
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 | Φύλλο 502 | www.fonitisparou.gr 

Σημαντικό διεθνές 
συνέδριο αρχαιολογίας 

στην Πάρο » σελ. 8-9

Μενού σε
braille

κάνατε το
δικό σας;

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr



2 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

«Ο 
Καραγκιόζης 
του Κλήδονα»  

Χατζηαβάτης: Ακούσατε, ακούσατε κατά διατα-
γή του πολυχρονεμένου μας Πασά, πρέπει όλοι να 
μαζέψουμε τους Μάηδες. 

Καραγκιόζης: Τι θες βρε Χατζηαβάτη και φωνά-
ζεις απ’ έξω από τη παράγκα μου και θα ξυπνήσεις 
τα κολλητήρια.

Χατζηαβάτης: Καραγκιόζη μου, ο Πασάς μου 
ανέθεσε να ενημερώσω όλους τους πολίτες, να μα-
ζέψουν τους Μάηδες.

Καραγκιόζης: Γιατί βρε, τι έκαναν οι άνθρωποι; 
  

Χατζηαβάτης: Τι λες μωρέ, όχι αυτούς, όχι τους 
Παντελαίους και τους Βιτζηλαίους. 

Καραγκιόζης: Αλλά ποιους;
Χατζηαβάτης: Βρε τους Μάηδες, τα πρωτομα-

γιάτικα στεφάνια.
Καραγκιόζης: Χα, χα, χα, αυτούς εννοείς. Και για-

τί να τους μαζέψουμε, τρώγονται; 
Χατζηαβάτης: Το νου σου στο φαί έχεις συνέ-

χεια. Να κατά το έθιμο, παραμονή του Αη Γιαννιού 

μαζεύουν τους Μάηδες για να τους κάψουν και 
να ανοίξουν τον κλήδονα με το αμίλητο νερό.

Καραγκιόζης: Αφού είναι έτσι, άντε πάμε μαζί 
να τους μαζέψουμε.

Χατζηαβάτης: Μπράβο ρε Καραγκιόζη. 
Καραγκιόζης: Εγώ θα πάω από εδώ και εσύ 

θα πας από εκεί και θα συναντηθούμε πάλι στην 
παράγκα μου.

(μετά από μερικές ώρες)
Χατζηαβάτης: Αχού, Καραγκιόζη μου τι πάθα-

με, δεν βρήκα ούτε ένα Μάη. Λες να ήρθαν να τους 
έκλεψαν; Τι θα πούμε στον Πασά; Πως θα κάνει την 
εκδήλωση του Κλήδονα;

Καραγκιόζης: Λες να τους έφαγαν τα γίδια του 
μπάρμπα Γιώργου.

Χατζηαβάτης: Τι λες μωρέ, μη παίζεις με τον 
πόνο μου. 

Καραγκιόζης: Μη φοβάσαι Χατζηαβάτη, κάτι 
έχω σκεφτεί, αλλά θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω, 
γιατί θα πάρω και τα κολλητήρια να βοηθήσουν.

Χατζηαβάτης: Λέγε βρε ανάθεμα σε και έχω 
σκάσει. Εντάξει, θα σου δώσω κάτι παραπάνω και 
θα δώσω και στα κολλητήρια.

Καραγκιόζης: Άκου Χατζηβάτη, θα κάνουμε κάτι 
πρωτοποριακό, θα μαζέψουμε όλες τις γιγαντοα-
φίσες από τις εκδηλώσεις και τις αφίσες των πολι-
τικών κομμάτων, αλλά και αυτές του συνονόματου 
μου του Καραγκιόζη, θα τις τυλίξουμε στρογγυλές 
σα στεφάνια και θα τις κάψουμε. Θα βγάλουν και 

ωραία χρώματα που είναι πολύχρωμες. 
Χατζηαβάτης: Καραγκιόζη μου είσαι μεγαλοφυ-

ΐα. Πολύ σωστά, με αυτό τον τρόπο θα καθαρίσουμε 
την πόλη και θα διατηρήσουμε το έθιμο για φέτος.

Καραγκιόζης: Χατζηαβάτη και όχι μόνο, θα πε-
ράσουμε διπλό μήνυμα, ένα για την αφισορύπαν-
ση και ένα για τη διατήρηση του εθίμου του Κλή-
δονα. 

(μετά την επιτυχημένη εκδήλωση)
Πασάς: Χατζηαβάτη παιδί μου, να σε συγχαρώ 

για την όμορφη εκδήλωση. Τι ωραία χρώματα είχαν 
οι φωτιές του Αη Γιάννη.

Χατζηβάτης: Πολυχρονεμένε μου Πασά, τα συγ-
χαρητήρια πρέπει να δοθούν στον Καραγκιόζη, για 
την όμορφη ιδέα που είχε.

Πασάς: Ε τότε, φέρτε μου αυτόν τον Καραγκιόζη, 
να τον συγχαρώ.

Χατζηβάτης: Πολυχρονεμένε μου, ξέρεται ο Κα-
ραγκιόζης ήπιε το «Αμίλητο νερό» και όπως κατα-
λαβαίνεται δεν μπορεί να μιλήσει!

Χριστόδουλος Μαούνης

Διαφωνίες

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 502
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Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 
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φωνίες

Εκλογές
Υπάρχουν παλιές ελληνικές ταινίες που περιγρά-

φουν με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο το πνεύμα 
της εποχής με τους κομματάρχες και τα 
«στελέχη» των κομμάτων, αλλά και τον 
τρόπο που λειτουργούσε τότε η ελληνι-
κή πολιτική σκηνή.

■ Εκλογές 2
Στην ταινία του 1960 «η κυρία δή-

μαρχος», με τους αξέχαστους Βασίλη 
Αυλωνίτη και Γεωργία Βασιλειάδου, 
γίνεται αναφορά σε ένα νησί του Σα-
ρωνικού κόλπου, στο οποίο υπήρχαν 
δύο ταβέρνες. Η μία της Ασπασίας 
Ζορμπαλά (Γεωργία Βασιλειάδου) και 
η άλλη του Ανάργυρου Προκόπη (Βα-
σίλης Αυλωνίτης), πρώην επιλοχία του 
ελληνικού στρατού. Η διαμάχη τους για 
την πελατεία έφθασε στο σημείο να θέ-
σουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι και 
εκεί… άρχισε το τάξιμο. Ο Αυλωνίτης, 
ως υποψήφιος δήμαρχος Ανάργυρος 
Προκόπης, λέει σε μία συγκέντρωσή του: «Από την 
Δευτέρα λέγω, δε θα πεινάει κανένας… Δεν θα αφή-
σουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα 
τις αυλές. Θα διορίσουμε τέσσερις να τα διώχνουν 
με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα 
αρχίσουμε να χτίζουμε γιοφύρια». Τότε πετάγεται 
ένας από τη συγκέντρωση και του λέει: «Τι να τα 
κάνουμε τα γιοφύρια αφού δεν έχουμε ποτάμια;». 
Η απάντηση Αυλωνίτη καταπέλτης: «Θα κάνουμε και 
ποτάμια, δύσκολο είναι;».

■ Εκλογές 3
Η αισθηματική – κωμική ταινία, «Τζένη-Τζένη», του 

1966, που είχε γυριστεί στις Σπέτσες, είναι από τις 
κορυφαίες του είδους, λόγω του μεγαλειώδους ρό-
λου του Διονύση Παπαγιανόπουλου -ως κομματάρχη 

του νησιού- και της «δροσιάς» που έβγαινε από τον 
Ανδρέα Μπάρκουλη και την Τζένη Καρέζη. Το απο-
κορύφωμα από τον Παπαγιανόπουλο ήταν το βράδυ 
της καταμέτρησης των ψήφων, όταν παίρνοντας τη-
λέφωνο τον «συμπέθερό» του στην ταινία, Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, του λέει: «Άνω Παναγιά: Μαντάς 210, 
Γκόρτσος 36. Κάτω Παναγιά: Μαντάς 190 Γκόρτσος 
12. Πέρα Παναγιά: Μαντάς 362, Γκόρτσος 5. Δώθε 
Παναγιά: Μαντάς 402, Γκόρτσος 1!».

■ Εκλογές 4
Ο «σιωπηρός» πρωταγωνιστής, Γκόρτσος, της πα-

ραπάνω ταινίας, δεν εμφανίζεται σε καμία σκηνή, 
παρά μόνο σε μία φωτογραφία και ήταν ο Αθηνό-
δωρος Προύσαλης. Σύμφωνα με το σενάριο της ται-

νίας ήταν ένας γηραιός πολιτικός 
άνω των 80 ετών. Ο κομματάρχης 
Παπαγιανόπουλος, λέει σε μία ομή-
γυρη στο καφενείο: «Θα ψηφίσου-
με Γκόρτσο, το παιδί του λαού!». Η 
αντίδραση ενός ηλικιωμένου θα-
μώνα ήταν: «Ε, όχι και παιδί! Αυ-
τός είναι στην ηλικία μου!». Και ο 
Παπαγιανόπουλος, γυρίζει και του 
λέει: «Ε και; Παιδί είναι! Επειδή 
δηλαδή εσύ, γέρασες από τα ογδό-
ντα!».

■ Εκλογές 5
Ο «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», 

του 1954, σκηνοθετημένη από τον 
Αλέκο Σακελλάριο, ήταν μία κοινω-
νική σάτιρα και πέρασε στην ιστο-
ρία του ελληνικού κινηματογράφου 

ως η καλύτερη ηθογραφία των προσβεβλημένων 
από το μικρόβιο του πολιτικού και των κατ’ επάγγελ-
μα πολιτευτών. Όταν ο αιώνιος πολιτευτής Θανασά-
κης, που τον ενσαρκώνει ο Βύρων Πάλλης, λέει στον 
αξεπέραστο Ντίνο Ηλιόπουλο –που έχει ξοδέψει 
κάθε οικονομία του προκειμένου να βοηθήσει τον 
γαμπρό του να βγει βουλευτής- ότι «μπορεί να μην 
εξελέγη, αλλά έχω στη χούφτα μου 3.960 ψηφοφό-
ρους», ο Ηλιόπουλος του απαντά: «Βουλευτής δεν 
βγήκες, οπότε αμόλα τους».

Δ.Μ.Μ.
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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

Άποψη

Την Κυριακή 
ψηφίζουμε 
ΚΚΕ!

Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εκφοβίσει το λαό για 
τα χειρότερα που έρχονται σε Ασφαλιστικό και Εργα-
σιακά με κυβέρνηση ΝΔ, στην πραγματικότητα έχει 
στόχο να συγκαλύψει ότι η ΝΔ έρχεται να συνεχίσει 
και να πάει ένα βήμα πιο πέρα τη δική του αντιλαϊκή 
πολιτική.

Αξιοποιώντας τους αντεργατικούς - αντιασφαλιστι-
κούς νόμους που διατήρησε άθικτους η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και τους καινούργιους που ψήφισε, έρχεται 
τώρα η ΝΔ να πλειοδοτήσει σε αντιλαϊκά μέτρα, λέ-
γοντας φωναχτά αυτά που έχει ανάγκη το κεφάλαιο.

Της είναι άλλωστε πιο εύκολο να το κάνει, επειδή ο 
ΣΥΡΙΖΑ «δικαίωσε» την πολιτική της όλη την περασμέ-
νη τετραετία και της έστρωσε το έδαφος για τα επό-
μενα βήματα, έχοντας βγάλει όλη τη βρώμικη δουλειά 
για το κεφάλαιο. Πάει πολύ επομένως να εμφανίζεται 
ο ΣΥΡΙΖΑ ως «θεματοφύλακας» τάχα του δημόσιου 
χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν σε όλη 
του τη θητεία υπηρέτησε το ίδιο αντιλαϊκό σχέδιο με 
τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, αποσπώντας τα εύσημα του κε-
φαλαίου.

Η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης από την επόμε-
νη κυβέρνηση έχει και τη δική του σφραγίδα, όπως η 

πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 είχε τη 
σφραγίδα της μνημονιακής πολιτικής των ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ, με τους οποίους άλλωστε (μαζί και το Ποτάμι) 
ψήφισε το 3ο μνημόνιο.

Τη ΝΔ τη γνώρισαν οι εργαζόμενοι και ο λαός σαν 
κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε σε συνεργασία με το 
ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν ότι τίποτα καλό δεν έχουν να περιμέ-
νουν.

Το αντίθετο μάλιστα. Θα κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι της για να μη διαψεύσει το κεφάλαιο ότι αυτή εί-
ναι ο διαχρονικός και αυθεντικός εκφραστής των συμ-
φερόντων του, και επομένως περισσότερο αξιόπιστος 
από τον «νεοφώτιστο» ΣΥΡΙΖΑ.

Γνώρισαν όμως και τον ΣΥΡΙΖΑ, και πλέον ξέρουν 
ότι η πολιτική του αλληλοσυμπληρώνεται με αυτή της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Οτι είναι ο άλλος πόλος 
του ίδιου αντιλαϊκού σχεδίου, όπως γινόταν παλιότερα 
με τον δικομματισμό. Γι’ αυτό δεν έχει καμία σημασία 
η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο στις εκλογές, 
αν η ΝΔ θα κυβερνήσει αυτοδύναμη ή σε συνεργασία 
με το ΚΙΝΑΛ.

Δικαιολογημένα οι εργαζόμενοι, ο λαός ανησυχούν 
για το τι μέλλει γενέσθαι, ανησυχούν και φοβούνται 
για τη συνέχιση την επόμενη μέρα της αντιλαϊκής πο-
λιτικής, η οποία είναι δεδομένη όποια κι αν είναι η κυ-
βέρνηση.

Γι’ αυτό, την επομένη των εκλογών ο λαός έχει ανά-
γκη από ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Το κόμμα που βρέθη-
κε μπροστά στους αγώνες ενάντια στην αντεργατική 
- αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, έβαλε 
εμπόδια, καθυστέρησε αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις 
και μέτρα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα σή-
μερα στο Ασφαλιστικό, στα Εργασιακά και παντού, αν 
το ΚΚΕ δεν πρωτοστατούσε στην οργάνωση των αγώ-
νων, αν δεν δούλευε σχεδιασμένα για την ανασύνταξη 
του εργατικού κινήματος και τη συγκρότηση της Κοι-
νωνικής Συμμαχίας, αν δεν ήταν φάρος αναμμένος για 
την πραγματική διέξοδο προς όφελος του λαού.

Την Κυριακή, επομένως, στην κάλπη με το ψηφοδέλ-
τιο του ΚΚΕ. Γιατί αυτή είναι η μόνη ψήφος που μπορεί 
να απαντήσει στη δικαιολογημένη ανησυχία του λαού, 
στους φόβους για τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτι-
κής.

Γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί μια 
ισχυρή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη 
Βουλή, από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερό-
ντων, να οργανώσει την αντεπίθεση, να γεν-
νήσει αισιοδοξία και ελπίδα στο λαό ότι μπο-
ρεί να τα καταφέρει, αρκεί να πιστέψει στην 
ανίκητη δύναμή του!

* Αναδημοσιεύεται από την στήλη «Η Άποψή μας», Ριζο-
σπάστης, Τρίτη 2 Ιούλη 2019.
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Μελωδίες από 
μαθητές του 
ωδείου Πάρου

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθη-
κε η θερινή συναυλία του δημοτικού ωδείου Πάρου, 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Σ’ αυτή, μαθητές της σχολής ερμήνευσαν ατομικά 
ή σε συνεργασία, μουσικά κομμάτια από διάσημους 
συνθέτες. Το κοινό έμεινα προσηλωμένο από την αρχή 
έως το τέλος της βραδιάς, εκδηλώνοντας την ευχαρί-
στηση τους με χειροκροτήματα.

Η μαθήτρια του ωδείου, Μαρουλία Μπιζά, η 
οποία είναι φοιτήτρια μουσικών σπουδών στη φιλο-
σοφική σχολή Αθηνών, παραχώρησε συνέντευξη στην 
εφημερίδα μας. Στη συνέντευξη υποστήριξε ότι το 
μυστικό στην επιτυχία μιας τέτοιας συναυλίας είναι η 
όρεξη, το πάθος γι’ αυτό που κάνεις και η σωστή προ-
ετοιμασία. Ακόμη τόνισε πως αυτές οι συναυλίες που 
διοργανώνει ο δήμος Πάρου, βοηθούν όχι μόνο στη 
βελτίωση τους αλλά και στη μελλοντική τους πορεία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό στα ντουέτα, 
είπε ότι ο σωστός τρόπος διαχείρισης είναι η επικοι-
νωνία με το ταίρι και η προσήλωση.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Με ποιο τρόπο επιλέχθηκαν τα άτομα που θα 
ερμηνεύσουν σήμερα τις μελωδίες τους;

Μ.Μ.: «Στη συναυλία τα άτομα που πήραν μέρος 
είναι σπουδαστές του ωδείου Πάρου, αφού ήταν κα-
τάλληλα προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Συγκεκριμένα στις 
εαρινές συναυλίες δίνεται έμφαση στις μουσικές συ-
νεργασίες, οι οποίες προκύπτουν ύστερα από συνεν-
νόηση μεταξύ των καθηγητών και των σπουδαστών 
του ωδείου».

Για να μπορέσει να διεξαχθεί η σημερινή εκ-
δήλωση χρειάστηκαν αρκετές πρόβες;

Μ.Μ.: «Κάθε μουσικό έργο που πρόκειται να παι-
χτεί σε συναυλία απαιτεί όρεξη και πολύωρη μελέτη. 
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μουσική συνεργα-

σία, όπου εκεί απαιτείται αρχικά η κατάλληλη ατομική 
προετοιμασία και στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι 
ομαδικές πρόβες μέχρι να φθάσει το κομμάτι στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα».

Αυτή η εκδήλωση πιστεύεις ότι μπορεί να σε 
βοηθήσει στη μελλοντική σου καριέρα;

Μ.Μ.: «Σίγουρα μια τέτοιου είδους εκδήλωση συμ-
βάλλει θετικά στη μουσική πορεία του καθενός είτε 
επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Διότι δίνεται η δυ-
νατότητα στον εκτελεστή -εν ώρα παρουσίασης του 
μουσικού κομματιού- να οικειοποιηθεί μια τέτοια κα-
τάσταση με τον παράγοντα του άγχους».

Όπως είδαμε ερμηνεύσατε κάποια κομμάτια 
ανά ζευγάρι. Ποιο είναι το μυστικό της τόσο 
καλής συνεργασίας;

Μ.Μ.: «Το μυστικό μιας καλής μουσικής συνεργασί-
ας είναι ο συντονισμός που απαιτεί καλή συνεννόηση 
και η κατάλληλη ατομική και ομαδική προετοιμασία».

Θεωρείτε ότι η σημερινή βραδιά ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία;

Μ.Μ.: «Σε κάθε συναυλία ωδείου, όπως και στη 
σημερινή, οι εκτελεστές-σπουδαστές παίζουν με τον 
καλύτερο τους εαυτό, ώστε να παρουσιάσουν το κομ-
μάτι σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, κάτι το οποίο 
καθόρισε και την επιτυχία της αποψινής βραδιάς».

Σοφία Ορφανού

ΤΩΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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Εκδήλωση για 
τον ελληνικό 
κινηματογράφο

Με την ευκαιρία της λήξεως των εφετινών συνα-
ντήσεων, ο υπεύθυνος και τα στελέχη του Νεανικού 
Κέντρου Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς, μας προσκα-
λούν στην εορταστική μουσικοθεατρική παράσταση με 
τίτλο: «Ελληνικός κινηματογράφος, τότε και σήμερα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 
Ιουλίου 2019 και  ώρα 21:15 στην πλατεία του 
Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς. 

Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης θα είναι ο 
ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου.

Λειτουργία 
περιφερειακών 
ιατρείων 
Πάρου

Από το Κέντρο Υγείας Πάρου δημοσιοποιήθηκε το 

ωράριο λειτουργίας και οι ημέρες των περιφερειακών 

ιατρείων του νησιού, για τον μήνα Ιούλιο.

Ιατρείο Νάουσας (08.30-14.00)

8/7 Βερονίκη Αστρακά

10/7 Μάρκος Μαλαματένιος

11/7 Μάρκος Μαλαματένιος

16/7 Μάρκος Μαλαματένιος

17/7 Μάρκος Μαλαματένιος

18/7 Βερονίκη Αστρακά

23/7 Βερονίκη Αστρακά

26/7 Βερονίκη Αστρακά

31/7 Μάρκος Μαλαματένιος

Ιατρείο Μάρπησσας (08.30-14.00)

11/7 Βασιλική Κουλούρη

12/7 Βασιλική Κουλούρη

16/7 Από 8.30 έως 11 στα Μάρμαρα και από 11.30 

έως 14.00 στον Πρόδρομο. Βασιλική Κουλούρη

17/7 Βασιλική Κουλούρη

22/7 Βασιλική Κουλούρη

24/7 Βασιλική Κουλούρη

31/7 Βασιλική Κουλούρη

Ιατρείο Αγκαιριάς (08.30-14.00)

12/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

16/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

18/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

19/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

22/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

24/7 Από 8.30 έως 11 στον Κώστο και από 11.30 

έως 14.00 στις Λεύκες. Παναγιώτης Κελεσίδης

25/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

26/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

29/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

30/7 Παναγιώτης Κελεσίδης

31/7 Παναγιώτης Κελεσίδης.

Τοπικές ειδήσεις



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019Εκλογές

Η δύναμή 
μας είναι η 
ενίσχυση του 
ΚΚΕ

Η Παριανή Μαρία Τσάτσα είναι υποψήφια βου-
λευτής Κυκλάδων με το Κ.Κ.Ε. παραχώρησε στην εφη-
μερίδα μας, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, συνέντευξη, 
καλώντας τους Παριανούς να στηρίξουν το Κ.Κ.Ε.

Κυρία Τσάτσα, τι θα λέγατε στους Παριανούς 
ψηφοφόρους για όλα αυτά τα ψευτοδιλήμμα-
τα που με κάθε τρόπο λανσάρουν τα κόμματα 
εξουσίας; 

Απάντηση: Τα αστικά κόμματα πάντα θα προσπα-
θούν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από τα 
ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους 
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους το λαό 
μας συνολικά. Θα τους πρότρεπα λοιπόν, να ακούσουν 
προσεκτικά ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΚΙΝΑΛ και τότε θα καταλά-
βουν ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 
τους. Όλοι τους είναι δέσμιοι ,στις απαιτήσεις της Ε.Ε 
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οι διαφωνίες τους αφορούν 
δευτερεύοντα ζητήματα και πολλές φορές έχουν να 

κάνουν με τη ρητορική και τον τρόπο που θα εφαρ-
μοστούν τα μέτρα και όχι με τη ραχοκοκαλιά της πο-
λιτικής τους κατεύθυνσης, που δεν είναι άλλη από την 
αύξηση της κερδοφορίας ότι μεγάλου κεφαλαίου. Αυ-
τός ο βασικός στόχος των αστικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, 
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ) έρχεται σε σύγκρουση με τη λαϊκή ευημε-
ρία, με την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λα-
ϊκές ανάγκες. Το ΚΚΕ όπου έχει δυνάμεις μέσα και έξω 
από τη Βουλή τις οργανώνει σε αυτή την κατεύθυνση. 
Στην ερώτηση αναφερθήκατε στα αστικά κόμματα ως 
κόμματα εξουσίας, και το ΚΚΕ είναι κόμμα εξουσίας 
και έχει πρόταση και πρόγραμμα εξουσίας, που φέρνει 
τον εργαζόμενο στο επίκεντρο. Το πραγματικό δίλλημα 
στις 7 Ιουλίου είναι πόσο θα ενισχυθεί το ΚΚΕ ώστε να 
είναι δυνατός ο λαός απέναντι στην αντιλαϊκή κυβερ-
νητική πολιτική που θα συνεχιστεί όποιο κι εάν είναι το 
αποτέλεσμα από τις 8 Ιουλίου και μετά.

Οι «τεχνητοί παράδεισοι» που υπόσχονται για 
την επόμενη μέρα θα ξεγελάσουν τους ψηφο-
φόρους;

Απάντηση: Προβληματίζομαι με το αν η 7ήμερη ή 
10ήμερη εργασία χωρίς ανάπαυση, η ρύθμισή των μι-
σθών των εργαζόμενων με δημοσιονομικούς όρους, 
η μη προστασία της λαϊκής κατοικίας από τις κατα-
σχέσεις των τραπεζών μπορεί να θεωρηθούν «τεχνη-
τοί παράδεισοι». Θεωρώ ότι τα λαϊκά στρώματα 
σήμερα δεν έχουν να περιμένουν θετικά μέτρα 

από τα κόμματα και τους ανθρώπους που μας 
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Σε αυτές τις 
εκλογές είναι ζητούμενο να απεμπλακούν οι εργαζό-
μενοι από τις λογικές της ανάθεσης και του «μη χείρον 
βέλτιστων», που τους οδηγούν να στηρίζουν κόμματα 
που προεκλογικά εμπορεύονται την ελπίδα τους και 
την προσμονή τους για το κάτι καλύτερο και μετά τις 
εκλογές, τους τσακίζουν το ηθικό και τους οδηγούν 
στην απογοήτευση με την εφαρμογή του αντιλαϊκού 
τους προγράμματος. Κατά την άποψη μου η απάντη-
ση δεν βρίσκεται σε παραδείσους γιατί είναι σαν να 
παραδεχόμαστε ότι το να έχεις σήμερα εν έτη 2019, 
σπίτι, δουλειά, ψυχαγωγία, υγεία, διακοπές, παιδεία 
και ότι έχει ανάγκη σήμερα ένας άνθρωπος είναι μη 
ρεαλιστικό. Σήμερα, είναι εφικτό εδώ στη Ελλάδα, να 
οργανωθεί η οικονομία και η κοινωνία έτσι ώστε να 
παρέχονται όλα αυτά σε όλους τους εργαζόμενους. 
Υπάρχει υψηλό επίπεδο σε εργατικό και επιστημονικό 
δυναμικό, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σε βιομη-
χανική και αγροτική παραγωγή, που μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία με ταυτόχρονη προστα-
σία του περιβάλλοντος και με μείωση του εργάσιμου 
χρόνου. Αυτές όμως οι δυνατότητες υπονομεύονται 
από την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Η ενί-
σχυση των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλο-
γές μπορεί να ενισχύσει το λαϊκό κίνημα και να ανοίξει 
το δρόμο για ριζικές αλλαγές προς όφελός των λαϊ-
κών συμφερόντων.
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Η απογοήτευση και η αποστροφή, στα μεγά-
λα κόμματα, του εκλογικού σώματος μπορεί να 
οδηγήσει στην αποχή ή και στην ενίσχυση μι-
κρών κομμάτων, μια χρήσης, που κινούνται σε 
«θολά» νερά και εμφανίζονται αν η λύση των 
προβλημάτων της χώρας μας;

 Απάντηση. Είναι αλήθεια, ότι ένα κομμάτι των ερ-
γαζόμενων απογοητευμένο από τη κατάσταση και ιδι-
αίτερα από τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει μικρότερα 
και «μη δοκιμασμένα» κόμματα που εμφανίζονται τις 
περισσότερες φορές, όχι τυχαία, λίγο πριν τις εκλο-
γές. Θεωρώ όμως ότι και σ’ αυτό έχει αποκτηθεί πείρα 
κυρίως μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, που το αστικό 
πολιτικό σύστημα για να εξασφαλίσει την συνέχισή 
του έχει αξιοποιήσει τέτοια κόμματα ως στηρίγματα 
σε συγκυβερνήσεις, ως αναχώματα στη διάθεση ρι-
ζοσπαστικοποίησης του λαού αλλά και ως βαλβίδες 
εκτόνωσης της αγανάκτησης και της απογοήτευσης. 
Τέτοια παραδείγματα είναι το ΛΑΟΣ, ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ. Αυτό το ρόλο επιδιώκει 
να παίξει και το ΜέΡΑ 25, που προβάλει το μοντέλο 
της «ρεαλιστικής ανατροπής», χωρίς να θιγεί καθόλου 
το θέμα για την ΕΕ και την κατάσταση στο Αιγαίο με 
το ΝΑΤΟ και την εμπλοκή των ενεργειακών κολοσ-
σών. Το ίδιο επιδιώκει από τα άκρο-δεξιά να κάνει 
και το κόμμα του Βελόπουλου. Πρέπει να γίνει κριτή-
ριο η στάση τους και οι τοποθετήσεις τους απέναντι 
στα καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα. Αυτά 
τα κόμματα είναι βαθιά συστημικά, είναι ενδεικτική η 
υπερπροβολή τους από τα ΜΜΕ.

 
Υπάρχει χαμένη ψήφος;
Απάντηση. Μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει χαμένη 

ψήφος και ποιος καθορίζει ποια ψήφος είναι χαμένη ή 
κερδισμένη. Από όλες τις εκλογές έτσι ή αλλιώς προ-
κύπτει μια κυβέρνηση. Σε αυτές τις εκλογές έχοντας 
τη πείρα όλων των προηγούμενων χρόνων και της 
«πρώτης φοράς αριστερά» του ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ αναδει-
κνύεται η ανάγκη στις 8 Ιουλίου να ενισχυθεί η αντι-
πολιτευτική δύναμη του εργαζόμενου, αυτοαπασχο-
λούμενου, του άνεργου, του φοιτητή, του μετανάστη. 
Να ενισχυθεί εκείνη η δύναμη, το ΚΚΕ, που θα αποκα-
λύπτει και θα καταθέτει προτάσεις μέσα στη Βουλή 
για την πραγματική στήριξη και ανακούφιση του λαού,. 
Από αυτή τη σκοπιά, η ψήφος που σκορπάει «αριστε-
ρά και δεξιά», χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στο κίνημα 
και στη Βουλή, τελικά καταντά άχρηστη ψήφος για τις 
δυνάμεις που θέλουν πραγματικά να αντισταθούν, να 
οργανώσουν τη λαϊκή αντεπίθεση.

 
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείστε στον 

τουριστικό τομέα εδώ στην Πάρο. Και εδώ 
υπάρχει η μεγαλοϊδιοκτησία, οι αυτοαπασχο-
λούμενοι και οι μισθωτοί της τουριστικής περι-
όδου. Τι πρέπει να περιμένουν στις 8 Ιούλη όλοι 
αυτοί;

Απάντηση: Νομίζω ότι δεν μπορούμε τη μεγαλο-
ϊδιοκτησία να τη βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι με τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους μισθωτούς στον του-
ριστικό κλάδο. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθω-
τοί ξέρουν ποια είναι η κατάσταση,  τη ζουν άλλωστε, 
με τα εξαντλητικά ωράρια χωρίς χρόνο για ανάπαυση. 
Πασχίζουν να βγάλουν το εισόδημα ενός ολόκληρου 
χρόνου για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυ-
ξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, σε φό-

ρους αλλά και σε ζητήματα της δουλειάς ώστε να 
μπορούν να υπάρχουν και την επόμενη σεζόν. Νομί-
ζω ότι είναι κατανοητό σε μεγάλο βαθμό ότι η όποια 
κινητικότητα υπάρχει τους καλοκαιρινούς μήνες δεν 
μπορεί να καλύψει σοβαρά προβλήματα που υπάρ-
χουν και δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών τους 
υπόλοιπους 9 μήνες. Η κατάσταση του Κέντρου Υγεί-
ας της Πάρου για παράδειγμα, με την υποστελέχω-
ση και τον μη επαρκή εξοπλισμό και την έλλειψη του 
απαιτούμενου προσωπικού, παρά την όποια φιλότιμη 
προσπάθεια κάνει το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για 
τους χιλιάδες τουρίστες που υποδεχόμαστε κάθε κα-
λοκαίρι. Η κατάσταση με τη συγκοινωνία μεταξύ των 
Κυκλάδων, η φορολόγηση και η κατάσταση με το ΦΠΑ 
στα νησιά είναι δεδομένη σήμερα και θα υπάρχει και 
στις 8 Ιουλίου διότι η εμπορευματοποίηση της Υγείας 
και η υπερφορολόγηση των εργαζόμενων και των αυ-
τοαπασχολούμενων που καταφέρνουν ακόμα να βγά-
ζουν  το μεροκάματο, είναι κατευθύνσεις της ΕΕ και 
όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ,  τα έχουν υπογράψει 
και έχουν δεσμευτεί να τα εφαρμόσουν.  Η ενίσχυση 
των δυνάμεων του ΚΚΕ θα δώσει τη δυνατότητα από 
καλύτερη θέση να οργανωθούν από τις 8 Ιουλίου οι 
διεκδικήσεις για την ανακούφιση και των νησιωτών. 
Η ανάδειξη Βουλευτή από τις Κυκλάδες του ΚΚΕ θα 
δώσει άλλη δυναμική στην επίλυση προβλημάτων της 
καθημερινότητας των Κυκλαδιτών.

 
Υγεία - ανεμογεννήτριες - παιδεία είναι θέμα-

τα που πονάνε τους Παριανούς και τους Αντι-
παριώτες, τους συσπείρωσαν στο παρελθόν. 
Έχουν κάτι να περιμένουν την επόμενη μέρα; 
Ποια είναι η άποψη σας;. 

Απάντηση: Το ΚΚΕ έχει ασχοληθεί με αυτά τα ζη-
τήματα όχι μόνο προεκλογικά αλλά όταν συνέβαιναν 
αναδεικνύοντας και τη στόχευση αυτών των ενεργειών 
αλλά και οργανώνοντας τους Παριανούς και Αντιπαρι-
ώτες ώστε να εμποδιστούν τα σχέδια αυτά σε όλους 
τους τομείς που αναφέρατε. Για την υγεία αναφέρθη-
κα και παραπάνω η κατάσταση έχει φτάσει σε εγκλη-

ματικό επίπεδο. Πρέπει όμως, να είναι κατανοητό ότι ο 
τομέας ης Υγείας είναι πεδίο λαμπρό για τη κερδοφο-
ρία για το μεγάλο κεφάλαιο. Η κατεύθυνση της ΕΕ για 
Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου, με γιατρούς κακοπλη-
ρωμένους και εξαντλητικές υπερωρίες και εφημερίες 
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και είναι μοντέλα που 
ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και είναι αποκαλυ-
πτικά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Παρόμοια 
είναι και η κατάσταση στα σχολεία όπου όλες οι κυ-
βερνήσεις κοιτάζουν το μαθητή και την οικογένεια του 
στην τσέπη. Όλα τα σχολεία της χώρας, πόσο μάλλον, 
στα νησιά αιμορραγούν από τις ελλείψεις σε μόνιμο 
προσωπικό αλλά και τη ακαταλληλότητα των κτηρίων 
όπου γίνονται τα μαθήματα. Ειδικότερα εδώ που είναι 
απαράδεκτο να νοικιάζονται τα κτήρια των σχολείων 
ή να στεγάζονται μαθητές σε προκάτ και να μην έχει 
εξασφαλιστεί δεκαετίες τώρα η στέγαση των σχολεί-
ων. Σκεπτόμενος κανείς όλα αυτά θεωρείται πολυτέ-
λεια η κριτική  για το ίδιο το περιεχόμενο της διδασκα-
λίας. Για εμάς είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποκλειστικά 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας και Παιδείας με δωρεάν 
πρόσβαση για όλους. Το ΚΚΕ όλα τα χρόνια αυτά  έχει 
προχωρήσει σε δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή για τη 
κατάσταση σε Νοσοκομεία και Σχολεία. Τώρα όσον 
αφορά το ζήτημα με τις Ανεμογεννήτριες το ΚΚΕ έχει 
προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στη 
Βουλή αλλά και εδώ στη Πάρο. Το «φύτεμα» αιολικών 
πάρκων σε όλη τη χώρα είναι στα πλαίσια του ιδιαι-
τέρως προσοδοφόρου τομέα της ενέργειας που ενερ-
γειακοί κολοσσοί βλέπουν την Ελλάδα και κυρίως το 
Αιγαίο σαν τη «γη της επαγγελίας» για την κερδοφορία 
τους .Τι κι αν αυτό καταστρέφει το φυσικό περιβάλ-
λον των νησιών και φυσικά πλήττει τη τοπική οικονο-
μία ! Όλα αυτά τα προβλήματα ενισχύουν την 
ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών στις 8 
Ιουλίου να είμαστε περισσότεροι αυτοί που θα 
αντισταθούν και θα μπουν εμπόδιο στην υλο-
ποίηση των μέτρων που βάλουν κατά της ζωής 
της δική μας και των παιδιών μας. 

Χρειάζεται δυνατό ΚΚΕ. Ψηφίζουμε την Κυ-
ριακή ΚΚΕ για να μπορούμε να ελπίζουμε με τον 
οργανωμένο αγώνα μας από τη Δευτέρα.
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Ένα διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας ξεχωριστής ση-
μασίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα 
στην Πάρο, με πρωτοβουλία της προέδρου του Ινστι-
τούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, καθηγή-
τριας αρχαιολογίας, Ντόρας Κατσωνοπούλου. 

Το συνέδριο με τον ειδικότερο τίτλο: «Η ΠΑΡΟΣ 
ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ 16Ο ΑΙΩΝΑ μ.Χ.», είναι το 5ο στη 
σειρά διεθνών συνεδρίων του Ινστιτούτου και οργα-
νώθηκε σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου και τον 
πολιτιστοκό σύλλογο «Αρχίλοχος». Στο συνέδριο μίλη-
σαν περισσότεροι από 40 επιστήμονες, αρχαιολόγοι, 
ιστορικοί, γεωλόγοι και ειδικοί του ενάλιου και φυσι-
κού περιβάλλοντος, έλληνες και ξένοι από τις ΗΠΑ, Μ. 
Βρετανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισραήλ, Τουρκία. Πολύ γνω-
στά ονόματα και διακεκριμένοι ειδικοί της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας τίμησαν με την συμμετοχή 
τους το Συνέδριο και την Πάρο, ανταποκρινόμενοι 
στην πρόσκληση που τους απηύθυνε η πρόεδρος του 
ΙΑΠΚ Ντόρα Κατσωνοπούλου. 

Χωρίς αμφιβολία, όσοι είχαν την τύχη να παρακο-
λουθήσουν τις 10 συνεδρίες της κορυφαίας αυτής 
επιστημονικής συνάντησης, βγήκαν από την αίθουσα 
του «Αρχίλοχου» έχοντας αποκτήσει νέες και περισσό-
τερες γνώσεις για το πολιτιστικό παρελθόν της Πάρου 
και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην ιστο-
ρία και τον πολιτισμό του αρχαίου κόσμου. Οι επιστη-
μονικές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν, κάλυψαν 
ένα μεγάλο χρονολογικό φάσμα της αρχαίας Πάρου 
από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τον 
16ο αιώνα μ.Χ., δηλαδή μια περίοδο πάνω από 2600 
χρόνια. Νέα ευρήματα και αποτελέσματα μελετών και 
ερευνών έγιναν γνωστά μέσα από τις ανακοινώσεις 
των επιστημόνων και τις συνοδευτικές εικόνες, που 
εντυπωσίασαν όσους παρακολούθησαν και ικανο-
ποίησαν ιδιαίτερα την Οργανωτική επιτροπή και τους 
ίδιους τους επιστήμονες που συμμετείχαν, για το υψη-
λό επίπεδο του συνεδρίου.

Παριανοί γλύπτες - Παριανό μάρμαρο

Με την έναρξη κιόλας του συνεδρίου, ξετυλίχτηκε 
μπροστά στο ακροατήριο που είχε γεμίσει την αίθουσα 
του «Αρχίλοχου», η μακραίωνη ιστορία της Πάρου από 
τον 10ο αιώνα π.Χ. έως τον 16ο μ.Χ. Η δεύτερη ημέρα 
ήταν αφιερωμένη στη γλυπτική και τους γλύπτες της 
αρχαίας Πάρου, καθώς και στην ιστορία και σημασία 
του πολύτιμου παριανού μαρμάρου. Διάσημοι πάριοι 
γλύπτες: Σκόπας, Αγοράκριτος, Θρασυμήδης, Λοκρός 
και τα σπουδαία τους δημιουργήματα, αγάλματα και 
αρχιτεκτονικά έργα, ήταν το αντικείμενο των παρου-
σιάσεων γνωστών και διακεκριμένων επιστημόνων 
στην αρχαία γλυπτική και αρχιτεκτονική. Ανακοινώσεις 
με θέμα αγάλματα σε παριανό μάρμαρο από λυχνίτη 
αλλά και από το μάρμαρο που εξορυσσόταν στα ανοι-
χτά λατομεία των Λάκκων, έφεραν στην δημοσιότητα 
άγνωστα μέχρι σήμερα έργα από παριανό μάρμαρο 
που πιθανότατα ήταν και έργα παριανών καλλιτεχνών 
που ταξίδεψαν μαζί με τα μάρμαρα στους τόπους προ-
ορισμού τους. Τα αγάλματα αυτά βρέθηκαν κυρίως 
στην Ρώμη και σε πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, όπως 
στον Ακράγαντα, τον Σελινούντα και το Ρήγιον. Ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον είχαν επίσης ανακοινώσεις, με τις οποί-
ες παρουσιάστηκαν οι διαδρομές που ακολούθησε το 
μάρμαρο της Πάρου στην αρχαιότητα μέσα από θα-
λάσσιους εμπορικούς δρόμους ώστε να φθάσει στην 
μορφή ημι-κατεργασμένων ή και ολοκληρωμένων έρ-
γων τέχνης σε όλη την κυρίως Ελλάδα, την Δύση και 
την Βόρεια Αίγυπτο, κοσμώντας δημόσια ιερά, κτίρια 
και μνημεία.

Τα ιερά, η μυθολογία, Βυζαντινή Πάρος

Τα ιερά της Πάρου, όπως το Δήλιον, το Θεσμοφόρι-
ον, και το ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, καθώς 
και τα αφιερώματα σε αυτά συζητήθηκαν την τρίτη 
ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου από τους μελετη-
τές τους. Σε σχέση με τα ιερά, παρουσιάστηκε η σημα-
ντική μαρτυρία από τα αρχεία της Δήλου για τα υφά-
σματα και τα ενδύματα, τα οποία προσφέρονταν από 
τους πιστούς στις λατρευόμενες θεότητες της Πάρου. 
Επιγραφές σε ρωμαϊκές σαρκοφάγους από το κύριο 

Σημαντικό διεθνές 
συνέδριο αρχαιολογίας 
στην Πάρο
«Μια διεθνούς εμβέλειας επιστημονική συνάντηση, με κορυφαία 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου στο ελληνικό 
και παγκόσμιο κοινό» δηλώνει στη «Φωνή» με ικανοποίηση η 
οργανώτρια και πρόεδρος του συνεδρίου, καθηγήτρια αρχαιολογίας, 
Ντόρα Κατσωνοπούλου

(από αριστερά) Κωνσταντίνος Ρούσσος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας - Ντόρα Κατσωνοπούλου, 
Πρόεδρος Ι.Α.Π.Κ - Νίκος Μουρτζάς, Δρ Γεωλογίας του Πολυτεχνείου Αθηνών
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νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Πάρου αναλύ-
θηκαν, ενώ ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα για τα 
ταφικά έθιμα της Πάρου με βάση την μελέτη των ευ-
ρημάτων του αρχαίου νεκροταφείου από τον 8ο αιώνα 
π.Χ., με τα δύο μοναδικής σημασίας πολυάνδρια, και 
την συνεχή χρήση του χώρου με ταφές των επόμενων 
περιόδων, από την αρχαϊκή και κλασική έως την ελλη-
νιστική και την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τουλάχιστον 
τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Άλλη ειδική συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην μυθο-
λογία, επιγραφική και νομισματική της Πάρου με νέες 
εισηγήσεις από τους επιστήμονες που μίλησαν για 
αυτά τα θέματα. Μια ξεχωριστή κατηγορία γραπτών 
παριανών αγγείων της αρχαϊκής περιόδου (7ος-6ος αι. 
π.Χ.), στα οποία διασώζονται εξαιρετικές απεικονίσεις 
γυναικών με εντυπωσιακά κοσμήματα, κυρίως ενώ-
τια και διαδήματα, ήταν το αντικείμενο πρόσφατης 
επιστημονικής μελέτης που παρουσιάστηκε στο συνέ-
δριο, ενώ ένας μεγάλος αμφορέας από το γεωμετρικό 
νεκροταφείο της Παροικιάς αναλύθηκε ως προς την 
αινιγματική παράσταση που κοσμεί το σώμα του και 
αναπαριστά πιθανόν έναν άγνωστο τοπικό μύθο. Στην 
ίδια ημέρα, η καταληκτική συνεδρία ήταν αφιερωμένη 
αποκλειστικά στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Πάρο, 
με ανακοινώσεις από τους επιστήμονες νέων στοιχεί-
ων για την ιστορία και αρχαιολογία της Πάρου αυτών 
των περιόδων, ανάμεσα στα οποία ιδιαίτερη σημασία 
έχουν ευρήματα που φωτίζουν την ιστορία της Πάρου 
κατά τους λεγόμενους «σκοτεινούς χρόνους» μεταξύ 
8ου και 10ου αιώνα μ.Χ. 

Τα αποτελέσματα των γεωλογικών 
ερευνών

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστη-
καν τα αποτελέσματα παλαιότερων και πρόσφατων 
ερευνών ομάδας γεωλόγων και ειδικών στην μελέτη 
των ακτογραμμών και του ενάλιου περιβάλλοντος. 

Τα ευρήματα από αυτές τις έρευνες, έφεραν στο 
φως πολυπληθή νέα στοιχεία για την γεωλογία και την 
ιστορία των παράκτιων ζωνών της Πάρου που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία όχι μόνον για την κατανόηση της 
γεωμορφολογικής εξέλιξης του νησιού από την προ-
ϊστορική περίοδο και μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους 
αλλά και ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλ-
λον του νησιού, κυρίως ως προς την πρόβλεψη ανό-
δου του επιπέδου της θάλασσας και την πιθανότητα 
πλημμυρικών επεισοδίων στις παράκτιες περιοχές στα 
ακόλουθα χρόνια και μέχρι το 2100.   

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων του ενάλιου πλού-
του και της γεωμορφολογίας της Πάρου, αφιερώθηκε 
ειδική εκδήλωση στην μνήμη του αείμνηστου Πέτρου 
Νικολαΐδη, με πρωτοβουλία της Ντόρας Κατσωνοπού-
λου που έκανε και τη σχετική παρουσίαση με συνο-
δευτικό υλικό από το αρχείο του Πέτρου Νικολαΐδη, 
μετά από παραχώρηση της συντρόφου του Αλέκας 
Αννίνου. Ο Νικολαΐδης με σπουδές στην ωκεανογρα-
φία, είχε ιδρύσει στην Πάρο το Κέντρο Θαλάσσιας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αιγαίου και είχε πάρει 
μέρος σε πολλές αποστολές έχοντας συνεργαστεί με 
το «National Geographic» και τον Υβ Κουστώ. Συγκι-
νητικός ήταν ο λόγος που απηύθυνε ο γιος του Π. Νι-
κολαΐδη, Πιέρ, που ήρθε από τη Γαλλία για να τιμήσει 
την μνήμη του. Για τη συνεργασία του αείμνηστου Πέ-
τρου με τον Π.Σ. «Αρχίλοχος» και άλλους φορείς της 
Πάρου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σπ. Μητρογιάννης. 
Στην εκδήλωση προβλήθηκε και κατατοπιστικό βίντεο 
15 λεπτών με στιγμιότυπα από το τεράστιο υποβρύχιο 
έργο του Πέτρου Νικολαΐδη. 

Συμπεράσματα

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τα 
επιστημονικά συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν 
από την πρόεδρο του συνεδρίου, Ντόρα Κατσωνοπού-

λου, και τους συντονιστές, Νίκο Μουρτζά για το αντι-
κείμενο της γεωλογίας και Κωνσταντίνο Ρούσσο για 
το αντικείμενο της βυζαντινής-μεταβυζαντινής Πάρου. 
Χαιρετισμούς κατά την έναρξη απηύθυναν η πρόεδρος 
του Ινστιτούτου και του συνεδρίου Ντόρα Κατσωνο-
πούλου, ο πρόεδρος του «Αρχίλοχου», Σπ. Μητρογιάν-
νης, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πά-
ρου, Κ. Μπιζάς και ο Κ. Ροδόπουλος, εκπρόσωπος της 
Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων της Αθήνας.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πραγ-
ματοποιήθηκαν και περιηγήσεις- επισκέψεις των συ-
νέδρων σε χώρους αρχαιολογικού και γεωλογικού 
ενδιαφέροντος της Πάρου, συμπεριλαμβάνοντας τα 
αρχαία λατομεία στο Μαράθι και τους Λάκκους, την 
Παναγία Εκατονταπυλιανή, και διάφορες θέσεις στον 
κόλπο της Νάουσας Πάρου.

Πρώτο θέμα

(από αριστερά) Alessandra Coppola, Καθηγήτρια 
Ιστορίας Πανεπιστημίου Πάντοβα Ιταλίας - Ντό-
ρα Κατσωνοπούλου, Πρόεδρος Ι.Α.Π.Κ - Aenne 
Ohnesorg, Δρ Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου 
Μονάχου

(από αριστερά) Κωνσταντίνος Ρούσσος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας - Ντόρα Κατσωνοπούλου, 
Πρόεδρος Ι.Α.Π.Κ - Νίκος Μουρτζάς, Δρ Γεωλογίας του Πολυτεχνείου Αθηνών

(από αριστερά)  Andrew Stewart, Καθηγητής Κλα-
σικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ των 
ΗΠΑ - Ντόρα Κατσωνοπούλου, Πρόεδρος Ι.Α.Π.Κ 
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παροικιά: 
Εφτά χαρτιά 
σ’ ένα δωμά…

Η αντίληψη των κατοίκων της Παροικιάς ότι η 
πρωτεύουσα του νησιού μας είναι «ριγμένη» σε 
σχέση με άλλα χωριά, δεν είναι πεποίθηση μόνο 
των Παροικιωτών, αλλά και των υπόλοιπων κα-
τοίκων της Πάρου.

Η ιστορία με το τι έφταιξε στην Παροικιά και 
έμεινε τόσο πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Πάρο 
δεν είναι της παρούσης, αν και θα σημείωνα ότι 
όλα τα κακά και ανάποδα σ’ αυτό το νησί έρχο-
νται εδώ. Εδώ η κυκλοφοριακή κίνηση, εδώ το 
πέρασμα για όλο το νησί, εδώ η ρύπανση, εδώ 
τα πλοία και το καυσαέριο, εδώ το φόρτωμα ξε-
φόρτωμα αδρανών υλικών, εδώ τα καύσιμα, εδώ 
όλες οι υπηρεσίες που επηρεάζουν την κίνηση, 
εδώ, εδώ, εδώ!

Η δημοτική κοινότητα Παροικιάς, είναι η πολυ-
πληθέστερη του νησιού μας. Παρά ταύτα, αν ήταν 
ποδοσφαιρικό σωματείο, θα τον παρομοίαζα με 
τον Εθνικό Πειραιώς. Το συμπαθέστατο Εθνικάκι 
ενώ είναι γνήσιο και παλιό σωματείο του Πειραιά, 
δεν ευτύχισε ποτέ να έχει και ανάλογους φίλους. 
Η ομάδα, αν και έχει ιδρυθεί στο κέντρο του Πει-
ραιά και του Φαλήρου το 1923 τα τελευταία χρό-
νια αργοσβήνει δίχως οπαδούς. Γιατί; Πολύ απλά 
ο Εθνικός δεν έχει έδρα, δεν έχει γήπεδο. Όσο και 
να φαντάζει τρελό, μετά την κατεδάφιση του πα-
λαιού γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», ο Εθνικός έχει 
αγωνιστεί ως γηπεδούχος από το Μενίδι(!) έως 
τα Μέγαρα(!) και από τη Φυλή(!) έως το Περιστέ-
ρι(!), περιοχές δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέ-
ση με τον τόπο «καταγωγής» του Εθνικού. Έτσι, 
ως φυσική συνέχεια ήρθε και η κατρακύλα, δίχως 
οπαδούς… Δίχως έδρα δηλαδή, είσαι ευάλωτος 
και αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια.

Ας πάμε στην ουσία τώρα. Οι δημοτικές κοινό-
τητες της Πάρου έχουν μία έδρα και οι περισσό-
τερες έχουν και γραμματειακή υποστήριξη. Έτσι, 
βλέπουμε ότι οι δημοτικές κοινότητες εκτός Πα-
ροικιάς έχουν μία «δυνατή» φωνή και ένα χώρο 
συνάθροισής τους. Αλήθεια, ξέρετε που έχει έδρα 
η δημοτική κοινότητα Παροικιάς; Λοιπόν, η μεγα-
λύτερη δημοτική κοινότητα του νησιού μας έχει 
έδρα σε… μερικά ράφια ενός γραφείου στον δήμο 
Πάρου και κάποιες ώρες του μήνα γραμματειακή 
υποστήριξη, ουσιαστικά για τυπικές εργασίες των 
συνεδριάσεών της! Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή εί-
ναι η πραγματικότητα για την Παροικιά.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν δύο αίθουσες 60 τ.μ. 
περίπου πάνω από το ΚΑΠΗ που χρησιμοποιού-
νται λέει για γραφείο του προέδρου! Και να συ-
μπληρώσω κάτι; Ολόκληρος δήμος Πάρου δεν 
είναι ικανός να βρει ένα γραφείο με αίθουσα συ-
νεδριάσεων για έδρα της δημοτικής κοινότητας 
Παροικιάς;

Η δημοτική κοινότητας Παροικιάς πρέπει να 
αποκτήσει δικό της χώρο με αίθουσα συνεδριά-
σεων, αποκλειστική γραμματεία και ο/η επικεφα-
λής να παρευρίσκεται στα δημοτικά συμβούλια, 
και να ψηφίζει στα θέματα που αφορούν την 
πρωτεύουσα του νησιού μας.

Παραλειπόμενα 
αυτοδιοικητικών 
εκλογών

Πίκρα και οργή από αυτοδιοικητικούς «ογκόλι-
θους» την επόμενη του δεύτερου γύρου των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών. Πίκρα για την απώλεια του 
δημαρχικού ή περιφερειακού θώκου και οργή για το 
νέο εκλογικό σύστημα και την επικράτηση των αου-
τσάιντερ της πρώτης Κυριακής λόγω μηχανισμών 
που είχαν «φυτευτεί» εναντίον τους.

Αυτοδιοικητικά ρετάλια, ένωσαν τις δυνάμεις τους 
και κατάφεραν να φέρουν τον δεύτερο, πρώτο έχο-
ντας μικρό αριθμό εκλεγμένων συμβούλων. Ολέθρια 
αποτελέσματα σε πολλές περιοχές που προδικάζουν 
τετραετή ακυβερνησία του δήμου ή της περιφέρειας.

Με λογικές «γαλατικού» χωριού δημιουργή-
θηκε εκλογικός νόμος έκτρωμα και όλοι ψάχνουν 
πως θα διορθωθεί. Δικαιολογημένα, οι εμπνευστές 
του νέου νόμου θεωρούνται από πολλούς ως «νε-
κροθάφτες» της αυτοδιοίκησης. Εμμονικοί εκ-
πρόσωποι ιδεολογικών απολιθωμάτων, έκα-
ναν πάλι το θαύμα τους, λίγο πριν αποχωρήσουν 
από την κεντρική πολιτική σκηνή. Όπως δεν αξίζει 
να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα, έτσι θα πρέπει 
να ξεπεράσουμε τα αποτελέσματα των αυτοδιοικη-
τικών εκλογών και να μείνουμε στα παραλειπόμενα 
της αποτυχίας πολλών αυτοδιοικητικών στελεχών.

Σε μεγάλο ποσοστό, η αποτυχία πολλών μεγαλό-
σχημων αυτοδιοικητικών ονομάτων οφείλεται στην 
αλαζονεία, αποξένωση, αδιαφορία, υπέρμετρη αισι-
οδοξία, που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της πενταε-
τούς θητείας τους. Ακόμη, η δημιουργία επίπλαστης 
πραγματικότητας από φίλους και συνεργάτες, επέ-
τειναν τη δυσαρέσκεια των πολιτών  απέναντι τους. 
Η αυτοδιοικητική εμπειρία τους, το μεγάλο έργο που 
πραγματοποίησαν ακόμη και η ρητορική τους δυνα-
τότητα, δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν την 
απέχθεια προς το πρόσωπο τους. Στο τέλος περιο-
ρίστηκαν σε μια ολιγαρκή αφθονία ψήφων!

Το ολέθριο πέρασμα του νέου εκλογικού 
συστήματος  μετέτρεψε την ακυμάτιστη λιμνο-
θάλασσα της αυτοδιοίκησης, σε μια ταραχώδη και 
αφρισμένη θάλασσα, που εγγυάται ένα ασφαλές 
ταξίδι στα βράχια! Δεν είδε το φάρο, διάβασε λάθος 
το ραντάρ και το καράβι της αυτοδιοίκησης πλέει 
πλέον ακυβέρνητο σε αχαρτογράφητα νερά. Η απλή 
αναλογική, τύπου Κλεισθένη, καταγράφεται για να 
μείνει «κτήμα εσαεί» προς αποφυγήν!

Και τώρα, προτείνεται «αγρανάπαυση» από 
όλους. Αναμένονται διορθωτικές μεταρρυθμίσεις 
για να μπορούν οι δήμαρχοι να παίρνουν αποφάσεις 
χωρίς τη λαιμητόμο της στείρας αντιπολίτευσης, 
αλλά και πιθανές άλλες διαφοροποιήσεις.

Και μια πρόταση, από κάποιον που υπηρετεί την 
αυτοδιοίκηση περισσότερο από μια εικοσαετία και 
τη βλέπει με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα λόγω 
επαγγέλματος.

Προτείνεται, πάνω από τις δύο συνδικαλιστικές 
ενώσεις, ΚΕΔΕ & ΕΝΠΕ, να υπάρξει ένα νέο κοινό 
συντονιστικό όργανο αποτελούμενο από εκλεγμένα 
στελέχη των δύο ενώσεων, με μοναδικό στόχο τη 
χάραξη ενιαίας αυτοδιοικητικής γραμμής και εντο-
νότερης πίεσης προς την κεντρική εξουσία για θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος. Γιατί η δύναμη της αυ-
τοδιοίκησης βρίσκεται, στις συνέργειες.

Ιατρική κάλυψη 
γύρου Πάρου

Το ΚΥ Πάρου, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Πάρου, 

ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση των διοργανω-

τών του 9ου γύρου της Πάρου, οργάνωσε για άλλη 

μια φορά την ιατρική κάλυψη του αγώνα κατά τρό-

πο που ξεπερνά τις προδιαγραφές ασφαλείας της 

πλειοψηφίας των αγώνων αντοχής τόσο της Ελλά-

δας, όσο και του εξωτερικού. 

Με ανακοίνωσή του το ΚΥ Πάρου, ευχαρίστησε 

ονομαστικά τους υγειονομικούς – διασώστες για 

την οικειοθελή συμμετοχή τους στο εγχείρημα, τον 

καθηγητή του ΕΠΑΛ, Ασπρολούπο Κωνσταντίνο, ο 

οποίος όχι απλώς συμμετείχε ενεργά, αλλά πρόσθε-

σε στον αριθμό των απινιδωτών του ΚΥ Πάρου και 

τον απινιδωτή του ΕΠΑΛ Πάρου και την κ. Αγγελο-

πούλου μέλος της Ομάδας Διάσωσης και εκπαιδεύ-

τρια στην ΚΑΑ για την βοήθειά της στην επίδειξη 

στους δρομείς. 

Η ανακοίνωση του Κ.Υ. Πάρου καταλήγει ως εξής: 

«Παρότι η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας οργά-

νωσης δεν έχει ακόμη πλήρως αποδειχθεί, η πε-

ρίπτωση ενός δρομέα που παρουσίασε πρόβλημα 

αντιμετωπίστηκε άμεσα. Συγκεκριμένα, ο δρομέας 

εντοπίστηκε από τους διασώστες, η νοσηλεύτρια κ. 

Κουμαρά έκανε την πρώτη ορθή διαγνωστική εκτί-

μηση στον δρόμο, έκανε αιμοληψία πριν την τοπο-

θέτηση ενδοφλέβιας αγωγής παρά τις δυσχερείς 

συνθήκες (αέρας), ενώ ο δρομέας μεταφέρθηκε με 

ασφάλεια στο ΚΥ με το ασθενοφόρο της Ομάδας 

Διάσωσης, όπου και είχε οριστική αντιμετώπιση».

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου



 | 11www.fonitisparou.gr Ειδήσεις

Σε αυτές τις εκλογές, συνεχίζω 
την πορεία µου στα όµορφα νησιά 

των Κυκλάδων δίπλα στους 
φιλόξενους κατοίκους.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Μονογυιού Κατερίνα

Προστασία 
από τον 
καύσωνα

Η Πολιτική Προστασία Νοτίου Αιγαίου, ενη-
μέρωσε τους πολίτες ότι λόγω του εποχιακού φαινο-
μένου του καύσωνα τους θερινούς μήνες, πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν την παρα-
τεταμένη έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας από υψηλές θερ-
μοκρασίες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, συνιστάται:
- Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιε-

ρούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλι-
ματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύ-
γουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

- Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βά-
δισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν 
καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από 
ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και δι-
ευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα 
συνθετικά υφάσματα.

- Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και 
λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα 
του φαγητού.

- Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, απο-
φεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

- Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα 
μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους 
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία 
τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ναύλωση 
επαγγελματικών 
σκαφών

Τη δυνατότητα σε τουριστικά γραφεία να αναλαμ-
βάνουν τη ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων αναψυχής, δίνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου.

Η Πράξη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως αναφέρει: «Σύμβαση ναύλωσης επαγγελ-
ματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως 
ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαί-
σιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού(πακέτο)
κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ 7/2018(Α’ 12), 
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της 
σύμβασης:

αα) είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών
ββ) είναι ίση ή μικρότερη των 24 ωρών, εφόσον ο 

αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον 
αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα 
αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

Στις ναυλώσεις του προηγουμένου εδαφίου τα του-
ριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυ-
βερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Στο 
ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργα-
νωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το ταξιδιωτικό 
γραφείο. 

Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές 
ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επι-
βάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών 
τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγ-
χο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθί-
σταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλι-
στή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου».

Γραφείο 
ταυτοτήτων 
για τις εκλογές 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοι-
νώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι-
τών, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, 
τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων 
των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λει-

τουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λει-
τουργίας τους, ως ακολούθως: 

Γραφεία Ταυτοτήτων
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019, κατά τις ώρες 08.00 

έως 18.00 
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 

έως 19.00 
Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβα-

τηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιού-
χους)

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019, κατά τις ώρες 08.00 
έως 18.00 

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 
έως 19.00 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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) 

Δρομολόγια 
φέρι-μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας Πάρου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια από 
1/7/2019.

Από Αντίπαρο
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 

– 09:45 - 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 

– 11:40 – 12:00 - 12:20 – 12:40 – 13:00 – 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 
– 19:45 – 20:15 – 21:15 – 22:15 – 23:15 - 00:15 – 
01:15 

Από Πούντα
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 

– 10:00 - 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 - 12:40 – 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 – 20:00 – 
20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30 - 01:30.

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

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

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, πωλείται 

δυάρι 50 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 41461

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22765, 6974 

945 215

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 

κατάστηµα τεντών και ειδών σκίασης 

«Νταλαφούρας» στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητες οι τεχνικές γνώσεις 

πάνω στο αντικείµενο. Τηλ. 22840 

52582, 6934 741 385

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
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

Δρομολόγια 
για 
αεροδρόμιο

Έως τις 12/7/2019 τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου 
από/προς το αεροδρόμιο, διαμορφώνονται ως εξής:

Από Παροικιά προς αεροδρόμιο: 07.10, 10.10, 
12.10, 16.10, 18.20 (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 14.45).

Από Πούντα προς αεροδρόμιο: 10.30, 16.30, 
18.30

Από αεροδρόμιο Πούντα – Παροικιά: 09.05, 
11.25,  17.50, 18.55 (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
15.15).



∆ραστηριότητες ΑΟ Πάρου
Στις 22-23/6/2019 ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε σε διάφορες 

εκδηλώσεις με τα τμήματα υποδομών του, ενώ πραγματοποιήθηκε η γενική 
του συνέλευση και οι εκλογές του συλλόγου.

Ο ΑΟΠ μετείχε στο τουρνουά φιλίας παίδων-παμπαίδων, στο κλειστό γυ-
μναστήριο Μάρπησσας, με ΑΕΚ, Μαρπησσαϊκό και Πλοηγό Αντιπάρου, σε 
αγώνες μπάσκετ μίνι κατηγορίας, με ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια», Περιστεριώνα Τή-
νου και ΑΟ Άνδρου, ενώ πραγματοποιήθηκε και γιορτή λήξης της χρονιάς, 
στο δημοτικό στάδιο Πάρου.
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Πεταλούδες και 
οικοσύστημα

Οι πεταλούδες, βοηθούν στη δημιουργία και ισορρο-
πία του οικοσυστήματος. Όπως οι μέλισσες, τρέφονται 
με το νέκταρ των λουλουδιών, αλλά σαν «αντάλλαγ-
μα» βοηθούν στην αναπαραγωγή των φυτών, μεταφέ-
ροντας τη γύρη από λουλούδι σε λουλούδι.

Υπάρχουν 235 διαφορετικά είδη πεταλούδας στην 
Ελλάδα. Η διάρκεια ζωής μιας ενήλικης πεταλούδας, 
αγγίζει τις δυο εβδομάδες, ενώ κάποια είδη ζουν έως 
και μερικούς μήνες. Η πεταλούδα είναι το σύμβολο της 
μεταμόρφωσης, που μας υπενθυμίζει το δίδαγμα των 
αλλαγών, καθώς και την ανταμοιβή της σκληρής εργα-
σίας, που πάντα βοηθάει στη βελτίωση της ψυχοσύν-
θεσής μας. Έτσι, βλέπουμε, ότι οι αλλαγές χρειάζονται 
στη ζωή μας. Κάθε αλλαγή είναι ένα δίδαγμα, που μας 
παραδίδεται κάποιες φορές ως χάδι και άλλοτε ως 
χαστούκι, αλλά πάντα ωφέλιμο για την εξέλιξή μας.

Στην αρχαία Ελλάδα, η πεταλούδα σχετίζονταν με 
τον Θεό Ερμή, ως ψυχοπομπό. Ο Θεός Ερμής, εμφα-
νίζεται με τρείς ιδιότητες, που σχετίζονταν με τα τρία 
στάδια της ύπαρξης της πεταλούδας. Οι αρχαίοι Έλλη-
νες, συνήθιζαν να τοποθετούν πεταλούδες στους τά-
φους, συμβολίζοντας τον Ερμή ως ψυχοπομπό, που θα 
οδηγήσει την ψυχή του νεκρού στην άλλη ζωή. Συμ-
βολίζοντας έτσι πως η ζωή είναι μια αδιάκοπη αλλαγή 
καταστάσεων. Η μαγική μεταμόρφωση μιας άσχημης 
κάμπιας, σε λίγες μόλις ημέρες, σε μια εντυπωσιακή 
πεταλούδα χορεύτρια των αιθέρων, αποτελεί από τα 
ανεξήγητα μυστήρια της φύσης, που έχει εμπνεύσει 
επιστήμονες, ποιητές, σεναριογράφους, ζωγράφους, 
μεγαλώνοντας την φαντασία τους, κάνοντάς τους να 
παράγουν φανταστικά δημοσιεύματα, μυθιστορήματα, 
έργα τέχνης. Η πεταλούδα, αποτελεί δείκτη υγείας του 
οικοσυστήματος. Όταν δεν τις εντοπίζουμε, σημαίνει 
ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ανησυχήσουμε. 

Στο νησί μας, για τους περισσότερους τουρίστες-επι-
σκέπτες του καλοκαιριού η τοποθεσία «Πεταλούδες» 
είναι άγνωστη. Σαν μια μυστική περιοχή, που οι ντό-
πιοι κρατάνε ως επτασφράγιστο μυστικό. Κοντά στο 
μοναστήρι του Αγ. Αρσενίου, οκτώ χιλιόμετρα περίπου 
από την Παροικιά, ένα μοναδικό μνημείο της παριανής 
φύσης με πυκνή βλάστηση και πολλά νερά, ο συνδυα-
σμός των οποίων δημιουργεί έναν μοναδικό βιότοπο, 
για τις πεταλούδες του συγκεκριμένου είδους «jersey 
tiger moth», που μπορούμε να τις δούμε σε μεγάλους 
αριθμούς, στους κορμούς των δέντρων.

Οι πεταλούδες αυτές, ξεχωρίζουν για τα υπέροχα 
χρώματά τους, που εμφανίζονται από τα τέλη Μαΐου, 
ως τα τέλη Ιουλίου. Η όποια επίσκεψή μας στον χώρο 
αυτό, θα πρέπει να γίνει με απόλυτη ησυχία, για να 
μην αναστατώσουμε τους όμορφους αυτούς κατοί-
κους του δάσους.

Η κλιματική αλλαγή, τα φυτοφάρμακα και οι παρά-
νομοι συλλέκτες, είναι οι πιο σημαντικές απειλές για 
τις πεταλούδες και οι επιστήμονες κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου, καθώς την τελευταία δεκαετία, ο 
πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά και προειδο-
ποιούν πως αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, η πεταλού-
δα θα εκλείψει από τη χώρα μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Νέο ΔΣ των 
εργαζομένων 
στη ΔΕΥΑΠ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβού-
λιο των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Πάρου, έπειτα από τις 
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 7/6/2019. Το 
νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κανίρης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σκαραμαγκάς Νιόλαος
Γραμματέας: Πιερτζοβάνης Κώστας
Ταμίας: Κανίρη Μαρία
Αναπλ. γραμματέας: Αρκουλής Γεώργιος
Αναπλ. ταμίας: Κρητικού Μαρίνα
Μέλος: Φωτίου Ελευθέριος
Εκπρόσωποι εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΥ-

ΑΠ: Τακτικό μέλος Φωτίου Ελευθέριος, αναπλ. μέλος: 
Κανίρης Ιωάννης

Εκπρόσωποι σωματείου στην ΠΟΕ ΟΤΑ: Κανί-
ρης Ιωάννης, Φωτίου Ελευθέριος

Εκπρόσωπος σωματείου στο εργατοϋπαλλη-
λικό κέντρο Κυκλάδων: Κρητικού Μαρίνα.

Γυναίκες, 
κατάθλιψη, 
αντιμετώπιση!

Τι είναι η κατάθλιψη; 
Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή της διάθεσης και 

είναι μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές στις 
μέρες μας. Σύμφωνα με δεδομένα από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, μέχρι το 2020 αναμένεται να είναι 
η δεύτερη αιτία επιβάρυνσης σε προσωπικό, κοινωνι-
κό κι επαγγελματικό επίπεδο, μετά τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες 
από ότι στους άντρες, σε ποσοστό σχεδόν δι-
πλάσιο. 

Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα θλί-
ψης που είναι πολύ πιο σοβαρό και διαρκεί περισσό-
τερο χρονικό διάστημα από ότι μια στεναχώρια με 
αφορμή κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Επίσης, παρατη-
ρείται σημαντική ελάττωση της ενεργητικότητας και 
του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες της καθημερι-
νής ζωής, που παλιότερα προκαλούσαν ευχαρίστηση 
κι ικανοποίηση. Συχνά, το άτομο που πάσχει από κα-
τάθλιψη υποφέρει από διαταραχές στον ύπνο και την 
όρεξη (με ανάλογες μεταβολές στο σωματικό βάρος). 
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν επίσης προ-
βλήματα σε γνωστικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη και 
τη συγκέντρωση, καθώς και αισθήματα ενοχής, αυτο-
μομφής και ευερεθιστότητα-εκνευρισμός. Επιπλέον, 
μπορεί να παρατηρούνται σωματικές ενοχλήσεις που 
δεν είναι οργανικής αιτιολογίας (αδυναμία, κόπωση, 
πονοκέφαλοι, σωματικοί πόνοι κλπ). Σημαντικό πο-
σοστό των ατόμων που έχουν κατάθλιψη, μπορεί να 
έχουν και σκέψεις αυτοκτονίας.  Η κατάσταση αυτή 
μπορεί να διαρκεί πολύ και να επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την καθημερινή ζωή προκαλώντας για παρά-
δειγμα δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα (απουσία 
από το χώρο εργασίας), σημαντικό περιορισμό της κοι-
νωνικής ζωής, προβλήματα σχέσεων κλπ.

Ποια είναι τα αίτια της κατάθλιψης;
Τα αίτια της κατάθλιψης όπως και των άλλων ψυ-

χικών διαταραχών είναι πολυπαραγοντικά, σύμφωνα 
με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο στην ψυχιατρική. 
Βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη σερο-
τονίνη και τη νοραδρεναλίνη έχουν συσχετιστεί με την 
αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη μπορεί 
να συνδέεται επίσης με οργανικά προβλήματα, όπως 
διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.

Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων είναι σημα-
ντικός, όχι όμως και κυρίαρχος. Βασικό ρόλο στην εκ-
δήλωση της κατάθλιψης παίζουν κυρίως ψυχολογικοί 
και κοινωνικοί παράγοντες όπως για παράδειγμα η 

ποιότητα των πρώιμων σχέσεων στη ζωή ενός ατό-
μου, οι μηχανισμοί που έχει αναπτύξει για την αντιμε-
τώπιση στρεσογόνων παραγόντων, τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας, προβλήματα στις σχέσεις, η ενδοοι-
κογενειακή βία, ο βαθμός της κοινωνικής υποστήριξης 
και ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής όπως η ανεργία, η 
μετανάστευση, ο θάνατος ενός συγγενικού προσώ-
που, ο χωρισμός η το διαζύγιο, η εκδήλωση σωματι-
κής νόσου κ.α. Ειδικά στις γυναίκες, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μετά τη γέννηση ενός παιδιού, μπορεί να 
εμφανιστεί η επιλόχεια κατάθλιψη. 

Γιατί η κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα στις 
γυναίκες από ότι στους άντρες;

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της κατάθλι-
ψης σε γυναίκες από ότι στους άντρες, όπως αυτή 
διαπιστώνεται από ερευνητικά δεδομένα, έχει γίνει 
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ειδικών, ενώ έχουν 
διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις. Πιθανόν βιολογικοί 
παράγοντες να εξηγούν τη διαφορά αυτή, καθώς η 
εκδήλωση της κατάθλιψης μπορεί  να σχετίζεται με 
μεταβολές στα επίπεδα των ορμονών συχνότερες στις 
γυναίκες (διαταραχές που σχετίζονται με το θυρεοειδή 
αδένα, επιλόχεια κατάθλιψη, εμμηνόπαυση κλπ). Επι-
πλέον η εκδήλωση της θλίψης και δυσφορίας είναι 
περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή για τις γυναίκες από 
ότι για τους άντρες, και συχνότερα οι γυναίκες απευ-
θύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας για τα ζητήματα 
αυτά. Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας και οι απαι-
τήσεις στη σύγχρονη πολυσύνθετη πραγματικότητα, 
πιθανά επίσης να συνδέονται με μεγαλύτερα ποσοστά 
εκδήλωσης της διαταραχής, σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη; 
Η έγκαιρη αναζήτηση θεραπείας από ειδικό ψυχικής 

υγείας είναι σημαντική για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης, τη γρηγορότερη ανα-
κούφιση, την πρόληψη των υποτροπών και των προ-
βλημάτων στην κοινωνική λειτουργικότητα και τη σω-
ματική υγεία. Η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή σε ορισμένες 
περιπτώσεις και κοινωνική υποστήριξη. 

Η εμπειρία μας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων έχει δείξει ότι σχεδόν το 
1/3 των αιτημάτων για θεραπεία αφορούν την αντι-
μετώπιση διαταραχών της διάθεσης, κυρίως κατά-
θλιψης, σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα στις γυναίκες 
από ότι στους άντρες. Η έγκαιρη διάγνωση κι έναρξη 
θεραπείας από ειδικούς ψυχικής υγείας, καθώς και η 
συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας βοηθούν την κα-
λύτερη πρόγνωση – έκβαση της νόσου. 

Στέλλα Παντελίδου 
Κλινική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, 

επιστημονική υπεύθυνη 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ 

και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
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Νέο ΔΣ στον 
ΑΟΠ

Τα εκλεγμένα μέλη του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, 
μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, συνεδρίασαν για 
πρώτη φορά στις 25/6/2019 και συγκρότησαν το νέο 
διοικητικό συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνης Λάμπρου
Α/πρόεδρος: Γιώργος Καβάλλης
Γραμματέας: Γιάννης Γυφτόπουλος
Αν. γραμματέας: Μαρίνα Κασιμάτη
Ταμίας: Κώστας Τσαντάνης
Έφορος ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου: 

Γιώργος Καβάλλης
Έφοροι ακαδημιών ποδοσφαίρου: Κώστας 

Τσαντάνης, Νίκος Κρουσταλάκης
Έφοροι μπάσκετ: Ιάκωβος Αλιπράντης, Νίκος 

Σαρρής
Έφορος βόλεϊ: Φραγκίσκος Βιδάλης
Έφορος στίβου: Παναγιώτης Ιορδάνης
Έφορος κολύμβησης: Στέλιος Μπιζάς
Έφορος υλικού: Γιώργος Μπιζάς.

Ο ΝΟΠ στο 
πρωτάθλημα 
Optimist

Με ένα χρυσό μετάλλιο και μια πρόκριση για την 
εθνική ομάδα επέστρεψε η αποστολή του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου (ΝΟΠ) από το πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα Optimist, στον κόλπο της Σούδας των Χανίων, που 
πραγματοποιήθηκε από 16 έως 24 Ιουνίου 2019. 

Συνολικά, στους αγώνες πήραν μέρος 223 παιδιά, 
155 αγόρια και 68 κορίτσια από περισσότερους από 
50 ομίλους από όλη την Ελλάδα. 

Οι αθλητές του ΝΟΠ είχαν τα παρακάτω αποτελέ-
σματα:

Κατηγορία Optimist
- Μαν. Σπανός, 63η θέση στον «χρυσό στόλο»
- Σωτ. Ραγκούσης, 70η θέση στον «χρυσό στόλο»
- Αντ. Πούλιος, 95η θέση στον «χρυσό στόλο»

- Στέφανος Ραγκούσης, 102 θέση στη γενική κατά-
ταξη

- Γιώργος Κανάρης, 209η θέση στη γενική κατάταξη
- Μαρ. Καλακώνα, 11η θέση στη γενική κατάταξη 

(πρόκριση για το βαλκανικό πρωτάθλημα).
- Θεοδ. Δαφερέρα 2η θέση στη γενική κατάταξη
- Μαριτίνα Μελανίτη, 82η θέση στη γενική κατάταξη
Κύπελλο Optimist 11χρονων 
- Γιώργος Κυπράιος 1η θέση στη γενική κατάταξη
- Μιχάλης Ακάλεστος, 70η θέση στη γενική κατάταξη
- Γιάννης Καλίθρακας, 99η θέση στη γενική κατάταξη
- Χρ. Χρυσάκης, 101η θέση στη γενική κατάταξη
- Κων/να Ραγκούση, 17η θέση στη γενική κατάταξη.

Συγχαρητήρια

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δημοσιοποί-
ησε δελτίο Τύπου σχετικά με επιτυχία του Ν.Ο. Πάρου, 
σε αγώνα 11χρονων αθλητών. Η ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

«Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος συγχαίρει 
τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου και τον αθλητή Γεώργιο 
Κυπραίο για την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος  Ιστιοπλοΐας στην κατηγορία Optimist 
11χρονων. 

Επίσης, εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια της δη-
μοτικής αρχής στη διοίκηση του ΝΟΠ, στους προπο-
νητές και σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν 
στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει την πολύ καλή δουλειά 
που γίνεται στις ακαδημίες του συλλόγου και αποτε-
λεί επιβράβευση των προσπαθειών του συνόλου της 
ομάδας.

Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτή την όμορφη δι-
αδρομή με επιτυχίες και νέες κατακτήσεις και να είστε 
νικητές σε όλες τις επιλογές της ζωής σας».

Beach Volley
Από 14 έως 16/6/2019 διεξήχθησαν αγώνες μπιτς 

βόλεϊ στις εγκαταστάσεις που φιλοξενείται ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάρου, στα Λιβάδια Παροικιάς.

Συγκεκριμένα 256 αθλητές και αθλήτριες αγωνί-
στηκαν σε 7 κατηγορίες το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, Πέμπτη και Πα-
ρασκευή είχαμε άλλες τρεις κατηγορίες με το «Paros 
Local Tournament» και επιπλέον 48 αγωνιζόμενους 
που κέρδισαν την είσοδο τους στην μεγάλη γιορτή του 
ερασιτεχνικού μπιτς βόλεϊ.

Διεξήχθησαν 185 αγώνες στα γήπεδα του Ν.Ο. 
Πάρου και νικητές στο Gold ανδρών είχαμε τους Πα-
παγγελόπουλο και Αριστόπουλο (με φιναλίστ τους 
Σασάτη, Αλεξανδρόπουλο), ενώ στο γυναικείο Gold, 
Χρυσομαλλίδη και Σωτηρίου κέρδισαν τις Πασιαλή και 
Λάζαρη. Τέλος στο Open του μικτού, Κογκαλίδης και 
Μπέμπη επικράτησαν των Βλαχάκη και Χρυσομαλλίδη.

Νέος 
προπονητής 
στο βόλεϊ του 
Αστέρα

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του «ΜΕΑΣ Αστέ-
ρας Μαρμάρων» είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 
προπονητή Μανώλη Ρούσσο, ο οποίος θα αναλάβει τα 
τμήματα βόλεϊ του Συλλόγου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Αστέρα Μαρμάρων 
σημειώνεται: «Καλωσορίζουμε τον Μανώλη στον 
«ΑΣΤΕΡΑ» και του ευχόμαστε καλή και επιτυχημένη 
αθλητική σεζόν!»

Ανακοινώσεις 
Α.Μ.Ε.Σ. 
«Νηρέας»

Ο Νηρέας με δύο ανακοινώσεις του ενημέρωσε για 
τους προπονητές των τμημάτων ποδοσφαίρου και πε-
τοσφαίρισης. 

Οι ανακοινώσεις τους ΑΜΕΣ «Νηρέας», έχουν ως 
εξής:

Παραμονή Μοστράτου 
«Το ΔΣ του ΑΜΕΣ «Νηρέας», ανακοινώνει ότι προ-

πονητής της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου του 
συλλόγου παραμένει ο κ. Νίκος Μοστράτος.

Έπειτα από τη μεταβατική περσινή χρονιά, στην 
οποία μπήκαν οι βάσεις για την επιστροφή του συλλό-
γου στις επιτυχίες, έχει ξεκινήσει ο νέος σχεδιασμός 
έτσι ώστε η ομάδα να επιστρέψει στην Α’ κατηγορία. 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
θα είναι και πάλι, με μεγάλη χαρά, στο πλευρό του κ. 
Μοστράτου έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο 
του».

Ο Κων/νος Ναλμπάντης προπονητής στο βό-
λεϊ

«Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ «Νηρέας», ανακοινώνει με με-
γάλη του χαρά, ότι προπονητής όλων των τμημάτων 
βόλεϊ του συλλόγου ακαδημιών, παίδων, κορασίδων, 
παγκορασίδων, ανδρών και γυναικών, αναλαμβάνει ο 
διεθνής βολεϊμπολίστας, Κωνσταντίνος Ναλμπάντης.

Οι 68 συμμετοχές του στην εθνική ομάδα και η πο-
λυετής θητεία του σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης και Κτησιφώντα Παιανίας, αποτε-
λούν εχέγγυο για την μετάδοση των εμπειριών του 
στους αθλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου μας. 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ευχαριστούν θερμά τους προπονητές Ρούσσο Μανώ-
λη, Κυριαζή Γιώργο και Σουρμαΐνη Ειρήνη, για την μέ-
χρι τώρα προσφορά τους στον σύλλογο μας».

Οδός Νικόλαου 
Τριαντάφυλλου

Ο Νικόλαος Τριαντάφυλλος του Στυλιανού 
και της Αντωνίας, γεννήθηκε το 1928. Εισήχθη 
πέμπτος με σειρά επιτυχίας στην στρατιωτική 
σχολή Ευελπίδων, ανάμεσα σε δύο χιλιάδες υπο-
ψηφίους, το έτος 1948.

Το 1950 αποφοίτησε από τη στρατιωτική σχο-
λή Ευελπίδων, με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού 
πυροβολικού.

Έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες πεδι-
νού, μέσου και βαρέως πυροβολικού. Το 1954 
φοίτησε στη σχολή αεροπορίας στρατού και 
αποφοίτησε επιτυχώς, λαμβάνοντας πτυχίο χει-
ριστού πιλότου αεροσκαφών αεροπορίας στρα-
τού (ΕΠΑΡ). Συμπλήρωσε πλέον τις 1000 ώρες 
πτήσεων, υπηρετώντας σε διάφορες μονάδες 
αεροπορίας στρατού, εκτελώντας διάφορες 
αποστολές.

Την 16η Σεπτεμβρίου 1959 και ενώ βρισκόταν 
σε διατεταγμένη υπηρεσία το αεροσκάφος του 
υπέστη μηχανική βλάβη και κατέπεσε στον στρα-
τιωτικό αεροδιάδρομο των Τρικάλων, όπου και 
συντρίφτηκε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό 
του.

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικολάου 
Μαλαγαρδή» έως την οδό «Γεωργίου Ιορδάνη». 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας 

Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία




