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Εγχειρίδιο 
Αλήθειας

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αποτελούν 
ένα πολύ κομβικό σημείο για την Πάρο. Είτε το νησί 
θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία με σεβασμό 
στην κυκλαδίτικη κληρονομιά του είτε θα εκτροχιαστεί 
σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς και θα υποθηκεύσει 
ουσιαστικά το μέλλον του. 

Επειδή λοιπόν οι πολίτες της Πάρου πρέπει να έχουν 
όλα τα δεδομένα στη διάθεσή τους για να αποφασί-
σουν υπεύθυνα για τον τόπο τους, παρουσιάζουμε στο 
σημερινό μας κείμενο στοιχεία που επιβεβαιώνουν 
αυτό που υποστηρίζουμε εδώ και καιρό, ότι ο επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κώστας Ροκονίδας 
εκπροσωπεί τους ιδεολόγους του τίποτα. Κι είναι ιδεο-
λόγοι του τίποτα κυρίως γιατί επιλέγουν συνειδητά να 
αναπαράγουν ψέματα για να καλύψουν το δικό τους 
πολιτικό κενό.

Ο τρόπος που έχουν επιλέξει να πολιτεύονται εί-
ναι επικίνδυνος για το νησί και προσβλητικός για την 
παριανή κοινωνία. Επικίνδυνος γιατί για τους δικούς 
της προπαγανδιστικούς λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση 
διαστρεβλώνει συστηματικά την πραγματικότητα βα-
σιζόμενη σε ψεύδη κι ανακρίβειες που μοναδικό στόχο 
έχουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. 

Προσβλητικός διότι ευαγγελίζονται πως στέκονται 
στο πλευρό του παριανού πολίτη, ενώ το μόνο που 
κάνουν είναι να καταγγέλλουν τις κρατικές επιλογές 
για να δημιουργούν εντυπώσεις χωρίς να έχουν ΤΙΠΟ-
ΤΑ να προτείνουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο 
κύριος Κ. Ροκονίδας στην προεκλογική του ομιλία, 
ότι η Λαϊκή Συσπείρωση «διεκδίκησε μονιμοποιήσεις 
και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα» επειδή ο Δήμος 
Πάρου είναι υποστελεχωμένος. Τι πρότεινε όμως για 
αυτό; Απολύτως ΤΙΠΟΤΑ! Ούτε βρήκε λύσεις για την 
υποστελέχωση, αρκέστηκε στη «διεκδίκηση». Όμως, οι 
κούφιες «διεκδικήσεις» δεν βελτιώνουν την καθημερι-
νότητα του πολίτη. Τουναντίον, τον γεμίζουν αναίτια 
οργή και δεν του επιτρέπουν να δει με καθαρό μάτι 
τι συμβαίνει. Προς αποκατάσταση λοιπόν της πραγ-
ματικότητας, ακολουθεί ένα «εγχειρίδιο αλήθειας» για 
τους παριανούς πολίτες:

1. Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι υπερκομματική: 
Αρκεί κάποιος να διαβάσει την προεκλογική ομιλία του 
και τις κατά καιρούς δηλώσεις του κ. Κ. Ροκονίδα για 
να καταλάβει ότι η Λαϊκή Συσπείρωση παίρνει απευ-
θείας εντολές από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας. Πώς μία παράταξη που καταγγέλλει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απορροφήσει κονδύλια 
ΕΣΠΑ για τα έργα υποδομής του νησιού; Πώς μία πα-
ράταξη που φαντάζεται τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα καταφέρει να εξελίξει την Πάρο σε έναν 
σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό; Πώς αυτοί που τα 
περιμένουν όλα από το κράτος θα μπορέσουν να δια-
χειριστούν τον προϋπολογισμό ενός Δήμου και δεν θα 
τον χρεοκοπήσουν; Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι παρά-
ταξη του ΚΚΕ και ταυτίζεται μαζί του ιδεολογικά.

Και δυστυχώς η ιδεολογική ταύτιση με τις θέσεις 
του ΚΚΕ συνεπάγεται πρακτικά και εφαρμογή ιδεολη-
πτικών πολιτικών.

2. Προεκλογικό πρόγραμμα με θέσεις: Πολλά 
από τα έργα που -ατυχώς; ανακοίνωσε ο κ.Κ. Ροκονί-
δας έχουν ήδη πάρει εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις 
από τη σημερινή δημοτική αρχή, όπως για παρά-
δειγμα οι μελέτες για την κατασκευή δεύτερου κύτ-
ταρου ΧΥΤΑ. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουν, έχει ήδη 
δρομολογηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός 25ετίας 
(masterplan) για το λιμάνι. Ωστόσο, ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης δεν έμεινε μόνο στο λάθος να 
ανακοινώσει έργα που έχουν

ήδη εγκριθεί, αλλά αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις 
όπου αποκάλυψε την άγνοιά του για την ισχύουσα 
νομοθεσία και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Λόγου χάριν, δείχνει να ξεχνάει επιλεκτικά ότι για την 
κατασκευή του δεύτερου περιφερειακού, είχε γίνει 
προμελέτη το 2000, η οποία πήγε στον κάλαθο των 
αχρήστων και δεν έγινε αναστολή έκδοσης οικοδο-
μικών αδειών, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση 
από τη δημοτική αρχή στην οποία διετέλεσε πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα 
να έχει καταστεί ανεπίκαιρη λόγω της οικοδόμησης 
πάνω στον υπό χάραξη άξονα. Στο δια ταύτα, σήμε-
ρα πρέπει πρώτα να τελεσιδικήσουν οι προσφυγές επί 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και στην συνέχεια να ανατεθούν και να 
εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες για την πολεο-
δόμηση και σύνταξη της πράξης εφαρμογής για την 
επέκταση του σχεδίου. 

Τέλος, λέει επιτακτικά ότι πρέπει άμεσα να παρ-
θούν προσωρινά μέτρα για την καλυτέρευση της κα-
τάστασης στην πρώην διασταύρωση Γκίκα, αλλά δεν 
προσδιορίζει ποιά είναι τα μέτρα που προτείνει, πως 
και πότε σκοπεύει να τα εφαρμόσει. Πώς θα πραγμα-
τοποιηθούν παρεμβάσεις χωρίς πρώτα να έχουν γίνει 
μελέτες; Μήπως αυτή η ιδεολογία του ΤΙΠΟΤΑ κρύβει 
μέσα της κι αυτή την επικίνδυνη τακτική του άρπα-
κόλλα, όπου προχωράμε έργα δίχως σχεδιασμό;

3. H «βρώμικη» καθαριότητα της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης: μια βόλτα στο νησί αρκεί για να κατα-
λάβει κάποιος ότι η προτροπή της ομιλίας του «να 
προχωρήσει η μείωση του όγκου των απορριμμάτων» 
είναι αποκλειστικά μία ευχή χωρίς ουσιαστικό περιεχό-
μενο. Η Λαϊκή Συσπείρωση επέλεξε να προχωρήσει σε 
παράνομη αφισοκόλληση δίχως να πάρει άδεια από 
τον Δήμο, αλλοιώνοντας το γραφικό τοπίο της Πάρου 
την περίοδο του Πάσχα. Άλλο ένα δείγμα ότι τοποθε-
τούν το κομματικό όφελος πάνω από το συμφέρον της 
τοπικής κοινωνίας. 

Επίσης, αναφέρει ότι πρέπει να προχωρήσουν οι με-
λέτες για την ύπαρξη σταθμών μεταφόρτωσης απορ-
ριμμάτων σε Παροικιά και Νάουσα, όταν υπάρχουν 
ήδη! Στη Νάουσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 
ποτάμι και στην Παροικιά σε δημοτικό οικόπεδο στην 
περιοχή Λιβάδια. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Λαϊκή 
Συσπείρωση απέρριψε εμμέσως την υπογειοποίηση 
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των σκουπιδιών μέσω της καταψήφισης του τεχνικού 
προγράμματος για το 2019, ενώ στην ομιλία του ανα-
φέρεται σε δικές τους «επανειλημμένες προτροπές για 
την υπογειοποίηση των κάδων».

4. Το ψέμα για την ΑΜΚΕ: αυτό αποτελεί και την 
κορωνίδα της συκοφαντίας της

Λαϊκής Συσπείρωσης. Ο κ. Κ. Ροκονίδας στην προ-
εκλογική του ομιλία είπε ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει 
κάνει δημόσιο απολογισμό (εννοεί τον Δήμαρχο) για 
τις δαπάνες που έκανε και που πήγαν οι εισφορές 
των Παριανών». Ενημερώνουμε για πολλοστή φορά 
ότι στα εγκαίνια του αεροδρομίου ο εν λόγω απολογι-
σμός παραδόθηκε στον υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη.

5. Το εμπορικό λιμάνι-φάντασμα: ο κ. Κ. Ροκο-
νίδας ισχυρίζεται πως θέλει εμπορικό λιμάνι, μάλιστα 
στην προεκλογική του ομιλία κάνει και την πρωτότυ-
πη(!) πρόταση «το μέγεθος του έργου να ανταποκρί-
νεται στις πραγματικές ανάγκες και να έχει μέσο-μα-
κροπρόθεσμη προοπτική». Πέραν από αυτή την πολύ 
«σημαντική» τοποθέτηση, που όπως όλες οι άλλες του 
τοποθετήσεις κινούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της 
θεωρίας, δεν προτείνει καμία τοποθεσία για την εγκα-
τάσταση του λιμένα.

Την ίδια στιγμή κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι χρη-
σιμοποιεί την τοποθεσία του λιμανιού για ψηφοθηρι-
κούς λόγους! Έτσι όμως κάνουν οι κλασικοί προπαγαν-
διστές. Γεμίζουν τον δημόσιο διάλογο με ψέματα και 
τις δικές τους ανήθικες συμπεριφορές τις αποδίδουν 
στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Κύριε Κ. Ροκονίδα, 
μήπως τελικώς θέλετε ένα εμπορικό λιμάνι φάντα-
σμα; Μήπως θέλετε εμπορικό λιμάνι αλλά το θέλετε 
σε άλλο νησί; Μήπως οι πραγματικές ανάγκες του έρ-
γου στο δικό σας το μυαλό είναι για να εμπλουτίσουν 
απλώς τη φαντασία σας;

6. Οικειοποίηση του έργου άλλων δημοτικών 
συμβουλίων: ο κ. Κ. Ροκονίδας έχει μία τάση να πα-
ρουσιάζει το έργο άλλων δημοτικών συμβουλίων ως 
δικές του πρωτοβουλίες. Υποθέτουμε, όπως και στην 
ατυχή περίπτωση της ανακοίνωσης έργων που έχουν 
ήδη γίνει, δεν τον βοηθάει η ασθενής μνήμη του να θυ-
μηθεί την πραγματικότητα. Στην ομιλία του αναφέρει 

πως «ζητούσαν μόνιμα μια σειρά από μέτρα ανακού-
φισης των λαϊκών στρωμάτων», υπαινισσόμενος ότι 
πήρε πρωτοβουλία για τις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού. Του υπενθυμίζουμε ευγενικά ότι η απαλλαγή 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τα δημοτικά 
τέλη, η μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας 
και φωτισμού για τους πολύτεκνους και η μείωση 
κατά 28% των εισφορών στους νέους επαγγελματίες, 
είναι μόνο κάποια από τα έργα ανακούφισης των ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων του παρόντος δημοτικού 
συμβουλίου. Ακόμη, του υπενθυμίζουμε ξανά, μιας κι 
έχει αυτή τη βολική τάση να ξεχνάει, ότι οι αγώνες 
για τη δημόσια δωρεάν υγεία στο νησί, στους οποίους 
επιμένει να λέει πως «πρωτοστάτησε», είχαν αποτέλε-
σμα όταν ο Δήμαρχος εξασφάλισε την παραμονή του 
καινούργιου-σύγχρονου ασθενοφόρου στο νησί.

Τέλος, για να αποκατασταθεί η αλήθεια στο σύνο-
λό της, να ξεκαθαρίσουμε και τι συνέβη με την κατα-
σκευή του κλειστού της Παροικιάς. Ο τότε πρόεδρος 
της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Θανάσης Μαρινόπουλος, εκλεγμένος 
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Πάρος, Τώρα 
στην Πράξη», αποδέχθηκε το αίτημα της Δημοτικής 
Αρχής για τη διάθεση 400.000 ευρώ από τον προϋ-
πολογισμό της δημοτικής επιχείρησης για την κατα-
σκευή του κλειστού. Άρα, κύριε Θ. Μαρινόπουλε, για 
ποιο λόγο ακριβώς υπερηφανεύεστε ότι το κλειστό θα 
γίνει χάριν εσάς; Μήπως τα χρήματα τα διαθέσατε από 
τη δική σας τσέπη; Και γιατί κ. Κ. Ροκονίδα υιοθετείτε 
αυτή την αναληθή στάση του δημοτικού σας συμβού-
λου αντί να την καταγγείλετε; 

Τότε, γιατί δεν υιοθετείτε και την απόφαση του κ. 

Μαρινόπουλου, να μην πληρωθούν άμεσα ο 13ος και 
14ος μισθός των υπαλλήλων της ΚΔΕΠΑΠ και αντ’ 
αυτού να ταλαιπωρηθούν με άσκοπα δικαστήρια; τα 
οποία ευτυχώς αποφθέχθηκαν με την εισήγηση του 
Δημάρχου και νέου προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ. Ποιός 
υπερασπίζεται τελικά το δίκαιο του εργαζόμενου στην 
προκειμένη περίπτωση και ποιός απλά το διαλαλεί;

Καθίσταται πλέον προφανές από τα έξι σημεία του 
«εγχειριδίου αλήθειας» ότι δυστυχώς ο δημόσιος διά-
λογος για το μέλλον της Πάρου έχει μολυνθεί από τα 
ψέματα, τις συκοφαντίες και τις ανακρίβειες της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης. Η προπαγανδιστική ρητορική που 
έχει υιοθετήσει όχι μόνο δεν ενισχύει τη δημόσια

διαβούλευση, αλλά τουναντίον, λειτουργεί αποτρε-
πτικά για τους πολίτες. Περιθώριο διαλόγου δεν υπάρ-
χει με όσους συκοφαντούν, με όσους δε σέβονται το 
δημοτικό συμβούλιο του οποίου διεκδικούν τον θώκο, 
με όσους διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και με 
όσους παριστάνουν τους σωσίες του λαού, αλλά στην 
καθημερινότητά το μόνο που κάνουν είναι να αναπα-
ράγουν θεωρίες.

Αυτό που μετράει στη ζωή είναι τα λόγια κι όχι οι 
πράξεις. Κι αυτό που κρατάει τις κοινωνίες ενωμένες 
είναι η αλήθεια κι ο σεβασμός, όχι τα ψέματα και η 
υποκρισία. Το «εγχειρίδιο αλήθειας» αποδεικνύει ότι 
ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση είναι ψήφος στην ιδε-
ολογία του τίποτα. Και στην Πάρο, τον τόπο που αγα-
πάμε, το μόνο που δε χρειαζόμαστε είναι ανθρώπους 
που με τα λόγια χτίζουν παλάτια για το λαό, αλλά στην 
πράξη δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε τα αυτονόητα, 
όπως είναι η υπογειοποίηση των απορριμμάτων…
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Ανδρέας Κουταλίδης: 
Ας συµπορευτούµε 

όλοι ενωµένοι πέρα 
και πάνω από 

τις κοµµατικές µας 
προτιµήσεις

Με τον Ανδρέα Κουταλίδη βρεθήκαµε, έπειτα από πολλά χρόνια, 
στην Αλυκή και είχαµε µια φιλική συζήτηση που αφορούσε το µέλλον 
της περιοχής.

∆ραστήριο µέλος της τοπικής κοινωνίας της Αγκαιριάς - Αλυκής, 
παντρεµένος µε τη Μαρίνα, κόρη του επί πολλές τετραετίες κοινο-
τάρχη Ραγκούση Μοσχονά, τρίτεκνος οικογενειάρχης και φτασµένος 
επιχειρηµατίας, θεώρησε κάλεσµα τιµής την πρόσκληση του Κώστα 
Ροκονίδα να συµµετάσχει στο ψηφοδέλτιο του.

Ωραία Πάρος: Κύριε Κουταλίδη, είστε ενεργός πολίτης της περιοχής. Υπήρ-
ξατε ιδρυτικό µέλος του συλλόγου νεολαίας, που µετεξελίχθηκε στο γνωστό 
σε όλη την Πάρο δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής σας, µετέπειτα 
ταµίας και αντιπρόεδρός του, αλλά δεν περιορίσατε µόνο στο χώρο αυτό τη 
δραστηριότητά σας. Τα λέµε σωστά;

Απάντηση: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Επειδή προέρχοµαι από ένα 
κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, όπου έµαθα πως οφείλουµε να κάνου-
µε πρώτα ένα βήµα εµείς και µετά οι άλλοι, αποφάσισα να βοηθήσω τον τόπο 
µου θέτοντας υποψηφιότητα όχι µόνο στον Πολιτιστικό σύλλογο αλλά και στη 
∆ηµοτική Κοινότητα, όπου εκλέχτηκα Πρόεδρος το 2010 µε τον συνδυασµό 
«Ενότητα για το µέλλον», συµµετείχα επίσης στις εκλογές του 2014 µε τον ίδιο 
συνδυασµό και για τον ίδιο λόγο συµµετέχω και τώρα µε το ψηφοδέλτιο του 
Κώστα Ροκονίδα. 

Η Αγκαιριά, η Αλυκή και το Καµάρι, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν µεγά-
λη ανάπτυξη µε θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Ο τόπος µας αρέσει και πρέπει 
να παραµείνει ελκυστικός. Αλλά τα έργα υποδοµής που χρειάζεται η περιοχή 
µας είναι υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την εµπειρία που έχω απο-
κτήσει από τη θητεία µου ως Πρόεδρος και τα χρόνια που έχω ασχοληθεί µε 
τα πολιτιστικά δρώµενα σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική µου ιδιότητα, 
πιστεύω ότι θα µε βοηθήσουν να ανταποκριθώ στις προκλήσεις των καιρών.

Ωραία Πάρος: Με τον Κώστα Ροκονίδα, γιατί;
Απάντηση: Ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Η 5ετία Κωβαίου 

πρόσφερε ελάχιστα στην περιοχή. Η καθηµερινότητα, που είναι βασική υποχρέ-
ωση της δηµοτικής αρχής αντιµετωπίστηκε µε προχειρότητα, ενώ βασικά έργα 
υποδοµής, όπως η αποχέτευση κυρίως της Αλυκής, µετατίθενται στο µέλλον. 

Αυτό αποτέλεσε και την αιτία  υποστηρικτές  της νυν ∆ηµοτικής Αρχής να 
είναι απογοητευµένοι από την ανεπάρκεια της διαχείρισης τόσο των καθηµερι-
νών προβληµάτων όσο και των θεµάτων µείζονος σηµασίας. Προβλήµατα της 
καθηµερινότητας, όπως λακκούβες στους δρόµους, διαλυµένα πλακόστρωτα, 
φωτισµός, θέµατα καθαριότητας, κυκλοφοριακό, καθαριότητα ακτών, συντή-
ρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλα χρονίζοντα προβλήµατα δεν έχουν 
αντιµετωπιστεί, καθώς επίσης και έργα υποδοµών αφού δεν έχει προγραµµα-
τιστεί ή σχεδιαστεί κανένα στην 5ετία που πέρασε.

Τώρα γιατί µε τον Κώστα Ροκονίδα; Μα γιατί υπάρχει η δυνατό-
τητα να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήµατα που µας ταλαι-
πωρούν εδώ και χρόνια. 

Μιλάµε για έναν έµπειρο αυτοδιοικητικό  που δεν πρόκειται να 
δώσει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα. Ό,τι πει θα το κάνει. ∆εν ανή-
κει στην κατηγορία εκείνων που χαϊδεύουν αυτιά. Με προσκάλεσε 
να συµµετάσχω στο ψηφοδέλτιό του, θεώρησα τιµητική την πρό-
σκληση και ανταποκρίθηκα. Θα συµπορευτούµε µαζί την προσεχή 
τετραετία, που εκτιµώ ότι θα είναι γόνιµη για το νησί µας.

Ωραία Πάρος: Πέστε µας τώρα γιατί αργοπορεί η ολοκλήρωση του έργου 
του αλιευτικού καταφυγίου;

Απάντηση:  Την ερώτηση θα έπρεπε να την απευθύνετε στον κ. Κωβαίο, 
που είχε δηλώσει ότι στο τέλος της θητείας του το έργο θα είναι έτοιµο για 
χρήση. Όµως η 5ετής θητεία του έληξε και το έργο προχωρεί µε ρυθµούς 
χελώνας. Μπαίνουµε στο δεύτερο καλοκαίρι, που η Αλυκή θα δεχθεί κόσµο, 
µε την παραλία της να έχει µετατραπεί σε εργοτάξιο. Προφανώς για λόγους 
που δεν µπορώ να εξηγήσω η ∆ηµοτική Αρχή δεν ασκεί αρκετή πίεση για να 
προχωρήσει το έργο.

∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Το έργο προχωρεί, µε τους ρυθµούς που περιέ-
γραψα, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης. 

Επιπλέον εκτιµώ ότι το έργο, µετά την ολοκλήρωσή του, θα είναι ήδη ξεπε-
ρασµένο, αφού, όπως προανέφερα, η Αλυκή αναπτύσσεται ταχύτατα και έπρε-
πε να υπάρξει κατά τη σύνταξη της µελέτης και αυτή η πρόβλεψη.                                                  

 Ωραία Πάρος: Θα θέλατε να ολοκληρώσετε µε το µεγάλο πρόβληµα της 
αποχέτευσης; Πως το προσεγγίζετε εσείς.

Απάντηση: Η αρχική µελέτη προέβλεπε δίκτυα και βιολογικό καθαρισµό 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Η νέα µελέτη που ξεκίνησε το 2003 καταργούσε 
το βιολογικό  και προέβλεπε τη µεταφορά των ληµµάτων στο βιολογικό καθα-
ρισµό της Μάρπησσας, αν θυµάµαι καλά µε 14 αντλιοστάσια. Η µελέτη αυτή 
εγκαταλείφτηκε, ως ανεδαφική και τώρα, όπως ακούω, ο κ. Κωβαίος µιλά και 
πάλι για κατασκευή βιολογικού καθαρισµού στο παλιό αεροδρόµιο.

Η προσωπική µου άποψη είναι ότι πρέπει να αφεθούν οι µελετητές ελεύθε-
ροι να δώσουν την πλέον συµφέρουσα για την περιοχή λύση, χωροταξικά και 
οικονοµικά, σε ένα πρόβληµα που σέρνεται από το 2000. Εξάλλου προτάσεις 
υπάρχουν.

Ωραία Πάρος: Τελειώνοντας θα θέλατε να πείτε κάτι προς τους κατοίκους 
της Αγκαιριάς- Αλυκής;

Απάντηση: Να ψηφίσουν όλοι µε κριτήριο το συµφέρον του τόπου µας. 
Εµείς οι 5 του τοπικού µας Συµβουλίου, αφήσαµε στην άκρη κόµµατα, συγ-

γένειες και ότι άλλο θα µπορούσε να µας διαφοροποιήσει και γίναµε µια σφι-
χτή οµάδα, αποφασισµένη να δουλέψει και να λύσει προβλήµατα. Εδώ θα 
ήθελα να αναφέρω τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του τοπικού που είναι ο 
Ματθαίος Σκανδάλης, η Μαρία Σκανδάλη, η Θέµις Γκιόκα και ο Αρ-
σένης Σκιαδάς.

Επιθυµούµε ένα καλύτερο σήµερα και ένα ακόµα καλύτερο αύριο, για αυτόν 
τον τόπο που όλοι ονειρευόµαστε, για αυτόν τον τόπο που όλοι αγαπάµε και 
θέλουµε να προχωρήσει µπροστά.

Ο ∆ήµος µας χρειάζεται όλους. Και µας χρειάζεται ενωµένους. 
Προσωπικές κόντρες, προσωπικές φιλοδοξίες και εγωισµοί δεν 
έχουν θέση. 

Το να παραδώσουµε στην επόµενη γενιά ένα νέο δήµο αναγεν-
νηµένο και αγνώριστο, δεν είναι µόνον υπόθεση του υποψήφιου 
∆ηµάρχου αλλά και δική µας. Είναι υπόθεση όλων µας και ας συ-
µπορευτούµε όλοι ενωµένοι πέρα και πάνω από τις κοµµατικές µας 
προτιµήσεις βάζοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δηµιουργική 
µας διάθεση, την πόλη µας, τα χωριά µας και πάνω από όλα τους 
πολίτες! Επιλέξαµε τη συνεργασία µε τον Κώστα Ροκονίδα, γιατί, 
κατά τη γνώµη µας, είναι ο καλύτερος. 

Αναδηµοσίευση από oreaparos.blogspot.com
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Βιτζηλαίος Ιωάννης του Μιχαήλ
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Γεµελιάρης Εµµανουήλ του Γεωργίου
Φραντζής Νικόλαος του Ανδρέα
Φυσιλάνης Στέφανος του Νικολάου

Υποψήφιοι κοινοτικοί σύµβουλοι Νάουσας
Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Ιωάννη
Βαβανός Θεόδωρος του Παναγιώτη 
Βαβανού Αργυρώ του Πέτρου 
Βελέτζας Σταµάτιος του Νικολάου
Θεοδωράκου Ανθούλα του Βασιλείου
Κάγκανη- Κορτιάνου Άννα του Νικολάου
Καρποδίνης Γεώργιος του Αθανασίου
Κουζούµη Βαρβάρα του Ιωάννη 
Μπαρµπαρίγος Γεώργιος του Ευαγγέλου
Τριπολιτσιώτη – Τρούσα Κωνσταντίνα του Νικολάου

Υποψήφιοι κοινοτικοί σύµβουλοι Πάρου
Αργουδέλη Μαργαρίτα του Στυλιανού
Αυλήτης  Πέτρος του Ανδρέα
Βερνίκου - Καρατζά Γαρυφαλλιά του Γεωργίου 
Καλαµπαλίκης Νικόλαος του ∆ηµητρίου
Λέκα Σαµουέλ του Αγκίµ
Μαύρης Μένεγος του Μιχαήλ
Περιβόλας ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου
Πουλοπούλου Ανδριάνα του Παναγιώτη
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Τριαντάφυλλος Αναστάσιος του Αθανασίου

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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Ευχαριστίες 
από το 
γηροκομείο

Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης 
«Παναγία Εκατονταπυλιανή» θα ήθελε να εκφράσει τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες του στα μέλη του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου για την πρωτοβουλία 
τους να δωρίσουν στο Γηροκομείο μας είδη ατομικής 
υγιεινής, είδη καθαριότητας και τρόφιμα προκειμένου 
να καλύψουμε μέρος από τις ανάγκες των Διαβιού-
ντων Γερόντων μας.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύου-
με τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το έργο μας και 
μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ποιοτικότερες συνθή-
κες διαβίωσης στους Γέροντες και τις Γερόντισσές μας. 

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!

Ἡ πανήγυρις 
στὴν 
Λογγοβάρδα

Στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2018 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Πα-
ριανὸς Γέροντας Γρηγόριος Ζουμῆς, καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας, ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυ-
νάμεις του, συνοδευόμενος κάθε χρόνο ἀπὸ μία μικρὴ 
συνοδεία ἀπὸ πατέρες τῆς Μονῆς του καὶ πνευματι-
κά του παιδιὰ ἐρχόταν στὴν Πάρο γιὰ νὰ τιμήσῃ τὴν 
πανήγυρι τῆς Λογγοβάρδας, τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς. Θεωροῦσε τὸ Μοναστήρι ὡς τὴν πνευματική 
του μάνα καὶ τὸ προσκύνημα αὐτὸ ἀπότισι χρέους. 
Ἀδράχνοντας δὲ τὴν εὐκαιρία φρόντιζε παράλληλα νὰ 
ἀνάψῃ τὴν σπίθα τοῦ Χριστοῦ στὶς ψυχές.

Νέος ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους 
ἐξελέγη ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος. Τὰ πνευματικά παι-
διὰ τοῦ Γέροντος Γρηγορίου συνεχίζουν τὴν παράδοσί 
του. Ἔτσι κ᾽ ἐφέτος οἰκονόμησε ὁ καλὸς Θεός, παρὰ 
κάποιες ἀντιξοότητες ποὺ εἶχαν προκύψει, νὰ ἔλθῃ ὁ 
νέος καθηγούμενος μὲ μερικοὺς πατέρες γιὰ νὰ πλαι-
σιώσουν τὴν ἱερὰ πανήγυρι τῆς Μονῆς τὴν Παρασκευὴ 
τῆς Διακαινησίμου (3 Μαΐου). Πράγματι τὴν στόλισαν 
μὲ τὴν σεμνοπρεπῆ καὶ καλλικέλαδη λειτουργία καὶ 
ψαλμωδία τους παράλληλα μὲ τοὺς Παριανοὺς πρω-
τοψάλτες Ἐμμανουὴλ Ἀντ. Χανιώτη καὶ Βίκτωρα Ἰω. 
Τσόγια.

Ὅπως κάθε χρόνο μετὰ τὴν πανηγυρικὴ θεία λει-
τουργία ἀκολούθησε ἡ λιτανεία «ἔξω τῶν πυλῶν τῆς 
Μονῆς», ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ πανηγυρικὴ τράπεζα γιὰ 
ὅλους τοὺς προσκυνητές.

Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ εὔχεται ἡ χάρις τῆς Παναγίας μας 
νὰ σκεπάσῃ ὅλους ὅσους τὴν τίμησαν στὴν ἑορτή της 
καθὼς κι ὅσους ἄλλους ἂν καὶ ἤθελαν, «δι᾽ εὐλόγους 
αἰτίας» δὲν μπόρεσαν νὰ παραστοῦν. Νὰ πρεσβεύῃ δὲ 
πρὸς τὸν Υἱό της γιὰ νὰ δίνῃ μετάνοια σὲ ὅλους μας.

Μιχ. 
Ρουμπάνος: 
«Στρατεύτηκα 
με τον Κ. 
Ροκονίδα, 
γιατί είναι ο 
καλύτερος»

Ο συνεργάτης της εφημερίδας μας και εξαίρετος 
γελοιογράφος, Μιχάλης Ρουμπάνος, θα είναι υπο-
ψήφιος τοπικός σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα 
Πάρου (Παροικιάς), με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης, του Κ. Ροκονίδα.

Η «Φωνή της Πάρου» εύχεται ολόψυχα «καλή επι-
τυχία» στον συνεργάτη μας Μιχάλη και του ευχόμαστε 
τα καλύτερα.

Ο κ. Ρουμπάνος παραχώρησε συνέντευξη στην ιστο-
σελίδα: oreaparos.blogspot.com, την οποία και 
αναδημοσιεύουμε.

«Οι περισσότεροι εδώ στην Παροικιά τον γνωρίζου-
με. Γνωστή η ενασχόληση και το πάθος του με ότι έχει 
σχέση με την ιστορία του νησιού μας. Έχει δημιουρ-
γήσει μια μεγάλη συλλογή με έγγραφα, φωτογραφίες 
ψηφοδέλτια εκλογών, εφημερίδες, νομίσματα, βιβλία 
παριανών συγγραφέων και πλήθος άλλων αντικειμέ-
νων που χρονολογούνται από την εποχή που το νησί 
μας έκανε τα πρώτα του βήματα ως τμήμα του ελληνι-
κού κράτους, μετά την επανάσταση του 1821.

Τον συναντήσαμε στο χώρο της δουλειάς του και 
είχαμε μια σύντομη συζήτηση την οποία και παραθέ-
τουμε.

Κύριε Ρουμπάνο, είστε τεχνίτης και επισκευ-
άζετε αυτοκίνητα, σπουδές ιδιαίτερες που 
σχετίζονται με ιστορική έρευνα δε σας συνο-
δεύουν, πως προέκυψε αυτό το συλλεκτικό εν-
διαφέρον, που συν τοις άλλοις είναι και πολυ-
δάπανο;

Μ.Ρ.: «Ασφαλώς θα γνωρίζετε τους στίχους του 
τραγουδιού «γι’ αλλού κινήσαμε γι’ αλλού κι αλλού η 
ζωή μας πάει». Από άτομο του συγγενικού περιβάλλο-
ντος απέκτησα αυτήν τη συλλεκτική τάση, που καθώς 
περνούσαν τα χρόνια μεγάλωνε συνεχώς και ταυτό-
χρονα με γέμιζε με ευχαρίστηση. Οι συνθήκες της 
ζωής δεν μου επέτρεψαν να προχωρήσω σε οργανω-
μένες σπουδές. Το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι 
διαφορετικό. Όμως, όσο και αν σας φανεί περίεργο, 
έχει κάτι το κοινό με τη συλλεκτική μου προσπάθεια. 
Παλιά αυτοκίνητα, αντίκες όπως θα λέγαμε, στραπα-
τσαρισμένα από το χρόνο ή ατυχήματα τα επαναφέ-
ρω στην αρχική τους κατάσταση και εμφάνιση, όπως 
ένα διαλυμένο παλιό αντικείμενο ή ένα έγγραφο που 
απαιτεί προσεκτική συντήρηση, χωρίς να χάσει τη 
συλλεκτική του αξία. Με το χρόνο έμαθα πολλά συ-
ζητώντας με αξιόλογους επιστήμονες τους οποίους 
συχνά συμβουλεύομαι».

Και τι σκοπεύετε να κάνετε αυτήν την τερά-
στια και μεγάλης ιστορικής αξίας συλλογή που 
βρίσκεται στην κατοχή σας;

Μ.Ρ.: «Ήδη έχω προσφέρει στο Ι.Π. της Εκατοντα-
πυλιανής μια σειρά από τάματα περασμένων αιώ-
νων, τα οποία θα παρουσιαστούν στον εκθεσιακό του 
χώρο. Εννοείται δωρεάν. Η μεγάλη επιθυμία μου είναι 
στα πλαίσια του Δήμου, να οργανωθεί μουσειακός 
χώρος έκθεσης χρηστικών αντικειμένων, ένα ιστορι-

κό αρχείο που θα συγκεντρώσει ό,τι γραπτό υπάρ-
χει που σχετίζεται με το νησί μας και μια πινακοθήκη 
με έργα ζωγράφων που έχουν σημείο αναφοράς την 
Πάρο».

Μήπως αυτή είναι η αιτία που αποφασίσατε 
να είστε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές;

Μ.Ρ.: «Ακριβώς. Προηγουμένως δεν υπήρχαν οι 
προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Η απερχόμενη δημοτι-
κή αρχή δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για θέματα με 
τέτοιο περιεχόμενο».

Και πως είστε τόσο σίγουρος, ότι αν κερδί-
σετε εσείς τις εκλογές, όλα όσα μας είπατε θα 
γίνουν πράξη;

Μ.Ρ.: «Έχω συζητήσει σχετικά με τον Κώστα Ρο-
κονίδα. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να προχωρήσει 
τέτοια ζητήματα. Σας θυμίζω ότι και ο συνάδελφος 
υποψήφιος Πέτρος Αυλήτης διαθέτει μια σημαντική 
συλλογή και έχει πάρει πρωτοβουλίες για τη δημι-
ουργία λαογραφικού μουσείου. Είμαι αισιόδοξος γιατί 
υπάρχει αξιόλογο υλικό».

Υπάρχουν άλλα θέματα που απασχολούν 
τους δημότες της Παροικιάς. Τα γνωρίζετε;

Μ.Ρ.: «Ασφαλώς, όπως και όλοι ή σχεδόν όλοι οι 
κάτοικοι της Παροικιάς. Κυκλοφοριακό, καθαριότητα, 
τάξη στην ασυδοσία που υπάρχει από κάποιους επι-
χειρηματίες, σχολικές αίθουσες, αθλητικές εγκατα-
στάσεις, λιμενικές υποδομές, επέκταση των δικτύων 
αποχέτευσης. Σταματώ για την οικονομία της συζήτη-
σης, γιατί ο κατάλογος είναι μακρύς».

Οι πολιτικές προτιμήσεις του Κώστα Ροκονί-
δα σας δημιουργούν πρόβλημα;

Μ.Ρ.: «Κανένα. Αρκεί να σέβεται και εκείνος τις 
δικές μου. Και αυτό το κάνει. Στρατεύτηκα μαζί του, 
γιατί είναι ο καλύτερος. Άλλωστε τα προβλήματα της 
Πάρου είναι τόσα και τέτοια, που, όταν κάτσει στη δη-
μαρχιακή καρέκλα, δεν θα έχει χρόνο ούτε για φαγη-
τό».

Και πως είστε τόσο σίγουρος, ότι θα κερδίσε-
τε τις εκλογές;

Μ.Ρ.: «Λόγω της δουλειάς μου, έρχομαι σε επαφή 
με πολύ κόσμο. Όλοι μιλούν με καλά λόγια για τον Κ. 
Ροκονίδα. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι υπέρ 
του και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και 
στην κάλπη».

Είστε υποψήφιος για τη Δημοτική Κοινότη-
τα Πάρου και η Παροικιά έχει ανάγκη από αν-
θρώπους της δικής σας ποιότητας. Σας εύχο-
μαι καλή επιτυχία.

Μ.Ρ.: «Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και 
σας δηλώνω, ότι ανεξαρτήτως του προσωπικού μου 
αποτελέσματος, θα δουλέψω για το Δήμο μας και την 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Τον κ. Κω-
βαίο τον είδα 5 χρόνια «Τώρα στην Πράξη» και δεν 
ρισκάρω άλλα 4 χρόνια «Επιμένω στην πράξη». Ειδι-
κά τώρα που η Πάρος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή».
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Συνέντευξη

Κυρ. Γεωργίου:
«Έκανα λάθος, 
γιατί δεν είμαι 
πολιτικός»

Το όνομα του επιχειρηματία, Κυριάκου Γεωργίου, 
ακούστηκε αρκετά προ μηνών, όταν εκδήλωσε το εν-
διαφέρον να δημιουργήσει δημοτικό συνδυασμό στην 
Πάρο.

Ο κ. Γεωργίου παραχώρησε συνέντευξη στην εφη-
μερίδα μας σχετικά με τις σκέψεις για το νησί και το τι 
έγινε εκείνη την εποχή.

Κάποια στιγμή πήρατε την απόφαση να 
ασχοληθείτε με τα κοινά της Πάρου ενόψει 
των δημοτικών εκλογών. Πείτε μου σας πα-
ρακαλώ τους λόγους που σας ώθησαν σε μια 
τέτοια σκέψη.

Κ.Γ.: «Οι λόγοι ήταν αρκετοί και σημαντικοί. 
Κατ’ αρχάς είναι τα αισθήματα, η αγάπη για την 

Πάρο την οποία επισκέπτομαι και ζω εδώ και 40 χρό-
νια! 

Παρακολουθώ και συμμετέχω σε πολλές συζητή-
σεις για τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στην «φυσιογνωμία» και τον «χαρακτήρα» του νη-
σιού, τα τεκταινόμενα και την διαχείρισή τους και το 
λεγόμενο μοντέλο ανάπτυξης, για τις προοπτικές που 
διανοίγονται. 

Αφουγκράζομαι - και συμμερίζομαι - την ανησυχία 
και τον προβληματισμό των πολιτών για το πώς το 
νησί μας, από τους κορυφαίους τουριστικούς προο-
ρισμούς, θα είναι σε θέση να παρέχει ποιότητα ζωής 
στους μόνιμους κατοίκους (που αυξάνονται με γρήγο-
ρους ρυθμούς) και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρε-
σιών στις πολλές χιλιάδες επισκεπτών που το επιλέ-
γουν ως τόπο διακοπών.

Μείζονα θέματα με κορυφαία κατά την γνώμη μου, 
αυτά της υγείας και των βασικών υποδομών (Κέντρο 
Υγείας, επιβατηγό και εμπορικό λιμάνι, κυκλοφοριακό 
και διαχείρισή του, αποχετευτικό, ύδρευση, απορρίμ-
ματα και διαχείρισή τους) είναι βασικοί λόγοι προβλη-
ματισμού. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει να χαθεί 
άλλος πολύτιμος χρόνος στο να εκπονηθούν και πα-
ρουσιαστούν άμεσα μελέτες για τα προαναφερθέντα. 
Να αναζητηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα και να 
οριστεί ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Έλαβα επίσης, πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την προτροπή 
αρκετών φίλων στο νησί να ασχοληθώ με τα αυτοδι-
οικητικά.».

Ο συνδυασμός
Η προσπάθεια αυτή η δική σας δεν ολο-

κληρώθηκε. Μπορούμε να συζητήσουμε τους 
λόγους γιατί δεν φτάσατε να δημιουργήσετε 
συνδυασμό;

Κ.Γ.: «Η προσπάθειά μου δεν ολοκληρώθηκε για 
διάφορους λόγους.

Επικοινώνησα με πολλούς ανθρώπους και μοιρα-
στήκαμε κοινούς προβληματισμούς. Συνάντησα αν-
θρώπους με αγάπη και όραμα για την Πάρο οι οποίοι 
πίστεψαν σε εμένα. Άκουσα γνώμες, δέχθηκα προ-
τροπές… Τώρα, εκ των υστέρων και εκ του ασφα-
λούς, σκέφτομαι ότι τότε, μετά από διαβουλεύσεις 
εβδομάδων για τις οποίες απαιτήθηκε πολύτιμος 
χρόνος, η έκδοση κάποιας ανακοίνωσης θα δρομο-
λογούσε διαφορετικές καταστάσεις και θα έδινε άλλη 
δυναμική στα πράγματα. Δεν έσπευσα να εκδώσω 
αυτή την ανακοίνωση εξαντλώντας τα πιεστικά χρο-
νικά περιθώρια προκειμένου να ολοκληρωθούν κατά 
το δυνατό καλύτερα - και ξεκάθαρα - οι επαφές και 
η επικοινωνία μου με αυτούς που έκρινα ότι θα μπο-
ρούσαμε να συνεργαστούμε. Ίσως αυτό να ήταν το 
κρίσιμο σημείο. 

Σε ό,τι αφορά το τι μέλλει γενέσθαι, θα έχω λόγο 
και συμμετοχή στα τεκταινόμενα του νησιού μας.».

Δηλαδή, δε θα σας χάσουμε την επομένη 
μέρα των εκλογών. Θα συνεχίσετε να είσαστε 
παρών.

Κ.Γ.: «Θεωρείστε το δεδομένο! Αγαπώ το νησί μας, 
το αγάπησα από 18 χρόνων όταν ήρθα για πρώτη 
φορά! Η Πάρος είναι η ιδιαίτερη πατρίδα και οι παιδι-
κές αναμνήσεις της γυναίκας μου, την αγαπούν οι εγ-
γονές μου! Τολμώ να πω, είμαι παθιασμένος με τους 
ανθρώπους της, την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της 
και ό,τι έχει να κάνει με την Πάρο! 

 Σίγουρα θα παραμείνω ενεργός, παρατηρώντας, 
σχολιάζοντας, γράφοντας, επικροτώντας αυτά που 
μου αρέσουν, στηλιτεύοντας αυτά που με ενοχλούν.».

Φτάσαμε όμως λίγες μέρες πριν τις εκλογές 
και οι παριανοί έχουν να επιλέξουν μεταξύ 
δύο συνδυασμών. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η 
πραγματικότητα, ποια είναι η άποψή σας;

Κ.Γ.: «Θεωρώ ότι έγιναν λάθη από αυτοδιοικητι-
κούς - και άλλους - ανθρώπους στο νησί, ανθρώπους 
που δεν φρόντισαν ή δεν ήθελαν να δημιουργηθεί, 
να υπάρξει ένας (ή και άλλοι) ακόμη συνδυασμός-οι. 
Μερίδιο ευθύνης ίσως έχει και η παριανή κοινωνία 
που δεν ενεργοποίησε τους αυτοματισμούς εκείνους 
για την δημιουργία και άλλου συνδυασμού. 

Εύχομαι η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την 
δυνατότητα επιλογής μόνο ανάμεσα σε δύο υποψη-
φίους και μετέπειτα η διαχείριση των αυτοδιοικητι-
κών της Πάρου να μην είναι προβληματική και τελικά 
επιβλαβής για την πορεία της στο μέλλον…».
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Οι Αντιπαριώτες γιατί να επιλέξουν τον συν-
δυασμό σας για την επόμενη τετραετία;

Α.Φ.: «Ο συνδυασμός μας κατήλθε στις προηγού-
μενες δημοτικές εκλογές προκειμένου να βγάλει το 
νησί από το αδιέξοδο και κατάφερε να εμπεδώσει ένα 
κλίμα διαφάνειας, δημοκρατίας και οργάνωσης σε 
όλα τα επίπεδα. Τη θητεία αυτή όμως θα μπορούσα 
να τη χαρακτηρίσω μεταβατική, καθώς στερούμενοι 
όλα αυτά τα χρόνια βασικές υπηρεσίες ήταν δύσκολο 
να ολοκληρώσουμε έστω και το πιο μικρό έργο χωρίς 
κόπο και αναζήτηση έξωθεν βοήθειας. Με πλήρεις 
υπηρεσίες, επαρκείς υπαλλήλους (όλα δείχνουν ότι ο 
δήμος θα είναι πληρέστερος, με τις προσλήψεις που 
αναμένουμε εδώ και ένα χρόνο μέσω ΑΣΕΠ) και την 
πολιτική εμπειρία μιας θητείας, της τωρινής, θα μπο-
ρούμε να κριθούμε ολοκληρωμένα για όλα αυτά για 
τα οποία δεσμευτήκαμε. Να ξέρετε ότι από το προε-
κλογικό μας πρόγραμμα έχουμε ένα ποσοστό επίτευ-
ξης που φτάνει το 70%, ενώ υπάρχουν μελέτες για 
έργα που θα τα δούμε να γίνονται πράξη στην επόμε-
νη δημοτική θητεία. 

Σε αυτή τη δημοτική θητεία η Αντίπαρος ανέβηκε 
επίπεδο. Το στοίχημα είναι αν ο κόσμος είναι έτοιμος 
για αυτή τη μετουσίωση ή παραμένει προσκολλημέ-
νος σε οικογενειοκρατικά, ρουσφετολογικά και μικρο-
κομματικά ιδεώδη».

Οι συνδυασμοί
Τελικά, κ. δήμαρχε, την τελευταία στιγμή 

προέκυψαν δύο συνδυασμοί στην Αντίπαρο. 
Τι εξήγηση υπάρχει σ’ αυτό;

Α. Φ.: «Είναι απορίας άξιο και δεν μπορώ να το εξη-
γήσω. Ποιο είναι το κίνητρο και λίγες μέρες πριν την 
κατάθεση των συνδυασμών αυτοί που ήταν απόντες 
όλη την προηγούμενη πενταετία θυμήθηκαν ξαφνικά 
τον δήμο; Ας μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ήταν από-
ντες ολόκληρη την προηγούμενη πενταετία είτε με 

τη μη συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια είτε 
με την μη αποδοχή της θέσης του δημοτικού συμ-
βούλου όταν κλήθηκαν να ορκιστούν. Έξι υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό τους δεν 
αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στο προηγούμενο 
δημοτικό συμβούλιο και τώρα έχουν το θράσος να 
ξαναζητούν την ψήφο του Αντιπαριώτη. Μέρος της 
κοινωνίας πιθανώς αρέσκεται στην πολιτική διπολι-
κότητα, καμιά φορά και σε μία πολιτική αντιπαράθε-
ση γηπεδικών όρων. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι 
θεμιτή και η μετάβαση από το ανώφελο κοινωνικό 
σχόλιο σε ενεργή πολιτική δράση ακόμα πιο θεμιτή, 
και τονίζω το «ενεργή» γιατί όπως όλοι γνωρίζουν η 
αντιπολίτευση ήταν ηχηρά απούσα αυτά τα χρόνια. Ο 
καθένας έχει το παρελθόν του και είμαι βέβαιος ότι 
ο κόσμος εν έτει 2019 διαθέτει και πολιτική μνήμη 
και πολιτικό αισθητήριο για τα κίνητρα του καθενός. 
Κινδυνεύουμε να δούμε στο τιμόνι του δήμου άτομα 
δίχως όραμα, που κατεβαίνουν μόνο για ρεβανσισμό 
ή για προσωπικό συμφέρον, με αόρατους -προς το 
παρόν- συμβουλάτορες από το κοντινό παρελθόν».

Ο συνδυασμός σας όπως είδαμε έχει ανανε-
ωθεί. Τα νέα πρόσωπα μπορούν να βοηθήσουν 
ουσιαστικά στη λειτουργία και την αποτελε-
σματικότητα του δήμου; 

Α.Φ.: «Ο συνδυασμός έχει πράγματι ανανεωθεί. 
Συμμετέχουν αρκετά πολλά νέα πρόσωπα, νέοι άν-
θρωποι, ενεργοί πολίτες, μέλη συλλόγων και φορέων 
και εύχομαι πραγματικά αυτή τη φορά οι γυναίκες να 
μπορέσουν να βρουν τη θέση τους στο δημοτικό συμ-
βούλιο, όπως τους αξίζει. 

Η πολιτική σκέψη των γυναικών αλλά και η γενικό-
τερη οπτική και η προσέγγιση στα καθημερινά ζητή-
ματα είναι τελείως διαφορετική και απαραίτητη για 
μία σωστή λειτουργία μιας ομάδας. Πέρα από αυτό 
δεν σας κρύβω ότι το φαινόμενο της κόπωσης της 

εξουσίας το αντιπαρέρχομαι σ’ αυτή τη νέα σύνθεση 
με άτομα τα οποία είναι στο προηγούμενο συνδυασμό 
και έχουν κριθεί ως επιτυχημένα και με νέα άτομα τα 
οποία έχουν όρεξη για προσφορά, γνώσεις και είμαι 
βέβαιος ότι θα συνθέσουν ένα ακόμα καλύτερο δη-
μοτικό συμβούλιο. Είναι η ευκαιρία να αναδειχθούν 
σε αυτές τις εκλογές, και δείγμα ωρίμανσης της κοι-
νωνίας μας, όχι οι συγγενικά δημοφιλείς και οι διάτ-
τοντες πολιτικοί που εμφανίζονται μετά από αφάνεια 
τεσσάρων ετών, αλλά όσοι μπορούν να προσφέρουν 
σε ιδέες και προτάσεις -με διάρκεια- στον νέο δήμο».

Η υποστελέχωση
Το συνεχές πρόβλημα της υποστελέχωσης 

του δήμου Αντιπάρου πώς μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί, καθώς το ζήτημα αυτό είναι πολύ 
σημαντικό για τη λειτουργίας μίας δημοτικής 
αρχής.

Α.Φ.: «Δυστυχώς και δεν θέλω να κάνω παρελ-
θοντολογία αλλά κάποιες φορές είναι καλό να θυμό-
μαστε για να κρίνουμε. Ακόμα κουβαλάμε το βαρίδι 
της αήθους πολιτικής απόφασης του προηγούμενου 
δημάρχου, που, τιμωρητικά, λίγες μέρες πριν ανα-
λάβουμε, έδιωξε ουσιαστικά με μία απλή υπογραφή 
τους δύο σημαντικότερους υπαλλήλους του δήμου, 
τον μηχανικό και την οικονομολόγο, αφήνοντας έτσι 
για τεσσεράμισι χρόνια το δήμο μας υποστελεχωμέ-
νο. Μετά από κοπιώδεις και άοκνες προσπάθειες με 
διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικούς υπουρ-
γούς και σε πολλά επίπεδα, για να μπορέσει να απο-
κατασταθεί αυτό το σοβαρό έλλειμμα, είμαστε στην 
ευχάριστη φάση που περιμένουμε επιτέλους αυτούς 
τους δύο υπαλλήλους μέσω των προκηρύξεων ΑΣΕΠ. 
Και τους οχτώ εργατοτεχνίτες από την προκήρυξη 3Κ 
τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας θα βγουν σύ-
ντομα».

Πρώτο θέμα

Αναστ. Φαρούπος:
«Ο καθένας έχει το 
παρελθόν του»
Η «Φωνή της Πάρου» για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών 
της μίλησε με τον δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρούπο, σχετικά με τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Η συνέντευξη του κ. Φαρούπου έχει ως εξής:

Μέλη του συνδυασμού «Αναγέννηση» Αντιπάρου
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Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας την 
επόμενη ημέρα στο νησί;

Α.Φ.: «Η προάσπιση της υγείας και του αθλητισμού, 
με συγκεκριμένες κινήσεις αναφορικά με το πολυδύ-
ναμο ιατρείο που θα ανακοινωθούν σύντομα και με τη 
δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου και πολυχώρου. 
Αυτά αποτελούν αιτήματα της κοινωνίας και εμείς θα 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τα εκπληρώσουμε.

Η έναρξη έργων που εργαστήκαμε αυτά τα χρόνια, 
όπως η κρηπίδωση του μώλου στο λιμάνι, η επανα-
λειτουργία του ΚΕΠ με τις αναμενόμενες προσλήψεις, 
η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επάρκεια και 
η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η αναβάθμι-
ση του έργου του βιολογικού και της αποχέτευσης, 
όλα αυτά κι άλλα τόσα είναι ζητούμενα για την επόμε-
νη ημέρα. Κι εκεί δεν χωρούν κλεψίτυπες διακηρύξεις 
και προγράμματα, ούτε νοοτροπίες άλλων εποχών. 
Εκεί μετράει η εργατικότητα, η εντιμότητά μας και η 
προοπτική που διασφαλίζει η μέχρι σήμερα αυτοδιοι-
κητική μας παρουσία».

Ο απολογισμός
κε δήμαρχε, πως θα σκιαγραφούσατε τον 

απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρ-
χής; 

Α.Φ.: «Τηρήσαμε τις βασικές αρχές για τις οποίες ο 
κόσμος μας επέλεξε: τη νομιμότητα τη διαφάνεια, τη 
δημοκρατία, το σεβασμό. Προσπαθήσαμε να ξεπερά-
σουμε τις δυσκολίες που μας κληροδότησαν και σας 
βεβαιώνω ότι ήταν πολλές παραπάνω από όσες φαί-

νονταν. Καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα 70% του 
προγράμματός μας με τη βεβαιότητα ότι αν υπήρχαν 
οι υπηρεσίες του δήμου που μας αποστερήθηκαν με 
μία υπογραφή θα φτάναμε ακόμα ψηλότερα. Αναβαθ-
μίσαμε το νησί συνολικά και το τουριστικό προφίλ 
του: η Αντίπαρος πλέον δεν είναι ημερήσια εκδρομή 
της Πάρου αλλά ένας αυτόνομος ζηλευτός τουριστι-
κός προορισμός υψηλών παροχών και εναλλακτικών 
μορφών. Στήσαμε εκ νέου το site του δήμου και το 
καταστήσαμε λειτουργικό και ενημερωτικό εργαλείο 
στα χέρια του δημότη. Δημιουργήσαμε προφίλ στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάναμε τον δήμο ένα 
διαδραστικό οργανισμό στον ιστοχώρο, με υπηρεσίες 
που προάγουν την ενημέρωση και τη διαφάνεια.

Δώσαμε αμέσως βάρος στα δημοκρατικά και νόμι-
μα δημοτικά συμβούλια, προασπίσαμε τη διαφάνεια 
με άμεση δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων, καθι-
στώντας έτσι τον δήμο Αντιπάρου πρωτοπόρο στη 
διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας, αφού είναι 
ελάχιστοι οι δήμοι πανελληνίως που διαθέτουν στους 
πολίτες παρόμοια «τράπεζα» ηχητικών και οπτικοα-
κουστικών αρχείων. Αναβαθμίσαμε το ρόλο της ΚΕΔΑ 
με την πρόσληψη διευθυντή και την επιλογή ικανών 
προσώπων στη θέση του προέδρου. Καταφέραμε την 
ίδρυση του νέου λαογραφικού-ιστορικού μουσείου 
Αντιπάρου. Υπερδιπλασιάσαμε τα έσοδα του σπηλαί-
ου και αναβαθμίσαμε συνολικά τη λειτουργία του. 

Είχαμε δυναμική και αδιάλειπτη παρουσία του δή-
μου στο Λιμενικό Ταμείο μετά από χρόνια. Βελτιώ-
σαμε θεαματικά την ποιότητα του νερού στο δίκτυο 

και αντικαταστήσαμε το εναπομείναν υπολειμματικό 
τμήμα με τις παλιές επικίνδυνες σωληνώσεις. Εγκα-
ταστήσαμε σύστημα τηλελελέγχου στις γεωτρήσεις 
τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές του δήμου. Ασχο-
ληθήκαμε και υποστηρίξαμε ουσιαστικά ζητήματα του 
Κάστρου και του Δεσποτικού υπογράφοντας σχετική 
προγραμματική σύμβαση με το υπουργείο πολιτισμού. 
Φροντίσαμε για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 
Εφαρμόσαμε το ασύρματο δίκτυο (wifi ) στον οικισμό. 
Φροντίσαμε επιτέλους για τον έγκαιρο και πιστοποι-
ημένο αντικουνουπικό ψεκασμό. Φωτίσαμε το χωριό 
σε κάθε σχεδόν σημείο του. Ψηφίσαμε μετά από δια-
βούλευση κανονισμούς ύδρευσης, καθαριότητας και 
αποχέτευσης. Κρατήσαμε το νησί καθαρό χωρίς να 
δώσουμε τη διαδικασία σε ιδιώτες εργολάβους και 
επομένως εξοικονομώντας χρήματα. Ξεκινήσαμε την 
ανακύκλωση σε ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, 
γυαλί, τηγανέλαιο και πλαστικά μπουκάλια νερού. 

Αδελφοποιηθήκαμε με τον δήμο Τρικκαίων ο οποίος 
μας στήριξε σε τεχνικό επίπεδο συντάσσοντας μελέ-
τες για εμάς. Για πρώτη φορά ο δήμος μας συμμετείχε 
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα AquaNes στο πλαίσια του 
orizon 2020 με σκοπό τον έλεγχο του βιολογικού. Δι-
οργανώσαμε στο νησί μας δυο φορές πανευρωπαϊκό 
ιατρικό συνέδριο με την συμμετοχή τριάντα έγκριτων 
νευροπαιδοχειρούργων από όλη την Ευρώπη. Διορ-
γανώσαμε αρχαιολογική διημερίδα με την συμμετοχή 
είκοσι αρχαιολόγων τα αποτελέσματα της οποίας θα 
δημοσιευτούν σύντομα. Κάναμε θεσμό το τριήμερο 
χορευτικό φεστιβάλ σε συνεργασία με την Τρίκκη, με 
τη συμμετοχή πάνω από είκοσι χορευτικών απ’ όλη 
την Ελλάδα. Στηρίξαμε τον πολιτισμό και προχωρή-
σαμε στην έκδοση τριών βιβλίων (Δεσποτικό ταξίδι 
στον χρόνο, Τα λαϊκά παραμύθια της Αντιπάρου και 
Τα μεταλλεία της Αντιπάρου). 

Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αντικατά-
στασης σοβάδων σε νηπιαγωγείο και γυμνάσιο και 
είναι καθ’ οδόν και η αλλαγή των κουφωμάτων στο 
δημοτικό, στο οποίο η σχολική επιτροπή παρέλαβε 
οικονομική τρύπα 14000 ευρώ. Αποκαταστήσαμε 
τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με 
τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, ενώ για πρώ-
τη φορά παγιώθηκε ετησίως η επιχορήγησή τους. 
Δημιουργήσαμε μία ανεξάρτητη και υπερδραστήρια 
τουριστική επιτροπή, πρότυπο για άλλους δήμους, 
που έστειλε το νησί μας σε πάνω από 30 εκθέσεις με 
μηδενικό σχεδόν κόστος (έναντι 4-5 σε όλη τη θη-
τεία με την ανενεργή τουριστική επιτροπή της προη-
γούμενης δημοτικής αρχής και με σημαντικό κόστος 
κάθε φορά) και φρόντισε για την αναβάθμιση της ει-
κόνας και της θέσης μας στον παγκόσμιο τουριστικό 
χάρτη. Τελευταία της και ιδιαίτερα αξιέπαινη δράση 
της είναι η ανάδειξη δώδεκα μονοπατιών της Αντιπά-
ρου μέσω της πλατφόρμας Antiparos Routes (www.
antiparosroutes.com). 

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάναμε ό,τι πέρνα-
γε από το χέρι μας για να υπηρετήσουμε τον πολίτη 
και τις αρχές μας, σε ένα αντίξοο υπαλληλικό περι-
βάλλον και σε μία χώρα υπό μνημονιακό καθεστώς 
και μεγάλες περικοπές».

Πρώτο θέμα

Με τον δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου
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Αύξηση τον 
Απρίλιο

Τους 35.820 έφθασαν οι επιβάτες που αποβιβάστη-
καν στον λιμένα Πάρου τον Απρίλιο του 2019, ενώ η 
Πάρος ήταν το λιμάνι με τη συχνότερη σύνδεση με τον 
λιμένα Πειραιώς!

Οι 35.820 επιβάτες που κατήλθαν στο νησί μας είναι 
το μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων οκτώ ετών, 
αφού περισσότερους αποβιβασθέντες επιβάτες είχαμε 
το 2011 που έφθασαν τότε, τους 42.477. 

Όμως, ο Απρίλιος του 2019 είναι ο μήνας ενός άλ-
λου ρεκόρ για τον λιμένα Παροικιάς, καθώς τα οχή-
ματα από τα πλοία προς Πάρο έφθασαν τα 5.584 και 
ξεπέρασαν κάθε άλλη χρονιά! Ακόμα, τα φορτηγά που 
ήρθαν στην Πάρο ήταν 872, τα δίκυκλα 818, τα λεω-
φορεία 20 και τα τροχόσπιτα 19. 

Σε ό,τι αφορά τους αποβιβασθέντες επιβάτες αυτοί 
ήταν –οι περισσότεροι- από το λιμάνι του Πειραιώς 
(26.573), από τη Νάξο, 3.2014, από τη Θήρα, 1.815, 
από τη Σύρο, 1.436, από τη Μύκονο, 370 και ακολου-
θούν με μικρότερα νούμερα άλλα λιμάνια. Η ημέρα με 
τους περισσότερους αποβιβασθέντες στον λιμένα της 
Πάρου ήταν τη Μ. Παρασκευή (26/4) όπου κατήλθαν 
στο νησί μας 4.832 επιβάτες. 

Τέλος, τον Απρίλιο του 2019 πραγματοποιήθηκαν 
40 κατάπλοι φορτηγών πλοίων, 13 κατάπλοι δεξαμε-
νοπλοίων, ενώ είχαμε και τον κατάπλου ενός κρουα-
ζιερόπλοιου, που αποβίβασε 178 επιβάτες. 

Αεροδρόμιο
Με 131 πτήσεις αφίξεων ολοκληρώθηκε ο μήνας 

Απρίλιος στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Μεταξύ αυ-
τών των αφίξεων ήταν και 7 αεροσκαφών ιδιωτικής 
χρήσης από Ελλάδα και εξωτερικό, τέσσερις ιδιωτι-
κών εταιρειών αεροσκαφών και τρεις του ΕΚΑΒ.

Συνολικά τον Απρίλιο του 2019 αποβιβάστηκαν στο 
αεροδρόμιο Πάρου 5.212 επιβάτες, έναντι 4.500 του 
2018 και 3.824 το 2017.

Υποψήφια η 
Μ. Παναγάκη

Η «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου» του Μ. Γλυνού, 

ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της εκπαιδευτικού 

Μαριαλένας Παναγάκη, από την Πάρο. 

Στο πολιτικό της μήνυμα η κ. Μ. Παναγάκη μεταξύ 

άλλων αναφέρει: «Η ελπιδοφόρα συνεργασία ανθρώ-

πων από όλους τους πολιτικούς χώρους, διαφορετι-

κών κοινωνικών στρωμάτων, διαφόρων ειδικοτήτων 

που απαρτίζουν τη «Συμμαχία», μπορεί να αποτελέσει 

την απάντηση στα προβλήματα των νησιών μας και 

να δείξει τον δρόμο για την ανάπτυξη και την ευημε-

ρία του τόπου μας».

Αντιπυρική 
περίοδος 2019

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει ότι ξεκίνησε 
η νέα Αντιπυρική Περίοδος την 1/5/2019 και θα διαρ-
κέσει έως και 31/10/2019. 

Η Πολιτική Προστασία των νησιών του Νότιου Αι-
γαίου λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών πα-
ραγόντων που επικρατούν στα νησιά μας του (ισχυροί 
άνεμοι

σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.) καλεί 
τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να απο-
φύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαι-
θρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από 
αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην 
αντίληψη τους.

Οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης πυρ-
καγιών:

- Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που 
ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλή-
σεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει 
σπινθήρες).

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) 
κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε 
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

- Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν 
εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης 
στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και 
να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, 
καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

-  Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, 
από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκό-
μαστε στο δάσος.

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, 
διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά 
χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών - πυροτε-
χνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή από-
σταση από δασικές εκτάσεις.

- Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία 
που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκι-
νήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρο-
νικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώ-
ντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

- Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκα-
λούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημά-
των μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές 
για πυρκαγιά.

- Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές 
πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψη-
λού κινδύνου.

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κυκλοφοριακό 
Παροικιάς

Μένοντας μόλις 10-20 μέτρα από τον περιφε-
ρειακό δρόμο Παροικιάς, έχω καθημερινά εικόνα 
για την κίνηση πέριξ της πρωτεύουσας του νησιού 
μας και έχω ιδία άποψη για το πώς δημιουργού-
νται πολλά προβλήματα εκεί, τόσο από την ανε-
ξέλεγκτη στάθμευση στον δρόμο, όσο και για τις 
παραβάσεις στους πεζόδρομους (όπου υπάρχουν) 
από τα καταστήματα της περιοχής.

Θα ξεκινήσω γράφοντας για το χάλι του περι-
φερειακού δρόμου τις ημέρες των πασχαλινών 
διακοπών. Όπως θα διαβάσετε σε παράπλευρη 
στήλη περί της κίνησης στον λιμένα Παροικιάς, θα 
διαπιστώσατε ότι ο Απρίλιος του 2019 εκτός της 
αύξησης της επιβατικής κίνησης είχε και ένα άλλο 
ρεκόρ. Αυτό των οχημάτων, αφού στην Πάρο κα-
τήλθαν 5.584 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα (ξε-
πέρασαν κάθε άλλη χρονιά), 872 φορτηγά, 818 
δίκυκλα, 20 πούλμαν και 19 τροχόσπιτα. Με λίγα 
λόγια και επειδή, η τελευταία μου κατοικία –πριν 
έλθω για μόνιμη εγκατάσταση στην Πάρο- ήταν 
στην πλατεία Αμερικής, περίπου τόσα αυτοκίνητα 
πάνω-κάτω περνούσαν καθημερινά από την οδό 
Πατησίων. Και αυτά δεν τα υποστηρίζω εγώ, αλλά 
έχουν καταγραφεί από τους συγκοινωνιολόγους 
σε έκθεση για την Παροικιά, όταν είχαν βάλει μη-
χανήματα μέτρησης στη διασταύρωση του περι-
φερειακού Παροικιάς. 

Τα 5.584 επιπλέον Ι.Χ. αυτοκίνητα τις ημέρες του 
Πάσχα, πρέπει να προβληματίσουν τους τοπικούς 
φορείς, καθώς στο οδικό δίκτυο της Παροικιάς 
παρουσιάστηκε οξύ πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, 
ενώ ο συγκεκριμένος μήνας (Απρίλιος), δεν έχει 
καμία σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες…

Θα προσθέσω λοιπόν και μία άλλη άποψη, που 
θα μπορούσε –πιθανά- να συνεισφέρει στη μικρή 
ελάφρυνση της κίνησης. Απ’ ό,τι φαίνεται και παρά 
τον ανταγωνισμό που υπάρχει στα γραφεία ενοι-
κίασης αυτοκινήτων (που είναι πλέον πιο πολλά 
από τα περίπτερα), οι επισκέπτες του νησιού μας 
βρίσκουν ότι είναι οικονομικότερο(;) ή καλύτερο, 
να έρχονται με τα δικά τους αυτοκίνητα. Στον πα-
ραπάνω λόγο πρέπει να προστεθούν και τα παρά-
πονα που ακούστηκαν από επισκέπτες του νησιού 
μας για την κακή όπως υποστηρίζουν δρομολόγη-
ση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Πάρου. Σημειώνω 
ακόμα, ότι η δρομολόγηση είναι επιλεκτική, καθώς 
το μόνο ΚΤΕΛ στη χώρα που δεν κάνει δρομολό-
για την ημέρα του Πάσχα (όπως και Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, κλπ) είναι αυτό της Πάρου! Ομοίως 
και τα δρομολόγια του Μ. Σαββάτου ήταν στο συ-
νηθισμένο ρυθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 
δρομολόγια Παροικιάς Νάουσας, που το Μ. Σάβ-
βατο ήταν οκτώ (συνολικά), με το τελευταίο δρο-
μολόγιο στις 8 το απόγευμα… (πάλι καλά δηλαδή, 
που το τελευταίο δρομολόγιο δεν ήταν στις 3 το 
μεσημέρι, όπως τον χειμώνα!). Ομοίως και τα δρο-
μολόγια από Δευτέρα του Πάσχα, που ήταν στον 
ίδιο ρυθμό, δηλαδή, όταν το ΚΤΕΛ απευθύνεται 
μόνο στον τοπικό πληθυσμό.

Δεν υποστηρίζω ότι η καλύτερη λειτουργία του 
ΚΤΕΛ θα λύσει το πρόβλημα. Υποστηρίζω όμως 
ότι θα βοηθήσει στην ελάφρυνση του κυκλοφορι-
ακού προβλήματος.
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Περιφερειακά 
ιατρεία

Δημοσιοποιήθηκαν από το Κ.Υ. Πάρου οι ημέρες λει-
τουργίας και οι ώρες στα περιφερειακά ιατρεία του 
νησιού μας.

Ιατρείο Νάουσας
14/5 Μάρκος Μαλαματένιος
15/5 Μάρκος Μαλαματένιος
16/5 Βερονίκη Αστρακά
17/5 Μάρκος Μαλαματένιος
20/5 Μάρκος Μαλαματένιος
21/5 Μάρκος Μαλαματένιος
22/5 Βερονίκη Αστρακά
29/5 Μάρκος Μαλαματένιος
30/5 Μάρκος Μαλαματένιος
31/5 Μάρκος Μαλαματένιος
Ιατρείο Μάρπησσας
10/5 Βασιλική Κουλούρη. Από 08.30 έως τις 11.00 

στα Μάρμαρα και 11.30 έως 14.00 στον Πρόδρομο
13/5 Βασιλική Κουλούρη
14/5 Βασιλική Κουλούρη
17/5 Βασιλική Κουλούρη
20/5 Βασιλική Κουλούρη
21/5 Βασιλική Κουλούρη
23/5 Βασιλική Κουλούρη
28/5 Βασιλική Κουλούρη
29/5 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς
13/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
15/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
16/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
17/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
20/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
28/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
30/5 Παναγιώτης Κελεσίδης
31/5 Παναγιώτης Κελεσίδης.

«Μαζί για την 
Αντίπαρο»

Ο δημοτικός συνδυασμός της Αντιπάρου «Μαζί για 
την Αντίπαρο», δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου, σχε-
τικά με την ανακοίνωση της πλειοψηφίας. Το δελτίο 
Τύπου έχει ως εξής:

«Όσον αφορά τα όσα λέει ο Ξεθωριασμένος Συνδυ-
ασμός της Αναγέννησης Αντιπάρου, που χάθηκε στο 
δρόμο προς το νησί μας έχουμε να σημειώσουμε ότι 
για μία ακόμα φορά φάνηκαν λίγοι και αμήχανοι των 
περιστάσεων. 

Προσπαθούν με σενάρια να δημιουργήσουν εντυ-
πώσεις. Η διακήρυξη εκφράζει τις σκέψεις και την 
αγανάκτηση των συμπολιτών μας. ∆ηλαδή, πώς 
µπορούµε να περιγράψουµε την παρούσα κατά-
σταση στη διοίκηση του δήµου; Είναι ψέμα ότι: «Η 
«εξουσία του ενός», οι πολιτικές κολεγιές, η φιλοσο-
φία «των δικών μας» και «των άλλων», οι υποσχέ-
σεις σε «κολλητούς», η αιωρούμενη τρομοκρατία και 
ο φόβος στην ελεύθερη έκφραση του λόγου, είναι το 
μοντέλο που διοικεί αυτή τη στιγμή στο νησί μας».

Η διαπίστωση: «Μια σύγχρονη Δημοτική παράτα-
ξη οφείλει να ενώνει, αντί να διαχωρίζει τους δημό-
τες, να αφυπνίζει, αντί να «κοιμίζει» τις συνειδήσεις, 
να δημιουργεί φρέσκα οράματα, αντί να βολεύεται με 
«μπαγιάτικες φαντασιώσεις» καταδεικνύει τον τρόπο 
και την αντίληψη μεταχείρισης των συμπολιτών μας. 

Στο κλίµα πόλωσης και αντιπαλότητας, που 
προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µείνετε µόνοι 
σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι κουράσατε!

Σας προτείνουμε αντί να ασχολείστε με ασήμαντες 
ενέργειες που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, ασχοληθείτε 
έστω και τη τελευταία στιγμή με τα προβλήματα του 
νησιού και των συμπολιτών μας.

Έστω και για τελευταία φορά καλούμε τον δήμαρχο 

να αποκτήσει άποψη και ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα πολι-
τισμένο και εποικοδομητικό προεκλογικό διάλογο με 
τεκμηριωμένες θέσεις απαλλαγμένος από τα μικρόβια 
μικροπολιτικών ενεργειών ή ατόμων που τις υιοθε-
τούν και τον εκθέτουν».

Ο συνδυασμός
Υποψήφια δήμαρχος
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
1. ΒΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΕΡΑ-

ΣΙΜΟΥ
2. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ
3. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΑΜΠΙΩ του ΙΩΑΝΝΗ 
7. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΙΓΚΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
9. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 
10. ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ
14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ του ΑΝ-

ΔΡΕΑ
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
16. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
17. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΝΤΕΛΕΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Ναρκωτικά…
- Στις 2/5/2019 συνελήφθησαν στην Πάρο, κατά 

τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης 
του αστυνομικού τμήματος Πάρου, μια 66χρονη αλλο-
δαπή και τρεις ημεδαποί ηλικίας 53 και 43, 24 και 21 
ετών, εμπλεκόμενοι σε υπόθεση ναρκωτικών ουσιών.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίσθηκε ποινι-
κή δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα η οποία 
περιλαμβάνει τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της ει-
σαγωγής-μεταφοράς-κατοχής ναρκωτικών ουσιών 
με σκοπό τη διακίνηση, παράνομης οπλοκατοχής και 

κατοχής λαθραίων καπνικών προϊόντων. Ειδικότερα, 
στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της Γε-
νικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρ-
κωτικών, χθες απογευματινές ώρες πραγματοποιήθη-
καν στοχευμένοι έλεγχοι και έρευνες στα σπίτια των 
δραστών όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Κάνναβη κατεργασμένη βάρους -371,2- γραμμάρια
- Κάνναβη ακατέργαστη βάρους -209,2- γραμμάρια
- 2 Ζυγαριές ακριβείας
- Σιδερογροθιά
- Πτυσσόμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα
- 19 πακέτα τσιγάρων, χωρίς ειδική φορολογική ταινία

- 5 κινητά τηλέφωνα.
- Στις 6 Μαΐου 2019 στην Πάρο, από αστυνομικούς 
του αστυνομικού τμήματος Πάρου, συνελήφθη ένας 
25χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δρά-
σεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών, έγινε έλεγχος στον κατη-
γορούμενο και διαπιστώθηκε ότι κατείχε, μέσα σε χει-
ραποσκευή, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 
-538- γραμμαρίων. Η ναρκωτική ουσία που κατείχε ο 
δράστης κατασχέθηκε.

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

Ενίσχυση στην φωνή πολιτισµού.
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

ΜΑΖΙ
για την Αντίπαρο

ΜΑΖΙ
για την Αντίπαρο
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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) 

ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΚΩΣΤΟΣ,
πωλείται κτήµα 3.650 µέτρα µε ελαι-
όδεντρα και αµπέλι. έχει παροχή ∆ΕΗ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 210 2910944, 
6979 584 237

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΑΜΠΕΛΑΣ ενοικιάζεται µονοκατοικία 
80 τ.µ., ισόγεια, µε 2 Υ/∆, µπάνιο, 
καλοριφέρ και τζάκι. Ενοικίαση για 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 077 493

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε δίπλωµα Γ’ 
κατηγορίας και σχετική εµπειρία 
σε φορτηγά, για εργασία τη σεζόν 
από Μάιο έως Σεπτέµβριο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6949 667 545

ΚΟΠΕΛΑ – ΚΥΡΙΑ για καθαριότητα 
ζητείται, για εργασία part time για 2 
γκαρσονιέρες στη Νάουσα της Πάρου 
για τους καλοκαιρινούς µήνες. Τηλ. 
6946 821 550

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για το  
κατάστηµα Arsenis Delicatessen στη 
Νάουσα για τις παρακάτω θέσεις: 1)
ΠΩΛΗΤΡΙΑ για µόνιµη απασχόληση, 
2) ΠΩΛΗΤΗΣ για εργασία 3 µήνες και 
για το κατάστηµα Arsenis χονδρική 3)
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ για εργασία 
4 µήνες. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για φύλαξη µωρού 
τις απογευµατινές ώρες. Τηλ. 6987 
160 270

ΑΤΟΜΑ για εργασία σε ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πάρο ζητούνται για 
την σεζόν 2019, στις εξής ειδικότητες 

για πλήρη και µερική απασχόλη-
ση: 1. Προσωπικό Μπουφέ/Σνακ 
Μπαρ-πισίνας, 2. Προετοιµασία 
µπουφέ πρωινών, 3. Γενικών καθηκό-
ντων-Οδηγός. Βιογραφικά στο mail: 
parosjfk@gmail.com, τηλ. επικοιν. 
6944 748 368

ΚΟΠΕΛΑ µε πτυχίο κοµµωτικής 
ζητείται από το κοµµωτήριο «Χτένα & 
Ψαλίδι» στην Αλυκή της Πάρου, για 
πλήρη απασχόληση, για το διάστηµα 
από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Πληροφο-
ρίες: 6945 047 477, κα. Έφη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για το εστια-
τόριο ASPRO στον Αµπελά Πάρου, 
(σερβιτόροι, βοηθοί κουζίνας, µάγει-
ρες), για τη σεζόν από αρχές Ιουνίου. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6974 483 110

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ηµιαπασχόληση 
(4άρω ή 6ωρο - πρωί ή απόγευµα), 
σε ανθοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 077 052

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

Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται µε δίπλωµα Β’ 
κατηγορίας, άριστη γνώση αγγλικών 
και εµπειρία σε εφαρµογές. Μισθός 
1200€ και ασφάλιση. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6972 001 802

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ µε εµπειρία στη φροντίδα 
ηλικιωµένων και στην καθαριότητα, 
αναζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ. 6907 
644 108 (κ. Λουίζα)

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

Οδός 
Καμαρών

  Οικισμός σε υψόμετρο 30 μ. Υπάγεται στη δημοτι-
κή κοινότητα Ναούσης. Βρίσκεται ΒΑ της Παροικιάς, 
σε έφορο κάμπο με νερά. 

Η επίσημη ονομασία είναι «αι Καμάραι». Η προέ-
λευση του τοπωνύμιου είναι από τις καμάρες, τα 
τόξα δηλαδή που σώζονται ακόμα στα πρώτα παλαι-
ότατα σπίτια του οικισμού, που βρίσκονται στο δυτικό 
τμήμα των Καμαρών, κοντά στον δρόμο που οδηγεί 
στα Σκίσματα. 

Ο οικισμός χωρίζεται σε δύο περιοχές: στις Απάνω 
Καμάρες και στις Κάτω Καμάρες. Σώζεται το δημο-

τικό σχολείο που φιλοξενούσε τη δεκαετία του ’60 
περίπου 30 μαθητές. Στην περιοχή των Απάνω Καμα-
ρών, δυτικά του οικισμού, υπάρχει και ο Πύργος των 
Κατακουζηνών ή αλλιώς καλούμενος ο Πύργος του 
Αράπη, καταστραμμένος σήμερα.  

Στις Καμάρες μπορείς να θαυμάσεις τη θέα από 
το εκκλησάκι του Αι Γιάννη στα σκίσματα, να επισκε-
φτείς το πάρκο με τις τέσσερις ανεμογεννήτριες, το 
σκοπευτήριο, το λατομείο εξόρυξης ψαρόπετρας, τη 
Μυκηναϊκή Ακρόπολη στις Κουκουναριές και φυσι-
κά το κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής «Αλκυόνη». 
Επίσης, να επισκεφτείς τα κοντινά μοναστήρια Ζωο-
δόχου Πηγής Λογγοβάρδας, Μονή Ταξιαρχών στον 
Κουνάδο, Οσίου Φιλοθέου και τον ενοριακό ναό των 
Καμαρών, τους Αγίους Αποστόλους, που βρίσκονται 
στο 4ο χλμ επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Νά-

ουσας.     
Η οδός «Καμαρών» βρίσκεται στο Λιαροκόπ» και 

είναι η δεύτερη κάθετος στην οδό Ναούσης έως το 
αδιέξοδο. Στο 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



Οχήµατα
Συνεργεία
Σκάφος
Καύσιµα

Οµορφιά 
Αθλητισµός
Ένδυση
Υπόδηση

Κατηγορίες
παροχής
υπηρεσιών

Τρόφιµα
Ποτά
Εστίαση
∆ιασκέδαση

Περιβάλλον
Ανακύκλωση
Κτηνοτροφία
Γεωργία

Τουρισµός
Αναψυχή
Μετακινήσεις

Σπίτι
Γραφείο
∆όµηση

Εκπαίδευση
Τέχνες
Πολιτισµός Υγεία

Γιορτάζουµε 20 χρόνια & αλλάζουµε!

Εσύ θα είσαι µέσα;

Φέτος, η δοµή θα διαµορφωθεί σε 9 υπερκατηγορίες
στοχεύοντας στην ευκολότερη αναζήτηση από τον χρήστη

και την αποδοτικότερη προβολή του επαγγελµατία.
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Κοινοτικές εκλογές 
1982

Ιούνης 1982
ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Λαϊκή συμμετοχή στην ανάδειξη των Δημοκρατικών 

συνδυασμών
Τη θέληση τους να παλέψουν για τη νίκη των δη-

μοκρατικών δυνάμεων της Πάρου στις εκλογές του 
Οκτώβρη διακήρυξαν 150 Παριανοί σε ανοικτή λαϊκή 
συγκέντρωση που έγινε στις 20 Ιουνίου στο κέντρο 
«Ευκάλυπτος». 

Σ’ αυτή τη λαϊκή συνάθροιση αντιπροσωπεύτηκαν 
όλα τα δημοκρατικά κόμματα και οι μαζικοί φορείς 
του τόπου και εκλέχτηκε επιτροπή που θα μεθόδευε 
τον αγώνα για να αποκτήσει η Πάρος δημοκρατικούς 
τοπικούς άρχοντες. Ήταν η πρώτη φορά στην πολιτική 
ιστορία της Πάρου όπως τονίστηκε στη συγκέντρω-
ση που οι σημερινοί υποψήφιοι ζητούν από το λαό να 
τους εγκρίνει το περιεχόμενο του προγράμματός τους 
σαν πρώτο βήμα.

ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθείται για 

ψήφιση στη Βουλή για τις Δημοτικές Εκλογές στις 
Κοινότητες κάτω των 5.000 κατοίκων θα εκλέγονται 
και πάρεδροι για να εκπροσωπούνται οι συνοικισμοί. 
Παρέδρους θα εκλέγουν οι συνοικισμοί που θα έχουν 
πάνω από 100 κατοίκους. Τέτοιοι συνοικισμοί είναι για 
την Κοινότητα Αρχιλόχου ο Πρόδρομος με 209 κατ., 
για την Κοινότητα Λευκών το Άσπρο Χωριό με 111 
κατ., για την Κοινότητα Μάρπησσας ο Δριός με 130 
κατ., για την Κοινότητα Νάουσας ο Αμπελάς με 126 
κατ. 

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
- Συνδυασμός Μοσχονά Ραγκούση, ψήφισαν 376.
Λουκής Μιχαήλ 63, Σκανδάλης Γεώργιος 63, Σκαν-

δάλης Σωτήρης 72, Τσαντουλής Γεώργιος 57, Χανιώ-
της Μιχαήλ 29. 

Πάρεδροι: Κονταράτος Νικ. Κων. 122, Σκιαδάς Αντ. 
88.

- Συνδυασμός Κώστα Χανιώτη, ψήφοι 120. 
Παντελαίος Κων/νος 29, Χανιώτης Γεώργιος 26, Κο-

νταράτος Στέλιος 20, Σκανδάλης Μιχ. 21.
Πάρεδροι: Ραγκούσης Ιωάννης 40.
Πρόεδρος: Ραγκούσης Μοσχονάς
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Σκανδάλης Σωτήρης, 

Σκανδάλης Γεώργιος, Λουκής Μιχάλης, Τσαντουλής 
Γεώργιος.

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Χανιώτης Κώστας, Παντε-
λαίος Κώστας.

Πάρεδροι: Αγκαιριάς: Κονταράτος Νικ. Αλυκής: Σκια-
δάς Αντώνιος. Καμαρίου: Κονταράτος Μιχαήλ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- Συνδυασμός Γεώργιου Μάτσα, ψήφοι 379. 
Βιάζης Γεράσιμος 46, Παλαιολόγος Παντελής 55, 

Σταθερός Βασίλης 41, Φαρούπος Αναστάσιος 42, 
Φαρούπος Ευστ. 41, Φαρούπου Σταμ. 19, Φιλολίας 
Γεωργ. 51.

-Συνδυασμός Θεοφάνη Μαριάνου, ψήφοι 152. Τρι-
αντάφυλλος Αρτεμ. 47, Πατέλης Γεωρ. 30, Κρητικός 
Γεωρ. 19, Βούσουλας Μιχαήλ 17.

Πρόεδρος: Μάτσας Γεώργιος
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Παλαιολόγος Παντελής, 

Φιλολίας Γεώργιος, Βιάζης Γεράσιμος, Φαρούπος 
Αναστάσιος. 

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Μαριάνος Θεοφάνης, Τρια-
ντάφυλλος Αρτέμης. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
- Συνδυασμός Δημήτρη Καπαρού, ψήφοι 296. 
Παυλάκης Δαμιανός 72, Χριστόφορος Στρατής 71, 

Τριβυζάς Στέλιος 53, Θαλασσινός Σταύρος 40, Σομπό-
νης Σωτήρης 24, Κεφάλας Πέτρος 20.

Πάρεδροι: Αντιπαριώτης Αλέξ. 124.
- Συνδυασμός Ρούσσου Βατίστα: ψήφοι 263. 
Χριστόφορος Ιωάννης 85, Δαμίας Μιχάλης 42, 

Ρούσσος Γεώργιος 42, Πούλιος Γεώργιος 31.
Πάρεδροι: Αλιπράντης Δημήτρης 133.
Πρόεδρος: Καπαρός Δημήτριος Γεωρ.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Παυλάκης Δαμιανός, Χρι-

στόφορος Στρατής, Τριβυζάς Στέλιος, Θαλασσινός 
Σταύρος.

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Ρούσσος Βατίστας, Χριστό-
φορος Ιωάννης.

Πάρεδροι: Μαρμάρων: Αντιπαριώτης Αλέξ. Προδρό-
μου: Τζανακόπουλος Νικ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
- Συνδυασμός Παντελή Ρούσσου, ψήφοι 156. 
Ρούσσος Βασίλης 51, Λουκής Αρσένης 40, Ρούσσος 

Ιωάννης 27, Αρκουλής Γεώργιος 17, Αρκάς Δημήτρης 
10, Ρούσσος Σταμάτης 3. 

Πάρεδροι: Γεμελιάρης Παν. 87, Μπογιατζής Κων. 50.
- Συνδυασμός Ηλία Ρούσσου, ψήφοι 129. 
Μπάλιος Παντελής 36, Χερουβείμ Νίκος 26, Ρούσ-

σος Ιωάννης 19, Ρούσσος Στέφανος 16, Ρούσσος Πα-
ντελής Αναστ. 12, Ρούσσος Μιχάλης 9.

Πάρεδροι: Βελέντζας Νικ. 108, Ρούσσος Αναστ. 15.
Πρόεδρος: Ρούσσος Παντελής
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Ρούσσος Βασίλης, Λουκής 

Αρσένης, Ρούσσος Ιωάννης, Αρκουλής Γεώργιος.
Σύμβουλοι μειοψηφίας: Ρούσσος Ηλίας, Μπάλιος 

Παντελής.
Πάρεδροι: Βελέντζας Νικόλαος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
- Συνδυασμός Ανδρέα Κονταράτου, ψήφοι 365. 
Αρκουλής Λουκάς 45, Βιτζηλαίος Παναγ. 58, Δεσύ-

λας Δημ. 13, Ζουμής Ιωαν. 12, Λουκής Ιωαν. Εμμ. 83, 
Λουκής Ιωαν. Μιχ. 26, Παντελαίος Νικ. 24, Ραγκούσης 
Νικ. 26, Χανιώτης Εμμ. 60.

Πάρεδροι: Κυδωνιεύς Χριστόδουλος 59, Σκορδίλης 
Γεώργιος 94.

- Συνδυασμός Αντώνη Καπαρού, ψήφοι 245. 
Μαυραγκάς Λεωνίδας 18, Μπαρμπαρής Παναγ. 13, 

Τριαντάφυλλος Γρηγ. 38, Τριαντάφυλλος Νικ. 16, Τρι-
αντάφυλλος Πάντος 93, Χανιώτης Ιωάννης 45, Χρυ-
σάκης Μάρκελος 16. 

Πάρεδροι: Τριαντάφυλλος Κων. 36, Ραγκούσης Εμμ. 
33.

Πρόεδρος: Κονταράτος Ανδρέας Ιωαν.
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Λουκής Εμμ. Ιωάννης, Χα-

νιώτης Εμμανουήλ, Βιτζηλαίος Παναγιώτης, Αρκουλής 
Λουκάς. 

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Καπαρός Αντώνης, Τριαντά-
φυλλος Πάντος.

Πάρεδροι: Λευκών: Σκορδίλης Γεώργιος. Άσπρου 
Χωριού: Κυδωνιεύς Χριστόδουλος.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
- Συνδυασμός Εμμαν. Τσιγώνια, ψήφοι 336. 
Μπάλιος Αντ. 74, Πρέκας Ιωαν. 19, Σταυρακάκης 

Εμμαν. 40, Τριβυζάς Γεώργ. 28, Τσαντουλής Νικήτας 
45, Τσιγώνιας Νικ. 84, Φυσιλάνης Στέφανος 43.

Πάρεδροι: Δρυού: Ανουσάκη Αννεζίνα 51, Ραγκού-
σης Μιχ. 30. Μάρπησσας: Τσιγώνιας Γεώργ. 172, 
Φραντζής Χαράλ. 73.

- Συνδυασμός Πέτρου Δελέντα, ψήφοι 214. 
Κεφάλας Γεωρ. 16, Κεφάλας Μιχ. 18, Περαντινός 

Δημ. 25, Τζιώτου Αναστ. 12, Τριβυζάς Μιχ. 28, Τσα-
ντουλής Γεώργιος 18, Τσιγώνιας Ηλίας 20, Τσιγώνιας 
Νικολ. 43, Φραντζής Ανδρέας 30.

Πάρεδροι: Δρυού: Τσιγώνιας Αλεξ. 14. Μάρπησσας: 
Λουρίδης Ιωάννης 89, Τσιγώνιας Σπύρος 99.

Πρόεδρος: Τσιγώνιας Εμμανουήλ
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Τσιγώνιας Νίκος, Μπάλιος 

Αντώνης, Τσαντουλής Νικήτας, Φυσιλάνης Στέφανος.
Σύμβουλοι μειοψηφίας: Δελέντας Πέτρος, Τσιγώνι-

ας Αγγ. Νικόλαος.
Πάρεδροι: Μάρπησσας: Τσιγώνιας Γεώργιος. Δρυού: 

Ανουσάκη Αννεζίνα.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
- Συνδυασμός Πέτρου Μπαφίτη, ψήφοι 545. 
Βιτσαδάκης Γρηγ. 157, Ρούσσος Γεώργιος 138, Πε-

τρόπουλος Ιωάννης 65, Σιφναίος Μάρκος 56, Τριπολι-
τσιώτης Βασίλης 42, Μαλαματένιος Βασίλης 34.

Πάρεδροι: Νάουσας: Αλιφιέρης Νικόλ. 174, Σκορ-
δούλης Νικήτας 209. Αμπελά: Βεντούρης Νικολ. 100.

- Συνδυασμός Ευαγγέλου Γαβαλά, ψήφοι 525. Αλι-
πράντης Φαν. 33, Αρκουλής Κων/νος 48, Βεντουρής 
Παναγ. 50, Καρποδίνης Νικ. 47, Κορτιάνος Σταύρος 
77, Μαργαρίτης Σταμ. 58, Μπαρμπαρήγος Σταμ. 93, 
Ρούσσος Αντώνης 73, Χαμηλοθώρης Γεωρ. 74.

Πάρεδροι: Νάουσας: Πούλιος Ιωάννης 225, Κάπα-
ρης Γιαννάκος 131. Αμπελά: Πετρόπουλος Δαμιανός 
67. Καμαρών: Κρητικός Δημ. 54, Κρητικός Σταύρος 35.

Πρόεδρος: Μπαφίτης Πέτρος
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Βιτσαδάκης Γρηγόριος, 

Ρούσσος Γεώργιος, Πετρόπουλος Ιωάννης, Σιφναίος 
Μάρκος. 

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Γαβαλάς Ευάγγελος, Μπαρ-
μπαρήγος Σταμάτης.

Πάρεδροι: Νάουσας: Σκορδούλης Νικήτας. Αμπελά: 
Βεντούρης Νικολ. Καμαρών: Μπάλιος Γεώργιος.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
- Συνδυασμός «Κοινοτική Ανανέωση» Στέλιου Φρα-

γκούλη, ψήφοι 1139. 
Γκίκας Γιάννης 181, Καλακώνας Δημ. 75, Καπού-

τσος Κοσμάς 103, Καρατζάς Αχιλλέας 122, Κονδύλη 
Βασιλική 49, Κοντόσταυλος Αναστ. 137, Μπατσούρης 
Χρήστος 45, Ναυπλιώτου Μαρία 64, Περαντινός Πα-
ντελής  106, Πιερτζοβάνης Αντ. 43, Σαρρής Νίκος 158, 
Σαρρής Στέλιος 44.

Πάρεδροι: Μπαρμπαρής Γεώργιος 437, Παντελαίος 
Παναγ. 578. 

- Συνδυασμός Θοδωρή Μπιζά, ψήφοι 920.
Δαφερέρας Αντώνης 100, Καραχάλιος Θεοδ. 59, 

Κεμπάμπη Πολυξένη 106, Κόντες Ευαγ. 192, Κοντός 
Κων/νος 57, Μαύρης Μιχάλης 67, Μοστράτος Κων/
νος 94, Μουρλάς Ιωάν. 44, Σαρρής Ιωάν. 51, Σπανός 
Δημ. 61, Φραγκούλης Παναγ. 36, Χανιώτης Θεοδ. 44.

Πάρεδροι: Λατσός Αναργ. 610, Μπαρμπαρής Γεώργ. 
261.

Πρόεδρος: Φραγκούλης Στέλιος
Σύμβουλοι πλειοψηφίας: Γκίκας Γιάννης, Σαρρής Νι-

κόλαος, Κοντόσταυλος Αναστάσιος, Καρατζάς Αχιλλέ-
ας, Περαντινός Παντελής.  

Σύμβουλοι μειοψηφίας: Μπιζάς Θεόδωρος, Κόντες 
Ευάγγελος, Κεμπάμπη Πολυξένη.

Πάρεδροι: Παντελαίος Παναγιώτης.
Πηγές: «Παριανή Γνώμη» τεύχη 77, 80, «Φωνή της 

Πάρου» τεύχος 364

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Γαστρονομία

Στον ναό της γαστρονομίας των ΗΠΑ, το «James 
Beard Foundation», στη Νέα Υόρκη, η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώ-
πης 2019, παρουσίασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
τα μυστικά της γαστρονομικής παράδοσης του Νοτίου 
Αιγαίου, στις 1 Μαΐου 2019.

Η εκδήλωση είχε τίτλο «INTERNATIONAL: 
SOUTHAEGEAN FEAST» και πλαισιώθηκε από εκλε-
κτές γεύσεις, δημιουργίες των σεφ Κωνσταντίνου 
Μπουγιούρη μέλος της λέσχης αρχιμαγείρων Δωδε-
κανήσου-Κυκλάδων, Ιπποκράτη Αναγνώστη, Αθηνα-
γόρα Κώστακο, Δημήτρη Παμπόρι και Δημήτρη Ριζο-
γαλά, που δημιούργησαν πιάτα σαν έργα τέχνης και 
εντυπωσίασαν τους πάντες.

Θαλασσινά, κρεατικά, χυλοπίτες, λάδι και βότανα 
από τα νησιά ήταν οι πρωταγωνιστές που μάγεψαν 
τους γευστικούς κάλυκες του κοινού και ταξίδεψαν το 
μυαλό τους στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Ψαρόσουπα 
με φιλέτο αστακού, καπνιστό αβγοτάραχο με σάλτσα 
τομάτας, χταπόδι με ξύδι μαρμελάδας, αργομαγειρε-
μένο μοσχάρι με χυλοπίτες, ήταν ορισμένα από τα πιά-
τα που παρουσιάστηκαν.

Ούτε από τα 
11 βήματα…

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο ΑΟΠ στους τελικούς του 
φάιναλ φορ της Κ-16 που διεξήχθησαν στο δημοτικό 
στάδιο της Νάξου.

Στο ημιτελικό ο ΑΟΠ –και αφού έχασε ένα τσουβάλι 
γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα- ηττήθηκε με 
3-2 στα πέναλτι από τη Μύκονο. Ο ΑΟΠ ζήτησε στο 
τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
δύο πέναλτι, τα οποία όμως ο διαιτητής αρνήθηκε, 

Τελικά, η ομάδα μας ηττήθηκε στη ρουλέτα των πέ-
ναλτι, αφού σε 6 εκτελέσεις φάουλ, είδε μόνο δύο φο-
ρές να κατευθύνεται στα δίχτυα της Μυκόνου.

Η απίστευτη σειρά του πέναλτι (πρώτη η Μύκονος) 
είχε ο εξής:

Μπάμπα (Μ) άουτ
Αν. Σαρρής (Α) 1-0
Χισάι (Μ) 1-1
Σκιαδάς (Α) άουτ
Χότζα (Μ) 1-2
Γ. Σαρρής (Α) 2-2
Θεοχάρης (Μ) άουτ
Σκανδάλης (Α) απόκρουση
Μπουρντένης (Μ) απόκρουση
Ι. Σαρρής (Α) άουτ
Ξυδάκης (Μ) 2-3
Φλέσσας (Α) απόκρουση.
Την επόμενη ημέρα, ο ΑΟΠ κέρδισε καθαρά με 2-0 

τον ΠΑΣ Τήνου, με γκολ των Αναστ. Σαρρή στο 53ο 
λεπτό και Γ. Σαρρή στο 78ο λεπτό, ενώ είχε και τρία 
δοκάρια!

Ισόπαλος 2-2 ο ΑΟΠ με τον Πανναξιακό
Την ισοπαλία με σκορ 2-2 παραχώρησε ο ΑΟΠ στον 

Πανναξιακό, στον τελευταίο επίσημο αγώνα στη φε-
τινή περίοδο για την παριανή ομάδα. Ο αγώνας ήταν 
στο πλαίσιο της Β’ φάσης του πρωταθλήματος της 
ΕΠΣΚ, για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων

Στον αγώνα, που ήταν άνευ βαθμολογικού ενδια-
φέροντος, ο Πανναξιακός παρουσιάστηκε με πολλές 
αλλαγές στη σύνθεσή του, καθώς η ναξιώτικη ομάδα 
βρίσκεται ακόμα μέσα στους στόχους της για την άνο-
δό της στην Γ’ εθνική κατηγορία, αλλά και οι αγώνες 

της το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι συνεχείς.
Το αποτέλεσμα του αγώνα κρίνεται δίκαιο και ο ΑΟΠ 

-παρότι ξεκίνησε πιο επιθετικά τον αγώνα- βρέθηκε να 
δέχεται γκολ στο 32ο λεπτό με σουτ του μόνιμου σκό-
ρερ του Πανναξιακού, Καρούση. Ο Καρούσης, ήταν ο 
σκόρερ και του δεύτερου γκολ του Πανναξιακού στο 
38ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ανεβλαβή.

Η παριανή ομάδα μείωσε σε 1-2 στο 80ο λεπτό με 
τον Σαρρή, ενώ στο 87ο λεπτό έπειτα από επιτυχή 
εκτέλεση πέναλτι του Γιουρτζίδη, έγραψε το τελικό 
2-2.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χανιώτης, Καντιώτης, Μπέτσα, Γκιόκα, Καρα-

φυλλάκης, Τσούκε, Τσόκα, Σγουράτι (Α. Σαρρής), Κού-
τσα (Σγουράτι), Γιαννούλης, Γιουρτζίδης.

Πανναξιακός: Μπροκάκης, Καράι, Στρατούτης, 
Καφετζής, Κωστόπουλος, Παπανικολάου, Ζαφείρης 
(Λογοθέτης), Δεμερτζής (Λυμπερτάς), Βαθρακοκοίλης 
(Πιτταράς), Καρούσης (Μπονιάκος), Ανεβλαβής

Διαιτητής: Κουζούμης με βοηθούς τον κ. Χατζό-
πουλο και την κ. Ψαρρά.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Β’ Όμ. (Β’ φάση)
ΑΟΠ – Πανναξιακός 2-2
Πανναξιακός – Σέριφος 3-0 α.α.
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 18
----------------------------
2. Πύργος 7
3. Σέριφος 5
4. ΑΟΠ 5
Σημ.: Σέριφος και Πανναξιακός ξεκίνησαν με +2 

βαθμούς, διότι τερμάτισαν πρώτοι στους Ομίλους τους 
στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Απομένει 
ένας αγώνας για την ολοκλήρωση των αγώνων του Β’ 
Ομίλου, μεταξύ Πύργου και Σερίφου.

Κ-16 (final 4)
ΑΟΠ – Μύκονος 0-0 (πεν. 2-3)
ΠΑΣ Νάξου – ΠΑΣ Τήνου 4-2
ΑΟΠ – ΠΑΣ Τήνου 2-0
Μύκονος – ΠΑΣ Νάξου 1-1 (πεν. 2-3)
Βαθμολογία τελική Κ-16 Κυκλάδων
1. ΠΑΣ Νάξου
2. Μύκονος
3. ΑΟΠ
4 ΠΑΣ Τήνου.

Η μπάλα στην 
κερκίδα

Μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία, 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη του Πάσχα στην αίθου-
σα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», η παρου-
σίαση του βιβλίου του Θάνου Σαρρή «Η μπάλα στην 
κερκίδα»¨.

Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα λόγω της 
εντοπιότητας του συγγραφέα, η εκδήλωση ξεκίνησε 
με τις ομιλίες των μελών του πάνελ που ανέλυσαν το 
βιβλίο και ολοκλήρωσε ο συγγραφέας. Ακολούθησε 
εκτεταμένη συζήτηση όπου αρκετοί από τους παρευ-
ρισκόμενους κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα θέ-
ματα που πραγματεύεται το βιβλίο, καθώς και για τις 
προτάσεις για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των ομά-
δων, με πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε πολλά 
και προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.   

Ο συγγραφέας που με την επαγγελματική ιδιότητα 
(αρχισυντάκτης στο gazzetta.gr), έχει συγκεντρώσει 

στοιχεία με ρεπορτάζ από το ξένο ποδόσφαιρο, ενώ 
και η επαφή του με οργανώσεις που συνεργάζονται 
με την ΟΥΕΦΑ και λειτουργούν συμβουλευτικά όπου 
υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που ταλανίζουν τις 
ομάδες, έβαλε στο τραπέζι μία διαφορετική προσέγ-
γιση και προοπτική, για να μη χάσει το άθλημα τον 
ρομαντισμό του, και το πραγματικό του νόημα.

Το πάνελ της παρουσίασης απάρτισαν οι Παντελής 
Θαλασσινός, τραγουδοποιός, Μενέλαος Σεβαστιάδης, 
δημοσιογράφος, Τάσος Κασαπίδης, φιλόλογος, Μιχά-
λης Παπαδάκης, προπονητής αναπτυξιακών ηλικιών 
και Διονύσης Γιαννούλης, πρώην επαγγελματίας πο-
δοσφαιριστής.

Εγκαίνια

Ο ναυτικός όμιλος ΜΕΑΣ Ωλίαρος, θα πραγματοποι-
ήσει τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεών του στην 
περιοχή Γαλανταριές.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 
10/5/2019 και ώρα 19.00.

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 495

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




