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Εκλογές
Οι εκλογές είναι πάντα η καλύτερή μου, αφού μετά 

και εκ του ασφαλούς… μπορώ να κάνω σάτιρα γι’ αυ-
τές. Νταξ’ τώρα! Το πρώτο που εμπέδωσα το βράδυ 
των εκλογών είναι ότι περίπου το 3,70% πιστεύει ότι 
έχει γράψει επιστολές ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και 
αυτές τις έχει σε βιβλίο μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος! 
Ακόμα, το ίδιο 3,70% των συμπατριωτών μας θεω-
ρεί φυσιολογικό να είναι κάποιος φαλακρός, αλλά την 
ίδια ώρα να υποστηρίζει –και να πουλάει- το φάρμακο 
κατά της φαλάκρας! Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!

■ Εκλογές 2
Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδικό επίπε-

δο δεν είχε τη συντριβή που πίστευαν πολλοί και ούτε 
στρατηγική ήττα δέχθηκε. Μέχρι για «δεξιά παρένθε-
ση» μιλούν (άλλο και τούτο πάλι!). Αυτό όμως που δεν 
πρόσεξαν πολλοί είναι ο αριθμός ψήφων που πήρε 
στην Πάρο και την Αντίπαρο. Και εξηγούμαι. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 πήρε στην Πάρο 1.993 
ψήφους και ποσοστό 31,52%, και στην Αντίπαρο 242 
ψήφους και ποσοστό 29,88%. Άρα ήττα με περίπου 
τέσσερις μονάδες και δύο μονάδες αντίστοιχα στα δύο 
νησιά σκέφτεσαι, σε σχέση με τις εκλογές του ’15. Αμ 
έλα που δεν είναι έτσι. Όσο και να σας φαίνεται τρελό 
(δεν ξέρω αν είναι και πανελλήνια πρωτιά) ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ σε Πάρο και Αντίπαρο είχε αύξηση! Δηλαδή, στην 
Πάρο, τον Σεπτέμβριο του 2015 πήρε 1.993 ψήφους 
όπως γράψαμε παραπάνω, αλλά την περασμένη Κυ-
ριακή, με μικρότερο ποσοστό, έλαβε 2.006 ψήφους! 
Τα ίδια έγιναν και στην Αντίπαρο, όπου το 2015 είχε 
πάρει 222 ψήφους και την περασμένη Κυριακή, έλαβε 
242 ψήφους! Με λίγα λόγια. Στην Πάρο και Αντίπαρο, 
είχε αύξηση ψήφων!

■ Εκλογές 3
Αυτό το ΚΚΕ (μ-λ) που είχε γεμίσει όλο το νησί προ-

εκλογικά με αφίσες και δεν άφησε ούτε δένδρο χωρίς 
να προβάλει τη συμμετοχή του στις εκλογές, πήρε τε-
λικά 11 όλους και όλους ψήφους στο νησί. Μα γιατί 
έκαναν τόσα έξοδα με τις αφίσες και δεν πλάκωσαν 
τα τηλέφωνα να ειδοποιήσουν. Τόσο δύσκολο είναι να 
συνεννοηθούν. Ο Δώνης πώς κανονίζει την ομάδα και 
λέει: «Εσύ Μποζούκη θα κάνεις μπασίματα από δεξιά, 

εσύ Κουρμπέλη θα κατεβάζεις την μπάλα και εσύ Μα-
κέντα θα παίζεις φουνταριστός». 

■ Εκλογές 4
Το άλλο το κουφό στις εκλογές στην Πάρο, ήταν 

το κόμμα του Βαρουφάκη. Μπορεί ο Βαρουφάκης να 
μην έμαθε ποτέ να γράφει σωστά το μικρό του όνομα, 
αλλά στην Πάρο έλαβε 6,28%, που είναι το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό που πήρε σε δήμο της Ελλάδος. Ένα μόνο 
ποσοστό βρήκαμε μεγαλύτερο (8,8%), αλλά αυτό δεν 
πιάνεται, αφού είναι σε κωμόπολη της Χαλκιδικής (Νι-
κήτη) και όχι σε δήμο. Μπράβο βρε Γιάνννη (ούτε εγώ 
ξέρω να γράφω το όνομά σου!).

■ Εκλογές 5
Και για να τα γράφουμε όλα! Ποιο ήταν το κόμμα 

που σημείωσε εκρηκτική άνοδο στην Αντίπαρο. Ο Τζή-
μερος, κυρίες και κύριοι. Η «Δημιουργία Ξανά», που 
τον έναν ψήφο του 2015 τον αξιοποίησε και έτσι, την 
περασμένη Κυριακή πήρε 6 ολάκερους ψήφους!

■ Εκλογές 6
Έτσι, για την ιστορία –και ας μην τους έχω ψηφίσει 

ποτέ- θέλω να γράψω το παρακάτω. Η «Λαϊκή Ενό-
τητα» όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από την 
αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ έφαγε πολύ ξύλο! 
Μέρα παρά μέρα έπαιζαν ξύλο με τα ΜΑΤ στα δικα-
στήρια και στους δρόμους, υπερασπίζοντας τους δα-
νειολήπτες που έβγαινε «στο σφυρί» το ακίνητό τους. 
Δίχως υπερβολή τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας έφαγαν 
τόσο ξύλο, όσο κανείς άλλος στους δρόμους. Το πο-
σοστό που πήραν την περασμένη Κυριακή, ήταν κάτι 
λιγότεροι από 16.000 ψήφους. Δηλαδή, δεν τους ψή-
φισαν ούτε αυτοί για τους οποίους τα μέλη της ΛΑ.Ε. 
είχαν φάει ξύλο. Αχ βρε έλληνα…

■ Άσχετο;
Η εξουσία έχει και προβλήματα… Τα μαχαίρια βγή-

καν στην τοπική ΝΔ για τους υποψήφιους. Η «σφή-
να» με την εκλογή Φόρτωμα, ο οποίος έχει μέλλον 
εσωκομματικά (για όλους όσοι γνωρίζουν πρόσωπα 
και πράγματα), μόνο τυχαία δεν είναι, όπως τυχαίο δεν 
είναι οι 700 πάνω κάτω ψήφοι που πήρε στην Πάρο.

Δ.Μ.Μ

Το παράπονο 
του 
Μαρτσέλου

Της  Παροικιάς οι αμμουδιές, 
δεν είναι πια ασφαλές.
Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 
ένα κύμα θα ’ρθει να σε βρει.
Και θα σου βρέξει τσάντα και γυαλιά, 
πετσέτες, ρούχα και τα κινητά.
Πρόβλημα είναι σοβαρό, 
όταν έχεις και μωρό.
Δεν προλαβαίνεις να σωθείς, 
και από κάπου να γαντζωθείς. 
Αιτία για όλα αυτά, 
είναι τα ταχύπλοά. 
Μπαίνουν στο κόλπο ολοταχώς, 
κι ας φωνάζει ο λιμενικός.
Μειώστε ταχύτητα φωνάζει, 
αλλά κανένας δεν τον λογαριάζει.
Γιατί στον Πειραιά, κόβουν μίλια μακριά; 
ενώ στης Πάρου τα νερά, κλείνουν μάτια και αυτιά;
Τρέχουν να προλάβουν, 
και τη θάλασσα ταράζουν.
Τεράστια κύματα σε κουκουλώνουν, 
και την αμμουδιά γυμνώνουν. 
Πέτρες και φύκια εμφανίστηκαν, 
και οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν.
Δεν μπορείς πια να ευχαριστηθείς, 
και στην άμμο να κυλιστείς. 
Μια πινακίδα λέει: προσοχή έντονος κυματισμός, 
αλλά τη βλέπει μόνο, ο ήλιος ο καυτός.
Κώδικα θαλάσσιας κυκλοφορίας,
πρέπει να επιβάλουν τα λιμεναρχεία.
Σε λίγα χρόνια στην Παροικιά, 
δεν θα υπάρχουν παραλίες πια.
Μαρτσέλο, Καμίνια και Άγιος Φωκάς, 
θα είναι μόνο για να τα κοιτάς.
Και για μπάνιο θα πηγαίνεις πια, 
μοναχά στο Δραουλά. 
Δεν μπορώ να φανταστώ, 
πως ενοχλούμε μοναχά εγώ!
Συμπολίτες σηκωθείτε, 
και έντονα διαμαρτυρηθείτε.

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 503

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

φωνίες
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facebook.com/parospark
instagram.com/parospark

T. 22840 53573

Όπερα κάτω
από τα Αστέρια

ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19

21:00
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ: 12€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10€
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
ONLINE ΣΤΟ PAROSPARK.COM 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ, 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΝΑΟΥΣΑ: WIDEANGLE ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ,
ΜΕΛΙΣΣΙ DELICATESSEN ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ.
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Διάσημες άριες και τραγούδια για τον έρωτα

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ - ΣΟΠΡΑΝΟ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΙΖΑ - ΣΟΠΡΑΝΟ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΓΑΛΟΣ - ΤΕΝΟΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΤΕΝΟΡΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ - ΠΙΑΝΟ, και η νεανική χορωδία του Ωδείου 
Μυθωδία υπό την διεύθυνση της ΜΑΡΟΥΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ.

Τουρισμός

Μείωση 
τουριστικών 
αφίξεων τον 
Μάιο

Με μειωμένους ρυθμούς κινείται η τουριστική κί-
νηση του φετινού καλοκαιριού, όπως προκύπτει από 
σχετικές έρευνες, τα στοιχεία των αεροπορικών αφί-
ξεων αλλά και από επιμέρους μαρτυρίες ξενοδόχων. 

Σύμφωνα με την έντυπη «Καθημερινή» στις 
5/7/2019 και το άρθρο του κ. Ηλία Μπέλλου, προ-
σώρας τη μεγαλύτερη πίεση εμφανίζεται να δέχεται 
η Κρήτη, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
τον Μάιο στο Ηράκλειο ήταν μειωμένες κατά 
7,2% και στα Χανιά κατά 5,6%. Πτωτικά όμως 
κινήθηκαν τον ίδιο μήνα και τα υπόλοιπα 13 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport και 
συγκεκριμένα κατά 1,5%.

Η «κοιλιά» του Μαΐου, που φαίνεται να συνεχίζεται 
και στις πρώτες μέρες του Ιουνίου, έχει υποδιπλασι-
άσει τη συνολική επίδοση των περιφερειακών αερο-
δρομίων από την αρχή του έτους στο +3,7% σε σχέση 
με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου. Φορείς του 
ξενοδοχειακού κλάδου μιλούν για χαμηλή πληρότητα 
και μειωμένες τιμές, με εξαίρεση προορισμούς όπως 
η Μύκονος. Την ίδια στιγμή, οι εκλογές έχουν αυτονό-

ητα συμπιέσει και τον εσωτερικό τουρισμό, όπως δεί-
χνουν και τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης, αν και 
αναμένεται να επανακάμψει από τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. 

Πριν από τέσσερις μόλις εβδομάδες, έρευνα συγκυ-
ρίας που διενήργησε, για λογαριασμό του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ), το Ινστιτού-
το Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1.956 ξενοδοχείων εκ του 
συνόλου των 9.873, που έχει ως μέλη του το ΞΕΕ, 
το 43% των ξενοδόχων ιδιοκτητών μονάδων 
εποχικής λειτουργίας δηλώνει πως η πληρό-
τητά τους κατά τη θερινή σεζόν του 2019 θα 
είναι μειωμένη κατά 16%. Επιπλέον, το 16% των 
ξενοδόχων εποχικής λειτουργίας μιλάει για 
μείωση στις τιμές των ξενοδοχείων τους κατά 
13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2018.

Οσον αφορά τον απολογισμό για το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, μεταξύ των ξενοδοχείων συνεχούς 

λειτουργίας, το 45% κατέγραψε μειωμένη πληρότη-
τα κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018. Από αυτά τα ξενοδοχεία, τα συνεχούς λειτουρ-
γίας, το 31% των ιδιοκτητών τους εκτιμά ότι η πλη-
ρότητα για το 2019 θα είναι μειωμένη κατά 20% σε 
σχέση με πέρυσι και κάποιοι προεξοφλούν μείωση και 
στις τιμές κατά 13%. Μεσοσταθμικά, σε επίπεδο επι-
κράτειας, η μείωση της πληρότητας το πρώτο τρίμηνο 
ανήλθε ποσοστιαία στο 7,4%. Κατά την ίδια περίοδο, 
1 στα 4 ξενοδοχεία (25%) μείωσε τις τιμές κατά 15%.

Η έρευνα διαπιστώνει ακόμα ότι στο 46% των ξε-
νοδοχείων οι προκρατήσεις, που αποτελούν τον δεί-
κτη για την πορεία της τουριστικής κίνησης κατά το 
δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίμηνο, ήταν μειωμένες 
κατά 21%. Η πίεση που προκαλεί η πτώση της ζήτησης 
είναι εμφανής και στις εκπτώσεις που δίνουν οι ξενο-
δόχοι για τα λεγόμενα early bookings: αν και το 75% 
δήλωσε ότι διατήρησε τις τιμές σταθερές, το 23% 
αυτών αναγκάστηκε να προσφέρει αυξημένες 
εκπτώσεις της τάξης του 10%, προκειμένου 
να προσελκύσει νέα πελατεία. Κάτι το οποίο 
πέρυσι την ίδια εποχή δε συνέβη. Αιτίες για τις 
πιέσεις αυτές σε πληρότητα και τιμές είναι τόσο η οι-
κονομική επιβράδυνση σε πολλές χώρες από τις οποί-
ες παραδοσιακά η Ελλάδα ελκύει τουρίστες, όσο και η 
ειδική περίπτωση της Βρετανίας, της δεύτερης μεγα-
λύτερης αγοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο, εξαιτίας 
του Brexit.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως οι πιέσεις αυτές 
εκδηλώνονται μετά πέντε έτη αλλεπάλληλων ρεκόρ 
σε αφίξεις και έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό.



4 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 13 Ιουλίου 2019Ειδήσεις

Πρωτοφανή 
γεγονότα στο 
αγκυροβόλιο 
Νάουσας

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1ης Ιουλίου 2019, εί-
χαμε δύο πρωτοφανή περιστατικά στο αγκυροβόλιο 
Νάουσας με δολιοφθορά.

Συγκεκριμένα άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμέ-
νες ζημιές σε δύο φουσκωτά σκάφη, που είχαν ελ-
λιμενιστεί στο αγκυροβόλιο. Οι δράστες φαίνεται ότι 
γνώριζαν αρκετά καλά από παρόμοια σκάφη και τον 
τρόπο που θα δράσουν, αφού με αμβλύ όργανο έσκι-
σαν τα σκάφη και στους τέσσερις θαλάμους τους, ενώ 
έβγαλαν και την τάπα από αυτά με προφανή στόχο να 
βουλιάξουν τα σκάφη. Σημειώνουμε ότι για να βγει η 
τάπα από τα συγκεκριμένα φουσκωτά σκάφη πρέπει 
κάποιος να μπει κάτω από αυτά και να χρησιμοποιήσει 
κατσαβίδι.

Τα δύο σκάφη που υπέστησαν δολιοφθορά ανήκουν 
σε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι τα ενοικιάζουν σε 
τρίτους. Η ζημιά κάθε σκάφους πιθανά να ανέλθει –
δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η έκταση της ζημιάς- στις 
15.000 ευρώ.

Αναβάθμιση 
πληροφοριακών 
συστημάτων

Με γνώμονα την ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης 
των υποδομών υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, 
η Ειδική Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου προέβη στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης 
για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 
του Νοσοκομείου Σύρου 

Το έργο “Αναβάθμιση  υπολογιστικών και πληροφο-
ριακών συστημάτων υποστήριξης του  ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκμείου Σύρου», 
είναι το δεύτερο υποέργο της πράξης «Προμήθεια και 
Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου», συνολικού προϋπολογισμού 
706.000 ευρώ.  

Το συνολικό έργο αφορά στον εξοπλισμό του Γενι-
κού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», με 
τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες λαπαροσκοπικό 
σύστημα, φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, τομογραφία 
οπτικού νεύρου OCT και laser λιθοτριψίας HOLMIUM-
YAG. Περιλαμβάνονται επίσης οι υποδομές ενσύρμα-
της και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, αναβάθμι-
σης και ασφάλειας δικτύου και δεδομένων, καθώς και 
αποθήκευσης δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα 
(λογισμικό) και λοιπόν εξοπλισμός, αναγκαίος για την 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, κα-
θώς και εκπαίδευση – πιλοτική λειτουργία.

Τέλος, η Πράξη, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιό-
τητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», 
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020.

«Silver Alert» 
- Εξαφάνιση 
παραλίας

«Πάρος κατακαλόκαιρο, η θάλασσα στο κόλπο της 
Παροικιάς ήταν λάδι και εκατοντάδες λουόμενοι απο-
λάμβαναν το μπάνιο τους. Ξαφνικά τεράστια κύμα-
τα έκαναν την εμφάνιση τους με ταχύτητα προς την 
ακτή, αναγκάζοντας όσους κολυμπούσαν να απομα-
κρυνθούν και όσους βρίσκονταν στο γιαλό να σπεύ-
σουν να μαζέψουν τα… βρεγμένα».

Ποιος θυμωμένος Ποσειδώνας τάραξε τα γαλήνια 
νερά του κόλπου της Παροικιάς, σκορπίζοντας πανικό 
σε εκατοντάδες παραθεριστές;

Κάθε φορά που τα ταχύπλοα πλοία, τύπου καταμα-
ράν, διασχίζουν τον κόλπο, στα παράλια κινδυνεύουν 
να πνιγούν άνθρωποι. Οι πανίσχυρες τουρμπίνες τους, 
προκαλούν βαθιές αυλακιές στη θάλασσα και βουνά 
από αφρίζοντα κύματα τρέχουν προς τις ακτές, απει-
λώντας όσους εκείνη την ώρα βρίσκονται στη θά-
λασσα ή τις πλαζ. Τα απόνερα των ταχυπλόων, όταν 
κινούνται με μεγάλες ταχύτητες 20-30 κόμβων στις 
κλειστές θάλασσες, προκαλούν προβλήματα, με κίν-
δυνο να σημειωθούν πνιγμοί και καταστροφές. Κάθε 
ακόλουθο κύμα είναι υψηλότερο από το προηγούμενο. 
Πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. 

Μετά από αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και καταγ-
γελίες, η λιμενική αρχή έχει δώσει εντολή να κόβουν 
στους 10 κόμβους πριν το φανάρι του Αγίου Φωκά. 
Αλλά εδώ ο χρόνος είναι χρήμα, έχουμε να κάνουμε με 
φυσική: πως θα μειώσουμε την απόσταση, σε λιγότερο 
χρόνο; Φυσικά με ταχύτητα! 

Όταν το κύμα πλησιάζει την ακτή ελαττώνεται η τα-
χύτητά του γιατί μειώνεται το βάθος της θάλασσας, 
όμως ταυτόχρονα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ύψος. 
Εκεί οφείλεται και η μεγάλη καταστρεπτικότητα του, 
με πολλές συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα, 
όπως της κατολίσθησης βράχων, μεταφοράς άμμου 
και βότσαλων, δημιουργία επικίνδυνων σκαλιών στον 
αιγιαλό, μείωση της άμμου στην πλαζ, μέχρι την ορι-
στική εξαφάνιση της παραλίας. Κάποτε οι παραλίες 
αυτές έσφυζαν από κόσμο, έβλεπες τρείς, τέσσερις 
σειρές λουόμενων που απολάμβαναν τον ήλιο και την 
αμμουδιά της παραλίας. Τώρα είναι σχεδόν άδειες 
γιατί δεν υπάρχει σημείο να ξαπλώσεις που να μην 
είναι βρεγμένο.  

Οι παραλίες της Παροικιάς εκπέμπουν σήμα κινδύ-
νου, αλλά δεν το βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτε οι 
επωφελούμενες επιχειρήσεις της περιοχής, ούτε καν 
οι βαρκάρηδες που στο μέλλον δεν θα έχουν να μετα-
φέρουν λουόμενους. 

«Τι να σου κάνει ένα πρόστιμο στον εφοπλιστή, αυ-
τοί βιάζονται!» λένε οι παλαιότεροι ναυτικοί στο λιμάνι 
και συνεχίζουν λέγοντας «κάποτε βγάζαμε χταπόδια, 
αχινοί, κυδώνια, στρείδια, ότι θες, τώρα τα ’χουν δια-
λύσει όλα με τις τουρμπίνες». 

Πρόταση 1: ας αλλάξουν ρότα πιο βόρεια, προς 
ακρωτήρι «Μαέστρο» ή έστω προς το «Κατεργάκι» και 
μετά με μειωμένη ταχύτητα παραλιακά να μπαίνουν 
μέσα. 

Πρόταση 2: ας τοποθετήσει το Λιμενικό ταμείο 
πλωτούς κυματοθραύστες – αποσβεστήρες. Οι πλω-
τοί κυματοθραύστες είναι αποτελεσματικοί και έχουν 
απόδοση απόσβεσης κύματος 90% (ύψος κύματος 
1,2m απόσβεση 15cm). Έτσι θα πετύχουμε την ελαχι-
στοποίηση της διάβρωσης των παραλίων. 

Χριστόδουλος Μαούνης

Χοροί…
Την Κυριακή 14 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο 

προαύλιο εκκλησίας της Παναγίας, στη Νάου-
σα, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, θα 
παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει, 
χορούς και τραγούδια από την Εύβοια, τα ακριτικά 
Δωδεκάνησα, το νησί μας, ενώ παράλληλα θα παρου-
σιαστούν δύο σημαντικά με αναπαράσταση εθίμων και 
χορών. 

Το ένα αφορά τους Ελληνόφωνους της Μεγάλης 
Ελλάδας της κάτω Ιταλίας και το άλλο, την Κρήτη. 
Πρόκειται για αναφορές στη μακραίωνη παράδοση 
ενός ελληνισμού που υπάρχει ακόμα και σήμερα και 
παρά τις δυσκολίες διατηρεί και τη γλώσσα, τα γκρε-
κάνικα, αλλά και τη διαδικασία-χορό της Ταραντέλλας.

Από την άλλη πλευρά, η Κρήτη, ένας πραγματικός 
παράδεισος πολιτιστικής παράδοσης θα μας προσφέ-
ρει μοναδικές στιγμές έντασης και κεφιού.

Κρούσματα 
παραπλάνησης 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του 
ότι έχουν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενα κρούσμα-
τα εταιρειών που, με πρόσχημα τα σεμινάρια υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., ζητούν προκα-
ταβολή χρημάτων για την «παροχή προσωρινής 
βεβαίωσης», κάτι που δεν προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία και φυσικά δεν κατο-
χυρώνει την επιχείρηση σε επικείμενο έλεγχο.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα τα σεμινάρια αυτά 
ή δεν υλοποιούνται καθόλου ή είναι αμφιβόλου εγκυ-
ρότητας, αφού δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αναφέρεται, για παρά-
δειγμα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία δεν 
επιτρέπεται.Ακόμα το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημε-
ρώνει: 

«- Ο Ε.Φ.Ε.Τ. δε διαθέτει γραφεία στις Κυκλάδες και 
τα στελέχη του δεν προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις για 
να τους ενημερώσουν για τα υποχρεωτικά εκπαιδευ-
τικά προγράμματα.

- Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους επιχειρη-
ματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διασταυ-
ρώνουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

- Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας 
κάποιο σχετικό κρούσμα, παρακαλούμε να ενημερώ-
σετε το επιμελητήριο Κυκλάδων παρέχοντας όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κινηθεί, εάν χρει-
αστεί νομικά, για την προστασία των μελών του».



 | 5www.fonitisparou.gr

Αλόη βέρα η 
θαυματουργή

Η Αλόη είναι ένα πανάρχαιο φυτό, που χρονολογεί-
ται πάνω από 5.000 χρόνια με διαπιστευμένες θερα-
πευτικές ιδιότητες.

Η Αλόη βέρα (ALOE VERA), είναι ένα από τα 420 
είδη του γένους. Αρχικά πιστεύεται ότι καλλιεργήθηκε 
στην Αφρική. Φυτό με λίγες απαιτήσεις, που μπορεί 
εύκολα να καλλιεργηθεί στο σπίτι, ακόμα και μέσα σε 
γλάστρες.

Η Αλόη είναι ένα φυτό, που φτάνει από 60 εκ. έως 
ένα μέτρο σε ύψος, τα φύλλα της παχιά και σαρκώδη, 
πράσινα, με ορισμένες ποικιλίες να εμφανίζουν λευκά 
στίγματα, στις επιφάνειες των φύλλων. Ανθοφορεί το 
καλοκαίρι, βγάζοντας ένα βλαστό που φτάνει τα 90 εκ. 
σε ύψος. Τα άνθη του έχουν σωληνοειδή μορφή, με 
κίτρινη στεφάνη, που φτάνει τα 2-3 εκατοστά. 

Έχει χρησιμοποιηθεί, από τους Αιγύπτιους, Ασσύρι-
ους, στη Μεσοποταμία και στην αρχαία Ελλάδα. Ως 
φυτό περιγράφεται από τον Διοσκουρίδη. Κατά τη 
διάρκεια του μεσαίωνα όμως η χρήση της γενικεύ-
τηκε στη δύση, ως θεραπευτικό φυτό. Χρησιμοποιή-
θηκε επίσης από τον στρατό του Μ. Αλεξάνδρου για 
την επούλωση των πληγών και τραυμάτων κατά τη 
μακροχρόνια εκστρατεία του στην Ασία, ενώ επί Χρι-
στόφορου Κολόμβου την χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί 
του για αποφυγή της νόσου «σκορβούτο».

Τα φύλλα της, περιέχουν ένα ευρύ φάσμα ουσιών, 
200 περίπου συστατικών, που την καθιστούν ένα ισχυ-
ρό φάρμακο. Η θεραπευτική της δράση είναι μέγιστη, 
στον τρίτο και τέταρτο χρόνο ζωής της. Γι’ αυτό καλό 
θα είναι να γνωρίζουμε την ηλικία του φυτού που αγο-
ράζουμε. Μεγαλώνει αργά και χρειάζεται φώς, αέρα 
και λίγο νερό. Τα δε οφέλη της πολλά. Ο χυμός της εί-

ναι ιδανικός για αποτοξίνωση, αφού είναι γεμάτος  βι-
ταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Έχει ουσιαστική δράση 
σε διαταραχές του πεπτικού συστήματος και παράλ-
ληλα βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. 
Σύμφωνα με εργαστηριακές έρευνες, η καθημερινή 
κατανάλωση μισής μόλις κουταλιάς χυμού αλόης, σε 
περίοδο 14 εβδομάδων, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα κατά 45%. Τα φύλλα της έχουν 
μεγάλες ποσότητες σε αντιοξειδωτικά, τα οποία ενι-
σχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το δε τζέλ της 
αλόης είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για 
τα εγκαύματα. Άλλες χρήσεις των τζέλ με αλόη βέρα 
είναι για την καταπολέμηση των μυκήτων στα πόδια, 
για μελανιές, για μικρά κοψίματα και εκδορές, για εκ-
ζέματα, για επιδερμικά και άλλα προβλήματα. Μπορεί 
όμως να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, 
σε άτομα με αλλεργία σε φυτικά εκχυλίσματα. Η τοπι-
κή εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδες σε 
ευαίσθητα άτομα, ενώ η από στόματος χρήση, μπορεί 
να προκαλέσει εμετό, διάρροια, καρδιακή αρρυθμία, 
ακόμα  ηπατική και νεφρική βλάβη. 

Η δε χρήση της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
δε συνιστάται, διότι μπορεί να έχει τοξικολογική επί-
δραση στο έμβρυο. Αλόη βέρα, θαυματουργό φυτό 
μεν... αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  πριν από την 
οποιαδήποτε χρήση πρέπει να συμβουλευτούμε τον 
γιατρό μας. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Παράπονα…
Σοβαρά παράπονα εκφράζουν δημότες της Πάρου 

για τον καθαρισμό των ρείθρων στο επαρχιακό δίκτυο, 
από συνεργείο που είχε μισθωθεί από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγίου.

Σύμφωνα με τα παράπονα που εξέφρασαν προς την 
εφημερίδα μας ο καθαρισμός ήταν δίχως προσοχή, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν καταστροφές και σε δένδρα.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφόρηση έχουν υπάρξει 
και καταγγελίες από ιδιώτες για το παραπάνω έργο, 
προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Απόψεις-Ειδήσεις
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Η ανακύκλωση μίας 
άλλης εποχής

Η επαναχρησιμοποίηση επιτυγχάνει πιο αποτελε-
σματικά τους στόχους μείωσης των αποβλήτων, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, σε σχέση με την ανακύκλωση. 
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει πάντα να επιλέγουμε πρώτα 
την επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια την ανακύ-
κλωση.

Ας θυμηθούμε λίγο, τι επαναχρησιμοποιούσαμε στις 
αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τη βιομηχανική εξέλιξη:

- Βάζα, πηγαίναμε με τα βάζα στο μπακάλικο και 
αφού έπαιρνε το απόβαρο τα γέμιζε με πελτέ, μαρ-
μελάδα, μέλι, γλυκό κουταλιού, ταχίνι, σουσάμι, καφέ, 
κομπόστα, κ.α.

- Βαρέλι μεταλλικό, από πετρέλαιο συνήθως το 
χρησιμοποιούσαν, για νερό βρόχινο, για νερό στην οι-
κοδομή, για αποθήκευση σιτηρών και άλλων καρπών, 
κομμένο στη μέση για το πότισμα των ζώων και για 
γλάστρες, για σπιτάκι οικόσιτων, με μικρές μετατροπές 
για ψησταριά, για φούρνο και για σόμπα. Ακόμα και 
για παιχνίδι κατρακύλα.  

- Βιβλία, περιοδικά όταν τα βαριόμασταν, τα δανεί-
ζαμε ή τα δωρίζαμε σε ένα σχολείο, σε μια βιβλιοθήκη, 
σε ιατρείο, σε οδοντιατρείο, σε ξενοδοχείο, σε καφε-
νείο, σε κουρείο, σε οποιοδήποτε χώρο που μπορείς 
να περιμένεις διαβάζοντας κάτι.   

- Γυάλινο μπουκάλι, νταμιτζάνα, για κρασί, 
ούζο, λάδι, πετρέλαιο, οινόπνευμα καθαρό ή φωτιστι-
κό, βυσσινάδα, πετιμέζι, χυμό συμπυκνωμένο, κ.α. 

- Εφημερίδες, μετά τα πρώτα διαβάσματα, ως υλι-
κό συσκευασίας σε μπακάλικο, ιχθυοπωλείο, καθαρι-
σμού σε μηχανουργείο, ξυλουργείο, σιδηρουργείο. Σε 
οικιακή χρήση για καθάρισμα τζαμιών, για γυάλισμα 
ασημικών και μπρούτζινων σκευών, γύρω από το τη-
γάνι για την απορρόφηση του λαδιού, σε πάγκο εργα-
σίας, στο κλουβί με το καναρίνι, για την απορρόφηση 
της υγρασίας και της μούχλας, ως μονωτικό υλικό, 
για να πακετάρεις  εύθραυστα αντικείμενα, ως πρώτη 
στρώση σε καλάθια για τη μεταφορά ευπαθών προϊ-
όντων, για να διατηρηθεί η φόρμα στα παπούτσια και 
τις μπότες, για προσάναμμα, για να καπνίσεις τη ρέγκα, 

για να καθαρίσεις οτιδήποτε σε περίπτωση ανάγκης.  
- Κονσέρβες, μετά την πρώτη χρήση και για με-

ρικές ακόμα, για ολιγοήμερη φύλαξη τροφίμων, για 
μεζούρα, για γλαστράκι, για ταΐστρα στο κλουβί, στο 
κοτέτσι, στη γάτα, στο σκύλο, για παιχνίδι όπως αυτο-
κινητάκι, βαρκούλα, σπιτάκι, κρεβατάκι, σχετικά πάντα 
με την παιδική φαντασία. 

- Λάστιχα, επαναχρησιμοποιούνταν στην προβλή-
τα, στις βάρκες, στα καΐκια για προστατευτικά μπαλό-
νια. Επίσης για κούνιες, για φράχτες, για προστατευτι-
κά πρόσκρουσης, για τσέρκι, κ.α. 

- Ντενεκές, μετά το άδειασμα του στο μπακάλικο, 
έβαζες μέσο για να αποκτήσεις μερικούς. Η αρχική του 
χρήση στο μπακάλικο, ήταν για φέτα, ελιές, βούτυρο, 
λάδι, ταχίνι, τουρσιά, κ.α. και στη δεύτερη ζωή του 
χρησίμευε για γλάστρα, για να βγάζεις νερό από το 
πηγάδι, για να ποτίζεις τα ζωντανά, στο καΐκι, στην οι-
κοδομή για μεταφορά λάσπης, για να κάνεις άλμη, για 
να αραιώσεις τον ασβέστη, για φωλιές στο κοτέτσι και 
γενικά για μεταφορά υγρών και στερεών. Τα παιδιά 
φτιάχνανε καράβα με τον ντενεκέ.    

- Χαρτί, για σημειωματάριο, για στρώση στο πάτο 
του μπαούλου, της ντιβανοκασέλας και των συρτα-
ριών, για ταμπελάκι τιμών, για προσκλήσεις, για περι-
τύλιγμα, για σελιδοδείχτη, για καραβάκια, για σαΐτες, 
για τις ακτίνες του ποδηλάτου, για πατρόν στον τσα-
γκάρη και τον ράφτη. Τα εμπορικά καταστήματα δεν 
είχαν πλαστικές ούτε χάρτινες τσάντες και τα τύλιγαν 
σε απλό χαρτί, που μερικές φορές είχε και τη φίρμα 
τους επάνω.

- Χαρτόνι, για κάτω από το στρώμα, για το πάτωμα 
στην αποθήκη, για σκίαση και απανεμιά το καλοκαίρι, 
για προσωρινό τζάμι, για κουκλόσπιτο, για ασπίδες και 
σπαθιά, για αποστολή δεμάτων, για αποθήκευση αντι-
κειμένων, για την κουβέρτα της βάρκας ή του καϊκιού, 
για γατόσπιτο, για τη δημιουργία αέρα στα κάρβουνα, 
για υπόστρωμα προστατευτικό, αυγοθήκες για φύτεμα 
σπόρων.

(Συνεχίζεται…)

Ειδικό 
επαγγελματικό 
γυμνάσιο – 
λύκειο

Με τη δημοσίευση στον αρ. φ. 2702 της Εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως, στις 2/7/2019 για «Ιδρύσεις, 
Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μετατροπή 
και Μετονομασία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγ-
γελματικών Λυκείων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), καθορισμός Τομέων 
και Ειδικοτήτων σε αυτές και ιδρύσεις Τομέων και Ει-
δικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το 
σχολικό έτος 2019-2020», οι υπουργοί Παιδείας και 
Οικονομικών, αποφάσισαν ότι:

«Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2019 -2020, οι 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕ ΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(…) Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο 
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου».

Οδός Οσίου 
Κύριλλου

O Όσιος Κύριλλος (1745 – 1833), γεννήθηκε 

στη Μάρπησσα της Πάρου. Σε νεότατη ηλικία με-

τέβη στο Άγιο Όρος όπου σπούδασε στην Αθω-

νιάδα Σχολή, κοντά στον συμπατριώτη του Άγιο 

Αθανάσιο τον Πάριο και εκάρη μοναχός. 

Διορίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Γενικός Ιεροκήρυξ του Αιγαίου. Όντας ο ίδιος εν 

ζωή τον αποκαλούσε ο λαός «Όσιο», οι δε Κολ-

λυβάδες ομολογούσαν ότι επρόκειτο για «[…] 

άνδρα τω όντι κατά τους καιρούς (…) αποστο-

λικόν, φιλαλήθη, ακτήμονα και σεβάσμιον (…)». 

Έδρασε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως 

περιπλανώμενος κήρυκας, όπως ο σύγχρονός 

του Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το κήρυγμα του 

ελεγκτικό αλλά και εποικοδομητικό, ο δε λόγος 

του κατ’ ιδίαν παρήγορος και τονωτικός. Ο Όσιος 

Κύριλλος, πέρα από την άγια και αποστολική του 

μορφή, ήταν προικισμένος με επί πλέον χαρίσμα-

τα, καθώς και με το χάρισμα της θαυματουργίας.   

Ο Όσιος Κύριλλος, άνθρωπος ων πλήρης, χα-

ρισμάτων, εμπειριών και πνεύματος Αγίου ίδρυσε 

γύρω στα 1800 τη Μονή του Αγίου Γεωργίου 

Λαγκάδας και το 1805 τη Μονή Μεταμορφώ-

σεως Χριστού Δάσους και συνέβαλε καταλυτικά 

στην ανασύσταση της Μονής της Ζωοδόχου Πη-

γής Λογγοβάρδας το 1825. 

Προς το τέλος της επίγειας ζωής αποσύρθη-

κε στην πατρίδα του την Πάρο. Στις 11 Ιουλίου 

1833 κοιμήθηκε οσιακά και τάφηκε στη Μονή 

του Αγίου Γεωργίου της Λαγκάδας, επιτελώντας 

θαυμαστές ευεργεσίες σ’ αυτούς που τον επικα-

λούνται. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Ιουλίου. 

Η πρώτη θεία λειτουργία για τον Όσιο Κύριλλο 

πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χριστού Δά-

σους στις 14 και 15 Ιουλίου 2007.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 60,106,116.

Η οδός του ξεκινάει από την οδό Αγίων Αναρ-

γύρων έως την οδό Νικολάου Παντελαίου.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Η σειρά κατάταξης των κομμάτων στις Κυκλάδες, 
ήταν όπως και στο σύνολο της επικράτειας. Η αλλα-
γή ήρθε στις Κυκλάδες με την εκλογή των βουλευτών, 
αφού οι τρεις βουλευτές που είχαν εκλεγεί από τον 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015 έγιναν τρεις για τη ΝΔ, και ο ένας της 
ΝΔ του 2015, έγινε ένας του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.

Στο νέο κοινοβούλιο θα εκπροσωπήσουν τον Νομό 
μας οι βουλευτές της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης, ο 
οποίος ανέλαβε και το υπουργείο Εργασίας στη νέα 
κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και οι νεο-
εκλεγέντες Κατερίνα Μονογυιού και ο Φίλιππος 
Φόρτωμας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει τον Νομό Κυκλά-
δων ο «μόνιμος» πλέον βουλευτής του κόμματος, Νί-
κος Συρμαλένιος.

Αποτελέσματα Επικράτειας

Έδρες 300
21.543 εκλ. τμ.

(εντός παρένθεσης τα αποτελέσματα του 
2015)

Γραμμένοι: 9.961.718 (9.840.525)
Ψήφισαν: 5.769.503 (5.556.295)
Έγκυρα: 5.649.332 (5.431.850)
Άκυρα: 77.503 (70.061)
Λευκά: 42.668 (64.384)
ΝΔ: 2.251.411 (39,85%) 158 έδρες. (28,10% και 

75 έδρες το 2015)
ΣΥΡΙΖΑ: 1.781.174 (31,53%) 86 έδρες. (35,46% 

και 145 έδρες το 2015)
ΚΙΝΑΛ: 457.519 (8,10%) 22 έδρες. (6,28% και 17 

έδρες το 2015)
ΚΚΕ: 299.592 (5,30%) 15 έδρες. (5.55% και 15 

έδρες το 2015)
Ελληνική Λύση: 208.805 (3,70%) 10 έδρες
ΜέΡΑ 25: 194.232 (3,44%) 9 έδρες
Χρυσή Αυγή: 165.709 (2,93%). Το 2015, 6,99% 

και 18 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας: 82.672 (1,46%)
Ένωση Κεντρώων: 70.161 (1,24%). Το 2015, 

3.43% και 9 έδρες
Δημιουργία Ξανά: 41.646 (0,74%). Το 2015, 

0,53%
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ: 28.269 (0,50%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 23.191 (0,41%). Το 2015, 0,85%.
Λαϊκή Ενότητα: 15.930 (0,28%). Το 2015, 2,86%.
Ελλήνων Συνέλευσις: 14.173 (0,25%)
ΚΚΕ (μ-λ): 7.778 (0,14%)
Μ-Λ ΚΚΕ: 2.791 (0,05%)
Ο.Κ.Δ.Ε.: 1.675 (0,03%). Το 2015, 0,04%.
Ανεξάρτητοι – Μεμονωμένοι: 472 (0,01%). Το 

2015, 0,02%.
Συν…φωνία Πολιτών: 96 (0%)

Εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων

Έδρες 4
Γραμμένοι: 129.192 (123.920)
Ψήφισαν: 73.897 (66.708)
Έγκυρα: 72.036 (64.638)
Άκυρα: 1.115 (946)
Λευκά: 746 (1.124)
ΝΔ: 31.370 (43,55%) έδρες 3. Το 2015, 31,33% 

έδρες μία
ΣΥΡΙΖΑ: 20.404 (28,32%) έδρες μία. Το 2015, 

33,63%, έδρες τρεις
ΚΙΝΑΛ: 6.138 (8,52%). Το 2015, 6,84%
ΚΚΕ: 3.027 (4,20%). Το 2015, 4,44%.
ΜέΡΑ 25: 2.953 (4,10%)
Ελληνική Λύση: 2.078 (2,88%)
Χρυσή Αυγή: 2.003 (2,78%). Το 2015, 6,19%
Πλεύση Ελευθερίας: 1.335 (1,85%)
Ένωση Κεντρώων: 995 (1,38%). Το 2015, 3,47%
Δημιουργία Ξανά: 4,85% (0,67%). Το 2015, 

0,68%

Πρώτο θέμα

Στον δρόμο της υπόλοιπης 
χώρας και οι Κυκλάδες 
Δύο νέοι βουλευτές
Στην ίδια ρότα με την υπόλοιπη χώρα ήταν και ο Νομός Κυκλάδων, καθώς την 
περασμένη Κυριακή, 7 Ιουλίου, 2019, στις βουλευτικές εκλογές, έδωσε τη νίκη 
με 43,55% και τρεις βουλευτές για τη Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια «γραμμή» ήταν 
και τα αποτελέσματα σε Πάρο και Αντίπαρο, καθώς στην Αντίπαρο η ΝΔ ήρθε 
πρώτη με 45,31% και στην Πάρο με ποσοστό 42,40%.



8 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 13 Ιουλίου 2019Πρώτο θέμα
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ: 3,79 (0,53%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 289 (0,40%). Το 2015, 0,92%
Λαϊκή Ενότητα: 247 (0,34%). Το 2015, 3,07%
Ελλήνων Συνέλευσις: 167 (0,23%)
ΚΚΕ (μ-λ): 85 (0,12%)
ΟΚΔΕ: 44 (0,06%). Το 2015, 0,05%
Μ-Λ ΚΚΕ: 37 (0,05%)

Εκλογική Περιφέρεια Αντιπάρου

Εκλ. τμ. 3
Γραμμένοι: 1.121 (1.173)
Ψήφισαν: 823 (695)
Έγκυρα: 810 (678)
Άκυρα: 7 (6)
Λευκά: 6 (11)
ΝΔ: 367 (45,31). Το 2015, 251 ψ. (37,02%)
ΣΥΡΙΖΑ: 242 (29,88%). Το 2015, 222 ψ. (33,05%)
ΚΙΝΑΛ: 71 (8,77%). Το 2015, 59 ψ. (8,70%)
Ελληνική Λύση: 28 (3,46%)
ΚΚΕ: 26 (3,39%). Το 2015, 23 ψ. (3,39%)
ΜέΡΑ 25: 21 (2,59%)
Χρυσή Αυγή: 19 (2,35%). Το 2015, 37 ψ. (5,46%)
Ένωση Κεντρώων: 8 (0,99%). Το 2015, 14 ψ. 

(2,38%)
Πλεύση Ελευθερίας: 6 (0,74%).
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 6 (0,74%). Το 2015, 4 ψ. (0,59%)
Δημιουργία Ξανά: 6 (0,74%). Το 2015, 1 ψ. 

(0,15%)
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ: 4 (0,49%)
Μ-Λ ΚΚΕ: 2 (0,25%)
Λαϊκή Ενότητα: 2 (0,25%). Το 2015, 12 ψ. (1,77%)
Ελλήνων Συνέλευσις: 1 (0,12%)

ΚΚΕ (μ-λ): 1 (0,12%).

Εκλογική Περιφέρεια Πάρου

Εκλ. Τμ. 27
Γραμμένοι: 13.109 (12.130)
Ψήφισαν: 7.586 (6.586)
Έγκυρα: 7.345 (6.323)
Άκυρα: 129 (93)
Λευκά: 112 (152)
ΝΔ: 3.144 (42,40%). Το 2015, 2008 ψ. (31,76%)
ΣΥΡΙΖΑ: 2.006 (27,31%). Το 2015, 1993 ψ. 

(31,52%)
ΚΙΝΑΛ: 470 (6,40%). Το 2015, 295 ψ. (4,67%)
ΜέΡΑ 25: 461 (6,28%)
ΚΚΕ: 315 (4,29%). Το 2015, 257 ψ. (4,35%)
Χρυσή Αυγή: 228 (3,10%). Το 2015, 433 ψ. 

(6,85%)
Ελληνική Λύση: 223 (3,04%)
Πλεύση Ελευθερίας: 180 (2,45%)
Ένωση Κεντρώων: 126 (1,72%. Το 2015, 283 ψ. 

(4,48%)
Δημιουργία Ξανά: 62 (0,84%). Το 2015, 41 ψ. 

(0,65%)
ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ: 57 (0,78%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 39 (0,53%). Το 2015, 60 ψ. (0,95%)
Λαϊκή Ενότητα: 32 (0,44%). Το 2015, 260 ψ. 

(4,11%)
Ελλήνων Συνέλευσις: 16 (0,22%)
ΚΚΕ (μ-λ): 11 (0,5%)
ΟΚΔΕ: 4 (0,05%). Το 2015, 2 ψ. (0,04%)
Μ-Λ ΚΚΕ: 1 (0,1%)

Η μάχη των «2» βήμα – βήμα

Μόνο σε δύο εκλογικά τμήματα από τα 30 συνολικά 

σε Πάρο και Αντίπαρο νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 
της περασμένη Κυριακής. Πιο συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ 
πήρε την πρωτιά στο 195ο εκλ. τμήμα Αντιπά-
ρου με 102 ψήφους έναντι 97 της ΝΔ και στο 210ο 
εκλ. Νάουσας με 103 έναντι 100 ψήφων της ΝΔ.

Στα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα των νησιών μας 
(με πρώτη τη ΝΔ) τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

196: Αντιπάρου: 141-61
197ο Αντιπάρου: 129-70
198ο Αγκαιριάς: 109-61
199ο Αγκαιριάς: 144-72
200ο Αρχιλόχου: 117-76
201ο Αρχιλόχου: 141-87
202ο Κώστου: 99-63
203ο Λευκών: 88-45
204ο Λευκών: 112-58
205ο Μάρπησσας: 104-46
206ο Μάρπησσας: 117-36
207ο Μάρπησσας: 131-57
208ο Νάουσας: 127-94
209ο Νάουσας: 117-82
211ο Νάουσας: 90-80
212ο Νάουσας: 126-63
214ο Νάουσας: 120-68 
214ο Παροικιάς: 99-87
215ο Παροικιάς: 116-97
216ο Παροικιάς: 104-92
217ο Παροικιάς: 117-91
218ο Παροικιάς: 119-57
220ο Παροικιάς: 139-93
221ο Παροικιάς: 100-74
222ο Παροικιάς: 139-93
223ο Παροικιάς: 123-92
224ο Παροικιάς: 137-82
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Οι σταυροί

Από τη ΝΔ στις Κυκλάδες, τα αποτελέσματα των 
υποψηφίων είχαν ως εξής:

(εντός παρένθεσης οι σταυροί το 2015)
1. Γιάννης Βρούτσης: 17.743 (13.395) εκλ.
2. Κατερίνα Μονογυιού: 9.803 (5.575) εκλ.
3. Φίλιππος Φόρτωμας: 6.053 (εκλ.)
4. Γιώργος Βακόνδιος: 5.850 (3.805)
5. Μάρκος Καφούρος: 4.514
6. Δέσποινα Πρίνια: 1.719

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, είχαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

1. Νίκος Συρμαλένιος: 5.913 (8.547) εκλ.
2. Αντώνης Συρίγος: 5.190 (6.642)
3. Νίκος Μανιός: 4.810 (6.193)
4. Αλεξάνδρα Αγγελετάκη: 3.602
5. Αντώνης Γάκης: 3.131
6. Ειρήνη Ρήγου: 2.535

Οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στις Κυκλάδες, έλαβαν:
1. Γιάννης Βλασερός: 2.036
2. Δημ. Μπάιλας: 1.822
3. Σοφία Θεολογγίτου: 1.251 
4. Αλεξάνδρα Δαρζέντα-Κουτρουλιά: 1.162
5. Γιώργος Παπαμανώλης: 961
6. Χρήστος Πολατσίδης: 620

Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ στις Κυκλάδες, έλαβαν:
1. Φρατζέσκα Πρωτόπαπα: 736
2. Μιχάλης Σοφικίτης: 658
3. Νίκος Καϊλής: 619
4. Ορέστης Χαραλαμπάκος: 506
5. Κατερίνα Ρεμούνδου: 404
6. Μαρία Τσάτσα: 292

Οι υποψήφιοι της ΜέΡΑ 25 στις Κυκλάδες, έλαβαν:
1. Τόνια Παντελαίου: 860
2. Άννα Γεωργία Κωνσταντινίδη: 790
3. Μανώλης Σταυριανός: 748
4. Δημήτρης Σκαγιάς: 435

Οι υποψήφιοι της Ελληνικής Λύσης στις Κυκλά-
δες, έλαβαν:

1. Ειρήνη Κωνσταντία Βάλλα: 744
2. Πέτρος Πολυκρέτης: 558
3. Νίκος Σακελλάριος: 400
4.  Πέτρος Χαραλαμπόπουλος: 375
5. Βασιλική Χαστατζέρη- Σουλιώτη: 319

Εξελέγη ο Γ. Ραγκούσης

Ο πρώην δήμαρχος Πάρου, Γιάννης Ραγκούσης, 
εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιώς. 

Η Β’ Πειραιώς ήταν μία από τις ελάχιστες εκλογικές 
περιφέρειες της χώρας μας που ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την 

πρώτη θέση. Συγκεκριμένα έλαβε ποσοστό 38,22% 
έναντι 30,19% της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε στη Β’ Πει-
ραιώς τρεις έδρες (ο κ. Ραγκούσης εξελέγη δεύτερος 
με 14.136 σταυρούς), η ΝΔ δύο έδρες –η μία με τον 
αρχηγό της Κυριάκο Μητσοτάκη- το ΚΚΕ μία έδρα, η 
Ελληνική Λύση μία έδρα και η ΜέΡΑ 25 μία έδρα -και 
αυτή με τον αρχηγό της- Γ. Βαρουφάκη. 

Τέλος, η Β’ Πειραιώς περιλαμβάνει τους δήμους 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περάματος και Σαλαμίνας, καθώς 
και το ειδικό εκλογικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλ-
λού.

Οι δηλώσεις

Κατερίνα Μονογυιού (Βουλευτής ΝΔ Κυκλά-
δων)

«Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά 
που μου δώσατε τη δύναμη και τη στήριξη ώστε να 
σας εκπροσωπήσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα 
προσπαθήσω να φανώ αντάξια των προσδοκιών σας 
και θα είμαι μέχρι τέλους, όπως ξεκίνησα, ένα απλός 
εργάτης!

Ευχαριστώ πρωτίστως τον Θεό που μου έδωσε 
τη δύναμη να ανταπεξέλθω! Ευχαριστώ θερμά την 
οικογένεια μου, τον σύζυγο μου που στάθηκε από 
την πρώτη μέρα, όπως επίσης και τους συνεργάτες 
μου. Θα επισκεφτώ όλα τα νησιά των Κυκλάδων μας 
ώστε να σας ευχαριστήσω με άμεση επαφή, όπως και 
έκανα την προηγούμενη φορά που δεν κατάφερα να 
εκλεγώ. Δεσμεύομαι να μην ξεχάσω πως η δύναμη 
ενός πολιτικού είναι ο κόσμος του, οι κάτοικοι που 
εκπροσωπεί και οι άνθρωποι του!».

Φίλιππος Φόρτωμας (Βουλευτής ΝΔ Κυκλά-
δων)

«Οι πολίτες των Κυκλάδων αποφάσισαν. Έστειλαν 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα για αλλαγή πορείας, ανανέωση 
και ανάκαμψη. 

Η Πατρίδα μας και τα νησιά μας μπαίνουν από σή-
μερα με Πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σε 
μια νέα τροχιά επανεκκίνησης και ανάπτυξης. Η Ελλά-
δα αλλάζει σελίδα. 

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω 
τους χιλιάδες συμπατριώτες μου και τις χιλιάδες 

συμπατριώτισσες μου που με τίμησαν με την εμπι-
στοσύνη τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς 
μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους και στους 
συνεργάτες μου που στάθηκαν σε όλες τις δύσκολες 
στιγμές στο πλευρό μου. 

Αναλαμβάνω πλέον μια μεγάλη ευθύνη να εκπρο-
σωπήσω τον περήφανο λαό των Κυκλάδων στο Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο και να δώσω όλες μου τις δυνά-
μεις ώστε τα νησιά μας να βρουν τη θέση που τους 
αξίζει. Αυτό θα πράξω με μοναδικό γνώμονα το δη-
μόσιο συμφέρον. Μαζί με τους πολίτες κάναμε πράξη 
την ανανέωση. Μαζί από σήμερα φέρνουμε ξανά την 
ελπίδα στον τόπο μας και βάζουμε τις Κυκλάδες μας 
σε πρώτο πλάνο. 

Μαζί είμαστε στην πρώτη γραμμή για μια ισχυρή 
και αυτοδύναμη Ελλάδα».

Ν. Συρμαλένιος (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων)

«(…) Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους χιλιά-
δες Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτισσες που για άλλη μια 
φορά με τίμησαν με την ψήφο τους και με κάνουν να 
αισθάνομαι ακόμα πιο βαριά την ευθύνη της εκπρο-
σώπησής τους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους 
συνυποψήφιους μου στο ψηφοδέλτιο, καθώς και τα 
στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν ό,τι μπο-
ρούν για να πάει μπροστά ο αγώνας μας. Ιδιαίτερα 
θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τόσο τον Αντώνη 
Συρίγο όσο και τον Νίκο Μανιό που μαζί δώσαμε τις 
δύσκολες μάχες αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια σε τρο-
μακτικά αντίξοες συνθήκες.

Πρώτο θέμα
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Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι 

τον ελληνικό λαό που αυτή τη φορά έθεσε εκτός 
βουλής τη ναζιστική συμμορία της «Χρυσής Αυγής», 
εναντίον της οποίας και των ιδεών της, ο αγώνας όχι 
απλώς πρέπει να συνεχιστεί αλλά και να ενταθεί.

Βεβαίως η ΝΔ πέτυχε τους στόχους της και έχει 
όλη τη δυνατότητα να κυβερνήσει αυτοδύναμα και να 
ξετυλίξει όλες τις πτυχές της πολιτικής της σε συν-
θήκες εκτός μνημονίων και με γεμάτα ταμεία, που οι 
θυσίες του ελληνικού λαού και η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ φρόντισαν να τους αφήσουν. Ας όψεται βεβαίως 
και το ΚΙΝΑΛ που πριν τρία χρόνια καταψήφισε στη 
Βουλή την Απλή Αναλογική και έτσι οι εκλογές της 
7ης Ιουλίου διεξήχθησαν με τον εκτρωματικό νόμο 
της εκτροπής της λαϊκής ετυμηγορίας και της πριμο-
δότησης του 1ου κόμματος με το ασύλληπτο μπόνους 
των 50 εδρών. Είμαι σίγουρος ότι ο λαός πολύ σύντο-
μα θα βρεθεί μπροστά στις επιπτώσεις του ακραίου 
νεοφιλελευθερισμού που από την πρώτη μέρα φαί-
νεται ότι θα επιδιώξει να υλοποιήσει η αυτοδύναμη 
κυβέρνηση της ΝΔ.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν 
με τους συλλογικούς μας αγώνες μέσα και έξω από 
τη Βουλή, για να διασφαλίσουμε κατακτήσεις που 
κερδήθηκαν χάρις στις θυσίες του ελληνικού λαού, 
τόσο στο γενικό πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο 
και στις νησιωτικές πολιτικές. Θα κάνουμε επίσης ό,τι 
περνάει από το χέρι μας, για να αποτρέψουμε αντικοι-
νωνικές και αντιλαϊκές πολιτικές σε βάρος της δημο-
κρατίας, των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
του κοινωνικού κράτους, της αξιοπρέπειας και του 
βιοτικού επιπέδου της μεγάλης κοινωνικής πλειοψη-
φίας.

Συνεχίζουμε λοιπόν από τη θέση της μαχητικής και 
προγραμματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από την 
ισχυρή θέση που μας έδωσε ο λαός, για να πραγμα-
τώσουμε το όραμα της στρατηγικής μιας δίκαιης και 
βιώσιμης ανάπτυξης σε μια δημοκρατική και προο-
δευτική Ελλάδα (…)».

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων
«H NE Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ ευχαριστεί τους πολίτες 

των Κυκλάδων που εμπιστεύτηκαν, ενεργοποιήθηκαν, 
στήριξαν, αγωνίστηκαν και συμπαρατάχθηκαν με τον 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία κρίσι-
μη εκλογική μάχη. Ευχαριστεί τους νησιώτες που μας 
καλοδέχθηκαν, μας άκουσαν και συζήτησαν μαζί μας. 
Χαιρετίζει τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που 
έδωσαν δύο εκλογικές μάχες μέσα στην τουριστική 
περίοδο μεταφέροντας το έργο και το πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε χωριό των Κυκλάδων. Συγχαίρει τις 
υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλευτές που βρέ-
θηκαν με ανιδιοτέλεια στην πρώτη γραμμή της μάχης, 
όπως και τον εκλεγμένο βουλευτή Νίκο Συρμαλένιο.

Καλούμε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλα-
δίτισσες, ανεξάρτητα αν μας ψήφισαν ή όχι, που 
αναγνωρίζουν το θετικό έργο της Κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ (παρά τις όποιες αστοχίες ή καθυστερήσεις 
υπήρξαν) και εκτιμούν τα αποτελέσματα των νησιωτι-
κών πολιτικών που εφαρμόσαμε, σε συσπείρωση και 
ενεργό συμμετοχή στον αγώνα για την προάσπιση, τη 

διαφύλαξη και διεύρυνση όσων έγιναν για τη νησιω-
τικότητα (Μεταφορικό Ισοδύναμο κτλ), την Υγεία, την 
Παιδεία, τους αγρότες, την προστασία του περιβάλ-
λοντος και του πολιτισμού, την προστασία της εργα-
σίας και των επαγγελματιών.

Γνωριστήκαμε πριν χρόνια στους αγώνες για τα 
κεντρικά πολιτικά αλλά και τα νησιωτικά ζητήματα. 
Σήμερα συνεχίζουμε ξανά μαζί αυτόν τον όμορφο 
αγώνα, πιο έμπειροι και δυνατοί, σε μόνιμο διάλογο 
με την κοινωνία, με όλους τους πολίτες, τους φορείς, 
την αυτοδιοίκηση των νησιών».

 Ιφ. Χατζηγεωργίου, πρόεδρος τοπικής ΝΔ 
«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητά μέλη της 

ΔΗΜ. Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ουσιαστική 
συμβολή σας στη μεγάλη νίκη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΑΣ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου».

Ν. Μανιός (πρ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων)

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κυ-
κλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες που με τίμησαν με την 
ψήφο τους στις βουλευτικές εκλογές.

Να είναι σίγουροι ότι Θα είμαι πάντα στο πλευρό 
τους. Σε κοινούς αγώνες για την υπεράσπιση των κα-
τακτήσεων μας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα 
ήθελα να συγχαρώ τον σύντροφο Νίκο Συρμαλένιο 
για την επανεκλογή του».
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Το «άλλο» 
εκλογικό 
σώμα…

Οι βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυρια-
κής έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα 
νησιά μας, τα οποία καλό θα ήταν να τα προσέξου-
με λίγο παραπάνω.

Ο Νομός Κυκλάδων έως και πριν λίγα χρόνια 
ήταν τριεδρική περιφέρεια. Πλέον εκλέγονται τέσ-
σερεις βουλευτές (πολύ γρήγορα και πέντε), αφού ο 
πολυνησιακός τόπος μας είναι από τους ελάχιστους 
της χώρας που παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού. 
Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Πάρο και Αντίπαρο. 
Στην Πάρο έχουμε πλέον 27 εκλογικά τμήματα από 
24 που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια και στην Αντίπαρο 
τρία εκλογικά τμήματα, από τα δύο που υπήρχαν 
παλαιότερα.

Πιο χαρακτηριστικό ακόμα παράδειγμα είναι ότι 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 στην Πάρο ψήφι-
σαν 1.022 ψηφοφόροι περισσότεροι από το 2015 
(7.345 την περασμένη Κυριακή, από 6.323 το 2015) 
και στην Αντίπαρο 145 περισσότεροι ψηφοφόροι 
περισσότεροι (823 την περασμένη Κυριακή, από 
678 το 2015).

Ιδιαίτερα η Πάρος έχω την εντύπωση ότι αστικο-
ποιείται περισσότερο, ενώ η εκλογική συμπεριφορά 
της τείνει να ομοιάσει σ’ αυτή των μεγάλων πόλεων. 
Αυτό το γεγονός θα το κατανοήσει κάποιος καλύ-
τερα όταν διαβάσει τους εκλογικούς καταλόγους, 
όπου θα διαπιστώσει ότι οι μισοί περίπου ψηφοφό-
ροι στο νησί δεν έλκουν την καταγωγή τους από την 
Πάρο. Έχω την εντύπωση δε, ότι οι περισσότεροι 
Παριανοί στην καταγωγή ψηφίζουν στην Αθήνα, απ’ 
ότι στο ίδιο τους το νησί!

Ανέκαθεν στην ελληνική επαρχία είχαμε ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά στην ψήφο των πολιτών. Έτσι, 
π.χ. στην Ικαρία («κόκκινος βράχος»), οι ψηφοφό-
ροι ψήφισαν υπέρ του ΚΚΕ λόγω του επηρεασμού 
τους από τους εξόριστους κομμουνιστές και της 
συμμετοχής στη συνέχεια των ιδίων στον εμφύλιο 
πόλεμο με την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού, 
στην Καστοριά και στην Κόνιτσα ψήφιζαν υπέρ της 
παραδοσιακής Δεξιάς, αφού σ’ αυτές τις περιοχές 
διαδραματίστηκαν θλιβερά γεγονότα που είχαν 
πρωταγωνιστικό λόγο στην κορύφωση του εμφυ-
λίου πολέμου, στη Μάνη ψήφιζαν ανέκαθεν φιλο-
βασιλικούς πολιτευτές, καθώς ο τόπος είχε εδώ και 
εκατονταετίες σχέση με φιλομοναρχικά καθεστώτα, 
κλπ.

Κύρια σε πάρα πολλές περιοχές της επαρχίας η 
ψήφος είχε ή και έχει να κάνει με γεγονότα και τις 
μνήμες του εμφυλίου πολέμου. Στην Πάρο δεν εί-
χαμε γεγονότα στον εμφύλιο πόλεμο (πλην μίας πε-
ρίπτωσης στην Πάρο με ναυτική δύναμη του ΕΛΑΣ, 
που κράτησε μερικές ώρες). Έτσι, ανέκαθεν η Πάρος 
είχε ένα εκλογικό σώμα συντηρητικών απόψεων, 
που αυτό άρχισε να «αλλοιώνεται» στα μέσα της 
δεκαετίας του ’70, όταν άρχισαν να έρχονται στο 
νησί οι πρώτοι εσωτερικοί οικονομικοί μετανάστες. 

Πλέον η Πάρος, με εξαίρεση τη δημοτική κοινότη-
τα Μάρπησσας και κατά δεύτερο λόγο τη δημοτική 
κοινότητα Λευκών, συμπεριφέρεται εκλογικά όπως 
όλα τα αστικά κέντρα. Η παγκοσμιοποίηση βλέπετε, 
δεν μπορούσε να αφήσει απέξω το μικρό νησί μας…

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Άρθρο με 
Νόημα…

Από αύριο σε πολλά κόμματα ξεκινάει μια πραγ-
ματικότητα με δομικά υλικά την ομφαλοσκόπηση , 
τη μιζέρια, τις εσωτερικές «ισορροπίες», τις ωφέλι-
μες «συμμαχίες», τα συναδελφικά μαχαιρώματα και 
τις αμφισβητήσεις των ηγετών των κομμάτων.

Από αύριο κάποιοι θα βγαίνουν στα «παράθυ-
ρα» να εξηγούν με απλά επιχειρήματα, τα λάθη της 
πολιτικής τους, ενώ γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο 
λάθος από μια πολιτική «αμαρτία» είναι η δημόσια 
υπεράσπιση της!

Από αύριο πολλοί θα διολισθήσουν σε κρίσεις 
αυτολύπησης, σε αυτομαστιγώματα, σε δακρύβρε-
χτες εκκλήσεις, σε λαϊκισμό, σε συλλογική ενοχοποί-
ηση. Έπεα πτερόεντα.

Από αύριο αρκετοί θα φορέσουν το κοστούμι 
του παλιού πολιτικού και τα πολιτικάντικα τερτίπια 
αλλοτινών εποχών. Θα βγουν, στο πολιτικό σεργιάνι, 
με ανάρριχτο σακάκι, ανασηκωμένα μανίκια, καλά 
στρωμένο μαλλί και φωτογενή χαμόγελα. Κατάλοι-
πα μιας άλλη εποχής.

Από αύριο θα πλημμυρίσουμε από μελίρρυτες 
εξομολογήσεις, βιωματικές αφηγήσεις, άγνωστους 
κουβεντιαστούς θριάμβους, αναγνώσεις περασμέ-
νων επιτυχιών, με κομματικά γυαλιά και  με παράλ-
ληλη ανανέωση των «μουχλιασμένων» επικοινωνια-
κών τσιτάτων. 

Από αύριο η ανανέωση του πολιτικού προσω-
πικού είναι δεδομένη. Ότι δεν είναι χρήσιμο πλέον, 
ανακυκλώστε το! Το νέο αίμα στην πολιτική εγγυά-
ται το μέλλον. Του λαού και του κόμματος σας! Το 
υπάρχον πολιτικό προσωπικό σας «έκανε ταμείο»! 
Πέντε τέως Πρωθυπουργοί στη Βουλή.

Από αύριο οι σανοθρεμένοι, θα πρέπει να αλλά-
ξουν την τροφή όπως τα κάθε είδους πουλιά. Αντι-
καταστήστε την παλιά κουζίνα με τη νέα. Ο κόσμος 
αλλάζει και τα τετριμμένα πολιτικά στερεότυπα δεν 
συγκινούν κανέναν, πλην του «ο λαός δεν ξεχνά τι 
σημαίνει δεξιά».

Από αύριο τέλος στον ξερολισμό, αλαζονεία, 
νόσο αυτοθαυμασμού, υπέρμετρη και αβάσιμη αυ-
τοπεποίθηση, διεκδίκηση αλάθητου, παρωχημένες 
αντιλήψεις. Ο «γυάλινος κόσμος» θρυμματίστηκε και 
αποκάλυψε τις αδυναμίες του. 

Από αύριο θα πρέπει να παραδειγματίζεστε από 
τον μύθο του Αισώπου. Ο λαγός χάνει από τη χε-
λώνα σε αγώνα ταχύτητας όπως και ο Χαρίλαος 
Τρικούπης έχασε από έναν άσημο αντίπαλο για μό-
λις τέσσερις ψήφους και αναφώνησε την κλασσική 
φράση «Ανθ’ ημών Γουλιμής… Καληνύχτα σας!».

Από αύριο σταματήστε να πιστεύετε ότι σύμπα-
σα η ανθρωπότητα οφείλει να είναι στρατευμένη 
στην εκτόξευση του μεγαλείου της δόξης σας. Όπου 
πατάτε, δεν είναι δικός σας και ο δρόμος. Πολιτικός 
είστε όχι εξερευνητής. 

Από αύριο δεν θα ξαναβάλετε στοιχήματα όπως 
«ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει ο Χ Πρωθυπουρ-
γός». Θα το πληρώσετε ακριβά!

Από αύριο τα λόγια είναι περιττά!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις-Ειδήσεις

Voucher για 
800 παιδιά

Τη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες 

να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, χωρίς οι-

κονομική επιβάρυνση, για το σχολικό έτος 2019 

– 2020, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η 

οποία διαθέτει ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού 

ύψους 1.722.229 ευρώ, από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Συγκεκριμένα η απόφαση ένταξης στο Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, των Πρά-

ξεων, συμπεριλαμβάνει:

1) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ-

ματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020» 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

1.412.899 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματο-

δοτηθούν 700 ωφελούμενοι και

2) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ-

ματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 

(ΑμεΑ)», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπά-

νης 309.330 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματο-

δοτηθούν 100 ωφελούμενοι.

Οι Πράξεις αφορούν τη διάθεση προς μητέρες 

και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων πα-

ροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών 

για το σχολικό έτος 2019-2020, στις ακόλουθες 

κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φρο-

ντίδας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία, Παιδικοί 

Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το 

κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτη-

σης» (voucher) του παιδιού του.

Τέλος, οι Πράξεις εντάσσονται στον Άξονα 

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυ-

ξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 08-07-2019
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 19 Ιουλίου 2019 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. - 11:30π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
Πάρου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, σύμφω-
να με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμίσθωση του δικαιώ-
ματος χρήσης χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας 
κυλικείου – αναψυκτηρίου,   καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ειδών διατρο-
φής - ζαχαροπλαστικής, ειδών λαϊκής τέχνης, ημερήσιου και περιοδικού τύπου, στον 
Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, θα δίνονται από την Δ/νση 
Οικονομικού – Εφοδιασμού της Υ.Π.Α. Τμήμα Γ’ τηλ. 210 8916293, Πύργος Ελέγ-
χου Παλαιού Κρατικού Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών Ελληνικό και από τον Κρα-
τικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840 90502 – 90505

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

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)

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 λίγους 

µήνες ή όλο το χρόνο από Ελληνίδα, 

από το Σεπτέµβριο 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

ΚΥΡΙΑ εσωτερική ζητείται για φύλαξη 

ηλικιωµένου. Τηλ. 6932 196 725

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



Στα ίδια µέρη θα ξαναβρεθούµε… 
Τα κορίτσια από την «Κιβωτό του Κόσμου», ήρθαν και πάλι από τις 23 έως 

τι 30 Ιουνίου στην Πάρο, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Η δράση που ξεκίνησε πριν χρόνια από την αγάπη του π. Στυλιανού Μπιζά, 

σε συνεργασία με ευγενικούς χορηγούς από το νησί μας, έγινε πλέον συνή-
θειο και τα παιδιά τα αισθανόμαστε όλοι σαν συμπατριώτες μας!

Περίπου 50 κορίτσια φιλοξενήθηκαν στο νησί και η αγάπη του κόσμου για 
τα παιδιά ήταν διάχυτη σε όλες τις περιοχές της Πάρου που επισκέφθηκαν. 
Τα κορίτσια έφυγαν με τις καλύτερες αναμνήσεις και πλέον περιμένουμε τα 
αγόρια από την «Κιβωτό», που θα επισκεφθούν την Πάρο, από 2 έως 9 Σε-
πτεμβρίου 2019.
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Ανακοίνωση 
των 
εργαζομένων 
δήμου Πάρου

Από τον σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου-Αντι-
πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου σχετικά με τη 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου Πάρου.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Στην επίσημη, όπως αναφέρεται, σελίδα του Δήμου 

διαβάσαμε την παρακάτω ανάρτηση: 
«Καλημέρα σε όλα τα μέλη του ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

(Offi  cial). Στο ερώτημα που τέθηκε εχθές για το ποιος 
διαχειρίζεται την ομάδα, θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι τις εγκρίσεις των μελών και τις απαντήσεις 
στα ερωτήματά σας επιμελείται αρμόδιο τμήμα του 
Δήμου Πάρου και υπάλληλοι του Δήμου.

Δεν επεμβαίνει αιρετός και δεν έχει ανατεθεί η δι-
αχείριση σε εξωτερικό συνεργάτη. Για ευνόητους λό-
γους δε θα δημοσιοποιήσουμε ονόματα υπαλλήλων.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα παράπονά 
τους ή για περισσότερες πληροφορίες, είναι ευπρόσ-
δεκτοι κάθε Παρασκευή, την ημέρα του Πολίτη, για να 
ενημερωθούν από τον Δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κω-
βαίο. Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού: 2284360129».

Δηλώνουμε ότι, ως ΔΣ δεν έχουμε λάβει καμιά απο-
λύτως ενημέρωση για τη συμμετοχή εργαζομένων σ’ 
αυτή τη διαδικτυακή επικοινωνία του Δήμου με τους 
πολίτες. Άλλωστε οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά 
υπηρεσιακή αρμοδιότητα να απαντούν δημόσια για 
ζητήματα που αφορούν πολιτικές επιλογές τόσο σε 
επίπεδο πολιτικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και της Δημοτικής Αρχής όσο και σε επίπεδο 
επιλογής πολιτικών δράσεων των ίδιων θεσμών. Για 
του λόγου το αληθές παραθέτουμε το παρακάτω άρ-
θρο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του Δήμου:

«Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην
έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω 

οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συ-
ναφούς

σκοπού και αντικειμένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥ-

ΘΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων…»
Όπου στην ενότητα Α, “Υπηρεσίες Υπαγόμενες 

απευθείας στο Δήμαρχο” παράγραφος 2, προβλέ-
πεται σύσταση και λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων το οποίο υπά-
γεται απευθείας στο Δήμαρχο. 

Επίσης παραθέτουμε και το άρθρο 4 περί αρμοδι-
οτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων:

«1)* Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολι-
τική για την προώθηση της αποστολής και των στό-
χων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγεί-
ται και  προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων 
και ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποί-
ηση της  επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις 
του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., κα-
θώς και προγράμματα προβολής του έργου και των 
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα 
ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους 
και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη  δρα-
στηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των 
τοπικών συμφερόντων.

4)** Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα 
(έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριό-
τητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα 
διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο 
των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντή-
σεων του Δήμου.

5)*** Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον 
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής  
ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και 
των δελτίων τύπου του Δήμου.

6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκ-
πομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

7) Μεριμνά για την οργάνωση των δραστηριοτήτων 
του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοι-
χους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αδελφοποι-
ήσεις, συνεργασίες, κοινές εκδηλώσεις)

8) Διοργανώνει και επιμελείται την υποδοχή, φιλο-
ξενία και ξενάγηση διάφορων αντιπροσωπειών ή επι-
σήμων προσώπων που επισκέπτονται το Δήμο».

Από την παράγραφο 1* συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι όποιοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο συγκε-
κριμένο Γραφείο έχουν αρμοδιότητες γνωμοδοτικού 
χαρακτήρα σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την εισήγη-
ση του τρόπου της επικοινωνίας και του προγραμμα-
τισμού, και εκτελεστικό σε ότι αφορά την προώθηση 
και εφαρμογή αυτών που τελικά εγκρίνονται από το 
Δήμαρχο αφού σ’ αυτόν υπάγεται απευθείας η συγκε-
κριμένη υπηρεσία.  

Από την παράγραφο 4** συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι έχουν την αρμοδιότητα 
να παρακολουθούν τα δημοσιεύματα και μόνο να ενη-
μερώνουν το Δήμαρχο και καθόλου να αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των απαντήσεων οι οποίες σημειώνουμε 

και πάλι αφορούν πολιτικές αποφάσεις και δράσεις. 
Από την παράγραφο 5*** προκύπτει ότι η συγκεκρι-

μένη υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης 
των σχέσεων του Δήμου με τον τύπο άλλα και την 
επιμέλεια  των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύ-
που του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν 
έχουν την αρμοδιότητα των απευθείας απαντήσεων 
αλλά την επιμέλεια αυτών των απαντήσεων που οφεί-
λει να δίνει η Δημοτική Αρχή για τις πολιτικές επιλογές 
της.   

Σε σχέση με την ανακοίνωση και σε συνδυασμό με 
τον ΟΕΥ, βάσει του οποίου είναι υποχρεωμένος να λει-
τουργεί ο Δήμος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι άλλο 
είναι η διαχείριση μιας διαδικτυακής σελίδας και άλλο 
η επιμέλεια (αναφέρεται στον ΟΕΥ) αυτών που «ανε-
βαίνουν» εκεί. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη αρμο-
διότητα και ευθύνη της λειτουργίας μιας σελίδας και 
συνήθως είναι και ο δημιουργός της ενώ αυτός που 
έχει την επιμέλεια απλά ελέγχει την ορθότητα των 
όποιων απαντήσεων δίνονται και έχει γνωμοδοτική 
καθώς και εκτελεστική αρμοδιότητα. Στην προκειμένη 
περίπτωση λοιπόν, την απόλυτη ευθύνη των απαντή-
σεων της συγκεκριμένης σελίδας έχει η Δημοτική Αρχή 
και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ΟΕΥ.

Κατόπιν των προαναφερομένων θεωρούμε ότι οι 
εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για τις απαντή-
σεις που δίνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δι-
αύλου επικοινωνίας μέσω του οποίου έχει επιλέξει η 
Δημοτική Αρχή να συνδιαλέγεται με τους πολίτες. 

Ακόμα, εξαιτίας των μνημονιακών νόμων, που έχουν 
επιβάλει τη μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο 
αλλά και λόγω της ανυπαρξίας σοβαρών δράσεων 
από τις Δημοτικές Αρχές της ΚΕΔΕ για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος, θεωρούμε ότι η καθοριστική 
έλλειψη προσωπικού από το Δήμο μας, δεν επιτρέπει 
την επιλεκτική πολυτέλεια λειτουργίας αυτού του Γρα-
φείου τη στιγμή που υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλή-
ματα σε πολύ νευραλγικούς τομείς του Δήμου.    

Επειδή από την παραπάνω ανακοίνωση προκύπτουν 
απορίες, σε σχέση με την απασχόληση των εργαζομέ-
νων στη συγκεκριμένη διαδικτυακή σελίδα, με δεδο-
μένη την τεράστια έλλειψη προσωπικού, καθώς και σε 
σχέση με την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου Γρα-
φείου σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις και την υπηρεσι-
ακή διοίκηση δεσμευόμαστε για περεταίρω αναζήτηση 
διευκρινήσεων τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο, αν 
χρειαστεί, και από το Δημοτικό Συμβούλιο».
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Εκλογές 
στον Αστέρα 
Μαρμάρων

Την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019, ο Αστέρας Μαρμά-
ρων, στις 11 το πρωί, στο γραφείο του στο χωριό των 

Μαρμάρων, θα πραγματοποιήσει την τακτική γενική 
του συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης
2. Απολογισμός διοικητικού συμβουλίου για το έτος 

2018
3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής για το 2018
4. Οικονομικός απολογισμός 2018
5. Προγραμματισμός δράσεων Δ .Σ για το έτος 

2019-20
6. Οικονομικός προϋπολογισμός για το 2019-20

7. Αλλαγή καταστατικού
8. Αρχιαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του διοικητι-

κού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής.
Σημειώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να είναι υπο-

ψήφιοι στο νέο ΔΣ του συλλόγου, πρέπει να επικοι-
νωνήσουν στους αριθμούς τηλεφώνων: 6972 834989 
και 6936 890886.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η 
Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια 
μέρα (21/7) και ώρα, με τα ίδια θέματα.

Συνέλευση 
ΕΠΣ 
Κυκλάδων

Το περασμένο Σάββατο 6/7/2019 πραγματοποιή-
θηκε η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκε ο οικονομικός και δι-
οικητικός απολογισμός του 2018, ενώ συζητήθηκαν 
και διάφορες προτάσεις των σωματείων.

Στη συνέλευση απεύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος 
του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρ-
χος Πάρου, Κ. Μπιζάς, καθώς και ο επί των θεμάτων 
αθλητισμού του δήμου Πάρου, Μ. Μαλαματένιος.

Αναδιάρθρωση κατηγοριών

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ, Ρένος Φρέρης, κατέθεσε τις 
προτάσεις του για την αναδιάρθρωση των κατηγορι-
ών.

Όπως είπε ο κ. Φρέρης προς τους εκπροσώπους των 
σωματείων των Κυκλάδων: «[..] Η διάρθρωση των κα-
τηγοριών δεν μπορεί να γίνει ξεκομμένα για κάθε μία, 
αλλά θα πρέπει να τις δούμε σαν σύνολο, αφού η μία 
επηρεάζει και συμπληρώνει την άλλη. Επίσης, ένας 
σοβαρός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει εφαρμογή 
τουλάχιστον μια εξαετία και όχι ελαφρά την καρδία 
να γίνονται αλλαγές, επειδή το είδε στο όνειρό του 
ένας παράγοντας της Ομοσπονδίας ή ο υπουργός ή 
ο μάνατζερ τηλεοπτικού σταθμού. Το όργανο που θα 
αναλάβει να κάνει το σχέδιο διάρθρωσης των κατη-
γοριών, πρέπει να αποτελείται από άτομα που έχουν 
σαφή γνώση: 

α) του ποδοσφαίρου γενικά και όχι μόνο του επαγ-
γελματικού ή του ερασιτεχνικού, 

β) της γεωγραφίας και ειδικά της ποδοσφαιρικής 
γεωγραφίας της Ελλάδας, 

γ) των συγκοινωνιών σε όλη την Ελλάδα και 
δ) των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 

κατά περιοχή στην Ελλάδα. Επίσης βασικό κριτήριο 
και προσόν, ίσως το βασικότερο, των ατόμων αυτών, 
είναι να διακατέχονται από τα αίσθημα της δικαιοσύ-
νης και να ξεχάσουν την γενέτειρά τους και οτιδήποτε 
αφορά εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων (…).

Με δεδομένα τη σημερινή κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση της Ελλάδας η ύπαρξη περισσότερων από 
δύο επαγγελματικές κατηγορίες δεν είναι ρεαλιστική 
και βιώσιμη. Έτσι η ύπαρξη της Α1 και Α2 επαγγελ-
ματικές κατηγορίες με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά, με 
βάση αυτά που μαθαίνω ότι θα ισχύσουν, διαφωνώ με 
τους αριθμούς. Κατ’ αρχήν δεν είναι δυνατόν η Α1 να 
έχει περισσότερες Ομάδες από την Α2 . Η κακή-χαζή 
αυτή ιδέα δημιουργεί μόνο προβλήματα και δίνει τρο-
φή για χλευασμό και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς 
γι’ αυτόν που τη σκέφτηκε και γι’ αυτούς που προ-
σπαθούν να την εφαρμόσουν. Επίσης βλέπω ότι, υπό 
τις διαμορφούμενες συνθήκες, άρχισαν τα ευτράπελα 
και βλαπτικά για το ποδόσφαιρο, όπως η πρόταση για 
υποβιβασμό μόνο μιας Ομάδας από την Α1. Δηλαδή 
αυτοί που το σκέφτηκαν νομίζουν ότι έχουν το προνό-
μιο της αθανασίας και η Ομάδα τους πρέπει να συμμε-
τέχει μόνιμα στο «Champions League» της Ελλάδας. 
Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι το ποδόσφαιρο 

οργανώνεται και διοικείται από τα εκλεγμένα Όργανα 
του και όχι από εντεταλμένους συμβούλους, πολιτι-
κούς, ανεύθυνους δημοσιογράφους και τηλεοπτικές 
εταιρίες. Βέβαια και τα όργανα του ποδοσφαίρου θα 
πρέπει να αποδείξουν ότι είναι άξια να ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους και όχι να είναι έρμαια των «μεγαλο-
παραγόντων», των υπουργών και των ΜΜΕ».

Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Για την Γ’ κατηγορία ο κ. Φρέρης είπε: «Η Γ Κατη-
γορία, που θα είναι ερασιτεχνική, θα έπρεπε κανονι-
κά να αποτελείται από έξη Ομίλους των 16 ομάδων 
έκαστος.

Όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα, που δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν (γεωγραφικά, συγκοινωνιακά, οι-
κονομικά κλπ), όπως και ο αριθμός των ΕΠΣ, τα οποία 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τα οποία επιβά-
λουν μεγαλύτερο αριθμό Ομίλων, με πιθανό μικρότε-
ρο αριθμό ομάδων ανά Όμιλο. Οι ομάδες ανά Όμιλο 
δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 16 και μικρό-
τερος των 14. Αν οι ομάδες θα είναι λιγότερες από 14 
τα σωματεία θα χρεοκοπούν, αφού τα έσοδα από λι-
γότερα των 13 εντός έδρας αγώνων, δε θα μπορούν 
να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα, καθώς επίσης θα 
υποβάλλονται και σε άλλες μεγάλες δαπάνες (προπο-
νητή κλπ), για μια πολύ μικρή ποδοσφαιρική περίοδο.

Τα δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι 
τα παραπάνω αναφερόμενα και ο αριθμός των ΕΠΣ 
- σωματείων. Είτε τα θέλουμε είτε όχι, οι βασικές 
προϋποθέσεις, που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι 
η γεωγραφία, οι συγκοινωνίες και το κόστος . Οπότε 
τον δρόμο μας τον δείχνουν τα νησιά του Αιγαίου και 
η Κρήτη. Από την στιγμή που το κράτος η και η ΕΠΟ 
αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα μετακινήσεων-δι-
ανυκτερεύσεων των σωματείων, από την στεριά προς 
τα νησιά και αντίστροφα, τα σωματεία των 9 αυτών 
ΕΠΣ θα πρέπει να συγκροτούν δύο δικούς τους Ομί-
λους, οι οποίοι δεν θα εμπλέκονται με τους Ομίλους 

της στεριανής Ελλάδας. 
Ο ένας Όμιλος θα συγκροτείται αποκλειστικά από 

ομάδες των 4 ΕΠΣ της Κρήτης, οπότε και σ’ αυτόν 
μηδενίζονται τα έξοδα μετακινήσεων, διαιτησίας κλπ, 
και ο άλλος θα συγκροτείται από τα σωματεία 
των 5 ΕΠΣ του Αιγαίου. Οπότε αυτός ο Όμιλος θα 
είναι ο μοναδικός πολυδάπανος και με τον οποίο θα 
πρέπει να ασχοληθείτε επισταμένα, ώστε να βρεθούν 
οι πόροι που θα καλύψουν τα έξοδα μετακινήσεων, 
διανυκτερεύσεων, διαιτησίας κλπ, ώστε τα σωματεία 
του να αντιμετωπίζονται ισότιμα με αυτά της υπόλοι-
πης Ελλάδας. Στο παρελθόν τα σωματεία των 5 αυ-
τών ΕΠΣ χωριζόταν και συμμετείχαν σε Ομίλους με 
ομάδες του λεκανοπεδίου, για οικονομικούς λόγους, 
αφού υπάρχει ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση 
των νησιών με την Αττική . Όμως τα σωματεία της 
Αττικής διαμαρτυρόταν, για τα έξοδα και τις 
δυσκολίες των ταξιδιών και προχωρούσαν σε 
«συμφωνίες» μεταξύ τους, για να υποβιβάζονται 
οι νησιώτικες ομάδες, ώστε αυτές να είναι αριθ-
μητικά λίγες και έτσι περιοριζόταν και τα δικά τους 
έξοδα. Εάν βέβαια, οι νησιώτικες ΕΠΣ και σωματεία, 
«αποδέχονται» αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί εκ νέου».

Τέλος, ο κ. Φρέρης πρότεινε οι όμιλοι να συγκρο-
τούνται αποκλειστικά από ομάδες γκρουπ Ενώσεων, 
με γεωγραφικά και συγκοινωνιακά κριτήρια και να εί-
ναι σταθεροί, και από κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται 
τόσες ομάδες, όσες θα ανέρχονται από τις ΕΠΣ.




