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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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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. 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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 501

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

Τα σκουπίδια
Όπου βρεθείς κι όπου σταθείς, 
σκουπίδια θε να δεις.
Τι εικόνα είναι αυτή, 
για το πιο καθαρό νησί.
Η κατάσταση είναι τραγική, 
αλλά και επικίνδυνη.

Όλοι παραπονιούνται, 
αλλά δεν ευαισθητοποιούνται. 
Ό,τι ώρα και όπου θέλεις τα πετάς, 
και κανένα δεν ρωτάς. 
Δεν μπορώ όμως άλλο να περιμένω, 
και τη λύση σας προσμένω.

Κάποια λύση πρέπει να βρούμε, 
και με αυτή να συμμορφωθούμε.
Υπάρχει ένας αριθμός στην υπηρεσία του πολίτη, 
και η αποκομιδή γίνεται απευθείας από το σπίτι.

Στρώματα και ηλεκτρικές συσκευές, 
ενημερώνουμε γι’ αυτές.
Μπάζα και αδρανή υλικά,
ανακυκλώνονται κι αυτά. 

Στα πράσινα σημεία τώρα πια, 
μεταφέρουμε φυτικά υπολείμματα και κλαδιά.
Ανακύκλωση κάνουμε σωστή, 
με αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό και χαρτί.
Όταν ο κάδος μας γεμίσει, 
και για να μην ξεχειλίσει.

Θα πάμε παρακάτω, 
για να βρούμε άλλον λιγότερο γεμάτο. 
Θα κλείσουμε και το καπάκι, 
για να μην τα πάρει το αεράκι.
Καλό θα ήταν να είχαμε ωράριο όπως παλιά, 
και τα σκουπίδια να πετούσαμε μονάχα τότες πια.

Για όλα τα παραπάνω και για πολλά ακόμα, 
υπάρχει κανονισμός καθαριότητας που δεν τηρείται 

ακόμα. 
Χριστόδουλος Μαούνης

Εκλογές
■ Σύνταγμα
Εφαρμογή Συντάγματος στη χώρα μας έχουμε από 

το 1864. Ως τότε τα Συντάγματα ήταν βραχύβια, με 

πρώτο εκείνο της Α’ εθνοσυνέλευσης, το 1822, στην 
Επίδαυρο. Το Σύνταγμα του 1864 ήταν το πλέον 
φιλελεύθερο της Ευρώπης και θεωρήθηκε ως 
η απαρχή των ευρωπαϊκών Συνταγμάτων για 
την «αρχή της λαϊκής κυριαρχίας». 

■ Σύνταγμα 2
Το πρωτοποριακό σύστημα της καθολικής ψηφο-

φορίας –των ανδρών- του Συντάγματος του 1864, 
ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος, ήταν αυτό 
που προκάλεσε αίσθηση στην Ευρώπη τότε. Για να 
κατανοήσουμε μερικά πράγματα πρέπει να γράψουμε 
ότι στη Γαλλία του διαφωτισμού ή στην Αγγλία του 
φιλελευθερισμού, δικαίωμα ψήφου είχε μόνο το 10% 
των ανδρών που ήταν οι γαιοκτήμονες αστοί. Στην Ελ-
λάδα εξαιρέθηκαν από την ψήφο των ανδρών μόνο οι 
εξαρτημένοι ενήλικες άνδρες, δηλαδή οι οικόσιτοι και 
τα τσιράκια.

■ Ψηφοδέλτιο
Το ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε 

την εποχή της αναθεματισμένης βαυαροκρατίας. Έκα-
νε πρεμιέρα στις δημοτικές εκλογές του 1834 και συ-
νέχισε στις βουλευτικές εκλογές του 1844.

■ Κομματάρχες
Οι συμπαθής Γκρούεζας, με τον λατρεμένο Διονύση 

Παπαγιαννόπουλο, στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο», 
σε σκηνοθεσία (ποιου άλλου) Αλέκου Σακελλάριου, 
ήταν η επιτομή της σάτιρας για τους κομματάρχες στην 
Ελλάδα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται οι κομματάρ-
χες έκαναν την εμφάνισή τους από τις παρατάξεις των 
Ορεινών και των Πεδινών στην εθνοσυνέλευση του 
1862-1864! Οι Πεδινοί του Βούλγαρη ήταν οι δεξιοί 
της εποχής. Οι κομματάρχες του Βούλγαρη «αξιοποίη-
σαν» τις επαφές τους με το σύστημα και ειδικεύτηκαν 
στο να διορίζουν παράνομα στον στρατό και το δημό-
σιο (Βρε τι θυμίζει, τι μου θυμίζει, αχ Ανδρέα αξεπέ-
ραστε!). Οι Ορεινοί των Δ. Γρίβα και Κ. Κανάρη, ήταν 
(με «ποιητική» άδεια) οι «προοδευτικοί» της εποχής. 
Οι κομματάρχες τους ήταν φιλο-βαυαρικοί, αλλά ως 
λέγεται από τους ιστορικούς δεν έφθασαν ποτέ την 
«αξία» των αντιπάλων τους!

■ Πώς «γεννήθηκαν»
Οι κομματάρχες «γεννήθηκαν» ουσιαστικά στις πρώ-

τες εκλογές με ψηφοδέλτιο, που γράψαμε πιο πάνω. 
Όταν εφαρμόστηκε το ψηφοδέλτιο δίνονταν στους 
ψηφοφόρους ένα λευκό χαρτί. Οι ψηφοφόροι στο πα-
ραβάν σημείωναν χειρόγραφα τον υποψήφιο της αρε-
σκείας τους. Λόγω του ότι όμως αναφερόμαστε στον 
19ο αιώνα –που η Ελλάδα είχε βγει από τα χρόνια της 
τουρκοκρατίας- οι περισσότεροι συμπατριώτες μας 
ήταν αγράμματοι! Έτσι, εμφανίστηκαν οι κομματάρ-
χες που έγραφαν τα ψηφοδέλτια και οι ψηφοφόροι 
τα έριχναν στις κάλπες! Μ’ αυτόν τον τρόπο καταλα-
βαίνουμε σήμερα την ατάκα «έχω 100 ψηφοφόρους» 
κλπ. Δηλαδή, μέσω του τρόπου με το να σημειώνουν 
στα ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψήφιων, γεννή-
θηκαν οι κομματάρχες!

■ 20ος αιώνας
Οι κομματάρχες στη συνέχεια απέκτησαν τόση με-

γάλη δύναμη, που ειδικά στην Πελοπόννησο οι εφη-
μερίδες της εποχής δεν έδιναν και τόση προσοχή στα 
ονόματα των υποψήφιων εθνοπατέρων, αλλά στο 
ποιοι κομματάρχες ήταν με ποιον! Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα ήταν η μεγάλη εφημερίδα της εποχής (Κυ-
νουρία), στις εκλογές του 1935. Οι εκλογές εκείνες 
ήταν μία διαμάχη της δεξιάς. Άλλοι δεξιοί υποστήριξαν 
το Λαϊκό Κόμμα του Τσαλδάρη και την ΕΡΕ του Κονδύ-
λη και άλλοι δεξιοί συσπειρώθηκαν στους ακραιφνείς 
Βασιλικούς του Ιω. Μεταξά. Η τρίτη δύναμη που κα-
τέβηκε στις εκλογές ήταν οι κουμουνιστές και οι συ-
μπράττοντες μαζί τους. (Για την ιστορία ο Μεταξάς, αν 
και εξέλεξε 7 βουλευτές, με τους ανεξάρτητους μαζί, 
ενώ τα δεξιά κόμματα είχαν εκλέξει 287 βουλευτές, 
διορίστηκε πρωθυπουργός το 1936). Στην Πελοπόν-
νησο (που ψήφιζαν δεξιά και τα δένδρα…) ξέσπασε 
«πόλεμος» μεταξύ των δύο δυνάμεων (Λαϊκό Κόμμα 
– ΕΡΕ και Μεταξάς - συνεργαζόμενοι. Η εφημερίδα 
«Κυνουρία» έγραψε: «Η προεκλογική κίνησις παρου-
σιάζεται μάλλον χλιαρά και τούτο διότι ακόμα δεν 
απεσαφηνίσθη ποίοι θα είναι οι καταρτισθησόμενοι 
συνδυασμοί και ιδίως ποία η στάσις του κ. Τουρκοβα-
σίλη. Κυρίως όμως δύο ρεύματα παρουσιάζονται, το 
εν υπέρ του Λαϊκού συνδυασμού και ιδίως υπέρ του 
κ. Γιαννόπουλου, υπό τον τοπικόν παράγοντα κ. 
Γεώργιον Παναγιωτόπουλον, και έτερον υπέρ του 
κ. Τουρκοβασίλη, υπό τον επίσης τοπικόν παράγο-
ντα ιατρόν κ. Μιχ. Μαρούδην».

■ «Δαγκωτό!», «Τον μαύρισα!»
Το Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων, στις εκλο-

γές του 1849, καθιέρωνε τη δια σφαιριδίων μυστική 
ψηφοφορία. Το σφαιρίδιο ήταν ένας μολυβένιος βό-
λος, τον οποίο ο ψηφοφόρος έριχνε σε μια κάλπη 
χωρισμένη σε δύο χώρους. Έναν για το ναι, που είχε 
χρώμα άσπρο, και έναν για το όχι, που είχε χρώμα 
μαύρο, ανάλογα με το αν ήθελε να υπερψηφίσει ή να 
καταψηφίσει. Από την ψηφοφορία με τα σφαιρίδια, 
έχουν μείνει μέχρι σήμερα οι φράσεις «τον μαύρισε», 
«έφαγε μαύρο». Οι φανατικοί ψηφοφόροι δάγκωναν 
το σφαιρίδιο και άφηναν ίχνη των δοντιών τους, για 
να δηλώσουν αφοσίωση στον υποψήφιο που επέλε-
γαν. Έτσι, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούμε τη φράση «το 
έριξα δαγκωτό».

Δ.Μ.Μ.

φωνίες
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα το 1981 και κατάγοµαι από την Τήνο. Είµαι απόφοιτος του τµήµατος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Νεότερη Ιστορία 
και Πολιτική Επιστήµη. Υπήρξα µέλος της Φοιτητικής Παράταξης της Νέας 
∆ηµοκρατίας (∆ΑΠ/Ν∆ΦΚ) στο Πανεπιστήµιο, Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Κυκλάδων, 
µέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού 
Συµβουλίου της ΟΝΝΕ∆ για θέµατα ναυτιλίας και 
νησιωτικής πολιτικής. Παράλληλα έχω αναπτύξει 
έντονη δράση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέχρι 
σήµερα εργάζοµαι ως επιστηµονικός συνεργάτης 
σε θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου στο γραφείο 
του προέδρου της Ν∆. 

ΟΡΑΜΑ
Το όραµα µου για τις Κυκλάδες βασίζεται στο τρίπτυχο: 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται:
• Προώθηση στρατηγικής γαλάζιας ανάπτυξης. 
• Τόνωση  πρωτογενούς δραστηριότητας και σύνδεσή της µε το τουριστικό προϊόν του 
κάθε νησιού.
• Ενίσχυση  λιµενικών υποδοµών.
• Προώθηση της ενεργειακής αυτονοµίας των νησιών.
• Στοχευµένες χωροταξικές παρεµβάσεις για το περιβάλλον και τον τουρισµό.
• "Κυκλική" διαχείριση των υδάτινων πόρων και υποδοµών.
•  Στρατηγική διαχείρηση αποβλήτων και  πλαστικών
•  Εφαρµογή της "έξυπνης" τεχνολογίας στις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
•  Θαλάσσια οικοσυστήµατα για βιώσιµες αλιευτικές κοινότητες. 

Οι Κυκλάδες
    σε πρώτο πλάνο

Κοινωνία

Το ΚΚΕ 
ενάντια σε όλα 
τα ναρκωτικά

Σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Μέρα Κατά 
των Ναρκωτικών, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών 
μάς βρίσκει μπροστά σε άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα 
για το λαό και τη νεολαία, την επικίνδυνη πολιτική της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που με τη συναίνεση και των άλ-
λων κομμάτων (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κ.λπ.) μεθοδεύει νομοθε-
τικά και ιδεολογικά τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών 
και την αθώωση της χρήσης.

Αυτή η πολιτική είναι που:
- Αθωώνει την κάνναβη ως ναρκωτικό, με αποτέ-

λεσμα να αυξάνεται συνεχώς η χρήση της, να μειώ-
νεται διαρκώς η ηλικία πρώτης επαφής ειδικά των 
μαθητών με την κάνναβη, να αυξάνεται η εξάρτηση 
νέων ανθρώπων από αυτήν και ο Δείκτης Αίτησης 
Θεραπείας με κύρια ουσία εξάρτησης την κάνναβη 
στη χώρα μας σήμερα να είναι στο 46%, από 25% 
που ήταν την προηγούμενη 5ετία.

- Συνεχίζει να ενισχύει ως κύριο μοντέλο θεραπεί-
ας τα υποκατάστατα της ηρωίνης (μεθαδόνη, βου-

πρενορφίνη), τα οποία ήδη σε αρκετές χώρες της 
ΕΕ είναι η κύρια ουσία εξάρτησης για την οποία οι 
χρήστες ζητούν θεραπεία και ήδη σε 5 χώρες της ΕΕ 
οι θάνατοι από υποκατάστατα είναι περισσότεροι από 
τους θανάτους από ηρωίνη. Τα «πολυδιαφημιζόμενα» 
προγράμματα υποκατάστασης, που τάχα θα έλυναν το 
πρόβλημα, ασφαλώς δεν το έλυσαν και πάνω στην 
αποτυχία τους διαφημίζουν ως λύση τους Χώρους 
Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ).

- Με κλιμακούμενο τρόπο προωθεί το συμβιβασμό 
με τα ναρκωτικά και μέσα από τους ΧΕΧ, που ουσια-
στικά γκετοποιούν τους χρήστες, μειώνουν το κίνητρο 
για θεραπεία, ενθαρρύνουν τη χρήση και ενισχύουν 
την κοινωνική ανοχή για τη διάδοση των ναρκωτι-
κών. Το επόμενο κυβερνητικό βήμα που ετοιμάζουν 
είναι «πρόγραμμα ναλοξόνης στο σπίτι», δηλαδή να 
εκπαιδευτεί ο χρήστης και η οικογένειά του για χρήση 
στο σπίτι με ειδικές συσκευασίες της ουσίας που θα 
παρέχει το κράτος.

Απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική, που θέλει κυρίως 
τους νέους ανθρώπους στο περιθώριο της ζωής και 
της κοινωνικής δράσης, το ΚΚΕ παλεύει:

- Για να είναι ο άνθρωπος πρωταγωνιστής της κοι-
νωνικής ζωής, με καθαρή συνείδηση.

- Για να μπορεί να αγωνίζεται και να δημιουργεί με 
βάση τις δικές του ανάγκες και όχι να αποσύρεται 
στον ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών.

Το ΚΚΕ διεκδικεί τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φο-

ρέα Πρόληψης - Θεραπείας - Κοινωνικής Επανέντα-
ξης, δημόσιου και δωρεάν, ενίσχυση των «στεγνών» 
θεραπευτικών προγραμμάτων και των Κέντρων Πρό-
ληψης και προτάσσει διεκδικήσεις για μια αντιναρ-
κωτική πολιτική που έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη 
μείωση της ζήτησης, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει 
η Πρωτογενής Πρόληψη.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό και τη νεολαία να αγωνιστούν 
ενάντια στη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, στην 
αθώωση της κάνναβης, στη νομιμοποίηση της χρή-
σης μέσα από τους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης. 
Η στάση του ΚΚΕ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά να 
αποτελέσει κριτήριο ψήφου για το λαό και τη νεολαία 
μπροστά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Για το ΚΚΕ η πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά εί-
ναι υπόθεση πρώτης γραμμής και με αυτό το πλαίσιο 
θα συνεχίσει να αναλαμβάνει διεκδικητικές πρωτο-
βουλίες μέσα στο εργατικό, το μαζικό και το νεολαιί-
στικο κίνημα».



4 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 29 Ιουνίου 2019Ειδήσεις

Πρόξενος 
της Αυστρίας 
ο κ. Ιω. 
Ανδρεόπουλος

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα από τις 
5/4/2019, που εκδόθηκε με πρόταση του υπουργού 
Εξωτερικών «αναγνωρίζεται ο Ιωάννης Ανδρεόπου-
λος του Λουκά, ως επίτιμος πρόξενος της δημοκρατί-
ας της Αυστρίας με έδρα την Πάρο και δικαιοδοσία σε 
όλα τα νησιά των Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου».

Στις 10/7/2019, στις 7 το απόγευμα, στον προαύ-
λιο χώρο του δήμου Πάρου (Αγία Άννα Παροικιάς), θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξής του ως επίτι-
μου πρόξενου της Αυστριακής δημοκρατίας, όπου θα 
παρευρεθεί η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα, 
Andrea Ikic Boem και επίσημες αρχές του τόπου. Νω-
ρίτερα στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός του 
επίτιμου προξενείου της Αυστρίας, στην πλ. Μαντώς 
Μαυρογένους στην Παροικιά, στο κτίριο Κοντόσταυ-
λου, (1ος όροφος), όπου στεγάζεται και το δικηγορικό 
γραφείο του κ. Ιωάννη Ανδρεόπουλου. 

Φεστιβάλ στο 
Πάρκο Πάρου

Μια μοναδική παράσταση για την πολιτιστική ζωή 
της Πάρου δόθηκε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στο Περι-
βαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο, ανοίγοντας το Φε-
στιβάλ στο Πάρκο για το 2019.

Η παράσταση χορού The Festival Ballet Ensemble, 
από μία ομάδα 8 χορευτών του φημισμένου New York 
City Ballet, μας μάγεψε, με την υπέροχη μουσική, τις 
εμπνευσμένες χορογραφίες και τη δεινότητα και τον 
εκφραστικό πλούτο των χορευτών.

Το θέατρο «Αρχίλοχος», ήταν γεμάτο και ενθαρ-
ρυντικό είναι ότι ανάμεσα στους θεατές ήταν πολλά 
παιδιά και ιδιαίτερα μαθητές των σχολών χορού της 
Πάρου, για τους οποίους το εισιτήριο ήταν μειωμένο. 
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή και οι καλλιτέ-
χνες ευτυχείς που εμφανίστηκαν σε αυτόν τον μαγικό 
χώρο και μπροστά σε ενθουσιώδεις θεατές.

Τέλος, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο Πάρκο συ-
νεχίζεται με χορό, με την ετήσια καλοκαιρινή παράστα-
ση της Σχολής Χορού της Νάουσας Central School of 
Ballet, με ελεύθερη είσοδο.

Τηλεδιάσκεψη 
στα ΕΠΑΛ

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2019-20 
σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας θα εγκα-
τασταθεί εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης -τηλεκπαίδευσης 
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ», με στόχο να συμβάλλει στη δικτύ-
ωση των σχολικών μονάδων, αλλά και στην επικοινω-
νία τους με συνεργαζόμενους φορείς στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

 Με τον εξοπλισμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα 
απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών 
σημείων  σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) με-
ταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή 
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα 
διαδραστικό σύστημα τηλεδιάσκεψης -- τηλεκπαί-
δευσης το οποίο περιλαμβάνει επίτοιχο διαδραστικό 
βιντεοπροβολέα, φορητό Η/Υ, πίνακα προβολής και 
παρελκόμενα (κάμερα – ηχεία – μικρόφωνο – πολύ-
μπριζο).

Η υλοποίηση του έργου, που είναι ενταγμένο στο 
ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 1.224.000 ευρώ, συ-
νίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη 
λειτουργίας εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.

Κτηνοτροφία
Υπεγράφη στις 25/6 η απόφαση που καθορίζει το 

ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτη-
νοτροφίας για το έτος 2018 και αφορά τα ειδικά δι-
καιώματα των κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, το ποσό της ενίσχυσης για το Μέτρο 
1 (βοοειδή) καθορίζεται στα 247,90 ευρώ ανά ΜΜΖ 
(Μονάδα Μεγάλου Ζώου) και για το Μέτρο 2 (αιγο-
πρόβατα) στα 46,40 ευρώ ανά ζώο. Τα ποσά αυτά εί-
ναι αυξημένα σε σχέση με την ενδεικτική τιμή, κατά 
5,2% στα βοοειδή και κατά 24,6% στα αιγοπρόβατα. 

Σας προσκαλώ στην πρώτη 
µου ατοµική έκθεση 
ζωγραφικής, µε θέµα 
«Ελένη της Τροίας, 36+1».

Ένα ταξίδι µέσα απο 
τα µάτια µου, και τις µνήµες, 
εκεινης της Ωραίας αλλά 
και όλων των αγνώστων
Ελενών των αιώνων.
Ένα ταξίδι µε Θεούς 
και θεριά, 36 ζωές 
και Μια τώρα.

Εγκαίνια 1η Ιουλίου
ώρα 20.00

Κτήριο Κέντρου Καλών 
Τεχνών Αιγαίου,
αγορά Παροικιάς.
Aegean center school 
for the fine arts 

∆ιάρκεια 1-15 Ιουλίου
Ώρες καθηµερινά 19.00-23.00

Ελένη Φωκιανού
M: fokianou@yahoo.gr
I: eleniof_troy
F: Eleni of Troy by Eleni Fokianou
www.elenio¶roy.gr

Πρόσκληση

Φωτο: 
Σταύρος Νιφλής
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Η Αλ. 
Δαρζέντα στα 
νησιά των 
Κυκλάδων

Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας περιοδείας στα 24 
κύρια νησιά των Κυκλάδων (η οποία συνεχίζεται μέ-
χρι αυτή την ώρα και θα τελειώσει δύο μέρες πριν 
τις εκλογές) η νέα υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων, 
Αλεξάνδρα Δαρζέντα Κουτρουλιά, η οποία προέρχεται 
από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, και ζει και εργάζεται στην 
Οία της Σαντορίνης τα τελευταία 25 χρόνια, είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει προσωπικά με τους πολίτες το 
«Σχέδιο Ελλάδα» του Κινήματος Αλλαγής και να ση-
μειώσει τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 

Σε συζητήσεις που έγιναν σε χώρους δουλειάς, σπί-
τια, καταστήματα, προαύλια ναών και μοναστηριών 
και στις πλατείες των νησιών, τονίστηκε η σταθερή 
και αταλάντευτη απόφαση του Κινήματος Αλλαγής 
για περήφανη και αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, με 
σκοπό την επαναδραστηριοποίηση και την εμφύσηση 
νέας πνοής στην μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ οι οποίοι απογοητεύτηκαν, ξεγελάστηκαν και 
υποχώρησαν, παραμένουν όμως πάντοτε παρόντες.

Η αντίδραση των πολιτών, υπήρξε εξόχως συγκινη-
τική. Άνθρωποι που είχαν να βρεθούν και να συνομι-
λήσουν πάνω από 10 χρόνια, βρέθηκαν ξανά στο ίδιο 
τραπέζι, κινούμενοι από την βαθειά δημοκρατική τους 
συνείδηση και την πιθανότητα μιας νέας ελπίδας, ενός 

νέου ΠΑΣΟΚ στηριγμένου σε νέα (και πολύ ενδιαφέ-
ροντα) πρόσωπα, που στηρίζεται πάντως και στην μα-
κρόχρονη εμπειρία και τα οράματα που έκαναν την Ελ-
λάδα μια καλύτερη χώρα, μέσα στα σύγχρονα πλαίσια 
του Κινήματος Αλλαγής. Παραμερίστηκαν έριδες και 
παρεξηγήσεις, πολίτες είπαν επί λέξει ότι περίμεναν 
χρόνους πολλούς να πάει κάποιος στην πόρτα τους, 
κάνοντας την νέα υποψήφια βουλευτή, Αλεξάνδρα 
Δαρζέντα Κουτρουλιά, να αποκτήσει την πεποίθηση 
ότι σύντομα θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα για 
τις Κυκλάδες και την τατρίδα, ένας δρόμος γεμάτος 
αξιοπρέπεια και προκοπή.

Έγιναν σημαντικές πολιτικές συζητήσεις σε τόπους 
πολύ διαφορετικούς, από την κοσμοπολίτικη Μύκο-
νο μέχρι την πανέμορφη και ολιγάνθρωπη Κύθνο, την 
εξαίσια Κίμωλο ή την βιομηχανική -σχεδόν- Μήλο, μέ-
χρι τα χωριά της Τήνου, την αστική και πλούσια Άνδρο, 
τις γειτονιές της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου, την 
καθαρή και όμορφη Σίφνο, την Πάρο της ευγένειας 
και του πολιτισμού ή την διπλανή Νάξο με τον συνε-
ταιρισμό και τα κορυφαία προϊόντα της και τόσα άλλα 
νησιά το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως 
η Κέα, η Σέριφος και φυσικά η ίδια η Σαντορίνη. Όλες 
οι συζητήσεις είχαν ένα κοινό παρονομαστή: Την αξι-
οπρέπεια, την τρωθείσα εθνική υπερηφάνεια, την νίκη 
απέναντι στον επερχόμενο φασισμό και την επαναχά-
ραξη ενός νέου προοδευτικού δρόμου, που να πατάει 
στα παλιά σίγουρα σημάδια.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου: «Οι επερχόμενες 
εκλογές της 7ης Ιουλίου μπορούν να δώσουν εύκολα 
στις Κυκλάδες εύκολα μια ακόμα έδρα για το Κίνημα 
Αλλαγής, τον μόνο πολιτικό χώρο που αύξησε τις δυ-
νάμεις του στις Κυκλάδες. Η δισταυρία στο ψηφοδέλ-
τιο, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ψηφοφόρο να στείλει 

ένα ηχηρό μήνυμα στην νέα Βουλή, συνδυάζοντας πι-
θανά παλιά και νέα πρόσωπα ή δίνοντας την ευκαιρία 
σε μια νέα γυναίκα να πολεμήσει για  προβλήματα σε 
επίπεδο οικογένειας, παιδιών, πρόνοιας, περίθαλψης 
αλλά και να συνδιατυπώσει με παλιούς και νέους συ-
ναδέλφους το όραμα μιας Ελλάδας που μας ανήκει 
πραγματικά.

Κανείς δεν περίμενε, πριν από λίγα μόλις χρόνια, 
αυτό το τρομερό πισωγύρισμα προς τη συντήρηση 
κι αυτό το άθλιο μασκάρεμα κάποιας «αριστεράς» με 
εντελώς συντηρητικές θέσεις. Η δεξιά που παρουσι-
άζεται ως σωτήρας, έρχεται να συνεχίσει και φυσικά 
να υπερβάλει ακριβώς την ίδια πολιτική, χωρίς την 
ανάγκη κάποιου προσωπείου.

Ο Δημοκρατικός χώρος, δεν μπορεί να ξεγελαστεί 
ξανά. Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να εγγυηθεί τα 
αυτονόητα και η κ. Αλεξάνδρα Δαρζέντα Κουτρουλιά 
είναι μια εντελώς άφθαρτη επιτυχημένη επαγγελματί-
ας και ζητά με θάρρος και τόλμη να την επιλέξουμε».

Τέλος, οι πολίτες των νησιών μας μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με την κ. Αλεξάνδρα Δαρζέντα Κουτρου-
λιά, στον αριθμό τηλεφώνου: 698 3196097.

Κυκλάδες
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Το fair play 
στις δημοτικές 
εκλογές 

* Αφιερωμένο στους υποψήφιους που δεν εκλέ-
χθηκαν.

Κάποιος είχε την αφέλεια να παρομοιάσει τους προ-
εκλογικούς αγώνες με τους αθλητικούς, λησμονώντας 
ότι στους αθλητικούς αγώνες ισχύουν κανόνες καθα-
ρού και δίκαιου παιχνιδιού, το γνωστό fair play.

Στους αθλητικούς αγώνες τιμωρείται με αποκλεισμό 
όποιος επιχειρήσει να παρεμποδίσει συναθλητή στην 
άσκηση του αθλήματός του (π.χ. τρικλοποδιά σε αγώ-
να δρόμου).

Τρικλοποδιές και άλλες μεθοδεύσεις θα βρει κανείς 
στις δημοτικές εκλογές, όπου ορισμένοι υποψήφιοι 
αποκλείουν συνυποψήφιους με διάφορα τεχνάσματα. 
Έτσι, βλέπουμε να κερδίζουν τις εκλογές άτομα που 
κανονικά δε θα έπρεπε να εκλεγούν, ή δεν θα έπρεπε 
να λάβουν τόσους ψήφους, αν δεν είχαν κάνει μυστι-
κές συμφωνίες με άλλους υποψήφιους και δεν είχαν 
διανείμει σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Οι επισκέψεις 
τους «πόρτα πόρτα» έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όχι για 
να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, αλλά για να 
δεσμεύσουν αφελείς ψηφοφόρους με υποσχέσεις και 

με υπενθυμίσεις αιώνιας φιλίας ή κάποιας κουμπαρο-
συγγένειας.

Τελικά θα έλεγε κανείς ότι στις δημοτικές εκλογές 
μπορεί να εκλεγεί κάποιος όχι γιατί πραγματικά αξίζει, 
αλλά επειδή έχει μεγάλο σόι, επειδή ανήκει σε κάποιο 
κόμμα, επειδή τυχαίνει να είναι γνωστός, επειδή εκ-
βιάζει, επειδή είναι ειδικός με το «πόρτα-πόρτα» και 
γνωρίζει το κόλπο με τους κατευθυνόμενους ψήφους. 
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι υποψήφιοι που εκλέ-
γονται με την αξία τους, χάρη στο έργο τους, τη φήμη 
τους, την ιστορία και την πείρα τους στην αυτοδιοίκη-
ση και για την κοινωνική τους προσφορά.

Τελικά ποιοι είναι οι χαμένοι; Όσοι λόγω αξιοπρέ-
πειας δε δέχονται να ακολουθήσουν τον δρόμο της 
ψηφοθηρίας και όσοι υποψήφιοι είναι καινούργιοι 
χωρίς προηγούμενη πείρα και μπαίνουν στον αγώνα 
«ξυπόλητοι στα αγκάθια». Έτσι, οι νεοεισερχόμενοι 
υποψήφιοι ξεκινούν με ενθουσιασμό, με την πεποίθη-
ση ότι οι συμπολίτες τους θα τους φηφίσουν και όσο 
πλησιάζουν οι εκλογές, ο ενθουσιασμός και οι ελπί-
δες τους για πρόκριση αυξάνονται. Οι οπαδοί της δι-

κής τους παράταξης τους καταχειροκροτούν και τους 
συγχαίρουν ενώ οι συνυποψήφιοι τους εύχονται καλή 
επιτυχία, όταν την ίδια στιγμή ορισμένοι από αυτούς  
ετοιμάζουν σχέδια για το πώς θα τους παραμερίσουν 
για να βγουν οι ίδιοι. Και όταν τα αποτελέσματα δεν 
είναι τα αναμενόμενα, τότε απογοητεύονται και διε-
ρωτώνται τι πήγε λάθος. Αργότερα θα μάθουν ότι για 
να πετύχουν στις εκλογές δεν φτάνει μόνο να γίνουν 
γνωστοί και να έχουν παρουσιάσει κάποιο έργο, θα 
πρέπει να  γνωρίζουν και την στρατηγική του «θαψί-
ματος» μερικών συνυποψηφίων για να επιβιώσουν 
εκείνοι. Μπορεί ορισμένοι να μη θέλουν να το παρα-
δεχτούν, αλλά στις εκλογές ισχύει «ο θάνατός σου η 
ζωή μου».

Το συμπέρασμα με όλα αυτά που συμβαίνουν στις 
δημοτικές εκλογές είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλο-
γών δεν εκφράζει την πραγματική βούληση των ψη-
φοφόρων και το ερώτημα που παραμένει για ορισμένα 
χωριά της Πάρου είναι: «άραγε το αποτέλεσμα θα 
ήταν το ίδιο αν μερικοί υποψήφιοι δεν «έπαι-
ζαν» με τα ψηφοδέλτια και δεν χειραγωγούσαν  
τους ψηφοφόρους;»  

Όπως και να έχουν τα πράγματα, να μην ξεχνάμε ότι 
την τελική ευθύνη στις εκλογές την έχουν οι ψηφο-
φόροι οι οποίοι δεν πρέπει να δέχονται σταυρωμένα 
ψηφοδέλτια, να μην ενδίδουν στις πιέσεις ή στις υπο-
σχέσεις κανενός και να υπακούουν μόνο σε ό,τι τους 
υπαγορεύει η συνείδησή τους.

Δημήτρης Καλανδράνης

Μαζί για τις Κυκλάδες!
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Υπ. Βουλευτής  Κυκλάδων
Σοφία Θεολογίτου Μονογιού Κατερίνα

Σε αυτές τις εκλογές, συνεχίζω την πορεία µου

στα όµορφα νησιά των Κυκλάδων δίπλα στους

φιλόξενους κατοίκους.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Άποψη



ΤΩΡΑ
ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ∆Υ
ΝΑΜΗ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΙΣΧΥΡΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η Κοµµατική Οργάνωση Κυκλάδων του ΚΚΕ ανακοίνωσε τους υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ στις Κυκλάδες για  εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. 

Πρόκειται για αγωνιστές που είναι µπροστά σε όλους τους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί στα νησιά µας, 
στο µαζικό λαϊκό κίνηµα, στα σωµατεία και στους συλλόγους που ανήκει ο καθένας τους.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι σας!
Το χρειαζόµαστε όλοι για να πάρουµε δύναµη που θα επιστρέφει κάθε µέρα στο λαό.

Για να φωτίσουµε επιτέλους το δικό µας δρόµο, το δρόµο του λαού µε την εξουσία στα δικά του χέρια.

Τώρα, όλες και όλοι στη µάχη για την ενίσχυση του ΚΚΕ.
Αυτή είναι και η µόνη κερδισµένη ψήφος!

Καΐλης Νικόλας
Γεννήθηκε το 1984. Απόφοιτος του ΤΕΙ
∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλ-
λοντος ∆ράµας µε µεταπτυχιακό από το Τµήµα
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ. Είναι µέλος της Ελληνικής Βοτανικής
Εταιρείας, µε δηµοσιεύσεις σε ξένα και ελληνι-
κά περιοδικά. Εργάζεται µε σύµβαση ορισµέ-
νου χρόνου στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Κυκλάδων. 

Είναι µέλος του ∆Σ του Σωµατείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κυκλάδων
και εκλεγµένος µε την ∆ΑΣ στο ∆Σ του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων. 
∆ηµοτικός Σύµβουλος µε τη Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου και υποψήφιος
βουλευτής Κυκλάδων του ΚΚΕ το 2015.

Πρωτόπαπα Φρατζέσκα
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Τήνο. Είναι 33 
χρονών. Πτυχιούχος της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του τµήµατος Φυσικής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών. Συµµετείχε ενεργά στο
φοιτητικό κίνηµα. Αδιόριστη εκπαιδευτικός. 
Υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος µε τη
Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου το 2014 και
υποψήφια δηµοτική σύµβουλος στο ∆ήµο

Τήνου µε τη Λαϊκή Συσπείρωση στις δηµοτικές εκλογές το 2019. 
Υπήρξε υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων του ΚΚΕ στις εκλογές του
2015.

Τσάτσα Μαρία
Είναι 34 χρονών. Απόφοιτος του τµήµατος
Μαθηµατικών του ΕΚΠΑ. Μέλος της εξελεγκτι-
κής επιτροπής της ΟΓΕ. Τα 2 τελευταία χρόνια
δουλεύει ως αυτοαπασχολούµενη στο τουρι-
στικό κλάδο στο νησί της Πάρου, τόπος
καταγωγής της µητέρας της.

Χαραλαµπάκος Ορέστης
Γεννήθηκε στην Αθήνα και µεγάλωσε στη
Σαντορίνη, τόπο καταγωγής της µητέρας του. 
Είναι 29 ετών. Απόφοιτος του τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης µε
µεταπτυχιακό στην Πληροφορική και τα
Πολυµέσα. Ανέπτυξε πλούσια δράση στο
φοιτητικό κίνηµα. Εργάζεται ως ιδιωτικός
υπάλληλος. Είναι µέλος του ∆Σ της Ένωσης

Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εκλέχτηκε δηµοτικός σύµβουλος µε τη Λαϊκή
Συσπείρωση Θήρας το 2010 και ήταν υποψήφιος στις δηµοτικές
εκλογές το 2019.  

Ρεµούνδου Kατερίνα
Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι µητέρα
µια ενήλικης κόρης. Από το 2006 ζει στην
Άνδρο και διατηρεί το εστιατόριο «Του Ζοζέφ» 
στον Πιτροφό της Άνδρου, όπου εργάζεται ως
µαγείρισσα. Παράλληλα παραδίδει µαθήµατα
παραδοσιακής µαγειρικής µε βάση την ελληνι-
κή λαογραφία και τα ελληνικά έθιµα. Ήταν
υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος µε τη

Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου στις περιφερειακές εκλογές το
2014 και το 2019.

Σοφικίτης Μιχάλης
Γεννήθηκε στη Νάξο και κατοικεί στην Αθήνα. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων και
σταδιοδρόµησε ως αξιωµατικός Πεζικού. 
Υπηρέτησε σε νευραλγικές θέσεις των Ε∆ και
αποστρατεύτηκε, µε αίτησή του, µε το βαθµό
του Ταξίαρχου, ενώ υπηρετούσε ως ∆ιευθυ-
ντής Στρατονοµίας του ΓΕΣ. Είναι ιδρυτικό
µέλος της Κίνησης για τη Εθνική Άµυνα και

υπήρξε πολλά χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης. 
Ήταν υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στην
Ηλιούπολη και υποψήφιος Ευρωβουλευτής το 2019.
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Όλα αυτά τα λάθη έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλά-
δα να ανακυκλώνει μόνο το 16% των απορ-
ριμμάτων της, με αποτέλεσμα να πηγαίνει χαμένη η 

όλη προσπάθεια που γίνεται.

Υπάρχουν υλικά, τα οποία ναι μεν προέρχονται από 

ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά δεν ανακυκλώνονται και 

πρέπει να τα τοποθετούμε στους συμβατικούς κάδους 

σκουπιδιών. Να επισημάνουμε πως λόγω ελλιπούς 

ενημέρωσης, τα τοποθετούμε στους μπλε κάδους, με 

αποτέλεσμα να προξενούμε κακό στο περιβάλλον. Η 

χώρα μας δυστυχώς δε δείχνει το καλύτερο πρόσωπό 

της όταν έχει να κάνει με το θέμα της ανακύκλωσης. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Infobank Helestat 
(euractiv), μπορεί να έχουμε βελτιωθεί σαν χώρα τα 

τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά πα-

ρόλα αυτά, είμαστε ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα συ-

γκριτικά με τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βρισκόμαστε στην 22η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες. 

Η Ελλάδα ανακυκλώνει το 16% των απορριμμάτων 

της, όταν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν επιδόσεις 

της τάξης του 70%. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο σο-

βαρό αν αναλογιστεί κανείς πως η οδηγία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης κάνει λόγο για το 50% των οικιακών 

απορριμμάτων έως το 2020.

Σημαντικές διευκρινήσεις

- Οι λερωμένες συσκευασίες δεν ανακυκλώ-
νονται ενώ δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην 

διαδικασία διαχωρισμού των υπόλοιπων ανακυκλώ-

σιμων υλικών.

- Οι συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα από 

φαγητό, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται από τα 

ταχυφαγεία, με πιο κλασικό παράδειγμα τα κουτιά πί-

τσας, αν δεν μπορούν να καθαριστούν πλήρως, τότε 

πρέπει να επιλέγουμε τους κανονικούς κάδους απορ-

ριμμάτων. Οι συσκευασίες πρέπει να ρίχνονται 
στην ανακύκλωση άδειες και καθαρές. Μπο-

ρούμε, για παράδειγμα, να σκουπίσουμε ένα κεσεδά-

κι γιαουρτιού ή να το ξεπλύνουμε με λίγο νερό. Αυτό 

ισχύει και για τις συσκευασίες τετραπάκ.

- Τα σπασμένα γυαλιά δεν ανακυκλώνονται.
Μπορεί το γυαλί σαν υλικό να είναι ανακυκλώσιμο 

και να έχει θέση στον γνωστό σε όλους μας μπλε κάδο, 

θα πρέπει όμως να θυμόμαστε πως ο διαχωρισμός 
όλων των υλικών γίνεται από ανθρώπους. 
Συνεπώς η ρίψη σπασμένων γυαλιών στους κάδους 

δεν βοηθάει, αντιθέτως αποτελεί σοβαρό κίνδυνο 
τραυματισμού για τους εργαζόμενους.

- Μικρά κομμάτια χαρτιού

Τα μικρά χαρτάκια δυσχεραίνουν το έργο της δια-
λογής και συνήθως καταλήγουν στις χωματερές. Γι’ 
αυτό, καλό είναι να μη σκίζουμε τα χαρτιά πριν τα ρί-
ξουμε στον κάδο, απλώς τα τσακίζουμε. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε πως το βρεγμένο χαρτί όπως και το 
λερωμένο - λαδωμένο ΔΕΝ έχουν θέση στους 
μπλε κάδους, καθώς όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται, 
αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα 
υλικά. Επίσης, χαρτί που έχει βραχεί ακόμη και αν στε-
γνώσει δεν ανακυκλώνεται.

- Συσκευασίες
Η συσκευασία που τυλίγουν τα τυριά, τα αλλαντικά 

και το κρέας στα σουπερμάρκετ και η οποία αποτελεί-
ται, από δύο υλικά, (χαρτί, ζελατίνη) ανακυκλώνεται, 
αλλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο αυτά υλικά, 
πριν τα ρίξουμε στον μπλε κάδο. Θα πρέπει όμως να 
θυμόμαστε πως, η συσκευασία φελιζόλ που χρησιμο-
ποιείται στα κρέατα, ΔΕΝ ανακυκλώνεται, καθώς είναι 
ιδιαίτερα εύφλεκτο. Τέλος, καλό είναι να συμπιέζουμε, 
να τσακίζουμε και να διπλώνουμε όσες συσκευασίες 
μπορούμε.

Τα λάθη στην ανακύκλωση
Το νησί μας ήταν από τα πρώτα στη χώρα που εφάρμοσε την ανακύκλωση των 
απορριμμάτων, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά λάθη που κάνουμε στην 
καθημερινότητά μας σε ό,τι αφορά αυτά (απορρίμματα για ανακύκλωση).
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- CD / DVD / Βιντεοκασέτες
Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο τις θήκες 

των CD και DVD. Δυστυχώς, τα ίδια τα CD και τα 
DVD δεν ανακυκλώνονται προς το παρόν στην Ελ-
λάδα. Παρότι κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από 
αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι παλιές μας βιντε-
οκασέτες περιέχουν πολλές προσμείξεις, καθιστώντας 
αδύνατη την ανακύκλωση τους. 

- Πλαστικά
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως ναι μεν 

τα περισσότερα από τα πλαστικά ανακυκλώνονται, 
εντούτοις υπάρχουν κάποια που χρησιμοποιούνται 
σε καθημερινή βάση και ΔΕΝ έχουν θέση στους 
μπλε κάδους. Αυτά είναι: καλαμάκια, μαχαιρο-
πίρουνα, σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτο-
διασπώμενες (έχουν ημερομηνία λήξης και 
θρυμματίζονται), πιστωτικές κάρτες, στικάκια 
μνήμης - usb, κάρτες sim, πλαστικά έπιπλα. Να 
μην ξεχνάμε να ξεβιδώνουμε τα καπάκια καθώς οι πε-
ρισσότεροι φορείς δε τα δέχονται. Για αυτό πρέπει να 
πετάμε τα πλαστικά μπουκάλια χωριστά στους κάδους 
ανακύκλωσης. Όσο για τις κρεμάστρες από σύρμα, 
πριν οδηγηθούν στους κάδους απορριμμάτων, αφαι-
ρούμε το πλαστικό κάλυμμα.

- Αφρολέξ
Το αφρολέξ, το οποίο είναι παράγωγο του πετρελαί-

ου και ιδιαίτερα εύφλεκτο, ΔΕΝ έχει θέση στους 
μπλε κάδους, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επι-
κίνδυνο για τα περισσότερα κέντρα ανακύ-
κλωσης.

- Κεραμικά
Τα κεραμικά ΔΕΝ ανακυκλώνονται. Ακόμα, πρέπει να 

θυμόμαστε να ρίχνουμε τις συσκευασίες στον μπλε 
κάδο «χύμα» και όχι μέσα σε δεμένες σακού-
λες. Αδειάζουμε λοιπόν το περιεχόμενο και τις πλα-
στικές και χάρτινες σακούλες που χρησιμοποιήσαμε 
για τη συλλογή των αντικειμένων, μπορούμε, επίσης, 
να τις ρίχνουμε στον κάδο μετά τη χρήση τους.

- Ηλεκτρικές Συσκευές
Τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές μπορούμε να τις 

ανακυκλώσουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, 
σε σούπερ μάρκετ και σε συμβεβλημένα δημοτικά 
σημεία. Σε αρκετές περιπτώσει τα καταστήματα ηλε-
κτρικών ειδών προσφέρουν εξαιρετικές προσφορές 
σε περίπτωση που τους επιστρέψουμε μία παλιά μας 
συσκευή.

- Μπαταρίες
Τις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε σε καθημερι-

νή βάση ΔΕΝ πρέπει να τις πετάμε ούτε στους 
συμβατικούς κάδους, ούτε στους μπλε κάδους. 
Οι άδειες μπαταρίες συλλέγονται και διαχειρίζονται 
ξεχωριστά. Υπάρχουν οι κάδοι με την επωνυμία ΑΦΗΣ, 
τους οποίους βρίσκουμε σε δήμους, καταστήματα, 
σούπερ μάρκετ, σχολεία, δημόσιους φορείς, ξενοδο-
χεία, κατασκηνώσεις. Στους συγκεκριμένους κάδους 
τοποθετούμε όλες τις μπαταρίες μίας χρήσης ή και τις 
επεναφορτιζόμενες αρκεί να μην ξεπερνούν σε βάρος 
τα 1.500 γραμμάρια. Δεν έχει σημασία αν προέρχονται 
από κινητά. υπολογιστές, κάμερες. Αν τύχει και είναι 
ενσωματωμένες με το προϊόν, τότε ΔΕΝ κάνουμε χρή-

ση του κάδου της ΑΦΗΣ.
- Μαύρο πλαστικό
Το μαύρο πλαστικό, αυτό που χρησιμοποιείται από 

τα ταχυφαγεία εν είδη σκεύους, όπως και από τα σού-
περ μάρκετ ΔΕΝ ανακυκλώνεται και ΔΕΝ πρέπει να 
ανακατεύεται με τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Τρία πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε:
1. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα 

σε δεμένες σακούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
2. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κά-

δους ανακύκλωσης.
3. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατεύσουμε 

τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.
4. Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μίας χρήσης.

Ανακύκλωση στο σπίτι και στον χώρο 
εργασίας

Αγοράστε ανακυκλωμένο χαρτί. Όταν χρησιμο-
ποιείτε χαρτί για εκτύπωση, καλό θα ήταν να εκμεταλ-
λεύεστε και τις δύο του πλευρές. Στη συνέχεια κάθε 
άχρηστο έγγραφο, θα πρέπει να καταλήγει στον κάδο 
ανακύκλωσης. Με έναν τόνο χαρτιού σύμφωνα 
με στατιστικά, σώζουμε 17 δέντρα και περίπου 
26.500 λίτρα νερού.

Παλιά τεχνολογία. Σύμφωνα με έρευνες, οι αμε-
ρικανοί, πετάνε δύο εκατομμύρια τόνους ηλεκτρικών 
συσκευών σε ετήσια βάση. Προσπαθήστε να το απο-
φύγετε, ανακυκλώνοντας τις παλιές σας συσκευές.

Κάδοι. Προσπαθήστε να εντάξετε σε ένα σημείο του 
σπιτιού και του γραφείου σας κάδους ανακύκλωσης 
χαρτιού, πλαστικού και μετάλλων. Καταστήστε σαφές 
πότε πρέπει να απορρίπτεται κάποιο προϊόν σε αυτούς 
τους κάδους για να γίνεται σωστά η διαδικασία.

Μελάνια. Αγοράστε επανακατασκευασμένα μελά-
νια και δοχεία. Κάθε ένα τέτοιο προϊόν, διατηρεί περί-
που 1 κιλό μετάλλου και πλαστικού μακριά από τους 
χώρους υγειονομικής ταφής.

Εφημερίδες. Ανακυκλώστε τις παλιές εφημερίδες. 
Εάν δεν θέλετε να τις πετάξετε, προτιμήστε να της δω-
ρίσετε σε κάποιον για να διαβάσει ή να τις χρησιμοποι-
ήσετε εναλλακτικά.

Αγοράστε οικολογικά. Πρέπει να σκεφτόμα-
στε πως δεν είναι μόνο το χαρτί που ανακυκλώνεται. 
Ψάξτε κατά τις αγορές σας προϊόντα, που μπορούν να 
ανακυκλωθούν.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αγοράστε τέ-
τοιες μπαταρίες, σκεπτόμενοι πως οι 1.000 συμβατι-
κές, έχουν διάρκεια ζωής, όση μία επαναφορτιζόμενη. 

Αγοράστε CD και DVD στα οποία μπορείτε να ξα-
ναγράψετε δεδομένα.

Ξαναχρησιμοποιήστε την ίδια κούπα. Αποφύ-
γετε τα πλαστικά ποτηράκια στο γραφείο και ξεπλύ-
νετε την κούπα σας, κάθε φορά που γεμίζετε καφέ. 
Με τον τρόπο αυτό θα μειώσετε τα απορρίμματα και 
ταυτόχρονα θα εξοικονομήσετε νερό.

Πηγές: 
Ε.Ο.Αν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλω-

σης), energy-save.gr, μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός «EURACTIV», με έδρα το Βέλγιο, HuffPost 
Greece, simplylife.gr.

Πρώτο θέμα
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Εκλογές στον 
ΑΟ Πάρου

Την Κυριακή, 23/6/2019 πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές στον Αθλητικό Όμιλο Πάρου. Τα αποτελέσμα-
τα των εκλογών είχαν ως εξής:

1. Κώστας Τσαντάνης 57
2. Ιάκ. Αλιπράντης 56
3. Αντώνης Λάμπρου 56
4. Παν. Ιορδάνης 55
5. Νίκος Σαρρής 52
6. Νικ. Κρουσταλάκης 44
7. Στέλιος Σπανός 37
8. Γιάννης Γυφτόπουλος 33
9. Γιώργος Καβάλλης 31
10. Γιώργος Μπιζάς 29
11. Φραγκίσκος Βιδάλης 24
----------------------------------
12. Αικατερίνη Καννά 19
13. Στέλιος Μπόνης 18
14. Μαρίνα Κασιμάτη 16.

«Νότιο Αιγαίο 
2014-2020»

Πραγματοποιήθηκε στη Σύρο στις 21/6/2019 η 5η

συνεδρίαση της ευρωπαϊκής επιτροπής στην επιτρο-
πή παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Θέματα της συνεδρίασης ήταν η παρουσίαση της 
προόδου υλοποίησης του προγράμματος, η ενημέρω-
ση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης 2018, καθώς 
και η ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της 
νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και συ-
νοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 
2021-2027. Η επιτροπή παρακολούθησης μετά από 
την παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης, κατέληξε σε συμπεράσματα:

- Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαί-
ου 2014-2020. 

H επιτροπή παρακολούθησης διαπίστωσε την πολύ 
καλή πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος.

- Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2018
Παρουσιάστηκε το σχέδιο ετήσιας έκθεσης υλοποί-

ησης 2018 που συντάχθηκε από την ΕΥΔ, το οποίο η 
επιτροπή ενέκρινε προκειμένου να υποβληθεί στην ΕΕ 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC στο τέλος 
Ιουνίου. 

- Τροποποίηση εγγράφου εξειδίκευσης 
εφαρμογής του ΕΠΝΑ 2014-2020

Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις αύξη-
σης του προϋπολογισμού  υλοποιούμενων δράσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.585.252 ευρώ και πρό-
ταση επικαιροποίησης της εξειδίκευσης της περιγρα-
φής δράσης.

- Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της 
στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοι-
νωνία του προγράμματος και την αξιολόγηση 
της επικοινωνίας.

Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την τροποποί-
ηση της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας 
του προγράμματος.

Τέλος, έως τις 30/6/2020 θα έχει γίνει η επίσημη 
υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην ΕΕ, 
τα οποία θα εγκριθούν εντός προθεσμίας 6 μηνών από 
την υποβολή τους.

Μάνος 
Σταυριανός: 
«Μόνο με την 
είσοδο της 
ΜέΡΑ25 η Ν∆ 
θα χάσει την 
αυτοδυναμία 
της»

Ο υποψήφιος βουλευτής με τη ΜέΡΑ25 στις Κυ-
κλάδες, Μάνος Σταυριανός, παραχώρησε στη 
«Φ.τΠ». την παρακάτω συνέντευξη:

κε Σταυριανέ, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση 
μας με κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Κρατάω την προεκλογική σας κάρτα στα χέρια 
μου και βλέπω ότι έχετε κάνει εκτύπωση, με τη 
γραφή Braille. Τι σκεφτόσασταν όταν προχω-
ρήσατε σε αυτή τη σκέψη;

Μ.Σ.: «Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το 
βήμα που μου δίνετε μέσα από την εφημερίδα σας. 
Όσον αφορά στο ερώτημα σας, διαμορφώνοντας ένα 
επιχειρηματικό πλάνο, για την έγκριση ενός επιδοτού-
μενο προγράμματος του ΕΣΠΑ και σκεπτόμενος ότι, 
αφού δε μπορώ ως απλός πολίτης να στηρίξω άμεσα 
τα άτομα αυτά, επιχείρησα να το κάνω ως νέος επι-
χειρηματίας μέσα από τη συσκευασία των προϊόντων 
που θα δημιουργούσα. Στην προεκλογική κάρτα, το 
έκανα για να περάσω ένα μήνυμα κοινωνικής ευθύ-
νης και ευαισθητοποίησης».

Πολύ ενδιαφέρον και μακάρι κι άλλοι επαγ-
γελματίες και πολιτικοί να εφάρμοζαν αυτή 
τη σκέψη. Αλήθεια, γιατί να ψηφίσει κάποιος 
ΜέΡΑ25 σ’ αυτές τις εκλογές;

Μ.Σ.: «Τα πράγματα είναι απλά κύριε Ραγκούση. 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ & ΚΙΝΑΛ εφαρμόζουν κοινή πολιτική, 
στη συνείδηση μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου. Το 
ΜέΡΑ 25 θα κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση ως η πιο 
«υγιής» αντιμνημονιακή παράταξη και θα πει τα «ΟΧΙ» 
που πρέπει, ενώ θα υποστηρίξει με χρήσιμα «ΝΑΙ», το 
συμφέρον του λαού στην ελληνική βουλή. Είναι όμως 
και η παράταξη που έχει πρόγραμμα βασισμένο σε 
επιχειρήματα, που έχουν εφαρμογή στην πράξη και 
όχι στη θεωρία! Εμείς δε λέμε ότι πρέπει να λύσουμε 
απλά ένα πρόβλημα, απλά δείχνουμε το δρόμο για την 
επίλυση του.

Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι 
ότι η ΝΔ θα κυβερνήσει σίγουρα, είτε αυτοδύναμα είτε 
με συνασπισμό κυβέρνησης. Βάσει δημοσκοπήσεων 
όμως, το ΜέΡΑ 25 θα είναι στην επόμενη βουλή. Το 
θέμα είναι να πάρει ένα 5%, για να αποφευχθεί του-
λάχιστον η αυτοδυναμία της ΝΔ, την οποία φυσικά 
έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πολιτικές που ακολούθησε».

κε Σταυριανέ μένετε μόνιμα στην Πάρο τα 
τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά εκπροσωπείτε 
το νησί σε αυτές τις εκλογές! Πως θα βοηθήσε-
τε στην επίλυση των προβλημάτων το νησιού;

Μ.Σ.: «Η αλήθεια είναι ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ & ΚΙΝΑΛ 
δεν έχουν παριανό εκπρόσωπο στο ψηφοδέλτιο τους! 
Στο ΜέΡΑ 25 είμαστε ήδη, η κ. Παντελαίου με κατα-
γωγή από το νησί, κι εγώ, που μένω εδώ μόνιμα όπως 

προαναφέρατε! Προτεραιότητα στις εισηγήσεις μας 
είναι φυσικά ο τομέας της υγείας! Πρέπει να στελε-
χωθεί αρχικά το Κέντρο Υγείας με μηχανήματα υπο-
στήριξης πολλών ασθενειών, ενώ μέριμνα μας είναι 
να σταθούμε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών 
που γίνονται στην Πάρο, για τη μη εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών. Τέλος είμαστε εδώ, για να δώσου-
με κίνητρα για νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
που θα οδηγήσουν στην επιμήκυνση της σεζόν».

Είστε από τους ανθρώπους που έχουν μεγα-
λώσει στην Αθήνα. Πως αποφασίσατε να έρ-
θετε στην Πάρο μόνιμα πλέον και με τι ασχο-
λείστε εδώ;

Μ.Σ.: «Ψάχναμε μία αφορμή με τη σύζυγο μου να 
δραστηριοποιηθούμε επαγγελματικά στις Κυκλάδες. 
Είχαμε κάνει ήδη το πρώτο μας παιδάκι, όταν δημο-
σιεύτηκε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ 
και αποφασίσαμε να κάνουμε αίτηση. Όταν το ΕΣΠΑ 
εγκρίθηκε και μάλιστα με τη 2η μεγαλύτερη βαθμο-
λογία στο Νότιο Αιγαίο, πήραμε τη μεγάλη απόφαση 
να ζήσουμε εδώ. Εδώ είμαι αντιπρόσωπος μίας και-
νοτόμου επιχείρησης και εργάζομαι παράλληλα στο 
χώρο της εστίασης, από την πρώτη στιγμή που ήρθα 
στο νησί. Όλα αυτά, για να υποστηρίξω τη δημιουργία 
μονάδας παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας 
βιολογικών προϊόντων που ετοιμάζουμε στην Πάρο 
με τη σύζυγο μου».

Αν εκλεγείτε κύριε Σταυριανέ, και σας πούνε 
ότι πρέπει να πάτε στην Αθήνα στο πολιτικό 
σας γραφείο, ως βουλευτής πλέον, τι θα κά-
νετε; 

Μ.Σ.: «Δεν ξέρω τι αρμοδιότητες θα συναντήσω, αν 
εκλεγώ, αλλά προτιμώ να είμαι σε πολιτικό γραφείο 
στην Πάρο, δίπλα στα προβλήματα του νομού μας 
και δίπλα στην οικογένεια μου. Δε μου αρέσει η ιδέα 
ενός πολιτικού γραφείου στην Αθήνα που θα φτιάχνει 
μηχανισμούς στήριξης για επανεκλογή, να κρύβομαι 
από την κοινωνία, αλλά να εμφανίζομαι μόνο προε-
κλογικά ή σε μεγάλες εκδηλώσεις των νησιών. Θέλω 
να είμαι ανάμεσα σε αυθεντικούς ανθρώπους που θα 
μου ασκούν κριτική για να προσφέρω περισσότερα! 
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δε θέλω να στερήσω 
στα παιδιά μου την καθημερινότητα του όμορφου αυ-
τού και ευλογημένου τόπου!».

Συνέντευξη - Ειδήσεις
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Νέο 
δρομολόγιο

Η «GOLDEN STAR FERRIES» ανακοίνωσε την έναρ-
ξη δρομολογίων του υπερσύγχρονου νέου ταχυπλόου 

πλοίου της, Ε/Γ-Ο/Γ-T/X SUPERΕXPRESS στην γραμ-
μή Πειραιά – Πάρου – Νάξου – Μύκονου – Τήνου 
– Άνδρου - Ραφήνας και αντίστροφα από την Παρα-
σκευή 21/06/2019. 

Η γραμμή θα εξυπηρετείται με καθημερινές αναχω-
ρήσεις από τον Πειραιά στις 06.50 το πρωί και από 
την Ραφήνα στις 16.00.

Το SUPEREXPRESS, πλήρως ανακαινισμένο είναι 
ταχύπλοο επιβατηγό οχηματαγωγό σκάφος τύπου 
catamaran, συνολικής χωρητικότητας 1070 ατόμων 
και 200 Ι.Χ. οχημάτων και ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις και του πιο απαιτητικού επιβάτη. Τέλος, τα α 
χαρακτηριστικά του πλοίου είναι: Ολικό μήκος 91,30 
μ., πλάτος 26μ. και ταχύτητα 33 κόμβοι.

Περιστεριώνες
Το όμορφο νησί μας, φιλοξενεί αρκετούς περιστερι-

ώνες, που κοσμούν την ύπαιθρο. Στα σταροχώραφα, 
στα μποστάνια, ακόμα και στις ρεματιές, έκτιζε ο μά-
στορας ένα ορθογώνιο δίπατο κτίσμα, που κατέληγε 
σε αφηρημένες συνθέσεις, σχηματισμένες από αδού-
λευτες σχιστόπλακες, υλικό που έδινε την δυνατότητα 
για πολλούς σχεδιασμούς σχημάτων και θεμάτων. Έτσι 
η απλή κατοικία των πουλιών, έγινε θαυμαστό έργο 
της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Οι Ενετοί ήταν αυτοί που πρώτοι έφεραν τα περι-
στέρια στις Κυκλάδες. Ο περιστεριώνας υπήρξε σύμ-
βολο ευγενικής καταγωγής και οικονομικής δύναμης. 
Δικαίωμα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης είχαν μόνο 
οι Ενετοί φεουδάρχες. Όταν όμως αποχώρησαν από 
τα νησιά, η εκτροφή των περιστεριών διαδόθηκε στα 
λαϊκά στρώματα. Τα περιστέρια εκτρέφονταν για τη 
διατροφή των κατοίκων, καθώς και για την κοπριά 
τους, που την χρησιμοποιούσαν για λίπανση των καλ-
λιεργειών.

Οι περιστεριώνες του Αιγαίου είναι από τα χαρακτη-
ριστικά σημάδια του Αιγαιοπελαγίτικου τοπίου. Ένα 
ανεπανάληπτο δείγμα οικοδομικής τέχνης που δείχνει 
πως μπορούν ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν, λειτουρ-
γικές, βιοτικές και αισθητικές ανάγκες. 

Εκεί τα περιστέρια ξεκουράζονται προστατευμένα 
από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή. Κτίσματα που 
αποτελούνται από δυο ορόφους. Στον κάτω όροφο 
υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) και ο επάνω 
όροφος προορίζεται για τα περιστέρια. Συνήθως χτί-
ζονταν σε απανεμιές και κοντά σε πηγές νερού. Επάνω 
στον περιστεριώνα υπάρχουν πολλά σύμβολα, που η 
αξία τους δεν είναι μόνο διακοσμητική, αλλά έχουν και 
συμβολικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα το τρίγωνο είναι 
το σύμβολο της γέννας. Το τετράγωνο συμβολίζει τη 
Γη, ενώ ο κύκλος τον ουρανό. Τα βασικά αυτά σχήματα 
δημιουργούν μια αρμονική εικόνα και ο περιστεριώνας 
αποκτά την μοναδικότητά του.

Από τον 20ο αιώνα, που τα νησιά μας μπήκαν στον 
τουριστικό τομέα και η γεωργία έχασε την θέση της, 
είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη πρώτα και μετά 
την καταστροφή των περισσοτέρων από αυτούς, μέχρι 
το 1984 όπου το υπουργείο Πολιτισμού ανέδειξε τα 
πανέμορφα αυτά κτίσματα ως έργα τέχνης του πολιτι-
σμού μας, τα οποία είναι αναγκαίο να προστατευτούν 
και να διατηρηθούν. Καμία όμως προσπάθεια δεν κα-
τέβαλε ο άνθρωπος να διατηρήσει τα έργα αυτά τέ-
χνης, με αποτέλεσμα, να είναι εμφανής η καταστροφή 
αυτής της πολύ σημαντικής κληρονομιάς των νησιών 
μας. Σήμερα βλέπουμε ότι οι περιστεριώνες, όχι μόνο 
δεν εξυπηρετούν την βασική λειτουργία τους, δηλα-
δή την εκτροφή περιστεριών, αλλά έχουν μετατραπεί 

σε αποθήκες, σε κατοικίες, ενώ κάποιοι παραμένουν 
εγκαταλελειμμένοι. 

Είναι γεγονός ότι ζούμε στη σύγχρονη εποχή, όπου 
ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το φυσικό του 
περιβάλλον και έτσι ο πλούτος που δημιούργησαν οι 
προηγούμενες γενιές, οι πεζούλες, οι ξερολιθιές, οι 
περιστεριώνες, αφέθηκαν στην τύχη τους. Οφείλουμε 
όμως, να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους, σχετικά με 
την αναγνώριση του έργου των προγόνων μας. Οι πε-
ριστεριώνες μπορούν και πρέπει να επιβιώσουν, γιατί 
με αυτόν τον τρόπο αναστυλώνεται και ο πολιτισμός 
του τόπου μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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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) 

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. 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.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται οικία 40 τ.µ, 

µε 1 Υ/∆, 1 µπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, 

τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 

χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 

παραλία. Τηλ. 6932 901 931

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. 

για τους καλοκαιρινούς µήνες, µε 

2 Υ/∆, 1 µπάνιο, 1 w.c., σαλόνι, κουζί-

να, επιπλωµένο και εξοπλισµένο, 

µε πάρκινγκ. Τηλ. 6973 491 430, κα 

Γεωργία

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 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

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

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

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

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

ΜΑΓΕΙΡΑΣ έµπειρος ζητείται για και-

νούργιο εστιατόριο - µεζεδοπωλείο 

στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6936 981 514

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για θέση 

εργασίας σε κατάστηµα οπτικών 

στη Νάουσα της Πάρου. Περίοδος 

εργασίας Ιούλιος, Αύγουστος, 

Σεπτέµβριος. Απαραίτητη η γνώση 

αγγλικής γλώσσας. Τηλ. Επικ: 210 

9373322, Fax: 210 9373323, Mail: 

centroottici@yahoo.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 

κυλικείο του αεροδροµίου της Πάρου 

µε γνώσεις µπουφέ. Απαραίτητη η 

γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. 

Τηλ. 6982 925 141

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ µε εµπειρία στη φροντίδα 

ηλικιωµένων και στην καθαριότητα, 

αναζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ. 6907 

644 108 (κ. Λουίζα)

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για του µήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο για καθαριότητα 

ή και µαγείρεµα σε βίλλες. Τηλ. 6974 

643 607

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ πωλείται µάρκας 

HONDA TRANSALP 700 κυβικά, 

µοντέλο 2008. Τιµή: 3.500€. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6973 707 646

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

Αγγελίες

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

Ο ΣΥΡΙΖΑ για τον
Α.Σ. Νάουσας

Από την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου για τον 

αστυνομικό σταθμό Νάουσας.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

«Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 26/ 6/2019 τα εγκαίνια της επαναλειτουργίας του 

Αστυνομικού Σταθμού Νάουσας Πάρου.
Η θέληση, η προσφορά και η επιμονή των κατοίκων της Νάουσας σε συνδυασμό 

με τις συντονισμένες προσπάθειες των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων και με την 
πολιτική βούληση της ηγεσίας του υπουργείου «Προστασίας του Πολίτη», οδήγη-
σαν στην επίλυση ενός προβλήματος που απασχολούσε για χρόνια τη Νάουσα».
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Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στη «Φωνή 
της Πάρου» ο υποψήφιος βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, 
Φίλιππος Φόρτωμας.

Ο 38χρονος πολιτικός, από την Τήνο, είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στην Πάρο αφού έχει αναπτύξει χρόνιους 
δεσμούς φιλίας με πολλούς συμπατριώτες μας, εδώ 
και πολλά χρόνια. Ο Φίλιππος Φόρτωμας μιλά για τη 
συνεργασία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσι-
άζει το σχέδιο της ΝΔ στις Κυκλάδες και αποκαλύπτει 
ότι η αγάπη του για τα νησιά τον ώθησαν να εμπλακεί 
ενεργά στην πολιτική. 

Η υποψηφιότητα

Τι νομίζετε ότι έχει εκτιμήσει ο πρόεδρος της 
ΝΔ και σας επέλεξε να είστε υποψήφιος Βου-
λευτής Κυκλάδων;

Φ.Φ.: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα η εμπιστο-
σύνη του προέδρου προς το πρόσωπό μου. Είμαι 
χρόνια συνεργάτης του, και τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια συνεπικουρώ στο κοινοβουλευτικό έργο. Η 
επιλογή του αυτή καταδεικνύει, πέραν της προσωπι-
κής σχέσης και της εκτίμησής του προς εμένα, την 
αποφασιστικότητα του να δώσει την ευκαιρία σε νέ-
ους ανθρώπους να συμβάλλουν στην προσπάθεια 
αναγέννησης της Ελλάδας».

Είστε ένα από τα νέα πρόσωπα που στελε-
χώνουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις Κυκλάδες, 
ένα φρέσκο πρόσωπο που για πρώτη φορά κα-
τεβαίνετε ως υποψήφιος. Ποιο είναι το διακύ-
βευμα της δικής σας υποψηφιότητας; 

Φ.Φ.: «Η σχέση μου με την πολιτική ξεκινάει από 
τα χρόνια τα φοιτητικά, και στο χώρο των Κυκλάδων 
χρονολογείται από τότε που ήμουν πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ Κυκλάδων. Αυτή η ενασχόλησή μου με έφερε 
κοντά στα προβλήματα των νησιωτών, αλλά κυρίως 
των νέων. Επιπρόσθετα, η χρόνια ενασχόλησή μου 
με την Τοπική αυτοδιοίκηση (δημοτικός σύμβουλος 
& πρόεδρος Ο.Π.Α.Δ.Υ.) ενδυνάμωσε μέσα μου την 
αγάπη μου για τα κοινά. Αναμφίβολα οι νέοι έχουν 
πληγεί περισσότερο από όλους στη χώρα μας από 
την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Είμαι αποφασι-
σμένος να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, και 
δεσμεύομαι γι’ αυτό την επομένη των εκλογών, για τη 
βελτίωση της ζωής των νησιωτών αλλά και των νέων 
ανθρώπων. Έχω διατρέξει όλο το νομό, έχω επισκε-
φτεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο νησάκι, ήρθα 
αντιμέτωπος με τα προβλήματα, με πρώτο το συγκοι-
νωνιακό, και ό,τι συνεπάγεται, αποκλεισμό κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Αν υπάρχει κάτι που κρατάει ζω-
ντανή τη δίψα μου για την πολιτική σε αυτή την συ-
γκυρία είναι η πρόκληση να συμμετέχω ενεργά στην 
ομάδα που θα βγάλει την Ελλάδα από αυτό το τέλμα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του απομυθοποίησε την έν-
νοια της αριστεράς κι απέδειξε στην πράξη ότι είναι 
ένα συνονθύλευμα ανθρώπων που έχουν προσωπικό 
συμφέρον και το τελευταίο πράγμα που τους ενδια-
φέρει είναι η χώρα στο σύνολό της. Ο Κ. Μητσοτά-
κης, σε λίγες εβδομάδες, θα εφαρμόσει ένα πολύ συ-

γκεκριμένο, κοστολογημένο και ρεαλιστικό σχέδιο για 
να βγούμε από την οικονομική και κοινωνική κρίση».

Γιατί να σας επιλέξουν οι Κυκλαδίτες; Ποιο 
είναι το όραμά σας για την επόμενη ημέρα;

Φ.Φ.: «Ζητώ από τους Κυκλαδίτες να είμαι η νέα 
επιλογή για το νομό μας για να εκπροσωπήσω στην 
επόμενη βουλή τη νέα γενιά, μια γενιά που ταλανί-
στηκε ιδιαίτερα από την κρίση, που πολλοί από εμάς 
εξαναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και που 
για αυτούς που έμειναν τα πράγματα δεν ήταν καθό-
λου εύκολα. Το όραμα μου για τις Κυκλάδες βασίζε-
ται στο τρίπτυχο: αειφόρος ανάπτυξη, προστασία 
του περιβάλλοντος και προώθηση της νησιωτι-
κότητας. Ειδικά στο κομμάτι της νησιωτικότητας θα 
πρέπει να συμβάλλουμε όχι μόνο να κατοχυρωθεί σε 
έργα αλλά να επεκταθεί σε διάφορα νομοθετήματα. 
Όλοι εμείς, οι Κυκλαδίτες, ζούμε σ’ έναν τόπο που 
αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστι-
κούς προορισμούς παγκοσμίως και που εισφέρει στο 
ΑΕΠ της χώρας αποφασιστικά. Ζητούμε και διεκδι-
κούμε από την κεντρική διοίκηση: Σεβασμό στους νη-
σιώτες μας. Αξιοπρεπή μεταφορά, αξιόπιστες δομές 
υγείας, Σχολεία και φροντίδα για όλο το νομό μας. 
Όσα δηλαδή, χρειάζεται ο πολίτης για να έχει μία αξι-
οπρεπή διαβίωση».

Πάρος – Αντίπαρος

Για την Πάρο και την Αντίπαρο σε ποια θέ-
ματα θεωρείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί 
μια κυβέρνηση της ΝΔ κι εσείς ως υποψήφιος 
βουλευτής;

Φ.Φ.: «Ενδεικτικά μερικά από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν η Πάρος κι η Αντίπαρος, κοινά όμως, 
και για τα περισσότερα Κυκλαδονήσια: Το μεταφο-
ρικό κόστος ήταν ιδιαίτερα αυξημένο την τετραετία 
αυτή, με τα μεταφορικά ισοδύναμα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ να μη δίνουν λύση. Στον τομέα της υγείας, 
ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με κέντρα υγείας 
υποστελεχωμένα, χωρίς γιατρούς και χωρίς το απα-
ραίτητο φαρμακευτικό υλικό. Η εικόνα παριανών νε-
φροπαθών, οι οποίοι μεταβαίνουν τρεις φορές την 
εβδομάδα στη Νάξο, ελλείψει μονάδας υποστήριξης 
στην Πάρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη θε-
ραπεία τους είναι μία απαράδεκτη κατάσταση που σε 
καμία περίπτωση δεν μας τιμάει. Σοβαρά προβλήματα 
παρατηρούνται και στη διακομιδή ασθενών, που διεκ-
περαιώνεται κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
πολλές φορές. 

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας στο θέμα της ασφα-
λείας δεν εξαιρεί την Πάρο που καλείται να εγγυηθεί 
την ασφάλεια χιλιάδων τουριστών με ελάχιστους 
αστυνομικούς και τη Νάουσα χωρίς αστυνομικό υπο-
κατάστημα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρει μεγάλη ευθύ-
νη. Έμεινε απαθής, αγνόησε τη νησιώτικη πραγματι-
κότητα.

Η ΝΔ έχει συγκροτήσει μία ευρωπαϊκή και εθνική 
πολιτική για την ανάπτυξη των Κυκλάδων μας, με σε-
βασμό στη νησιώτικη ταυτότητα και την προστασία 
του περιβάλλοντος, με ενίσχυση της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς παραγωγής κι επίκεντρο τον Του-
ρισμό, αφαιρώντας βάρη από τους πολίτες και από 
τις επιχειρήσεις κι ενδυναμώνοντας την οικονομία και 
τη μεσαία τάξη».

Σας είδαμε πρόσφατα να συμμετέχετε σε μια 
εθελοντική δράση στην Τήνο με τη σύζυγο του 
προέδρου της ΝΔ  Μαρέβα Μητσοτάκη. Μιλή-
στε μας για την πρωτοβουλία αυτή. 

Φ.Φ.: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με 
τέτοιες δράσεις. Μέσα από την ιδιότητά μου ως πρό-
εδρος Ο.Π.Α.Δ.Υ., μου δόθηκε η δυνατότητα να ασχο-
ληθώ όχι μόνο με τον πολιτισμό, κι όπου μπορούσα 

να προβάλω το έργο και την πολιτιστική κληρονομιά 
των Κυκλάδων (π.χ. μαρμαροτεχνία Τήνος). Πράγματι, 
πριν από δύο περίπου εβδομάδες, μαζί με την κ. Μα-
ρέβα Μητσοτάκη και άλλους εθελοντές καθαρίσαμε 
τις ακτές της Τήνου. Για μένα, ο εθελοντισμός αποτε-
λεί στάση ζωής, και πρέπει καθημερινά, όπου κι όπο-
τε μπορούμε να τον υπηρετούμε. Τα νησιά μας έχουν 
ανάγκη ανάλογες δράσεις. Με τη δική μου παρουσία, 
προσπαθώ να στείλω ένα μήνυμα προσφοράς και αλ-
ληλεγγύης μέσα στην κοινωνία».

Σας βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, συχνά 
πυκνά εδώ, πότε να συμμετέχετε σε εκδηλώ-
σεις ως ομιλητής, πότε να κολυμπάτε στο δι-
άπλου για το «Σάμινα». Δεν έχουμε συνηθίσει 
τους πολιτικούς να υιοθετούν τέτοια στάση 
ζωής. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά και ποια 
είναι η σχέση σας με την Πάρο;

Φ.Φ.: «Την Πάρο την επισκέπτομαι εδώ και πολ-
λά χρόνια, έχω πολλούς φίλους, τα τελευταία χρό-
νια βέβαια, είναι πιο έκδηλη ενδεχομένως η παρου-
σία μου, αφενός και λόγω των δράσεων της Τοπικής 
Οργάνωσης, αλλά και λόγω της συμμετοχής μου για 
δύο χρόνια στον κολυμβητικό διάπλου «Σάμινα». Για 
μένα, πρώτιστη αξία, είναι να είναι κανείς ενεργός 
πολίτης και να συμμετέχει, όσο βέβαια του επιτρέ-
πουν οι υποχρεώσεις του στα κοινωνικά δρώμενα. Η 
συμμετοχή μου στον κολυμβητικό διάπλου «Σάμινα» 
δεν ήταν παρά ένας ελάχιστος φόρος τιμής στα θύ-
ματα, αλλά και στους ήρωες αλιείς που περισυνέλε-
ξαν εκείνο το μοιραίο βράδυ τους ναυαγούς. Από την 
άλλη, η συμμετοχή μου και η συνεργασία μου με την 
πρόεδρο της Τοπικής ΝΔ, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, 
στην εκδήλωση για τους δύο μεγάλους Μαρπησσαί-
ους πολιτικούς κι ευεργέτες της Πάρου-Αντιπάρου 
Στρατή & Δημήτρη Αλιπράντη, με έκανε να αγαπήσω 
ακόμη περισσότερο την Πάρο, αλλά και διατράνωσε 
μέσα μου την απόφαση να ασχοληθώ με την κεντρική 
πολιτική ενεργότερα, έχοντας ως πρωταρχικές αξίες 
την ανθρωπιά και τη σεμνότητα τις οποίες προσπα-
θώ να υπηρετώ απαρέγκλιτα. Έπειτα, αυτό το ταξί-
δι στο παρελθόν και την ιστορία της Πάρου δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει ένα 
πλούσιο υλικό, φωτογραφικό, επιστολές, ντοκουμέ-
ντα, έχουμε κάνει μια καταγραφή, μένει η συγγραφή, 
αλλά δυστυχώς οι πολλαπλές υποχρεώσεις δεν μας 
έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα να το ολοκληρώσουμε, 
αλλά πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε σύντομα. Το ότι 
η Πάρος κι η Αντίπαρος κατέχουν μεγάλο χώρο στην 
καρδιά μου, φάνηκε κι από το γεγονός ότι ξεκίνησα 
επίσημα τον προεκλογικό μου αγώνα από την Πάρο, 
με την ομιλία μου στις 20 Απριλίου στο ξενοδοχείο 
«Νίκολας».

Αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία, θέλω να 
κλείσουμε με το εξής. Τι σας άφησε αυτό το 
σύντομο προεκλογικό ταξίδι στις Κυκλάδες 
και ποια είναι ή αίσθησή σας για τις εκλογές;

Φ.Φ.: «Σας ευχαριστώ για τις ευχές. Αισθάνομαι 
αισιόδοξος, η ΝΔ θα είναι νικητής σε αυτή την κρί-
σιμη εκλογική αναμέτρηση. Ο πρόεδρός μας Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός 
της Ελλάδας. Εκείνο που έχω να πω με βεβαιότητα, 
είναι ότι οι Έλληνες γρήγορα θα βρεθούν μπροστά 
σε εκπλήξεις, ευχάριστες, αυτή τη φορά. Είναι ένας 
άνθρωπος που έχει σχέδιο, πρόγραμμα, επιμονή κι 
όρεξη για να το πραγματώσει. Το οδοιπορικό μου, θα 
έλεγα, δεν είναι τόσο σύντομο, εδώ και δύο χρόνια 
προσπάθησα, τολμώ να πω, με επιτυχία, να περπα-
τήσω όλο το Νομό, έναν νομό με ιδιαιτερότητες, να 
φτάσω μέχρι και το πιο απομακρυσμένο κυκλαδονήσι, 
να συναντήσω και να συνομιλήσω με πάρα πολλούς 
ανθρώπους. Τι μου έμεινε; Η αστείρευτη αγάπη γι’ αυ-
τόν τον τόπο, η επίμονη θέληση και το μεράκι να τον 
υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ.

Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα, οι Κυκλάδες αξίζουν κα-
λύτερα, η Πάρος, η Αντίπαρος αξίζουν καλύτερα και με 
την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, από τις 8 Ιου-
λίου, θα το αποδείξουμε και στην πράξη. Μπορούμε 
να διεκδικήσουμε την καλύτερη Ελλάδα που όλοι μαζί 
αξίζουμε. Ισχυρή ανάπτυξη σημαίνει αυτοδύναμη Ελ-
λάδα».

Φ. Φόρτωμας 
Ένας πολύτιμος φίλος και 
σύμμαχος σε Πάρο & Αντίπαρο
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Ο/η 
ψηφοφόρος…

Διαβάζω το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορα κεί-
μενα περί της σταυροδοσίας στις δημοτικές εκλογές, 
μεταξύ αυτών και του συνεργάτη μας Δημήτρη Καλαν-
δράνη. Σχεδόν όλα τα κείμενα καταλήγουν (ευτυχώς), 
στα λάθη των ψηφοφόρων… 

Ο/η ψηφοφόρος δεν είναι τίποτα διαφορετικό στην 
άσκηση του δημοκρατικού του καθήκοντος, απ’ όσα 
ενεργεί στην καθημερινότητά του. Ο/η ψηφοφόρος στη 
χώρα μας παραμένει ένας άνθρωπος με πολύ «κοντή» 
μνήμη, που δε φτάνει καν στο θυμηθεί τι είχε γίνει στις 
προηγούμενες εκλογές και είχε ψηφίσει διαφορετικά. 
Ο/η ψηφοφόρος στην Ελλάδα τείνει να έχει -για πολ-
λούς λόγους- μνήμη χρυσόψαρου… ή έτσι τον βολεύει!

Επίσης, ο/η ψηφοφόρος έχει εκπαιδευτεί από τα γεν-
νοφάσκια του στη χώρα μας να τον κανακεύουν όλοι 
όσοι επιζητούν την ψήφο του. Σημειώνω δε, ότι ο έλ-
ληνας ψηφοφόρος ενεργεί ακόμα και στην ψήφο του 
με βάση το μικροσυμφέρον του και σχεδόν τίποτα άλλο. 
Στις δε δημοτικές εκλογές δείχνει τον ακόμα χειρότερο 
εαυτό του και ψηφίζει σχεδόν αποκλειστικά με βάση το 
τι επιζητεί στην καθημερινότητά του και στα εισοδήματα 
του! Δηλαδή, έχεις μικρό χώρο έξω από το κατάστημά 
σου και σου υπόσχεται ο υποψήφιος ότι θα μπορέσεις 
να παρανομήσεις ενάντια στο κοινωνικό σύνολο για να 
διπλασιάσεις στον δημόσιο χώρο το μαγαζί σου. Ε, αυ-
τόν θα ψηφίσεις. Έχεις σπίτι στην απάτητη βουνοκορφή 
και δεν πάει ο δρόμος εκεί. Ε, αυτόν που θα σου υποσχε-
θεί ότι θα σου φέρει τον δρόμο θα ψηφίσεις. Μπορώ να 
γράφω παρόμοια επιχειρήματα και στις 16 σελίδες της 
«Φωνής της Πάρου». Επαναλαμβάνω «επιχειρήματα» 
και όχι σκέψεις μου…

Πάμε παρακάτω όμως. Παρακολουθείς μία συνεδρί-
αση ενός δημοτικού συμβουλίου. Στην Πάρο έχουμε 27 
δημοτικούς συμβούλους, συν τον δήμαρχο που είναι 
άνευ ψήφου. Δεν μπορεί, κάποιους εκ των δημοτικών 
συμβούλων θα τον ξέρεις προσωπικά. Μικρός τόπος εί-
μαστε. Απ’ αυτούς που γνωρίζεις λοιπόν, για πόσους θα 
έβαζες το χέρι σου στη φωτιά ότι αντιλαμβάνονται το 
θέμα που συζητιέται ή πώς κατανοούν για το πώς πρέπει 
να ψηφίσουν. Άλαλα τα χείλη… Το ξέρω… Αλλά εδώ κιν-
δυνεύουμε σε λίγες μέρες –στις βουλευτικές εκλογές- 
να εκλεγούν άνθρωποι, πού όσοι τους έχουν γνωρίσει, 
ξέρουν πολύ καλά ότι δε θα τους έπαιρναν στη δουλειά 
τους ούτε για ταμίες στις επιχειρήσεις τους! Και αυτό 
διότι δε θα μπορούσαν να το κάνουν σωστά. Παρόλα 
αυτά όμως, πολλοί είναι έτοιμοι να τους σταυρώσουν, 
για να εκλεγούν βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου! 

Το έχω ξαναγράψει και δε θα βαρεθώ να το επανα-
λαμβάνω. Τα σούργελα που βλέπουμε κατά καιρούς και 
σατιρίζουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έχουν πε-
τύχει την εκλογή τους διότι τους χαρίστηκε, αλλά διότι 
ψηφίστηκαν από χιλιάδες ανθρώπους. Τα ίδια ακριβώς 
ισχύουν και για τις δημοτικές εκλογές. 

Ψηφοφόρος, ο απόλυτος φταίχτης των δεινών της 
χώρας μας.

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οδός Αγ. 
Αθανασίου 
του Πάριου

Ο Κωστιανός, μεγάλος διδάσκαλος του γέ-

νους, Όσιος Αθανάσιος Πάριος (1721-1813), 

από αγάπη προς τη γενέτειρα του αντικατέστη-

σε το κοσμικό του όνομα, που ήταν Αθανάσιος 

Τούλιος. Την πρώτη μόρφωση την έλαβε στο 

χωριό του, ενώ το 1745 μετέβη για σπουδές 

στη Σμύρνη, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Ιε-

ρόθεο Δενδρινό και αργότερα στην Αθωνιάδα 

σχολή, όπου και σπούδασε υπό τους Νεόφυτο 

Καυσοκαλυβίτη και Ευγένιο Βούλγαρη. Κατόπιν 

εκπαιδεύτηκε στη ρητορική και την ποιμαντική. 

Το 1758, μετά από παρότρυνση και πίεση 

του Ευγένιου Βούλγαρη, δέχθηκε τη διεύθυν-

ση της σχολής του Γένους, στη Θεσσαλονίκη. 

Δίδαξε στη σχολή μόνο για δύο έτη, καθώς η 

σχολή έκλεισε λόγω επιδημίας πανώλης στην 

πόλη. Έτσι κατέφυγε στην Κέρκυρα, όπου ολο-

κλήρωσε τις σπουδές του δίπλα στο Νικηφόρο 

Θεοτόκη, σπουδάζοντας φυσική. Τελικά οδη-

γήθηκε στο Μεσολόγγι, μετά από πρόσκληση 

του συμμαθητή του στην Αθωνιάδα Σχολή, 

Παναγιώτη Παλαμά, που είχε ιδρύσει από το 

1760 την «Παλαμιαία σχολή». Το 1967 ως και 

το 1770 επίστρεψε στη Θεσσαλονίκη αναλαμ-

βάνοντας και πάλι τη σχολή του Γένους και 

μετά από λίγο δέχθηκε τιμητική πρόσκληση 

από το Πατριαρχείο Κων/πολεως, για να ανα-

λάβει τη διεύθυνση της Αθωνιάδας σχολής. Ο 

ίδιος δέχεται άμεσα και παρεπιδημεί στο Άγιο 

Όρος, οπού συνάντησε το Μακάριο Νοταρά, ο 

οποίος τον προτρέπει να χειροτονηθεί. Ο Αθα-

νάσιος υπακούει και χειροτονείται απ’ τον ίδιο, 

πρεσβύτερος. 

Το 1786 αναχωρεί για την Πάρο, αλλά ο 

Ρωσοτουρκικός πόλεμος δεν του επιτρέπει 

να προσαράξει στο νησί, με αποτέλεσμα να 

κατευθυνθεί προς τη Χίο. Εκεί αναλαμβά-

νει την περίφημη σχολή της Χίου, όπου την 

οδηγεί σε σημαντική ακμή, αποχωρώντας 

σε ηλικία 90 ετών. Συνολικά έζησε στη Χίο 32 

χρόνια και εκοιμήθη στις 24 Ιουνίου 1813 στο 

μονίδριο του Αγίου Γεωργίου Ρεστών Χίου.

Στην επιτύμβια πλάκα ο συνασκητής του όσι-

ος Νικηφόρος έγραψε:

«Η πολύκροτος Αθανασίου φήμη

Η περικλεής και πανένδοτος μνήμη

Πάντων τοις ωσίν ενηχεί θαυμασίως

Και εις έπαινον πάντας κινεί αξίως…».

Ο Αθανάσιος Πάριος, που ήταν «ο αξιολο-

γώτερος των Ελλήνων θεολόγων μετά τον 

Ευγένιον Βούλαριν», όπως γράφει στο βιβλίο 

«Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος», ο Θεόδωρος 

Ζήσης, πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής του 

πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπήρξε ενεργό, 

δραστήριο, τολμηρό και άφοβο μέλος της ευ-

κλεούς τριάδος, μετά του Μακαρίου και Νικο-

δήμου, των Κολλυβάδων. Υπήρξε πιστός στις 

παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας και 

αγωνίσθηκε πολύ κατά των επιδράσεων του 

ρωμαιοκαθολικισμού και του γαλλικού διαφω-

τισμού. Τέλος, άφησε πίσω του, όπως και οι 

άλλοι Κολλυβάδες, ένα πλούσιο συγγραφικό 

έργο, που περιέχεται σε αξιόλογα βιβλία απο-

λογητικού, δογματοκανονικού, λειτουργικού, 

παιδαγωγικού, αγιολογικού, υμνολογικού, ομι-

λητικού, επιστολογραφικού περιεχομένου.

Πηγές: «Βατοπαιδινό Συναξάρι», μοναχού 

Μωϋσέως Αγιορείτου, «Άγιος Αθανάσιος ο Πά-

ριος», Θεόδωρος Ζήσης, ηλεκτρονική σελίδα 

Μητροπόλεως Χίου, «Παριανά» τευχ. 45.

Η οδός του ξεκινάει από την επαρχιακή οδό 

Παροικιάς-Λευκών έως την επαρχιακή οδό 

Παροικιάς-Νάουσας, στην περιοχή του οικι-

σμού Έλητα. 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Ο νέος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολά-
ου – Αλαβάνος, παλιός μας γνώριμος από την εκδή-
λωση που είχε προκαλέσει η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου το 2014 για τις ανεμογεννήτριες, επισκέφθηκε το 
νησί μας προκειμένου να ομιλήσει σε εκδήλωση για 
τις εκλογές.

Ποιο είναι το πραγματικό δίλημμα αυτών 
των εκλογών; 

Λ.Ν.Α.: «Αυτό που πραγματικά κρίνεται στις 7 Ιουλί-
ου δεν είναι ούτε η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών 
διεκδικητών της κυβέρνησης -ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ- ούτε 
εάν θα προκύψει αυτοδυναμία. Στις 7 Ιουλίου κρίνε-
ται πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ για να δυναμώσουν 
η λαϊκή αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα, η προο-
πτική της κοινωνικής ευημερίας. Γιατί την ψήφο στο 
ΚΚΕ θα τη βρει δίπλα του ο ελληνικός λαός, όπως την 
έχουν βρει οι απολυμένοι, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, 
οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες που αντιμετωπίζουν τα 
πιεστικά προβλήματα της ανεργίας, της ανασφάλει-
ας, οι αυτοαπασχολούμενοι. Το ΚΚΕ έχει σύγχρονο, 
επεξεργασμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της 
χώρας, με το λαό πραγματικά στην εξουσία, το οποίο 
δε συναντιέται με τα αντιλαϊκά προγράμματα των ση-
μερινών κομμάτων του συστήματος, της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου κρίνεται αν θα 
δυναμώσει η προοπτική να φτάσουμε εκεί. Με τον 
υπάρχοντα συσχετισμό δύναμης σήμερα προβλέπου-
με ότι η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι από 
χέρι αντιλαϊκή. Το ΚΚΕ λοιπόν θα είναι η μαχητική δύ-
ναμη μέσα και έξω από τη Βουλή για τα δικαιώματα 
του λαού. Για το λόγο αυτό πρέπει να βγει  πιο δυνατό 
από αυτή την εκλογική μάχη».

Γιατί ο αριστερός ψηφοφόρος να ψηφίσει 
ΚΚΕ και όχι ΣΥΡΙΖΑ ή Βαρουφάκη; 

Λ.Ν.Α.: «Οι άνθρωποι που νιώθουν «αριστεροί» 
και «προοδευτικοί» καταλαβαίνουν ότι αριστερά και 
ΝΑΤΟ, αριστερά και στήριξη των ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων και των επεμβάσεων, αριστερά και συνεχόμενο 
τσάκισμα μισθών, συντάξεων και δικαιωμάτων είναι 
έννοιες ασυμβίβαστες, όπως είναι και ασυμβίβαστη 
με την εξαπάτηση, την κοροϊδία, τη ρεμούλα και την 
αλαζονεία. Η «αριστερά» και η «πρόοδος» είναι έν-
νοιες ταυτισμένες με τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα 
για να βελτιώσουμε τη ζωή μας.  

Δε μπορούν, απέναντι σε μια πιθανή κυβέρνηση 
Μητσοτάκη την επόμενη ημέρα, να είναι φιλολαϊ-
κή αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Τη 
συντηρητική πολιτική, που θα εφαρμόσει η επόμενη 
κυβέρνηση, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να την αντι-
παλέψουν κόμματα που δοκιμάστηκαν σε κυβερνητι-
κές θέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα 
βρίσκονται ή αύριο θα βρεθούν στο ρόλο της αντι-
πολίτευσης, ακολουθώντας «δεξιές» πολιτικές, ακόμα 
και με τη μάσκα της «αριστεράς» και της «προόδου». 
Δεν μπορούν αυτά τα κόμματα να οργανώσουν και 
να προωθήσουν στο ελάχιστο τον αγώνα και τις δι-
εκδικήσεις του λαού και μέσα στη Βουλή και κυρίως 
έξω από αυτήν, εκεί όπου όλα τελικά κρίνονται. Ούτε 
φυσικά τα κόμματα μιας χρήσης που όπως εμφα-
νίζονται μέσα σε μια νύχτα, έτσι και εξαφανίζονται, 
αφού πρώτα παίξουν το ρόλο του αναχώματος, της 
εκτόνωσης, αλλά και της τσόντας σε αντιλαϊκές κυ-
βερνήσεις.

Ιδιαίτερα για το «ΜέΡΑ25» του Βαρουφάκη, ο οποί-
ος συνέβαλλε σε όλο αυτό το παραμύθι της πρώτης 

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε το 3ο μνημόνιο, 
ότι δήθεν μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή πολιτική χω-
ρίς σύγκρουση με την ΕΕ, και ο οποίος δεν βγάζει 
άχνα για τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, γιατί δεν 
έχει σχέση με αντίσταση, ριζοσπαστισμό, αριστερά, 
δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία: όπως συμ-
φωνούσε για το 70% του μνημονίου το οποίο στήρι-
ξε, έτσι και τώρα θα παίξει το ρόλο του «πρόθυμου» 
με οποιαδήποτε κυβέρνηση τον χρειαστεί».

Ποια είναι η «επόμενη μέρα» και τι μπορεί 
να περιμένει ο Έλληνας πολίτης από εκλογικό 
αποτέλεσμα;

Λ.Ν.Α.: «Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι κι όχι 
μόνο οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ αντιλαμβάνονται ποια 
θα είναι η πολιτική που θα εφαρμόσει η επόμενη κυ-
βέρνηση. Δε χρειάζεται να πούμε πολλά, μια ματιά να 
ρίξει κανείς στις εκθέσεις της Κομισιόν, θα καταλάβει 
πως όλα είναι έτοιμα για να το νέο γύρο αντιλαϊκής 
επίθεσης στο όνομα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης 
και των δημοσιονομικών κενών. Και η όρεξη της Κο-
μισιόν δεν άνοιξε τώρα προεκλογικά, επειδή βλέπουν 
να έρχεται ο Μητσοτάκης, γιατί τάχα η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ τους την έκοβε. Πάντα ανοιχτή ήταν η όρεξή 
της. Και το βλέπουμε αυτό όλα αυτά τα 4 και πλέον 
χρόνια που η κυβέρνηση Τσίπρα εκπληρώνει όλες τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, γι’ αυτό άλλωστε 
παίρνει τα συγχαρητήρια και τα εύσημά τους.

Ο νέος γύρος της αντιλαϊκής επίθεσης προετοιμά-
ζεται ήδη με τα επίσημα προγράμματα των κομμάτων. 
Στα κυβερνητικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της 
ΝΔ υπάρχουν οι εφαρμοστικοί νόμοι των 3 μνημο-
νίων που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται,  τα μνη-
μόνια διαρκείας και οι μηχανισμοί εποπτείας της ΕΕ 
που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της, τα ματωμένα 
πλεονάσματα μέχρι το 2060, οι απαιτήσεις του μεγά-
λου κεφαλαίου, που βαφτίζονται «αναδιαρθρώσεις», 
οι επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας σε ΝΑΤΟ – ΕΕ. 
Άρα λοιπόν για να μπορεί ο ελληνικός λαός την επό-

μενη μέρα να βάλει φρένο στα χειρότερα που έρχο-
νται και να μπορέσει να αντεπιτεθεί, να πάρει πίσω 
όσα έχασε και όσα πραγματικά έχει ανάγκη χρειάζε-
ται ένα δυνατότερο ΚΚΕ και στη Βουλή και έξω από 
αυτή, εκεί που πραγματικά κρίνεται το παιχνίδι».

Η κατάσταση στο Αιγαίο και την ανατολική 
Μεσόγειο είναι τεταμένη. Τι ακριβώς «παίζε-
ται;». Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος; 

Λ.Ν.Α.: «Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, τον οποίο 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό το αντιμετωπίζει 
εθελοτυφλώντας. Ίσως και χειρότερα, με την έννοια, 
πως πέρα από τον απαράδεκτο εφησυχασμό που καλ-
λιεργεί, έχει αναλάβει σε κοινή «εργολαβία» με τη ΝΔ, 
το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα να πείσει πως 
την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας, τα σύνορα 
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα τα υπερασπι-
στούν δήθεν οι ξένοι «προστάτες», οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, 
η ΕΕ. Η τουρκική επιθετικότητα χτυπά «κόκκινο» και 
το «πράσινο φως» γι’ αυτό το έχουν δώσει εδώ και 
καιρό με τη στάση τους αυτές οι λυκοσυμμαχίες της 
χώρας που αντιμετωπίζουν κι επιδιώκουν να κρατή-
σουν την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ως στρατηγικό 
σύμμαχό τους. Δείτε το παράδειγμα της Κύπρου: με 
τις πλάτες ΝΑΤΟ και ΕΕ η Τουρκία εισέβαλλε και έχει 
υπό κατοχή μέχρι σήμερα το 40% της Κύπρου. Με τις 
πλάτες του ΝΑΤΟ «γκριζαρίστηκε» το Αιγαίο, αφού 
αυτός ο επιθετικός ιμπεριαλιστικός οργανισμός δεν 
αναγνωρίζει σύνορα, βλέπει έναν «ενιαίο επιχειρη-
σιακό χώρο». Και σήμερα τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Ελλάδας μπαίνουν στο «ανατολίτικο παζάρι» που 
κάνει η Τουρκία με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, προσφέρονται 
σαν «ανταλλάγματα» σε μία πιθανή λύση «συνεκμε-
τάλλευσης» για να αποσπαστεί η Τουρκία από την 
«αγκαλιά» της Ρωσίας, που είναι ο βασικός αντίπαλος 
των ΗΠΑ και ΕΕ στη Μεσόγειο».

Ο βασικός πυλώνας της οικονομίας στα νη-
σιά μας είναι ο τουρισμός. Ποιο μπορεί να το 
μέλλον μας κάτω από αυτές τις πιθανές εντά-
σεις; 

Λ.Ν.Α. «Από μία πιθανή τέτοια όξυνση της κατά-
στασης δυστυχώς δεν είναι μόνο ο τουρισμός των 
νησιών μας που μπορεί να ζημιωθεί, οι συνέπειες 
θα μπορούσαν να είναι πολύ βαρύτερες. Το βασικό 
ζήτημα κατά την άποψή μας είναι ότι ο ελληνικός 
λαός, όπως και οι άλλοι λαοί της περιοχής, μπορεί 
και πρέπει να αγωνιστεί πιέζοντας την κυβέρνηση 
και παλεύοντας να απεγκλωβιστεί η χώρα από τους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να αντιταχθεί στους 
απαράδεκτους συμβιβασμούς σε ζητήματα υπεράσπι-
σης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και στους 
«λεονταρισμούς», στις κάθε λογής πολεμοκάπηλες 
μεθοδεύσεις. Ο λαός μας πρέπει να υποστηρίξει το 
δρόμο των αμοιβαία επωφελών σχέσεων με άλλες 
χώρες και λαούς και στις εκλογές της 7ης Ιούλη να 
γυρίσει την πλάτη σε όσους για δεκαετίες τον «πα-
ραμυθιάζουν» πως μέσα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, με 
τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, θα αντιμετωπιστεί 
αυτή η κατάσταση. Μέσα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, στον 
καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και αυτό το ζήτημα 
θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, μιας κι η επι-
θετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, πατά στη 
σχέση συνεργασίας κι ανταγωνισμού με την άρχουσα 
τάξη της Ελλάδας, εξελίσσεται μέσα σε χοντρά παι-
χνίδια και συγκρούσεις ισχυρών ξένων δυνάμεων 
και ενεργειακών «μεγαθηρίων» για τον έλεγχο της 
ενέργειας, των δρόμων μεταφοράς των εμπορευμά-
των, για μερίδια αγορών και γεωπολιτικά στηρίγματα. 
Μόνο απελευθερώνοντας τη χώρα απ’ αυτό το βεβα-
ρυμένο κι επικίνδυνο για το λαό πλαίσιο, θα μπορέ-
σουμε να ανασάνουμε από τον κίνδυνο του πολέμου. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνον με πολύ ισχυρό ΚΚΕ, 
που προτάσσει την κοινή πάλη των λαών Ελλάδας, 
Κύπρου και Τουρκίας κόντρα στα συμφέροντα που 
οδηγούν στον πόλεμο».

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: 
«Την ψήφο στο ΚΚΕ θα τη βρει 
δίπλα του ο λαός»

Συνέντευξη



Αγγελετάκη Αλέκα (Μύκονος)
Αρχαιολόγος-Ξεναγός, σπούδασε στη Αθήνα, πρώτα στη
Σχολή Ξεναγών και µετά στη Φιλοσοφική του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια σε
διάφορα µέρη της Ελλάδας και κυρίως στη ∆ήλο σαν
ξεναγός και στην Εφορεία Κυκλάδων σαν αρχαιολόγος µε
συµβάσεις συγκεκριµένων έργων. Έκανε µεταπτυχιακό
στη Νορβηγία και σήµερα εργάζεται στο Πανεπιστήµιο
του Τροντχάιµ ως Ερευνήτρια σε θέµατα πολιτιστικής
κληρονοµιάς και αρχαιολογικής έρευνας. Αρθρογραφεί

από το 1988 σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Ιδρυτικό µέλος της εφηµερίδας
«Η Μυκονιάτικη» από το 1988, του «Οικολογικού ∆ικτύου Αιγαίου» από το 1998 
και του «World Culture United» από το 2017.

Γάκης Αντώνης (Σαντορίνη)
∆ιδάκτωρ Περιβάλλοντος, Συγγραφέας και Θεατροπαιδα-
γωγός. Σπούδασε Στατιστική και Ασφαλιστική στο Πανεπι-
στήµιο  Πειραιά στο Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Παν. Πειραιώς και έκανε διδακτορικό στο Τµήµα
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου
µε θέµα πολιτικές περιβάλλοντος στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Έκανε επιµόρφωση στο ΕΚΠΑ στη θεατρολογία και
στη καλλιτεχνική δηµιουργία. Έχει διδάξει για χρόνια σε
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και έχει συγγράψει

µυθιστορήµατα και παιδικά παραµύθια, θεατρικά έργα και έχει παρουσιάσει πάνω
από 700 παραστάσεις σε 150.000 µαθητές µε την εκπαιδευτική θεατρική του
οµάδα Εν Οδώ. Το 2014 εξελέγη ως επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ στο περιφερειακό
συµβούλιο Αττικής και το 2019 υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο της ∆ΥΝΑΜΗΣ
ΖΩΗΣ µε υποψήφια περιφερειάρχη τη Ρένα ∆ούρου. Είναι άµισθος σύµβουλος
περιβάλλοντος από το 2015 στον ∆ήµο Πάρου και στον ΦΟΣ∆Α ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙ-
ΠΑΡΟΥ. ∆ραστηριοποιείται στον τουριστικό τοµέα στην Σαντορίνη. 

Συρίγος Αντώνης (Σύρος)
Νοµικός, ασκεί το λειτούργηµα του ∆ικηγόρου από το
1987. ∆ιετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Ερµού-
πολης (1994-2002) ασκώντας χρέη αντιδηµάρχου
(1997-1998). Την τετραετία 1998-2002 υπήρξε µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΕ∆Κ Κυκλάδων, ενώ το
διάστηµα 1998-2006 χρηµάτισε αντιπρόεδρος και µετά
πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ερµούπο-
λης. Εκλέχτηκε βουλευτής Κυκλάδων το 2015 και συµµε-
τείχε στις εξής επιτροπές: ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης (Πρόεδρος), ∆ιαρκή Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και ∆ιαφάνειας, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακο-
λούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (Πρόεδρος), Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Αναθεώρη-
σης του Συντάγµατος, ∆ιάσκεψη των Προέδρων (µέλος εκ της ιδιότητας του ως
Προέδρου ∆ιαρκούς Επιτροπής) 

Συρµαλένιος Νίκος (Μήλος)
Οικονοµολόγος-Πολιτικός επιστήµονας, συµµετέχει στην
αριστερά από τα χρόνια της δικτατορίας. Ιδρυτικό µέλος
του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από το 1980 εργάστηκε στο
Υπουργείο Οικονοµίας (δηµόσιες επενδύσεις και περιφε-
ρειακή ανάπτυξη). Ασχολήθηκε µε θέµατα δηµόσιας
διοίκησης, εργατικής πολιτικής και αυτοδιοίκησης. Τα
τελευταία 25 χρόνια εργάζεται συστηµατικά για τα
προβλήµατα της νησιωτικής Ελλάδας. ∆ιετέλεσε περιφε-
ρειακός σύµβουλος Ν. Αιγαίου και νοµαρχιακός σύµβου-

λος Κυκλάδων. Ήταν εκδότης του περιοδικού “Κυκλαδικοί Πλόες”. Eκλέχτηκε
βουλευτής Κυκλάδων το 2012 και το 2015 και  διετέλεσε µέλος της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου, της Επιτροπής Περιφερειών, της Υποεπιτροπής
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών και Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλά-
δας-Κούβας.

Μανιός Νίκος (Νάξος)
Οφθαλµίατρος, υπηρέτησε ως διευθυντής στο νοσοκοµείο
Παίδων Πεντέλης. Εντάχθηκε στην Αριστερά το 1961 
(Κίνηµα Μαθητών των Νυχτερινών Γυµνασίων). Λόγω της
συµµετοχής του στον αντιδικτατορικό αγώνα, φυλακίστη-
κε στον Κορυδαλλό και εξορίστηκε στη Γυάρο. Από το
1979 έως το 1996 εκπροσώπησε το ιατρικό σώµα
(πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΕΙΝΑΠ). Από το 1992 έως το
1996 διετέλεσε µέλος της γραµµατείας της ΟΕΝΓΕ και
µέλος της διοίκησης του ΠΙΣ. Μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εκλέχτηκε βουλευτής Κυκλάδων το 2015 και διετέλεσε Πρόεδρος της ∆ιαρκούς
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τη Μελέτη και
Αντιµετώπιση του Προβλήµατος των Ναρκωτικών, µέλος της Ειδικής Επιτροπής
της Βουλής  των Ελλήνων για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης των
διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Σωφρο-
νιστικού Συστήµατος & λοιπών δοµών εγκλεισµού κρατουµένων. 

Ρήγου Ιρέν (Τήνος)
Ψυχολόγος, υπηρέτησε για 27 έτη στον δηµόσιο τοµέα. 
Υπήρξε Προϊσταµένη Τµήµατος Ψυχοτεχνικού Υλικού στη
∆ιεύθυνση Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  του  
ΟΑΕ∆ από το 1984 µέχρι το 1987, Επιστηµονική Υπεύθυ-
νη στον Τοµέα ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ του Ινστιτούτου
Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) από το 1987 µέχρι
και το 2004, Προϊσταµένη του Τµήµατος Επαγγελµατικής
Σταδιοδροµίας Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης Αυτοδιοίκησης  (ΕΣ∆∆Α) από το 2004 µέχρι και το 2011. Πιστοποιηµέ-
νη εκπαιδεύτρια για την εκπαίδευση ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Κοινωνικό
Πολύκεντρο της Α∆Ε∆Υ, συµµετείχε σε πολλές εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2005 µέχρι και
σήµερα  είναι µέλος  του ∆ιοικητικού Επιµελητηρίου Επιστηµόνων και από το
2011 στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Σύριζα.

ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Το ψηφοδέλτιο

του ΣΥΡΙΖΑ

στις Κυκλάδες


