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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
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«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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο
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Δημοτικές & 
Περιφερειακές 
Εκλογές 26ης 
Μαΐου 2019

Οι εκλογές τελείωσαν της 26ης Μαΐου,
κι ο λαός αποφάσισε ποιος θα είναι ο κυβερνήτης 

του πλοίου. 

Επιμείναμε στη πράξη, 
για να δούμε τι θα αλλάξει;
Θα ’ναι ο Μάρκος ο Κωβαίος,  
Δήμαρχος πια ευρωπαίος;
Με τα νέα του στελέχη,
για να δούμε ποιος θα αντέξει;

Πρώτος ήρθε ο ορθοπεδικός,
ο Κεμπάμπης ο γιατρός.
Δεύτερη ακολουθεί η Δώρα,
που ήταν πρώτη έως τώρα. 
Τρίτο επέλεξαν τον Ηλία,
που γνωρίζει από πλοία.

Ο Βατίστας είναι μετά,
με μικρή διαφορά.
Πέμπτος ο Αντιπαριώτης, 
ως άλλος στρατιώτης.
Με έντεκα ψήφους διαφορά,    
ο Καραχάλιος έρχεται μετά.

Έβδομος θα παίρνει τις στροφές,
ο Πολύστροφος που λες.
Όγδοος στη σειρά,
ο Πούλιος με τη ΔΕΥΑ.
Ένατος ο νέος,
γιατί Πάνο είσαι ωραίος.

Δέκατο ψηφίσαν Λεοντή,
σίγουρα όλοι από το ΚΑΠΗ.  
Ενδέκατος στη σειρά,
ο Σάμιος για την πρώτη του φορά.
Μέσα στη ντουζίνα,
είναι κι η γιατρός Χριστίνα.

Έπιασε το δεκατρία,
τώρα με την Θεοδοσία.
Δέκατος τέταρτος και ιδρωμένος, 
ο Μανώλης ο Μαλαματένιος. 

Με τον Κώστα Ροκονίδα, 
θα αλλάζαμε σελίδα.
Δεν πιστεύω όμως αυτή, 
πως θα ήτανε κενή. 
Γιατί μέσα έχει ικανά στοιχεία, 

για να κάνουν την Πάρο πιο αξία. 

Έχει επιστήμονες καλούς, στην υγεία,
στην παιδεία, αλλά και στη ναυτιλία.
Έχει εμπόρους, καπνεμπόρους, 
για να βάζουνε τους όρους.
Έχει ναύαρχο εν αποστρατεία, 
και έμπορο με ξυλεία.

Έχει φυσικό, μαθηματικό, 
κτηνίατρο και οδοντογιατρό.
Έχει γυμνάστρια κυρία,
με πείρα στη χοροδιδασκαλία.
Και νέους στη πολιτική, 
που θα κάνουν την αλλαγή. 

Λίγο έλλειψε θαρρώ, 
να  τουμπάρει το λαό.
Με μια έδρα διαφορά, 
νομίζω, θα ζήσουμε πολλά. 

Φέτος στις περιφερειακές, 
είχαμε ανατροπές.
Έδρα πήρε η Ηλέκτρα, 
και τον Παντελή χαιρέτα.

Ενώ ο Κώστας ο Μπιζάς, 
μας εντυπωσίασε με μιας.
Που είχε ανταγωνιστή
του Βαζαίου την αρχιτεκτονική.

Τρεις χιλιάδες ψήφοι πλας(+),  
και τα σάρωσε μόνο μιας.
Εύχομαι από καρδιάς,
συγχαρητήρια σε όλους εσάς. 
Και να είμαστε ενωμένοι,
για την Πάρο την ευλογημένη. 

Χριστόδουλος Μαούνης

Αντίπαρος  
for ever!

του Δ.Μ.Μ.

■ Σακελλάριος
Αν ζούσε ο αείμνηστος Αλέκος Σακελλάριος, είμαι 

σίγουρος πως με μία και μόνο επίσκεψή του στην Αντί-
παρο, ήταν ικανή να μας χαρίσει 4-5 ταινίες του, που 
θα έκαναν θραύση. Ποιοι «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», 
πια «Κίτρινα γάντια», πια «Θεία από το Σικάγο», πια 
«Δεσποινίς ετών 39», ποιος «Θανασάκης ο πολιτευό-
μενος», ποιοι «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες». 
Αυτές και άλλες δεκάδες κορυφαίες κωμωδίες –και 
πολύ διδακτικές- μας άφησε πίσω του ένας από τους 
κορυφαίους έλληνες σεναριογράφους και σκηνοθέτες.

■ Σακελλάριος 2
Από πολύ μικρός, 7-8 χρονών δηλαδή (τι πέτρα να 

είχα φάει στο κεφάλι…), διάβαζα μανιακά θεατρικά 
έργα του Σακελλάριου. Τον είχα θεοποιήσει μέσα μου 
και σχεδόν πίστευα ότι όλες οι ιστορίες που έγραφε 
ήταν πραγματικές. Η αλήθεια είναι ότι για όλα τα έργα 
που έγραψε –όπως διάβασα μετά, αρκετά μεγαλύτε-
ρος- ο Σακελλάριος είχε αληθινά ερείσματα. Δηλαδή, 
οι ιστορίες του στηρίζονταν πάνω σε αληθινές ιστορίες 
και είχαν τη λογική βάση ενός συλλογισμού. Για μένα ο 

Σακελλάριος έγινε αληθινός γίγαντας όταν στην εφη-
βεία μου βρήκα μία βιογραφία του και έμαθα ότι είχε 
παντρευτεί τρεις φορές, και όλες του οι γυναίκες ήταν 
κουκλάρες!

■ Αντίπαρος
Οι εκλογές στην Αντίπαρο είναι εφάμιλλες ενός έρ-

γου του Σακελλάριου. Και τι δεν έγινε το βράδυ των 
εκλογών. Ανοίγουν λοιπόν οι κάλπες του πρώτου τμή-
ματος και βρίσκεται ότι η Βιάζη είναι μπροστά με μία 
ψήφο. Τα ψηφοδέλτια μετρούνται για δεύτερη φορά 
και εκεί διαπιστώνεται ότι η Βιάζη είναι μπροστά με 
άλλα 6 ψηφοδέλτια! Βρε αμάν, βρε ζαμάμ, τι έγινε; 
Όπως είπαν ένα παιδάκι(!) που έπαιζε όλη  μέρα στο 
εκλογικό τμήμα και έδινε και ψηφοδέλτια(!) πρέπει να 
ήταν η αιτία του μπερδέματος. Εδώ ο Σακελλάριος 
έβγαζε δύο ταινίες στο άψε σβήσε!

■ Αντίπαρος 2
Στη συνέχεια -και ενώ η ώρα έχει πάει τρεις τα ξη-

μερώματα- ξεκίνησαν οι φωνές. Άλλοι κρεμασμένοι 
στα παράθυρα να φωνάζουν στους μέσα, και τι θέ-
λουν εκεί, και οι άλλοι από μέσα να φωνάζουν τι θέ-
λουν οι απέξω! Η δικαστικός σε απόγνωση να ζητάει 
την αστυνομία. Ποια αστυνομία στην Αντίπαρο εκείνη 
την ώρα όμως; Εδώ ο Σακελλάριος έγραφε άλλες δυο 
ταινίες καπάκι.

■ Αντίπαρος 3
Με τα πολλά και ενώ η ώρα έχει πάει 4 τα ξημερώ-

ματα, και δεν υπήρχε αποτέλεσμα, αρχίζουν όλοι τις 
σούμες. Και πιες αυτήν και πιες την άλλη, και να τα με-
ζεκλίκια, αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Ο δικαστικός 
μετράει πολύ αργά και εκτός αυτού χρησιμοποιεί και 
γάντια, τα οποία αλλάζει κάθε τρεις και πέντε! Μύλος 
μιλάμε η υπόθεση! Τελικά και ενώ όλοι έχουν αρχίσει 
και γίνονται «φέσι», βγήκε το αποτέλεσμα! Δεν περι-
γράφω άλλο! Εκλογές στην Αντίπαρο! Antiparos for 
ever!

φωνίες
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Οδικό δίκτυο - 
αποκαταστάσεις

Ο δήμος Πάρου το τελευταίο διάστημα έχει προχω-
ρήσει σε παρεμβάσεις αποκατάστασης του ασφαλτι-
κού οδοστρώματος και συντήρησης του δημοτικού 
οδικού δικτύου σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας 
τα προς αποκατάσταση τμήματα, είναι τα εξής:

1. Παροικιά, περιοχές Λιαροκόπι, Γήπεδο, Παραλιακή 
Λιβάδια, Πλάτανος, Κακάπετρα, Άγιος Αρσένιος, Γλυ-
σίδια 

2. Αλυκή, περιοχή Αγ.Νικόλαος
3. Νάουσας, περιοχές Κεντρικός δρόμος (Μπίλια), 

Ταξιαρχάκι, Αγ. Ανάργυροι, Κολυμπήθρες, Ξιφάρα
4. Κώστος, περιοχή Περιφερειακός
5. Λεύκες, είσοδος από επαρχιακή οδό
6. Μάρπησσα, περιοχές: δημοτικό γήπεδο προς Τζά-

νε, είσοδος Πλατείας Γ. Στάμενα.
Σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου σημει-

ώνεται: «[…] Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
κυκλοφορία των οχημάτων, η ορθή όδευση των ομ-
βρίων υδάτων και η συναρμογή στις εισόδους των 
παρακείμενων ιδιοκτησιών, της διάστρωσης του 
ασφαλτομίγματος, προηγείται ασφαλτική συγκολλη-
τική επάλειψη και όπου απαιτείται γίνεται απόξεση 
του υφιστάμενου οδοστρώματος με χρήση φρέζας, 
για την προσαρμογή της τελικής στάθμης του οδο-
στρώματος. Παράλληλα, διενεργούνται εργασίες συ-
ντήρησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώμα-
τος, με τοπικές επουλώσεις οπών και καθιζήσεων.

Επιπλέον, την περίοδο αυτή και στα πλαίσια του 
τεχνικού προγράμματος πραγματοποιούνται πλακο-
στρώσεις σε επιλεγμένα σημεία στην Παροικιά και τη 
Νάουσα. Πιο συγκεκριμένα, στην Παροικιά, περιμετρι-
κά του Αγίου Νικολάου έχει προγραμματιστεί η απο-
ξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και η το-
ποθέτηση νέων πλακών χωρικού τύπου προέλευσης 
Πάρου, η ανακατασκευή ραμπών στα λιβάδια, η ανα-
κατασκευή σκάλας εντός οικισμού με διόρθωση των 
διαστάσεων καθώς και η επιδιόρθωση δύο μικρών 
πλακόστρωτων οδών, με κατάλληλες κλίσεις ώστε να 
επιτυγχάνεται η απορροή των υδάτων. Τέλος, στον 
παραδοσιακό οικισμό στη Νάουσα, έχει προγραμμα-
τιστεί η ανακατασκευή του αρμολογήματος σε πλα-
κόστρωτη οδό».

Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Υλοποιείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η εργο-

λαβία «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. 
Πάρου (2018)», προϋπολογισμού 60.000 πλέον ΦΠΑ.

Έχει γίνει διαγράμμιση διπλής αξονικής γραμμής και 
οριογραμμών εκατέρωθεν, πλάτους 12 εκατοστών, 
στις οδούς:

- Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Λεύκες - 
Όρμος πίσω Λιβάδι (όριο οικισμού), μέσω Μαραθίου, 
Αρχιλόχου και Μάρπησσας.

- Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Χριστός - 
Νάουσα (όριο οικισμού).

- Παροικιά - Πούντα (όριο οικισμού).
Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον της μελέτης, με χρή-

ση των απρόβλεπτων εξόδων, διπλή αξονική γραμμή 
στην οδό Παροικιά - Αγκαιριά. Τέλος, οι εργασίες ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδο-
μάδας, σύμφωνα με τον έπαρχο, Κ. Μπιζά.

Κάμψη στην 
επιβατική 
κίνηση

Με μικρή κάμψη, που πάντως είναι η δεύτερη που 
παρατηρείται στους πέντε πρώτους μήνες του έτους, 
συνεχίστηκε η άφιξη επιβατών στον λιμένα της Πάρου, 
τον Μάιο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα φέτος τον Μάιο, είχαμε 43.516 
αφίξεις επιβατών στον λιμένα Παροικιάς, έναντι 
48.085 τον Μάιο του 2018. Ομοίως μείωση είχαμε και 
σε άλλες κατηγορίες όπως αυτή των οχημάτων, 3.607 
φέτος, έναντι 3.740 πέρσι, δικύκλων, 925 φέτος, ένα-
ντι 999 πέρσι, πούλμαν, 29 φέτος, έναντι 32 πέρσι και 
τροχόσπιτων, 24 φέτος, έναντι 37 πέρσι. Η μόνη κατη-
γορία που σημείωσε άνοδο ήταν αυτή των φορτηγών, 
τα οποία ήταν 990 φέτος, έναντι 904 πέρσι.

Οι περισσότεροι επιβάτες (21.145) που αποβιβάστη-
καν στον λιμένα Πάρου προέρχονταν από τον λιμέ-
να Πειραιώς και ακολούθησαν εκείνοι από τη Νάξο 
(7.039), Θήρα (5.899), Μύκονο (4.104), Σύρο (1.626), 
ενώ ακολούθησαν με μικρότερα νούμερα εκείνοι από 
τους λιμένες (κατά σειρά): Ραφήνας, Ίου, Άνδρου, Ηρα-
κλείου, Σίφνου και Μήλου.

Ακόμα, ο λιμένας της Νάξου ήταν αυτός με τη συ-
χνότερη σύνδεση με την Πάρο, καθώς το νησί μας 
συνδέθηκε με αυτόν με 16 διαφορετικά πλοία, ενώ 
επίσης τον Μάιο του 2019 είχαμε στον λιμένα Παροι-
κιάς 44 κατάπλους φορτηγών πλοίων, 10 κατάπλους 
δεξαμενοπλοίων και δύο κατάπλους κρουαζιερόπλοι-
ων που αποβίβασαν 223 επισκέπτες-επιβάτες. 

Τοπικά δρομολόγια

Σε ό,τι αφορά την κίνηση από Πούντα Πάρου προς 
λιμένα Αντιπάρου –και εδώ- σημειώθηκε κάμψη, κα-
θώς μετακινήθηκαν τον Μάιο της φετινής χρονιάς 
20.420 άτομα, έναντι 21.602 πέρσι.

Σημειώνουμε πάντως ότι υπήρχε αύξηση στα τρο-
χοφόρα, αφού φέτος τον Μάιο είχαμε τη μετακίνηση 
4.163 Ι.Χ. αυτοκινήτων έναντι 3.779 πέρσι και 687 
φορτηγών έναντι 684 πέρσι.

Αποδελτίωση

Όπως είχε γράψει η εφημερίδα μας από τον Μάρτιο 
του 2019, η φετινή χρονιά, σύμφωνα με τις έως τώρα 
εκτιμήσεις των στελεχών των ταξιδιωτικών γραφείων 

σε κεντρικό επίπεδο αναμένεται να παρουσιάσει μία 
μικρή κάμψη, που πιθανά να αγγίξει το 8% σε σύγκρι-
ση με το 2018.

Η μείωση, που, επιβεβαιώνεται, τους πέντε πρώτους 
μήνες του 2019, με εξαίρεση την εντυπωσιακή κίνηση 
των ημερών του Πάσχα κυρίως από εσωτερικό του-
ρισμό, οφείλεται στην ανάκαμψη ανταγωνιστικών μας 
χωρών, οι οποίες λόγω των γεγονότων στην περιοχή 
της Μεσογείου (τρομοκρατικές ενέργειες, εμπόλεμες 
καταστάσεις) είχαν σημειώσει μείωση της τουριστι-
κής τους κίνησης. Όλες αυτές οι χώρες βγήκαν στην 
αντεπίθεση από την περσινή χρονιά στην ταξιδιωτική 
αγορά με επιθετική πολιτική –ιδιαίτερα στην οικονομι-
κή τους τακτική- και, από φέτος, απολαμβάνουν κέρδη 
στην τουριστική τους κίνηση. Από την άλλη, μία μεί-
ωση στην κίνηση προς τη χώρα μας είναι πολύ φυ-
σιολογική, αφού η Ελλάδα σημειώνει συνεχή αύξηση 
επί 5 χρόνια περίπου. Όπως και στη χρηματιστηριακή 
αγορά, έτσι και στην ταξιδιωτική αγορά, υπάρχουν «δι-
ορθώσεις» και αποκόμιση κερδών. 

Οι παράγοντες του τουρισμού θεωρούν ότι μία πε-
ραιτέρω μείωση της κίνησης και το 2020 θα είναι, και 
αυτή φυσιολογική, αλλά θεωρούν ότι και πάλι θα είναι 
σε μικρό νούμερο αυτή.

Γενικά, αν κάτι είναι αυτό που ανησυχεί τους παρά-
γοντες του τουρισμού είναι οι παράλογες αυξήσεις 
που έχουν παρατηρηθεί σε προσφερόμενα είδη, ειδικά 
στην εστίαση. Δηλαδή, πουθενά στα κράτη της Με-
σογείου, που αποτελούν τους Νο1 προορισμούς της 
Ευρώπης, δε θα βρεις να προσφέρονται καλαμάρια 
προς 100 ευρώ το κιλό, ούτε χάρτινες συσκευασίες 
τύπου «Αμίτα» προς 5,5 ευρώ το τεμάχιο… Και, μεταξύ 
μας αυτό… είτε από τη Σκανδιναβία έρχεσαι, είτε από 
την Ασία, πάνω κάτω γνωρίζεις πόσο μπορεί να χρε-
ωθεί ένα κιλό καλαμάρια και μία «αμίτα» σε χάρτινη 
συσκευασία!

Ευχαριστήριο
Το 1ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς επισκέφθηκε στις 

6/6/19 το πολιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου στον Άγιο 
Ιωάννη Δέτη.

Σε σχετική ανακοίνωση από τη διεύθυνση του σχο-
λείου σημειώνεται: «[…] Οι μαθητές αρχικά ενημερώ-
θηκαν από την υπεύθυνη του πάρκου, Ελένη Συμε-
ωνίδη, για περιβαλλοντικά ζητήματα και ακολούθως 
απόλαυσαν τους χώρους του πάρκου.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ευχαριστούμε για 
τη ζεστή φιλοξενία και τα κεράσματα: κρύο νερό, πα-
γωτό, σάντουιτς καθώς και για την επιδότηση ημίσε-
ως του εισιτηρίου του λεωφορείου, που πρόσφερε το 
πάρκο σε όλα τα παιδιά».

Χοροί!
Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας σε συνεργασία 

με την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον δήμο Πάρου, την 
ΚΔΕΠΑΠ και τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, μας 
καλεί στο 8ο φεστιβάλ ελληνικών παραδοσιακών χο-
ρών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνί-
ου 2019 και ώρα 21:00 στην πλατεία παπά Γιώργη 
Στάμενα στη Μάρπησσα.

Τα χορευτικά που συμμετέχουν είναι: σύλλογος γυ-
ναικών Μάρπησσας, χορευτικός μουσικός πολιτιστικός 
σύλλογος «Αντάμωμα», σύλλογος παραδοσιακών χο-
ρών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων «Ο Μόλυβος», 
πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος «Ορφέας», 
Όμιλος Παραδοσιακών Αναζητήσεων Ο.Π.Α. και ένω-
ση Ποντίων «Η Μαύρη θάλασσα».

Οι μουσικοί που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση: 
Κλαρίνο: Θοδωρής Τασούλας, βιολί - τραγούδι: Γιάν-
νης Παυλόπουλος, λαούτο - τραγούδι: Κώστας Μήτσι-
ος και κρουστά: Ανδρέας Παπάς.
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Οι ταχυδρόμοι  
των Λευκών

(Μέρος 2ο)
Άσπρο χωριό*. Τι ξένοιαστα χαρούμενα παιδικά χρόνια. Η πρώτη μου κίνηση όταν 

φτάναμε ήταν να πετάξω τα παπούτσια, έτσι, για να είμαι ασορτί με τα’ άλλα παιδιά, 
που ήταν τα εγγόνια του γέρο-Χριστόδουλου από τον γιό του τον Νικόλα. 

Ο θαυμασμός μου για τον εγγονό Χριστόδουλο στο μαστόρεμα της πέτρας. Έχτιζε 
«μάντρες» για να μαντρίζουμε τα ζα μας, που ήταν άδεια κελύφη από φαγωμένους 
καραβόλους και σαλιάγκους. Στεναχώρια μου μεγάλη για τη μάταιη προσπάθειά 
μου να χτίσω κι εγώ. Ο Χριστόδουλος έφτασε να γίνει ο πρωτομάστορας των λίθι-
νων οικοδομών στην Πάρο. 

Αυτά ως «παις». Ως «νεανίας» (αζαπάκι), τα καλοκαίρια τα περνάγαμε στα Κανόνια 
με την οικογένεια του Γιάννη Βιτζηλαίου (Τουλούμα). Εκεί, με τα αγαπημένα ξαδέλ-
φια μου, τα παιδιά του, περνούσα «ζωή χαρισάμενη» με μπάνια, εκδρομές, βεγγέρες, 
και κυνήγι που μαστορικά μαγείρευε η νοικοκυρά μητέρα των παιδιών. Την περίοδο 
του κυνηγιού, κάθε μέρα, θα ξεπουπουλιάζαμε το κυνήγι, που δεν ήταν και λίγο, που 
έφερνε ο μπάρμπα Γιάννης, σοδειά της εμπροσθογενούς καραμπίνας του και του 
άριστου κυνηγετικού ματιού του. Όταν πάλι πήγαινε στη θάλασσα, η επιστροφή του 
με γεμάτο το μεσοκόφινο από κάθε λογής θαλασσινά (χταπόδια, αχινούς, ψάρια), 
με την ανεπανάληπτη ευωδιά που πλημμύριζε τον τόπο, που τώρα πιά μόνο στις 
αναμνήσεις υπάρχει.

Κώστας Σκανδάλης (Κοκός). Για τον γράφοντα, ο «πρύτανης» των Λευκιανών 
ταχυδρόμων. «Παραγγελιοδόχος», έγραφε η κομψή μπρούτζινη καλογυαλισμένη 
πάντα ταμπελίτσα, έξω από το κουκλίστικο μικρομπακαλικάκι του, που άστραφτε 
από πάστρα και νοικοκυροσύνη. Γυαλισμένο ό,τι γυαλιζόταν, μέχρι και τα δράμια 
της ζυγαριάς του. Χαμηλών τόνων, θρησκευόμενος, με δωρεές σε μικροεκκλησιές. 
Τελεύτησε ως νεωκόρος της Αγίας Τριάδας μας. Χαρούμενη ανάμνηση θα μείνει ο 
χαιρετισμός του με τον γείτονά του Κώστα (Κωστούλη) Λουκή, την αναστάσιμη πε-
ρίοδο, από το Πάσχα μέχρι την Ανάληψη. Ο Κωστούλης προηγούταν στο χαιρετισμό: 
«Καλημέρα Κώστα». Και η απάντηση του Κώστα: «Χριστός Ανέστη λένε». Έλα όμως 
που ήρθε και η Ανάληψη. Οπότε κάνοντας πλάκα ο Κωστούλης, πρώτος χαιρέτησε 
τον Κώστα με το «Χριστός Ανέστη». Η απάντηση του Κώστα: «Μμμ... Ψακομένε...».

Όταν έγραφα για το μαρτύριο της φόρτωσης και της ξεφόρτωσης πιο πάνω, είχα 
κυρίως στο νου μου τον ταχυδρόμο Νικόλα Κρητικό (Καλούπη).Τον θεωρώ ως τον 
επικεφαλής των Λευκιανών ταχυδρόμων. Οικογενειάρχης. Στοργικός πατέρας των 
τριών θυγατέρων του.

Ο Αντρεάς. Ανδρέας Χανιώτης. Έτερος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο 
«μεγαλοταχυδρόμος». Έχει μείνει ιστορική μια στιγμή από τη δουλειά του: Επιστρέ-
φοντας στην Πάρο από κάποιο φουρτουνιασμένο ταξίδι του, με άγριο Πονεντο-
γάρμπη, κατάφερε και επιβιβάστηκε στη βάρκα που θα τον έβγαζε στη στεριά. Γρά-
φω «επιβιβάστηκε», που μπορεί να είναι σχήμα λόγου, αφού η βάρκα, από κει που 

έβλεπε τα βρεχάμενα, μουράβλια, του παποριού, ξαφνικά ανέβαινε στο ύψος της 
κεφαλόσκαλας, στο κατάστρωμα. Στη βάρκα, ο Αντρέας, βρέθηκε με κάποιο γερο-
ντάκι, Παρκιώτη, που τρομοκρατημένο από την κατάσταση είχε αγκαλιάσει το πόδι 
του Αντρέα και μουρμούριζε: «Αχ, κουμπαράτσι μ’ θα πνιούμ’ απόψε». Η ρήση αυτή 
είχε γίνει το «σλόγκαν» όταν η νεανική τότε παρέα μας αντάμωνε με τον Αντρέα. Ο 
Αντρέας χρημάτισε και ταβερνιάρης και καφετζής. Ταβέρνα του ήταν η ταβέρνα του 
Κότη, χώρος που αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως χασάπικο από τους Καστανιάδες, 
και καφενείο του, το αδίκως ερειπωμένο σήμερα «παραδοσιακό καφενείο», το κα-
ταδικασμένο σε κατάρρευση.

Στάθης Αρκάς. Ταχυδρόμος. Διατηρούσε κι αυτός μπακάλικο. Ο κορυφαίος γλε-
ντζές του χωριού μας. Ο κουμπάρος του Τάσος Ραγκούσης (Σαντουριέρης), δεινός 
μουσικός, έλεγε χαρακτηριστικά: «Όταν έχω τον Στάθη δίπλα μου, αποκλείεται να 
ξεχάσω εισαγωγή τραγουδιού». Χαρακτηριστικό του Στάθη, ότι με το χέρι του έκρυ-
βε το στόμα του. Πίστευε ότι είχε άσχημη μασέλα. Το αγαπημένο του τραγούδι, το 
«Φτου σου κοπελάρα μου», που με πολλή συγκίνηση του τραγούδησαν «τα παιδιά 
του», όπως έλεγε τη νεανική παρέα του, πάνω από το μνημείο του, την ημέρα της 
ταφής του.

(Συνεχίζεται)
* Στα χρόνια μου, Άσπρο Χωριό ήταν η περιοχή που έβλεπε κανείς όταν στεκόταν 

με την πλάτη του στην είσοδο της (παλιάς) εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής.
Μανώλης Ι. Χανιώτης

Λευκιανοί  
εκτός Λευκών…

Η έκταση που ανήκε διοικητικά στην Κοινότητα των Λευκών ήταν αρκετά εκτε-
ταμένη και περιελάμβανε, πέρα από την περιοχή του χωριού, τις περιοχές: Μαράθι-
Άγιος Μηνάς, Βουνιά, Πήγαδος, Θαψανά, Καμπί, Καμάρι, Ανεραντζιά, Δάφνες, Μάλ-
τες, Αγιος Γεώργιος στα Δαμάλια, Γλυφά, Άσπρο Χωριό, Κάμπος, Λαγκάδα, Πάτελα, 
Μπουρδέχτι (Ομβροδέκτης), Τρυπητή, και Αγκαιριά-Αλυκή (βλ. Χάρτη της Πάρου, 
στη σελ. 377 του βιβλίου μας 2*).

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ήταν Λευκιανοί, γραμμένοι στα βιβλία της Κοι-
νότητας Λευκών, πήγαιναν στο δημοτικό σχολείο Λευκών, εκκλησιάζονταν στις εκ-
κλησίες του χωριού, είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα με τους κατοίκους των Λευκών και 
μιλούσαν την ίδια «Λευκιανή διάλεκτο» (Ιδίωμα των Λευκών). Όλοι σχεδόν οι  κάτοι-
κοι των  περιοχών αυτών είχαν σπίτια και στις Λεύκες, καθώς και στενούς συγγενείς 
που κατοικούσαν στο χωριό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο Λυκούργος Χανιώτης, οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών ήταν οι παρακάτω (Στις παρενθέσεις αναφέρονται τα παρατσού-
κλια των οικογενειών ή οι απαραίτητες επεξηγήσεις):

ΜΑΡΑΘΙ: Αρκάς (Μπαρότης/ Μπαρότ’ς), Ζουμής, Μοστράτος, (Κοντοκλότσης/
Κοντοκλότ`ς), Λουκής (Λιονταράκης/Λιονταράτσ’ς).

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (Μοναστήρι): Νταμίας (Αγάς).
ΒΟΥΝΙΑ: Χανιώτης (Δαφνιώτης/Δαφνιώτ’ς- Καρακατσάνης/ Καρακατσάνις), 

Γεμελιάρης (Ταγκαλάκης/ Ταγκαλάτσ’ς,Τζαννής), Περάκης (Σπέης), Παντελαίος 
(Μάης), Κοντός (Καραβιώτης/Καραβιώτ’ς), Κονταράτος (Γαλαρίας), Ρούσσος (Γλιαρ-
μής), Σκιαδάς (Μισιρλής).

ΠΗΓΑΔΟΣ (Μπ’γάδος): Ραγκούσης (Φορτσαδούρος/Φορτσαδ’ρός), Γεμελιάρης 
(Μπακαλοφώτης/Μπακαλοφώτ’ς), Σκιαδάς (Νταβόλος).

ΘΑΨΑΝΑ: Μπαρμπαρής, Χανιώτης.
ΚΑΜΠΙ: Παντελαίος, Σκιαδάς (Κουτελιέρης/Κτελιέρ’ς, Αλιάδωνας), Νίκας, Μο-

στράτος, Κρητικός.

ΚΑΜΑΡΙ: Λουκής, Παντελαίος (Κουφογιακουμής/Κ’φογιακ’μής), Παρούσης (Τα-
μπάκης/Νταμπάκης/Νταμπάτσ’ς), Σκιαδάς (Χωναράς), Δρακάκης, Κονταράτος.

ΑΝΕΡΑΝΤΖΙΑ: Παντελαίος (Γιαννουλάκης/Γιανν’λάτσ’ς),
ΔΑΦΝΕΣ: Παντελαίος (Τραμπανάσκας), Χανιώτης (Μπανανικόλας/Μπανανικό-

λας), Ραγκούσης.
ΜΑΛΤΕΣ: Παντελαίος, Χανιώτης (Φούντης/Φούν’τς), Αρκουλής (Σέκιος/Σέτσος), 

Ραγκούσης (Ζαβογιάννης/Ζαβογιάνν’ς, Γκόγκας).
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ ΔΑΜΑΛΙΑ: Στέλας (Λουκάκης/Λ’κάτσ’ς), Χανιώτης 

(Μπανανικόλας/Μπανανικόλας, Βουναλιώτης/Β’ναλιώτ’ς).
ΓΛΥΦΑ: Καπαρός, Ρούσσος (Πετρής), Δελαγραμμάτης (Ντελεγραμμάτ’ς), Περά-

κης (Νταβέλης/Νταβέλις, κατοικούσε στο Μοναστήρι Άγιος Ιωάννης ο Σπηλώτης ή 
του Βαγγελή).

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Κυδωνιεύς (Χαρβαλιάς), Τριαντάφυλλος (Μυλωνάς/Μ’λωνάς).
ΚΑΜΠΟΣ (Έχει ενσωματωθεί με το Άσπρο Χωριό): Βιτζηλαίος ή Βιντζηλαίος ή 

Μπιντζηλαίος (Αξώτ’ς/ Ναξιώτης), Ραγκούσης (Μπαντάς), Γεμελιάρης.
ΛΑΓΚΑΔΑ: Ρούσσος (Μπαγκέτας, Καμηλιάρης/Καμ’λιάρ’ς), Τριαντάφυλλος, Κρη-

τικός (Μπούκης/Μπούτσ’ς, Ντεμέναγος, Χειμώνας/Χ’μώνας), Κυδωνιεύς, Χανιώτης 
(Χαρκός).

ΠΑΤΕΛΑ: Ραγκούσης (Μπίρος/Μπ’ρός), Κρητικός.
ΜΠΟΥΡΔΕΧΤΙ (Ομβροδέκτης): Κονταράτος (Κανέλης/Κανέλ’ς), Παντελαίος 

(Φαραώ), Χανιώτης (Μπιζανιώτης/Μπ’ζανιώτ’ς).
ΤΡΥΠΗΤΗ: Καλογεράκης, Ρούσσος (Γριμάνης/Γρ’μάν’ς).
ΑΓΚΑΙΡΙΑ-ΑΛΥΚΗ: Σκανδάλης (Ντάγκαλος), Ραγκούσης (Μπόρας, Χιονάς), 

Σκιαδάς, Λουκής (Λιονταράκης/Λιονταράτσ’ς), Χανιώτης (Μπανανικόλας / Μπανανι-
κόλας, Ζεϊμπέκης / Ζεμπέτσ’ς, Μέλαγκας), Παντελαίος, Παρούσης  (Ταμπάκος/Ντα-
μπάκος).

*2: Ευάγγ. Νικ. Καστανιάς, «Λεύκες Πάρου πεντέμισι αιώνες ιστορία», Έκδοση Κοι-
νότητας Λευκών, Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Αθήνας, ΜΕΕΑΣ Υρία Λευκών 
Πάρου (Αθήνα 2004).

Ευαγ. Νικ. Καστανιάς

Οι Λεύκες το 1928 - Αρχείο: Π. Αυλίτης
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Ο δήμος Πάρου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πά-
ρου με κοινή τους ανακοίνωση ενημερώνουν και συμ-
βουλεύουν το κοινό ότι ενόψει της θερινής περιόδου, 
της αύξησης της θερμοκρασίας και εν τέλει της ξη-
ρασίας και σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη, η 
μέριμνα και η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού 
είναι από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των 
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρί-
σκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 
μέτρων από τα όριά τους και η μη τήρηση αυτών συ-
νεπάγεται τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό από τον δήμο.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αδιαφορίας και μετά 
από τις σχετικές συστάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο 
πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου 
χώρου, βεβαιείται εις βάρος τους ισόποση σχετική 
δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται 
μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού 
Κώδικα.

Ακόμα, τα φυτικά υπολείμματα που θα προκύψουν 
από τον καθαρισμό των οικοπέδων, οι πολίτες είναι 
υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα 
στη Bio-Tev - Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων, που 
βρίσκεται στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού στην 
Παροικιά. (Τηλέφωνο/Φάξ: 22840-22235)

Φωτιά

Αν οι πολίτες εντοπίσουν καπνούς ή φωτιά, πρέπει 
να τηλεφωνήσουν αμέσως στην πυροσβεστι-
κή: 22840 25199

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε 
την εκδήλωση πυρκαγιάς

- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά 
τη διάρκεια των θερινών μηνών.

- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψη-
σταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά 
χόρτα.

- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται 
να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση 
τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκε-
στε σε υπαίθριους χώρους.

- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίν-
δυνος ανάφλεξης.- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρό-
σβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε 
δάσος ή δασική έκταση

- Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το 
σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα 
τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελό-
νες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κ.λπ.

- Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, 
ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των 
κλαδιών τους.

- Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα 
και τους θάμνους.

- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακου-
μπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλα-
δέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 
5 μέτρων από το σπίτι σας.

- Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη δενδρώδη βλά-
στηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέ-
χουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. 
Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τη δενδρώδη 
και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε από-
σταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστι-
κούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.

- Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις 
γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη 
εύφλεκτα υλικά.

- Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερι-
σμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο 
σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισ-
δύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο 
σπίτι σας.

- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών 
καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

- Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προ-
φυλαγμένους χώρους.

- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες 
και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανά-
λογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

- Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουρ-
γεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, 
μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις 
αντιληφθείτε πυρκαγιά

- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβε-
στικής (στον αριθμό κλήσης 199) ή στο Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Πάρου (στον αριθμό κλήσης 2284025199) 
και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και 
το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληρο-
φορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που 
βλέπετε την πυρκαγιά.

- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει. Τι πρέπει να κάνετε 
έξω από το σπίτι σας

- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά 

από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε 
κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή 
τους μπορεί να συμβάλει στη μετάδοση της πυρκαγιάς 
στο κτίριο.

- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, 
πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να 
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού 
αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτί-
σμα.

- Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει 
στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

- Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε 
την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του 
κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη 
του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά 
του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυν-
ση που έρχεται η πυρκαγιά.

- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες 
που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε 
τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμε-
τρος του.

- Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα 
εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για 

να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.
Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
- Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, 

εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμέ-
νη.

- Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κα-
τασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ 
αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρί-
σκεται σε καπνούς και φλόγες.

- Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια 
σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

- Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και 
φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να 
μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων 

τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις 
εξωτερικές πόρτες.

- Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβρα-
δύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

- Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβά-
δες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
- Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπα-

ταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλε-
κτρικό ρεύμα.

- Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε 
καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

- Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθή-
στε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας 
δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι 

σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμέ-
νουν.

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτε-
ρικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες 
και αναζωπυρώσεις. 

Το θέμα της εβδομάδας

Πυροπροστασία
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Πριν από λίγες μέρες όλοι μας γίναμε μάρτυρες μιας 
πράξης «αποκατάστασης» παράτυπης ενέργειας στην 
περιοχή των Κολυμπηθρών της Νάουσας. 

Η συμμετοχή δεκάδων πολιτών, μαζί με τους δημο-
τικούς συμβούλους, δείχνει ότι η ευαισθητοποίηση της 
παριανής κοινωνίας μπορεί να γίνει η δύναμη υπερά-
σπισης του φυσικού κάλους του νησιού μας και της 
αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της ανομίας 
αυτών που ήρθαν να πλουτίσουν καταστρέφοντας 
ότι εμποδίζει τους στόχους τους. Είναι υπόθεση των 
πολιτικών στελεχών της Πάρου να ενημερώνουν τους 
πολίτες και να τους κινητοποιούν στη σωστή κατεύ-
θυνση.

Ο απίστευτα μεγάλος αριθμός επισκέψεων στη 
συγκεκριμένη δημοσίευση στην ηλεκτρονική «Φ.τΠ.» 
αλλά και όπου αλλού δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη 
είδηση δείχνουν την έκταση του προβλήματος της πα-
ραβατικότητας στο νησί, αλλά και την ευαισθητοποίη-
ση όπως και τις μεγάλες απαιτήσεις των παριανών για 
την αντιμετώπιση αυτής της νοσηρής κατάστασης των 
τελευταίων χρόνων.  

Δημόσιος διάλογος

Στις δεκάδες παρεμβάσεις των συμπολιτών μας στις 
δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο  γίνεται αναφορά για τη 
νέα πραγματικότητα στη σύνθεση του δημοτικού συμ-
βουλίου και για την κοινή εμφάνιση στη συγκεκριμένη 
πράξη των Κωβαίου - Ροκονίδα. 

Είναι φανερό ότι με αφορμή το γεγονός αυτό ανοί-
γει ένας κύκλος προβληματισμού και ουσιαστικά δη-
μόσιου διαλόγου για τα νέα δεδομένα στη λειτουργία 
του δημοτικού συμβουλίου, σαν αποτέλεσμα του νό-
μου για την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές. 

Η εφημερίδα μας, με την αντικειμενική και χωρίς 
αποκλεισμούς παρουσίαση των πολιτικών θέσεων θα 
συνεχίσει να συμβάλει όπως γνωρίζει σ’ αυτόν τον δη-
μόσιο διάλογο. Με το σημερινό άρθρο ανοίγουμε το 
θέμα.  

Η νέα πραγματικότητα του «Κλεισθένη»

Συνεργασία, συναίνεση, σύνθεση απόψεων, 
είναι το τρίπτυχο, που πρέπει να αναζητήσουν από την 
1η Σεπτεμβρίου οι δήμαρχοι.

Το σκεπτικό του νομοθέτη είναι να μην υπάρχουν 
στο εξής «δήμαρχοι – μονάρχες», οι οποίοι εκμεταλ-
λευόμενοι την ισχυρή πλειοψηφία τους θα μπορούν 
να παίρνουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα των το-
πικών κοινωνιών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εν-
στάσεις της αντιπολίτευσης. Πολλοί θεωρούν ότι το 
σύστημα της απλής αναλογικής θα προκαλέσει σοβα-
ρές αρρυθμίες στους δήμους, αφού η παράταξη που 
κέρδισε τις εκλογές τη δεύτερη Κυριακή δε θα έχει 
την απαιτούμενη πλειοψηφία, ή είναι οριακά με μία 
έδρα, όπως και στους δύο δικούς μας δήμους. Κάποιοι 
μάλιστα επισημαίνουν τον κίνδυνο ακυβερνησίας δή-
μων καθώς τα αντίστοιχα δημοτικά συμβούλια δε θα 
μπορούν να αποφασίζουν για μεγάλα έργα και παρεμ-
βάσεις μείζονος σημασίας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Αυτό το ενδε-
χόμενο κάθε άλλο παρά απίθανο είναι στην ελληνική 
αυτοδιοικητική πραγματικότητα, που η συναίνεση και 
οι συνεργασίες ήταν άγνωστες έννοιες για πολλούς 
τοπικούς άρχοντες. 

Πλέον ο νόμος αναγκάζει τους δημάρχους να αλλά-
ξουν φιλοσοφία και να προσαρμοστούν στα καινούρ-
για δεδομένα, πρωτίστως για το καλό των πολιτών 
οι οποίοι τους εμπιστεύτηκαν και τους τίμησαν με την 
ψήφο τους. Περιθώρια για συγκρούσεις και αδιέξοδες 
καταστάσεις εντός των δημοτικών συμβουλίων δεν 
υπάρχουν.

Η συναίνεση

Η υποχρηματοδότηση των δήμων και η υποστελέ-
χωση -με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας- ακόμη και 
βασικών δημοτικών υπηρεσιών όπως η καθαριότητα, 
προκάλεσαν τα τελευταία χρόνια τεράστια προβλήμα-
τα στην ομαλή λειτουργία νευραλγικών τομέων, στις 
οποίες οι πολίτες προσβλέπουν για τη βελτίωση της 
καθημερινότητάς τους. Οι κυβερνήσεις των τελευταί-
ων χρόνων άφησαν στη μοίρα τους τις υπηρεσίες και 
τις δομές της αυτοδιοίκησης, περικόπτοντας πόρους 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προ-
σαρμογής της χώρας. Αυτά τα θέματα για να αντιμε-
τωπιστούν απαιτούν δυναμική διεκδικητική πρακτική 
και κατά συνέπεια η δημοτική αρχή πρέπει να 
επιδιώκει τη συναίνεση, δηλαδή, την συγκα-

Συναίνεση*
Έτσι απλά;
* συγκατάθεση, αποδοχή

Η πρώτη μετεκλογική εμφάνιση του επανεκλεγέντα δημάρχου Μάρκου 
Κωβαίου, με την προτροπή του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κώστα 
Ροκονίδα, είχε συμβολικό χαρακτήρα και έδωσε προς κάθε κατεύθυνση ένα 
δυνατό μήνυμα.
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τάθεση της παρ’ ολίγον πλειοψηφίας στα νη-
σιά μας.

Τα μεγάλα προβλήματα που κατά κόρον ακούστηκαν 
στην προεκλογική περίοδο, το πρόβλημα των σκου-
πιδιών και του δεύτερου κυττάρου στο ΧΥΤΑ, το κυ-
κλοφοριακό, το εμπορικό λιμάνι, οι αίθουσες στο νέο 
αεροδρόμιο, τα έργα αποχέτευσης, το πρόβλημα των 
σχολικών κτιρίων και αιθουσών είναι ζητήματα σοβα-
ρά και μεγάλα που ίσως χωρίς τη σύνθεση απόψεων 
και θέσεων δε θα μπορέσουμε να δούμε ολοκληρωμέ-
νη αντιμετώπιση τους. Ο δήμαρχος και η δημοτι-
κή πλειοψηφία είναι αναγκασμένοι, με τα νέα 
δεδομένα να αναζητήσουν τη σύγκλιση μέσα 
από τη σύνθεση των θέσεων με την αντιπολί-
τευση.

Η συναίνεση όμως, που όλοι την αναζητούν, δεν εί-
ναι μια έννοια γενική και αφηρημένη. Για παράδειγμα, 

στην πράξη η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και 
της αυθαιρεσίας αυτών των λίγων που καταστρέφουν 
το νησί μας για να πλουτίσουν, απαιτεί γενναίες απο-
φάσεις από την πλειοψηφία του δήμου για να πετύχει 
το κοινό μέτωπο με την αντιπολίτευση και το 49,5% 
των Παριανών.

Φυσικά ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοί δε 
θα «πάρουν τον νόμο στα χέρια τους» με αυτοδικία, 
αλλά πρέπει να καθορίσουν τους κανόνες του «παι-
χνιδιού» και να φροντίζουν να εφαρμόζονται έγκαι-
ρα και με συνέπεια. Γι’ αυτό άλλωστε γράψαμε ότι η 
πρόσφατη κοινή παρουσία Κωβαίου – Ροκονίδα ήταν 
συμβολική κίνηση που έστειλε μεν μηνύματα, αλλά θα 
μπορεί να λειτουργεί μόνο κάτω από συγκεκριμένες  
προϋποθέσεις στο μέλλον.

Παραδείγματα παραβατικότητας

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η διοίκηση του δήμου 
για τα παρακάτω περιστατικά, που δυστυχώς δεν είναι 
τα μόνα που έχουν καταγγελθεί και οι συμπολίτες μας 
περιμένουν την «αποκατάσταση».  

- Στη Χρυσή Ακτή, ιδιώτες προχωρούν στην αυ-
θαίρετη και παράνομη αποστράγγιση του υδροβιότο-
που, ο οποίος έχει αναγνωριστεί και προστατεύεται, με 
το ΦΕΚ 229ΑΑΠ/19/6/12. Άνοιξαν όρυγμα στη άμμο 
και τοποθέτησαν αντλία και σωλήνα για το άδειασμα 
των υδάτων του υδροβιότοπου προς τη θάλασσα. Το 
θράσος εκείνων που παρανομούν έφτασε στο σημείο 
να απειλούν και κατοίκους της περιοχής.

- Στις Κολυμπήθρες παρά τις επανειλημμένες 
καταγγελίες, το «θεάρεστο» έργο της καταστροφής 
συνεχίζεται και το κριθέν κατεδαφιστέο (ταβέρνα της 
Παντελίας) με απόφαση του ΣΤΕ από το 2015, παρα-
μένει στη θέση του. 

- Στην Ξιφάρα ελέω προεκλογικής περιόδου έγινε 
διάνοιξη δρόμου που συνδέει ξενοδοχείο με τον κε-
ντρικό δρόμο.

- Στο νησί του Οικονόμου αυθαίρετη κατασκευή 

οικίσκου.
Δε διαγράφονται, ούτε ξεχνιούνται οι υποσχέσεις και 

όλα όσα ακούστηκαν κατά την προεκλογική περίοδο. 
Τα εκλογικά ποσοστά δείχνουν τον νέο δρόμο που 
οφείλεται να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση των 
πολιτικών, απ’ όπου κι αν πηγάζουν που καθηλώνουν 
το έργο της τοπικής διοίκησης, και ναρκοθετούν την 
προσπάθεια  επίλυσης των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Η πλειοψηφούσα αρχή χρειάζεται εκπαίδευ-
ση πλέον στο να ακούει να συζητάει να  τεκμη-
ριώνει, να πείθει και όχι να επιβάλλει, διότι εξ 
ανάγκης πλέον θα πρέπει να παίρνει υπ όψιν 
της και τους 13 δημοτικούς συμβούλους της 
αντιπολίτευσης αλλά και  το 49,5% του πα-
ριανού λαού!

Λαουτάρης

Πρώτο θέμα



10 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
τα ’κανε 
θάλασσα…

Ίσως να μην υπάρχει προηγούμενο στο νησί 
μας, αλλά πιστεύω πως ουδέποτε ένα κυβερνη-
τικό κόμμα να μην κατάφερε να στελεχώσει ή να 
στηρίξει επίσημα ένα δημοτικό συνδυασμό. Και ας 
μην το πάμε τόσο ειδικά, αλλά να δούμε ότι και σε 
ολάκερη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν μπό-
ρεσε και εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξει επίσημα ή να 
στελεχώσει επαρκώς ένα συνδυασμό.

Στη μεν Πάρο ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κατά υποψία δεν 
έφθασε ποτέ στο σημείο να μπορέσει να βάλει 
μπρος μία υποψηφιότητα για τις δημοτικές εκλο-
γές, στη δε περιφερειακή ενότητα Πάρου, για τις 
περιφερειακές εκλογές, κατάφερε να είναι ουρά 
κάποιου Γλυνού, που ειρήσθω εν παρόδω, τα δελ-
τία Τύπου που έρχονταν στα ΜΜΕ είχαν από 2-3 
στη συνέχεια διορθώσεις. Δελτίο Τύπου μπορεί 
να μην ήταν άξιοι να δώσουν στη δημοσιότητα, 
αλλά ήθελαν κατά τα άλλα να τους εμπιστευτεί ο 
κόσμος…

Ας πάμε όμως και σε μία άλλη μεγάλη αλήθεια 
για τον ΣΥΡΙΖΑ –όχι μόνο σε Πάρο- αλλά πανελ-
λαδικά. Από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση κα-
τάφερε το απίστευτο. Ενώ είχε βρει ψήφους από 
όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους και ιδιαί-
τερα το ΠΑΣΟΚ, οι πόρτες του δεν άνοιξαν ποτέ 
για όλους αυτούς τους πολίτες. Οι ψηφοφόροι 
που τον εκτίναξαν το 2015 στο 35,46% από το 
16.78% του Μαΐου του 2012 –για να μην πάω 
στο 4,60% του 2009- ποτέ δεν έγιναν δεκτοί 
μέσα στο κόμμα. Στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούσαν 
να διαφεντεύουν τις Οργανώσεις Μελών εκείνοι 
που ήταν μαζί του από το 3% και να ανταλλάσουν 
απόψεις μόνο μεταξύ τους. Έτσι, όταν έφθασε η 
ώρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έβρισκε συμμάχους. Ιδιαίτερα στην Πάρο δεν ήταν 
απλά γυμνός αυτοδιοικητικά, αλλά ήταν μία καρι-
κατούρα ενός πολιτικού σχηματισμού με όλες τις 
γραφικότητες που μπορούν να περιβάλλουν μία 
παρόμοια κατάσταση.

Ειλικρινά υποστηρίζω δεν ξέρω αν είναι τοπικό 
φαινόμενο, αλλά όλες οι συγκεντρώσεις που έχει 
τύχει να παρακολουθήσω του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί 
μας είναι θλιβερές. Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, 
τα ίδια και τα ίδια τετριμμένα τσιτάτα, τα ίδια και 
τα ίδια θέματα. Δίχως φαντασία, δίχως καμία τρο-
φή για σκέψη. Αφήνω πια αυτή την εσωστρέφεια, 
που νομίζεις ότι κάποια θέματα που έχουν αποτε-
λούν ΤΟ παγκόσμιο γεγονός! Ποια πόρτα λοιπόν 
να χτυπήσουν και σε ποιον να απευθυνθούν για 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές; Σ’ εκείνους που τους 
έβλεπαν ύποπτα όλο το προηγούμενο χρονικό δι-
άστημα ή σε εκείνους που τους είχαν κολλήσει μία 
ταμπέλα διότι στο παρελθόν είχαν ψηφίσει ΠΑ-
ΣΟΚ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

Τα έκαναν θάλασσα μόνοι τους και το μόνο που 
τους μένει πλέον αυτοδιοικητικά είναι να παρα-
κολουθούν τα παριανά ΜΜΕ για να μαθαίνουν τι 
γίνεται στον τόπο τους, με αυτούς στο περιθώριο! 

Συνέβη στις 
δημοτικές 
εκλογές

Διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν οι κάτοικοι 
της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς στην Πάρο, 
για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, να έδωσαν 
τις ψήφους τους σε υποψήφιους άλλων περιοχών 
και όχι στους δικούς τους, με αποτέλεσμα να μην 
έχουν εκπροσώπους στον δήμο, εκτός από έναν 
που τα κατάφερε χάρη στις ψήφους άλλων κοι-
νοτήτων. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι έριξαν στην κάλπη 
έτοιμα σταυρωμένα ψηφοδέλτια υποψηφίων άλ-
λων περιοχών.

Μια δεύτερη εξήγηση είναι να ψήφισαν άλλους 
γιατί δέχτηκαν πιέσεις ή αισθανόντουσαν υποχρε-
ωμένοι απέναντί τους.

Μια τρίτη εξήγηση είναι να λειτούργησε η περί-
φημη «γραμμή».

Και η τελευταία απίθανη εξήγηση είναι ότι δεν 
ενέκριναν κανένα από τους υποψηφίους της πα-
ράταξής τους.

Πάντως όποια εξήγηση και δικαιολογία να δώ-
σει κανείς, η εκλογική συμπεριφορά των ψηφο-
φόρων στη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς είναι 
αδικαιολόγητη γιατί κανένας δεν ψηφίζει ενάντια 
στα συμφέροντα  του τόπου του. Δεν αποκλείεται 
όμως και να μην αντιλήφθηκαν τη ζημιά  που έκα-
ναν στον εαυτό τους μέχρι τη στιγμή που βγήκαν 
τα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια «την πάτησαν». 
Ακολουθούν στοιχεία που αποδεικνύουν τα προα-
ναφερθέντα. 

Α. Περίπτωση παράταξης Μάρκου Κωβαίου. 
Ψήφισαν 339 που έδωσαν συνολικά 766 ψήφους.

Οι ντόπιοι τρεις υποψήφιοι έλαβαν 54+54+44 
ψήφους αντίστοιχα ή συνολικά 152 ψήφους ή το 
19% των ψήφων. Το υπόλοιπο των 614 ψήφων 
ή το 81% πήγε σε υποψηφίους άλλων περιοχών. 

Με άλλα λόγια ο υποψήφιος π.χ. που πήρε 44 ψή-

φους σημαίνει ότι στους 339 οι 295 συγχωριανοί 

του της ίδιας παράταξης δεν τον ψήφισαν.

Β. Περίπτωση παράταξης Κώστα Ροκονίδα. Ψή-

φισαν 252 που έδωσαν συνολικά 566 ψήφους.

Οι ντόπιοι τρεις υποψήφιοι έλαβαν 94+59+19 

ψήφους αντίστοιχα ή συνολικά 172 ψήφους ή το 

30% των ψήφων. Το υπόλοιπο των 394 ψήφων ή 

το 70% πήγε σε υποψηφίους άλλων περιοχών. Με 

άλλα λόγια ο υποψήφιος π.χ. που πήρε 59 ψήφους 

σημαίνει ότι στους 252 οι 193 συγχωριανοί του 

δεν τον ψήφισαν. Δυστυχώς δεν πέρασε κανείς εκ 

των τριών υποψηφίων στο δημοτικό συμβούλιο.

Το αξιοπερίεργο στην περίπτωση αυτή είναι ότι 

ενώ οι συνολικά 591 ψηφοφόροι και των δύο πα-

ρατάξεων είχαν δικαίωμα να βάλουν μέχρι τρεις 

σταυρούς στον κάθε υποψήφιο, 591Χ3=1773 

σταυρούς, εκείνοι τι έκαναν; Έβαλαν μόνο 1332 

σταυρούς από τους οποίους μόνο οι 324 πήγαν 

στους δικούς τους. Και εδώ εγείρεται ένα θέμα: 

Γιατί να πάνε χαμένοι 441 σταυροί ενώ θα μπο-

ρούσαν να δοθούν στους δικούς τους υποψηφί-

ους; Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι πολύ λίγοι 

ψηφοφόροι έβαζαν τρεις σταυρούς ενώ οι περισ-

σότεροι έβαζαν δυο ή ένα σταυρό, ενδεχομένως 

με προσημειωμένα ψηφοδέλτια. 

Αυτό που συνέβη στη δημοτική κοινότητα Αγκαι-

ριάς το γνωρίζουν μόνο οι ψηφοφόροι καθώς και 

όσοι με διάφορους τρόπους τους επηρέασαν να 

ψηφίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σκοπός 

της αναφοράς στο θέμα αυτό είναι η επαγρύπνη-

ση και η αποφυγή επανάληψής του και θα ήταν 

ευχής έργον να απαγορευτούν τα προσημειωμένα 

ψηφοδέλτια τα οποία προσβάλλουν τη νοημοσύνη 

των πολιτών και αλλοιώνουν τα πραγματικά απο-

τελέσματα των εκλογών.

Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχουν πολίτες 

που περιμένουν κάποιον άλλον να τους υποδείξει 

ποιον να ψηφίσουν. Θα ήταν καλύτερα να απείχαν 

από τις εκλογές.

Δημήτρης Καλανδράνης

Σταυροί 
περιφερειακών 
συμβούλων

Από το πρωτοδικείο Σύρου δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα οι σταυροί των υποψήφιων περιφερειακών συμ-
βούλων στην περιφερειακή ενότητα Πάρου.

Μπροστά το Ν. Αιγαίο
1. Μπιζάς Κων/νος 3259 (εκλέγεται)
2. Πετρόπουλος Βαζαίος 1258
3. Γεωργίου Άννα 482

Λαϊκή Συσπείρωση
1. Ροκονίδα Ηλέκτρα 637 (εκλέγεται)
2. Παντελαίου Άννα 116
3. Αντωνίου Γεώργιος-Αντώνιος 105
Συμμαχία Ν. Αιγαίου
1. Τζανακόπουλος Παντελεήμων 650
2.  Κοντού Μαρουλία 285
3.  Παναγάκη Μαριαλένα 227
Πνοή Δημιουργίας Ν. Αιγίου
1. Θεοδωροπούλου Ελένη 56
2. Χριστοδουλάτου Ειρήνη 28
Ελληνική Αυγή για το Ν. Αιγαίο
1. Παντελαίος Ιωάννης 126
2. Βαρβαρήγος Αντώνιος 81
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Αιμοδοσία

Το ΔΣ του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Πάρου 
Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαριστεί θερμά τα 
μέλη του, για την προσφορά τους στην εαρινή αιμολη-
ψία, δίνοντας το παρόν στο κάλεσμα του συλλόγου, με 
550 συμμετοχές, προσφέροντας 524 φιάλες αίματος. 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας, έγινε 
εγγραφή 46 νέων μελών εθελοντών δοτών μυελού 
των οστών.

Αναλυτικότερα: Δήμος Αντιπάρου 77 φιάλες, Δημο-
τική Κοινότητα Μάρπησσας 59 φιάλες και Δημοτική 
Κοινότητα Παροικιάς 388 φιάλες. 

Σε σχετική ανακοίνωση των αιμοδοτών σημειώνε-
ται: «Το τελευταίο διάστημα οι ανάγκες σε αίμα έχουν 
αυξηθεί. Ο σύλλογος μας κάνει τεράστια προσπάθεια 
για να μπορέσουμε να έχουμε αυτάρκεια αίματος. 
Καλό είναι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι δίνο-
ντας αίμα  είναι το λιγότερο που μπορούμε να προ-
σφέρουμε.

Για την επιτυχία των σκοπών του συλλόγου μας, 
συνέβαλαν και τους ευχαριστούμε θερμά: το κλιμάκιο 
αιμοληψίας του νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία», 
το «Όραμα Ελπίδα», η κοινοπραξία Φέρυ-μποτ που 
ήταν χορηγός για την Αντίπαρο, το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου και η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας. Τα ΜΜΕ 
και κοινωνικής δικτύωσης, η ΚΔΕΠΑΠ, τα παιδιά του 
δημοτικού σχολείου Αντιπάρου με τις υπέροχες ζω-
γραφιές τους, το εστιατόριο «Ντάρας» για το γεύμα 
που πρόσφερε και όλους όσοι βοήθησαν. Τέλος, θα 
θέλαμε να συγχαρούμε τους νέους των νησιών μας, 
που με προθυμία έγιναν εθελοντές αιμοδότες, δίνο-
ντας ταυτόχρονα Ελπίδα και Ζωή, στους συνανθρώ-
πους μας».

Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη

Με το κεντρικό μήνυμα «Το αίμα μάς ενώνει όλους», 
ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου, 
«Μαρία Ναυπλιώτη», αφιέρωσε την εαρινή αιμοδοσία 
2019, στον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη που γιορτά-
ζει την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

Επιστολή μητέρας στον άγνωστο αιμοδότη:
«[…] Όταν έδωσες το αίμα σου, κόκκινα και κίτρινα 

σακουλάκια πηγαινοέρχονταν στον διάδρομο του νο-
σοκομείου, αναδεύονταν στα χέρια των νοσηλευτών, 
delivery των γιατρών από την αιμοδοσία(!) 

Κόκκινα και κίτρινα σακουλάκια έρχονταν με βήμα 
γοργό να συνδεθούν με τον ορό, να δώσουν δύναμη 
στο παιδί για άλλες μια-δυο μέρες. 

Κόκκινα και κίτρινα σακουλάκια κρέμονταν στον 
ορό και επέβλεπαν τα παιχνίδια των παιδιών και τα 
τραγούδια τους, τις ζωγραφιές και τις γκρίνιες. Ρόδι-
ζαν τα χειλάκια, έφτιαχναν την καινούργια γενική αί-
ματος, έδιναν μια ακόμα ανάσα ζωής, ένα σπρώξιμο. 
Να ισορροπήσει το κακό που έγινε από τα φάρμακα. 
Κόκκινα και κίτρινα σακουλάκια με τη δύναμη σου, με 
τις ευχές σου, με γερή δόση θετικής ενέργειας από 
την ψυχή σου έρχονταν να βοηθήσουν το παιδί μας. 
Που να σε βρω να σ’ ευχαριστήσω; Πού να σε βρω 
που χάνεσαι στο δίκτυο γνωστών γνωστού;

Φίλε μου, άγνωστε αιμοδότη, Σ’ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ! 
(…)».

Ειδική αγωγή
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Ο ρόλος και η 

σημασία της στη ζωή του ατόμου μέσα από 10 
+ 1 ερωτήσεις

Τι είναι η Ειδική Αγωγή; 
Η ειδική αγωγή είναι η σκόπιμη παρέμβαση που 

σχεδιάζεται για να προλαμβάνει, να περιορίζει ή/και 
να ξεπερνά τα εμπόδια που μπορεί να παρακωλύουν 
τη μάθηση, την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή ενός 
παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο 
και στην κοινωνία. 

Σε τι διαφέρει η Ειδική από την Γενική Αγωγή; 
Η Ειδική Αγωγή διαφοροποιείται από την Γενική ως 

προς το «τι διδάσκεται» και ως προς το «πώς διδάσκε-
ται», δηλαδή ως προς τις μεθόδους της. Έτσι, ορισμένα 
παιδιά χρειάζονται εντατική, συστηματική διδασκαλία 
για να κατακτήσουν δεξιότητες, τις οποίες τα τυπικά 
αναπτυσσόμενα παιδιά κατακτούν χωρίς διδασκαλία 
(π.χ. δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης).

Η Ειδική Αγωγή ασχολείται μόνο με ζητήματα 
που αφορούν το σχολείο;

Όχι μόνο. Η Ειδική Αγωγή στοχεύει στην επίτευξη 
του μέγιστου δυνατού επιπέδου ανεξαρτησίας και λει-
τουργικότητας του ατόμου αφενός στο σχολείο και 
αφετέρου στον τομέα της καθημερινής διαβίωσης, της 
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στην κοινότη-
τα και στο εργασιακό πλαίσιο. 

Σε ποιες ομάδες παιδιών αναφέρεται ο όρος 
«παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;»

Στην κατηγορία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
– υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), νοητική καθυστέρηση, 
συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές, δια-
ταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), διαταραχές επι-
κοινωνίας, κώφωση και βαρηκοΐα, τύφλωση και μερι-
κή όραση, σωματικές αναπηρίες, χρόνια προβλήματα 
υγείας, γενετικά σύνδρομα, σοβαρές/πολλαπλές ανα-
πηρίες, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, οι χαρισματικοί 
και ταλαντούχοι μαθητές. 

Πόσα παιδιά με ειδικές ανάγκες υπάρχουν; 
Τα παιδιά στην ειδική αγωγή αντιπροσωπεύουν πε-

ρίπου το 12% του πληθυσμού σχολικής ηλικίας. Οι 
τέσσερις μεγαλύτερες κατηγορίες παιδιών που δέ-
χονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι: τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχές λόγου 
και ομιλίας, με νοητική καθυστέρηση και με συναισθη-
ματικές δυσκολίες. 

Βλέπω ότι το παιδί μου αντιμετωπίζει κάποιες 
δυσκολίες στο σχολείο. Πώς μπορώ να το βοη-
θήσω; 

Ο κάθε γονιός για να μπορέσει να βοηθήσει ουσι-
αστικά το παιδί του, θα πρέπει πρώτα να έχει κατα-
νοήσει την φύση της δυσκολίας που αυτό αντιμετω-
πίζει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια 
από ειδικούς προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως, να 
λάβει υποστήριξη για να μπορέσει τελικά να προσφέ-
ρει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παι-
δί του θα μπορέσει να αναπτύξει τις δεξιότητές του. 
Ο ειδικός που ασχολείται με την αξιολόγηση και την 
παρέμβαση σε παιδιά σε περίπτωση ύπαρξης ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών είναι ο ειδικός παιδαγωγός. 

Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του ειδικού παι-
δαγωγού; 

Ο ειδικός παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός ειδικής αγω-
γής εργάζεται σε σχολεία γενικής αγωγής είτε μέσα 
στην τάξη (παράλληλη στήριξη) είτε σε ξεχωριστή 
(τμήμα ένταξης). Ένας ειδικός παιδαγωγός, εκτός από 
την εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστήριξη σε 
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφιερώνει 
σημαντικό χρόνο στην συμβουλευτική των γονέων και 
των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για το πώς αυτοί 
μπορούν να διαχειριστούν και να δουλέψουν με το παι-
δί ή μαθητή τους στο σπίτι ή στο σχολείο αντίστοιχα. 
Στις περιπτώσεις που ο ειδικός παιδαγωγός δουλεύει 
με παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, παρέχει διδασκαλία 
βασισμένη στην κοινότητα, βοηθώντας τους μαθητές 
τους να μάθουν και να εξασκήσουν λειτουργικές δεξι-
ότητες καθημερινής ζωής και επαγγελματικές δεξιότη-
τες σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να 
ξεκινήσει η παρέμβαση σε ένα παιδί;

Είναι καλύτερα η παρέμβαση να πραγματοποιείται 
νωρίς παρά αργότερα. Οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής 
που εστιάζουν στα βρέφη, στα νήπια και στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που έχουν αναπηρίες ή βρίσκο-
νται σε κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών 
φαίνεται να έχουν συστηματικότερα αποτελέσματα 
στην ζωή του ατόμου. 

Ποια μέσα χρησιμοποιεί ο ειδικός παιδαγωγός 
κατά την παρέμβαση; 

Ο ειδικός παιδαγωγός αξιοποιεί ειδικά παιδαγωγικά 
βιβλία, πολυτροπικά κείμενα, ασκήσεις για την αγωγή 
των αισθήσεων και των δεξιοτήτων, παιχνίδια κατα-
σκευών και δημιουργίας, δραματοποιήσεις, παιδαγω-
γικά και ψυχοκινητικά παιχνίδια, ειδικό εκπαιδευτικό 
λογισμικό με την χρήση νέων τεχνολογιών, μεταγνω-
στικές στρατηγικές, πολυαισθητηριακές μεθόδους και 
ειδικές τεχνικές επικοινωνίας (π.χ. ελληνική νοηματι-
κή γλώσσα, κώδικας γραφής Braille, οπτικές κάρτες 
PECS).

Επομένως, ο ειδικός παιδαγωγός ασχολείται 
μόνο με παιδιά; 

Η ειδική αγωγή ασχολείται κυρίως με παιδιά αλλά 
όχι μόνο. Βασικός της στόχος είναι η υψηλή πρόοδος 
του παιδιού/νέου μετά την αποφοίτησή του από την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην κοινωνική και εργα-
σιακή ζωή. Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι ενήλικες με 
αναπηρίες ή άλλες δυσκολίες είναι μη επιτυχημένοι 
και δυσαρεστημένοι από την μετά το σχολείο προσαρ-
μογή τους. 

Εδώ στο νησί, πού μπορώ να απευθυνθώ για 
να ζητήσω βοήθεια για το παιδί μου; 

Στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων 
ΕΠΑΨΥ με έδρα την Πάρο, στο πλαίσιο της ενίσχυ-
σης των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προσφέρονται 
πλέον δωρεάν υπηρεσίες διαγνωστικής εκτίμησης και 
ειδικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά και νέους με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παροχή της παραπά-
νω υπηρεσίας υποστηρίζεται από την δι-επιστημονική 
ομάδα της ΚΜΨΥ που απαρτίζεται από παιδοψυχία-
τρο, κλινικούς ψυχολόγους και ειδικό παιδαγωγό. 

Δημήτρης Βιτζηλαίος 
Ειδικός Παιδαγωγός, Β.Ed, M.Sc 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

Βορειοανατολικών Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ Πάρος

Χρηματοδότηση 
ΚΗΦΗ Νάουσας 

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος υπέ-
γραψε την αποφάση αύξησης της χρηματοδότησης, 
που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΚΗΦΗ Νάουσας, έως τις 31/12/2022

Συγκεκριμένα, υπέγραψε την απόφαση «3η τρο-
ποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η 
ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 

της πράξης αυξάνεται σε 795.132,94 ευρώ (από 
390.716,51 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και 
μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 31/12/2019 
σε 31/12/2022. Δικαιούχος της πράξης είναι η ΚΔΕ-
ΠΑΠ.

Τέλος, η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ 
είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώ-
θηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
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CONSTRUCTION
CONSULTANT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

PROPERTY MANAGEMENT
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

PROPERTY MAINTENANCE
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

CONCIERGE SERVICES
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ/NICK CAPOUTSOS
NAOUSSA OLD TOWN, 84401, PAROS
TEL.: +30 22840 51754
MOBILE: +30 6970 916 145
bridge2paradiseparos@gmail.com
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

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) 

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 
Τηλ. 22840 43160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΡΥΟΣ ενοικιάζεται οικία πλήρως 
ανακαινισµένη, 70 τ.µ. περίπου, µε 
1 Υ/∆, 2 µπάνια, κουζίνα, καθιστικό. 
Ενοικίαση για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6977 717 884, 6977 272 991 και 
ώρες απογευµατινές.

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζε-
ται δωµάτιο για τη σεζόν, κατάλληλο 
για εργαζόµενο. Τηλ. 6948 323 497

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση όλο το 
χρόνο από ελληνίδα, από το Σεπτέµ-
βριο και µετά. Τηλ. επικοινωνίας: 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

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

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

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά, για 

εποχιακή απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 22840 22308

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραφείο 
ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πα-
ροικιά Πάρου. Απαραίτητα δίπλωµα 
οδήγησης αυτοκινήτου και προαιρετι-
κά δίπλωµα µοτοσυκλέτας και γνώση 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: info@paroscarrental.com

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται α-
πό ξενοδοχειακή µονάδα στη Νάουσα, 
για ηµιαπασχόληση. Εργασία 21:00-
0:30. Γνώση αγγλικών απαραίτητη. 
Τηλ. 6948 895 316

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 
Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., για 
τα νέα της καταστήµατα σε Πάρο και 
Αντίπαρο, για τα πόστα: 1. Πωλητές 
τυριών – αλλαντικών, 2. Μανάβικου, 
3. Κρεοπωλείου, 5. Ταµίες, 6. Απο-
θηκάριους. Βιογραφικά: g.repaneli@
anedik.com.gr ή επικοινωνήστε στο 
τηλ. 6940 299 329

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για τροφοδοσία 
καταστηµάτων. Ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ. γα πληροφορίες: 6937 
564 721

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η’ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΥ ζητείται από συνεργείο στις 
Καµάρες Πάρου. Μόνιµη ή εποχιακή 
εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6973 
873 360

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται 
µε Γ’ κατηγορίας δίπλωµα και µε Β’ 
κατηγορίας δίπλωµα για εταιρεία 
ανακύκλωσης στην Πάρο. Πλήρης 
απασχόληση. Πληροφορίες στα 
παρακάτω τηλ. 6932 460 190, 22840 
25131, 6980 512 445.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από τεχνικό γραφείο στην Πάρο για 
µόνιµη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα, η γνώση αγγλικών, Η/Υ 
(πακέτο Offi  ce: word, excel κ.α.) Η 
γνώση σχεδιαστικού προγράµµατος 
θα εκτιµηθεί. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: buildingoffi  ceparos@
gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 
ζητείται από τεχνικό γραφείο στην 
Πάρο για συνεργασία, µε γνώση 
του προγράµµατος Archicad. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
buildingoffi  ceparos@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε πολύ καλή 
γνώση αγγλικών και εµπειρία σε ε-
φαρµογές. Μισθός 1.200€. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6972 001 802, email: 
adoriadou@gmail.com

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ζητείται από 
εστιατόριο στη Νάουσα Πάρου για τη 
σεζόν. Παρέχονται: ικανοποιητικός 
µισθός και διαµονή. Τηλ. για πληρο-
φορίες: 22840 53121.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από Ναυτική 
Εταιρεία στην Πάρο, µε γνώσεις στα 
ναυτιλιακά. Αποστολή βιογραφικών 
στο email : info@pariashipping.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 22765, 6974 
945 215

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από την εταιρεία 
ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε., µε δίπλωµα Β’ 
κατηγορίας για διανοµή τροφίµων. 
Πληροφορίες µέσω email paros.
mietsel@gmail.com ή στα τηλέφωνα 
22840 26161, 22840 21666

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-
αζόµενα δωµάτια στη Νάουσα για 
τη σεζόν. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
52991, 6973 272 843

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστηµα 
καλλιτεχνικού κοσµήµατος στο κέντρο 
της αγοράς στην Παροικιά Πάρου. 
πληροφορίες στο τηλ. 6947 025 189

ΜΑΓΕΙΡΑΣ έµπειρος ζητείται για και-
νούργιο εστιατόριο - µεζεδοπωλείο 
στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6936 981 514

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΖΕΥΓΑΡΙ 48-59 ετών και ΚΥΡΙΑ 46 
ετών, µε άδεια παραµονής, πολύ κα-
λοί και καθαροί, µε µεγάλη εργασιακή 
εµπειρία στην Πάρο, θέλουν δουλειά 
για τη σεζόν, για καθαρισµό σε σπίτια, 
ξενοδοχεία, δωµάτια, λάντζα κ.α. Τηλ. 
6947 214 648

Αναγγελίες Γάμου
Ο  Δασκαλόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου και της Χριστίνας  το γένος Μάρ-

κου, που γεννήθηκε στην Νίκαια και κατοικεί στον Κορυδαλλό και η Μπιτσικόλη 
Φωτεινή του Γεωργίου και της Πολυξένης το γένος Κωστοπούλου, που γεννήθηκε 
στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στα Βριλήσσια, θα παντρευτούν στις 7 Σεπτεμ-
βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Άννας στον Αμπελά της Πάρου.

Ο Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου και της Μαγδαληνής, του γένους 
Ηλιού, που γεννήθηκε στην Καστοριά και κατοικεί στην Πάρο και η Δελέντα Αρσε-
νία του Νικολάου και της Ματρώνας, του γένους Πετροπούλου, που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 20 Ιουλίου 2019 
και ώρα 19:00  στο εξωκκλήσι του Άγιου Ιωάννη στα Τσουκαλιά Πάρου.

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
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Συνάντηση 
Μπιζά με 
Φαρούπο

Την πρώτη του συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα δή-
μαρχο Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρούπο, είχε ο νεοε-
κλεγέντας έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, στο δημαρ-
χείο Αντιπάρου, στις 6/6/2019.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα 
προβλήματα της Αντιπάρου και το πώς μπορεί η Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου να συνδράμει και να υποστηρίξει 
αυτά.

Τέλος, στο τραπέζι της συζήτησης μπήκε ξανά η 
υποστελέχωση που υπάρχει στον δήμο Αντιπάρου.

Αντίπαρος - Ειδήσεις

«Ζωντανεύει» 
η Μανταλένα

Αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζιδάκι θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αντίπαρο, με αφορμή τα 60 χρόνια από την 
παρουσία του στο νησί, για τη δημιουργία της μουσι-
κής και των τραγουδιών της ταινίας «Μανταλένα».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, ώρα 20:30, 

Κάστρο Αντιπάρου
Προβολή της ταινίας «Μανταλένα» που γυρίστηκε το 

1960 στην Αντίπαρο.
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019, ώρα 18:30, Κά-

στρο Αντιπάρου 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με θέμα 

«Γνωρίζοντας τον Μάνο Χατζιδάκι» 
Σχεδιασμός/ υλοποίηση: Ζαμπέλ Μουρατιάν, εκπαι-

δευτικός- μουσειολόγος.
Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, ώρα 20:30, Χώρος 

εκδηλώσεων στην Αγία Μαρίνα, Λιμάνι Αντιπάρου
Συναυλία της Ορχήστρας Κυκλάδων υπό τη διεύ-

θυνση του Νίκου Κυπουργού. 
Τραγούδι: Σαββίνα Γιαννάτου.
Συμμετέχει  η παιδική χορωδία του Ωδείου «Μυθω-

δία» υπό τη διεύθυνση της Μαρουλίας Κοντού..

Χοροί στην 
Αντίπαρο

Το 3ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο: «Χο-
ροαρμενίσματα στην Αντίπαρο», θα πραγματοποιηθεί 
στις 15 και 16 Ιουνίου 2019.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν 14 πολιτιστικοί σύλλογοι 
με περισσότερους από 400 χορευτές. 

Οι διήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο 
λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και ώρα 19.00. Συμμετέχουν 
οι σύλλογοι: Χορευτικό δήμου Αντιπάρου, Ελληνικό 
κέντρο λαογραφικών μελετών Παλαιού Φαλήρου, 
Μορφωτικός περιβαλλοντικός πολιτιστικός σύλλογος 
«Ακραιφνείς», «Δήλιος Απόλλων» λαογραφικός - πο-
λιτιστικός όμιλος Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη Ατ-
τικής, Χορευτικός όμιλος «Ειρήνη» Ηρακλείου Αττικής, 
Λαογραφικός όμιλος Ορχομενού, Ποντιακός πολιτι-
στικός σύλλογος Νέας Ιωνίας «Σινώπη», Πολιτιστικός 
σύλλογος γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα», Μυκο-
νιάτικη βεγγέρα, Λύκειον των Ελληνίδων - Παράρτημα 
Ραφήνας, Αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος γυναι-
κών Λιβαδειάς, Χορίαμβος Καρδίτσας, Πολιτιστικός 
σύλλογος χοροταξιδευτών Αγίας Παρασκευής Αττικής 
και ο σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς».

Οι μουσικοί που πλαισιώνουν το φεστιβάλ είναι: Δα-
λιάνη Σταυρούλα (τραγούδι), Μαρινάκης Γιώργος (βιο-
λί), Κιτσόπουλος Χρήστος (κλαρίνο), Μαυρίκης Ηλίας 
(λαούτο), Γαλάνης Βασίλης (κρουστά) και Παπαδόπου-
λος Θοδωρής (ποντιακή λύρα).

Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-

ποιείται στο πορθμείο Πούντας Πάρου – Αντιπάρου, 
δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια από 14 Ιουνίου 
2019.

Από Αντίπαρο
06:00 από 16/06, 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 

– 09:15 - 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 
- 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 
– 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 - 17:15 – 17:45 
– 18:15 – 18:45 – 19:15 - 20:15 – 21:15 – 22:15 – 
23:15 – 00:15 - 01:15 

Από Πούντα
06:15 από 16/06, 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 

– 09:30 - 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 
- 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 - 15:00 
– 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 - 17:30 – 18:00 
– 18:30 – 19:00 – 19:30 - 20:30 – 21:30 – 22:30 – 
23:30 – 00:30 - 01:30.

Κοινωνικός 
Τουρισμός

Δημοσιεύτηκε η σχετική ΚΥΑ και αναμένεται η δη-
μόσια πρόσκληση ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των 
εργαζομένων και ανέργων για τα voucher του προ-
γράμματος «κοινωνικός τουρισμός».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι είναι:
- ασφαλισμένοι μισθωτοί με 50 ένσημα το 2018
- ασφαλισμένες που έλαβαν 50 ημέρες ειδικής πα-

ροχής προστασίας μητρότητας το 2018
- ασφαλισμένοι που έλαβαν τουλάχιστον 50 ημερή-

σια επιδόματα ανεργίας το 2018
- άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέρ-

γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Οι προϋποθέσεις μπορεί να καλύπτονται και αθροι-

στικά.
Επίσης ωφελούμενοι είναι:
- τα παιδιά δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 και έως 

18 ετών (ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους 
θεωρείται η 1.1.2019).

- παιδιά δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών έμμεσα 
ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα

- παιδιά δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και ανε-
ξαρτήτως ορίου με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσο-
στό 67% και άνω

- σύζυγοι δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμέ-
να μέλη αυτών

- συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων ατόμων με 
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω και μόνο στην πε-
ρίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας.

Δε θεωρούνται δικαιούχοι οι περσινοί δικαι-
ούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού 2018-2019, ανεξαρτήτως από το αν έκα-
ναν χρήση της παροχής ή όχι και οι δικαιούχοι ωφε-
λούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο 
φορέα για την ίδια χρονική περίοδο

1-5 διανυκτερεύσεις

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται από μια έως πέντε δι-
ανυκτερεύσεις, ενώ όσοι επιλέξουν καταλύματα 
στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω δικαιούνται 
(λόγω προσφυγικού) έως 10 διανυκτερεύσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων 
υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της διαδικτυακής πύλης του (oaed.gr). Υποψήφιοι των 
οποίων τα ένσημα δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως υποχρεούνται είτε να επισυνάψουν 
στην αίτησή τους τα σχετικά παραστατικά είτε να τα 
προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2.

Η μοριοδότηση των δικαιούχων πραγματοποιείται 
από τον ΟΑΕΔ και στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια επιλο-
γής, όπως το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά 
περίπτωση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος 
συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας και ο αριθμός 
ημερών ασφάλισης της τριετίας που προηγείται του 
έτους έναρξης του προγράμματος με εισφορές υπέρ 
της Εργατικής Εστίας. Ακόμα, η βαθμολογία προσαυ-
ξάνεται κατά 50% προκειμένου για άτομα με αναπη-
ρία σε ποσοστό 50% και άνω. Μετά τη μοριοδότηση 
οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο 
Δικαιούχων/Ωφελουμένων.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ 
του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά 
των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δι-
καιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα 
Αποκλειομένων εντός τριών εργασίμων ημερών από 
την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

Τέλος, για τη διαμονή στα καταλύματα καταβάλλε-
ται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμ-
μετοχή. Για τους δικαιούχους ωφελούμενους 
που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά 
καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, 
Λέρου και Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι μη-
δενική.

Κολύμβηση
Ξεκινούν στις 18 Ιουνίου 2019 τα μαθήματα κολύμ-

βησης στον Ναυτικό Όμιλο Αντιπάρου. Τα μαθήματα 
θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, 
στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα . 

Τα γκρουπ και οι ώρες θα διαμορφωθούν αναλόγως 
τις συμμετοχές. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρι-
κής βεβαίωσης.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για όλους όσοι ενδιαφέ-
ρονται είναι το 6978 743330.
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Περιφερειακά 
ιατρεία

Η λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων Πάρου 
για τον Ιούνιο 2019 με ώρα λειτουργίας (8.30-14.00), 
έχει ως εξής:

Ιατρείο Νάουσας
14/6 Βερονίκη Αστρακά
18/6 Μάρκος Μαλαματένιος
19/6 Βερονίκη Αστρακά
25/6 Μάρκος Μαλαματένιος
26/6 Βερονίκη Αστρακά
Ιατρείο Μάρπησσας
18/6 Βασιλική Κουλούρη
20/6 Βασιλική Κουλούρη
24/6 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς
14/6 Παναγιώτης Κελεσίδης
18/6 Παναγιώτης Κελεσίδης
20/6 (Από 8.30 έως 11 Κώστος και από 11.30 έως 

14.00 Λεύκες). Παναγιώτης Κελεσίδης
21/6 Παναγιώτης Κελεσίδης
25/6 Παναγιώτης Κελεσίδης
26/6 Παναγιώτης Κελεσίδης.

Καθαριότητα
Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του ενημέρωσε σχε-

τικά με την πορεία της διαδικασίας πρόσληψης προ-
σωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.

Η ενημερωτική ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού προ-

σλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα ο δήμος Πάρου με την υπ. αρ. 49/18-02-
2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπέβαλε 
αίτημα και προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες δια-
δικασίες για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 34 
ατόμων, ήτοι 32 εργατών και 2 οδηγών για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα (καθαριότητα) και αναμένει ακόμα την 
έγκριση από τον ΑΣΕΠ.

Μετά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης και την 
υπ. αρ. 31135/22-04-2019 απόφαση του υπουρ-
γού Εσωτερικών, παρακολουθούμε στενά την πο-
ρεία της διαδικασίας πρόσληψης. Συγκεκριμένα στις 
30/04/2019 έστειλε το σχέδιο ανακοίνωσης για τη 
ΣΟΧ 1/2019 προς έγκριση από τον ΑΣΕΠ και από 
τότε βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο 
Τμήμα Ελέγχου Ανακοινώσεων Έκτακτου Προσωπι-
κού για την πορεία της ανακοίνωσης και αναμένουμε 
ακόμα την απάντηση. 

Μόλις λάβουμε την έγκριση του ΑΣΕΠ, θα ξεκινήσει 
άμεσα η διαδικασία πρόσληψης. 

Στην προσπάθεια κάλυψης των εκτάκτων αναγκών, 
το δημοτικό συμβούλιο με την υπ. αρ. 23/29-01-
2019 απόφασή του υπέβαλε αίτημα για την πρόσλη-
ψη 30 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δίμηνες 
συμβάσεις. Εκδόθηκε  η υπ’ αρ. 2542 ανακοίνωση 
πρόσληψης του δήμου Πάρου. Ενδιαφέρον εκδήλω-
σαν μόνο τρεις εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι προ-
σλήφθηκαν στις 4/3/2019 και η σύμβασή τους έληξε 
στις 3/5/2019.

Η προσπάθεια που καταβάλει ο δήμος για τη διατή-
ρηση του νησιού καθαρού και την εξεύρεση λύσεων 
για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού μέχρι 
να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, συνεχίζεται, 
με τη σύναψη συμβάσεων για τον καθαρισμό των πα-
ραλιών, των αλσυλλίων, τη συλλογή απορριμμάτων 
από τις παραλίες από Αγ. Φωκά μέχρι Βουτάκο, τη 
μεταφορά των κάδων απορριμμάτων από τον οικισμό 
των Λευκών, τα ασπρίσματα των οικισμών και τέλος 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου 
για τη συλλογή των απορριμμάτων της δημοτικής 
Κοινότητας Νάουσας».

Τα περίεργα 
της 
αυτοδιοίκησης

Η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στις εκλογές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει προ του εγκεφαλι-
κού κινδύνου αρκετούς δημάρχους και περιφερειάρ-
χες σε όλη τη χώρα. Αν εξαιρέσουμε 101 δημάρχους 
της χώρας και 6 περιφερειάρχες, όλοι οι υπόλοιποι εί-
ναι έρμαιο των διαθέσεων που θα επιδείξουν οι αντι-
πολιτευόμενοι σύμβουλοι.

Μαζί με όλα τα παραπάνω πρέπει να σημειώσου-
με ότι ακόμα και σε περιοχές που ο επικεφαλής συν-
δυασμού έλαβε το 50+1% από την πρώτη Κυριακή, 
λόγω ενός «τεχνικού ελαττώματος» του Νομοσχεδίου 
«Κλεισθένης», ο πλειοψηφών συνδυασμός δε θα έχει 
την πλειοψηφία των εδρών. Έτσι, στον ακριτικό δήμο 
Ορεστιάδας, ο επικεφαλής συνδυασμού (Β. Μαυρί-
δης), παρά το 50.2% που έλαβε την πρώτη Κυριακή, 
κέρδισε 16 έδρες σε σύνολο 33! Τα ίδια έγιναν και 
στη νοτιότερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 
δήμο Γαύδου, όπου η κ. Μανωλία Στεφανάκη παρά το 
50,29% που έλαβε την πρώτη Κυριακή, εξασφαλίζει 6 
έδρες από τις συνολικά 13 του δημοτικού συμβουλίου!

Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα περίεργα και μει-
οψηφίες εκλεγέντων δημάρχων της χώρας! Κλασικό 
παράδειγμα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κων/νος Ζέρβας, ο οποίος θα έχει 7 όλους και 
όλους δημοτικούς συμβούλους του συνδυα-
σμού του, απέναντι σε 42(!) της αντιπολίτευ-
σης! Ούτε στελέχωση σε προεδρικές θέσεις στους 
Οργανισμούς του δήμου Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να 
κάνει. Έτσι, για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στον 
δήμο Θεσσαλονίκης προβλέπονται τέσσερις θέσεις 
αντιδημάρχων και αν αναλογιστούμε τις πολιτιστικές 
επιχειρήσεις, το λιμενικό ταμείο κλπ, κατανοούμε ότι 
με 7 δημοτικούς συμβούλους που διαθέτει είναι όμη-
ρος της αντιπολίτευσης.

Τα ίδια ισχύουν και για τον δήμο Ηλιούπολης Αθη-
νών, όπου ο εκλεγέντας δήμαρχος, Γ. Χατζηδάκης, έχει 
εκλέξει 6 δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο 41! Έτσι, 
για την ιστορία και εδώ, ο δεύτερος συνδυασμός του 
απερχόμενου δημάρχου, Β. Βαλασόπουλου –που «εί-
ναι στα μαχαίρια» με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο- έχει 
13 δημοτικούς συμβούλους. Παρόμοιες καταστάσεις 
και στον δήμο Χανίων, όπου ο εκλεγέντας δήμαρχος, 
Π. Σημανδηράκης έχει 13 δημοτικούς συμβούλους στο 
συμβούλιο που έχει 49 έδρες, τα ίδια στον δήμο Λευ-
κάδος όπου ο πρώην βουλευτής Πειραιώς, Χ. Καλός, 
έχει 6 δημοτικούς συμβούλους, σε σύνολο 33 δημοτι-
κών συμβούλων κλπ.

Και ας μη νομίζουμε ότι σε επίπεδο Περιφέρειας τα 
πράγματα είναι καλύτερα. Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 
ο εκλεγέντας Κ. Μουτζούρης, έχει 12 συμβούλους σε 
σύνολο 41, στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων,, η κ. Ρόδη 
Κράτσα έχει 12 συμβούλους, σε σύνολο 41, ενώ ο πο-
λύς κ. Γ. Πατούλης, στην Περιφέρεια Αττικής, θα έχει 
39 δικούς του συμβούλους σε σύνολο 101!

Καλά ξεμπερδέματα σε όλους!
Δ.Μ.Μ.

Οδός Ν/ρχου 
Βασιλείου  
Γ. Γράβαρη

Στο τέλος του 1937 ονομάστηκε σημαιοφόρος 
του Λ.Σ. Ακολουθούν διάφορες υπηρεσιακές το-
ποθετήσεις και το καλοκαίρι του ’40 διορίστηκε 
λιμενάρχης στη Μήλο, με το βαθμό του ανθυπο-
πλοίαρχου όπου παρέμεινε έως το τέλος του Ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου. 

Στη Μήλο, στις 14 Αυγούστου 1940, θα γευμα-
τίσει στο εύδρομο «Έλλη», με τον κυβερνήτη, τους 
αξιωματικούς του και τον αρχηγό του στόλου, πα-
ραμονή του άνανδρου τορπιλισμού του από τους 
Ιταλούς, στην Τήνο. 

Στην περίοδο της κατοχής μετείχε ενεργά, με τη 
διοχέτευση πληροφοριών στους συμμάχους, την 
κυκλοφορία του παράνομου τύπου, την οργάνωση 
διαφυγών στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη δικιά 
του διαφυγή στην Αίγυπτο, το Νοέμβριο του 1943, 
όπου συνέχισε τον αγώνα. Στο Κάιρο αναλαμβά-
νει υπηρεσία προαγόμενος σε υποπλοίαρχο στο 
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, της Ελεύθερης 
Ελληνικής Κυβέρνησης. Το 1944 εντάσσεται στο 
αρχηγείο του στόλου, που σκοπό έχει να επιστρα-
φούν πίσω στην Ελλάδα τα πολεμικά πλοία, μετά 
την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Το-
ποθετήθηκε λιμενάρχης Βόλου το 1945, επιστρέ-
φει στην Κεντρική Υπηρεσία και το 1948 πλωτάρ-
χης πια, προξενικός λιμενάρχης στην Τρίπολη της 
Λιβύης, με ειδικότερα καθήκοντα την οργάνωση 
και εποπτεία της σπογγαλιείας. 

Στη συνέχεια ως πλωτάρχης και ως αντιπλοίαρ-
χος μετά, καταλαμβάνει διάφορες θέσεις, ΓΕΝΕ, 
ΝΑΤ, Δ/ντης Οίκου του Ναύτου, ΥΕΝ, Προξενικός 
Λιμενάρχης Λευκωσίας. Το 1953 πηγαίνει στη 
Γαλλία με υποτροφία του ΟΗΕ. Το 1958 αποφοιτά 
με άριστα από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Το 1964 
προάγεται σε πλοίαρχο και το 1966 κεντρικός λι-
μενάρχης Πειραιώς. Το 1968 αρχηγός του λιμενι-
κού σώματος, γενικός διευθυντής του υπουργεί-
ου Εμπορικής Ναυτιλίας. Τον Απρίλιο του 1969 
προάγεται σε υποναύαρχο και αποστρατεύεται, 
λόγω της αντίθεσης του με την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου.   

(πηγές «Παριανά» τευχ. 51, 72, 89, 122) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό Λοχαγού 

Αντωνίου Κορτιάνου, έως την οδό Λοχαγού Ιωάν-
νη Φωκιανού. 

Σημ.: (1η αναφορά για τον ναύαρχο Βασίλειο Γ. 
Γράβαρη, στο τεύχος 466/27-6-2018). 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



9ος υπερµαραθώνιος δρόµος Πάρου
Το περασμένο Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο γύρος της 

Πάρου (υπερμαραθώνιος δρόμος, 54 χιλιομέτρων), με τη συμμετοχή 70 
αθλητών απ’ όλη τη χώρα (τερμάτισαν οι 54 αθλητές).

Πρώτος με χρόνο 4.46.02 τερμάτισε ο Ζαχαρίας Λαμπράκης, ενώ πρώτη 
γυναίκα που τερμάτισε ήταν η Μάγδα Χριστοπούλου με χρόνο 5.06.26. Ο 
τελευταίος χρονικά αθλητής τερμάτισε σε χρόνο 7.40.20.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα -που διοργάνωσε ο δήμος Πάρου και ο 
ΑΟΠ- ήταν πολύτιμη η συνδρομή των στελεχών της αστυνομίας και του 
λιμενικού σώματος, καθώς και των εθελοντών.

*φωτό: Βαγγέλης Νικολάου



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.


