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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

Μ. Κωβαίος
«Πάρος, ο φάρος 

ανάπτυξης των Κυκλάδων»

Η Φωνή της Πάρου σας εύχεται καλή Ανάσταση
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Οι εντυπώσεις
Αρχίζοντας ρωτήσαμε τον κ. Κωβαίο να μας 

εξηγήσει για τα περί «πλατιάς κοινωνικής 
συμμαχίας» που είχε ζητήσει από τους ψηφο-
φόρους. Ποιό είναι το εύρος της; Και σε σύ-
γκριση με τη δυναμική που παρουσιάζει με τις 
κινητοποιήσεις της η Λαϊκή Συσπείρωση, που 
φαίνεται να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, του 
ζητήσαμε να μας απαντηθεί αν φοβάται τελικά 
για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Μ.Κ.: «Το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, δεν 
υπάρχει κάτι που να μας φοβίζει. Οι πολίτες έχουν 
εκτιμήσει το έργο της πρώτης πενταετίας και θέλουν 
να συνεχιστεί δίχως εμπόδια. Επομένως, χτίζουμε 
μέρα με τη μέρα τη συμμαχία με όλες τις κοινωνι-
κές ομάδες του νησιού. Όσο για τις προσπάθειες της 
αντιπολίτευσης, έχουμε μπει για τα καλά στην προε-
κλογική περίοδο οπότε είναι αναμενόμενο να υπάρχει 
μία κινητικότητα. Βέβαια, αυτές οι προσπάθειες είναι 
κούφιες και δεν έχουν καμία πολιτική ουσία. Είναι 
μόνο για τις εντυπώσεις, όπως ακριβώς το είπατε».

Ζητήσαμε από τον κ. Κωβαίο να μας εξηγή-

σει τι ακριβώς εννοεί ότι είναι «κούφιες» οι 
συγκεντρώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης, ενώ 
είναι δυναμικές και πως το εννοεί ότι στερού-
νται πολιτικής ουσίας.

«Μ.Κ.: «Όταν οι πράξεις δεν ακολουθούν τα λόγια 
σου, τότε ό,τι κάνεις στερείται αλήθειας, είναι κούφιο. 
Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Λα-
ϊκή Συσπείρωση μας κατηγορεί συνεχώς για τα θέμα-
τα καθαριότητας και για τις σχετικές εργολαβίες που 
αναγκαζόμαστε να υπογράφουμε, εφόσον το κράτος 
δεν μας επιτρέπει να κάνουμε προσλήψεις. Είδατε τι 
έγινε στις 4 Απριλίου μετά τη συγκέντρωσή τους; Όλο 
το νησί είχε γεμίσει με αφίσες! Αν στοιχειωδώς είχαν 
φιλότιμο, θα τις μάζευαν και δε θα επιβάρυναν ούτε 
το περιβάλλον ούτε τους υπαλλήλους του Δήμου. 
Έτσι σέβονται τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα των 
οποίων διατυμπανίζουν ότι προστατεύουν; Αυτή όμως 
είναι η ιδεολογία του τίποτα. Ανυπόστατες κατηγορί-
ες, μηδενικές πράξεις και καταπάτηση των νόμων. 
Είναι παράνομο να κολλάς αφίσες χωρίς να έχεις 
άδεια. Σκεφτείτε να ήταν η Λαϊκή Συσπείρωση για μία 
ημέρα στο τιμόνι του Δήμου, θα πνιγόμασταν από τα 
σκουπίδια τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα λίγο 

πριν το Πάσχα. Τι εικόνα είναι αυτή που θα δείξουμε 
στους επισκέπτες του νησιού; Πως είναι δυνατόν να 
μη σέβονται τίποτα και να κάνουν τα πάντα για να 
εξυπηρετήσουν την κομματική τους ταυτότητα;».

Καθαριότητα
Στην παρατήρηση της Φ.τΠ. ότι άσχετα με τις 

κατηγορίες που απευθύνει στη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, η καθαριότητα δεν είναι από τα «δυνα-
τά» σημεία της δημοτικής πλειοψηφίας, ο κ. 
Κωβαίος μας είπε:

Μ.Κ.: «Τα επίσημα στοιχεία πάντως δε συμφωνούν 
μαζί σας. Αυξήσαμε κατά 20,53% την ανακύκλωση 
στο νησί και βραβευτήκαμε για αυτό, όπως επίσης 
μαζέψαμε 3.473.550 κιλά σκουπίδια αυξάνοντας 
6,93% τη συλλογή τους. Άρα σίγουρα έχουμε ένα κα-
θαρότερο νησί από αυτό που παραλάβαμε. Είναι αρ-
κετό; Φυσικά και όχι! Γι’ αυτό λοιπόν επεκτείνουμε το 
δίκτυο ανακύκλωσης, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο 
τον δημοτικό στόλο και φυσικά πιέζουμε αφόρητα για 
να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι προσλήψεις των 
εποχικών υπαλλήλων καθαριότητας».

Ρωτήσαμε αν ισχύει το ότι ο δήμος σχεδιάζει 
καμπάνια ευαισθητοποίησης για την καθαριό-
τητα και μας είπε:

Μ.Κ.: «Ναι, ισχύει. Το έχουμε πει ξανά, όσες ορ-
γανωμένες προσπάθειες να καταβάλλει ο Δήμος σε 
αυτό το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, αν δεν έχει 
την ενεργή συμπαράσταση των πολιτών δεν μπορούν 
να επιτευχθούν πολλά. Για παράδειγμα, αρκετοί συ-
μπολίτες μας έχουν τη συνήθεια να αφήνουν τα σκου-
πίδια εκτός κάδων προκαλώντας πολλά προβλήματα 
στην υπηρεσία καθαριότητας και δημιουργώντας μια 
πολύ κακή εικόνα για το νησί μας. Να υπενθυμίσω ότι 
έχουμε τρέξει και αντίστοιχες καμπάνιες στο παρελ-
θόν. Βέβαια, αυτή τη φορά υπάρχει ένα διαφορετικό 
στοιχείο, καθώς η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί 
μόνο ψηφιακά. Πρώτον γιατί σεβόμαστε στην πράξη 
το περιβάλλον και δεύτερον για να μειώσουμε το κό-
στος της συγκεκριμένης δράσης».

Πρώτο θέμα

Μ. Κωβαίος 
«Πάρος, ο φάρος 
ανάπτυξης των Κυκλάδων»
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος και επικεφαλής του συνδυασμού «Πάρος 
επιμένουμε στην πράξη», με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου, παραχώρησε στην εφημερίδα μας την πρώτη μεγάλη προεκλογική 
συνέντευξή του.
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Προεκλογικό πρόγραμμα
Προχωρώντας η συζήτηση σχετικά με  το 

προεκλογικό πρόγραμμα μας εξήγησε γιατί 
έχει καθυστερήσει να δοθεί στη δημοσιότητα.

Μ.Κ.: «Καταρχάς, να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι και 
την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου ήταν ανοιχτή 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να καταθέτουν οι Πα-
ριανοί τις προτάσεις τους. Δε γίνεται λοιπόν να ισχυ-
ρίζεσαι ότι ενισχύεις τον δημόσιο διάλογο και την ίδια 
στιγμή να αδιαφορείς για τις σκέψεις των πολιτών. 
Συνολικά, δεχθήκαμε εξήντα πέντε διαφορετικές 
προτάσεις-ιδέες για το νησί, εκ των οποίων αρκετές, 
αυτούσιες ή επεξεργασμένες, συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμά μας. Επίσης, από τον καινούργιο χρό-
νο, η ομάδα μου κι εγώ συνομιλούμε κάθε εβδομά-
δα με τους κατοίκους όλων των περιοχών και κατα-
γράφουμε συστηματικά τις ευκαιρίες βελτίωσης που 
υπάρχουν στις κοινότητες. Συνεπώς, βρισκόμαστε 
στη φάση της τελικής επεξεργασίας. Στόχος μας είναι 
να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα στην ειδι-
κή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη 
εβδομάδα του Μαΐου».

Προκαλέσαμε τον κ. Κωβαίο να μοιραστεί –
αν μπορεί- με τους αναγνώστες μας κάτι από 
το προεκλογικό του πρόγραμμα.

Μ.Κ.: «Όπως γνωρίζετε, με το σχέδιο που ακο-
λουθήσαμε την τελευταία πενταετία βάλαμε γερά τις 
οικονομικές και κοινωνικές βάσεις ώστε η Πάρος να 
εξελιχθεί σε έναν πρότυπο ευρωπαϊκό προορισμό που 
θα αναπτύσσεται βιώσιμα και θα σέβεται την κυκλα-
δίτικη παράδοση. Κυρίως, ενισχύσαμε κι αναπτύξαμε 
σε τέτοιο βαθμό τις υποδομές που το νησί άρχισε να 
στέκεται στα πόδια του. Στόχος μας λοιπόν είναι η 
Πάρος να αποτελεί τον φάρο ανάπτυξης των Κυκλά-
δων, να δείχνει το δρόμο της αειφορίας στα υπόλοιπα 
κυκλαδονήσια. Στο πλαίσιο αυτό θα ιδρύσουμε την 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Διαχείρισης Πά-
ρου, η οποία θα διαχειρίζεται τα δημοτικά ακίνητα, 
θα αναλάβει το σχεδιασμό της τουριστικής προβολής 
του νησιού και την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου 

επικοινωνίας, θα είναι υπεύθυνη για τον τομέα του 
πολιτισμού και θα ελέγχει συστηματικά τους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης που θα θέσουμε για την επό-
μενη δεκαετία, με προτεραιότητα τον πρωτογενή το-
μέα και την αγροτική παραγωγή».

Επιμένουμε: Δήμαρχε, μήπως αυτή η αναγ-
γελία είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα; 
Εσείς ο ίδιος στο απολογιστικό φυλλάδιο του 
συνδυασμού σας για το έργο 2014-2019, δια-
φημίζετε πόσο καλή δουλειά έχετε κάνει στον 
τουρισμό. Ποια η σκοπιμότητα ενός ακόμη ορ-
γανισμού;

Μ.Κ.: «Δεν πρόκειται για διαφήμιση αλλά για απλή 
προβολή των στοιχείων. Και σύμφωνα λοιπόν με τα 
επίσημα αποτελέσματα, έχουμε αύξηση 40% των 
επισκεπτών την τελευταία τετραετία, επιμήκυνση της 
θερινής περιόδου κατά τριάντα ημέρες, ενώ ο Δήμος 
μας έχει συμμετάσχει σε 35 διεθνείς και 16 πανελλή-
νιες εκθέσεις για τον τουρισμό. Ωστόσο, για να εξε-
λιχθεί η Πάρος τα επόμενα χρόνια σε έναν πρότυπο 
ευρωπαϊκό προορισμό είναι απαραίτητο να εκπονηθεί 
από ειδικούς ένα σχέδιο δεκαετίας για τον τουρισμό, 
του οποίου η πρόοδος θα ελέγχεται καθημερινά. Και 
με τη σημερινή μορφή του Δήμου αυτό δε μπορεί να 
γίνει. Για να πετύχουμε την εξέλιξη που όλοι οι Πα-
ριανοί θέλουν, πρέπει πρώτα να εξελιχθούμε εμείς οι 
ίδιοι».

Παροικιά
Η συνέχεια της συζήτησή μας περιστράφηκε 

στα σημερινά προβλήματα του νησιού και ει-
δικά στο ότι πολλοί τον κατηγορούν ότι έχει 
παραμελήσει την Παροικιά...

Μ.Κ.: «Τι εννοείτε πολλοί; Μια μειοψηφία πολιτών 
είναι οι οποίοι ανήκουν στους ιδεολόγους του τίπο-
τα, που με τα λόγια προσπαθούν να ομορφύνουν την 
απραξία τους. Από την πρώτη κιόλας πενταετία στό-
χος μας ήταν η Παροικιά να γίνει η πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων. Έχουμε επενδύσει συνολικά 3.616.707,17 

ευρώ σε συντηρήσεις κτιρίων, πεζοδρομίων, δρόμων 
και δικτύων, σε επισκευές αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, σε κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών, όπως 
είναι το αμφιθέατρο στο ΕΠΑ.Λ, και σε ανάπτυξη βα-
σικών υποδομών. Επίσης, με τα διεθνή φεστιβάλ κι-
θάρας και κινηματογράφου που συν-διοργανώνουμε, 
φροντίζουμε ώστε η Παροικιά και κατ’ επέκταση η 
Πάρος να εξελιχθεί σε κέντρο πολιτισμού όλου του 
Αιγαίου. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως η δουλειά των 
προηγούμενων χρόνων θα φανεί με την ολοκλήρωση 
των έργων για το κεντρικό λιμάνι, για τα οποία έχουν 
εξασφαλιστεί οι βασικές αδειοδοτήσεις. Το νέο λιμάνι 
θα αποτελεί μία ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για το νησί 
μας».

Περί αποτελέσματος
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση ζητήσαμε να 

μας απαντήσει για το αν είναι ακόμη αισιόδο-
ξος για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Μ.Κ.: «Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας αλλά αναγκαιό-
τητας. Με τον «Κλεισθένη», τον καινούργιο εκλογικό 
νόμο που βασίζεται στην αναλογικότητα, πρέπει να 
έχουμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία για να μπορέσου-
με να διοικήσουμε τον Δήμο με σταθερότητα και να 
εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας δίχως κωλυσιεργί-
ες. Μία οριακή εκλογή με 51% είναι μάταιη καθώς 
συνεχώς θα είμαστε αντιμέτωποι με την κούφια 
αντιπολίτευση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Μακάρι να 
υπήρχαν περιθώρια συνεργασίας, εμείς είμαστε ανοι-
χτοί σε συνέργειες. Κρίνοντας όμως από τη μέχρι 
τώρα αόρατη παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και από τον προπαγανδιστικό τρόπο που κινού-
νται προεκλογικά, δε βλέπω να είναι διατεθειμένοι για 
υγιή και ρεαλιστικό διάλογο. Οπότε, χρειαζόμαστε μια 
εκλογή με πάνω από 70% για να είμαστε σε θέση 
από την επόμενη κιόλας ημέρα να υλοποιήσουμε το 
πρόγραμμα μας. Πιστεύω ότι οι πολίτες της Πάρου το 
έχουν συνειδητοποιήσει αυτό και θα μας στηρίξουν 
με όλες τους τις δυνάμεις».
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Υπό 
παραχώρηση 
το αεροδρόμιο 
Πάρου

Μετά την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αε-
ροδρομίων στη «Fraport Greece», μια νέα σημαντική 
εξέλιξη δρομολογείται και για άλλα 23 αεροδρόμια 
της χώρας μας.

Έτσι, με ΦΕΚ του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, ανοίγει ο δρόμος για την παραχώρηση των 
κρατικών αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, 
Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, 
Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πά-
ρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, 
Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.  

Το υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι είναι 
αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος που 
συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας 
και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των εί-
κοσι τριών περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, 
των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχος αυτής 
της διερεύνησης είναι η προετοιμασία και κατάρτιση 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης των ως άνω 
αεροδρομίων, λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά 
στοιχεία τους, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους.

Χρήματα 
σε Πάρο 
Αντίπαρο

Επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματο-
δότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των 
δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυ-
ξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού 
Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη 
φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικο-
νομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός 
και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφα-
λήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και 
περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και 
η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες. 
Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρε-
τούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ότι αφορά τα νησιά μας 
είναι 123.900 ευρώ για τον δήμο Αντιπάρου και 
329.000 ευρώ για τον δήμο Πάρου.

«Ομπρέλα» 
προστασίας

Το εύκολο κέρδος, που έχει μετατρέψει σε φρενίτιδα 
τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, σε συνδυασμό με τις 
μαζικές αγορές από ξένους κατοικιών που πωλούνται 
κάτω από 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, έχουν 
μετατρέψει σε άθλο την αναζήτηση σπιτιού προς ενοι-
κίαση. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Ημερησίας», ο οργανισμός «Housing Europe», με 
έδρα τις Βρυξέλλες, για την προώθηση της προσιτής 
κατοικίας, υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται 
43.000 οργανώσεις ιδιοκτητών σε όλη την Ευρώπη, 
εξετάζει την υλοποίηση πρωτοβουλιών με στόχο την 
ενίσχυση της φθηνής στέγης στην Ελλάδα. Αυτό, όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί μέσω της κατασκευής συγκροτημάτων κατοικιών 
με χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια και μέσω 
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στη χώρα μας, μέχρι το 2012, λειτουργούσε ο Ορ-
γανισμός Εργατικής Κατοικίας που είχε ως αντικείμενο 
τον σχεδιασμό και την κατασκευή οικισμών οργανω-
μένης δόμησης. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η Ελλά-
δα έχει σημειώσει μία πρωτιά: βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων δεδομένων (2017), αποτελεί το κράτος-
μέλος με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού -περίπου 
40% έναντι 10,4% για την ΕΕ- που οι δαπάνες του για 
τη διατήρηση της κατοικίας (ΕΝΦΙΑ κλπ) ξεπερνούν 
κατά 40% το διαθέσιμο εισόδημά του.

Μαρουλία Κοντού
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε.Πάρου
πιανίστα/καλλιτεχνική διευθύντρια Ωδείου Μυθωδία
marouliakontou@gmail.com

Ενίσχυση στην φωνή πολιτισµού.

Σύµβουλοι αξιοποίησης ακινήτων

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

Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

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

Εµπιστευτείτε σ’ εµάς το ακίνητό σας

Ειδήσεις
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Οι ευχές του 
Μητροπολίτη 
κ. Καλλινίκου

Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Παροναξίας, κ. 
Καλλίνικος, έστειλε στην εφημερίδα μας το παρακάτω 
μήνυμα για την Ανάσταση του Κυρίου Μας.

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Πριν από είκοσι αιώνες η ιστορία της ανθρωπότητας 

σφραγίστηκε από το σωτήριο γεγονός της Αναστάσε-
ως του Κυρίου μας το οποίο με την Χάρη Του αξιωνό-
μαστε και πάλι να εορτάσουμε. 

Μέσα σε αυτή την λαμπρή και πανηγυρική ατμό-
σφαιρα που δημιουργεί το Πάσχα των Ελλήνων θα 
αντηχήσει και φέτος ο αναστάσιμος παιάνας «Χριστός 
Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις 
εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!» μεταφέροντας σε 
κάθε γωνιά της γης το μήνυμα της Αναστάσεως όχι 
ως απλώς μια εθιμοτυπική πράξη αλλά ως συνέχεια 
της αδιάψευστης μαρτυρίας των Αγίων Αποστόλων 
και των Μυροφόρων γυναικών που αδιάκοπα μέσα 
στο ρουν της ιστορίας μαρτυρούν «Εωράκαμεν τον 
Κύριον!»

Η ανθρωπότητα, σήμερα περισσότερο ίσως από 
κάθε άλλη φορά, έχει απόλυτη ανάγκη να απολαύ-
σει την θέα του Αναστάντος Κυρίου. Η Ανάσταση του 
Χριστού δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός αλλά 

εμπεριέχει μέσα της την δύναμη που μπορεί να με-
ταμορφώσει τον κόσμο. Και ενώ μέσω της πίστεως 
μπορούμε να απολαμβάνουμε το φως αυτού του γε-
γονότος είναι κρίμα μέσω της απιστίας μας να ζούμε 
στην σκιά του.

Όλοι μας μπορούμε ανοίγοντας την καρδιά μας και 
βάζοντας μέσα της τον Χριστό να γίνουμε θεατές του 
Αναστημένου προσώπου Του μέσα από την ζωντανή 
εμπειρία της κοινωνίας μαζί Του που μας προσφέρει 
η Αγία μας Εκκλησία κάθε φορά που μας καλεί να 
κοινωνήσουμε το Αναστημένο Σώμα και Αίμα Του για 
να μαρτυρήσουμε και εμείς στις επόμενες γενεές ότι 
«Εωράκαμεν τον Κύριον!»

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου το φως και η 
χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας να πλημμυρίζει 
τον κόσμο ολόκληρο, μάλιστα δε τους κατοίκους των 
τριών νησιών της Μητροπολιτικής μας περιφερείας, 
της Νάξου, της Πάρου και της

Αντιπάρου και ιδιαιτέρως την οικογένειά σας, τις οι-
κογένειες των συνεργατών σας

αλλά και των αναγνωστών σας.
Ο Αναστάς Κύριος να γεμίζει με ελπίδα και αισιο-

δοξία τις καρδιές των αδελφών μας που δοκιμάζο-
νται από ασθένεια, πένθος ή ανέχεια, να εμπνέει και 
να καθοδηγεί τα νιάτα της πατρίδας μας, να ενισχύει 
και ενδυναμώνει τους ναυτικούς μας και όλους τους 
εγγύς και μακράν ταξιδεύοντας και να μας αξιώνει να 
γινόμαστε με το παράδειγμα της ζωής μας μια ηχηρή 
και ολοζώντανη μαρτυρία της Αναστάσεως.

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές, 
†  Παροναξίας Καλλίνικος».

Φίλες και Φίλοι,
Συστρατεύοµαι µε τον Γιώργο Χατζηµάρκο και την παράταξή του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», επειδή έχω εκτιµήσει το πολύ σηµα-

ντικό και αποτελεσµατικό έργο της πρώτης θητείας του στο τιµόνι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο του αναγνωρίζεται από 
όλους τους κατοίκους των νησιών µας και αποτελεί κίνητρο για να τον εµπιστευτούν ξανά να συνεχίσει δυναµικά την αναπτυξιακή 
του πορεία.

Συµµετέχω σε αυτή την οµάδα γιατί θέλω να συµβάλλω στην συνολική βελτίωση των νησιών µας, χρησιµοποιώντας την εµπειρία 
και την γνώση µου.

Προτείνω λοιπόν:
Ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. Να προστατεύσουµε τις φυσικές οµορφιές µας, τις παραλίες και τις θάλασσές µας.
Ανάπτυξη µε ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτισµό και την πολιτιστική κληρονοµιά µας. Για την ανάδειξη των αρχαιολογικών 

θησαυρών, την επέκταση και αναβάθµιση του αρχαιολογικού µας µουσείου, την ανάδειξη του Φραγκοµονάστηρου στην Παροικία, 
το αρχαίο νεκροταφείο Παροικίας, το Πυργάκι στον Αµπελά, τον Άγιο Αντώνιο στη Μάρπησσα και το ∆εσποτικό στην Αντίπαρο. 

Ανάπτυξη για την βελτίωση της καθηµερινότητας των νησιωτών. Να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της 
καθαριότητας, στη βελτίωση του οδικού δικτύου, των σχολικών κτηρίων και να βοηθήσουµε µε νέα έργα για την επάρκεια των 
υδάτινων πόρων των νησιών µας, καθώς και στην αειφόρο οργανωµένη ανάπτυξη του τουρισµού και όχι στην αύξηση των επισκε-
πτών στην τύχη.

Ανάπτυξη µε έµφαση στα ζητήµατα υγείας, παιδείας και αθλητισµού. Να συνδράµουµε δυναµικά στις δραστηριότητες της νέας 
γενιάς, στον αθλητισµό και τον πολιτισµό και να ενισχύσουµε τις υποδοµές υγείας ώστε να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι και οι 
χιλιάδες επισκέπτες µας.

Η επιστηµονική κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόλησή µου µε τα κοινά, από διαφορετικές  θέσεις, είναι τα εχέγγυα για την 
δυναµική µου συνεισφορά στην κοινή προσπάθειά µας, για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών, µε επικεφαλής τον Γιώργο Χατζη-
µάρκο.

Όραµά µου είναι, η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής στα νησιά µας!

Βαζαίος Γ. Πετρόπουλος
Υποψήφιος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

vazaios.studio265@gmail.com
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Νέα λίστα υποψηφίων
Πολύ νωρίς είχαµε εκτιµήσει ότι «όσο πλησιάζουµε προς τις εκλογές θα ενταθούν 

οι επιθέσεις που δεχόµαστε». Τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών ήρθαν να επι-
βεβαιώσουν αυτή µας την εκτίµηση. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι το χέρι των προ-
βοκατόρων και το στόµα των συκοφαντών το οπλίζει µε την τακτική που αποφάσι-
σε να υιοθετήσει απέναντι στην «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Μ. Κωβαίος. Είναι θλιβερό 
και συγχρόνως εξοργιστικό ο ∆ήµαρχος να επιχειρεί την επανεκλογή του κάνοντας 
αντιπολίτευση στην σηµερινή αντιπολίτευση µηδενίζοντας την εκτίµηση των παρια-
νών για το έργο της και διχάζοντας την παριανή κοινωνία, αντί αυτή την επανεκλογή 
να την διεκδικεί µε τον απολογισµό του δικού έργου του. Είναι φανερό πια ότι ο 
παριανός λαός στη µεγάλη του πλειοψηφία κρίνει ότι το έργο της δηµο-
τικής αρχής του Μ. Κωβαίου δεν απάντησε στις ανάγκες των πολιτών 
και τα προβλήµατα του νησιού µας. Καλούµε τις παριανές και τους παριανούς 
να απορρίψουν κάθε προσπάθεια διχασµού της τοπικής µας κοινωνίας και να απο-
κρούσουν κάθε µελλοντική προβοκατόρικη ενέργεια.

Συνεχίζουµε το δρόµο που έχουµε χαράξει εδώ και χρόνια, της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης της άλλης πρότασης που κάνει την πραγµατική διαφορά και ανακοινώνου-
µε τη δεύτερη λίστα υποψηφίων συµβούλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πάρου:

ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΒΑΒΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΑΪΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Κ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΓΚΙΟΚΑ ΘΕΜΙΣ  ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ∆.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ
ΚΟΡ∆ΟΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - Ι∆. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ
ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Κ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΛΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΥΡΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑ
MORAITI ALBERT ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Κ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟ∆ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΝΤΙΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΡΑΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛΤΑ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ ΝΗΣ. ΣΥΜΒ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Κ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΙΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ε.Α.) ΕΠΙΤΙΜΟΣ Β΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ.
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Ι∆. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Κ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, Ι∆ΡΥΤΙΚΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΝΗΡΕΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Γιώργος Μπαρµπαρίγος: 
Με τον Ροκονίδα να 
κάνουµε την αλλαγή 

και στη Νάουσα
Ωραία Πάρος: Κύριε Μπαρµπαρίγο, είστε πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοι-

νότητας Νάουσας, αλλά το όνοµά σας ακούγεται σε όλη την Πάρο για δύο 
λόγους. Ο πρώτος ότι είστε ένας ακούραστος εργάτης στην υπηρεσία του Να-
ουσαίου ∆ηµότη και ο δεύτερος ότι έχετε πραγµατοποιήσει σηµαντικό έργο ως 
πρόεδρος της Ελληνικής Οµάδας διάσωσης. Πέστε µας, πως τα καταφέρνετε 
και ανταποκρίνεστε σε δύο τόσο δύσκολους τοµείς;

Απάντηση: Νοµίζω ότι υπερβάλλετε στους χαρακτηρισµούς για το πρό-
σωπό µου. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ό,τι περνά από το χέρι µου µε µοναδικό 
κριτήριο την αγάπη για τον τόπο µου. 

Η Νάουσα είναι το σπίτι µου και το αγαπώ. Θέλω να το βλέπω νοικοκυρεµέ-
νο, καθαρό και µε ενοχλεί αφάνταστα, όταν κάποιοι από τους ένοικους αυτού 
του σπιτιού, δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον ή και αντίθετα µε τις πράξεις 
τους αντιστρατεύονται κάθε καλή προσπάθεια.

Ωραία Πάρος: Βγάζετε κάποιο παράπονο. Αυτή είναι η εντύπωσή µας.
Απάντηση: Έχετε δίκιο. Θα µπορούσαµε να συµβάλουµε όλοι στην καθαρι-

ότητα του χωριού. Και οι επιχειρηµατίες θα έπρεπε να σέβονται περισσότερο 
τους κοινόχρηστους χώρους. Γνωρίζω πολύ καλά το άγχος του κάθε επιχει-
ρηµατία και το ενδιαφέρον για την επιχείρησή του, αλλά αυτό που πουλάµε 
ως τουριστικός προορισµός είναι η οµορφιά του παραδοσιακού µας οικισµού. 
Αν χαθεί αυτή η οµορφιά, που τραβάει σαν µαγνήτης τους επισκέπτες µας, θα 
βγούµε όλοι χαµένοι.

Ωραία Πάρος: Στην προσπάθειά σας αυτή, που έχει σχέση µε την αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, έχετε τη συµπαράσταση της 
δηµοτικής αρχής;

Απάντηση: Μέρος της δηµοτικής αρχής ήµουν και εγώ. Μην ξεχνάτε, ότι 
εκλέχτηκα µε το ψηφοδέλτιο του κ. Κωβαίου. Και συνέβαλα στην εκλογική 
επιτυχία στη Νάουσα.

Ωραία Πάρος: Όµως;
Απάντηση: Όµως δεν βρήκα την ανταπόκριση και τη συµπαράσταση που 

περίµενα. Μας άφησε µόνους. Και όχι µόνο αυτό. Πήγε και αντίθετα µε τις 
αποφάσεις µας. ∆εν τον ενδιέφερε το συµφέρον της Νάουσας, αλλά η εξα-
σφάλιση ψήφων, για να εκλεγεί και πάλι δήµαρχος. Αλλά η δηµαρχιακή καρέ-
κλα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Θα προσθέσω, ότι δεν είναι τυχαίο που 
αποχώρησαν από την παράταξη δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι.

Ωραία Πάρος: Αυτά που µας λέτε είναι πολύ σοβαρά.
Απάντηση: Ακριβώς. Και αυτός είναι ο λόγος που διαφώνησα και αποχώ-

ρησα από την παράταξη.

Ερώτηση: Και τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε;
Απάντηση: ∆ηλώνω στους συµπατριώτες µου, ότι θα είµαι και πάλι υπο-

ψήφιος. Τη Νάουσα όσο ζω και έχω δυνάµεις δεν πρόκειται ποτέ, µα ποτέ, να 
την εγκαταλείψω.

Και επειδή ανάµεσα στον Κωβαίο, που περιέγραψα συνοπτικά τη συµπερι-
φορά του και τις πρακτικές του, και τον Κώστα Ροκονίδα, που αναγνωρίζουν 
όλοι  πολύ καλά την εντιµότητά του, τη συνέπειά του και την εµπειρία του, η 
επιλογή µου δεν έχει καµιά δυσκολία. Θα είµαι υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιό 
του.

Τον Κώστα Ροκονίδα, αν κρίνω από τα άτοµα που συµµετέχουν στο ψηφο-
δέλτιο του, τον έχει αγκαλιάσει όλη η Πάρος. Αφήσαµε στην άκρη τις όποιες 
διαφορές µας, και αντιλαµβάνεστε τι εννοώ, και ενωθήκαµε όλοι µας για να 
δώσουµε λύσεις στα πολλά και δύσκολα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 
νησί µας.

Ωραία Πάρος: Πέστε µας τώρα και λίγα λόγια για το παράρτηµα της Ελ-
ληνικής Οµάδας διάσωσης.

Απάντηση: Για το έργο της δεν φτάνει αυτή συνέντευξη. Είναι µεγάλο και 
το παράρτηµα µας έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. 
Πολλές οι διασώσεις, οργανωµένη επιστηµονικά η εκπαίδευσής µας µε σεµι-
νάρια συχνά και  εξοπλισµός που εµπλουτίζεται συνεχώς και µε σηµαντικές 
δωρεές. Σας θυµίζω το πλήρως εξοπλισµένο ασθενοφόρο που µας δώρισε 
η Interamerican και το νέο σκάφος διάσωσης που παραλάβαµε, ως επιβρά-
βευση της εθελοντικής µας δουλειάς.

Ωραία Πάρος: Τελειώνοντας θα είχατε κάτι να µας ανακοινώσετε ή να µας 
δηλώσετε;

Απάντηση: ∆ύο πράγµατα: Το ένα, ότι έπειτα από πολλές προσπάθειές µου, 
που έφτασαν µέχρι τη Βουλή και αφού ετοιµάστηκε το κτίριο, θα λειτουργήσει 
και πάλι ο αστυνοµικός Σταθµός στη Νάουσα και το άλλο, που αποτελεί ευχή, 
ο προεκλογικός αγώνας, που ξεκίνησε, να είναι ήρεµος και µε επιχειρήµατα 
που θα δώσουν τη δυνατότητα στους δηµότες να µας κρίνουν νηφάλια και να 
εκλέξουν αυτούς  που θεωρούν καλύτερους.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Αναδηµοσίευση από oreaparos.blogspot.com
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Φραγκίσκος 
Τσαντάνης: Μαζί να 
κάνουµε τη διαφορά

Τον συναντήσαµε, που αλλού; Στη βάρκα του. Είχε επιστρέψει από το ψά-
ρεµα, τη µεγάλη του αγάπη. Μιλήσαµε λίγο για την αλιεία και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες αλιείς, και αµέσως µετά για τις προ-
σεχείς δηµοτικές εκλογές, αφού θα είναι υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος.

Ωραία Πάρος: Κύριε Τσαντάνη, είστε και πάλι ενεργός στα κοινά και µάλι-
στα στην πρώτη γραµµή, ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τον Κώστα 
Ροκονίδα.

Απάντηση: Το ενδιαφέρον µου για τα κοινά ξεκίνησε από την εποχή του 
αείµνηστου γιατρού Ευθύµιου Κεµπάµπη, όταν το 1978 µπήκα στο ψηφοδέλ-
τιό του. Από τότε και µέχρι σήµερα η οικογένειά δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας θυµίζω, ότι το 1990 εκλέχτηκα δηµοτικός 
σύµβουλος µε το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Τριαντάφυλλου.

Υπήρξα υποψήφιος και µε την παράταξη του Λουΐζου Κοντού, µε την παρά-
ταξη της Γρηγορίας Πρωτολάτη και τώρα είµαι υποψήφιος µε την παράταξη 
του Κώστα Ροκονίδα.

Και η σύζυγός µου, επί δηµαρχίας Αργουζή, ήταν δηµοτική σύµβουλος και 
αντιδήµαρχος.

Επί 12 συνεχή χρόνια υπηρέτησε την τοπική µας αυτοδιοίκηση και συνέβαλε 
στο έργο που συντελέστηκε την περίοδο εκείνη.

Ωραία Πάρος: Άρα το ενδιαφέρον σας για τα κοινά χρονολογείται πολλές 
δεκαετίες.

Απάντηση: Έτσι είναι όπως το λέτε.

Ωραία Πάρος: Γνωρίζουµε ότι πολιτικά ανήκετε στη Νέα ∆ηµοκρατία. Θα 
θεωρούσαµε πιο φυσιολογικό να εκτεθείτε µε το ψηφοδέλτιο του Μάρκου 

Κωβαίου. Ποιος είναι ο λόγος που ενταχθήκατε στο ψηφοδέλτιο του Κώστα 
Ροκονίδα;

Απάντηση: Τον Κώστα Ροκονίδα τον γνωρίζω από τότε που συνεργάστηκε 
µε τη σύζυγό µου όταν και οι δύο ήταν στην ίδια παράταξη για τρεις συνεχό-
µενες τετραετίες.

Πρόκειται για ικανό, έντιµο και σεµνό άνθρωπο. Έχει προσφέρει στο νησί και 
εάν µας τιµήσει ο παριανός λαός µε την ψήφο του, πιστεύω ότι θα προσφέρει 
πολύ περισσότερα.

Ακούστε κάτι.  Από το 1974 µέχρι σήµερα  ψηφίζω τη Νέα ∆ηµοκρατία και 
θα συνεχίζω και στο µέλλον να την ψηφίζω. Είναι το κόµµα µου και ποτέ δεν 
αποστάτησα.

Στις βουλευτικές εκλογές ψηφίζω το κόµµα µου, αλλά στις δηµοτικές ψηφί-
ζω τον καλύτερο και τον πιο χρήσιµο για τον τόπο µας.

Ωραία Πάρος: Ας µιλήσουµε τώρα για τη θητεία του Μάρκου Κωβαίου. 
Που εστιάζετε την κριτική σας;

Απάντηση: Το πρώτο που έχω να πω είναι, ότι τα πέντε χρόνια που πέρα-
σαν δεν υπήρξε προγραµµατισµός για τα έργα που αφορούν το νησί. Π.χ. το 
κυκλοφοριακό, ο ΧΥΤΑ, οι αποχετεύσεις των χωριών που δεν έχουν. ∆εν θέλω 
να επεκταθώ περισσότερο για τα προβλήµατα των χωριών. Τα γνωρίζουν 
πολύ καλά οι συνάδελφοι υποψήφιοι των περιοχών τους.

Θα µιλήσω για τη γειτονιά µου, που την γνωρίζω πολύ καλά και που είναι 
από τις οµορφότερες γωνιές της Παροικιάς.  Το Αγροκήπιο έχει εγκαταληφθεί 
στην τύχη του. Για το Μπουνταράκι , που το είχε βάλει ο κ. Κωβαίος στο πρό-
γραµµά του, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Και υπάρχει επίσης το πρόβληµα της 
καθαριότητας της Παροικιάς. Η πρωτεύουσα του νησιού κάποτε έλαµπε από 
καθαριότητα. Σήµερα τα στενά και λόγω των βροχοπτώσεων είναι δασωµένα.

Ωραία Πάρος: Άρα;
Απάντηση: Κώστας Ροκονίδας, χωρίς συζήτηση! Ακούστε κάτι, όταν απο-

φασίσω να πάρω ένα εργαλείο για τη δουλειά µου, διαλέγω το καλύτερο. Και 
αν εσείς, ό µη γένοιτο, χρειαστείτε γιατρό, θα διαλέξετε τον καλύτερο για το 
πρόβληµά σας. Έτσι πρέπει να σκεφτόµαστε και όταν ψηφίζουµε τον δήµαρχο 
του τόπου µας. Επιλέγουµε τον καλύτερο και αδιαφορούµε για τα υπόλοιπα.

Αναδηµοσίευση από oreaparos.blogspot.com
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Aegean 
Cuisine

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διεύρυνση και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Aegean Cuisine στο 
Νομό Κυκλάδων και έπειτα από πρόσκληση που είχε 
απευθύνει το επιμελητήριο Κυκλάδων προς τους πα-
ραγωγούς που ασχολούνται με την παραγωγή, τη με-
ταποίηση και την τυποποίηση τοπικών προϊόντων, ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία και ο Γ’ κύκλος αξιολόγησης 
και δημιουργίας μητρώου προϊόντων που παράγονται 
στις Κυκλάδες βάσει των συγκεκριμένων προδιαγρα-
φών και κριτηρίων.

Η επιτροπή συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 2019 
και αφού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των αιτήσε-
ων και των νομιμοποιητικών εγγράφων των επιχειρή-
σεων, προχώρησε και στη γευστική δοκιμή των 151 
προϊόντων που απέστειλαν 32 παραγωγοί από 10 
κυκλαδονήσια (Άνδρο, Αμοργό, Ίο, Κέα, Νάξο, Πάρο, 
Σαντορίνη, Σέριφο, Σύρο, και Τήνο). 

Οι κατηγορίες προϊόντων ήταν οι εξής: αποξηραμέ-
νοι καρποί & φρούτα, βότανα-μπαχαρικά, γαλακτοκο-
μικά, γλυκά, γλυκά κουταλιού, κρασί, λάδι, μαρμελάδες, 
μέλι, όσπρια, παξιμάδια-μπισκότα, ποτά/αποστάγματα, 
πρώτες ύλες, σάλτσες, τουρσιά-διατηρητέα, τυριά. Για 
κάθε προϊόν συμπληρώθηκε ξεχωριστή φόρμα αξιολό-
γησης, με σαφή αιτιολογία στις περιπτώσεις μη έντα-
ξης. Από το σύνολο των προϊόντων, 96 νέα προϊόντα 
εντάσσονται στον τρίτο κύκλο και έτσι αριθμός των 
προϊόντων που προτείνονται από το δίκτυο Aegean 
Cuisine ανέρχεται πλέον στα 387. Όλοι οι παραγωγοί 
που κατέθεσαν αιτήσεις έχουν ήδη ενημερωθεί για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και έχει ήδη σταλεί 
το ειδικό σήμα «Aegean Cuisine Recommended» σε 
όλους, όσων τα προϊόντα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο, 
ώστε να τα σηματοδοτήσουν με αυτό.

Με την ένταξή τους αυτή θα μπορούν, όσοι από τους 
παραγωγούς το επιθυμούν, να γίνουν μέλη ενός πρω-
τοποριακού δικτύου επιχειρήσεων (businesscluster), 
στο οποίο θα συμμετάσχουν τοπικές επιχειρήσεις και 
παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αγροδιατροφής και της γαστρονομίας, ενώνοντας έτσι 
τις δυνάμεις τους με στόχο την αποτελεσματικότερη 
προβολή και προώθηση των προϊόντων τους καθώς 
και την είσοδό τους σε νέες αγορές.

Σύλληψη για 
παραβάσεις 
του ΚΟΚ

Από την αστυνομική διεύθυνση Ν. Αιγαίου δημοσι-
οποιήθηκε η παρακάτω πληροφορία για συμβάν που 
έγινε στο νησί μας:

«Την 21/4/2019 πρώτες πρωινές ώρες συνελή-
φθη στην Πάρο από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, 22χρονος αλλοδαπός ο οποίος 
οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με αλλοιωμένα στοιχεία 
πλαισίου -κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας άλλου 
οχήματος, χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού και ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα διέμενε παρά-
νομα στη χώρα μας».

Απάντηση 
ΥΠΕ για Κ.Υ. 
Πάρου

Η 2 ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια) Πειραιώς και 
Αιγαίου δημοσιοποίησε απάντηση για το ΚΥ. Πάρου, 
έπειτα από επιστολή που είχε λάβει από το συντονιστι-
κό συλλόγων εργαζομένων Πάρου Αντιπάρου.

Η 2η ΥΠΕ στην απάντησή της σημειώνει ότι στο Κ.Υ. 
Πάρου την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν στο ΚΥ 
Πάρου επτά ιατροί: 2 γενικής οικογενειακής ιατρικής 
(ένας εκ των οποίων ως επικουρικός), 1 παιδίατρος, 
1 παθολόγος, 1 χειρουργός, 1 οδοντίατρος και 1 ορ-
θοπεδικός (επικουρικός). Ακόμα, κατά τη διάρκεια της 
θητείας της παρούσης διοίκησης έχουν προκηρυχθεί 
τέσσερις επιπλέον (άνω του ήμισυ των υπηρετούντων) 
θέσεις ιατρών.

Η 2η ΥΠΕ στην επιστολή της σημειώνει: «Δεν είναι 
αληθές ότι η υπηρεσία μας κωλυσιεργεί την μετακί-
νηση του αναφερόμενου στο έγγραφό σας καρδιο-
λόγου από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Το συγκεκριμένο αίτημα 
μετακίνησης κατατέθηκε προς τη Διοίκηση της 1ης 
ΥΠΕ, στην οποία ανήκει ο εν λόγω Καρδιολόγος, στις 
8/3/2019 και το αίτημα του διαβιβάστηκε από την 1η 
ΥΠΕ Αττικής (αρ. πρωτ: …) για την έκφραση των από-
ψεων μας και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας 
5/4/2019. Κάθε σχόλιο σχετικά με τα αναφερόμενά 
σας ότι (…έχει πάρει έγκριση από την 1η ΔΥΠΕ στην 
οποία ανήκει για να φύγει, εδώ και τρεις μήνες τα 
χαρτιά του είναι «κολλημένα» στη 2η ΔΥΠΕ» είναι 
απολύτως αναληθή. Τέλος ας σημειωθεί ότι ο ανα-
φερόμενος καρδιολόγος με την με αρ. (…)  αίτηση του 
απέσυρε το αρχικό αίτημα μετακίνησης του στο ΚΥ 
Πάρου (…)».

Σε άλλο σημείο της επιστολή της η 2η ΥΠΕ σημει-
ώνει: «Όσον αφορά στις προληπτικές εργαστηριακές 
εξετάσεις σας γνωρίζουμε ότι μετά τον διορισμό της 
κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΝΤΖΙΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού 
ιατρικής βιοπαθολογίας, με βαθμό επιμελητή Α’ στο 
ΚΥ Πάρου, αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας της 
2ης ΔΥΠΕ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., οι ασφαλισμένοι 
και ανασφάλιστοι πολίτες της Πάρου, θα μπορούν να 
κάνουν ΔΩΡΕΑΝ, προληπτικές αιματολογικές και άλ-
λες εξετάσεις στο ΚΥ Πάρου».

Συνεχίζοντας στην ίδια επιστολή η 2η ΥΠΕ υπστηρίζει: 
«Στο ερώτημα σας «…πώς αντιμετωπίζονται τα καρδι-
ολογικά περιστατικά, που χρήζουν άμεσης βοήθειας, 
χωρίς την καρδιολογική διάγνωση», σας παραπέμπω 
στο με αρ. πρωτ: (…) έγγραφο του επιστημονικού διευ-
θυντή του ΚΥ Πάρου, στο οποίο αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «…Μέσα στον Ιανουάριο, νέος άνδρας 49 ετών 
προσήλθε με εικόνα οξέως εμφράγματος του μυο-
καρδίου και θρομβολύθηκε στο ΚΥ Πάρου. Η επιτυχία 
της θρομβόλυσης επιβεβαιώθηκε πλήρως στο αιμο-
δυναμικό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όπου αυ-
τός διακομίστηκε. Οι καρδιολόγοι ενημέρωσαν πλή-
ρως τους συνοδούς αλλά και τον ίδιο τον ασθενή για 
το σωτήριο χαρακτήρα της ενέργειας που πρόσφατα 

ξεκίνησε στο ΚΥ (…)».
Στην επιστολή, που υπογράφει ο υποδιοικητής της 2η 

ΥΠΕ, Γεώργιος Αντύπας, υποστηρίζεται ότι: «Δεν αλη-
θεύει ότι «…έχει παραληφθεί ακτινολογικό μηχάνημα 
τελευταίας τεχνολογίας κόστους 30.000 ευρώ, το 
οποίο έχει δυνατότητα ψηφιακής μαστογραφίας». Το 
αληθές είναι ότι έχει παραδοθεί ψηφιακό ακτινολο-
γικό εμφανιστήριο, το οποίο αναβαθμίζει την ακτινο-
λογική εικόνα σε ψηφιοποιημένη και έχει δυνατότητα 
ενσωμάτωσης ψηφιοποίησης και της απλής μαστο-
γραφίας. Τα αιτήματα του ΚΥ Πάρου, τα οποία έχουν 
αποσταλεί προς διεκπεραίωση στην υπηρεσία μας 
και αφορούν προμήθειες αναλωσίμου υλικού, έχουν 
δρομολογηθεί και διεκπεραιωθεί (οι αριθμοί πρω-
τοκόλλου ευρίσκονται στη διάθεση σας), ενώ έχουν 
εγκριθεί και είναι υπό ανάθεση τα αιτήματα: (…). Για 
όλα, λοιπόν, τα παραπάνω έγγραφα ερωτήματα της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας προς τη 
2η ΔΥΠΕ, υπάρχουν απαντήσεις!

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, 
προσβλέποντας στην καλή επικοινωνία και στη συ-
νεργασία μας, την οποία κρίνουμε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, 
που είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσι-
ών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκτιμά, ότι με 
την ακρίβεια των απαντήσεων της και την λεπτομερή 
ενημέρωση, θα ανατρέψει το κλίμα φόβου και ανα-
σφάλειας, το οποίο επιχειρείται να καλλιεργηθεί στον 
Παριανό λαό».

Παραίτηση Λάβδα
Σχετικά με την παραίτηση του προέδρου της διοι-

κούσας επιτροπής του Κ.Υ. Πάρου, Σπ. Λάβδα, τη συ-
μπαράστασή τους εξέφρασαν κατά τη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου στις 19/4/2019 οι δημοτικοί 
σύμβουλοι του νησιού μας. Το θέμα της παραίτησης 
του κ. Λάβδα έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος, Πάνος 
Κεμπάμπης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Χ. Μαλινδρέτος, που έλαβε 
τον λόγο ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ. 
υποστήριξε ότι ο πόλεμος κατά του κ. Λάβδα προήλθε 
από ένα άτομο και ο δήμος πρέπει να έχει πρωτεύοντα 
ρόλο στα διαδραματιζόμενα εκεί, ενώ θα υπάρξει και 
συνάντηση για το παραπάνω θέμα. Ακόμα, ο κ. Μαλιν-
δρέτος υποστήριξε ότι το Κ.Υ. Πάρου αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στα καλύτερά του –σε ό,τι αφορά τη στε-
λέχωσή του- ενώ συνεχίζοντας κάλεσε τον δήμο να 
δείξει την αποφασιστικότητά του.

Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, είπε την 
άποψή του περί των παραιτήσεων που υπάρχουν στο 
Κ.Υ. καθώς και τους λόγους για τους γιατρούς που δεν 
έρχονται.
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Kids save 
lives

Το τριήμερο από 16 έως 18/4/2019 εκπαιδεύτηκαν 
στην τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 
και στην αντιμετώπιση της πνιγμονής πάνω από 300 
μαθητές γυμνασίου και λυκείου (γυμνάσια Νάουσας 
και Αρχιλόχου, λύκειο Νάουσας) με το πρόγραμμα 
«Kids save lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές».

Ακόμα, εκπαιδεύτηκαν στην ίδια τεχνική και πιστο-
ποιήθηκαν από το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανα-
ζωογόνησης) πάνω από 80 συμπολίτες μας -υγειονο-
μικοί και μη- και μεταξύ αυτών 6 μαθητές λυκείου. Οι 
πρώτοι παριανοί μαθητές, πιστοποιημένοι ανανήπτες 
του ERC, που πολύ σύντομα θα γίνουν κι αυτοί εκπαι-
δευτές ΚΑΡΠΑ.

Τέλος, σε μήνυμά της η κ. Σοφία Αγγελοπούλου, 
γραμματέας της ΕΟΔ Κυκλάδων σημειώνει: «Ο επόμε-
νος στόχος όλων όσοι εκπαιδεύτηκαν είναι να εξοπλι-
στούν με απινιδωτές τα σχολεία, οι χώροι άθλησης, 
όλες οι κοινότητες. Γιατί «μια καρδιά που σταματά... 
με ρεύμα ξεκινά».

Ο Β. Πετρόπουλος 
για τις εκλογές

Ο κ. Βαζαίος Πετρόπουλος, παραχώρησε στην εφη-
μερίδα μας συνέντευξη σχετικά με την κάθοδό τους 
στις περιφερειακές εκλογές μαζί με την παράταξη 
«Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», του κ. Χατζημάρκου.

Κύριε Πετρόπουλε, γιατί επιλέξατε να συ-
νεργαστείτε με τον κ. Χατζημάρκο και να είστε 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την 
παράταξη του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο»;

Β.Π.: «Συστρατεύομαι με τον Γιώργο Χατζημάρκο 
και την παράταξή του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», 
επειδή έχω εκτιμήσει το πολύ σημαντικό και αποτελε-
σματικό έργο της πρώτης θητείας του στο τιμόνι της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο του έχει αναγνωριστεί από όλους τους 
κατοίκους των νησιών μας και αποτελεί κίνητρο για 
να τον εμπιστευτούν ξανά να συνεχίσει δυναμικά την 
αναπτυξιακή του πορεία.

Συμμετέχω σε αυτή την ομάδα γιατί θέλω να συμ-
βάλλω στην συνολική βελτίωση των νησιών μας, 
χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την γνώση μου».

Η υποψηφιότητά σας σε ποιους τομείς μπο-
ρεί να συμβάλει θετικά για την Πάρο και την 
Αντίπαρο;

Β.Π.: «Όπως ξέρουμε η ανάπτυξη της Πάρου και 
γενικά των νησιών μας είναι ραγδαία, πολλές φορές 
ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Είναι ανάγκη λοι-
πόν όλοι να συμβάλουμε ο καθένας από το δικό του 
μετερίζι.

Οι προτάσεις μου είναι οι ακόλουθες:
α) Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Προστα-

σία του φυσικού κάλλους, των ακτών και των θαλασ-
σών.

β) Σεβασμός και φροντίδα της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Σκοπός μου είναι να αναδείξω τους αρ-
χαιολογικούς θησαυρούς, το Φραγκομονάστηρο,  να 
επεκτείνω και να αναβαθμίσω το αρχαιολογικό μας 
μουσείο, το αρχαίο νεκροταφείο της Παροικιάς, το 
Πυργάκι στον Αμπελά, τον Άγιο Αντώνιο στη Μάρ-
πησσα, το Δεσποτικό στην Αντίπαρο και τόσους άλ-
λους μοναδικούς θησαυρούς. Και φυσικά το Μαράθι.

γ) Βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών.  
Αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθαριότητας, 
βελτίωση του οδικού δικτύου, των σχολικών κτηρίων 
και εκπόνηση νέων έργων για την επάρκεια των υδά-
τινων πόρων των νησιών μας, καθώς και την αειφόρο 
οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού και όχι την τυ-
χαία αύξηση της τουριστικής κίνησης

δ) Ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα υγείας, παιδείας 
και αθλητισμού. Συνδράμουμε δυναμικά στις δρα-
στηριότητες της νέας γενιάς, στον αθλητισμό και τον 
πολιτισμό, και ενισχύουμε  τις υποδομές υγείας ώστε 
να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι και οι χιλιάδες επι-
σκέπτες μας».

Έχετε ασχοληθεί με το κλειστό γήπεδο της 
Παροικίας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε που 
βρίσκετε αυτό το έργο;

Β.Π.: «Βεβαίως, το έργο βρίσκεται στο τελικό στά-
διο. Έχει περάσει από την αρχιτεκτονική επιτροπή, 
έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες μελέτες (στατικά, 
μηχανολογικά κτλ), έχουμε πάρει την έγκριση από την 
αρχαιολογία και αναμένουμε την έκδοση της οικοδο-
μικής άδειας από το πολεοδομικό γραφείο Νάξου, πά-
ντα βέβαια με τη συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας 
του δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑ Πάρου. Όλες αυτές 
οι ενέργειες είναι προσφορά - δωρεά από εμένα προς 
τον δήμο Πάρου και κατ’ επέκταση προς τον παριανό 
λαό.

Το ίδιο επίσης είχα κάνει και στο κλειστό γυμναστή-
ριο της Μάρπησσας πριν περίπου 7 χρόνια».

Επαγγελματικά είστε από τους επιτυχημέ-
νους επιστήμονες-επιχειρηματίες στην Πάρο 
και όχι μόνο. Πώς βρίσκετε χρόνο και ασχο-
λείστε και με τα κοινά εδώ και πάνω από μια 
δεκαετία.

Β.Π.: «Είναι γεγονός ότι ο χρόνος πάντοτε είναι 
ασφυκτικά περιορισμένος, δεν βρίσκεται εύκολα για 
κάποιον που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά 
νιώθω ότι έχω υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Να σας εξηγήσω τι εν-
νοώ.

Στην Πάρο από το 1982, έχω ανδρωθεί σαν αρχιτέ-
κτων μηχανικός και σαν επαγγελματίας. Έτσι, αισθά-
νομαι την ανάγκη να ασχοληθώ με τα κοινά και να 
προσφέρω και εγώ από την μεριά μου κάτι από αυτά 
που έχω κερδίσει τόσα χρόνια, στην Πάρο και στην 
Αντίπαρο».

Με δύο κουβέντες για το κλείσιμο αυτής της 
συνομιλίας μας μπορείτε να μας πείτε το όρα-
μά σας;

Β.Π.: «Το όραμά μου είναι η πρόοδος, η ανάπτυξη 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά μας. 
Η επιστημονική μου κατάρτιση και η πολύχρονη ενα-
σχόλησή μου με τα κοινά, από διαφορετικές θέσεις, 
είναι τα εχέγγυα για τη δυναμική μου συνεισφορά 
στην κοινή προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη 
των νησιών, με επικεφαλής τον Γιώργο Χατζημάρκο».

Νέες 
αντιδράσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις προβοκατόρικες 
ενέργειες σε βάρος του ΚΚΕ στην Πάρο, με την ανα-
γραφή συνθημάτων σε διάφορες περιοχές του νησιού 
μας.

Η πρόεδρος της δημοτικής τοπικής οργάνωσης ΝΔ 
Πάρου Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, 
δημοσιοποίησε στις 20/4/2019 υπό τον τίτλο: «Με 
αφορμή τις εκλογές», την παρακάτω ανακοίνωση:

«Για μένα πολιτική σημαίνει προσφορά, προσφορά 
στον τόπο, όχι ιδιοτέλεια. Σημαίνει ακόμη, σεβασμός 
πρώτα από όλα στον άλλο (δε χρησιμοποιώ τη λέξη 
αντίπαλος, γιατί όλοι για τον ίδιο τόπο παλεύουμε) 
αλλά και στον εαυτό μας. Σημαίνει τέλος σεβασμός 
στη Δημοκρατία. Αυτά είναι οι αρχές τις οποίες προ-
σπαθώ με συνέπεια να υπηρετώ. 

Με αφορμή τις ασχημονίες σε βάρος του ΚΚΕ 
(αναγραφή συνθημάτων του ΚΚΕ, από αγνώστους, σε 
δημόσιες πινακίδες και άλλους χώρους στην περιοχή 
Κώστου – Μαραθίου και Έλητα), δηλώνω με παρρη-
σία, ότι τέτοιες ενέργειες μας βρίσκουν εντελώς αντί-
θετους και είναι όχι μόνο καταδικαστέες και κατακρι-
τέες αλλά δεν αρμόζουν σε Δημοκρατικό τόπο.

Όσο πλησιάζουμε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019, καλό θα είναι να παραμένου-
με όλοι νηφάλιοι. Προσέχουμε τι γράφουμε, πως το 
γράφουμε. Προσέχουμε τι λέμε και πως το εκφρά-
ζουμε. Πάνω από όλα τα νησιά μας! Η Πάρος κι η 
Αντίπαρος!».

Τοπικές ειδήσεις
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Με τα χίλια 
ζόρια!

Με τα χίλια ζόρια, προσπάθειες δημοσιο-
γράφων μήπως ξεφύγει από το «έρκος οδόντων» 
του πρωθυπουργού η λέξη πρόωρες εκλογές. Ο 
σημερινός ένοικος του Μαξίμου, κρατάει το στό-
μα του ερμητικά κλειστό. Αν δεν κλείσει η ψαλίδα 
των δημοσκοπήσεων, θα περιμένουμε  μέχρι την 
τελευταία μέρα της τετραετίας. Θα κρατήσει την 
εξουσία με νύχια και με «πρόθυμους»!

Με τα χίλια ζόρια τα ποσοστά της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις να προ-
σπαθούν να σπάσουν το χαμηλότερο όριο της 
αυτοδυναμίας. Η αποχή των ψηφοφόρων και η 
ψήφος κατά του συστήματος, η λεγόμενη αντισυ-
στημική ψήφος, προβληματίζουν όχι μόνο τα δύο 
κόμματα εξουσίας, αλλά και τους δημοσκόπους, 
μήπως πέσουν και πάλι έξω από τις προβλέψεις 
τους.

Με τα χίλια ζόρια θα κλείσουν οι λίστες των 
υποψηφίων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας 
για τις βουλευτικές εκλογές. Πολλοί οι υποψήφιοι, 
λίγες οι θέσεις σε πολλές περιοχές. Στόχος η ανα-
νέωση του έμψυχου δυναμικού και επιδιωκόμενη 
νέα εικόνα του κόμματος. Όσοι περισσέψουν, θα 
οδηγηθούν σε άλλα κόμματα;

Με τα χίλια ζόρια ο κάθε νοήμων πολίτης 
και ιδιαίτερα όσοι συνεντευξιάζονται στις λαϊκές 
αγορές, μπορούν να καταλάβουν το βαθύτερο φι-
λοσοφικό νόημα της φράσης ολιγαρκής αφθονία 
που ακούστηκε από επίσημα κυβερνητικά χείλη. 
Φράση «κομμένη και ραμμένη» για κατόχους με-
ταπτυχιακού φιλοσοφικών σπουδών.

Με τα χίλια ζόρια θα κλείσουν, αν κλείσουν 
ποτέ, τα τρία μεγάλα θέματα, που δύσκολα οι κυ-
βερνήσεις θα τολμήσουν να βάλουν χέρι. Τα τρία 
αυτά θέματα είναι Εξάρχεια, Πανεπιστήμια, τάγ-
ματα εφόδου των γνωστών μας συλλογικοτήτων. 
Και πολιτική βούληση να υπάρξει, τα προβλήματα 
είναι πολλά και οι πληγές που θα ανοίξουν μεγά-
λες.

Με τα χίλια ζόρια αυτοδιοικητικοί, επικε-
φαλείς συνδυασμών, θα κλείσουν ψηφοδέλτια. 
Δεκάδες οι υποψήφιοι δημοτικοί συνδυασμοί σε 
κάθε δήμο, με εκατοντάδες υποψήφιους δημοτι-
κούς και τοπικούς συμβούλους.

Με τα χίλια ζόρια να βρεθούν και να πειστούν 
να «κατέβουν» στις εκλογές. Με τα χίλια ζόρια και 
η στελέχωση των ψηφοδελτίων με την ποσόστω-
ση του σαράντα τοις εκατό των γυναικών. Έχουν 
επιστρατευθεί σύζυγοι, πεθερές, ανιψιές, ακόμη 
και οικιακές βοηθοί! Εδώ «φταίει ο Νόμος της 
απλής αναλογικής»!

Με τα χίλια ζόρια βγάζουν τον μήνα, το με-
γαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Μισθός, σύντα-
ξη, εξανεμίζονται μέχρι τις μισές μέρες του μήνα. 
Αυτό πιθανόν να λέγεται ολιγαρκής αφθονία ή 
υπερεπαρκής ανέχεια. Από μεγαλοστομίες χορτά-
σαμε, το πασχαλινό τραπέζι πως θα το γεμίσουμε 
είναι το πρόβλημα.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Οδός Δριού
Παραθαλάσσιος οικισμός και όρμος στο νότιο 

τμήμα της Πάρου, σε υψόμετρο 20 μ.. Απέχει από 

την Παροικιά 20 χιλιόμετρα. Χαρακτηρίζεται για 

τη βλάστησή του και τα τρεχούμενα νερά. Έχει 

τρεις μεγάλες στέρνες, από τις οποίες υδρεύο-

νται τα γόνιμα περιβόλια. 

Ιστορικός τόπος, ο Δριός διαδραμάτισε ρόλο 

κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και κατά την αρ-

χαία εποχή με κεραμικά ευρήματα που ανάγονται 

στους νεολιθικούς και γεωμετρικούς χρόνους, 

αλλά και τα υπάρχοντα ερείπια πόλεως της επο-

χής του Χαλκού στην τοποθεσία Πυργάκι.

Η αρχική ονομασία του ήταν Τριός. Μαρτυρεί-

ται σε έγγραφα του 18ου αι., σε προικοσύμφω-

να του 1797 αλλά και στη διαταγή του Χουσεϊν 

Μπέη προς τους κατοίκους της Πάρου το 1810. 

Ο Τριός τον 17ο αι. γράφεται στους χάρτες Πόρ-

το Τρίο.

Μια εποχή ήταν το λιμάνι της Πάρου στην ανα-

τολική ακτή, όχι όμως για τη φυσική του διαμόρ-

φωση όπως τα άλλα λιμάνια του νησιού, αλλά 

για την αφθονία των νερών που υπήρχαν στην 

περιοχή και χρησίμευαν στον ανεφοδιασμό των 

πολεμικών στόλων. Επίσης, εδώ συγκεντρώνο-

νταν οι πρόκριτοι του νησιού για την καταβολή 

των φόρων και όσοι είχαν να εκδικάσουν διά-

φορες υποθέσεις. Στα μέσα του 17ου αι. (1652) 

έγινε σπουδαία ναυμαχία κατά την οποία ο ενετι-

κός στόλος νίκησε τον τουρκικό. Μεγάλο ενδια-

φέρον έχουν οι αυλακώσεις (νεώσοικοι ή νεωλ-

κοί), που υπάρχουν ακόμα πάνω στα βράχια της 

παραλίας, δημιούργημα των αρχαίων παριανών 

για να σέρνουν τα καράβια τους έξω από τη θά-

λασσα, ώστε να τα προφυλάξουν από την κακο-

καιρία ή για να τα επισκευάσουν.   

Η οδός Δριού βρίσκεται στην περιοχή Λιαρο-

κόπι και είναι ο πέμπτος κάθετος στην οδό Να-

ούσης, έως το αδιέξοδο.

Στο Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί στους δρό-

μους τα ονόματα των χωριών και των οικισμών 

της Πάρου.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Νοσοκομείο 
Πάρου

Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη και 
τη δήλωση περί νοσοκομείου στην Πάρο, για άλλη 
μία φορά σκέφτομαι πόσο πολιτικάντης πρέπει να 
είσαι για να λες πράγματα τα οποία γνωρίζεις 
πολύ καλά ότι δεν είναι πραγματοποιήσιμα.

Η υπόθεση «νοσοκομείο», είναι αλήθεια πως μία 
και μοναδική φορά έφτασε κοντά στο να υλοποι-
ηθεί (τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κτιριακό ζή-
τημα), επί υπουργίας Αβραμόπουλου. Εκείνος ο 
διεθνής διαγωνισμός, δεν ολοκληρώθηκε.

Η ουσία όμως του θέματος δεν είναι στο αν 
ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός (έχουν περάσει άλ-
λωστε πάνω από 10 ολόκληρα χρόνια από τότε), 
αλλά αν αυτό είναι εφικτό να γίνει. Δηλαδή, ένα 
νοσοκομείο στο νησί μας. Όσο πιο απλά γίνεται θα 
πω ότι κάτι τέτοιο είναι όνειρο θερινής νυκτός. Και 
θα εξηγήσω το γιατί.

Όταν για να δούμε στο Κ.Υ. Πάρου έναν παι-
δίατρο φτάσαμε στο σημείο να περιμένουμε μία 
δεκαετία, τι μας εγγυάται ότι η ιατρική στελέχωση 
μίας νοσοκομειακής μονάδας θα ολοκληρωθεί; 
Όταν το Κ.Υ. Πάρου είναι χωρίς στελεχιακό δυνα-
μικό και ο Οργανισμός του έχει σήμερα κάλυψη 
περίπου στο 40% τι μας εγγυάται τη συνέχεια; 
Όταν το Κ.Υ. Πάρου δεν έχει φύλαξη, δεν έχει το 
αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, δεν έχει επαρκές 
προσωπικό ΕΚΑΒ, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει, τι 
μας εγγυάται τη συνέχεια; Πόσο μάλλον ένα νο-
σοκομείο με τις απαιτήσεις που έχει για 24ώρη 
λειτουργία και φιλοξενία ασθενών και περίθαλ-
ψής τους.

Θα ρωτήσετε φυσικά «το ότι δεν έχει σήμερα 
στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου, αυτό σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να προσπαθήσουμε για τη συνέχεια;». Η 
απάντηση μου είναι: «Όχι!» και αυτό διότι: Το ότι 
σήμερα η δημόσια υγεία στο νησί μας δεν είναι σε 
στελέχωση αυτή που πρέπει, δεν είναι διότι δεν 
έχουν γίνει οι προκηρύξεις για ανάλογες θέσεις 
γιατρών, αλλά διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δη-
λαδή, οι γιατροί δεν επιθυμούν… Μην μπούμε σε 
λεπτομέρειες τώρα για την άρνησή τους… Στην 
Πάρο έρχεται μόνο ο/η γιατρός που θέλει 
να ζήσει στο νησί! Για άλλο λόγο δεν έρ-
χεται!

Πάω όμως τώρα και στην ουσία, στην οποία 
κατανοώ ότι νοσοκομεία σε μικρά νησιά όπως η 
Πάρος, είναι αδύνατον να γίνουν. Πόσα περιστα-
τικά θα αντιμετωπίσει ένας ειδικευμένος γιατρός 
και τι εμπειρία μπορεί να έχει; Όσα περιστατικά 
αντιμετωπίσει ένας γιατρός σε μία εφημερία ενός 
νοσοκομείου μίας πόλης 100-200.000 κατοίκων 
θα αντιμετωπίσει εδώ σ’ έναν χρόνο… και ο νοών 
νοείτω. Θέλουμε λοιπόν Κ.Υ. Πάρου με γιατρούς ή 
νοσοκομείο με «γιατρούς», και συγγνώμη δηλαδή 
για την ωμότητα των εισαγωγικών…

Ουσία για την Πάρο στον τομέα της δημόσιας 
υγείας έχουν δύο πράγματα: α) Στελέχωση του 
Κ.Υ. με συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών και β) 
μηχανισμό για γρήγορη διακομιδή του ασθενή. 
Όλα τα υπόλοιπα είναι «να ’χαμε να λέγαμε».
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Συμπληρώστε το Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι με τα 
εξαιρετικά κρασιά και την σούμα του οινοποιείου μας.

Λαογραφική συλλογή 
Παροικιάς

Σύμφωνα με τον σύλλογο παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, μετά από πρόταση 
του φεστιβάλ Πάρου στον δήμο του νησιού μας, θα γίνει καταγραφή της λαογρα-
φικής συλλογής Παροικιάς.

Η καταγραφή θα εκπονηθεί με τον συντονισμό της κ. Κατερίνας Κωνσταντίνου 
(ιστορικός τέχνης), σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές αρχές. Σημειώνου-
με ότι το φεστιβάλ Πάρου πήρε άδεια χρήσης και δημοσίευσης της συλλογής στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεών του στις 12, 13 και 14 Ιουλίου του 2019 με σκοπό την 
ανάδειξη της, τον εμπλουτισμό της, αλλά και την ευαισθητοποίηση των παριανών 
σχετικά με την υλική πολιτιστική κληρονομιά.

Πρόγραμμα καταγραφής
Σύμφωνα με τον σύλλογο του παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, στο πλαίσιο 

του συμμετοχικού ερευνητικού προγράμματος «Μικρές και μεγάλες ιστορίες της 
Πάρου», θα καταγραφεί η λαογραφική συλλογή που φυλάσσεται στον χώρο τεχνών 
(πρώην κτίριο Δημητρακόπουλου), στον παραδοσιακό οικισμό. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

- Δευτέρα 29 Απριλίου, 18:00-20:00 σεμινάριο καταγραφής αντικειμένων 
(ανοιχτό στην ερευνητική ομάδα του φεστιβάλ Πάρου), στον χώρο τεχνών.

- Τρίτη 30 Απριλίου, 9:00 τακτοποίηση συλλογής, διαμόρφωση χώρου, συ-
ναρμολόγηση ντέξιον και άλλες χειρωνακτικές εργασίες.

- Από 1 έως 4 Μαΐου, 10:00 το πρωί μέχρι αργά στον χώρο της συλλογής 
(κτίριο τεχνών δήμου Πάρου), θα καταγραφούν και θα ταξινομηθούν τα αντικείμενα.

Μεγάλη Εβδομάδα στη 
Μάρπησσα

Ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με συλλόγους, 
φορείς, κατοίκους και με τη στήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, προσκαλούν όλους τους παρια-
νούς και επισκέπτες να παρευρεθούν στην αναβίωση των εθίμων μας.

Πρόγραμμα
Μ. Παρασκευή (26/4)
10:00 Ακολουθία των 

Μεγάλων Ωρών
12:00 Ακολουθία του 

εσπερινού της Αποκαθηλώ-
σεως στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος

15:00 Ακολουθία του 
εσπερινού Αποκαθηλώσεως 
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωρ-
γίου Λαγκάδας Μάρπησσας

20:30 Ακολουθία του Ιε-
ρού Επιταφίου

22:30 Έξοδος και Περιφορά του Ιερού Επιταφίου. Κατά τη διαδρομή της περι-
φοράς διαδραματίζεται το έθιμο των «αναπαραστάσεων των Παθών του Κυρίου».

Μ. Σάββατο (27/4)
07:30 Θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 
23:00 Η ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σω-

τήρος και εν συνεχεία η Θεία λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κυριακή του Πάσχα (28/4)
11:30 Η περιφορά της Αναστάσεως και εν συνεχεία η ακολουθία του εσπερινού 

της Αγάπης.
13:30 «Γιορτή της αγάπης» στο γήπεδο της Μάρπησσας με παραδοσιακούς χο-

ρούς από το χορευτικό του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, ψητό αρνί, κόκκινα 
αυγά, παριανή γραβιέρα και άφθονο παριανό κρασί. Κοπέλες και κορίτσια θα τρα-
γουδήσουν τα τραγούδια της «κούνιας» και νεαροί θα «κουνήσουνε τις έμορφες…».
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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

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 

στην Παροικιά για ενοικίαση όλο το 

χρόνο από ελληνίδα. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 694 293 1627

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γραφείο 

ζητείται στην Παροικιά. Απαραίτητη 

η γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6943 217 763

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για το ανθοπω-

λείο «Ντίνα» στον περιφερειακό της 

Παροικιάς. Τηλ. 6972 077 052

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Reception από 

boutique ξενοδοχείο στην Σάντα Μα-

ρία. Μισθός αναλόγως προσόντων. 

Άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 6932 416 309.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ζη-

τείται για εργαστήριο ραπτικής ειδών 

σπιτιού στη Μάρπησσα. Εξαήµερη 

εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον, για 

τη σεζόν από Μάιο έως Σεπτέµβριο. 

Μισθός συζητήσιµος. Επιθυµητή η 

γνώση βασικών Αγγλικών. Επικοινω-

νία, Κα. Chantall, τηλ. 6936 665 876

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 

σε ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα 

πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ. Απαραίτητα προϋπηρεσία και 

γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 023 004. Αποστολή βιογραφι-

κών στο: panorhtl@otenet.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ αξιό-

πιστος ζητείται για τη δηµιουργία νέου 

εστιατορίου ελληνικής και νησιώτικης 

κουζίνας, από έµπειρο σεφ. Η επιχεί-

ρηση είναι σχεδόν έτοιµη, απαιτείται 

ισόποσο κεφάλαιο και µεράκι για τη 

δουλειά. Τηλ. επικ.: κ. Γιώργος, 698 

6688 651

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

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

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€

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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21 Νοεμβρίου 1954 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Εψήφισαν εν όλω έγκυρα ψηφοδέλτια 

1152. Έλαβον:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΛΑΟΣ – ΕΡΓΑ» 625.
Σταυρούς κατά σειράν προτιμήσεως: Αντ. Οικονό-

μου 586, Ιωαν. Φραγκούλης 584, Παν. Γ. Κρητικός 
375, Ιωάν. Μεν. Μαύρης 229, Γεώργιος Σπ. Δαφερέ-
ρας 222, Μιχ. Γ. Κανδεράκης 173, Ιωάννης Α. Μπου-
ρέλης 168, Β. Μεσολογγίτης 139, Χρυσ. Σαρρής 136 
και Δημ. Ν. Μαύρης 119.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 526.
Σταυρούς κατά σειράν προτιμήσεως: Ανδρέας Αυλή-

της 387, Βαπτιστής Μάτσας 377, Μιχ. Δ. Πρωτόδικος 
274, Γρ. Γ. Γράβαρης 272, Βας. Δ. Φωκιανός 237, Κ. 
Χαρατσάρης 189, Μιχ. Π. Ραγκούσης 162 κλπ.

Οι δύο πρώτοι έρχονται εκ της μειοψηφίας επειδή 
όμως δεν αποδέχονται, θα εισέλθουν οι δύο επόμενοι, 
ήτοι ο Μιχ. Πρωτόδικος και ο Γρηγόριος Γράβαρης.

ΑΓΓΕΡΙΑ: Επί 180 ψηφισάντων έγκυρα ψηφοδέλτια 
176. Έλαβον σταυρούς προτιμήσεως: Σίμος Σκιαδάς 
126, Νικ. Δεσύλας 88, Ζαχ. Ραγκούσης 83, Νικ. Λου-
κής 72, Α. Χανιώτης 59.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Εξελέγησαν κατά σειράν επιτυχίας οι 
κ.κ. Ιωάν. Γ. Φραντζής ή Ντετόρος, Ανδρέας Αντ. Στέλ-
λας, Θωμάς Κ. Τσιγώνιας, Εμμ. Γ. Άγουρος και Δημ. Κ. 
Περαντινός.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ: Εξελέγησαν οι κ.κ. Κωνστ. Φ. Ραγκού-
σης, Λυκούργος Σάμιος, Ιωσήφ Βαζαίος, Ιωάν. Κληρο-
νόμος και Αντ. Γ. Δελένδας.

ΛΑΥΚΑΙΣ: Εξελέγησαν οι κ.κ. Ιωάν. Γ. Καπαρός, Κο-
ντός Τζ. Κωνσταντίνος, Ευστάθ. Αρκάς.

ΚΩΣΤΟΣ: Εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστ. Γ. Ρούσσος με 
76 ψήφους, Αναστ. Εμμ. Ρούσσος με 66, Παντελαίος 
Αντ. Παντελής με 56, οι Ζουμής Ι. Γεώργιος και Χερου-
βείμ Κ. Νικ. Έλαβον έκαστος 51.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Δεν ελήφθη ανταπόκρισις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΡΟΟ-
ΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Τα αποτελέσματα των Κοινοτικών εκλογών Πα-
ροικίας, είναι πρόσφατα και γνωστά. Επεκράτησεν 
ο Συνδυασμός «ΛΑΟΣ – ΕΡΓΑ» από τον Συνδυασμό 
«ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Το έμβλημα των δύο 
αυτών Συνδυασμών έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Εις 
τον πρώτον αληθεύει εκ του  αποτελέσματος ο ΛΑΟΣ. 
Όσον όμως αφορά τα ΕΡΓΑ, ματαίως τα αναζητεί από 

το παρελθόν τόσον ο ΛΑΟΣ όσον και οι παροικούντες 
και οι απόδημοι Παριανοί.

Ο δεύτερος των Συνδυασμών ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ αποτελούμενος από προοδευτικά στοιχεία, 
του απερχόμενου Κοινοτικού Συμβουλίου και ενισχυ-
μένος από ανάλογα τοιαύτα, ενεφανίσθη με την ση-
μαίαν πραγματικών ΕΡΓΩΝ, δια τα οποία μαρτυρούν 
απαξάπαντες οι Πάριοι. Το απερχόμενον Συμβούλι-
ον παρέλαβεν ένα κοινό χωριό και το μετέβαλεν εις 
κωμόπολιν μόνον δι’ έλλειψιν χρόνου. Το προβληθέν 
ήδη του Συνδυασμού ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
απεσκόπη, την κωμόπολιν αυτήν να αναγάγη εις πό-
λιν με αξιώσεις, τόσον δια τας ανέσεις των εντοπίων, 
όσων και δια την Τουριστικήν ανάπτυξιν, ήτις τοσαύ-
τα οικονομικά οφέλη αποδίδει. Και με το πρόγραμμα 
αυτό κατήλθεν εις τον εκλογικόν αγώνα, ενισχυμένον 
από την όλως ανιδιοτελή ηθικήν συμπαράστασιν, της 
εκλεκτής εφημερίδος «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» και απά-
ντων των προοδευτικών στοιχείων, παροικούντων και 
αποδήμων Παρίων. Ουδεμίαν πέραν τούτου, άλλη φι-
λοδοξία, εκίνει τον Συνδυασμόν τούτον. Παρεμέριζεν 
άνεσιν, συμφέροντα και ησυχίαν, τόσον δια την ανα-
μόρωσιν της Παροικίας και γενικώτερον της Πάρου, 
όσον και διά να μη εμπαίση η κοινωνία μας εις την 
κατηγορίαν, ότι δεν ευρέθησαν τα κατάλληλα άτομα, 
ν’ αναλάβουν τον αγώνα αυτόν. Πλην η δημοκοπία, τα 
ευτελή συνθήματα και άλλα τοιαύτα, τα οποία επιτρα-
πήτω να μη μνημονεύσωμεν, παρέσειραν την αστικήν 
μας τάξιν, περισσότερον και ολιγώτερον τους αγρότας 
μας, εις το να φέρη το γνωστόν αποτέλεσμα.

Και κατεψήφισαν, οι νομίζοντες ότι δεν πρέ-
πει να φορολογούνται. Κατεψήφιασν, όσοι 
ήθελον την Παροικίαν ως κοπρώνα των δι-
ερχομένων ζώων. Κατεψήφισαν εκείνοι και 
εκείναι, που ηδονίζοντο με την ολονύκτιον 
παραμονήν στις βρύσες, για λίγο νεράκι. Κα-
τεψήφισαν, άσπονδοι φίλοι. Και κατεψήφισαν 
τέλος, οι… φιλέσπλαχνοι! Η κομματική εκμε-
τάλλευσις, δεν έπαιξεν, εν προκειμένω, ολιγό-
τερον ρόλον. 

Ευχόμεθα, οι νέοι Κοινοτάρχαι, να συνεχί-
σουν το παράδειγμα των προηγουμένων. 

Ημείς, με ήρεμον την συνείδησιν, περιορι-
ζόμεθα να ευχαριστήσωμεν τους καλούς Πα-
ριανούς ιδιαιτέρως την εκλεκτήν εφημερίδα 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», δια την κατανόησιν και 
την αυτοπροαίρετον πατριωτικήν συμπαρά-
στασίν της εις τον εκπολιτιστικόν μας αγώνα.

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»  
Έπονται υπογραφαί.

5 Απριλίου 1959
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Εγγεγραμένοι 2.614 εψήφισαν 1.392, 
άκυρα και λευκά 3.

Ο Συνδυασμός κ. Ανδρέα Μαρινόπουλου έλαβεν 
764 ο δε Συνδυασμός του κ. Μιχ. Κρίσπη 628.

Παραθέτομεν εν λεπτομερεία τους σταυρούς προτι-
μήσεως τους οποίους έλαβεν έκαστος.

1) Μαρινόπουλος Αθαν. Ανδρέας 626, Δενέγρης 
Στυλιανός 110, Μονδάνος Ανδ. Αντ. 105, Κατρής Ν. 
Αγαπητός 103, Βενιζέλος Π. Ραγκούσης 94, Μπάος Π. 
Αντ. 66, Μαύρης Γ. Αντ. 66, Καπούτσος Γ. Δημ. 60, Σιλ-
βέστρος Π. Κωνστ. 55, Καλακώνας Μενέγου Σάββας 
44, Μαλατέστας Μιχ. Κωνστ. 41 κλπ.

2) Κρίσπης Ν. Μιχαήλ 380, Φραγκούλης Νικολ. Ιω-
άννης 158, Σαρρής Μιχ. Νικόλαος 111, Τσαντάνης Φ. 
Παναγ. 82, Κυριαζάνος Ι. Μάρκος 66, Αργυρόπουλος 
Δημ. Ιωάννης 63, Μουρλάς Σπ. Γεώργιος 61, Φωκια-
νός  Δημ. Βασίλειος 53, Κρητικός Γ. Παναγ. 49, Γκίκας 
Ι. Αναστ. 45, Σπανός Εμμαν. Αντ. 41 κλπ οι οποίοι πα-
ραλείπονται ελλείψει χώρου.

Σύμβουλοι εξελέγησαν οι 5 πρώτοι εκ του πρώτου 
Συν/σμού και οι 4 εκ του δευτέρου.

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΛΕΥΚΕΣ.- Εις τον μόνον κατελθόντα Συνδυασμόν 

εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας οι εξής:
Προμηθεύς Γκίκας με 214 ψήφους, Ανδρέας Ι. Κο-

νταράτος με 209, Χρ. Στέλλας 90, Χρ. Παντελαίος 
76, Εμμαν. Παντελαίος 60, Εμμ. Ραγκούσης 47 και η 
κ. Αννέζα Αρκουλή 35, οι οποίοι θα αποτελέσουν και 
το Κοινοτ. Συμβούλιον. Αναπληρωματικοί: Νικ. Θεολ. 
Αλιπράντης 32, Δημ. Ραγκούσης 30, Νικ. Καντιώτης 
28, Ιωάν. Π. Καστανιάς 27 και Φραγκ. Ραγκούσης 26.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ψηφίσαντες 582 άκυρα 3
Συνδυασμός «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ» υπό του κ.κ. Σταύρον 

Κορτιάνον ψηφοδέλτια 325.
Εκλέγονται 4 οι εξής: Κορτιάνος Στ. σταυροί προτι-

μήσεως 227, Μπαφίτης Γ. Πέτρος 104, Μαλαματένιος 
Ν. Λεονάρδος 62 και Βελένζας Νικόλαος 58.

Συνδυασμός «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» υπό τον κ. Δημ. Καρ-
ποδίνην ψηφοδ. 153. Εκλέγονται δύο: Καρποδίνης Δ. 
με 127 και Βιτσαδάκης Παναγ. 37.

Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ» ψηφοδ. 108. Εκλέ-
γεται ο αρχηγός του Συνδυασμού και νυν Πρόεδρος 
της Κοινότητος κ. Αντώνιος Σιφναίος με ψήφους 72.

ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ
Εις τας Κοινοτικάς εκλογάς εν Ναούση υπέβαλον 

υποψηφιότητα 35 υποψήφιοι διεκδικούντες τας 582 
ψήφους εις έκαστον των οποίων αντιστοιχούσι 16 ψη-
φοφόροι!

Την ορθήν κρίσιν εις τους 35, οι πλείστοι των οποί-
ων υπέβαλον υποψηφιότητα δια καθαρώς προσω-
πικούς και εγωιστικούς λόγους, έδωσε ψηφοφόρος, 
όστις αντί ψηφοδελτίου έρριψεν εις την ψηφοδόχον 
την «ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».

Είθε η «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» να εισέλθη πραγματι-
κά εις τα ώτα των μη ακουόντων Ναουσαίων ίνα μη 
συμβούν παρόμοιαι ανοησίαι εις μελλούσας Κοινοτι-
κάς εκλογάς. 

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχη 95, 133

Ιστορία

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Επάγγελμα… 
κηπουρός

Το επάγγελμα του κηπουρού -παρεξηγημένο για δε-
καετίες- αφορούσε κατά το πλείστον άτομα μεγάλης 
ηλικίας, που ασχολούνταν με την περιποίηση των κή-
πων ευπόρων οικογενειών. Άτομα που είχαν εμπειρί-
ες στις αγροτικές εργασίες, αλλά καμία εξειδικευμένη 
γνώση, σε καλλωπιστικά φυτά, σε αρχιτεκτονική κή-
πων ή σε αρδευτικά συστήματα. 

Σήμερα το επάγγελμα του κηπουρού ακολουθεί τον 
σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί φυτό -τεχνικά κριτήρια 
και εξειδικευμένες γνώσεις άρδευσης. Ο κηπουρός 
σήμερα είναι «τεχνίτης», που χρειάζεται ειδικές γνώ-
σεις για να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις οδηγίες 
του κηποτέχνη.

Το επάγγελμα του κηπουρού έχει μεγάλη ζήτηση 
σήμερα, λόγω της σημασίας που δίνουμε στο πράσι-
νο, ως παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής 
μας. Και όπως όλα τα επαγγέλματα – τέχνες, πρέπει 
να το αγαπάει κάποιος για να αποδώσει και προπα-
ντός να αγαπάει τα φυτά, τη φύση και πάνω από όλα 
να έχει οικολογική ευαισθησία. Και έτσι, σιγά – σιγά 
έρχεται και η γνώση, που αποκτάται με την εμπειρία 
και την παρατήρηση. Είναι πολλές πλέον οι μέθοδοι, 
για τη σωστή διαχείριση ενός κήπου. Απαιτούμενες 

δεξιότητες ενός κηπουρού δεν είναι μόνο να χειρίζεται 
σωστά τα μηχανήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
που μαθαίνεται ούτως ή άλλως με την εμπειρία, αλλά 
πρέπει παράλληλα να διαχειρίζεται και τον εσωτερικό 
του κόσμο. Να είναι άτομο ευαίσθητο, να έχει καλό 
γούστο, αισθητική αντίληψη, καλλιτεχνική διάθεση και 
γνώση των ειδών των φυτών και του περιβάλλοντος, 
που αναπτύσσονται καλύτερα. 

Έρευνες δείχνουν ότι το επάγγελμα του κηπουρού 
εντάσσεται στα πιο ευτυχισμένα επαγγέλματα προ-
σφοράς. Τρίτο στη σειρά, μετά της δασκάλας και της 
νοσοκόμας, τη στιγμή που κάποιος εργάζεται στη 
φύση, όπως ο κηπουρός, γεμάτος χαρά και ευτυχία, 
αφού προσφέρει και βλέπει τα αποτελέσματα του έρ-
γου του, να ευδοκιμούν.

Ο κήπος είναι μεγάλο σχολείο, που προσφέρει δια 
βίου μάθηση. Μέσα σ’ ένα κήπο μαθαίνεις να αγαπάς 
τη ζωή, αλλά και να αποδέχεσαι τον θάνατο. Μαθαίνεις 
να εξελίσσεσαι. Μαθαίνεις να τα βάζεις με τα στοιχεία 
της φύσης και να αντιμετωπίζεις την κακή πλευρά των 
ανθρώπων. Μαθαίνεις να αναγνωρίζεις την ανωτερό-
τητα, αλλά και να σέβεσαι την ταπεινότητα. Μαθαίνεις 
στο να αγαπάς και να προσφέρεις. Ένας παλιός μου 
δάσκαλος θα συμπλήρωνε ... και αν ασχολείσαι με όλα 
αυτά, δεν προλαβαίνεις να γεράσεις.

Ο Κομφούκιος έλεγε: «Διάλεξε ένα επάγγελμα 
που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να 
δουλέψεις στην ζωή σου». Και όταν τον ρωτούσαν, 
που να αναζητήσουν την ευτυχία, τους έλεγε: «Αν θες 
να ζήσεις 100 χρόνια ευτυχίας, τότε γίνε κηπου-
ρός».

Από έκθεση μαθητή δημοτικού σχολείου διαβάζου-
με: «[…] το όνειρό μου, είναι να γίνω κηπουρός. 
Γιατί μου αρέσει να φροντίζω τα λουλούδια και 
τα δέντρα. Και γενικά το περιβάλλον. Να φυ-
τεύω, να αγαπάω τη φύση και να ζω μέσα σ’ 
αυτήν».

Τελικά βλέπουμε τα μικρά παιδιά, να είναι πάντα ευ-
αίσθητα και κοντά στο επάγγελμα…

Παναγιώτης Δημόπουλος

Συνέδριο 
ΟΣΥΓΥ

Η ΟΣΥΓΥ (Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών), «οι 
κόρες των Κυκλάδων», ανακοίνωσε το 11ο συνέδριο 
της που θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο, από 2 έως 5 
Μαΐου 2019.

Το συνέδριο θα έχει θέμα: «Εθελοντισμός: Ο καθρέ-
πτης των ενεργών πολιτών» και οι ομιλίες θα είναι 
σχετικά με τον προσδιορισμό της έννοιας του εθελο-
ντισμού, τις διαφορετικές εκφάνσεις του και την συνει-
σφορά των πολιτών.

Ομιλητές θα είναι πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμο-
νες, εκπρόσωποι εθελοντικών φορέων με ενεργό δρά-
ση και εμπειρία στους τομείς του περιβάλλοντος, της 
πολιτισμικής κληρονομιάς, της εκπαίδευσης, κ.α. τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κυκλαδίτικο επίπεδο. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ομοσπονδία 
Συλλόγων Γυναικών και το σύλλογο γυναικών Μήλου 
και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του υπουργείου 
Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής 
Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας, με συνδιορ-
γανωτές το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ), την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον δήμο 
Μήλου. Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο του 11ου 
συνεδρίου, θα υλοποιηθεί παράλληλη δράση λήψης 
δειγμάτων για την ανεύρεση εθελοντών/-τριών δο-
τών  αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών.

Ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου σχετικά 
με τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία δημοσιοποίησε δήλωση του επικεφαλής 
της Γ. Ντουνιαδάκη, στις 22/4/2019

«Με τις ευλογίες της ΕΕ και των ελληνικών κυβερ-
νήσεων διαχρονικά οι εφοπλιστές θεωρούν τις ελ-
ληνικές θάλασσες τσιφλίκι τους, ενώ απολαμβάνουν 
χίλια δυο προνόμια φοροαπαλλαγές κτλ. Στο πλαίσιο 
της ασυδοσίας που επικρατεί, οι ακτοπλόοι επιλέγουν 

ποια δρομολόγια και σε ποια συχνότητα συμφέρει τον 
καθένα τους να δρομολογήσει πλοίο, ενώ αφήνουν 
για μέρες, μικρά και μεγάλα νησιά, χωρίς ακτοπλοϊκή 
σύνδεση. 

Πριν από μέρες η Ανάφη απομονώθηκε ακτοπλοϊκά. 
Τώρα ήρθε η σειρά της Σύρου από την ακτοπλοϊκή 
σύνδεση της οποίας αποσύρθηκε το πλοίο, που την 
εξυπηρετούσε, αντικαθιστώντας το με άλλο, που επι-
βαρύνεται και με άλλα επιπλέον δρομολόγια. Αποτέ-
λεσμα είναι η μεγάλη αναστάτωση της ζωής των νη-
σιωτών με μεγάλες καθυστερήσεις και αναμονές στα 
λιμάνια, που μάλιστα δεν παρέχουν στοιχειώδεις υπο-
δομές. Επίσης δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας 

επιβατών και ναυτεργατών, από την συνεχή καταπό-
νηση του πλοίου και του πληρώματος του. Καλούμε 
την κυβέρνηση, να δώσει τώρα λύση στο πρόβλημα! 

Η Περιφέρεια και οι δήμοι πρέπει να διεκδικήσουν 
-κόντρα στα συμφέροντα των εφοπλιστών- την 
απρόσκοπτη καθημερινή σύνδεση των νησιών με την 
ηπειρωτική χώρα, αλλά και μεταξύ τους, με σύγχρονα 
και ασφαλή πλοία, με φθηνά εισιτήρια.

Καλούμε το λαό των νησιών να δείξει την αγανά-
κτησή του για την αντιλαϊκή πολιτική που τον ταλανί-
ζει, ψηφίζοντας και στις ευρωεκλογές και στις περι-
φερειακές, δημοτικές εκλογές τους υποψήφιους του 
ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης».

Απόψεις -Ειδήσεις
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Κακή 
εμφάνιση

Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του έκανε ο ΑΟ 
Πάρου, που ηττήθηκε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής 
για τον αγώνα του Β’ ομίλου στη δεύτερη φάση του 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων, από τον ΑΟ Πύρ-
γου, με 1-5 στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς.

Η παριανή ομάδα προηγήθηκε 1-0 με γκολ του 
Τσούκε στις αρχές του παιχνιδιού και έπειτα ήρθε η 
κατάρρευση… Τα γκολ για την ομάδα της Θήρας ση-
μείωσαν ο Κελίδης (14ο και 21ο λεπτό), ο Μαν. Νομικός 
στο 30ο και 71ο λεπτό και ο Φύτρος στο 86ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Πανταζής, Πάπα, Καντιώτης, Γκιόκα (Μπέτσα), 

Καραφυλλάκης, Τσούκε, Ι. Σαρρής Ι., Σγουράτι (Λεο-

ντής), Κούτσα (Τσόκα), Γιαννούλης (Σκιαδάς), Γιουρτζί-
δης

Πύργος: Καραμολέγκος, Κάτσος (Δανέζης), Βουλ-
γαράκης, Νομικός, Κ. Κλουβάτος, Ιω. Νομικός, Ε. Νομι-
κός (Βλαβιανός), Συνολάκης, Κελίδης, Φύτρος, Λύκος

Διαιτητής: Βακόνδιος με βοηθούς τον κ. Ε. Ρούσσο 
και Ι. Ψαρρά. 

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
1ος Ομ. Β’ φάση
Μύκονος - ΑΟ Σύρου 0-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 8 (τελικός πρωταθλήματος)
---------------------------------------------------
2. ΑΟ Σύρου 4
3. Μύκονος 4
Σημ. 1: Η Άνω Μερά ξεκίνησε τους αγώνες με +2 

βαθμούς, καθώς είχε τερματίσει πρώτη στον Όμιλο 
της στην Α’ φάση του πρωταθλήματος. 

Σημ. 2: Απομένει για την ολοκλήρωση των αγώνων 

του Ομίλου η αναμέτρηση μεταξύ ΑΟ Σύρου και Άνω 
Μεράς, δλιχως όμως το αποτέλεσμα που θα προκύψει 
να μπορεί να επηρεάσει την Άνω Μερά, που προκρί-
θηκε για τον τελικό του πρωταθλήματος με τον Παν-
ναξιακό.

2ος Όμ. (Β’ φάση)
ΑΟΠ – Πύργος 1-5
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 14 (τελικός πρωταθλήματος)
--------------------------------------------------------
2. Πύργος 7
3. Σέριφος 5
4. ΑΟΠ 4
Σημ.: Ο Πανναξιακός και η Σέριφος ξεκίνησαν τους 

αγώνες με +2 βαθμούς, καθώς τερμάτισαν πρώοι 
στου Ομίλους τους στην Α’ φάση του πρωταθλήματος.

Τελικός κυπέλλου ΕΠΣΚ
Πανναξιακός – Πανθηραίκός 1-1 (παρ. 1-3).

«Τρύπα» 
χιλιάδων ευρώ 
στον Ν.Ο.Π.

Επιβεβαιώθηκαν –με τον επισημότερο τρόπο- οι φή-
μες που ήθελαν να υπάρχει χρέος χιλιάδων ευρώ από 
τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019, 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος περί επικαιρο-
ποίησης απόφασης του δήμου Πάρου, που αφορά τη 
δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στον ΝΟΠ, 
ζητήθηκε από τον ναυτικό όμιλο να παρουσιάσει τα 
οικονομικά του στοιχεία, τα οποία «περίμενε» το δημο-
τικό συμβούλιο από τον Φεβρουάριο του 2017!

Τι υποστήριξε ο ΝΟΠ
Ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ, Ηλίας Κουντρομι-

χάλης, είπε ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων 
από το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου, βρέθηκε 
να υπάρχει ένα ποσόν 164.000 ευρώ σε χρέη!

Για τον παραπάνω λόγο όπως είπε στο δημοτικό 
συμβούλιο ο πρόεδρος του ΝΟΠ, ανέλαβε με κάθε 
επιφύλαξη μέχρι τον διαχειριστικό έλεγχο που θα 
γίνει. Ακόμα, ως πρώτη ενέργεια το νέο ΔΣ άλλαξε 
λογιστικό γραφείο και απευθύνθηκε σε άλλο πλέον 
για να του κάνει τον σχετικό έλεγχο, από το οποίο πε-
ριμένει το σχετικό πόρισμα για τα οικονομικά 
του. Όπως είπε ο κ. Κουντρομιχάλης δεν έχει τη δι-
άθεση –τόσο εκείνος όσο και τα άλλα νέα μέλη 
του ΔΣ του ΝΟΠ- να καλύψει κανέναν, αλλά 
ούτε και να επωμιστεί τα όσα προκύψουν. Συ-
μπλήρωσε δε ότι «δεν έχουμε παραλάβει ακόμα ως 
ΔΣ και θέλουμε εξονυχιστικό έλεγχο των οικονομι-
κών στοιχείων». 

Τα χρέη
Όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο του ΝΟΠ τα 

150.000 ευρώ είναι χρέος για ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, εφορία, δή-
μος και άλλους φορείς.

Ακόμα, υπάρχουν οφειλές σε εργαζόμενους και σε 
προμηθευτές περίπου 14.000 ευρώ. Πρόκειται για μι-

κροποσά σε πολλά άτομα. Σύμφωνα με τον κ. Κου-
ντρομιχάλη κατά τη γνώμη του δεν έγινε χρηστή 
διαχείριση των οικονομικών και ανέφερε ως πα-
ράδειγμα ότι ο ΝΟΠ έχει 5 φουσκωτά σκάφη και 35 
σκάφη προπονήσεων και αγώνων, ενώ θα μπορούσε 
να έχει λιγότερα.

Τι είπαν οι σύμβουλοι
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος είπε ότι στο 

παρελθόν η χρήση παραλίας είχε δοθεί από τον δήμο 
με ένα συμβολικό ποσόν 100 ευρώ τον χρόνο, αλλά 
μετά από την παρέμβαση της Κτηματικής Υπηρεσίας ο 
ΝΟΠ αποδίδει ετησίως 19000 ευρώ στον δήμο.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Αγ. Πατέλης, είπε ότι 
παραβατική δραστηριότητα του ΝΟΠ υπάρχει και στο 
παρελθόν. Ανέφερε ως παραδείγματα την παράνομη 
λειτουργία του εστιατορίου χωρίς άδεια και παράνομα 
κτίσματα που είχαν γίνει και στη συνέχεια νομιμοποι-
ήθηκαν. (Το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε πολ-
λές φορές κατά τη συζήτηση, ενώ σημειώνεται ότι τα 
κτίρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο των 
2.697,91 τ.μ. που έχουν παραχωρηθεί, είναι 418,17 
τ.μ. Όπως ειπώθηκε ο ΝΟΠ έχτιζε κτίρια και έκανε και 
άλλες παρεμβάσεις, δίχως την άδεια του δημοτικού 
συμβουλίου και στη συνέχεια νομιμοποιούσε τα κτί-
ρια.).

Ο κ. Γ. Πούλιος, πρότεινε προκειμένου να μη ανα-
στείλει τη λειτουργία του ο ΝΟΠ, αντί για 8 έτη που 
ζητούσε για τη νέα παραχώρηση του χώρου, αυτά να 
γίνουν λιγότερα (6 έτη).

Σημειώνουμε ότι ο πρόεδρος του ΝΟΠ είπε ότι τα 
χρέη έχουν μπει σ’ έναν διακανονισμό αυτή τη 

στιγμή και πληρώνονται με ποσά που δίνουν 
τα μέλη του ΔΣ του ΝΟΠ. Γι’ αυτό τον λόγο θέ-
λουν παραχώρηση του χώρου, ώστε να μπορέσουν να 
συγκεντρώσουν τα χρέη από δραστηριότητες τους και 
να γνωρίζουν ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
μπορούν να κάνουν τις κινήσεις τους, ώστε να πληρω-
θούν τα χρέη.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κ. Ροκονίδας, υποστήριξε ότι κανείς εκ των 
ιδρυτών του ΝΟΠ δε φανταζόταν αυτό το έκτρωμα 
που παρουσιάζεται σήμερα. Όπως είπε «πώς είναι δυ-
νατόν ένας τέτοιος Όμιλος να έχει αυτό το χρέος. Έχει 
ευθύνες το δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι τυχαίο που 
μετά από τροποποίηση του καταστατικού του 
ΝΟΠ, ότι ασκεί πλέον εμπορική δραστηριότητα. 
Το καράβι του ΝΟΠ το έριξαν στα βράχια και φυσικά 
δε φταίνε... τα βράχια γι’ αυτό».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι τόσο ο κ. Ροκονίδας, όσο 
και ο κ. Μαρινόπουλος –που έκανε εκτενέστερη 
ανάλυση των διατάξεων Νόμου- ότι υποστήριξαν 
πώς η απόφαση παραχώρησης του χώρου δε 
θα περάσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου, από τη στιγμή που ο Όμιλος ασκεί εμπορική 
δραστηριότητα.

Τέλος και μπροστά στο δίλημμα που έθεσε η διοί-
κηση του ΝΟΠ περί «κλεισίματος» του Ομίλου, αν δεν 
παραχωρηθεί ο χώρος σ’ αυτόν (και τι θα απογίνουν οι 
αθλητές του), το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψη-
φία συμφώνησε στην παραχώρηση 6 ετών και κάθε 
έτος ο Όμιλος να φέρνει τα οικονομικά του στοιχεία 
στο δημοτικό συμβούλιο. Πλέον αναμένεται η έγκριση 
ή όχι της Αποκεντρωμένης.

Αθλητικά

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 493

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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




