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Φούστα 
κλαρωτή
Φούστα κλαρωτή, 
και γαρύφαλλο στο αυτί,
νομίζω μαζεύτηκαν πολλοί, 
σ’ ένα μικρό νησί. 

Κάπου είναι ενοχλητικό, 
για τον τουρισμό,
δεν είναι θέαμα αυτό, 
με το μικρό μωρό!

Στην είσοδο της πόλης, 
ένα σωρό θα βρεις, 

στο αυτοκίνητο ξαπλωμένοι, 
με κεραία δορυφορικής. 

Σαν τους γλάρους στη χωματερή, 
κάνουν ανακύκλωση αυτοί, 
αλλά είναι επιλεκτικοί, 
σε μέταλλο και μηχανή.

Καθόλου δε θυμίζει,
το παλιό τον παλιατζή, 
που αγόραζε διάφορα είδη, 
που δεν είχαν πια ζωή.

Ούτε έχει χαρτορίχτρα, 
να σου πει με τα χαρτιά, 
του χεριού σου τη μοίρα, 
τη βαθιά.  

Ούτε έχει και λατέρνα, 
να χορέψεις όπως παλιά, 
με κλαρίνο παίζει τώρα, 
τη Μαρία τη γλυκιά.

Ούτε ο γανωματζής θα περάσει, 
το μαχαίρι να ακονίσει, 
μήτε το τσουκάλι, 
να γανωματίσει. 

Έχουμε όμως καλαθά, 
που φτιάχνει περίτεχνα,  

καλάθια και άλλα διακοσμητικά, 
μια σπάνια τέχνη και παλιά.

Είναι και ο καρεκλάς,
που το ψαθί βάζει με μιας, 
ξέφτισε όμως θαρρώ, 
το επάγγελμα αυτό. 

Κιλίμια, σκόρδα και καρπούζια, 
διαλαλούν στη γειτονιά, 
όμως σημασία τώρα, 
λίγοι τους δίνουν πια.

Βιοπαλαιστές είναι κι αυτοί, 
με καρδιά και ψυχή, 
πρέπει όμως να γίνουν πιο προσεκτικοί, 
και να σέβονται την πόλη που τους φιλοξενεί. 

Όπου να ’ναι στήνουν καταυλισμό, 
σπατάλη μεγάλη κάνουν στο νερό, 
δεν τους μιλάει κανείς για αυτό, 
ούτε φόρο πληρώνουν δημοτικό.

Δεν έχουν όμως ευαισθησία, 
στην παιδική την εργασία, 
υπάρχει μεγάλη αδιαφορία, 
και σιωπά η πολιτεία.

Χριστόδουλος Μαούνης

Τσι ανάρχα, ο 
Αρχίλοχος!

■ Αποχή!
Ο συμπατριώτης μας Αρχίλοχος, ομοιάζει λίγο στον 

βίο του με τον τρισμέγιστο Διογένη του Κυνικό και 
ήταν μέγας αναρχικός της εποχής του. Αν ζούσε σήμε-
ρα ο Αρχίλοχος, θα ήταν στο στόχαστρο πολλών, ενώ 
θεωρώ ότι θα είχε κηρύξει αποχή από τις δημοτικές 
εκλογές! Ούτε με τον Μάρκο, ούτε με τον Κώστα θα 
ήταν.

■ Οι πρόγονοί του
Τσι ανάρχα, ο Αρχίλοχος, είχε προπάππου τον Τέλλη 

και προγιαγιά την Κλεόβοια. Ο Πολύγνωτος (ουδεμία 
σχέση με τον Πολύστροφο), ήταν ζωγράφος της επο-
χής και μάλιστα είχε ζωγραφίσει και την Άλωση της 
Τροίας στην Ποικίλη Στοά (εκεί κοντά ντε, στον σταθ-
μό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο Μοναστηράκι). 
Ο Πολύγνωτος, που δεν έπαιρνε χρήματα από τους 
Αθηναίους προκειμένου να γίνει και αυτός Αθηναίος 
πολίτης, είχε ζωγραφίσει στους Δελφούς τον προπάπ-
που και την προγιαγιά του Αρχίλοχου, αναπαριστώντας 
τον άνδρα και τη γυναίκα στον Άδη, καθώς περνούσαν 
τον Αχέροντα ποταμό. Η προγιαγιά του συμπολίτη μας 
Αρχίλοχου εμφανιζόταν στην απεικόνιση να μεταφέρει 
σε κουτί τα «όργια» της Δήμητρας, από την Πάρο, στη 
Θάσο! Η ιστορία μ’ αρέσει παιδιά!

■ Καταγωγή
Ο μεγάλος Αρχίλοχος είχε για πατέρα τον Τελεσι-

κλή (άραγε η επιτροπή ονοματοδοσίας της Παροικιάς, 
έχει οδό με τον μπαμπά;) και μητέρα την Ενιπώ. Βέ-
βαια όλα τα παραπάνω τα ξέρουμε από πληροφορίες 
του Κριτία, που ήταν πολιτικός, ολίγον ποιητής, ολί-
γον φιλόσοφος και βασικά μέγιστος τραμπούκος και 
αφήνω στην άκρη ότι ήταν και ένας από τους Τριάντα 
Τύραννους της Αθήνας! Έτσι λοιπόν, για τις πληροφο-

ρίες περί των γονέων του Αρχίλοχου, δεν είμαστε κα-
θόλου σίγουρο, αφού όπως υποστηρίζουν οι ιστορικοί, 
οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον ίδιον τον 
Αρχίλοχο! Το «βιογραφικό» λοιπόν του Κριτία, για τον 
Αρχίλοχο, υποστηρίζει ότι ο μπαμπάς του ήταν από 
αριστοκρατικό γένος και η μαμά του ήταν δούλη.

■ Γέννηση - πορεία
Ο Αρχίλοχος, που γεννήθηκε το 680 π. Χ. αμφισβή-

τησε την αριστοκρατία και τις αξίες αυτής. Έγραφε 
ιαμβικά ποιήματα σε επιθετική και χλευαστική γλώσ-
σα, που αποτελούσαν πρωτοτυπία για την εποχή τους. 
Βλέπετε, εκείνη την εποχή, όλοι είχαν συνηθίσει τα 
ιδανικά που προβάλλονταν μέσα από τα έπη του Ομή-
ρου και με τα ποιήματά του ο Αρχίλοχος, ε όσο να ’ναι, 
προκάλεσε ένα ΣΟΚ. Η προέλευση της λέξης «ίαμβος» 
είναι άγνωστη –ίσως από τη Μικρά Ασία- και για πρώ-
τη φορά απαντά στον Αρχίλοχο. Οι ρίζες της λένε είναι 
στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Διόνυσο (τώρα 
καταλάβαμε περισσότερα) και τη Δήμητρα και πρω-

τεύοντα ρόλο παίζουν οι βωμολοχίες και οι αδιαντρο-
πιές! Εξ ου και το «ιαμβίζω», που σημαίνει βρίζω! Έχει 
δηκτικό και σκωπτικό τύπο, και κατά τον Αριστοτέλη 
(που συγγνώμη, αλλά εμπιστεύομαι περισσότερο), το 
ιαμβικό μέτρο ήταν κοντινό στην καθημερινή ομιλία. 
Αυτός ήταν ο λόγος που τον χρησιμοποιούσαν στη 
σάτιρα και στα υβριστικά ποιήματα. Σήμερα, οι ποιη-
τάδες μας γράφουν τόσο δυσνόητα που οι μόνοι που 
τους καταλαβαίνουν –αν τους καταλαβαίνουν- είναι οι 
γύρω τους χαραμοφάηδες και δήθεν κουλτουριάρη-
δες.

■ Ο πόλεμος!
Ο Αρχίλοχος ήταν –έτσι δήλωνε- υπηρέτης του βα-

σιλιά πολέμου. Σε ποίημα για την ασπίδα υποστηρίζει 
ότι είναι ένα τέλειο όπλο, που το ποιητικό υποκείμε-
νο το εγκατέλειψε σε έναν θάμνο (άντε βρες τώρα τι 
ήθελε να πει ο original ποιητής). Γι’ αυτό το ποίημα και 
τη ριψασπία του, ο Αρχίλοχος δέχθηκε «επίθεση» απ’ 
όλους. Δεν ξέρω αν ήταν εκείνη την εποχή υπουργός 
ο Κωστάκης Καραμανλής, αλλά σίγουρα θα είχε μιλή-
σει και αυτός για «αποβράσματα της κοινωνίας». Έτσι, 
ο Αρχίλοχος, συγκέντρωσε το ανάθεμα της εποχής 
που ήταν πλασμένη στο μέτρο «ή ταν ή επί τας», των 
μανάδων από τη Σπάρτη. Τώρα, το ποίημα αφορούσε 
ενέργεια του ίδιου του Αρχίλοχου ή ήταν λογοτεχνική 
«τσαχπινιά», δεν γνωρίζω, αλλά ο συμπατριώτης μας 
την πάτησε χοντρά!

■ Ο θάνατος
Ο Αρχίλοχος γύρισε παντού, έγινε μισθοφόρος, πο-

λέμησε σε Ιωνία, Θράκη, Εύβοια κλπ και ερωτεύτηκε 
την άλλη συμπατριώτισσά μας, τη Νεοβούλη. Αυτή 
όμως παντρεύτηκε άλλον (η σκρόφα!). Για να την εκ-
δικηθεί ο Αρχίλοχος αποπλάνησε την αδελφή της(!) 
και στη συνέχεια για να διασύρει όλη την οικογένεια 
έγραφε σκωπτικούς στοίχους! Η οικογένεια, Νεοβού-
λη, αδελφή της και πατέρας, αυτοκτόνησαν). Τελικά, 
ο Αρχίλοχος σκοτώθηκε το 645 π.Χ. σε μάχη με τους 
Νάξιους, σε ηλικία 35 ετών.

Δ.Μ.Μ.

Διαφωνίες

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 507

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: 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
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Το λευκό των 
Κυκλάδων

Μπορεί το λευκό χρώμα των οικιών στις Κυκλάδες 
να περιορίζει την απορρόφηση θερμότητας, αλλά αυ-
τός δεν o αρχικός λόγος που τα σπίτια βάφτηκαν λευ-
κά.

Το λευκό επιλέχθηκε για λόγους υγιεινής και 
όχι αισθητικής αν και αυτός είναι ο επικρατέστερος 
λόγος που τα σπίτια συνέχιζαν να βάφονται έτσι.

Συγκεκριμένα το 1938 με διάταγμα της κυβέρνησης 
Ιωάννη Μεταξά, αποφασίστηκε ότι όλα τα σπίτια των 
νησιών πρέπει να βαφτούν εξωτερικά με ασβέστη για 
να προστατευτούν από τη χολέρα που ήταν σε έξαρση 
εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο ασβέστης χρησιμοποιήθηκε 
ως απολυμαντικό, μια χρήση που ήταν ιδιαίτερα δια-
δεδομένη εκείνη την εποχή, αφού η χλωρίνη δεν χρη-
σιμοποιούνταν. Άλλος ένας λόγος όπως λέγεται ήταν 
η αγάπη του Μεταξά για την ευταξία και την ομογενο-
ποίηση. Άλλες πάλι απόψεις συγκλίνουν ότι τα σπίτια 
«ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα για εθνικοπατριωτικούς 
λόγους. Όπως και να έχουν τα πράγματα το ασβέστω-
μα συνεχίστηκε και μετά τη δικτατορία της 4ης Αυγού-
στου 1936, αφού τελικά το λευκό χρώμα άρεσε στους 
κάτοικους και στους τουρίστες, με αποτέλεσμα να γί-
νουν το σήμα κατατεθέν των Κυκλάδων.

Τέλος, το λευκό των Κυκλάδων θεωρείται ένδειξη 
καθαριότητας και όλοι πιστεύουν ότι ο ασβέστης σκο-
τώνει τα μικρόβια. Σίγουρα όμως το λευκό χρώμα κά-
νει τα σπίτια πιο δροσερά.

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποιή-
θηκε στις 30/7/2019 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Μπαίνουμε στο μήνα της τουριστικής κορύφωσης 
και στα παλιά προβλήματα του νησιού και ιδιαίτερα 
της Παροικιάς, ήρθε φέτος να προστεθεί ένα ακόμα.

Η δρομολόγηση πολλών ταχύπλοων πλοίων, η σχε-
δόν ταυτόχρονη άφιξη πολλών πλοίων στο λιμάνι της 
Παροικιάς, οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις  με μεγάλες 
ταχύτητες είναι ζητήματα που εγκυμονούν μεγάλους 
κινδύνους και έχουν σοβαρότατες συνέπειες:

- Εξαντλημένα πληρώματα, ταλαιπωρημένες μη-
χανές που δουλεύουν ασταμάτητα και εφοπλιστικοί 
ανταγωνισμοί αποτελούν παράγοντες κινδύνου ναυ-
τικού ατυχήματος στο νησί μας, που έχει οδυνη-
ρή εμπειρία από δύο τέτοια.

- Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης μεγεθύνεται τις ώρες αυτές μέχρι του βαθμού 
ακινησίας στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Παροικιάς.

- Η ζωή των ανυποψίαστων λουόμενων στις 

παραλίες της Παροικιάς κινδυνεύει από τον έντο-
νο κυματισμό που προκαλούν τα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα πλοία.

- Από το ίδιο φαινόμενο οι παραλίες της Παροι-
κιάς (Κάτω γιαλός, Μαρτσέλο, Καμίνια κλπ), 
κινδυνεύουν από αφανισμό. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το ριζικό σύστημα των υπαρχόντων αλμυρικιών 
είναι στον «αέρα».

Όλα αυτά βέβαια είναι αποτελέσματα της πολιτικής 
που ακολουθείται διαχρονικά μέσω του Συμβουλίου 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), που αγνοεί τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των νησιών, υποκύπτο-
ντας κάθε φορά στα «αιτήματα» και στις ορέξεις των 
εφοπλιστών, λες και στην εποχή της τεχνολογικής 
έκρηξης  είναι πρόβλημα η ρύθμιση των ακτοπλοϊκών 
προσεγγίσεων από και προς τα νησιά. 

Δυστυχώς η δημοτική αρχή παρά τα διαπιστωμένα 
προβλήματα εδώ και καιρό παραμένει αδρανής και 
αμέτοχη.  

Ζητάμε την κατεπείγουσα σύγκληση του δημο-
τικού συμβουλίου για τα ζητήματα αυτά ώστε:

- Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των παραπάνω προβλημάτων.

- Να ζητηθεί η εξάντληση των μέτρων που προβλέ-
πει ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα και άλλες διατάξεις. 
Να ζητηθεί αν κρίνεται αναγκαίο η τροποποίηση του 
Γ.Κ.Λ.

- Να απαιτήσουμε από τη πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  ένα 
άλλο προγραμματισμό δρομολογίων για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της ταυτόχρονης άφιξης».

Τοπικές ειδήσεις

Όταν τα πλοία μπαινοβγαίνουν...
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Αύξηση τον 
Ιούλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου Πάρου 
τον Ιούλιο του 2019 αποβιβάστηκαν στο νησί μας 
151.896 έναντι 148.385 επιβατών τον Ιούλιο του 
2018. Ο αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών κατά 
τον Ιούλιο του 2019 είναι ο μεγαλύτερος των τελευ-
ταίων 15 χρόνων, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του 
λιμεναρχείου.

Ομοίως, κατά τον φετινό Ιούλιο, είχαμε ρεκόρ στους 
κατάπλους των πλοίων, που έφτασαν τον αριθμό των 
848. Δηλαδή, περίπου 24 δρομολόγια πλοίων την ημέ-
ρα, είχαν ως ενδιάμεσο σταθμό τον λιμένα Παροικιάς. 
Αν τώρα στα παραπάνω δρομολόγια προσθέσουμε και 
τους κατάπλους των φορτηγών πλοίων και των δε-
ξαμενοπλοίων ή και των κρουαζιερόπλοιων που ήταν 
συνολικά 36 τον Ιούλιο, κατανοούμε όλοι τη ρύπανση 
που προκαλείται στον κόλπο της Παροικιάς, αλλά και 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη, 
αφού αυτοκίνητα, δίκυκλα, και φορτηγά με καύσιμα, 
εμπορεύματα και άλλα αναλώσιμα υλικά, πρέπει να 
διοχετευθούν στο νησί, μέσω δύο δρόμων πέριξ του 
λιμένα της Πάρου. Σημειώνουμε ακόμα, ότι τον φετινό 
Ιούλιο, είχαμε ρεκόρ στις αφίξεις των πούλμαν (25) 
και επίσης (ρεκόρ), των τροχόσπιτων, που έφτασαν τα 
90!

Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια απ’ όπου μας έρχονται οι 
περισσότεροι τουρίστες ο λιμένας Πειραιώς παραμέ-
νει πρώτος, αφού από εκεί είχαμε 73.490 επιβάτες, 
αλλά εντυπωσιάζει πλέον και ο αριθμός των 
αφίξεων επιβατών από τη Μύκονο, που έφθα-
σε στις 21.729 αποβιβάσεις τουριστών για τον 

Ιούλιο 2019. Ακολουθούν σε αποβιβάσεις η Νά-
ξος και η Σαντορίνη, ενώ από τη Ραφήνα, μας ήρθαν 
13.320 επιβάτες. Από το Ηράκλειο Κρήτης κατά τον 
Ιούλιο 2019 μας ήρθαν 2.377 επιβάτες, ενώ συνολικά 
στο νησί μας κατέφθασαν επιβάτες από 28 διαφορετι-
κούς λιμένες. Σημειώνουμε ότι το λιμάνι της Παροικιάς 
συνδέθηκε τον Ιούλιο και με άλλα λιμάνια, που ήταν 
συνολικά 32. Το συμβατικό πλοίο με τους περισσότε-
ρους κατάπλους τον Ιούλιο του 2019 ήταν το «Blue 
Star Patmos», με 62 συνολικά και από τα ταχύπλοα το 
«Super Runner», με 62 και αυτό συνολικά

Αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο της Πάρου τον Ιούλιο 2019 είχα-
με 16.603 αφίξεις επιβατών, έναντι 13.959 πέρσι και 
9.996 το 2017.

Οι επιβάτες τον Ιούλιο του 2019 στο αεροδρόμιο 
Πάρου ήλθαν με 416 πτήσεις, έναντι 452 πτήσεων το 
2018.

Κουνέλια…
Ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, με επιστολή του 

προς τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων και το δασαρχείο 

Πάρου ζητάει να ενημερωθεί για την ανεξέλεγκτη αύ-

ξηση πληθυσμού κουνελιών στο νησί μας.

Ο κ. έπαρχος επανέρχεται στο θέμα της ανεξέλε-

γκτης αύξησης του πληθυσμού των «άγριων» κου-

νελιών στην περιοχή Τσερδάκια Δρυού Πάρου και 

κοινοποιεί εκτός από τα έγγραφα που συνόδευαν την 

επιστολή, και νέα έγγραφα με παράπονα πολιτών κα-

θώς και τις απόψεις των υπηρεσιών μας:

Στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς σημειώνει: «Οι πλη-

ροφορίες μας είναι ότι εκτός από την αρχική εστία 

στα Τσερδάκια η ζώνη εξάπλωσής τους έχει αυξηθεί 

υπερβολικά τον τελευταίο χρόνο και περιλαμβάνει τις 

περιοχές Μεσάδα, Τσερδάκια, Χρυσή Ακτή (Λειβάδια), 

Βελανιές και οι ζημιές που προκαλούνται στους κή-

πους και στις καλλιέργειες είναι μεγάλες. Παρακα-

λούμε να μας γνωρίσετε αν η υπηρεσία σας είναι αρ-

μόδια για το θέμα ή διαφορετικά ποια υπηρεσία είναι 

αρμόδια για το θέμα».



σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

2284028025

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα - χαρτικά

Stradale cafe
Καπούτσος µίνι-µάρκετ

«Γκίκα Αφοί» - χρωµατοπωλείο
«Χρωµατοπωλείο» Καλακώνα Βασιλική

Μάρπησσα
ΑΒ σούπερ-µάρκετ

«∆ήµητρα» αρτοποιείο
«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

«Σάµιος» χρωµατοπωλείο

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρώµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Μέλι cream» Πατέλης Κώστας  

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Ταχυδροµικό Πρακτορείο»

Μαούνης Γιάννης

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης - υδραυλικά

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία - χρωµατοπωλείο
Νικηφόρος Ρούσσος - χρωµατοπωλείο

∆ρυός
«Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα
«Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι»

αρτοποιείο
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Αντίπαρος: 
Βίντεο 
ξυλοδαρμού 
και εξηγήσεις

Ένα βίντεο με ξυλοδαρμό νεαρού επισκέπτη στις 
23 Ιουλίου 2019, στην πλατεία Αντιπάρου, έκανε τον 
γύρο της χώρας μας, μέσω των τηλεοπτικών διαύλων 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Σύμφωνα με το βίντεο, που ανέβασε στο διαδίκτυο 
ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ, φαίνεται να ξυλοκοπείται 
νεαρός εν μέσω εκατοντάδων πολιτών στην πλατεία. 
Όπως έγινε γνωστό ο νεαρός έκανε γκράφιτι σε κτίρια 
της περιοχής και στο τέλος επιχείρησε να κάνει το ίδιο 
και στον τοίχο της εκκλησίας.

Στο σκεπτικό του αυτό αντέδρασαν άλλοι πολίτες 
και λόγο στον λόγο είχαμε στη συνέχεια την παρέμβα-
ση πολλών, με αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό του στον 
οποίο πρωταγωνίστησε αστυνομικός του νησιού.

Η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε η Ελληνική 
Αστυνομία στις 4 Αυγούστου 2019 δημοσιοποίησε 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή βίντεο που αναπαράγεται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες σχετικά με 
περιστατικό που έλαβε χώρα στην Αντίπαρο την Τρί-
τη, 23 Ιουλίου 2019, από το Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας ανακοινώνονται:
- Στην κεντρική πλατεία της Αντιπάρου έλαβε χώρα 

διαπληκτισμός μεταξύ δύο ομάδων νεαρών ημεδα-
πών τουριστών, στον οποίο ενεπλάκη αστυνομικός 
του οικείου αστυνομικού σταθμού, ο οποίος ήταν 
εκτός υπηρεσίας, με πρόθεση να κατευνάσει τα πνεύ-
ματα και να δώσει τέλος στην συμπλοκή.

- Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και 
σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία 
περιλαμβάνει καταθέσεις των εμπλεκόμενων, ενώ 
παράλληλα διατάχθηκε διοικητική έρευνα για την συ-
μπεριφορά του αστυνομικού».

Οι δηλώσεις

Ο αστυνομικός στην Αντίπαρο που βρέθηκε στο 
μάτι του κυκλώνα στο παραπάνω επεισόδιο έκανε δη-
λώσεις για το συμβάν, στο «Open tv».

«Στην προσπάθειά μου να σταματήσω μια συμπλο-
κή ανάμεσά σε δύο παρέες στην κεντρική πλατεία της 
Αντιπάρου, δέχτηκα απρόκλητη επίθεση, παρά το γε-
γονός ότι είχα γνωστοποιήσει την ιδιότητά μου. 

Μάλιστα, όταν ανέφερα πως είμαι αστυνομικός, με 
εξύβρισε, ενώ μου επιτέθηκε με γροθιές στον λαιμό 
και στο πρόσωπο, σκίζοντάς μου την μπλούζα. Επειδή 
φοβήθηκα για τη ζωή μου, αναγκάστηκα να τον ακι-
νητοποιήσω».

Επίσης, ο Τσετ Χανκς, που τράβηξε το βίντεο και 
είχε άμεση γνώση του συμβάντος, ήταν μεταξύ αυτών 
που υπερασπίστηκε την ενέργεια του αστυνομικού και 
έγραψε σε ανάρτησή του στα social media: 

«Το παιδί έκανε ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο. Ένας 
αστυνομικός ήρθε στο σημείο, του είπε να σταματή-
σει, το παιδί αντέδρασε και χτύπησε τον αστυνομι-
κό, οπότε ο αστυνομικός τον ξυλοκόπησε. Αυτό είναι 

όλο. Οπότε την επόμενη φορά κρατήστε τις φλώρικες 
απόψεις σας για τον εαυτό σας». 

Ο παθών

Ο 22χρονος Καρδιτσιώτης που πρωταγωνίστη-
σε στο περιστατικό ζήτησε συγγνώμη για ό,τι έγινε και 
κατέθεσε για το γεγονός:

«Ο αστυνομικός δε με έδειρε. Εγώ τον προκάλεσα 
εκείνο το βράδυ. Στο βίντεο φαίνεται ότι με χτύπησε 
αλλά πριν είχα επιτεθεί εγώ με γροθιές. Θεωρώ πως 
η αντίδρασή του με απέτρεψε από τα πολύ χειρότερα. 

Ζήτησα συγγνώμη από τον αστυνομικό την ίδια 
στιγμή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο και δεν επι-
θυμώ την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου αστυνο-
μικού».

Αντίπαρος

τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας

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

«Πράσινο 
φως»

Στην έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου 
«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου», 
συνολικού προϋπολογισμού 619.987,60 ευρώ, προ-
έβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασι-
ών για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Περιλαμβάνει την κα-
τασκευή τοίχων αντιστήριξης, εργασίες αποκατάστα-
σης του ασφαλτοτάπητα, εργασίες καθαρισμού των 
τάφρων και των ερεισμάτων του οδικού δικτύου, κα-
θαρισμού των οχετών για την απορροή των ομβρίων 
υδάτων και των ρεμάτων.



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
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Ο κ. Ροκονίδας στη συνέντευξή του δηλώνει ότι σαν 
παράταξη αισθάνονται περήφανοι και δικαιωμένοι 
αλλά και μεγάλη την πολιτική ευθύνη απέναντι στον 
Παριανό λάο. Δηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει κοινή 
στάση για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων 
αλλά όχι συνευθύνη στην πολιτική της συναλλαγής και 
της εξυπηρέτησης συμφερόντων που καταστρέφουν 
το νησί και το μέλλον των Παριανών. Απαριθμεί τα 
πολλά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν στην 
προηγούμενη πενταετία, ούτε προγραμματίστηκε η 
λύση τους, και είναι μεγάλη η ευθύνη της δημοτικής 
αρχής. Επισημαίνει ότι το περιβάλλον της ανομίας και 
των αυθαιρεσιών είναι αποτέλεσμα της πολιτικής πρα-
κτικής του δημάρχου για την εξυπηρέτηση συμφερό-
ντων αλλά και της ψηφοθηρικής πρακτικής που ακο-
λουθήθηκε, σε συνδυασμό με την κεντρική πολιτική 
διαχρονικά που εμπορευματοποιεί τα δημόσια αγαθά. 

Τέλος ζητάει την εφαρμογή των διατάξεων για τη 
γραφειακή και γραμματειακή υποστήριξη ώστε η αντι-
πολίτευση να μπορεί να λειτουργήσει θεσμικά στο 
πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. 

Ολόκληρη η συνέντευξη είναι η ακόλουθη:

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Με δεδομένο την ικανή χρονική απόσταση 
από τις εκλογικές αναμετρήσεις, μπορείτε να 
μας δώσετε την δική σας εκτίμηση για το εκλο-
γικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών; 

Κ.Ρ.: «Αισθανόμαστε δικαιωμένοι από αυτό. Με 
καθαρό τρόπο εκτιμήσαμε τις συνθήκες διαμόρφω-
σης του προεκλογικού τοπίου που έδωσε τελικά δυο 
συνδυασμούς. Από την άλλη είμαστε περήφανοι και 
δικαιωμένοι γιατί εμπνεύσαμε και κάναμε πράξη τη 
συσπείρωση και τη συστράτευση πολλών ανθρώπων 

από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, που εκπρο-
σωπούν τις ριζοσπαστικές δυνάμεις της τοπικής μας 
κοινωνίας. Το μέγεθος της επιτυχίας είναι μεγάλο. 
Μεγάλη όμως είναι και η πολιτική ευθύνη που έχουμε 
απέναντι στο μισό του εκλογικού σώματος του νησιού 
μας, αλλά και απέναντι σε όλους εκείνους που δεν 
μας ψήφισαν γιατί άλλοι παράγοντες βάρυναν στην 
επιλογή τους. Μας δίνετε τη δυνατότητα για μια ακό-
μα φορά να ευχαριστήσουμε τις χιλιάδες των παρια-
νών που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όλους 
εκείνους που μας στήριξαν με κάθε τρόπο, είτε με τη 
συμμετοχή τους στο συνδυασμό, είτε με τη δουλειά 
τους δίπλα σε αυτόν.

Επιμείναμε στην ξεκάθαρη πολιτική αντιπαράθεση 
και με στόχο να απαντήσουμε στις πραγματικές ανά-
γκες του παριανού λαού, στην καθημερινότητά του 
και την προοπτική επίλυσης των μεγάλων προβλημά-
των του νησιού μας. Αυτό που εισπράττουμε τούτες 

τις μέρες στο νησί μας και που αποτελεί απαξίωση 
του τόπου και υποβάθμιση της ζωής των ανθρώπων, 
δυστυχώς μας δικαιώνει. Βρεθήκαμε απέναντι σε 
συμφέροντα και στην πελατειακή συμπεριφορά της 
δημοτικής αρχής.

Είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε στο μέλλον το 
δικό μας στοίχημα. Ενωμένοι, συσπειρωμένοι και αι-
σιόδοξοι θα διεκδικήσουμε μέσα και έξω από το δη-
μοτικό συμβούλιο καλύτερες μέρες για μας, τα παιδιά 
μας και τον τόπο μας».

Η συνάντηση στις Κολυμπήθρες

Η πρώτη μετεκλογική εμφάνισή σας με τον 
δήμαρχο, Μάρκο Κωβαίο, στην περιοχή των 
Κολυμπηθρών συζητήθηκε ποικιλότροπα από 
πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Δόθη-
καν πολλές ερμηνείες. Ποια είναι η δική σας 
προσέγγιση;

Κ.Ρ.: «Είναι γνωστό ότι μας ανήκει η πρωτοβουλία 
αυτής της κίνησης, ενώ θα έπρεπε ο φραγμός στην 
ανομία και σε όλες τις ενέργειες αμφισβήτησης της 
δημοτικής και δημόσιας περιουσίας, των δικαιωμά-
των των πολιτών να είναι παρούσα και ενεργή η δη-
μοτική αρχή. Είναι γεγονός ότι υπήρξε ανταπόκριση 
σε εκείνην τη φάση από μέρους του δημάρχου. Από 
τότε όμως μέχρι σήμερα έχουμε δεκάδες φαινόμενα 
αυθαιρεσίας και παραβατικότητας, που δυστυχώς η 
δημοτική αρχή δέσμια των πελατειακών της αντιλή-
ψεων, της αδυναμίας της και της αδιαφορίας της δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει. Η μόνιμη δικαιολογία είναι 
η έλλειψη δημοτικής αστυνομίας, γεγονός που είναι 
αληθινό. Όμως ποια ήταν η προετοιμασία της δημοτι-
κής αρχής για τα προβλήματα της καλοκαιρινής περι-
όδου; Ποια πρωτοβουλία πήρε για τη συνεργασία με 

την αστυνομία και το λιμενικό; 
Προφανώς και έχουν τη κύρια ευθύνη οι κεντρικές 

πολιτικές επιλογές που στο βωμό της «ανάπτυξης» 
ξεπουλάνε με τη μορφή της μίσθωσης παραλίες, αι-
γιαλούς και άλλους κοινόχρηστους χώρους».

Πολύ συζήτηση έγινε για την συναινετική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν την καθημερινότητά τους οι Παρια-
νοί. Πόσο εφικτό είναι να υπάρξει συναίνεση; 
Συναίνεση η συνευθύνη;

Κ.Ρ.: «Μακάρι οι Κολυμπήθρες να ήταν ο δρόμος 
που θα χάραζε τη συνέχεια. Τι λέτε ήταν;

Παρόλα αυτά συναίνεση σε επιμέρους ζητήματα 
όπως και συν-αντίληψη μπορεί να υπάρξει γιατί για 
μας πολιτική στάση δεν είναι η αντιπολίτευση για την 
αντιπολίτευση. Είναι η αντιπαράθεση στη βάση της 
δικής μας πολιτικής αντίληψης για τα πράγματα. Εί-

ναι τα κριτήρια της ικανοποίησης των αναγκών των 
πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων, της αντί-
στασης τις κεντρικές πολιτικές που στρέφονται ενά-
ντια στα συμφέροντα του τόπου και των ανθρώπων 
του, στη διεκδίκηση για αυτά που πιστεύουμε ότι μας 
ανήκουν. Αυτός είναι ο πυρήνας της διαφορετικής 
αντίληψης μεταξύ Λαϊκής Συσπείρωσης και της πα-
ράταξης του δημάρχου.

Εξάλλου, ας μη μας διαφεύγει ότι το 50% των ψη-
φοφόρων του νησιού υιοθέτησε ακριβώς αυτή τη 
διαφορετική αντίληψη. Αρνήθηκε την πολιτική της 
συναλλαγής και των πελατειακών σχέσεων. Θα μου 
επιτρέψτε να σας πω ότι συναίνεση στη λογική του 
«όλοι μαζί», χωρίς κριτήριο και για όλα είναι ουτοπία. 
Συνήθως αυτή είναι η στάση εκείνων που ήθελαν να 
μας ψηφίσουν αλλά υπέκυψαν σε άλλες λογικές και 
τώρα επιζητούν την εξιλέωση από την ίδια τους την 
πράξη! Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει συ-
νευθύνη. 

Υπάρχει η ευθύνη της εκλεγμένης δημοτικής αρχής 
έστω κι αν αυτή καθορίζεται από τη διαφορά μιας 
μόνο ψήφου στο δημοτικό συμβούλιο και η υπεύθυ-
νη στάση της αντιπολίτευσης. Ο παριανός λαός για 
ένα πράγμα μπορεί να είναι σίγουρος. Η δύναμη που 
μας έδωσε με το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι 
η δική του καθημερινή δύναμη στη διεκδίκηση 
των ικανοποίησης των πραγματικών του ανα-
γκών».

Παραβατικότητα

Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα υπήρξαν 
πολλές καταγγελίες από όλες τις περιοχές του 
νησιού για μεγάλη παραβατικότητα, αυθαιρε-
σίες και ανομία που στόχο έχουν τον πλουτι-
σμό κάποιων λίγων. Πως αντιμετωπίζετε αυτό 
το φαινόμενο που τείνει να γίνει καθεστώς;

Κ.Ρ.: «Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν αντι-
δράσεις πολιτών στα φαινόμενα της αυθαιρεσίας και 
της παραβατικότητας. Αυτό φυσικά ως μεμονωμένη 
αντίδραση δε φτάνει. Πρέπει να μετατραπεί σε ένα 
ζωντανό κίνημα που προασπίζεται τα κοινωνικά αγα-
θά απέναντι σε όποιον τα επιβουλεύεται και κάποιοι 
πρέπει να τραβήξουν μπροστά και να εμπνεύσουν. Η 
δημοτική αρχή δεν έχει τέτοια διάθεση απ’ ό,τι φαίνε-
ται. Από τη θέση ευθύνης που μας αναλογεί δεσμευ-

Πρώτο θέμα

Κ. Ροκονίδας: 
«Η δύναμη που μας δόθηκε  
είναι η δύναμη των 
παριανών για το μέλλον»
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου και της αντιπολίτευσης, στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο, Κώστας Ροκονίδας, παραχώρησε την πρώτη μεγάλη 
συνέντευξη στη «Φωνή της Πάρου», μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο παριανός λαός για ένα πράγμα μπορεί να είναι σίγουρος. Η δύναμη που 
μας έδωσε με το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι η δική του καθημερινή 
δύναμη στη διεκδίκηση των ικανοποίησης των πραγματικών του αναγκών
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όμαστε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση θα είναι παρούσα».

Πολλοί συζητάνε ότι γινόμαστε Μύκονος, 
μεταξύ αυτών και ο αντιδήμαρχος, Γ. Τριπο-
λιτσιώτης, στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. 
Συμμερίζεστε μια τέτοια άποψη και αν ΝΑΙ 
ποια η δική σας προσέγγιση;

Κ.Ρ.: «Δε μου αρέσει αυτή η λογική της σύγκρισης 
με άλλους τόπους. Επιμένουμε στα γεγονότα και το 
γεγονός είναι ότι ο τόπος κατακρεουργείται από 
κάποιους στο όνομα του μεγαλύτερου κέρδους 
τους αδιαφορούν για 
οτιδήποτε άλλο. Η 
κραυγή αγωνίας βέβαια 
του κ. Γ. Τριπολιτσιώτη 
θα έπρεπε πρωτίστως 
να απευθύνεται στον 
δήμαρχο για την κα-
τάσταση και όχι μόνο 
γι’ αυτό το καλοκαίρι. 
Όταν όμως το προεκλογικό «επιχείρημα» του συνδυ-
ασμού τους στη Νάουσα από τους «τοπάρχες» ήταν 
«εμείς είμαστε εδώ για σας, οι κομμουνιστές θέλουν 
να σας κλείσουν τα μαγαζιά» και άλλα ανάλογα, θερί-
ζουμε τώρα ότι αυτοί έσπειραν.

Πού είναι οι χρήσεις και η σήμανση των παραχωρη-
μένων κοινόχρηστων χωρών ώστε οι αρχές να μπο-
ρούν να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι οι ελεύθε-
ροι χώροι κίνησης των πεζών;».

Τα προβλήματα

Η δημοτική αρχή μπορεί να εξασφάλισε την 
επανεκλογή της για μια τετραετία, όμως τα 
προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται. 
Τα σκουπίδια, ο ΧΥΤΑ, το κυκλοφοριακό, οι 
καταστροφικές παρεμβάσεις στο φυσικό το-
πίο, το επικίνδυνο traffic στο λιμάνι της Πα-
ροικιάς και η απαράδεκτη κατάσταση στο αε-
ροδρόμιο είναι επιγραμματικά κάποια από τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 
Υπάρχει λύση;

Κ.Ρ.: «Θα ξαναπούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι 
δε λύθηκαν προβλήματα την προηγούμενη πενταετία 
αλλά δεν προετοιμάστηκαν λύσεις για την επόμενη 

τετραετία. Βλέπετε ότι δε λύνονται τα ζητήματα ούτε 
της απλής καθημερινότητας. Πού να πρωτοαναφερ-
θεί κανείς. Παρά την πρόσληψη προσωπικού και τις 
εργολαβίες καθαριότητας η κατάσταση στην αποκο-
μιδή δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Σημεία αποκομιδής 
που βρωμούν και ζέχνουν, κάδοι που δεν πλένονται. 
Η πλειοψηφία του στόλου των απορριμματοφόρων 
γερασμένα και υποσυντήρητα οχήματα. Η εντατικο-
ποίηση της δουλειάς του προσωπικού καθαριότητας 
είναι δεδομένη. Έχω ζητήσει ήδη από τον προϊστάμε-
νο πολεοδομίας και περιβάλλοντος να επισκεφτούμε 

τον ΧΥΤΑ για να δούμε τα σημερινά του δεδομένα. Η 
ασφάλεια των πεζών έχει καταντήσει ανέκδοτο αφού 
οι διαγραμμίσεις στις διαβάσεις είναι εξαφανισμένες 
και τα πεζοδρόμια ανύπαρκτα λόγω αυθαίρετης κα-
τάληψης. 

Το κυκλοφοριακό φέτος είναι «σε άλλα επίπεδα» 
λόγω και του γεγονότος της ταυτόχρονης άφιξης 
πολλών πλοίων τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. 
Τι πρόβλεψη υπήρχε για αυτό; Ποια ήταν η παρέμβα-
ση της δημοτικής αρχής όταν το Συμβούλιο Ακτοπλο-
ϊκών Συγκοινωνιών καθόριζε τα δρομολόγια ικανο-
ποιώντας τις εφοπλιστικές απαιτήσεις; Καμία. Απλώς 
θριαμβολογούν κάθε φορά που το Λιμεναρχείο ανα-
κοινώνει τους αριθμούς επιβατών και οχημάτων που 
φτάνουν στο λιμάνι της Πάρου. Ζητήσαμε σχετικά, 
άμεση σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου πριν από 
μερικές ημέρες αλλά «φωνή βοώντος…».

Για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την 
προσέγγιση των πλοίων και τους χώρους έλεγχου 
από μέρους του Λιμενικού Σώματος πήραμε την πρω-
τοβουλία και επισκεφθήκαμε εγώ και ο νεοεκλεγείς 
δημοτικός σύμβουλος, Β. Σιέττος, τον λιμενάρχη Πά-
ρου, Ν. Τσαντουλή. Του θέσαμε από μέρους μας τις 
απόψεις μας, είχαμε από μέρους του ενημέρωση για 
θέματα αρμοδιότητάς του και μια εποικοδομητική συ-
ζήτηση για τα προβλήματα του λιμανιού και όχι μόνο. 

Ο δήμαρχος Πάρου έχει κάνει κάτι αντίστοιχο;
Η απαρίθμηση των προβλημάτων και η έλλειψη 

παρέμβασης από μέρους δημοτικής αρχής είναι ένας 
μακρύς κατάλογος. Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει 
στρατηγική και προφανώς έλλειψη τακτικής. Τα προ-
βλήματα στον τόπο μας δεν είναι οριζόντια. 

Για άλλα υπάρχουν λύσεις άμεσες, για άλλα μεσο-
πρόθεσμες. Για άλλα χρειάζεται μελέτη και άλλα ξε-
περνούν τις αρμοδιότητες της δημοτικής αρχής και 
είναι ζήτημα διεκδίκησης και απαίτησης λύσεων από 
την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία».

Η οργάνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο ρόλος της Λαϊκής Συσπείρωσης από την 
θέση της αντιπολίτευσης θα είναι καθοριστι-
κός, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυ-
βέρνησης της ΝΔ. Πώς σκέφτεστε να οργανώ-
σετε την παρουσία σας μέσα και έξω από το 
δημοτικό συμβούλιο;

Κ.Ρ.: «Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ στο 
όνομα της «κυβερνησιμότητας» των δήμων και των 
περιφερειών καταθέτει την ώρα που μιλάμε σχέδιο 

νόμου που θα ψηφιστεί 
την ερχόμενη βδομά-
δα και το οποίο γενικά 
«εξυπηρετεί» την παρά-
ταξη του κάθε δημάρ-
χου. Το πλήρες περιεχό-
μενο δεν είναι γνωστό. 
Το σίγουρο είναι ότι 
ανατρέπει βασικές δια-
τάξεις του «Κλεισθένη», 

όπως για παράδειγμα το τεχνικό πρόγραμμα που υλο-
ποιείται από τις κοινότητες, την αναλογικότητα στη 
συγκρότηση των δημοτικών επιτροπών κλπ. Ένα είναι 
σίγουρο ότι οι αλλαγές κινούνται σε αντιλαϊκή κατεύ-
θυνση αφού αλλοιώνουν τη λαϊκή ψήφο. Θα μπορού-
με να πούμε περισσότερα πράγματα όταν θα έχουμε 
πλέον το νόμο στα χέρια μας. Στην περίπτωση τώρα 
του δήμου μας η δημοτική αρχή καλείται να λύσει ένα 
μεγάλο ζήτημα που υπάρχει για τη λειτουργία του θε-
σμού και που είναι απαίτηση του νόμου.

Το πρόβλημα της γραφειακής εγκατάστασης του 
συνδυασμού μας και το θέμα της γραμματειακής υπο-
στήριξής του.

Δεν υπάρχει περίπτωση υποχώρησης μας από την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων της δημοτικής αρχής 
σε αυτά τα θέματα. Κάναμε υποχωρήσεις τα προη-
γούμενα χρόνια όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας 
επειδή η εκπροσώπηση όλων ήταν ολιγομελής. Το 
μισό δημοτικό συμβούλιο για να λειτουργήσει θέλει 
χώρο που θα στεγάζεται και υποστήριξη από έναν 
υπάλληλο. Ανάλογα είναι τα προβλήματα της δημο-
τικής κοινότητας της Παροικιάς. Δεν είναι δυνατόν η 
πρωτεύουσα του νησιού να μην έχει χώρο στέγασης 
και υπάλληλο, όταν αυτό έχει εξασφαλιστεί και στην 
μικρότερη κοινότητα».

Πρώτο θέμα

Επιμένουμε στα γεγονότα και το γεγονός είναι ότι ο τόπος κατακρεουργείται 
από κάποιους στο όνομα του μεγαλύτερου κέρδους τους αδιαφορούν για 
οτιδήποτε άλλο.
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Απορρίμματα

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σύνθετο 
θέμα που απαιτεί πέρα από γνώση και πολιτική βού-
ληση. 

Η διοίκηση του δήμου τα τελευταία 5 χρόνια όχι 
μόνο δεν πήρε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε αλλά 
φοβούμενη το πολιτικό κόστος άφησε την κατάσταση 
ως είχε. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι η κατάσταση να 
είναι ανεξέλεγκτη και το νησί να είναι πιο βρώμικο από 
ποτέ.

Ο δήμαρχος ρίχνοντας την ευθύνη στους πολίτες 
που δεν έχουν συνείδηση, έχει εν μέρει δίκιο, αλλά ου-
σιαστικά προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες του. Ακόμα 
και οι ασυνείδητοι πολίτες ευθύνη του δήμου είναι να 
συνετιστούν. Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν ξεκάθα-
ρες ευθύνες της διοίκησης του δήμου για τη σημερινή 
κατάσταση.

Για να μη μιλάω θεωρητικά θα παραθέσω μια κατα-
μέτρηση σχετικά με τους κάδους απορριμμάτων στους 
κεντρικούς δρόμους της δημοτικής κοινότητας Μάρ-
πησσας.

- 53 κάδοι απορριμμάτων από τους οποίους:
- οι 5 ήταν με κλειστό καπάκι
- οι 26 με ανοιχτό καπάκι και
- οι 22 με σπασμένο ή καθόλου καπάκι.
Η κατάσταση των κάδων από πλευράς παλαιότητας 

και καθαριότητας απαράδεκτη. Προκύπτουν λοιπόν 
εύλογα ερωτήματα:

1. Είναι δυνατόν ο δήμος Πάρου, που προεκλογικά 
έκανε μείωση δημοτικών τελών γιατί είχε περίσσευμα, 
να μην έχει κάδους απορριμμάτων σε άψογη κατά-
σταση; Αλλά όταν σκέφτεσαι μικροπολιτικά δεν κάνεις 
επενδύσεις και δημιουργείς πλεόνασμα για να κάνεις 
τις μειώσεις που έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να 
γίνουν για να ξαναβγείς.

2. Γιατί οι υπάλληλοι της αποκομιδής αφήνουν 
τους κάδους με ανοιχτά καπάκια (όσους τουλάχιστον 
έχουν) με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλαστικής ρύ-
πανσης σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία που 
υπάρχουν κάδοι;

3. Είναι δυνατόν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του δήμου να 
πετάνε στους κάδους απορριμμάτων τα φύλα που μα-
ζεύουν σκουπίζοντας; Μετά πως ζητάς από τους πολί-
τες να μην κάνουν το ίδιο;

Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι είναι ο τελευταί-
ος τροχός της άμαξας και οι ευθύνες δεν βρίσκονται 
σε αυτούς. Η διοίκηση του δήμου είναι αυτή που πρέ-
πει επιτέλους να τολμήσει να πάρει αποφάσεις που θα 
βελτιώσουν την κατάσταση ανεξάρτητα από το πολι-
τικό κόστος.

Φραγκίσκος Κεφάλας 
Δημοτικός σύμβουλος

Απόψεις

Ο μεγαλοπρεπής 
εορτασμός της 

Εκατονταπυλιανής 
στις 15 Αυγούστου 

1946
«Από της παραμονής ευθύς άμα τη ανατολή του ηλί-

ου οι κάτοικοι βρίσκονται εν συναγερμώ και απ’ όλα 
τα χωριά καταφθάνουν πάσης τάξεως προσκυνηταί. Η 
εκκλησία είναι στολισμένη από μυρτιές και βασιλικούς, 
ιδιαιτέραν δε εντύπωσιν προξενεί εις όλους ο πλησί-
ον της Αγίας Εικόνας τοποθετημένος με την γλάστραν 
του ευμεγέθης πλατύφυλλος βασιλικός. Έξωθεν της 
εκκλησίας έχουν εγκαταστήσει τα κινητά κέντρα των 
με διάφορα παιχνίδια και εμπορεύματα διάφοροι μι-
κροεπαγγελματίαι. Εις διάφορα εξ αυτών χρησιμοποι-
ούνται γραμμόφωνα, βιολιά και ντουμπάκια τα οποία 
προκαλούν την συρροήν πολλών γλεντζέδων. 

Αι ώραι παρέρχονται και η είδησις ότι την πανήγυριν 
θα τιμήσουν και πολεμικά με επισήμους ενθουσιάζει 
το πλήθος, το οποίον ανυπομόνως αναμένει την άφιξιν 
των. Εν τω μεταξύ διάφορα μικροκάϊκα διαρκώς μετα-
φέρουν προσκυνητάς από την Νάξον και Αντίπαρον, 
ενώ άλλοι πεζοί και άλλοι με γαϊδουράκια καταφθά-
νουν διαρκώς από τα διάφορα σημεία της Νήσου. Η 
πόλις είναι σημαιοστόλιστος πράγμα που προσδίδει 
ιδιαιτέραν πανηγυρικήν όψιν εις την εορτήν. Παντού 
όλα απαστράπτουν από καθαριότητα χάρις δε εις τα 
ληφθέντα μέτρα τάξεως των αρχών τα πάντα εκτε-
λούνται με παραδειγματικήν τάξιν.

Ώρα 11ην οι κώδωνες αναγγέλλουν την άφιξιν των 
πολεμικών και όλος ο κόσμος σπεύδει εις την προ-
κυμαίαν δια να τα υποδεχθή και να τα θαυμάση. Τα 
πολεμικά αυτά εκτελούντα ήδη την εκκαθάρισιν του 
ναρκοπεδίου της περιοχής, διατάσσονται τη ενεργεία 
του βουλευτού μας να πλεύσουν εις Πάρον. Είναι το 
Λευκάς, Λέρος, Ιθάκη και Κάλυμνος. Το απόγευμα επι-
τρέπεται η επίσκεψις εις το κοινόν και η κίνησις γίνεται 
ζωηροτέρα. Οι αξιωματικοί και τα πληρώματα υποδέ-
χονται τους επισκέπτας εις τους οποίους με εξαιρετι-
κήν προθυμίαν παρέχουν πάσαν πληροφορίαν. 

Την 6ην μ.μ. άρχεται ο μικρός εσπερινός οι δε πρό-
σκοποι Παροικίας βρίσκονται εις διαρκή κίνησιν ως 
σύνδεσμος διαφόρων υπηρεσιών. Τα παραλιακά κέ-
ντρα είναι κατάμεστα κόσμου εις πολλά δε εξ αυτών 
δεν υπάρχει όχι μόνον κάθισμα, αλλά και χώρος να 
παραμείνη κανείς όρθιος. Εις το κέντρον Σπ. Μαύρη 
ή Καντούνη εις το οποίον παίζει η ορχήστρα των Λευ-
κών από την τριάδα Ν. Βιτζηλαίου, Τ. Ραγκούση και 
Δ. Χιονά ο συνωστισμός φθάνει εις το κατακόρυφον, 
πράγμα που έδωσεν πάλιν αφορμήν εις τα αιώνια δυ-
στυχώς καυγαδάκια τα οποία, πρέπει εις το μέλλον να 
αποφεύγονται πάση θυσία.

Ώρα 9μ.μ. οι κώδωνες κρούουν δια τον Μέγαν εσπε-
ρινόν, ημείς όμως καταφθάνομεν ολίγον καθυστερη-

μένοι. Δεν μας είναι δυνατόν να εξοικονομήσωμεν 
μιαν θέσιν και αναγκαζόμεθα να καταφύγωμεν εις τον 
γυναικονίτην εις τον οποίον μας επιτρέπεται ευχαρί-
στως η διαμονή επί τη δηλώσει της ταυτότητος και 
του σκοπού μας. Η θέσις μας είναι εξαιρετική και πα-
ρακολουθούμεν τα πάντα με εξαιρετικήν άνεσιν. Ένα 
τραπέζι εις το μέσον ήτο κατάφορτο από άρτους οι 
οποίοι υπερέβαινον τους 40. 

Οι επίσημοι είχον καταλάβει τας ορισθείσας δι’ αυ-
τούς θέσεις καθώς και οι πρόσκοποι της Β’ ομάδος 
ναυτοπροσκόπων Νάξου υπό την αρχηγίαν του Χρ. 
Σαραντινού.

Μετά τον εσπερινόν ο κόσμος ξεχύθυκεν και πά-
λιν εις τα κέντρα εις τα οποία ήρχισε με εξαιρετικό 
κέφι το αδιάκοπο μέχρι πρωίας γλέντι. Το τι έγινε είναι 
αδύνατον να περιγραφή. Όργανα πάσης λογής σ’ όλα 
τα κέντρα της παραλίας και του εσωτερικού και στα 
διάφορα σπίτια προσέδιδαν εις την πανήγυριν μίαν 
όψιν όλως εξαιρετικήν. Η Πάνδροσος με την πανορα-
ματικήν της θέαν είχε προσελκύσει τον εκλεκτότερον 
κόσμον ο οποίος κάτω από το χρυσαφένιο φεγγαράκι 
και το τρελό φρόϊσμα των κυμάτων που το ακούραστο 
μελτεμάκι το είχε εις διαρκή κίνηση επέρασαν ώρες 
πραγματικής τέρψεως και ψυχαγωγίας. Εκείνο εις το 
οποίον εφιστώμεν ιδιαιτέρως την προσοχήν των κατα-
στηματαρχών είναι η συμπεριφορά των.

Ξημερώνει η 15η Αυγούστου και οι κώδωνες της 
Εκατονταπυλιανής καλούν τον λαόν εις την θείαν λει-
τουργίαν. Όλοι εγκαταλείπουν το ολονύκτιον γλέντι 
και αθρόοι προσέρχονται εις την εκκλησίαν. Η τάξις 
τηρείται από τους προσκόπους με επικεφαλής τους 
αρχηγούς Ν. Κρητικόν Παροικίας, Χ. Αλιπράντην Λευ-
κών, Β. Καλουτάν Μαρπίσσης και Χ. Σαραντινόν Νά-
ξου. Αγήματα ναυτών και ολόκληρος η χωροφυλακή 
παρατεταγμένοι δεξιά και αριστερά τηρούν παραδειγ-
ματικήν τάξιν, οι δε προσκυνηταί με πάσαν ευκολίαν 
προσερχόμενοι εκτελούν με θρησκευτικήν ευλάβειαν 
τα καθήκοντα των. 

Η παρουσία του Μητροπολίτου των ενόπλων δυ-
νάμεων Παντελεήμονος προσδίδει ιδιατέραν μεγαλο-
πρέπειαν εις τον εορτασμόν και το θείον κήρυγμα του 
παρακολουθείται με την προσήκουσαν ευλάβειαν και 
προσοχήν εκ μέρους ολοκλήρου του πλήθους.

Εις τας 10:30 π.μ. αρχίζει η περιφορά της αγίας ει-
κόνος η οποία βαστάζεται από ναύτες των πολεμικών. 
Προπορεύονται οι πρόσκοποι μετά των λαβάρων των, 
ακολουθούν τα εξαπτέρυγα, ο κλήρος με επικεφαλής 
τον Μητροπολίτην και τον άγιον Ηγούμενον Λογγο-
βάρδας, έπεται η αγία εικών και μετ’ αυτήν οι επίση-
μοι. Τα πολεμικά συρίζουν διαρκώς άμα τη εξόδω της 
καθώς και κατά την επάνοδον της και ρίπτουν συνε-
χείς ρυπάς πολυβολισμών. Η συγκίνησις φθάνει εις το 
σημείον αυτό εις το κατακόρυφον. Εις τας 11:30 π.μ. 
λήγει η πομπή και επακολουθεί δέησις εις το Ηρώον 
των πεσόντων με επικεφαλής ένοπλον άγημα ναυτών. 

Κατά την διάρκειαν της νυκτός μέχρι πρωίας τόσον 
τα πολεμικά όσον και η πλατεία της παραλίας έσαν 
φωταγωγημένα. Εις την Πάνδροσον παρετέθη τέλος 
γεύμα εις τα μέλη της Πατριωτικής Ενώσεως Παρίων 
εις το οποίον παρεκάθησεν ο των ενόπλων δυνάμεων 
Παντελεήμων, ο βουλευτής Πάρου, ο κ. Αντ. Ραγκού-
σης και πλείστοι άλλοι εξέχοντες ως και αξιωματικοί 
των πολεμικών.    

ΠΗΓΗ: «Φωνή της Πάρου» (αρ. φ. 13)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Από 
βραχυχρόνια σε 
μακροπρόθεσμα

Την εκτίμηση ότι εντός του προσεχούς φθινοπώρου 
δεκάδες χιλιάδες ελληνικά ακίνητα, που αυτή τη στιγ-
μή προσφέρονται για βραχυχρόνιες μισθώσεις -μέσω 
του Airbnb και της Booking- θα επιστρέψουν στα κα-
νονικά, μακροπρόθεσμα ενοίκια εκφράζει ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς.

Αφορμή για αυτή τη μεταστροφή στις τάσεις της 
αγοράς ακινήτων φαίνεται πως είναι το πακέτο κυβερ-
νητικών μέτρων για τα Airbnb -και εν γένει τις βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις- που θα επισημοποιηθεί μετά το 
τέλος της τρέχουσας τουριστικής σεζόν.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι η 
αυστηρή φορολογική συμμόρφωση και η εξεταζόμενη 
θέσπιση προδιαγραφών ασφαλείας για τα ακίνητα, θα 
οδηγήσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προς 
την «έξοδο» από το Airbnb και την κουλτούρα 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Μιλώντας στο iefimerida.gr ο πρόεδρος της ΠΟ-
ΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, επισημαίνει: «εμείς ως ΠΟ-
ΜΙΔΑ και ιδιοκτήτες δεν έχουμε καμία αντίρρηση να 
αποκαθηλωθούν από τις πλατφόρμες του Airbnb και 
της Booking όσοι δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινή-
του. Αν θες να κάνεις αυτή τη δραστηριότητα θα 
πρέπει να είσαι νόμιμος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 30.000 που δεν έχουν λάβει 
ΑΜΑ «είναι άνθρωποι που πειραματίστηκαν. Ξεκίνη-
σαν, είδαν ότι δεν τους παίρνει και πλέον έχουν μείνει 
εκτεθειμένοι». 

Απόψεις - Tουρισμός

Οδός 
Αρτεμισίων

Προς τιμή της Αρτέμιδος τελούνταν τα Αρτεμί-
σια, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, κυρίως 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Επιγραφή από τον ορθο-
στάτη (Ε1) του Αρχιλοχείου Ιερού μαρτυρεί: «πα-
ραγενομένων δι’ αυτών εις Πάρον τοις Άρτεμ]ισί-
οις πρώτον τωμ παίδων Αρχίλοχον απάντ]ήσαντα 
προσειπείν τομ πατέρα».

Στον λόφο του Δηλίου της Πάρου είχε ιδρυθεί 
ναός, το Αρτεμίσιον, προς τιμήν της Δηλίας Αρ-
τέμιδος. Εκεί ανακαλύφθηκε το περιβόητο λατρευ-
τικό κολοσσικό άγαλμα της Αρτέμιδος Δηλίας, του 
490-480 π.Χ. και τώρα βρίσκεται στο Μουσείο της 
Παροικιάς. Το άγαλμα τούτο στόλιζε τον δωρικό 
ναό εν παραστάσι, στον οποίο λατρεύονταν όλες οι 
δηλιακές θεότητες. Στον ναό του Δηλίου οι Πάριοι 
τιμούσαν την Άρτεμη Δηλία, την Αθηνά Κυνθία, τον 
Απόλλωνα Δήλιο και τον Δία Κύνθιο. 

Η ύπαρξη Αρτεμισίου στην Πάρο και η λατρεία 
της Αρτέμιδος στο νησί δικαιολογούνται βεβαίως 
από το γεγονός ότι η θεά της τέλειας προσωπο-
ποίησης της αγνότητας και θεά των δασών και των 
βουνών, ήταν και θεά προστάτιδα των θαλασσι-
νών. Η παρουσία και η λατρεία της Αρτέμιδος στην 
Πάρο μαρτυρείται  και σε νομίσματα του νησιού της 
κλασικής και ελληνιστικής εποχής. 

Επιγραφή που εντοπίσθηκε δυτικά της εκκλησίας 
της Πέρα Παναγιάς Μαρμάρων, πιθανώς να αναφέ-
ρεται σε ναό της Αρτέμιδος που υπήρχε εκεί κοντά. 

Οι αρχαίοι ευσεβείς Παριανοί είχαν προσονομά-
σει και κοσμήσει τη θεά του κυνηγιού, της παρθενί-
ας και της άγριας φύσης, με επίθετα που τα μαρτυ-
ρούν επιγραφές: ως Εφεσία, (βρέθηκε στα Λιβάδια 
Παροικίας), ως Δηλία (βρέθηκε στο Δήλιο), ως 
Ευκλεία (βρέθηκε στο Αρχιλόχειο Ιερό), ως Κυνθία 
(βρέθηκε κοντά στη συνοικία Άγιος Ιωάννης Σολο-
μός), ως Παρθένος (βρέθηκε στη συνοικία Θολάκια, 
έργο του γλύπτη Κριτωνίδη), ως Ειλειθυία και ως 
Πωλώ (βρέθηκαν στη Θάσο). 

Επίσης, στην Πάρο λάτρευαν και την Σώτειρα Άρ-
τεμη οι λεγόμενοι Σωτηριαστές, που αποτελούσαν 
σύλλογο θρησκευτικό. 

Πηγές: «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας 
Πάρου»

Η οδός ξεκινάει από την οδό Αναστασίου Ορλάν-
δου, έως την οδό Ιατρού Στρατή Αλιπράντη.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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)

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

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χλµ. από την Παροικιά, 

πωλείται οικία 48 τ.µ. µε οικόπεδο 

189 τ.µ. ανεξάρτητη, καθιστικό, 1 Υ/∆, 

βεράντα, κήπο, 2 γκαράζ, κεντρική – 

απόκεντρη. Τηλ. 6942 036 686

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επιπλωµένο 

διαµέρισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 

6972 077 052

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22765, 6974 

945 215

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για 

εργασία σε Κατασκευαστική - 

Τεχνική εταιρία µε απαραίτητη 

γνώση αγγλικών, γαλλικών και Η/Υ. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-

ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 

απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 

για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ πωλούνται. 1 φορτη-

γό τριαξονικό και 1 µονό γερανοφόρο, 

διάφορα χωµατουργικά µηχανήµατα 

έργων µικρά και µεγάλα όλα µαζί ή 

ξεχωριστά από κατασκευαστή, λόγω 

συνταξιοδότησης. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας: 697 4811 838

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

Για τις φθινοπωρινές αποδράσεις σας, προτείνουμε 
ταξίδι από 7-14 Οκτωβρίου στο CERN σε συνδυασμό 
με επίσκεψη στην Γενεύη, Ανεσύ, Μασσαλία, Νίκαια, 
Κάννες, Μονακό και Φλωρεντία, καθώς επίσης και ένα 
δεύτερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη - Προύσσα 
από 16-22 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες μπορείτε να 
καλέσετε τον Βασ. Σκουλάτο στο 6973 016 091

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Η Λαϊκή 
Συσπείρωση 
για την Αλυκή

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποιήθηκε 
δελτίο Τύπου, υπό τον τίτλο «H Αλυκή στον αυτόματο 
πιλότο…», στις 5/8/2019, σχετικά με τα προβλήματα 
του ομώνυμου χωριού.

Το δελτίο Τύπου, έχει ως εξής:
«Η αδυναµία επίλυσης παλιών προβληµάτων του χω-

ριού µας από τη ∆ηµοτική Αρχή και η εµφάνιση νέων, 
δηµιουργούν µια αρνητική εικόνα για την Αλυκή που δεν 
της αξίζει. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε:

- Ελάχιστοι κάδοι απορριµµάτων που δεν πλένονται µε 
µεγάλους όγκους απορριµµάτων έξω από αυτούς.

- Η στάση των λεωφορείων άβαφη από πέρσι, παρά 
την ύπαρξη σχετικού αιτήµατος. 

- Οι κοινοτικές τουαλέτες του Αγίου Νικολάου έχουν 
µετατραπεί σε χώρο εξυπηρέτησης αθίγγανων και σταθ-
µευµένων τροχόσπιτων.

- Στην παραλία Αλυκής κατάσταση ασυδοσίας: 
α) ∆εν υπάρχει σωστός έλεγχος στάθµευσης παρά την 

ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας
β) Σε ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων, 

οι µπάρες ανοίγουν για την στάθµευση πολυτελών αυ-
τοκινήτων(;)

γ) Μετά το κλείσιµο της παραλίας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν παρκαρισµένα οχήµατα στον πεζόδροµο. 

Οι κάτοικοι του χωριού και εµείς, περιµένουµε απαντή-
σεις σε όλα αυτά από τη ∆ηµοτική αρχή και τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας. Μήπως θεωρούν ότι µετά τις εκλογές 
δεν υπάρχουν και θα εµφανιστούν ξανά µετά την ορκω-
µοσία του Σεπτεµβρίου;».



Ώρες λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τις 10:00 π.µ. - 04:00 µ.µ.

Στο κέντρο του νησιού στις παρυφές του όρους του Αϊ Γιάννη
βρίσκεται το γνωστό Σπήλαιο της Αντιπάρου, ένα απο τα ομορφότερα

και πιο μυστηριώδη σπήλαια του κόσμου.

Αξίζει να το επισκεφθείτε!
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Γεράνι | 
Πανδαισία 
χρωμάτων

Το γεράνι μαζί με τις βουκαμβίλιες, είναι τα πιο χα-
ρακτηριστικά φυτά του καλοκαιριού. Το γεράνι πήρε 
το όνομά του από το ομώνυμο πτηνό, τον Γερανό, διότι 
ο καρπός του έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με το ράμ-
φος, την κεφαλή και τον λαιμό του πτηνού. 

Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες του φυτού, σε διάφο-
ρα μέρη του τόπου μας. Ένα μικρό φυτό που φτάνει 
τα 15 – 40 εκατοστά, συχνά κοκκινωπό, με βαριά χα-
ρακτηριστική μυρωδιά, που το κάνει εξαιρετικά εντο-
μοαπωθητικό. Τα άνθη ποικίλουν χρωμάτων. Βιολετί, 
ρόδινα, λευκά, κόκκινα. 

Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε το γεράνι ως 
σήμα κατατεθέν της Ελλάδας και της Μεσογείου γε-
νικότερα. Προέρχεται όμως από τη νότια Αφρική. Το 
όνομά του όμως που καθιερώθηκε, είναι Ελληνικό. 
Πρόκειται για ένα από τα πιο εύκολα φυτά, γιατί πραγ-
ματικά δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη φροντίδα. Υπάρ-
χουν πολλές ποικιλίες που δημιούργησε ο άνθρωπος, 
με διαφορετικά χρώματα λουλουδιών, δίχρωμα με-
ρικές φορές, σε νάνες ή ψηλές μορφές, ή ακόμα και 
με αρωματικά λουλούδια. Ανθοφορεί σχεδόν σε όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, μόνο όταν ο καιρός κρυώσει 
πολύ σταματάει την ανθοφορία του, ενώ η πράσινη 
φυλλωσιά του παραμένει και ομορφαίνει τις γλάστρες, 
στο μπαλκόνι, ή τον κήπο μας όλο τον χειμώνα. Απο-
δίδει περισσότερη ανθοφορία, όταν βρίσκεται σε ηλιό-
λουστα σημεία. Για να ενισχύσουμε την ανθοφορία, 
λιπαίνουμε μία φορά τον μήνα. Πολύ εύκολος ο πολ-
λαπλασιασμός του και γίνεται από μόσχευμα (κομμάτι 
κλαδιού). Πολύ ανθεκτικό σε ασθένειες, η καλύτερη 
λύση για τον τεμπέλη κηπουρό. Γεμίζεις το μπαλκό-
νι σου ή τον κήπο με πανδαισία χρωμάτων εύκολα, 
γρήγορα και οικονομικά. Εχθροί τους θεωρούνται τα 
σαλιγκάρια. Πολύ αποτελεσματικές είναι οι βιολογικές 
παγίδες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Αυτοσχέδια 
όμως, μπορούμε να φτιάξουμε δικές μας παγίδες, χρη-
σιμοποιώντας ένα μπόλ, βυθισμένο στο χώμα μέχρι 
την επιφάνεια του εδάφους, γεμίζοντάς το με μπίρα 
που ελκύει τα σαλιγκάρια, που πέφτουν παγιδεύοντάς 
τα μέσα σε αυτό.

Σαν βότανο περιέχει γερανίνη μια πικρή ουσία - αι-
θέριο έλαιο, με βιταμίνες, Α, Β, C, μεταλλικά στοιχεία 
όπως  ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο,  σίδηρο, φώσφορο, 
κ.α. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι πολλές, δι-
ουρητικό, επουλωτικό, αντιρευματικό, χαμηλώνει το 
ζάχαρο του αίματος και βοηθά τον διαβήτη. Εξωτερι-
κά σε πλύσεις ή κατάπλασμα ανακουφίζει ρευματικές 
αρθρώσεις, μώλωπες, αιμορραγίες. Χρησιμοποιείται 
ακόμα σε γαργάρες για πονόλαιμους, σε στοματικές 
πλύσεις, σε ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Στην ομοι-
οπαθητική το χρησιμοποιούμε για περιποίηση των 
οφθαλμών, των σπυριών του δέρματος και τις φλεγ-
μονές του στόματος. Δεν έχει αναφερθεί τοξικότητα 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί μακρόν για τις διά-
φορες θεραπείες.

Στο νησί μας το συναντάμε παντού, σε γλάστρες, 
πιθάρια, παρτέρια σε μια πανδαισία χρωμάτων, συ-
μπληρώνοντας στο γαλάζιο του ουρανού και της θά-
λασσας, εμπνέοντας την δημιουργία της απόλυτης πα-
λέτας, καταξιωμένων ζωγράφων.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ενισχύουμε τις 
ομάδες μας

Ο ΑΟ Πάρου κυκλοφόρησε τις κάρτες διαρκείας 
–με μόνο 20 ευρώ- για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 
της ομάδας στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, για τη σε-
ζόν 2019-2020.

Κάρτες διαρκείας οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπο-
ρούν να προμηθευτούν, από το ξενοδοχείο «OASIS» 
στο λιμάνι της Παροικιάς, το «café Limani», επίσης 
στο λιμάνι Παροικιάς και το κτηνιατρείο του προέδρου 
Αντώνη Λάμπρου, στο 1ο χιλιόμετρο Παροικιάς – Νά-
ουσας, απέναντι ακριβώς από τα γραφεία της εφημε-

ρίδας «Η Φωνή της Πάρου».
Επίσης, από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας» δημοσιοποιήθη-

κε το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Αγοράζοντας την κάρτα διαρκείας ενισχύετε τη 

δυναμική του συλλόγου μας. Το κόστος της είναι 20 
ευρώ και σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σετε δωρεάν οποιονδήποτε αγώνα, εντός έδρας, πο-
δοσφαίρου και βόλεϊ των ομάδων μας.

Επίσης, με τη δήλωση της ηλεκτρονικής σας διεύ-
θυνσης θα ενημερώνεστε άμεσα για όλες τις αθλητι-
κές και πολιτιστικές δράσεις του συλλόγου. Τις κάρ-
τες μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τα καταστήματα: Atou, 
Pararam, Ταντάνης, και ζαχαροπλαστείο Αντώνης, 
στη Νάουσα».

Παιδικό 
τρίαθλο 
Αλυκής 

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου διοργάνωσε στις 27 Ιου-
λίου με επιτυχία το παιδικό τρίαθλο στην παραλία της 
Αλυκής.

Τα παιδιά που αγωνίστηκαν έπρεπε να συνδυάσουν 
τρία διαφορετικά αγωνίσματα σε ένα δίνοντας τον κα-
λύτερο τους εαυτό. Οι αποστάσεις για τις ηλικίες 10 
ετών και άνω ήταν: 300μ κολύμπι, 7 χλμ ποδηλασία 
και 2 χλμ τρέξιμο. Για τις μικρότερες ηλικίες ήταν 100μ 
κολύμπι, 3χλμ ποδηλασία και 1χλμ τρέξιμο. Ο αγώ-
νας στελεχωνόταν από ναυαγοσώστη του δήμου και 
καλυπτόταν από ιδιώτη γιατρό, αλλά και από γιατρό 
ασφαλιστικής εταιρίας.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:
Αγόρια 5-6 ετών 
1. Μαλατέστας Ανδρέας  
2. Μαρινάκης Κωνσταντίνος
3. Βλαχάκης Ηλίας 

Κορίτσια 5-6 ετών 
1. Βλαχάκη Δέσποινα 
 Κορίτσια 7-9 ετών 
1. Ραγκούση Κωνσταντίνα 
2. Αρχιμανδρίτη Χριστίνα 
3. Κορνάρου Ιλιάδα 
Κορίτσια 13-15 ετών 
1. Τσιγώνια Νεφέλη 
2. Τσιγώνια Άννα Μαρία 
3. Τσαντουλή Μαρία 
Ομαδικό 15-10 ετών
1. Βασταρδής Βασίλης 
2. Βασταρδής Αντώνης 
3. Καλατζής Στέφανος 
Ομαδικό 2
1. Τσαντουλής Στέλιος 
2. Tessa Stoier
3. Πανταζίδη Χρυσάνθη 
Ομαδικό 3
1. Χανιώτη Μαρία 
2. Μακρινού Δήμητρα 
3. Παρούση Ευδοκία 
Ομαδικό 4
1. Καλατζή Μαρίνα 
2. Θοεδωρίδου Μαρία 
3. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος.

Ο «Ναιάς» 
σε αγώνες 
κολύμβησης 

Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας «Ναϊάς», συμμετείχε 
στους διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης «50α Δελ-
φίνια» που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας και 
πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό κολυμβητήριο Ιτέας 
στις 27- 28 Ιουλίου. 

Στον αγώνα που διεξάγεται από το 1960 συμμετεί-
χαν πέντε ναυτικοί όμιλοι με περισσότερους από 100 
αθλητές. 

Οι αθλητές/τριες της παριανής ομάδας είχαν τα πα-
ρακάτω αποτελέσματα: 

- Μπερέντοβιτς Βερόνικα (2003) 1 ΧΡΥΣΟ -2 ΑΣΗ-
ΜΕΝΙΑ

- Ντόλκα Χριστίνα (2004) 1 ΧΡΥΣΟ - 1 ΧΑΛΚΙΝΟ 
- Μαλτζή Ηλέκτρα (2004) 3 ΧΡΥΣΑ - 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
- Ακοπιάν Λήδα (2004) 1 ΧΡΥΣΟ - 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ - 1 

ΧΑΛΚΙΝΟ 
- Μελανίτης Φραγκίσκος (2006) 1 ΧΡΥΣΟ - 2 ΑΣΗ-

ΜΕΝΙΑ
- Δαβερώνας Ματθαίος (2006) 1 ΧΡΥΣΟ - 2 ΧΑΛ-

ΚΙΝΑ
- Κρητικός Μάριος (2006) 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
- Κοντός Σάββας (2009) 1 ΧΑΛΚΙΝΟ
Οι αθλητές/ τριες καθώς και ο προπονητής του «Να-

ϊάς» δέχτηκαν συγχαρητήρια από τους εκπροσώπους 
της Κ.Ο.Ε για τους πολύ καλούς χρόνους στις κούρσες 
που συμμετείχαν παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα 
προπονήσεων, σχεδόν ένα μήνα, και την έλλειψη κο-
λυμβητηρίου στο νησί. Την αποστολή συμπλήρωναν ο 
προπονητής του Ομίλου, Βασίλης Λένια και οι Μαργα-
ρίτα Μποφίλιου και Νίκος Μελανίτης.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου του Ν.Ο. «Ναΐας» σημειώ-
νεται: «[…] Τέτοιες εμφανίσεις στηρίζουν και τροφο-
δοτούν το όραμα μας για την κατασκευή ενός δημο-
τικού κολυμβητηρίου στη Πάρο ώστε να γίνει εφικτή 
η 12μηνη ενασχόληση με το άθλημα που αποδεικνύει 
ότι έχει τη δική του δυναμική στο νησί».
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Το τελευταίο 
θύμα της 
εθνικής 
αντίστασης 
στην Πάρο

Ίσως ο αναγνώστης, ο κάτω των 30 ετών, να διε-
ρωτηθεί «μα έπρεπε να περάσουν 75 χρόνια για να 
δημοσιευθούν τα τραγικά γεγονότα της Αντιπάρου 
1942 και η δράση της Εθνικής Αντίστασης Πάρου;». 
Όχι δεν πέρασαν τόσα. Από όσο γνωρίζω έχουν ξανα-
δημοσιευθεί, και έχουν αναφερθεί τα γεγονότα στην 
τότε εφημερίδα (Παριανή γνώμη) το 1981, αλλά και 
ενωρίτερα στο βιβλίο που έγραψε ο αείμνηστος δά-
σκαλος, Αντώνης Αλιπράντης. 

Όμως εγώ φρονώ ότι αυτά τα γεγονότα πρέπει κάθε 
20 χρόνια πρέπει να αναδημοσιεύονται, για να γνω-
ρίζουν οι νεώτεροι του νησιού μας, και να θυμούνται 
οι παλαιοί, τα κατορθώματα των μελών της Εθνικής 
Αντίστασης Πάρου. Και να ρωτούν οι νέοι τους παπ-
πούδες τους «πράγματι υπήρχαν άνθρωποι την εποχή 
εκείνη που θυσίαζαν την ζωή τους, προκειμένου να 
βοηθήσουν τους συμμάχους μας, στον Ιταλογερμανι-
κό Πόλεμο εναντίον της πατρίδος μας;». Ναι υπήρχαν 
και μάλιστα εθελοντές. Γνώριζαν από την αρχή τους 
κινδύνους και πιθανόν ότι θα έχαναν και την ζωή τους. 
Ένας από αυτούς ήταν και ο Πολυχρόνης Νικ. Μουρ-
λάς, ο οποίος μετά την καταδίκη του σε ισόβια από το 
ιταλικό στρατοδικείο, άρχισε ένας Γολγοθάς γι αυτόν 
και για τους άλλους καταδικασθέντας που τους άλλα-
ζαν φυλακές.

Οι γερμανοί τότε, μετά τη συνθηκολόγηση των ιτα-
λών με τους συμμάχους μας, όσους ευρίσκοντο στις 
φυλακές και ήτο νέοι και υγιείς τους έστειλαν στην 
Γερμανία ως ομήρους που τους χρησιμοποιούσαν ως 
εργάτες σε διάφορα εργοστάσια πολεμικών εφοδίων, 
και σε πλοία (εργοστάσια), τους δε μεσήλικας τους 

έστειλαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ο Πολυ-
χρόνης Νικ. Μουρλάς, είχε την ατυχία αν βρεθεί σε 
ένα τέτοιο πλοίο (εργοστάσιο) και όταν τα συμμαχικά 
αεροπλάνα έκαναν τον τελευταίο βομβαρδισμό της 
2ης και 3ης Μαΐου 1945 στα ερείπια του Αμβούργου 
και στο λιμάνι, σκοτώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι στο 
πλοίο (α/π «CAP ARCONA») στο λιμάνι Lubeck της 
Γερμανίας, όπως βεβαιώνει και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός.  Η σημερινή αναδημοσίευση και ειδικά για 
τον Πολυχρόνη Νικ. Μουρλά, αφορμή είναι η ονομα-
τοδοσία των δρόμων της Παροικιάς, και να επισημάνω 
ότι η τοποθέτηση της πινακίδας με το όνομά του σε μι-
κρό δρομάκι και απόκεντρο της Παροικιάς, δε συνάδει 
σε ένα μέλος της Εθνικής Αντίστασης Πάρου, που στην 
ηλικία των 28 ετών σκοτώθηκε στη Γερμανία

Ο Πολυχρόνης από τις αρχές του 1941 έγινε μέλος 
της Εθνικής Αντίστασης Πάρου μαζί με άλλους φίλους 
του. Δυστυχώς όμως την άνοιξη του 1942 συνελή-
φθησαν όλοι μετά τα τραγικά γεγονότα της Αντιπάρου, 
μαζί και οι συγγενείς τους. Για τις περιπέτειές τους 
γράφω σε άλλη σελίδα και για τις καταδίκες τους.

Αν η γενιά και οι μετέπειτα γενιές γιόρτασαν την 
νίκη της Ελλάδος, και των συμμάχων το 1945 οφεί-
λετε στην ανδρεία όλων των συμμάχων και από τις 
θυσίες των μελών της Εθνικής Αντίστασης. Όμως μετά 
τη νίκη υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που 
θρήνησαν την απώλεια των δικών των ανθρώπων, 
που άφησαν ανεξίτηλα τραύματα στις καρδιές τους. 
Όπως στην οικογένεια του Πολυχρόνη Νικ. Μουρλά.

Ως εκ τούτου το ολιγότερο που πρέπει να πράξει η 
δημοτική αρχή Πάρου, είναι η μεταφορά της πινακί-
δας με το όνομα του Πολυχρόνη Νικ. Μουρλά (1917-
1945 Εθνική Αντίσταση) στο κεντρικό σημείο της αγο-
ράς της Παροικιάς από την εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 
σύμφωνα με την πρότασή μου. Και όταν θα βλέπουν 
τα παιδιά του και τα εγγόνια του κάθε μέρα το όνο-
μά του θα είναι μεγάλη η συγκίνηση τους καθώς και 
για μας τους μεγάλους σε ηλικία συγγενείς του. Αλλά 
και για κάθε περιστατικό που θα διαβάζει το όνομά 
του, και την ηλικία των 28 ετών θα είναι ένα καθημε-
ρινό μνημόσυνο. Το γεγονός ότι έχει δοθεί το όνομα 
αξιοσέβαστων πολιτών της Παροικίας σε δρόμο που 
κατοικούσαν, αυτό έπρεπε να ισχύει και για τον αεί-
μνηστο Πολυχρόνη. Ανεξάρτητα ότι στο σημείο που 
προτείνω να τοποθετηθεί η πινακίδα με το όνομά του, 
βρίσκεται από παλαιόθεν η πινακίδα του αείμνηστου 
λοχαγού Κορτιάνου (με όλο τον σεβασμό μου). Γιατί 
έτσι συμβαίνει πάντα και παντού, μετά από μεγάλα 
χρονικά διαστήματα αλλάζουν τα ονόματα των οδών, 
όταν παρουσιάζεται νέος ήρωας.

Θέλω να κάνω γνωστό για όσους δεν το γνωρίζουν, 
ότι ο τότε δήμαρχος Πάρου, Κώστας Αργουζής, τι-
μούσε την Εθνική Αντίσταση Πάρου και εις μνήμη των 
φονευθέντων είχε τοποθετήσει στο προθάλαμο του 
γραφείου του την φωτογραφία του Πολυχρόνη Νικ. 
Μουρλά και όχι μόνο, αλλά και των άλλων φονευθέ-
ντων μελών της Εθνικής Αντίστασης Πάρου. Σήμερα 
κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αυτές οι φωτο-
γραφίες, μετά την μεταφορά της δημαρχίας στο παλιό 
τουριστικό ξενοδοχείο.

Πολυχρόνης Μουρλά του Ιωάννου

Ιατρεία
Από το Κέντρο Υγείας Πάρου δημοσιοποιήθηκε η 

λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων του νησιού 
και τα ωράρια λειτουργίας τους, για τον μήνα Αύγου-
στο.

Ιατρείο Νάουσας (8.30-14.00)
13/8 Μάρκος Μαλαματένιος
14/8 Βερονίκη Αστρακά
16/8 Βερονίκη Αστρακά
20/8 Βερονίκη Αστρακά
27/8 Βερονίκη Αστρακά
Ιατρείο Μάρπησσας (8.30-14.00)
9/8 Βασιλική Κουλούρη

12/8 Βασιλική Κουλούρη
13/8 Από 08.30 έως 11.00 στα Μάρμαρα και από 

11.30 έως 14.00 στον Πρόδρομο. Βασιλική Κουλούρη
14/8 Βασιλική Κουλούρη
20/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
21/8 Βασιλική Κουλούρη
22/8 Βασιλική Κουλούρη
28/8 Βασιλική Κουλούρη
30/8 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς (8.30-14.00)
13/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
14/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
21/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
21/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
22/8 Παναγιώτης Κελεσίδης
29/8 Παναγιώτης Κελεσίδης.

Αύξηση 
χρηματοδότησης

Στην ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας των δήμων 

Άνδρου, Πάρου και Τήνου προχωρά η Περιφέρεια Νο-

τίου Αιγαίου με αύξηση της χρηματοδότησής τους, η 

οποία καλύπτει την λειτουργία τους μέχρι και το 2023, 

με ευρωπαϊκούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Στο Κέντρο Κοινότητας Πάρου ο αριθμός των 

ωφελουμένων ανέρχεται σε 1200 άτομα και η χρημα-

τοδότηση αυξάνεται από 112.320 ευρώ σε 258.000 

ευρώ, μέχρι και τις 31.12.2023.

Σημειώνουμε ότι τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν 

καινοτόμες κοινωνικές δομές, στο πλαίσιο της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο 

Αιγαίο, με σκοπό την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τη δια-

σύνδεσή τους με υπηρεσίες και δομές και την παρο-

χή υπηρεσιών, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική 

ένταξη – επανένταξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

Τέλος, το Κέντρο Κοινότητας Πάρου είναι ενταγμένο 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινω-

νικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», 

με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020. 

Ιστορία - Ειδήσεις




