευρωπαϊκού προφίλ, να ακούγονται σαν κακόγουστο 
αστείο. Δε θέλω να υποβαθμίσω ή υπεραπλουστεύ-
σω τη δυνατότητα επίλυσης ή βελτίωσης τους, αλλά 
5 χρόνια μετά έχουν να δείξουν μόνο την ελεγχόμενη 
στάθμευση και μαντρωμένους κάδους σκουπιδιών.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, παρουσιάστηκε 
νέα πρόταση για μελέτη διάσωσης της Παροικιάς, την 
οποία δημοτικός σύμβουλος χαρακτήρισε σκωπτικά 
«έκθεση ιδεών». Προσωπικά αδυνατώ να πιστέψω 
ότι από εδώ και πέρα, θα κάνουν κάτι καλύτερο. Παρ’ 
όλα αυτά, διατηρώ ακόμα το πείσμα μου και την 
όρεξή μου να προσφέρω στα κοινά αυτά που 
ξέρω ότι θα βελτιώσουν την Παροικιά».

Ψηφοδέλτιο Ροκονίδα
Γιατί επιλέξατε να ενταχτείτε στο ψηφοδέλ-

τιο του Κώστα Ροκονίδα και μάλιστα ως υπο-
ψήφιος τοπικός σύμβουλος στη Δημοτική Κοι-
νότητα Παροικιάς;

Π.Α.: «Η αδιαφορία της δημοτικής αρχής ακόμα και 
για τα απολύτως σημαντικά και αυτονόητα, η ευκολία 
αθέτησης υποσχέσεων, η επιφανειακή και πρόχειρη 
ενασχόληση για σοβαρότατα θέματα, η πεισματική 
άρνηση εκμετάλλευσης πολύτιμων συμβούλων, η ου-
σιαστικά αδιαφορία για την αρχαία κληρονομιά μας, 
η κωλυσιεργία σε επείγοντα θέματα, η αλλοπρόσαλ-
λη αντιμετώπιση του θέματος του αγροκηπίου και η 
παντελής έλλειψη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδι-
ασμού, είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που με 
είχαν πραγματικά… καταπλήξει. 

Στον αντίποδα, ο Ροκονίδας. Με τον Κώστα Ροκο-
νίδα δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο και τον 
γνώριζα σαν όνομα. Από τις πρώτες φορές που πα-
ρακολούθησα δημοτικά συμβούλια με εντυπωσίασε η 
προετοιμασία του και η πλήρης και σφαιρική γνώση 
των θεμάτων. Έψαξα την ιστορία του. Δεν έπαιρνε 
καν τον μισθό του όντας πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου!

Η σκέψη του, λόγω επαγγέλματος, κινείται σε πολ-
λά επίπεδα, και μπορεί να διαχειριστεί και συντονίσει 

πολύπλοκες καταστάσεις. Οι παρεμβάσεις του στο 
δημοτικό συμβούλιο, έχουν έντονο πολιτικό χρώμα, 
αλλά πάντα σωστές και με γνώμονα το συμφέρον 
της Πάρου, των κατοίκων της και των εργαζόμενων. 
Επίσης, έχει την ικανότητα να κάνει το καθήκον του 
και να διατηρεί πολιτικές ισορροπίες, χωρίς να κάνει 
παραχωρήσεις στις αρχές του. 

Αυτοί που τον κατηγορούν για το κόκκινο γαρύφαλ-
λο, ενώ αγκαλιάζουν μαύρα αγκυλωτά αγκαθόχορτα, 
καταλήγουν τελικά απίστευτα γραφικοί.

Με τον Ροκονίδα έχω ταυτόσημες απόψεις 
στην τήρηση βασικών αρχών νομιμότητας, ηθι-
κής και υπεράσπισης των συμφερόντων της Πά-
ρου, που θα έπρεπε να είναι σημαία στην πολιτική 
ζωή του νησιού μας. Μετά τα παραπάνω, ήταν για 
μένα φυσική συνέχεια και μονόδρομος η ένταξή μου».

Παροικιά
Ποιες είναι δικές σας προτεραιότητες για την 

Παροικιά, εάν εκλεγείτε;
Π.Α.: «Η εμπειρία που απέκτησα τα τελευταία χρό-

νια, αρκετές φορές με επώδυνο τρόπο θα αποδειχθεί 
πολύτιμη, αν φυσικά εκλεγώ. Τα κυριότερα προβλή-
ματα της Παροικιάς επιγραμματικά, είναι η καθαριό-
τητα και το κυκλοφοριακό. 

Δεν είμαστε πλέον ένα αργόσχολο αυτόνομο χω-
ριουδάκι πάνω σε ένα νησάκι του 1950, αλλά ένα 
ζωτικό και πυκνοκατοικημένο μέρος της τουριστικής 
βιομηχανίας όπου όλα απαιτούν αλληλεξαρτώμενη 
ισορροπία: Η υπογειοποίηση των κάδων π.χ. μπορεί 

να είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να έχει 
προηγηθεί το δεύτερο κύτταρο ΧΥΤΑ, η πρόβλεψη 
χώρων φύλαξης μηχανημάτων, η πρόβλεψη συνε-
χούς καλής λειτουργίας των, εκσυγχρονισμός των 
συντονισμένων δράσεων, επαρκής επάνδρωση από 
έμπειρους και μόνιμους εργαζόμενους κτλ. Αντίστοι-
χα για το κυκλοφοριακό, για μετατροπή του παραλι-
ακού σε δρόμο είτε ήπιας κυκλοφορίας είτε ακόμα 
και ολικό κλείσιμο, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοι-
χες προβλέψεις διοχέτευσης των εξυπηρετούμενων 
τώρα οχημάτων, εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, ανεφοδιασμό 
καταστημάτων, ασφάλεια κτλ. Για το τελευταίο, να 
υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει επανειλημμένα μελέτες 
επίλυσης, που στοίχισαν ακριβά στον παριανό λαό. 
Δεν πραγματοποιήθηκε καμία ολοκληρωτικά. Αντίθε-
τα, παραγγέλνονται και άλλες!

Μέχρι τώρα, η πάγια τακτική της παράταξης του κ. 
Κωβαίου είναι η απροθυμία να ταράξει τα νερά, να 
σπάσει αυγά ή να κάνει οτιδήποτε μπορεί να θίξει κα-
κώς κείμενες καταστάσεις. Τα προβλήματα όμως δεν 
είναι μόνο αυτά τα δύο, αλλά συσσωρευμένα πολλά, 
που όλα θα πρέπει μέσα από ρεαλιστική αξιολόγηση 
να πάρουν τον δρόμο της πραγματοποίησης. Θα ήθε-
λα να με ξαναρωτήσετε 2-3 μήνες μετά την ανάληψη 
καθηκόντων. 

Πραγματικά πιστεύω ότι ο Κώστας Ροκονίδας, με 
τη βοήθεια ισχυρών και αναβαθμισμένων τοπι-
κών συμβουλίων, θα βελτιώσει ουσιαστικά την 
εικόνα της Πάρου στο σύνολό της».

Συνέντευξη
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Οι κακοί 
ψηφοφόροι

Φίλοι υποψήφιοι, γνωρίζετε ποιος επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των δημοτικών 
εκλογών; Σίγουρα όχι εσείς. Ούτε οι ομιλίες σας, 
ούτε το πρόγραμμά σας και οι πολυέξοδες κα-
μπάνιες σας. Δεν είναι ούτε οι πολυάριθμοι οπα-
δοί σας, ούτε η παράταξη που σας στηρίζει. 

Αναφέρομαι σε μια μάζα ανθρώπων που κινεί-
ται και λειτουργεί ανάμεσά μας που άλλοι από 
σας την υπολογίζουν και άλλοι την αγνοούν. Εί-
ναι συμπολίτες μας που σκέφτονται με τον δικό 
τους τρόπο που πολλές φορές είναι επιζήμιος για 
τον τόπο.

Και ποιοι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που δεν ξεχω-
ρίζουν τον ικανό υποψήφιο από τον ανίκανο. Που 
ξεχωρίζουν τον ικανό αλλά ψηφίζουν τον ανίκα-
νο και προτιμούν τον  άσχετο συγγενή από τον 
κατάλληλο μη συγγενή. Είναι αυτοί που έχουν 
μονόπλευρη ενημέρωση και αρέσκονται στις 
υποσχέσεις, στα παχιά λόγια, στο κουτσομπολιό, 
στις διαδόσεις, στο γλείψιμο και στα χαμόγελα. 
Είναι αυτοί που κίνητρό τους είναι το συμφέρον 
και η συναλλαγή. Είναι αυτοί που ψηφίζουν τον 
αντίπαλο κάποιου από εκδίκηση. Είναι αυτοί που 
ψηφίζουν τους ίδιους  υποψήφιους και ας έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλοι. Είναι αυτοί που 
δεν ψηφίζουν με τη λογική αλλά με τον «κολ-
λημένο» φανατισμό. Είναι αυτοί που το μαύρο 
το βλέπουν άσπρο επειδή τους  το λέει ο «δικός 
τους». 

Αυτούς λοιπόν τους αποκαλώ κακούς 
ψηφοφόρους και σ’ αυτούς  αφιερώνω τον 
παρακάτω δωδεκάλογο να τον διαβάζουν κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθούν μέχρι την ημέρα των δη-
μοτικών εκλογών, με την ελπίδα πως ξυπνώντας 
κάποιο πρωί να έχουν  αλλάξει: 

Φίλε μου συμπολίτη, είσαι κακός ψηφο-
φόρος αν:

Ψηφίζεις με ψηφοδέλτιο σταυρωμένο, κά-
ποιον που δεν γνωρίζεις ή που είναι άσχετος.

Τα μάτια σου βλέπουν χρώματα αντί για ονό-
ματα.

Όταν φτάσεις μπροστά στην κάλπη καταφεύ-
γεις στο «αμπε μπα μπλαν».

Περιμένεις τους υποψήφιους να σε επισκε-
φτούν για να αποφασίσεις ποιόν θα ψηφίσεις.

Ψηφίζεις με αντάλλαγμα ένα διορισμό, ή κά-
ποιο έργο που σου υποσχέθηκαν.

Ψηφίζεις τους ίδιους κι ας φωνάζει όλος ο 
κόσμος ότι πρέπει να αλλάξουν γιατί είναι άσχε-
τοι και δεν ξέρουν να κάνουν κουμάντο.

Ψηφίζεις τους ίδιους γιατί σε βολεύουν οι 
παρανομίες και οι παραβάσεις.

Ψηφίζεις τον καλό και η σύζυγός σου τον 
κακό υποψήφιο, ή αντίστροφα, για να τα έχετε 
καλά και με τους δυο. 

Ψηφίζεις γιατί νιώθεις μια ζωή υποχρεωμέ-
νος για μια παλιά εξυπηρέτηση που σου έκαναν 
και ας ήταν καθήκον τους να στην κάνουν.

Ρίχνεις λευκό, άκυρο ή δεν ψηφίζεις γιατί πι-
στεύεις ότι όλοι είναι ανίκανοι. 

Ψηφίζεις ό,τι χειρότερο υπάρχει σε υποψή-
φιο ή παράταξη, από αντίδραση, αδιαφορία ή για 
πλάκα.

Αφού ψηφίσεις, ανάβεις ένα κερί στην εκ-
κλησία και ζητάς συγγνώμη για το κακό που 
έκανες στον τόπο σου γιατί δεν ψήφισες αυτόν 
που πιστεύεις ότι είναι καλύτερος, αλλά κάποιον 
άλλον, λόγω  συγγένειας, συμφέροντος ή χρώ-
ματος. Και το κακό είναι ότι νομίζεις ότι ο Θεός 
σου συγχωρεί την ατιμία με την συγγνώμη που 
ζήτησες και το κερί που άναψες, γι’ αυτό και στις 
επόμενες εκλογές θα κάνεις το ίδιο.

Δημήτρης Καλανδράνης

Απόψεις

20 Ιουνίου 1947 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο κος Έπαρχος των νήσων μας γνωρίζει την σύν-
θεσιν των νέων Κοινοτικών Συμβουλίων την οποίαν 
ευχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω. 

Ελπίζομεν, ότι ταύτην θα επακολουθήσει εργασία 
ταχεία και συστηματική προς άμεσον αντιμετώπισιν 
των αφορώντων τας νήσους μας ζητημάτων. 

Κοινότης Παροικίας: Ιωαν. Φραγκούλης, Αντ. Δι-
αφοκέρης, Σωτ. Μαρινόπουλος, Εμμαν. Τσαντάνης, Ι. 
Σαμαλτάνης, Γερ. Μπαρμπαρής, Κωνστ. Μπιζάς, Μιχ. 
Στέλλας και Μιχ. Κανδεράκης.

Κοινότης Λευκών: Μιχ. Ι. Αγγελάκης, Προμ. Σ. Γκί-
κας, Πέτρος Ι. Καπαρός, Ιωάν. Ν. Αρκάς, Νικολ. Δημ. 
Αρκουλής και Ιωάν. Π. Βιτζηλαίος.

Κοινότης Μαρπήσσης: Ιωαν. Φραντζής, Βασίλ. 
Αλιπράντης, Γεώργ. Μελανίτης, Νικήτας Ασωνίτης, 
Ιωάν. Φουρόπουλος και Νικ. Χερουβείμ.

Κοινότης Ναούσσης: Ζαχαρ. Ρούσσος, Μιχ. Κά-
παρης, Ανδ. Βιώνης, Νικόλ. Μπαφίτης, Ιω. Σιφναίος και 
Λεων. Μαλαματένιος.

Κοινότης Αντιπάρου: Κων. Τριαντάφυλλος, Γεώρ. 
Καραντζάς, Ιωάν. Φαρούπος, Ιωάν. Πατέλης και Ευστρ. 
Ρούσσος.

Κοινότης Αρχιλόχου: Λυκ. Σάμιος, Ιωάν. Κληρο-
νόμος, Γ. Καντιώτης, Αντ. Ραγκούσης και Π. Καβάλλης. 

Κοινότης Κώστου: Μάρκος Ι. Βελέντζας, Χρ. Ι. 
Ζουμής, Μιχ. Γ. Ρούσσος, Νικόλαος Ι. Μαυραγκάς και 
Ιωάν. Δ. Καλαβρός.

Κοινότης Αγγεριάς: Κων. Σκανδάλης, Ζαχ. Ρα-
γκούσης, Νικ. Λουκής και Στέφανος Ραγκούσης. 

10 Μαΐου 1951
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ:
Εψήφισαν άρρενες 240 και θήλεις 45. Έλαβον ψή-

φους: Συνδυασμός 1ος Αντώνιος Ν. Τσιγώνιας 182, 
Ιωάννης Γ. Τζιώτης 151, Ανδρέας Α. Στέλλας 135, Λε-
όντιος Ν. Παντελαίος 133 και Σταύρος Ν. Φραντζής 
128.

Συνδυασμός 2ος Δημ. Ν. Τσαντουλή 76, Δημ. Α. Με-
λανίτης 72 και Εμμ. Σταύρου Μελανίτης 70.

Μεμονωμένοι Βασιλ. Ε. Αλιπράντης 150, Νικ. Δ. Χε-
ρουβείμ 120, Άγγελος Ν. Τσιγώνιας 94. Εξελέγησαν οι 
κ.κ. Αντ. Ν. Τσιγώνιας, Ιωάννης Γ. Τζιώτης, Βασιλ. Εμμ. 
Αλιπράντης, Ανδρ. Α. Στέλλας και Λεοντής Ν. Παντε-
λαίος. 

Οι εκλεγέντες μας παρακαλούν να ευχαρι-
στήσωμεν άπαντας τους ψηφίσαντας αυτούς 
και υπόσχονται ότι θα εργασθούν με όλας των 
τας δυνάμης δια την πρόοδον της Κοινότητος 
της οποίας αι ελλέιψεις είναι πολλαί.

Συγχαίροντες και ημείς αυτούς εγκαρδίως 
τους υποσχόμεθα ότι η «Φωνή της Πάρου» θα 
τους βοηθήση εις το επίμοχθον έργον των. 

ΛΕΥΚΩΝ:
Εξελέγησαν κατά σειράν επιτυχίας: Νικόλαος Φραγκ. 

Περάκης με ψήφους 240 επί ψηφισάντων 287, Παντε-
λαίος Πέτρος 215, Παντελαίος Αντ. Εμμ. 198, Κοντός 
Τζανέτου Κωνσταντίνος 178, Καπούτσος Αντ. Μπενέ-
τος 146, Βιντζηλαίος Π. Ιωάννης 100. Εκ των άλλων 
υποψηφίων έλαβον ψήφους: Ηλίας Ανδρ. Ζουμής 97, 
Ανδρ. Ιωαν. Χανιώτης 90, Εμμ. Βας. Ραγκούσης 74 και 
Γεώργιος Νικήτα Χανιώτης 59.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ:
Εψήφισαν 220: Του Κόμματος «Ρεύματος» (Φιλε-

λευθέρων) έλαβον ψήφους: Στυλιανός Ι. Βιάζης 133, 
Ιωάννης Κ. Τριαντάφυλλος 130, Δημ. Εμμ. Πατέλης 
128, Δαμιανός Γερ. Βιάζης 124 και Δημ. Γ. Καράντζας 
119.

Του Κόμματος «Βιολέτα» (Λαϊκού) έλαβον: Στρατής 
Παναγιώτης Ρούσσος 104, Θεολόγος Παντελ. Καλάρ-
γυρος 102, Ιωάννης Ξενοφ. Μαριάνος 92 και Ιωάννης 
Κ. Φαρούπος 86.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ:
Υπερίσχυσε το ψηφοδέλτιον του κ. Γεωργίου Πατέλη 

ιατρού, υποστηριζομένου υπό των Φιλελευθέρων και 
της ΕΠΕΚ.

ΚΩΣΤΟΥ:
Υπερίσχυσε το ψηφοδέλτιον του κ. Πέτρου Βελέντζα.
ΝΑΟΥΣΗΣ:
Δεν μας απεστάλησαν ελλείψει ανταποκριτού.

20 Ιουνίου 1951
ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
Προβάλλουν δια την Παροικίαν τόσον μεγάλα και 

σοβαρά τα προβλήματα ως λ.χ. η ύδρευσις, ο ηλε-
κτροφωτισμός, η καθαριότης, η άνετος και ευχάριστος 
διαμονή των επισκεπτών μας κ.λ.π. ώστε η τελευταία 
εκλογή εις το να αποδώση ο λαός μας την πρέπουσαν 
προσοχήν και σημασίαν και με πολιτικήν πλέον ωριμό-
τητα, την οποία απέδειξε και ο τελευταίος αγρότης και 
την οποίαν θα εζήλευαν και οι ξένοι, να ανταποκριθή 
εις το επιτακτικόν καθήκον.

Και είναι τόσον μεγάλα και τόσον σοβαρά τα εν 
λόγω προβλήματα από απόψεως μελέτης, εξευρέσε-
ως των απαραίτητων πόρων και εφαρμογής, ώστε μό-
νον άτομα έχοντα τα αναγκαία εφόδια θα ήτο δυνατόν 
να τα αντιμετωπίσουν με θέλησιν, σύστημα, επιμονήν 
και υπομονήν. Και ο Παρκιώτης με την πολιτικήν του 
ωριμότητα και ευθυκρισίαν μακράν των επιρροών και 
επιδράσεων εκείνων που αλλοιώνουν εν από τα πλέον 
ιερά και υψηλά καθήκοντα του πολίτου εψήφισε με 
παραδειγματικήν τάξιν και ευπρέπειαν τους εκλεκτούς 
του οι οποίοι θα ανταποκριθούν εις τας μεγάλας υπο-
χρεώσεις τας οποίας επωμίσθησαν.

Δύο ήσαν οι συνδυασμοί κατά τας εκλογάς. Ο εις 
υπό τον Αναστ. Οικονόμου με σύνθημα «Λαός-Έργα» 
και ο έτερος υπό τον λαοφίλητον, δραστήριον και προ-
οδευτικόν εκ Μαρπήσσης ιατρόν κ. Γ. Πατέλη με σύν-
θημα «Οι Παριανοί για την Πάρο», όστις και επλειο-
ψήφισεν εκλεγέντων και των 18 υποψηφίων εξ ων οι 
9 αναπληρωματικοί. Οι ψηφίσαντες κατά την εκλογήν 
ανήλθον εις 786 εξελέγησαν δε κατά σειράν προτιμή-
σεως οι εξής: 

Γ. Πατέλης με 500 ψήφους, Ανδρέας Αθ. Μαρινό-
πουλος 477, Ανδρέας Αυλήτης 466, Βασίλειος Φω-
κιανός 462, Αθαν. Πρωτολάτης 447, Αντ. Γ. Μαύρης 
466, Εμμ. Ιωάνν. Τσαντάνης 444, Κωνστ. Χαρατσάρης 
442 και Στυλ. Ποπολάνος 437.

Οι εκλεγέντες ευχαριστούν και δημόσια τους τιμή-
σαντας αυτούς δια της ψήφου των και υπόσχονται ότι 
αντιλαμβανόμενοι τας υποχρεώσεις των θα αναδει-
χθούν αντάξιοι της αποδοθείσης εις αυτούς τιμής δια 
μιας συνετούς, συνεχούς και αδιαλείπτου προσπαθεί-
ας προς αντιμετώπισιν όλων των εκκρεμών ζητημά-
των της Παροικίας, ήτις ως πρωτεύουσα των νήσων 
μας δέον και κατά την γνώμην των να αποτελή το κά-
τοπτρον τούτων παράδειγμα προς μίμησιν και δια τα 
άλλα χωριά.  

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχη 21, 62, 63

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Συμπληρώστε το Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι με τα 
εξαιρετικά κρασιά και την σούμα του οινοποιείου μας.

Νόμιμο το χύμα 
τσίπουρο!

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται η 
δυνατότητα στους διήμερους αποσταγματοποιούς να δι-
αθέσουν με νόμιμα παραστατικά τα προϊόντα απόσταξης 
τσίπουρου που έχουν με τη δήλωση των αποθεμάτων 
τους.

Επίσης, προβλέπεται ότι ακόμη κι αν κάποιοι κατέ-
χουν ποσότητες και δεν είναι νόμιμοι αποσταγ-
ματοποιοί μπορούν να τις δηλώσουν και να τις 
διαθέσουν νόμιμα.

Επιπλέον όσοι (εστιατόρια, καφέ, κλπ) έχουν προς δι-
άθεση χύμα προϊόντα, με τη νέα ρύθμιση οφείλουν να 
έχουν σε ευκρινές σημείο έγγραφο με την ταυτότητα προ-
έλευσης αυτών των προϊόντων.

Η ιστορία
Η ιστορία του τσίπουρου χάνεται στους αιώνες. Παρό-

μοια με το τσίπουρο είναι το αράκ του Λιβάνου, η γκράπα 
της Ιταλίας, η ζιβανία της Κύπρου και το ρακί της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ιστορία οι πρώτοι που έφτιαξαν τσί-
πουρο ήταν οι καλόγεροι του Αγίου Όρους την εποχή του 
τουρκοκρατίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο το τσίπουρο κατέκτη-
σε την Οθωμανική αυτοκρατορία, αφού ο Μωάμεθ μαζί 
με την απαγόρευση του κρασιού δεν είχε υπολογίσει τα 
αποστάγματα… 

Με τα χρόνια εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσα-
λία και την Κρήτη, ενώ μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα η παραγωγή τσίπουρου γινόταν αποκλειστικά 
«κατ’ οίκον» και ήταν κατεξοχήν ποτό της υπαίθρου.

Τσίπουρο ονομάζεται στην Ελλάδα το απόσταγμα από 
στέμφυλα. Το κράτος έκανε παρέμβαση για πρώτη φορά 

το 1883(!) για να φορολογήσει το αλκοόλ. Συγχρόνως 
έδωσε και τον ορισμό στο εθνικό μας ποτό: «Απόσταξη σε 
άμβυκα των στεμφύλων σταφυλής». Δικαίωμα στον άμ-
βυκα είχαν μόνο οι αμπελουργοί. Το 1896 δόθηκαν οι 
πρώτες επίσημες άδειες και πολύ αργότερα, το 1989, 
άρχισε να επιτρέπεται η παραγωγή και η εμφιάλωση από 
οργανωμένες αποσταγματοποιίες. Όταν μπήκαν στην αγο-
ρά του τσίπουρου τα μεγάλα οινοποιεία παρήγαγαν τσί-
πουρα μονοποιλιακά, που προάγουν τις τοπικές ποικιλίες. 
Η Θεσσαλία το «Μοσχάτο Αμβούργου», η Ήπειρος την 
«Ντεμπίνα» κλπ. Τέλος, μεγάλη επιτυχία γνώρισαν μέσω 
των οινοποιείων και τα παλαιωμένα τσίπουρα που ωριμά-
ζουν σε βαρέλι. 

Οι διαφορές
Για πολλούς, ρακή, τσικουδιά και τσίπουρο είναι το ίδιο 

πράγμα, με άλλο όνομα. Η διαφορά στο όνομα ανάμε-
σα στη ρακή και τη τσικουδιά οφείλεται στο γεγονός ότι 
η ρακή παίρνει το όνομα της από τον χώρο στον οποίο 
παράγεται, ο οποίος στη Κρητική διάλεκτο αποκαλείται 
ρακιδιό. 

Το τσίπουρο από την άλλη παρασκευάζεται με τον ίδιο 
τρόπο που παρασκευάζεται και η τσικουδιά, ωστόσο πα-
λιότερα το μείγμα του βρασμού περιείχε και άλλα υλικά 
πέρα από το σταφύλι. Για να εξηγήσουμε καλύτερα, το 
τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο ή άλλα μυρωδικά δεν έχει κα-
μία διαφορά με τη τσικουδιά ή τη ρακή. Το «αυθεντικό» 
τσίπουρο -το ποτό δηλαδή που πραγματικά διαφέρει από 
τα άλλα τρία- είναι αυτό με τον γλυκάνισο.

Στην Πάρο για τα τσίπουρα επικράτησε το όνομα «σού-
μα». Μ’ αυτό το όνομα ονομάζεται και σε μερικές ακόμα 
περιοχές, αλλά προσοχή! Αν π.χ. ζητήσετε «σούμα» στη 
Χίο, θα σας φέρουν ούζο! 

Τέλος, η ονομασία «σούμα» προέρχεται από το λατινικό 
summa (άθροισμα) και εννοούμε όλο το απόσταγμα που 
προκύπτει από μια απόσταξη χωρίς διαχωρισμό, ή το προ-
ϊόν της πρώτης απόσταξης που θα επαναποσταχθεί.

Νέοι 
υποψήφιοι

Από τι δημοτικό συνδυασμό «Πάρος, Επι-
μένουμε στην Πράξη», ανακοινώθηκαν επί-
σημα τα εννέα πρώτα ονόματα υποψήφιων 
δημοτικών συμβούλων. Οι υποψήφιοι είναι οι 
παρακάτω:

Δημήτριος Αντιπαριώτης του Ευστρατί-
ου (ελεύθερος επαγγελματίας).

Αργυρός Χαράλαμπος (χρηματοπιστωτι-
κός σύμβουλος).

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα (ιατρός).
Νικολαρά Αριάδνη (ελεύθερη επαγγελ-

ματίας).
Παντελαίου Σοφία – (ιδιωτική υπάλληλος).
Πέππα-Φοίφα Αικατερίνη.
Τσαντάνης Δαμιανός (αλιέας).
Τσουνάκη Γεωργία (ευρωπαιολόγος, εκ-

παιδευτικός, συγγραφέας).
Will - Sterr Bettina (δασκάλα χoρού).
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συνδυα-

σμού σημειώνεται: «Έχοντας πάντα ως στόχο 
τη δημιουργία μιας πλατιάς κοινωνικής συμ-
μαχίας, η οποία θα μπορέσει την επόμενη των 
εκλογών να υποστηρίξει το πρόγραμμα του 
δημάρχου Μάρκου Κωβαίου, επιλέξαμε αν-
θρώπους που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές 
και παραγωγικές ομάδες του νησιού».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για λογι-
στήριο επιχείρησης στην Παροικιά. 
Απαραίτητη η γνώση λογιστικής και 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
28090, ζητήστε το λογιστήριο.

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

∆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

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

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

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

ΚΟΠΕΛΑ έµπειρη ζητείται για φύλαξη 
µωρού. Τηλ. επικοινωνίας: 6987 
160 270

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ ζητούνται για 
δηµιουργική απασχόληση παιδιών 
σε ξενοδοχείο για 2 µήνες. Εργασία 
µε ασφάλιση. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών, συστάσεις και εµπειρία. 
Πληροφορίες στα τηλ. 210 361 0717 ή 
6942 437 961, αµοιβή 1.500€/µήνα.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στη Νάουσα Πάρου για 
όλη τη σεζόν ως το τέλος Σεπτεµβρί-
ου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 51040, 
6972 402 857

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το 
ξενοδοχείο SUMMER SENSES στην 
Πούντα της Πάρου, για τις παρακάτω 
ειδικότητες: 1. Γκρουµ – Οδηγούς, 
2. Καµαριέρα - Καθαριστές, 3. 
Σερβιτόρους, 4. Μάγειρες, 5. Λάντζα. 
Αποστολή βιογραφικών στα email: 
manager@summersenses.gr και 
hr@tresorhotels.com

Ο∆ΗΓΟΙ για διανοµή τροφίµων 
ζητούνται από την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ 
Α.Ε. (∆ΕΛΤΑ), έναν µε δίπλωµα Γ’ 
κατηγορίας και έναν µε δίπλωµα Β’ 
κατηγορίας. Πληροφορίες µέσω email 
paros.mietsel@gmail.com ή στο 
τηλέφωνο 22840 26161

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-
κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 
– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 
ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 
27990

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από µονάδα 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στη 
Νάουσα για τη σεζόν 2019 (πλήρης 
απασχόληση). Πληροφορίες 6936 

735999

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το τµήµα πώλησης, 
ζητείται από το ζαχαροπλαστείο 
«ΤΣΕΡΚΙ». Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 22821

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

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται 
νέος, για τη στελέχωση τεχνικού 
γραφείου στην Παροικιά της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα η γνώση Αγ-
γλικών, η άριστη γνώση Autocad και 
Η/Υ. Πληροφορίες στο 6944-778171. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
george.kottikas@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πλήρης του εστιατορί-
ου Μεσόγειος στη Νάουσα πωλείται, 
εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, κουζίνας, 
σέρβις, τραπεζοκαθίσµατα, πέργκο-
λες, ηλεκτρική τέντα κ.λ.π. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 815 804

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
Α∆ΕΙΑ πωλείται, 6,30 µέτρα µήκος, 
µε µηχανή 29 HP και χωρητικότητα 
1,4 GT. Τηλ. για πληροφορίες: 6932 
899 999

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€

Αναγγελίες Γάμων 
Ο Λεβεντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη και της Άννας το γένος Μαρινάτου, 

που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αντίπαρο και η Σταυράκη 
Μαρίνα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας το γένος Πατέλη που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Πειραιά, θα παντρευτούν στις 4 Μαΐου 2019 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας στην Αντίπαρο.

Ο  Πετρόπουλος Ανδρέας του Ζαχαρία και της Άννας το γένος Ζουμή, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Καρρά Γεωργία  του Ιωάννη 
και της Σοφίας το γένος Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Πάρο, θα παντρευτούν την 1η Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μώλου στα 
Μάρμαρα της Πάρου. 

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

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

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Ρούσσος Κωνσταντίνος

υδραυλικές εγκαταστάσεις
θέρµανση • ενδοδαπέδια θέρµανση

αντλίες θερµότητας • πιεστικές αντλίες
ηλιακοί θερµοσίφωνες

Πρόδροµος | τ. 22840 42069 | κ. 6977 786711
 e-mail. kostas_roussos@hotmail.com
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Η άλλη άποψη
Η φράση «της αρπαχτής», είναι μία έκφραση που 

συνήθως χρησιμοποιούμε για να δείξουμε δραστηρι-
ότητες που γίνονται γρήγορα, πρόχειρα, με μόνο σκο-
πό το κέρδος. Το γρήγορο και εύκολο κέρδος, που 
φτάνει στο βαθμό της αισχροκέρδειας. Κάτι που δεν 
συνηθίζεται από τις επιχειρήσεις του ποδαριού μόνο, 
αλλά το βλέπουμε να υιοθετείται ακόμα και από την 
δημόσια διοίκηση. 

Πόσες φορές δεν έτυχε να αντιληφθούμε έργα, 
που έγιναν γρήγορα, με υλικά αμφιβόλου ποιότητας, 
ενώ δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά; Έργα που ποτέ δεν 
εξυπηρέτησαν τον πολίτη, αλλά γίνανε προς όφελος 
κάποιων «φίλων», που βρίσκονται πλάι σε κάποιον 
πολιτικό, ή αιρετό του τόπου. Πόσες φορές δεν 
έχουμε βρεθεί μπροστά σε κάποιο έργο, κοιτάζοντας 
αμήχανα, αναρωτώμενοι προς ποίου το όφελος το 
έργο αυτό; Βλέπε, αντιπλημμυρικά έργα, που ποτέ δε 
λειτούργησαν και μάλλον ζημιά έκαναν στο μέλλον, 
αποχετευτικό, καθαρισμός ποταμών, που ο τρόπος 
που γίνεται περισσότερο ζημιά κάνει στον τόπο, τη 
στιγμή που αφαιρούνται καλαμιώνες και βλάστηση, 
τα φυσικά φρένα του βρόχινου νερού, που χάνεται 
στη θάλασσα, εφόσον το έδαφος δεν προλαβαίνει να 
απορροφήσει. Όλα αυτά από άγνοια; «Μα τα καλύ-
τερα μυαλά έχουν φύγει έξω…» η πρόχειρη απά-
ντηση. Σίγουρα οι περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες 
βρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Αλλά ο 

εδώ σχεδιασμός και μελέτες, έχουν γίνει χρόνια πριν, 
την όποια κρίση. Οπότε η δικαιολογία αυτή καταρρί-
πτεται, τη στιγμή που και εδώ υπάρχουν ακόμα αξιό-
λογοι επιστήμονες. Το θέμα είναι, ποιος τους ακούει. 

Ευτυχώς στον τόπο μας τρανταχτά επιχειρήματα 
για τέτοιου είδους αρπαχτές δεν υπάρχουν. Πολλοί 
αιρετοί πράττουν ανιδιοτελώς και τα όποια έργα, γί-
νονται με σύνεση και με μικρά κονδύλια, τη στιγμή 
που λεφτά δεν υπάρχουν. Όλα αυτά μέχρι σήμερα 
όμως, γιατί στο βωμό του χρήματος και της ανά-
πτυξης το τοπίο αλλάζει. Και αλλάζει βιαίως, διότι 
ραγδαίες εξελίξεις όπως όλοι γνωρίζουμε, έρχονται 
στο νησί. Το νησί απειλείται και βομβαρδίζεται, από 
βόμβες ανάπτυξης όπως τις ονομάζουν σήμερα οι 
σοφοί του τόπου, βλέποντας το μακρινό μέλλον και 
πόσο κοντά είναι. Ανεμογεννήτριες τέρατα, κρουαζιε-
ρόπλοια τεραστίων διαστάσεων. Ξενοδοχεία τέρατα. 
Ένας πόλεμος τεράτων. Μια εισβολή όχι από εξωγή-
ινους, αλλά από αναπτυξιακά τέρατα.

Ποιος θα το διαχειριστεί όμως όλο αυτό; Ποιος θα 
πολεμήσει έναντι τεραστίων οικονομικών συμφερό-
ντων που έρχονται στο νησί; «Ψηφίζουμε συγκε-
κριμένους ανθρώπους, για την συγκεκριμένη 
διαχείριση του τόπου…» θα μου πείτε… 

Τις όποιες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, 
που είναι για το κοινό συμφέρον και το καλό του 
τόπου τις σεβόμαστε. Αλλά είναι αρκετό αυτό, να 
σταματήσει αυτό του είδους ανάπτυξης που έρχεται 
να βουλιάξει τον τόπο; Πόσες αποφάσεις δημοτικών 
συμβουλίων δεν έχουμε δει να κλείνονται στο χρο-

νοντούλαπο και ποτέ να μην υλοποιούνται; Πόσα ναι 
έχουμε ακούσει, που έχουν μετατραπεί με τέτοια δε-
ξιοτεχνία σε όχι;

Το άσχημο είναι, ότι πάντα θα συμφωνήσουμε και 
θα δεχτούμε την καραμέλα, που θα μας καθίσει αρ-
γότερα στο λαιμό και δεν θα μπορέσουμε να αρθρώ-
σουμε λέξη, για τα δεινά που θα πλήξουν τον τόπο. 
Εκεί οι αρπαχτές θα είναι πολλές και θα ρημάξουν 
τον τόπο. Αρπαχτές προς όφελος τρίτων, εκμεταλ-
λευόμενοι την απραξία και σημερινή αδιαφορία και 
ωχαδερφισμό του πολίτη του τόπου.  

Μήπως ήρθε η ώρα, να σηκωθούμε από τον κα-
ναπέ του σαλονιού μας και να γίνουμε ενεργοί πολί-
τες και πάλι; Μια εποχή, που τα δρώμενα του τόπου 
τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς και παρασύρουν τον 
τόπο προς ολέθριες κατευθύνσεις.

Μήπως ήρθε η ώρα, να προβληματιστούμε σο-
βαρά για το μοντέλο ανάπτυξης του νησιού μας; 

Μήπως ήρθε η ώρα, να υπάρξει ένας μακροχρό-
νιος προγραμματισμός με κοινή αποδοχή (Δημοτικών 
παραγόντων και κόσμου) και να υλοποιείται, ανεξαρ-
τήτως το ποιά είναι η Δημοτική Αρχή; Γιατί αν δεν 
ενεργήσουμε τώρα – άμεσα, ίσως αύριο είναι αργά!

Αφύπνιση λοιπόν και συσπείρωση όλου του κό-
σμου, η μόνη λύση, για να δουλέψουμε προς ποιο-
τικές κατευθύνσεις, μήπως και προλάβουμε να σώ-
σουμε το μέλλον του τόπου μας, προς όφελος των 
παιδιών μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Γιατί 
«εξαφανίζονται» 
τα ψάρια;

Κάθε χρόνο είναι λιγότερα και μικρότερα! Αυτή εί-
ναι η εικόνα της ψαριάς που βγαίνει από τις ελληνικές 
θάλασσες. 

Μπορεί να μην υπάρχουν πλήρη επίσημα στοιχεία, 
αλλά τόσο οι αλιείς όσο και οι ερευνητές σημειώνουν 
πως με την πάροδο των ετών μειώνονται το μέγεθος 
και η ηλικία των ψαριών που αλιεύονται, με μεγάλο 
μέρος να μην έχει προλάβει να αναπαραχθεί ούτε μία 
φορά! Πρόκειται για πλευρές μιας «γενοκτονίας» με 
θύματα τους πληθυσμούς των ψαριών, με αντίκτυπο 
όμως και στα θαλάσσια θηλαστικά (δελφίνια, φάλαι-
νες, φώκιες) και τελικά στη μακροπρόθεσμη αλιευτική 
ικανότητα των θαλασσών.

Ο αναπληρωτής καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας 
στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, Στέλιος Κατσανεβάκης, δή-
λωσε στην εφημερίδα «Καθημερινή» τα παρακάτω για 
το ζήτημα: «Υπάρχει πρόβλημα, που δεν αφορά όμως 
όλα τα είδη ψαριών με τον ίδιο τρόπο. Ιδιαίτερα υπο-
φέρουν τα είδη της παράκτιας αλιείας. Η πυκνό-
τητά τους έχει περιοριστεί πολύ τις τελευταίες δεκα-
ετίες, ενώ υπάρχουν περιοχές που έχουν μεταβληθεί 
σε κρανίου τόπο. Ροφοί, στείρες, σαργοί και όλα τα 
συγγενικά είδη, έχουν μειωθεί πολύ, τόσο όσον αφο-
ρά τον αριθμό τους, όσο και το μέγεθος των ψαριών. 
Η μείωση της παραγωγής της παράκτιας αλιείας είναι 
πολύ μεγάλη. Καλύτερη είναι η κατάσταση όσον αφο-
ρά τα μικρά πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα.

Ποιες είναι οι αιτίες; Οι παράγοντες είναι πολλοί και 
λειτουργούν σωρευτικά. Αναμφίβολα, η υπεραλίευση 
έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς οι πληθυσμοί 
των ψαριών δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση από 
όση μπορούν να αντέξουν. Το 2016 πραγματοποιή-
σαμε μια έρευνα σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Protomedea, που συνέ-
κρινε περιοχές με υψηλή αλιευτική πίεση με άλλες, 
που υπάρχει χαμηλή αλιευτική δραστηριότητα. Στις 
περιοχές χαμηλής αλιευτικής πίεσης βρέθηκε υπερδι-
πλάσια βιομάζα ψαριών και σημαντική αφθονία μεγά-
λων ανώτερων θηρευτών (ροφοί, στείρες, μαγιάτικα 

κ.λπ.), οι οποίοι σχεδόν απουσίαζαν από τις περιοχές 
μεγάλης αλιευτικής πίεσης».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι σημαντική αιτία για την 
υποβάθμιση των παράκτιων ιχθυοαποθεμά-
των αποτελούν και τα ξενικά είδη, που πέρα-
σαν από άλλες θάλασσες στο Αιγαίο. «Για πα-
ράδειγμα, οι γερμανοί και οι αγριόσαλπες είναι 
χορτοφάγα ψάρια. Καθώς έχουν καταφέρει να 
επικρατήσουν σε παραλιακές περιοχές εξαφανίζουν 
τα μακροφύκη, που αποτελούν τους βιότοπους ανα-
παραγωγής πολλών ψαριών. Λειτουργούν σαν τα 
«κατσίκια» της θάλασσας, εξαφανίζοντας ολόκληρα 
δάση τέτοιων φυκών και αφήνοντας γυμνούς βρά-
χους», εξηγεί ο κ. Κατσανεβάκης.

«Σκουπιδότοποι»
Πολύ αρνητικό ρόλο παίζει η αυξανόμενη ρύπαν-

ση των θαλασσών. «Πολλές θαλάσσιες περιοχές και 
ακτές μοιάζουν με σκουπιδότοπο. Ας σκεφθούμε 
πόσα θηλαστικά έχουμε βρει νεκρά με το στομάχι 
τους γεμάτο πλαστικά. Υπάρχουν ευθύνες, δεν μπο-
ρεί νησιά με τουρισμό πολυτελείας να έχουν χωμα-
τερές δίπλα στη θάλασσα και να γεμίζουν το Αιγαίο 
με σκουπίδια», είπε στην «Καθημερινή» η κ. Αναστασία 
Μήλιου, υδροβιολόγος και διευθύντρια Ερευνών του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος». 

Τα θηλαστικά
Μεγάλος είναι ο πλούτος των ελληνικών θαλασσών, 

όπου ζουν μόνιμα εννέα θαλάσσια θηλαστικά: η πτερο-
φάλαινα, η μεσογειακή φώκια, ο φυσητήρας, ο ζιφιός, 
το σταχτοδέλφινο, το ρινοδέλφινο, το ζωνοδέλφινο, το 
κοινό δελφίνι και η μικροσκοπική φώκαινα στη Θράκη. 

Πέντε άλλα είδη είναι «περαστικά»: η μεγάπτερη φά-
λαινα, η βόρεια ρυγχοφάλαινα, η ψευδόρκα, ο μεσο-
πλόδοντας και το στενόρυγχο δελφίνι.

Παρά ταύτα, τα νερά μας δεν αποδεικνύονται τόσο 
φιλόξενα για τα θαλάσσια θηλαστικά, που δέχονται 
μεγάλες πιέσεις από μία σειρά ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων. Η ρύπανση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, 
καθώς υποβαθμίζει τους βιοτόπους, ενώ λειτουργεί 
και άμεσα θανατηφόρα με την μορφή των πλαστικών 
απορριμμάτων. Η αυξανόμενη κυκλοφορία πλοίων 
προκαλεί παρενόχληση, ακόμα και θανατηφόρες συ-
γκρούσεις με φάλαινες, ενώ η ηχορρύπανση ενοχλεί 
όλα τα είδη.

Στην περίπτωση της χρήσης σόναρ και στρατιωτικών 
ασκήσεων οι καταστροφικές συνέπειες είναι άμεσες. 
Η κλιματική αλλαγή τροποποιεί τους όρους επιβίωσης 
των θαλάσσιων θηλαστικών. Στις μέχρι τώρα απειλές, 
έρχονται να προστεθούν και οι εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων.

Τέλος, τα συγκεκριμένα θέματα συζητήθηκαν στην 
5η παγκόσμια συνδιάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστι-
κά και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που 
πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία (8-12 Απριλίου), για 
πρώτη φορά σε Ελλάδα και Μεσόγειο.
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Δρομολόγια
Τα δρομολόγια φέρι μπόουτ από Αντίπαρο για Πού-

ντα Πάρου και αντίστροφα, την Κυριακή των Βαΐων 
21/4/2019, θα έχουν ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

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

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

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

Αποτελέσματα 
εκλογών

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός πραγματοποίησε τις 
εκλογές του συλλόγου, στο γραφείο της δημοτικής 
κοινότητας Μάρπησσας. Τα αποτελέσματα έχουν ως 
εξής:

1. Τσιγώνιας Άγγελος 52
2. Μπουραντάς Αντώνης 46
3. Φραντζής Ανδρέας 43
4. Μαμάσης Πρόδρομος 35
5. Πιπέρογλου Κώστας 34
6. Τσαντουλή Κατερίνα 32
7. Άγουρος Άγγελος 30
8. Τριβυζάς Βασίλης 27
9. Τσαντουλής Νικήτας 27
Αναπληρωματικοί: Πραμμάτιας Νίκος, Ρούσσος 

Μανώλης, Παραβατός Σπύρος, Qose Eduart, Βιτζη-
λαίος Γιάννης, Παντελαίος Αποστόλης, Τριβυζά Μαρία, 
Σιδερής Γιώργος

Ελεγκτική επιτροπή: Περαντινού Μαρία Περαντι-
νός Αντώνης, Βαρβέλης Τάσος.

Αποκλεισμός 
ΑΟΠ

Με 0-2 ηττήθηκε ο ΑΟΠ από τον Πανναξιακό, στο 
δημοτικό στάδιο Πάρου, για την ημιτελική φάση του 
κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο Πανναξιακός προηγήθηκε 0-1 στο 29ο λεπτό, με 
μακρινό σουτ του Καράι, που έστειλε την μπάλα στο 
«Γ» της εστίας του Χαριστού. Το 0-2 σημειώθηκε στο 
88ο λεπτό από τον Βαθρακοκοίλη, ενώ ο ΑΟ Πάρου 
είχε βγει μαζικά στην αντεπίθεση για την ισοφάριση. 

Τέλος, στον τελικό θα αγωνιστούν ο Πανθηραϊκός 
με τον Πανναξιακό, το Σάββατο 20/4/2019, στο γήπε-
δο της ΕΠΣΚ, στην Ερμούπολη Σύρου.

Επισκευή 
γηπέδου 
Μάρπησσας

 Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου στις 22 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον δήμο Πάρου για την 
υλοποίηση του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαί-
ρου Μάρπησσας Πάρου». Η περιφέρεια θα χρηματο-
δοτήσει το έργο μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ και 
ο δήμος θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό για την ολο-
κλήρωση του έργου.

 Σε σχετική του δήλωση για το παραπάνω έργο ο 
πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου 
και έπαρχος Π. Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, δήλωσε: «Οι ανά-
γκες είναι πολλές, τόσο στους αθλητικούς χώρους 
όσο και στα σχολεία. Όμως με συνεργασία, σχέδιο 
και εργατικότητα προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, να 
υλοποιήσουμε και να βελτιώσουμε τις αναγκαίες υπο-
δομές που αφορούν τα παιδιά μας!».

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ

Η ΚΤΕΛ Πάρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού, ανακοίνωσε την προσθήκη εκτά-
κτων δρομολογίων, πέραν των τακτικών, για τις ημέ-
ρες της Μεγάλης Εβδομάδας και την Εβδομάδα του 
Πάσχα.

Καθημερινά
- 20.00 από Παροικιά προς Νάουσα, με επιστροφή 

20.30
- 20.10 από Παροικιά προς Πούντα, Βουτάκο, Αλυκή 

με επιστροφή 20.25 από Πούντα, 20.40 από Αλυκή.
Προστίθενται ακόμα τα ακόλουθα δρομολόγια:
Μ. Τετάρτη
- 22.10 από Παροικιά, Νάουσα, Δρυό
- 22.10 από Παροικιά προς Πούντα, Βουτάκο, Αλυκή.
Μ. Πέμπτη
- 23.10 από Παροικιά, Νάουσα, Δρυό
- 23.10 από Παροικιά προς Πούντα, Βουτάκο, Αλυκή.
Μ. Παρασκευή
- 20.10 από αφετηρία Παροικιά (20.30 από αφετη-

ρία Νάουσας) προς Μάρπησσα για τις αναπαραστά-
σεις των παθών. Επιστροφή 00.00 από Μάρπησσα 
προς Νάουσα, Παροικιά

- 22.10 από Παροικιά, Νάουσα, Δρυό
- 22.10 από Παροικιά προς Πούντα, Βουτάκο, Αλυκή.
Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα δε θα εκτελεστούν 

δρομολόγια.

Περπατητές 
Πάρου 

Την Κυριακή 21 Απριλίου οι «Περπατητές» Πάρου 
θα περπατήσουν στο μονοπάτι Νο1 από την Παροικιά 
στον Πρόδρομο. Η διαδρομή είναι μέτριας δυσκολίας, 
απόστασης 14χλμ και διάρκειας 5 ωρών. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην πε-
ζοπορία ξεκινώντας από τον Κώστο, μια εύκολη δι-
αδρομή, 7 χλμ., διάρκειας 3ω και 30λ ή και από τις 
Λεύκες μια πολύ εύκολη διαδρομή 4 χλμ., διάρκειας 
1ω και 30λ, πάντα με προορισμό τον Πρόδρομο. 

Αρχικό σημείο συνάντησης θα είναι η πλ. Μαντώς 
Μαυρογένους στην Παροικιά, στις 9:45. Επόμενο ση-
μείο συνάντησης ο Κώστος, στην εκκλησία της Αγ. 
Υπακοής στις 12:15 και στις Λεύκες στην πλ. Ηρώ-
ων, στις 13:15. Στο τέλος της πεζοπορίας θα κατα-
λήξουν στον Πρόδρομο. Όσοι επιθυμούν θα μπορούν 
να επιστρέψουν στην Παροικιά με το δρομολόγιο του 
ΚΤΕΛ που ξεκινά από τον Δρυό στις 14:55. Επίσης, για 
όλους όσοι θέλουν να αποχωρίσουν από την ομάδα 
πριν τον τερματισμό της στον Πρόδρομο, θα έχουν τη 
δυνατότητα να το κάνουν στον Κώστο ή στις Λεύκες 
με άλλο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, που θα ξεκινήσει από 
τον Δρυό στις 13:05. 

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες στους κ.κ. 
Ντάνο Τσαντηράκη (τηλ.: 6948 372181) ή Ανδρέα Ρα-
γκούση (τηλ.: 6936 142253).

Φεστιβάλ 
κιθάρας

Για δεύτερη χρονιά στο νησί μας θα φιλοξενηθεί το 
2ο διεθνές φεστιβάλ κιθάρας Πάρου, από 30 Απριλίου 
έως 5 Μαΐου 2019, στην Παροικιά.

Πρόκειται για μια γιορτή της μουσικής, που συνδι-
οργανώνεται από τον δήμο, την ΚΔΕΠΑΠ, το δημοτικό 
ωδείο και καλλιτεχνική εταιρεία. Το φιλόμουσο κοινό 
θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ενδιαφέ-
ρουσες συναυλίες, από τα μεγαλύτερα  ονόματα της 
κιθάρας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό!

Οι σπουδαστές κιθάρας θα συμμετέχουν σε master 
classes από καθηγητές του οργάνου και θα λάβουν 
μέρος στους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ. Ο νικητής της Γ’ κατηγορίας θα 
διεκδικήσει κιθάρα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ στις κατη-
γορίες Α’ και Β’ οι νικητές αντίστοιχα θα διεκδικήσουν 
βραβεία μεγάλης αξίας.

Πρόγραμμα
Τρίτη 30/4 
Θα ξεκινήσει με το ρεσιτάλ κιθάρας του περσινού 

νικητή του διαγωνισμού Κωνσταντίνου Αυλωνίτη, ενώ 
στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα εμφανισθεί το  
«Trio Bate Coxa», που αποτελείται από τους μουσι-
κούς Παναγιώτη Τζίνα στην  κιθάρα,  Alfred Ruci στο 
φλάουτο και Νίκο Νταρίλα στα κρουστά, σ’ ένα πολύ 
πρόγραμμα με βραζιλιάνικους και latin ρυθμούς.

Τετάρτη 1/5 
Θα ξεκινήσει με τα master classes από τους σολίστ-

καθηγητές του φεστιβάλ, στις  αίθουσες διδασκαλίας 
του ΕΠΑΛ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εορταστεί 
η Πρωτομαγιά, με το ρεσιτάλ κιθάρας της κιθαρίστρι-
ας, Xuefei Yang.

Πέμπτη 2/5
Θα ξεκινήσει με τα master classes και νωρίς το 

απόγευμα θα διεξαχθεί η συναυλία των μαθητών. Στη 
συνέχεια ο συνθέτης, Νότης Μαυρουδής, θα δώσει δι-
άλεξη με θέμα την κιθάρα. Η ημέρα θα κλείσει με τη 
συναυλία του συνθέτη Κώστα Γρηγορέα.

Παρασκευή 3/5
Θα συνεχιστούν τα πρωινά master classes, ενώ το 

απόγευμα θα πραγματοποιηθεί gala με Έλληνες και ξέ-
νους κιθαριστές. Θα συμμετέχουν: ο Laurent Boutros, 
ο Megerdich Mikayelian, ο Ιάκωβος Κολανιάν, ο Μι-
χάλης Κονταξάκης, ο Γιώργος Γεωργάτος και ο Νότης 
Μαυρουδής μαζί με τον κιθαριστή Γιώργο Τοσικιάν.

Σάββατο 4/5
Θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός κιθάρας σε τρεις κατη-

γορίες: (Α’ για διαγωνιζόμενους  έως 12 ετών, κατη-
γορία Β’ για διαγωνιζόμενους  έως 16 ετών και Γ’ για 
διαγωνιζόμενους χωρίς όριο ηλικίας. Το φεστιβάλ θα 
κλείσει με χαιρετισμό του δημάρχου Πάρου, Μ. Κω-
βαίου και με συναυλία από το κιθαριστικό σύνολο των 
σπουδαστών των master classes.

Τοπικές ειδήσεις
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Χειροκροτήματα 
για ΑΟΠ

Τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα παίδων της 
ΕΣΚ Κυκλάδων κατέλαβε ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, 
στους τελικούς αγώνες του φάιναλ φορ που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησ-
σας, στις 13-14/4/2019.

Ημιτελικός
Εκμεταλλευόμενος την έδρα ο ΑΟΠ νίκησε με 56-45 

τον ΑΟ Ερμούπολης, στον ημιτελικό του final 4 Παί-
δων της ΕΣΚ Κυκλάδων, την Παρασκευή 12 Απριλίου 
2019.

Η παριανή ομάδα έχοντας στο πλευρό τους φίλους 
της και σε εξαιρετική μέρα τους παίκτες της, με πρώ-
τον τον Αλιπράντη, πήραν την πρωτοπορία του σκορ 
από το πρώτο δεκάλεπτο, και κατάφεραν να την κρα-
τήσουν τη λήξη του αγώνα. Η Συριανή ομάδα ήταν 
αρκετά καλή, αλλά ο ΑΟΠ είχε καλή ευστοχία στα 
τρίποντα, ενώ κέρδισε και περισσότερα ριμπάουντ. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 16-11, 36-22, 47-40 και 
56-45.

Στον άλλο ημιτελικό αγώνα ο Περιστεριώνας Τήνου 
–που είναι και ο περσινός πρωταθλητής στους Παίδες 
Κυκλάδων- κέρδισε με 47-38 τον ΑΠΑΣ «Τα Φανά-
ρια».

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Λάβδας 2, Αλιπράντης 24 (4), Μπομποτάς 9, 

Γυφτόπουλος 8, Πάσσαρης, Δαφερέρας, Θωμόπουλος 
8 (2), Δρόσος, Καπετανέας, Ανδρεάδης, Σκιαδάς 3 (1), 
Πετρόπουλος 2

ΑΟ Ερμούπολης: Κουντούρης, Σιγάλας 8 (1), Μα-
νάνας 11, Παλαιολόγος, Αραμπατζόγλου, Τσικουδής, 
Ξαγοράρης 4, Ζούμπερης, Καλογρίδης 13 (1), Βαρθα-
λίτης, Νικολακόπουλος 3, Γουσγουνέλης 6.

Τελικός
Τελικά, στον τελικό, μετά το πρωτάθλημα εφήβων 

και κορασίδων, ο Περιστεριώνας Τήνου «σκούπισε» 
και το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, νι-
κώντας πανάξια στον τελικό του final 4 Παίδων, τον 
γηπεδούχο ΑΟΠ, με 48-65.

Οι μικροί καλαθοσφαιριστές της Τήνου απέδειξαν 
στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου 
Μάρπησσας ότι δεν καταλαβαίνουν από έδρες και 
μπορούν να νικήσουν στα τμήματα των ακαδημιών 
οποιαδήποτε Κυκλαδίτικη ομάδα. Σημειώνουμε ότι η 
ομάδα της Τήνου κατακτά για δεύτερη συνεχή χρονιά 
το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ, που έκανε μία εντυπωσιακή πορεία μέχρι και 
τον τελικό του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚ Κυ-
κλάδων, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους 
του -μπροστά περίπου σε 300 φίλους του- στην αρχή 
του αγώνα. Προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά 
ο Περιστεριώνας ήταν αυτός που έκλεισε το ημίχρονο 
προηγούμενος με ένα πόντο. Στο δεύτερο ημίχρονο η 
ομάδα της Τήνου προοδευτικά αύξανε τη διαφορά και 
με καλύτερα πατήματα μέσα στο παρκέ, και αρκετές 

τακτικές κινήσεις κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη 
που πανηγυρίστηκε από περίπου 40 φίλους του που 
τους είχαν συνοδεύσει στην Πάρο για το final 4. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 16-14, 27-28, 35-44 και 
48-65.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Θοδ. Καζακίδης), Λάβδας 6, Αλιπράντης 

14, Μπομποτάς 9, Γυφτόπουλος 1, Πάσσαρης, Δαφε-
ρέρας, Θωμόπουλος 15, Δρόσος 2, Καπετανέας, Αν-
δρεάδης, Σκιαδάς 1, Πετρόπουλος

Περιστεριώνας: (πρ. Αντ. Βιδάλης): Καμολίνος, Σα-
κελλαρόπουλος, Βιδάλης, Πάντζι, Χάλαρης, Χαρικιό-
πουλος 2, Σ. Μπον 14, Σπεντζάρης 22, Δεσύπρης, 
Τσουλχάι 4, Ν. Μπον 4, Τζες 19

Διαιτητές: Σκούτας, Παπαδημητρόπουλος, Σέλλη-
νας.

Τέλος, στον μικρό τελικό ο ΑΟ Ερμούπολης κατέ-
κτησε την τρίτη θέση νικώντας με 72-55 τα Φανάρια.

Ήττα ΑΟΠ
Σ’ ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, έπειτα από 

τη νίκη Πανναξιακού και την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης του Ομίλου που οδηγεί στον τελικό για τον 
πρωταθλητή Κυκλάδων, ο ΑΟΠ ηττήθηκε με 5-3 στο 
γήπεδο Σερίφου από την τοπική ομάδα.

Τα γκολ για τον ΑΟΠ σημείωσε ο Ιω. Σαρρής στο 
10ο λεπτό, ο Χίσκα στο 49ο λεπτό και ο Τσούκε στο 86ο 
λεπτό. Για την ομάδα της Σερίφου τα γκολ σημείωσαν 
ο Αραβαντινός στο 34ο λεπτό, ο Μονοβάσιος στο 45ο 
λεπτό και ο Δ. Παρίσης στο 46ο, 56ο και 76ο λεπτό. Οι 
δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι. Ο ΑΟΠ με τον 
Χίσκα στο 15ο λεπτό και η Σέριφος με τον Παπά στο 
73ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟ Σερίφου: Κοσμάς Βαλσαμάκης, Παγιολλάρι 

(Μποφίλιος), Κ. Βαλσαμάκης, Μονοβάσιος, Τσελάμη, 
Μαγουλάς (Δ. Παρίσης), Λιβάνιος, Αραβαντινός (Πα-
παδόπουλος), Α. Μαγούλας, Κ. Παρίσης (Αδελιανά-
κης), Παπάς. 

ΑΟΠ: Χανιώτης, Καντιώτης, Ρέλλας (Γκέτσι), Ζγου-
ράτι (Α. Σαρρής), Καραφυλλάκης, Τσούκε, Ιω. Σαρρής, 
Καραγκούνης, Κούτσα, Γκιόκα, Χίσκα (Λεοντής).

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ. Β’ φάση
Άνω Μερά – Μύκονος 2-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 8
--------------------
2. ΑΟ Σύρου 3
3. Μύκονος 3
Σημ.: Η Άνω Μερά ξεκίνησε με +2 β. τους αγώνες 

της, αφού τερμάτισε πρώτη στην Α’ φάση του πρωτα-
θλήματος στον Όμιλο της. 

Β’ Όμ. Β’ φάση
Σέριφος – ΑΟΠ 5-3
Πύργος – Πανναξιακός 1-4
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 14
------------------------------
2. Σέριφος 5
3. Πύργος 4
4. ΑΟΠ 4
Σημ.: Πανναξιακός και Σέριφος ξεκίνησαν τους 

αγώνες με +2 β., αφού τερμάτισαν πρώτοι στην Α’ 
φάση του πρωταθλήματος στους Ομίλους τους.

Κ-18 (2ος Όμ.)
ΑΟΠ – Πανναξιακός 8-0
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 9
2. Φιλώτι 6
3. Πανναξιακός 0
Κ-14 Β’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός 0-1
Παμμηλιακός – Νηρέας 5-0
Τελική Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 18
2. ΑΟΠ 17
------------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 15
4. Νηρέας 7
5. Αστέρας Μαρμάρων 0
Κ-12 (3ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός 0-4
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 12
------------------------------
2. Παμμηλιακός 8
3. Μαρπησσαϊκός 4
4. Νηρέας 4
Σημ.: Παμμηλιακός και Νηρέας έχουν έναν αγώνα 

ακόμα για να ολοκληρωθούν οι αγώνες του Ομίλου.

Κλήρωση φάιναλ φορ
Τη Δευτέρα 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων η κλήρωση των ζευγα-
ριών για τα final four των κατηγοριών Κ-12, Κ-14 και 
Κ-16. Τα ζευγάρια, οι ημερομηνίες και οι ώρες έχουν 
ως εξής:

Κ-12 Σύρος 17-19 Μαΐου 2019 
Κανονιέρηδες Σύρου - Μύκονος
ΠΑΣ Νάξου – ΑΟΠ
Κ-14 Σύρος 21-22 Απριλίου 2019
Αίας Σύρου - Μύκονος 
Παμμηλιακός - ΠΑΣ Νάξου
Κ-16 Νάξος 3-5 Μαΐου 2019
ΑΟΠ - Μύκονος
ΠΑΣ Νάξου - ΠΑΣ Τήνου ή Πανσιφναϊκός

Συγχαρητήρια ΕΠΣΚ
Μετά τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής 

στην Γ’ εθνική κατηγορία, τόσο η Θύελλα Καμαρίου, 
όσο και ο Πανθηραϊκός, κέρδισαν την παραμονή τους 
σ’ αυτή. Αυτό σημαίνει ότι «ελευθερώνεται» άλλη μία 
θέση στην Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων για την περίοδο 2019-
2020, την οποία κερδίζει η Ίος, που κατατάχτηκε δεύ-
τερη στα μπαράζ σωτηρίας.

Για την παραμονή στην Γ’ Εθνική κατηγορία των δύο 
Κυκλαδίτικων σωματείων (από τη νέα χρονιά οι Κυ-
κλάδες θα έχουν τρεις ομάδες σ’ αυτή την κατηγορία), 
η ΕΠΣΚ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και τα σωματεία-μέλη της, εκ-
φράζουν τα θερμά συγχαρητήρια τους στα σωματεία 
μας AO ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ και ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, 
για την παραμονή τους στην Γ’ εθνική κατηγορία. Ευ-
χόμαστε και εις ανώτερα, για την περαιτέρω καταξί-
ωση του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου».

Αθλητικά




