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Οι αρχαιολογικοί 
χώροι της 
Παροικιάς
Λαμπροτάτη των Παρίων πόλη,  
που την θαύμαζαν όλοι, 
Sos εκπέμπουν οι αρχαιολογικοί χώροι της Παροικιάς,  
που χρειάζονται καλύτερη μεταχείριση από εμάς.

Ένα οδοιπορικό θα κάνω,  
για να τους επισκεφτώ,  
και να καταγράψω,  
την εικόνα που θα δω. 

Το ναό της Αθηνάς,  
αμέσως τον προσπερνάς,  
στον Άγιο Κωνσταντίνο εκεί ψηλά,  
δεν έχει περιποίηση καμιά. 

Στο κάστρο τα μάτια μου υψώνω ψηλά,  
για να θαυμάσω τα μάρμαρα τα στρογγυλά,  

το μάτι μου όμως πέφτει στη συκιά,  
που θα κάνει τη ζημιά.

Στο Ασκληπιείο με το ιαματικό νερό,  
πήγα για να ξεκουραστώ,  
αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μπω,  
γιατί δεν είναι επισκέψιμο.  

Εργαστήριο γλυπτικής και δυο πλάκες πήγα μετά,  
ας πούμε πως ήταν ωραία και καλά, 
θέλει όμως φωτισμό,  
για να αναδειχθεί το σημείο αυτό. 

Στον Θόλο κατηφόρισα να δω,  
το εργαστήριο κεραμικής το ξακουστό,  
από το φεγγίτη όμως το βλέπεις αυτό,  
λες κι είναι επτασφράγιστο μυστικό. 

Τη Ρωμαϊκή οικία,  
έψαχνα να βρω με μανία,  
αλλά είναι κρυμμένη καλά,  
στης Ευαγγελίστριας τη γειτονιά.   

Στο Καστροβούνι εκεί κοντά,  
είδα τα δάπεδα τα ψηφιδωτά,  
με συρματοπλέγματα ριγμένα,  
και ρούχα απλωμένα.

Ένα αρχαϊκό ιερό είναι εκεί κοντά,  
στου Αϊ Παντελεήμονα τη γειτονιά,  
με αρχαϊκό νεκροταφείο,  
που το μαρτυράει το ταφικό μνημείο.   

Στο Καρνάγιο στο αρχαϊκό νεκροταφείο,   
θα δω των προγόνων μας το μεγαλείο,   
μέσα από το κάγκελο το σκουριασμένο,  

και το εκθετήριο το εγκαταλειμμένο.  

Θα ανηφορίσω στις εξοχές,  
για να δω τις Τρεις Εκκλησιές,   
που θυμίζουν χωματερή,  
δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή.  

Λίγα μέτρα παρά εκεί,  
υπήρχε σπηλιά θρησκευτική,  
δεν υπάρχει πια αυτή,  
γιατί σκεπάστηκε με την ασφαλτική. 

Στον Έλητα τον ποταμό,  
με το τοπίο το μαγευτικό,  
θα κάτσω να ονειρευτώ,  
το Αρχιλόχειο ιερό. 

Αρχαιολογικούς χώρους τόσο κοντά,  
δε θα συναντήσεις πουθενά,  
είναι προνόμιο μοναδικό,  
το μάρμαρο το Παριανό.

Τουρίστες ψάχνουν να τα επισκεφτούν,  
ενώ άλλοι τα περιγελούν,  
ένα σωρό πέτρες τα θεωρούν,  
και τα σκουπίδια τους εκεί πετούν.  

Έχει ακόμα κι άλλους πολλούς,  
αρχαίους τέτοιους θησαυρούς,  
από την αρχαιολογία  περιμένουν να ανασκαφούν,  
και από την εναλία στην επιφάνεια να βγουν, 
αλλά μπλοκάρουν στη χρηματοδότηση και στη γρα-
φειοκρατία,  
όπως συμβαίνει και με τα αρχαία λατομεία. 

Χριστόδουλος Μαούνης

Πολλά γκολ…
■ Ψηφοφορία
Τώρα εμένα αυτή η ψηφοφορία για την εκλογή με-

λών της οικονομικής επιτροπής και της ποιότητας 
ζωής, στη συνεδρίαση της περασμένης Κυριακής, δε 
με πείθουν και τόσο για το ενιαίο και αδιαίρετο του 
συνδυασμού Κωβαίου, στο δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου. Αφήνω στην άκρη που υποψήφιος της πλειο-
ψηφίας για τις παραπάνω επιτροπές, πήρε μόνο μία 
ψήφο. Δηλαδή, τη δική του.

■ Ψηφοφορία 2
Τώρα βέβαια θα μου πεις, «ώπα ρε μεγάλε και ποιος 

σου λέει ότι οι της άλλης πλευράς θα είναι «ένα». Σω-
στό και αυτό. Και ο Ρόκο μπορεί να έχει πρόβλημα, 
αλλά την περασμένη Κυριακή στις πρώτες ψηφοφο-
ρίες που έγιναν η ομάδα του ήταν μπετόν αρμέ. Εκ 
του αποτελέσματος λοιπόν είχαμε Μάρκος-Ρόκο 0-1. 
(Μόνο η τριφυλλάρα, τον Αλαφούζα μου μέσα, κάνει 
μεγαλύτερες ήττες).

■ Παναθηναϊκάρα
Και τα ’λεγα εγώ στους συντρόφους βάζελους, εκεί 

περίπου στις αρχές Αυγούστου, που περίμεναν όλοι 
πως και πως να αρχίσει το πρωτάθλημα και είχαν 
ξεσαλώσει με τις νίκες στα φιλικά. «Μια χαρά δεν 
είμαστε έτσι» τους έλεγα. «Τι θέλετε να αρχίσει το 
πρωτάθλημα και κάθε Κυριακή βράδυ να έχουμε «Μ. 
Παρασκευή;». Δε με άκουγαν όμως. Ήθελαν να ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα… Βιάζονταν κιόλας.

■ Ψυχολόγοι
Πέρσι στα δημοτικά σχολεία του νησιού μας και 

άλλα των Κυκλάδων, είχαν τοποθετηθεί –παρά του ότι 
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις- σχολικοί ψυχολόγοι, 
λόγω της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα της νέας 
κυβέρνησης ξεκίνησε και φέτος κρατήθηκαν αυστηρά 
οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου. Έτσι, στα σχολεία του 
νησιού μας δεν τοποθετήθηκαν φέτος ψυχολόγοι. Νη-
σιωτικότητα – κυβέρνηση 0-1.

■ Καράβια
Η νησιωτικότητα και η υποστήριξή της από τη νέα 

κυβέρνηση φαίνεται και στο θέμα των ενδοκυκλα-
δικών δρομολογίων στις Κυκλάδες. Έτσι, με μεγάλη 
ευκολία, το υπουργείο Ναυτιλίας, αποδρομολόγησε 
πλοίο για άλλη περιοχή της χώρας. Νησιωτικότητα – 
κυβέρνηση 0-2.

■ Βρούτσης
Ο βουλευτής Κυκλάδων, Γ. Βρούτσης, όπως και τότε 

με τα ζητήματα του τομέα υγείας στα νησιά μας, τήρη-
σε και πάλι την ίδια στάση στο θέμα της αποδρομολό-
γησης πλοίων στις Κυκλάδες. Δηλαδή, ούτε ένα δελ-
τίο Τύπου για τα μάτια, ούτε μία ερώτηση στη Βουλή! 
Λοιπόν, ο συγκεκριμένος βουλευτής (που η σχέση του 
με τις Κυκλάδες είναι μόνο η ψήφος των Νεοδημο-
κρατών), αρχίζει να μου κινεί το ενδιαφέρον, καθώς 
αποδεικνύει ότι όσο πιο μακριά από τα προβλήματα 
ενός τόπου είσαι, τόσο πιο πολλούς ψήφους λαμβά-
νεις από εκεί! Βρε μνημόνια. Μνημόνια μέχρι να βγει ο 
ήλιος από τη Δύση! Ψηφοφόροι Κυκλάδων – Βουλευ-
τές Κυκλάδων 0-3.

■ Απορριμματοφόρα
Και μιας και το έφεραν το θέμα πάλι στη δημοσι-

ότητα, ενώ έχει παίξει πριν πολλούς μήνες και ιδιαι-
τέρως στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αναφέρομαι 
στην αγορά των απορριμματοφόρων οχημάτων από 
τον δήμο μας. Γνωρίζει κανείς γιατί τα οχήματα είναι 
παροπλισμένα ακόμα και σήμερα, και γιατί δεν έχουν 
πινακίδες;

■ Προβολή;
Ευρισκόμενος εκτός Πάρου τον 15Αύγουστο, προ-

σπάθησα να δω στην τηλεόραση τις εορταστικές εκ-
δηλώσεις στην Παροικιά, την ημέρα της Παναγίας. 
Όσο και να γύρισα τα κανάλια και να προσπάθησα 
να δω εικόνα από την Πάρο και τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν δεν βρήκα τίποτα, εκτός από ένα 
μονόλεπτο σ’ ένα κανάλι πανελλαδικής κάλυψης. Δη-
λαδή, για να καταλάβω τώρα. Οι άλλες περιοχές της 
Ελλάδας που προβάλλονται εκείνη την ημέρα, τι ακρι-
βώς κάνουν που δεν το κάνουμε εμείς;

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 509

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
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Ο Κ. Μπιζάς έπαρχος 
Πάρου

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, 
Γ. Χατζημάρκος, υπέγραψε στις 
2/9/2019 την απόφαση ορισμού 
των έπαρχων, στις Περιφερειακές 
Ενότητες του Νοτίου Αιγαίου. Στην 
περιφερειακή ενότητα Πάρου ορί-
στηκε ο κ. Κώστας Μπιζάς.

Στους έπαρχους μεταβιβάζονται 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η συγκρότηση διοικητικών επι-
τροπών (παραλαβής προμηθειών, 
καταστροφής υλικού, εκκαθάρισης 
αρχείων κλπ) της Π.Ε.

- Η έκδοση βεβαιώσεων που 
αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα 
των υπηρεσιών της Π.Ε.

- Έγγραφα και αιτήματα τα οποία αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των 
υπηρεσιών της Π.Ε. (προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο, ΕΛΤΑ κλπ)

- Γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών της 
Π.Ε.

- Ο ορισμός υπαλλήλων για την επικύρωση αντιγράφων και τη βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής

- Η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των αθλητικών σωματείων της περιοχής ευ-
θύνης της Περιφερειακής τους Ενότητας

Σημειώνουμε ότι οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες αφορούν θέματα διοικητικής 
λειτουργίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ με επόμενη απόφαση , που θα υπο-
γραφεί εντός των επομένων ημερών, θα γίνει η μεταβίβαση και των λοιπών αρμοδι-
οτήτων στους ορισθέντες έπαρχους. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Ν. Αιγαίου για την 
ορκωμοσία

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου σχετικά με την ορ-
κομωσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 31 Αυγούστου έγινε η ορκωμοσία του νέου Περιφερειακού Συμ-
βουλίου (ΠΣ) Νοτίου Αιγαίου στο θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Ερμούπολης Σύρου. 
Από πλευράς Λαϊκής Συσπείρωσης οι σύμβουλοι Γιάννης Ντουνιαδάκης, Ηλέκτρα 
Ροκονίδα, Βαγγέλης Σιγάλας, κατά την τελετή έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «δη-
λώνουμε με βάση την τιμή και την συνείδηση μας πως στα πλαίσια της συμμετοχής 
μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω από αυτό, θα υπηρετούμε και θα υπερα-
σπιζόμαστε τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού».

Η όλη τελετή εξελίχτηκε σε συναινετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ στελεχών 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο υπηρέτησης της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Σε 
όλους αυτούς παραχωρήθηκε χρόνος για χαιρετισμούς ενώ αντίστοιχα δεν παρα-
χωρήθηκε χρόνος στους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου.

Την Κυριακή 1/9/2019 στην πρώτη συνεδρίαση του ΠΣ εκλέχτηκε το προεδρείο 
του και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Στο μεν προεδρείο η Λαϊκή Συσπείρω-
ση (ΛΣ) δεν αποδέχτηκε την θέση του γραμματέα, την οποία δικαιούται ως τρίτη 
κατά σειρά εκλογές παράταξη του ΠΣ. Σε σύντομη παρέμβασή του ο Γιάννης Ντου-
νιαδάκης αφού συγχάρηκε τους συμβούλους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία εκ 
μέρους των άλλων δυο συντρόφων του, διευκρίνισε ότι «για την ΛΣ οι ευχές για 
επιτυχία αφορούν αυστηρά τις ανάγκες του λαού με στόχο μια ζωή αντάξια του 
21ου αιώνα και να κρατηθεί ο νησιώτης στον τόπο του σε μια περιοχή, που μην το 
ξεχνάμε, αμφισβητούνται τα σύνορα της χώρας από μια σύμμαχο υποτίθεται στο 
ΝΑΤΟ χώρα».

Επίσης εξήγησε ότι η παραχώρηση της θέσεως του γραμματέα, αντιμετωπίζεται 
έτσι από θέση αρχής,  καθώς δεν έχει κάποια ουσιαστική αρμοδιότητα που να μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί υπέρ του λαού.

Μια τέτοια ευχέρεια παρέχεται αντίθετα στην οικονομική επιτροπή, που από 
πλευράς ΛΣ εκλέχτηκαν ο Γιάννης Ντουνιαδάκης με αναπληρωματικό τον Βαγγέλη 
Σιγάλα».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
-Έκπτωση «bring a friend»
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα
   και εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995
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Ορκωμοσία

Παρουσία αρκετών δημοτών πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 18/8/2019 η τελετή ορκωμοσίας του νέου 
δημοτικού συμβουλίου και των συμβούλων των κοι-
νοτήτων. 

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, στην ομι-
λία του στο πλαίσιο της τελετής, ανέφερε:

«Η θέση που κατέχουμε ορίζεται από το καθήκον 
μας να υπηρετούμε την παριανή κοινωνία. Προσωπι-
κά συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες δεν χω-
ράνε στο δημοτικό συμβούλιο. Θα πετύχουμε μόνο αν 
γεφυρώσουμε όσα μας χωρίζουν, ενώ είμαστε κατα-
δικασμένοι να αποτύχουμε αν μείνουμε κολλημένοι 
στις προσωπικές μας ιδεοληψίες.

Την προηγούμενη πενταετία ολοκληρώθηκε ένας 
σημαντικός αναπτυξιακός κύκλος για το νησί. Στο 
πρόγραμμα αυτής της τετραετίας, περιλαμβάνονται 
έργα κομβικής σημασίας τα οποία θα εξελίξουν την 
Πάρο σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό που θα ανα-
πτύσσεται βιώσιμα. Και σε αυτό το πρόγραμμα θέ-
λουμε τη «Λαϊκή Συσπείρωση» μαζί μας, όχι απέναντι 
μας. Είναι ένα πρόγραμμα που απαντάει σε όλα τα 
προβλήματα του νησιού και συνάμα εξασφαλίζει μια 
υγιή ανάπτυξη για τον τόπο.

Το μέλλον δηλώνει παρών και θα το διεκδικήσουμε 
με κάθε μας δύναμη».

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
Κώστας Ροκονίδας, στην ομιλία του, μεταξύ των 
άλλων ανέφερε:

«Εμείς σε τοπικό επίπεδο επεξεργαζόμαστε ένα 
πλαίσιο πάλης, στόχων και διεκδίκησης που από τη 
μια θα απαντά στα ζητήματα της καθημερινότητας και 
από την άλλη θα αναδεικνύει τον άλλο δρόμο ανά-
πτυξης για το νησί μας. Τον δρόμο της ανάπτυξης που 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολλών και δεν 
απαντά στις ανάγκες των λίγων. 

Τονίζουμε ότι στον βαθμό που κάποιες προτάσεις 
της πλειοψηφίας κινούνται σε αυτή την λογική θα 
είμαστε συμπαραστάτες, όπως το έχουμε αποδείξει 
και στο παρελθόν, σε αντίθετη όμως περίπτωση θα 
είμαστε απέναντί της. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνι-
στούμε για να αποσπάσουμε μέτρα ανακούφισης για 
όλους, καλύτερες υποδομές και συνθήκες διαβίωσης 
στον τόπο μας, για να διεκδικήσουμε ότι δικαιούμα-
στε και μας το στερούν, για να μπει φραγμός σε αυτή 
την καταστροφική πολιτική που ρημάζει το νησί μας. 
Γιατί μπορούμε να τους σταματήσουμε και να ανοί-
ξει ο δρόμος των ριζικών αλλαγών προς όφελος του 
λαού».

Ροκονίδας: 
«Για μας η 
ανάπτυξη έχει 
αποδέκτη»

Με αφορμή την αναφορά του δημάρχου Πάρου, Μ. 
Κωβαίου, ότι «όλοι οι εκλεγμένοι θέλουν την ανάπτυ-
ξη και νοιάζονται για τον τόπο και για το λόγο αυτό 
χρειάζεται συναίνεση», ο Κ. Ροκονίδας σχολίασε:

«Για μας η ανάπτυξη έχει αποδέκτη. Το δικό μας 
κριτήριο, όπως τονίσαμε πολλές φορές προεκλογικά, 
είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των 
πολλών σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των λί-
γων και η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων 
του νησιού προς όφελος του παριανού λαού. Σε αυτή 
την κατεύθυνση θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια».

Ακόμα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις με τον Ν. 4623/2019 και τις συνεχιζόμενες 
τροπολογίες δήλωσε:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνοντας τη σκυτάλη από 
τον «Κλεισθένη» του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε παραπέρα. Θα μας 
δοθεί η δυνατότητα στη συνέχεια να αναφερθούμε 
αναλυτικά στις νέες ρυθμίσεις. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρουμε, ότι στο όνομα της «κυβερνησιμότητας», στο 
δημοτικό συμβούλιο και σε όλες τις επιτροπές και τα 
ΔΣ των Νομικών προσώπων του δήμου, ανεξάρτητα 
από το εκλογικό αποτέλεσμα δίνεται η απόλυτη πλει-
οψηφία στην παράταξη του δημάρχου, ανατρέποντας 
με τρόπο βίαιο τη λαϊκή ετυμηγορία. Για παράδειγμα 
ενώ ο παριανός λαός μας έδωσε το 49% στην 7μελή 
οικονομική επιτροπή θα έχουμε 2 μέλη δηλαδή το 
28,5% των μελών της επιτροπής! 

Από την άλλη προωθούνται στην Οικονομική Επι-
τροπή μια σειρά από αρμοδιότητες που έως τώρα 
ήταν στην ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου, όπως 
η ευθύνη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψε-
ων προσωπικού, η προσφυγή ή μη σε ένδικα μέσα, 
η δυνατότητα διαγραφής χρεών και προσαυξήσεων, 
η διευκόλυνση μεγαλοοφειλετών (για χρέη άνω των 
150.000 ευρώ), κ.ά. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες 
φεύγουν από το εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο και 
πάνε στην Οικονομική Επιτροπή της «πλαστής» πλει-
οψηφίας. Πρόκειται για ρυθμίσεις που στρέφονται 
κατά των λαϊκών αναγκών και κλείνουν το μάτι στα 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

Τοπικές ειδήσεις

Κοινωνικό 
φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης δήμου Πάρου, 
πρόκειται να ξεκινήσει την λειτουργία του για τρίτη 
συνεχή χρονιά.

Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευ-
καιριών στην πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές 
των σχολικών μονάδων του δήμου Πάρου, των οποί-
ων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές 
και κοινωνικές δυσκολίες.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτε-
λεί η συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών όλων των 
ειδικοτήτων που με την εθελοντική προσφορά τους 
δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και 
αλληλεγγύη.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 
2019-20 μπορούν να δηλώσουν την πολύτιμη συμ-
μετοχή τους στη κοινωνική λειτουργό του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
δήμου Πάρου έως τις 15 Οκτωβρίου. Εκδηλώσεις εν-
διαφέροντος γίνονται δεκτές από: εν ενεργεία εκπαι-
δευτικούς (διορισμένοι, αναπληρωτές, ιδιώτες, εκπαι-
δευτήρια μέσης εκπαίδευσης/ξένων γλωσσών/χορού/
μουσικής), συνταξιούχους ή πτυχιούχους άνεργους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν στο 2284024110 και στο 
kppa@paros.gr .

Νέο 
προεδρείο και 
αντιδήμαρχοι

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 1ης 
Σεπτεμβρίου 2019 η εκλογή προεδρείου του δημοτι-
κού συμβουλίου Πάρου.

Ο νέος πρόεδρος είναι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, 
αντιπρόεδρος είναι ο Αθανάσιος Σάμιος, ενώ γραμ-
ματέας του δημοτικού συμβουλίου είναι η Θεοδοσία 
Κονταράτου – Μανωλάκη.

Στη διαδικασία της εκλογής του προεδρείου οι σύμ-
βουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης -θεωρώντας ότι η 
θέση του αντιπροέδρου και του γραμματέα είναι χωρίς 
καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα- ψήφισαν λευκό.

Για την εκλογή της οικονομικής επιτροπής και της 
επιτροπής ποιότητας ζωής, που από τις νέες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις της κυβέρνησης έχουν αναβαθμισμένες 
αρμοδιότητες, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας παρου-
σιάστηκαν διχασμένοι σε αντίθεση με τους συμβού-
λους της  Λαϊκής Συσπείρωσης που έδωσαν την εικό-
να της συμπαγούς ομάδας.

Τέλος, ο δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος ανακοίνωσε 
τους τέσσερις αντιδημάρχους που είναι: Δώρα Σαρρή 
–Παπακυρίλου, Βατίστας Ρούσσος, Ηλίας Κουντρομι-
χάλης και Παναγιώτης Κεμπάμπης.
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...και φέτος πρώτοι σε επιτυχόντες!
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Ειδήσεις

11ο φεστιβάλ 
μελιού

 Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης 
και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να 
συμμετέχει με δικό της περίπτερο στο 11ο φεστιβάλ 
ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας, που θα δι-
εξαχθεί στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» στον Πειραιά 
στις 6,7 και 8 Δεκεμβρίου 2019.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και 
προώθηση του νοτιοπελαγίτικου μελιού και των προϊ-
όντων μέλισσας, στο εμπορικό κοινό και τους χώρους 
μαζικής εστίασης, και η ανάδειξη του πλούτου και της 
μοναδικής ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων 
στο ευρύ κοινό. 

Επιπλέον, μέσω αυτής της δράσης δίνεται στους 
παραγωγούς η ευκαιρία σύναψης εμπορικών και επι-
χειρηματικών συμφωνιών με επιχειρήσεις παραγωγής 
και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλι-
σμού. Το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί και φέτος από πα-
ράλληλες εκδηλώσεις και συνέδρια που σκοπό έχουν 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για εξειδικευμέ-
να θέματα μελισσοκομίας.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να έχουν παρουσία μέσω 
της συμμετοχής τους στο περίπτερο που πρόκειται να 
μισθώσει η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, να το δηλώσουν 
έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στην 
σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://
www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=11112 

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων 
και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή 
αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από 
έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης, 
με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες 
εκθέσεις, όσοι δηλώσουν σε πρώτη φάση συμμετοχή 
στην έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν. Διευκρινί-
ζεται πως μετά την 16/9/2019 καμία δήλωση δεν θα 
γίνει δεκτή.

Επίσης, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στην 
τοποθέτησή τους στα περίπτερα της περιφέρειας θα 
διαδραματίσει η κατοχή αναλύσεων ποιοτικού ελέγ-
χου του μελιού (βοτανική προέλευση και ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά).

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ντίνα Βλά-
χου, προϊσταμένη τμήματος προβολής και προώθησης 
αγροτικών προϊόντων για την περιφερειακή ενότητα 
Κυκλάδων, στον αριθμό τηλεφώνου: 22810-82380.

Απινιδωτές 
Ο δήμος Πάρου σε μία προσπάθεια συμβολής στην 

ενίσχυση των δομών υγείας για την αντιμετώπιση 
αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων, τοποθέτησε σε κε-
ντρικά σημεία των περιοχών Αλυκής, Μάρπησσας και 
Νάουσας, φορητούς αυτόματους εξωτερικούς απι-
νιδωτές 24ωρης ετοιμότητας, με τη συνδρομή του 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλλη-
λεγγύης δήμου Πάρου. 

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές αναλύουν τον 
καρδιακό ρυθμό του ασθενούς και αν διαγνώσουν 
κάποιο πρόβλημα το οποίο χρήζει φροντίδας, τότε 
προχωρούν στην απινίδωση για να επαναφέρουν τον 
καρδιακό ρυθμό στη σωστή συχνότητά του, σώζοντας 
με αυτόν τον τρόπο ζωές ανθρώπων που έχουν υπο-
στεί καρδιακή ανακοπή. Γίνεται χρήση τους από ιατρι-
κό προσωπικό και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές, 
παράλληλα όμως οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατό-
τητα μέσω φωνητικών εντολών να καθοδηγήσουν και 
κάποιον ανειδίκευτο σε επιτυχή χρήση, αν προκύψει 
επείγουσα ανάγκη. Επισημαίνεται δε, ότι η συσκευή δε 
θα χορηγήσει απινίδωση αν ο ασθενής δε την χρειάζε-
ται καθιστώντας ασφαλή τη χρήση τους.

Προς ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών της 
Πάρου, οι ακριβείς διευθύνσεις τοποθέτησης των απι-
νιδωτών, θα συμπεριληφθούν στον Εθνικό Διαδικτυ-
ακό Χάρτη. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα γίνει 
προμήθεια τεσσάρων ακόμα μηχανημάτων, για τις πε-
ριοχές Λεύκες, Κώστος, Δρυός και Πίσω Λιβάδι, στα 
οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια με σκοπό την 
εκπαίδευση και πιστοποίηση εθελοντών στην εφαρμο-
γή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ΚΑΡ.Π.Α.
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Γάμοι στις 
Λεύκες το 
1876

Εάν παρατηρήσουμε την  πληθυσμιακή κίνηση του 
όμορφου ορεινού χωριού των Λευκών της Πάρου, 
όπως αυτή παρουσιάζεται σε πίνακες θα διαπιστώ-
σουμε ότι, για έναν περίπου αιώνα, από το 1830-1920, 
εμφανίζει μια συνεχή άνθιση, παρά τις δύσκολες συν-
θήκες διαβίωσης των κατοίκων. Και πιο συγκεκριμένα: 
Από το 1830 μέχρι το 1940, οι Λεύκες, είτε ως δήμος 
(δήμος Υρίας), είτε ως κοινότητα (κοινότητα Λευκών), 
ήταν το δεύτερο (με πρώτο την Παροικιά), σε πληθυ-
σμό, χωριό ης Πάρου.    

Το 1830, οι Λεύκες είχαν 1078 κατοίκους, η Παροι-
κιά είχε 1305, η Νάουσα 876, η Μάρπησσα (Τσιπίδος+ 
Μάρμαρα + Δραγουλάς) 1001, και ο Κώστος 261. Δη-
λαδή, οι Λεύκες το 1830, είχαν το ένα τέταρτο περίπου 
(1078 κατοίκους), του συνολικού πληθυσμού της Πά-
ρου, η οποία είχε 4521 (1078+1305+876+1001+261) 
κατοίκους. Και το 1920, οι Λεύκες είχαν τον με-
γαλύτερο πληθυσμό της ιστορίας τους (2285 
κατοίκους). Από τη δεκαετία του 1940, και ιδίως 
μετά την απελευθέρωση από τη γερμανοϊταλική κα-
τοχή, παρατηρείται, κυρίως λόγω της μετανάστευσης 
των  κατοίκων προς στα αστικά κέντρα, μια δραμα-
τική μείωση του πληθυσμού των Λευκών και, κατά 
την απογραφή του πληθυσμού της χώρας, το 1981, 
καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός κατοίκων 
του χωριού (655  κάτοικοι). Οι επόμενες απογρα-
φές του 1991, 2001 και 2011 (γενική απογραφή του 
πληθυσμού γίνεται κάθε 10 χρόνια), εμφανίζουν δια-
κυμάνσεις στον αριθμό των κατοίκων. Στην απογρα-
φή του 1991, ο πληθυσμός ανέρχεται στα 872 άτομα, 
παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση κατά 217 άτομα, ή 
33,12%. Κατά την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός 
μειώνεται κατά 107 άτομα και φθάνει στα 765 (Λεύ-
κες 519, Άσπρο Χωριό 166, Βουνιά 44, Γλυφά 33 και  
Λαγκάδα 3). Η τελευταία απογραφή του 2011, δίνει 
κάποια αισιόδοξη χροιά στην κίνηση του πληθυσμού 
των Λευκών, καταγράφοντας αύξηση κατά 92 άτομα 
και σύνολο 857 (Λεύκες 545, Άσπρο Χωριό 263, Βου-
νιά 5, Γλυφά 41 και Λαγκάδα 3). 

Η σημειούμενη συνεχής αύξηση του πληθυσμού των 
Λευκών κατά την αναφερόμενη παραπάνω περίοδο 
δεν ήταν απόρροια, όπως κάποιος θα υπέθετε, της οι-
κονομικής ευμάρειας ή του υψηλού επιπέδου διαβίω-
σης των κατοίκων του χωριού – οι περισσότεροι  από 
τους οποίους ζούσαν με στερήσεις (βλ. σελ. 84 και 96 
του βιβλίου1) – αλλά ήταν αποτέλεσμα της πολυτεκνί-
ας των οικογενειών, του μεγάλου δηλαδή αριθμού των 
τέκνων, που αποκτούσαν οι οικογένειες των Λευκών. Ο 
ετήσιος αριθμός των γεννήσεων, ήταν συγκριτικά κατά 
πολύ μεγαλύτερος εκείνου των θανάτων. 

Οι Λευκιανοί, φτωχοί γεωργοί στην πλειονότητά 
τους, με λίγα και άγονα εν πολλοίς κτήματα που βρί-
σκονταν στις πλαγιές των λόφων και των βουνών της 
ορεινής περιοχής, με μεγάλη δυσκολία εξασφάλιζαν 
τα προς το ζην, και η επιβίωσή τους βασιζόταν στα  λι-
γοστά προϊόντα που παρήγαγαν τα κτήματά τους (δη-
μητριακά, λάδι, κρασί, κατά κύριο λόγο), και από τη μι-
κρή ποσότητα των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
προϊόντων, που αποκόμιζαν από την εκτροφή   μικρού 
αριθμού, κυρίως, αιγοπροβάτων, βοοειδών και πουλε-
ρικών (γάλα, τυρί, μαλλί, τρίχα, αβγά, κρέας). Και πολ-
λοί Λευκιανοί αναγκάζονταν, μερικούς μήνες το χρόνο, 
να αφήνουν τις οικογένειές τους και να ξενιτεύονται, 
για να εργαστούν, ιδίως σε ορυχεία και λατομεία της 
Αττικής (Λαύριο, Πεντέλη, Διόνυσος κ.α.), προκειμένου 
να βελτιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως, δε στάθη-
κε ικανή να  εμποδίσει τις οικογένειες των Λευκών από 
το να αποκτούν πολλά παιδιά (οι περισσότερες οικο-
γένειες ήταν πολύτεκνες, με πάνω από πέντε παιδιά 

η καθεμιά), τα οποία -όπως πίστευαν- τα έστελνε ο 
Θεός, ο οποίος και  θα τους βοηθούσε στη συντήρηση 
και την αποκατάστασή τους.

Ακόμα και σε περιόδους που η θνησιμότητα στο χω-
ριό ήταν πολλή μεγάλη -λόγω κυρίως των ασθενειών, 
των επιδημιών και της ανύπαρκτης ιατροφαρμακευ-
τικής και νοσοκομειακής περίθαλψης- ο αριθμός των 
γεννήσεων ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των θανά-
των. Το έτος 1868, για παράδειγμα, που ο αριθμός 
των θανάτων είχε ανέλθει στους 67 (ήταν ο μεγαλύτε-
ρος ετήσιος αριθμός θανάτων του 19ου αιώνα, για τις 
Λεύκες), ο αριθμός των γεννήσεων ήταν μεγαλύτερος, 
και είχε ανέλθει στις 73 γεννήσεις. Και το έτος 1885, 
καταγράφονται 98(!) γεννήσεις (ήταν ο μεγα-
λύτερος ετήσιος αριθμός γεννήσεων όλων 
των εποχών). Ο ρυθμός των γεννήσεων δεν ανα-
στέλλεται ούτε σε χαλεπές μέρες, όπως ήταν αυτές 
της γερμανοϊταλικής κατοχής (1941-1944). Και στην 
περίοδο αυτή, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό των θανάτων (οι γεννήσεις ήταν 
197, και οι θάνατοι 108).

Η πολυτεκνία των οικογενειών των Λευκών και η 
αύξηση του πληθυσμού, είχε ως  αποτέλεσμα -όπως 
ήταν φυσικό- και την αύξηση του αριθμού των μα-
θητών που πήγαιναν στο δημοτικό σχολείο των Λευ-
κών. Για αρκετά χρόνια οι μαθητές ξεπερνούσαν τους 
200. Και το 1917, ο αριθμός των μαθητών είχε 
ανέλθει στους 227 (ο μεγαλύτερος αριθμός μαθη-
τών από της λειτουργίας του σχολείου μέχρι σήμερα). 
Το 1958, ο αριθμός των παιδιών που πήγαιναν στο 
δημοτικό πέφτει κάτω από το 100, και από τότε βαί-
νει συνεχώς μειούμενος. Σήμερα, δυστυχώς, λόγω της 
υπογεννητικότητας και της μείωσης του πληθυσμού, ο 
αριθμός είναι κάτω από το 50 (βλ. Πίνακα VIII, στη σελ. 
235 του βιβλίου1).

Η παραπάνω αναλογία γεννήσεων – θανάτων (ετή-
σιος, δηλαδή, αριθμός γεννήσεων, μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο αριθμό των θανάτων) διατηρήθηκε, 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, μέχρι και το έτος 1963. 
Από το 1963 και μετά, η αναλογία αυτή μετα-
βάλλεται εις βάρος των γεννήσεων, ο ετήσιος 
αριθμός των οποίων ελαττώνεται αισθητά, ενώ αυξά-
νεται ο αριθμός των θανάτων. Και το φαινόμενο αυτό 
της υπογεννητικότητας, δυστυχώς, συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα. Και όχι μόνο στις Λεύκες, αλλά σε όλη 
την Ελλάδα, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που συ-
νεπάγεται για την εθνική μας υπόσταση, αφού ο πλη-

θυσμός της χώρα μας μειώνεται και η Ελλάδα, αν δεν 
ληφθούν ΑΜΕΣΑ τα προσήκοντα μέτρα, τείνει να με-
τατραπεί σε χώρα γερόντων. Οι σχετικές μελέτες, των 
ειδικών επί του θέματος επιστημόνων, είναι δυσοίωνες 
και δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Ο κώδωνας του 
επερχόμενου κινδύνου ηχεί εκκωφαντικά.

Για τις γεννήσεις, τους θανάτους και για τους γάμους 
των κατοίκων, συντασσόταν αντίστοιχη για κάθε περί-
πτωση ληξιαρχική πράξη από τον ληξίαρχο, που ήταν 
συνήθως και ο δήμαρχος (την περίοδο που οι Λεύκες 
ήταν δήμος/δήμος Υρίας), ή ο πρόεδρος της κοινότη-
τας (την περίοδο που οι Λεύκες ήταν κοινότητα). Οι 
συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονταν 
κατά αύξοντα αριθμό στα τηρούμενα ειδικά προς τού-
το βιβλία, από τον δήμο ή την κοινότητα. Ειδικά για 
τους γάμους, εκτός από τις ληξιαρχικές πράξεις και 
της καταχώρισής τους στο σχετικό βιβλίο, φαίνεται ότι 
συντασσόταν στο τέλος κάθε έτους από τον αρχαιότε-
ρο ή, ίσως, τον ιεραρχικά ανώτερο ιερέα του χωριού, 
ειδικός Πίνακας όλων των γάμων, που έγιναν από τους 
ιερείς του χωριού  κατά τη διάρκεια του έτους. Ένα 
τέτοιο πίνακα, στον οποίο καταγράφονται οι γάμοι που 
έγιναν στις Λεύκες το έτος 1876, παρουσιάζουμε πα-
ρακάτω. Στον πίνακα αυτό δεν αναγράφεται το όνο-
μα του ιερέα που τον συνέταξε, και έτσι παραμένουν 
άγνωστα τα στοιχεία του συντάκτη. 

Οι γάμοι  που έγιναν τις Λεύκες το έτος 1876, σύμ-
φωνα με τον πίνακα, ήταν 18. Και ο αριθμός αυτός 
(18), είναι σύμφωνος και με τον αριθμό των ληξιαρ-
χικών πράξεων γάμων που συντάχτηκαν το ίδιο έτος, 
αλλά και τον αριθμό που αναφέρεται στο τηρούμε-
νο από τον δήμο Υρίας (Λευκών) «βιβλίο γάμων» του 
έτους. Οι γάμοι τελούνταν συνήθως μέρα Κυριακή ή 
άλλη μέρα αργίας, είτε στην εκκλησία είτε στο σπίτι 
του ενός εκ των μελλονύμφων. Η ληξιαρχική πράξη 
γάμου συντασσόταν από τον ληξίαρχο παρουσία του 
ιερέα (εκτός εξαιρέσεων) που τέλεσε το μυστήριο, των 
νεόνυμφων και δυο μαρτύρων (βλ. και σελ. 246-252 
του βιβλίου1).

(Συνεχίζεται)
Σημ.1: Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς «Λεύκες Πάρου, 

πεντέμισι αιώνες ιστορία», Έκδοση Κοινότητας Λευ-
κών, Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Αθήνας, ΜΕ-
ΕΑΣ «ΥΡΙΑ» Λευκών Πάρου. Αθήνα 1998.

Σημ. 2: Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό «Παριανά» τεύχος 153, Απρίλιος – Ιούνιος 2019

Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

Ιστορία
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Ο εφιάλτης 
Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι και οι επιβάτες ξεχύθη-

καν στην αποβάθρα. Ήταν Αύγουστος του 2029 και 
ο Λευτέρης επισκεπτόταν το νησί μετά από απουσία 
δέκα ετών. 

Κατευθύνθηκε προς το τέρμα των λεωφορείων. Με 
μεγάλη του έκπληξη αντί για λεωφορεία αντίκρισε ελι-
κόπτερα και τρίκυκλα σαν κι αυτά που κυκλοφορούν 
στο Μπαγκλαντές. Ένα ελικόπτερο έγραφε με μεγάλα 
γράμματα «Αλυκή». Επιβιβάστηκε μαζί με άλλους δε-
καπέντε που πήγαιναν Αγ. Ειρήνη, Παρασπόρο και Πε-
ταλούδες. Μέχρι να φτάσουν στην Αλυκή, ο Λευτέρης 
έμαθε από τον πιλότο τι συνέβηκε στο νησί στα δέκα 
χρόνια που έλειπε:

«Λοιπόν φίλε μου, εδώ στο νησί έγιναν θαύματα. 
Κολυμπάμε στα λεφτά και στους επισκέπτες. Η δη-
μοτική αρχή κατάργησε την κυκλοφορία των τροχο-
φόρων σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το λιμάνι, 
καθώς οι δρόμοι δεν αντέχουν την κίνηση και τα σχέ-
δια για παρακαμπτήριο έμειναν στα χαρτιά. Σε εκείνο 
το σημείο κατασκευάστηκε ένας διαμετακομιστικός 
σταθμός όπου σταθμεύουν τα λεωφορεία, τα ταξί και 
τα ΙΧ. Όποιος θέλει να πάει στο κέντρο θα χρησιμο-
ποιεί τα τρίκυκλα. Εξαίρεση στον δακτύλιο έχουν οι 
κάτοικοι και οι μαγαζάτορες της περιοχής καθώς και 
τα επαγγελματικά φορτηγά. Στο λιμάνι επιτρέπεται η 

πρόσβαση μόνο στους ταξιδιώτες. Κάθε χωριό από-
κτησε ελικοδρόμιο και λιμάνι που συνδέουν το κεντρι-
κό λιμάνι με ελικόπτερα και  πλοιάρια. Τα λεωφορεία 
κυκλοφορούν μόνο μεταξύ των χωριών».

Στο μεταξύ το ελικόπτερο έφτασε πάνω από την Αλυ-
κή. Ο Λευτέρης κοίταξε με τρόμο εκεί που βρισκόταν 
κάποτε η πανέμορφη παραλία. Τώρα είχε καταληφθεί 
από τραπέζια και ομπρέλες. Άμμος δεν υπήρχε που-
θενά. Οι καρέκλες και τα τραπέζια  απλωνόντουσαν 
μέσα στη θάλασσα φτιαγμένα από μπετόν. Οι πελάτες 
έτρωγαν ξυπόλυτοι μέσα στο νερό και τα γκαρσόνια 
σέρβιραν με μαγιό. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού από 
τις ψησταριές απλωνόταν πάνω από το χωριό. Γρή-
γορα αντιλήφθηκε ο Λευτέρης ότι η Αλυκή είχε μετα-
τραπεί σε ένα απέραντο εστιατόριο. «Και οι τουρίστες 
πού κολυμπάνε;» ρώτησε τον πιλότο. «Στην Αντίπαρο, 
σε πισίνες και σε νοικιαζόμενες εξέδρες στα βαθιά».

- «Και τι είδους τουρίστες είναι αυτοί;».

- «Δε μας νοιάζει όσο αφήνουν εδώ τα λεφτά τους». 
Το ελικόπτερο στο μεταξύ προσγειώθηκε αλλά ο 

Λευτέρης δεν αποφάσιζε να βγει έξω. «Θα σου κάνω 
μια τελευταία ερώτηση» είπε στον πιλότο: «Με την 
αποχέτευση τι γίνεται;».

- «Η δημοτική αρχή έφερε ειδικά ψάρια σαν τα πι-
ράνχας τα οποία τρώνε τα λύματα των βόθρων. Μετά 
τα ψάρια ξεραίνονται στον ήλιο και ορισμένα εστιατό-
ρια τα μαγειρεύουν».

- «Και τα σκουπίδια τι τα κάνουν;».
- «Ειδικά γουρούνια καταβροχθίζουν τα πάντα 

εκτός από ψυγεία και καναπέδες. Μετά πουλιούνται 
στην αγορά για κρέας». Ένα δυνατό σκούντημα στον 
ώμο του Λευτέρη τον ταρακούνησε. Η γυναίκα του 
στεκόταν όρθια από πάνω του.«Πόσες ώρες κοιμάσαι; 
Ποιος ξέρει τί έφαγες κι όλο το βράδυ βογγούσες». 
Ο Λευτέρης έτρεξε στον νιπτήρα να κάνει εμετό, νο-
μίζοντας ότι είχε φάει λιαστά πιράνχας. Όταν συνήλθε 
κοίταξε το ημερολόγιο. Ήταν 26 Μαΐου 2019 ημέρα 
των εκλογών. «Τι λες γυναίκα, ποιούς ψηφίζουμε;».

- «Οπωσδήποτε τους ίδιους».
- «Σκέφτηκες σε δέκα χρόνια τι θα γίνει με το κυ-

κλοφοριακό, τα σκουπίδια, τις αποχετεύσεις και τις 
παραλίες;».

- «Πολύ μακριά βλέπεις. Το σήμερα να κοιτάζεις 
που κάνουμε ό τι θέλουμε και βγάζουμε λεφτά. Γι 
αυτό ψηφίζουμε τους ίδιους».

Δημήτρης Καλανδράνης

Σύλλογος Προστασίας
Ζώων Πάρου
paws@paws.gr
τηλ: 6975 060927
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Βοήθησε κι εσύ για να 
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το καταφύγιο μας!

Για δωρεές - PAYPAL: paws@paws.gr
ALPHABANK: GR0201406250625002002013349

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές δωρεάν 2-15 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
16 Σεπτεμβρίου

 35 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
 Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
 Επιτυχημένη προετοιμασία
        για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις
 Ολιγομελή τμήματα
 Εκπτώσεις σε όλα τα τμήματα

ºáôåòÝîá »ðáòíðáòÝçïù
& ÁÝëï÷ ¡áâáììÀ÷
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807  κ: 6972.22.55.01

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τμήματα
δωρεάν!

το ιδ ιαίτερο

ώρες εγγραφών
19:00-21:00

∆ευτέρα-Παρασκευή

Άποψη
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Ούτε λίγο - ούτε πολύ φέτος, τον Αύγουστο, μετα-
κόμισε στην Πάρο μία ολόκληρη Πάτρα. Μία 
Πάτρα βέβαια που έχει οδικό δίκτυο, έχει περιφερει-
ακούς δρόμους, έχει υποδομές, αλλά κάτι παρόμοιο 
δεν υπάρχει στο νησί μας. Σημειώνουμε ότι μόνο τον 
Αύγουστο του 2019 η Πάρος υποδέχθηκε μέσω λιμέ-
να Παροικιάς166.091 επιβάτες και μέσω αεροδρομί-
ου 22.832 επιβάτες (ο πληθυσμός της Πάτρας είναι 
168.802 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 
2011).

Ακόμα, κατά τον φετινό Αύγουστο κατέφθασαν στο 
νησί μας 16.238 οχήματα (ρεκόρ όλων των ετών), 
982 φορτηγά, 3.243 δίκυκλα, 20 πούλμαν και 60(!) 
τροχόσπιτα (ρεκόρ). Όλα αυτά τα οχήματα και δίκυκλα 
κινήθηκαν στους δρόμους της Πάρου, που σαφώς δεν 
έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτή την κίνηση.

Όσο και να φαντάζει απίθανο σε ορισμένους, η Πά-
ρος χρειάζεται για να διαχειριστεί αυτή την κίνηση 
οχημάτων και μηχανών, δρόμους που θα μοιάζουν σε 
δρόμους εθνικών οδών της πατρίδας μας. Είναι δηλα-
δή αναγκαίο για να διαχειριστείς μία παρόμοια κίνηση 
να έχεις διπλές και τριπλές λωρίδες κυκλοφορίας του-
λάχιστον στον υπάρχον οδικό δίκτυο ή να κατασκευα-
στούν νέοι αυτοκινητόδρομοι! Κατά τα άλλα, στο νησί 
μας, κάποιοι επιμένουν ότι η απλή και μόνο τοποθέτη-
ση ενός φωτεινού σηματοδότη (π.χ. στη διασταύρω-
ση Παροικιάς – Νάουσας), θα αποτελέσει αλλοίωση 
του Κυκλαδίτικου τοπίου της Πάρου. ‘Η κάποιοι δεν 
έχουν κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην 
Πάρο ή στρουθοκαμηλίζουν και αυτό… είναι το 
χειρότερο! 

Ρύπανση

Ένα άλλο θέμα που παρατηρείται εξ αυτής της κί-
νησης στους δρόμους και της έλευσης πολλών τρο-
χοφόρων είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Μία απλή 
κατανόηση του παραπάνω γεγονότος είναι το «λέρω-
μα» της «μπουγάδας» σε όσα σπίτια γειτνιάζουν είτε 
με το λιμένα Παροικιάς, είτε με την περιφερειακή οδό 
Παροικιάς. Το παραπάνω δείγμα μπορεί να φανεί 
αστείο σε ορισμένους, αλλά η πραγματικότητα 
λέει ότι είναι αποδεικτικό στοιχείο της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης σ’ έναν τόπο.

Παρά ταύτα, ουδείς δημοτικός σύμβουλος ή 
συνδυασμός έχει βάλει έως σήμερα θέμα στο 
δημοτικό συμβούλιο για την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση και αν υπάρχει σε ποιο βαθμό στο νησί 
μας. Οι πάντες πιστεύουν –στο δημοτικό συμβούλιο- 
ότι πιθανά αυτό να αποτελεί θέμα επιστημονικής φα-
ντασίας.

Δε θα θέσουμε μόνο το ζήτημα της ρύπανσης από 
τα χιλιάδες οχήματα, αλλά θα προχωρήσουμε σ’ ένα 
άλλο θέμα, αυτό της ρύπανσης που προκαλείται από 
τα εκατοντάδες(!) πλοία που έδεσαν τον Αύγουστο 
στον λιμένα Παροικιάς. 

Τον Αύγουστο του 2019 έδεσαν στην Παροικιά 
823(!) πλοία. Αν στα παραπάνω νούμερα, που αφο-
ρούν επιβατικά πλοία συμπεριλάβουμε τον κατάπλου 
30 φορτηγών πλοίων, 16 δεξαμενοπλοίων και 8 κρου-
αζιερόπλοιων, ο αριθμός ανεβαίνει στους 877(!) κατά-
πλους των πλοίων. Στον αριθμό αυτό πάλι δεν περιλαμ-
βάνονται τα πλοία που κάνουν εκδρομικά δρομολόγια 
προς Κυκλάδες, εκείνα που κάνουν τοπικά δρομολό-
για στον κόλπο της Παροικιάς, εκείνα από και προς 
Αντίπαρο, εκείνα των διακομιδών ασθενών κλπ. Όσο 
και να φαντάζει τρομακτικός ο αριθμός, πάνω από 
30-35 πλοία δένουν καθημερινά στον λιμένα 

Παροικιάς. Νούμερο φυσικά που όχι μόνο τρομά-
ζει, αλλά αποδεικνύει και τα σοβαρά προβλήματα που 
προκύπτουν στον ανύπαρκτο λιμένα του νησιού μας 
(που είναι ουσιαστικά δύο ντόκοι με αποβάθρα μέσα σ’ 
έναν κόλπο), αλλά και το ζήτημα της ρύπανσης. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι ειδικά φέτος, υπήρξαν λόγω 
του ανταγωνισμού των εταιρειών επιβατικής ναυτιλίας 
μεγάλα προβλήματα, αφού τα πλοία μέσα στον κόλ-
πο όχι μόνο εισέρχονταν και αποχωρούσαν με «τσίτα 
τα γκάζια» προκαλώντας κυματισμούς και κινδύνους 
για τους λουόμενους στην περιοχή, αλλά κυρίως με τη 
ρύπανση που προκαλούσαν. Δεκάδες οι επιστολές και 
οι οχλήσεις κατοίκων της Παροικιάς προς την εφημε-
ρίδα μας τους θερινούς μήνες ότι το τάδε πλοίο, την 
τάδε ώρα, «γέμιζε μαύρη κάπνα όλον τον κόλπο της 
Παροικιάς».

Τα πιο σοβαρά

Όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι ένα στοιχείο 
που μας δείχνει ότι η Πάρος μεταμορφώνεται σε Μύ-
κονο (βλ.: σχετικά δήλωση του κ. Γ. Τριπολιτσιώτη στο 
δημοτικό συμβούλιο, που αναγράψαμε με ειδικό σχό-
λιο για το κίνδυνο που υπάρχει σε παλαιότερο φ. της 
εφημερίδας μας), με όσα κακά συνεπάγονται.

Η Μύκονος «μπούκωσε» πλέον, όπως και η Σαντορί-
νη. Στην περίπτωση της Σαντορίνης με διάφορα αρχικά 

Πρώτο θέμα

Εκρηκτική άνοδος τουρισμού 
Καλό ή κακό;
Η συνεχής άνοδος του τουριστικού ρεύματος προς την Πάρο και η γιγάντωσή 
της τα τελευταία χρόνια δίνει τροφή για σκέψη στους κατοίκους του νησιού μας, 
ενώ είναι άγνωστες ακόμα οι παρενέργειες που δημιουργούνται απ’ αυτό.
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μέτρα η εκεί τοπική κοινωνία προσπαθεί να αντισταθεί 
και να κρατήσει το δικό της χρώμα, στη δε Μύκονο 
μάλλον είναι κάτι που το έχουν αποδεχτεί και ο κινητή-
ριος μοχλός (που είναι το οικονομικό όφελος) της κοι-
νωνίας πιθανά το βλέπει διαφορετικά. Μπορεί λοιπόν 
τα δύο νησιά να «μπούκωσαν», αλλά οι παραθεριστές 
και ιδιαίτερα τα οικονομικά κεφάλαια δεν ανησυχούν, 
αφού όπως φαίνεται βρήκαν το νέο τους Ελ Ντο-
ράντο, που είναι η Πάρος! Τα χρήματα που έχουν 
πέσει τα τελευταία χρόνια στην Πάρο από κεφαλαιού-
χους είναι όχι μόνο πάρα πολλά, αλλά είναι δυσανά-
λογα για την εποχή μας… Και χρήματα χωρίς μία άλλη 
προοπτική δε βάζει κανένας… Κάτι ξέρουν, που εμείς 
δε το γνωρίζουμε!

Οι αποδείξεις – η απογοήτευση…

Η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» την περασμένη Κυ-
ριακή στην έντυπη έκδοση της και σε άρθρο με τίτλο: 
«Το «χρηματιστήριο» των νησιών του Αιγαίου: Ποια 
ανέβηκαν, ποια έπεσαν», γράφει:

«Το success story της Πάρου, όπου βρήκαν 
καταφύγιο οι πρώην θαμώνες της Μυκόνου (…).
Το Νησί των Ανέμων πλήττεται από το φαινόμενο των 
κλοπών με αποτέλεσμα τη διαρκή δυσφήμησή του, 
όπως συμβαίνει άλλωστε και με το φαινόμενο της 
ακρίβειας, με αρκετούς επισκέπτες να ανεβάζουν στο 
Διαδίκτυο υποτιμητικά και χλευαστικά σχόλια για τις 
υψηλές τιμές του, κάτι που λειτούργησε αποτρεπτικά 
για τουρίστες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επισκε-
φτούν το κυκλαδίτικο νησί για πρώτη φορά. Από την 
άλλη εξαφανίστηκαν οι Έλληνες τουρίστες που βρή-
καν καταφύγιο σε άλλα νησιά, όπως η Πάρος, 
οι Σπέτσες κλπ. (…).

Στην Πάρο πάλι, τα νούμερα είναι και φέτος εντυ-
πωσιακά. Για άλλη μία χρονιά τα στοιχεία που αντικα-
τοπτρίζουν την τουριστική κίνηση στο νησί της Πά-

ρου δείχνουν ότι όχι μόνο κρατάει δυνάμεις, αλλά και 
επαυξάνει. Μετά τους εντυπωσιακά υψηλούς ρυθ-
μούς τουριστικών αφίξεων που σημείωσε τον περα-
σμένο χρόνο, θετικές είναι οι πρώτες ενδείξεις για την 
πορεία του τουρισμού και το 2019 καθώς, σύμφωνα 
με τα στοιχεία… (…). Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
ανοίγματος σε νέες ανερχόμενες αγορές είναι ότι 
στην πρώτη επιλογή διακοπών για τους Ινδούς 
τουρίστες βάζει την Πάρο για το φετινό καλοκαίρι 
η ινδική πλατφόρμα αγοράς online ταξιδιών Travel 
Triangle. Πρόκειται για την κορυφαία στο είδος της 
εταιρεία στην Ινδία, η οποία ενώνει τόσο τους ταξι-
διώτες όσο και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε μια 
κοινή πλατφόρμα. Επιπλέον, η Πάρος απορρόφη-
σε και ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων του-
ριστών και μόνιμων θαμώνων της Μυκόνου οι 
οποίοι, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις υψηλές τιμές, προτίμησαν να «μεταναστεύσουν» 
στο γειτονικό νησί (..)».

Επίσης, στις 25/8/19 ο έλληνας καθηγητής φιλο-
σοφίας και συγγραφέας, Χρήστος Γιανναράς, εκ-
φράζοντας την απογοήτευσή του έγραφε στην έντυπη 
«Καθημερινή» και στο κείμενό του «Η Ελλάδα αργεί 
να πεθάνει», μεταξύ άλλων:

«[…] Ρεαλιστική απειλή αφανισμού, είναι ο τουρι-
στικός αφελληνισμός της χώρας. Οι τουριστικές μας 
υποδομές είναι ίδιες και απαράλλαχτες με αυτές της 
Αιγύπτου, της Τουρκίας, Ισπανίας – ή μέτριες απομι-
μήσεις: Ίδια διεθνοποιημένη τουριστική «αισθητική», 
πανομοιότυπα οικοδομήματα, τυποποιημένες συμπε-
ριφορές στην παροχή υπηρεσιών, αλλοδαπό προσω-
πικό. Ίδια εξομοίωση εικόνων, γούστου, σχεδιασμού 
των χωρών – μέχρι και μουσακά, προκατεψυγμένον, 
εισάγουμε από την Κίνα! Μακάρι να αντιληφθεί ο κ. 
Μητσοτάκης ότι ολόκληρη η βόρεια ακτή της Κρή-
της, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η 
Πάρος και πάμπολλα ακόμα καυχήματα (άλλο-
τε) ελληνικής ομορφιάς, δεν είναι πια Ελλάδα. 
Είναι Γκρεκοτουριστάν».

Η άποψή μας

Η «Φωνή της Πάρου» εκφράζει για μία ακόμα φορά 
την αγωνία της για τη συνέχεια του νησιού μας και 
προειδοποιεί ότι τα κεφάλαια που εισρέουν αυτή την 
εποχή στην Πάρο έχουν σκοπό να μετατρέψουν το 
νησί σε έναν τόπο που βραχυπρόθεσμα θα έχει οικο-
νομικό όφελος και μακροπρόθεσμα θα μεταβληθεί σε 
τόπο αποφυγής… Παραδείγματα ουκ ολίγα. Ουδείς σε 
όλα αυτά δεν πρέπει ακόμα να ξεχνά ότι η Μύκονος 
έχει μετατραπεί σε μία περιοχή με πορνεία πολυτελεί-
ας και ναρκωτικά κάθε είδους…

Επίσης, η «Φ.τΠ.», ζητάει από το δημοτικό συμβούλιο 
Πάρου μονοθεματική συνεδρίαση για την τουριστική 
πορεία του νησιού και εν γένει της κοινωνίας που θέ-
λουμε να ζήσουμε όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου. 
Ζητούμε και από τους δύο συνδυασμούς του δημοτι-
κού συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος και 
οι σελίδες μας είναι ανοιχτές για τις προτάσεις τους. 

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μας δουλεύει 
το υπ. 
ναυτιλίας;

Κατά τις θερινές μου διακοπές βρέθηκα μία μέρα 
στα Ψαρά, καθώς πήγα εκεί μέσω Χίου. Βρισκό-
μενος σε μία καφετέρια το μεσημέρι σηκώθηκα να 
πάω σ’ ένα μηχάνημα τραπέζης –που βρισκόταν 
ακριβώς απέναντί μου- για να «σηκώσω» από εκεί 
χρήματα.

Το μηχάνημα της τράπεζας δε λειτουργούσε –
ήταν και Σάββατο- αλλά ακριβώς δίπλα από την 
οθόνη είδα μία μεγαλοπρεπή ανακοίνωση που 
έγραφε ότι αν το ΑΤΜ δε λειτουργεί το κοντινότε-
ρο κατάστημα είναι στη Χίο! Ομολογώ ότι έσκασα 
στα γέλια αναλογιζόμενος την ασχετοσύνη όλων 
εκείνων που χειρίζονται καταστάσεις στην επαρ-
χία. Έτσι, για την ιστορία και μόνο, τα δύο νησιά 
(που στον χάρτη φαίνονται κοντά και δίπλα-δίπλα) 
απέχουν 44 μίλια από τους κεντρικούς λιμένες 
τους και η χρονική διάρκεια ενός ταξιδιού είναι 3 
ώρες και 45 λεπτά! Εννοείται φυσικά ότι υπάρχει 
μόνο ένα δρομολόγιο τη μέρα.

Το παραπάνω θέμα είναι απλά μία απόδειξη της 
ασχετοσύνης των καρεκλοκενταύρων της Αθή-
νας, καθώς πριν μερικά χρόνια σε τηλεφώνημα 
που είχα κάνει σε κρατική υπηρεσία υγείας για το 
θέμα των εφημεριών της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, «ανακάλυψα» «υπεύθυνο», κατά τα άλλα… ο 
οποίος δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι μεταξύ 
των δύο νησιών μεσολαβεί θάλασσα(!), δεν υπάρ-
χει συγκοινωνία όλο το 24ώρο και χρειάζεται και 
οδικό ταξίδι για να πάει κάποιος από την Πούντα 
στην Παροικιά… Αφήνω στην άκρη ότι ο ίδιος 
«υπεύθυνος» επέμενε να βλέπει τον χάρτη και να 
μου λέει: «Μα δίπλα-δίπλα είναι! Έχω ακούσει 
ότι πας και κολυμπώντας!». Εντάξει, είχα γράψει 
και προ λίγων μηνών την απίστευτη ιστορία, όταν 
έψαχνα από τη Μητρόπολη Αθηνών ένα χαρτί και 
αυτοί επέμεναν να πάω από εκεί, ανεξάρτητα το 
ότι τους επαναλάμβανα ότι ζω στην Πάρο και όχι 
στην οδό Πάρου της Κυψέλης… Ου μπλέξεις με 
τους καρεκλοκενταύρους των Αθηνών που βρί-
σκονται στο δημόσιο. Την έβαψες σας λέω! 

Προ ημερών λοιπόν, η Σαμοθράκη, αντιμετώπισε 
οξύ πρόβλημα στη σύνδεσή της με τον λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης. Έμειναν από πλοίο οι άνθρω-
ποι μέσα στον Αύγουστο και αποκλείστηκαν χιλιά-
δες κόσμου εκεί. Μόνο αν είσαι νησιώτης μπορείς 
να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Τι έκαναν λοιπόν 
οι τρισμέγιστοι «φωστήρες» του υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (να βράσω τα 
τρομερά ονόματα που βρίσκετε). Πολύ απλά. Πή-
ραν ένα πλοίο από τις Κυκλάδες και το έβαλαν στη 
γραμμή Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης, για να 
λύσουν το πρόβλημα εκεί!

Σημειώνω ότι στο συγκεκριμένο υπουργείο, ο 
υπουργός είναι νησιώτης (Πλακιωτάκης) και η 
γενική γραμματέας νησιωτικής πολιτικής και πάλι 
νησιώτισσα (Καλογήρου).

Αν λοιπόν αυτή είναι η λύση των προβλημάτων 
στα νησιά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μάλλον 
δεν αρχίσαμε καλά και μυρίζομαι μεγάλο δούλεμα 
και στα υπόλοιπα νησιωτικά θέματα…

Οδός Πάρου 
Παρρασίου

Ο Πάρος, γιος του Παρρασίου και εγγονός 
του βασιλιά της Αρκαδίας, Λυκάονος, αποικί-
ζει μαζί με άλλους Αρκάδες την Πάρο, γύρω 
στο 800 π.Χ. Κατά τον Αριστοτέλη (όπως 
αναφέρει ο Ηρακλείδης ο Ποντικός) «Πάρου 
την νήσον ώκισε Πάρος, εξ Αρκαδίας Λαόν 
άγων». Από τότε ο Πάρος έδωσε το όνομα 
του στο νησί και παραμένει ως σήμερα αναλ-
λοίωτο.   

Ο Παρράσιος, ήταν γιος του Λυκάoνα 
κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο Παρ-
ράσιος ίδρυσε στην περιοχή της Αρκαδίας την 
Παρρασία, που πήρε και το όνομά του.

Ο Λυκάων ο Αρκάδιος, ήταν γιος του 
Πελασγού και της Μελίβοιας (ή της νύμφης 
Κυλλήνης), και υπήρξε ο πρώτος (μυθικός) 
βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Λυκάων με διά-
φορες γυναίκες απέκτησαν 50 γιούς και μία 
κόρη, την όμορφη Καλλιστώ, την οποία ο 
Δίας μεταμόρφωσε σε αστερισμό, την Μεγά-
λη Άρκτο, για να την σώσει από τη ζήλεια της 
Ήρας. Από τον παράνομο δεσμό του Δία, με 
την Καλλιστώ, γεννήθηκε ο Αρκάς.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας, ήταν πρόσωπο της 
ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της 
Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και τρίτος 
μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον 
Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύ-
κτιμου, εγγονός του Λυκάονα και απόγονος 
του Πελασγού, ονοματοδότης του λαού των 
Αρκάδων και της χώρας από Πελασγία σε 
Αρκαδία.

Οι Αρκάδες ήταν αρχαίο Ελληνικό φύλο 
εγκατεστημένο στην ορεινή Πελοπόννησο. 
Θεωρείται το αρχαιότερο ελληνικό φύλο που 
εγκαταστάθηκε στον ελλαδικό χώρο. Ήταν 
πιθανόν συγγενικό φύλο των πρωτοελλήνων 
τους οποίους οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέ-
ρουν ως Πελασγούς.

πηγές «Χρονολογικό Πανόραμα της ιστορί-
ας της Πάρου», διαδίκτυο. 

Η οδός ξεκινάει από την επαρχιακή οδό 
Παροικιάς-Νάουσας, έως την οδό Φιλοθέου 
Ζερβάκου.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Οι 
πεισματάρες 
αλήθειες

Οι εκλογές τελείωσαν και μέχρι σήμερα δεν «άνοιξε 
μύτη»! Όλα κυλάνε ήρεμα και ομαλά. Άλλωστε είμα-
στε στους μήνες της θερινής ραστώνης και ολοκλη-
ρώθηκε ο μήνας, που διαχρονικά δεν υπάρχουν πολι-
τικά νέα.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε επιθετικά σαν να ήταν έτοιμη 
από καιρό. Στα χαρτιά τουλάχιστον. Γρήγορες τοποθε-
τήσεις υψηλών στελεχών σε καίριες πολιτικές θέσεις, 
καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών και καταθέσεις νο-
μοσχεδίων σε χρόνο αστραπή για διόρθωση αρκετών 
λαθών της προηγούμενης κυβέρνησης. Όμως, κανέ-
νας δεν αμφιβάλλει ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι 
δύσκολη. Παραμένουν οι πεισματάρες αλήθειες, 
που συνοδεύουν κάθε νέα κυβέρνηση και δεν θα πρέ-
πει να υποτιμούνται.

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι αντίθετα με την 
πολιτική, στη ζωή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. 
Στην πολιτική το δεύτερο ήμισυ, παίζει τον καθορι-
στικό ρόλο της επιβίωσης ενός πολιτικού προσώπου- 
κόμματος. Καλές οι προθέσεις, αλλά εκείνο που με-
τράει είναι η πραγμάτωση τους. Ο κόσμος θέλει από 
τον καπετάνιο να οδηγήσει τον Τιτανικό σε ασφαλές 
λιμάνι, λαμβάνοντας μέριμνα για τα παγόβουνα που 
θα του παρουσιαστούν στο διάβα του. 

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις τι 
θα συμβεί στην «βάρδια» σου, σαν βγεις στον πηγαι-
μό της πολιτικής διαδρομής. Πολλά τα παραδείγματα 
από πρωταγωνιστές πολιτικούς και την πορεία «διάτ-
τοντα αστέρα» που ακολούθησαν στη συνέχεια.

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που θα 
κινηθεί η αντιπολίτευση, και που είναι απρόβλεπτος. 
Κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα επαναληφθούν τα 
φαινόμενα του ακραίου λαϊκισμού, οι καθημερινές δι-
αδηλώσεις για «ψύλλου πήδημα» και η ρητορική των 
αρχών της εποχής των «αγανακτισμένων» με νέο μαν-
δύα. Οι περιπτώσεις της σύμπλευσης και συνεργασίας 
με την αντιπολίτευση, θα μετριόνται στα δάχτυλα του 
ενός χεριού, γιατί «κι αν κελαϊδάει η οχιά, δεν είναι 
παραδείσιο πουλί».

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι οι κρίσεις καιρο-
φυλακτούν. Οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές. Απαι-
τείται η ύπαρξη έτοιμων σχεδίων, συνεργασία και 
συντονισμός πολλών φορέων και εμπλεκομένων 
δημόσιων υπηρεσιών. Προπάντων απαιτούνται στε-
λέχη με ψυχή λιονταριού και όχι καρδερίνας, 
σύμφωνα με τη ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη.

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι θα επανέλθει 
αργά ή γρήγορα η πιο ξεκούραστη σκέψη των κυβερ-
νώντων. Επικοινωνία μέσω των «κλισέ»! Φταίει η γρα-
φειοκρατία, οι προηγούμενοι, η διεθνής κατάσταση 
και άλλες τέτοιες φανφάρες. Τα χιλιοειπωμένα τσι-
τάτα θα επανέλθουν στην πολιτική καθημερινότητα.

Πεισματάρα αλήθεια είναι ότι η νόσος της επα-
χθούς καταξίωσης μεγάλης μερίδας των νέων αξιω-
ματούχων, δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνιση της. 
Ο στόχος, σύμπασας της ελληνικής ανθρωπότητας, 
θα πρέπει  να είναι στρατευμένη στην εκτόξευση του 
μεγαλείου της δόξης, των εχόντων την εξουσία. Είναι 
η χειρότερη επιδημία που μπορεί να πλήξει την αιρετή 
διοίκηση. Μια ματιά στην προηγούμενη κυβέρνηση, 
θα πείσει κάθε δύσπιστο.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Αντικαπνιστικός 
νόμος

Εγκύκλιο με θέμα την εφαρμογή της αντικαπνιστικής 
νομοθεσίας απέστειλε προς τις Περιφέρειες της χώ-
ρας και τους φορείς του Δημοσίου ο υπουργός Υγείας, 
Βασίλης Κικίλιας.

Βασικό στοιχείο, πέραν των απαραίτητων ενεργειών 
ενημέρωσης του κοινού, αποτελεί και η υπενθύμιση 
της κείμενης νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων ανα-
φορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του σχετικού 
θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα:

Ι. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δη-
μοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που 
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, 
Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. 

κ.λ.π).
II. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 

όπως: Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγεί-
ας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά 
Ιατρεία-Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) κ.α.

III. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευ-
ση όπως: Σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύμα-
τα, Φροντιστήρια.

IV. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, παιδότοπους.

V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, 
ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των 
χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης:

α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, 
κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή εργασίας,

β) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμο-

νής,
δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που 

ειδικά προσδιορίζονται για τους καπνιστές,
ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατι-

κών σταθμών λιμένων,
στ) στα παντός είδους κυλικεία,
ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συ-

μπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρή-
σης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,

η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δη-
μοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 
ετών.

Ξερολιθιές
Οι ξερολιθιές, αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο 

σε πολλά ελληνικά τοπία, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Σε 
κάθε τους μορφή, (μονοπάτια, γεφύρια, αναβαθμίδες, 
πεζούλες και άλλες ποικίλες κατασκευές) υποστηρί-
ζουν συστήματα διαχείρισης νερού. Έτσι συμβάλλουν 
σε μεγάλο βαθμό στην οικολογική ισορροπία.

Ο άνθρωπος, αιώνες τώρα αγωνίζεται για να μετα-
τρέπει τα άγονα μέρη σε καλλιεργήσιμη γη, δαμάζο-
ντας τα νερά, μετατρέποντας τους άνυδρους τόπους 
σε φιλόξενους για τον άνθρωπο και τις δραστηριό-
τητές του. Δημιουργώντας ζηλευτά έργα τέχνης, με 
αστείρευτη υπομονή, φτιαγμένα από τα ηλιοκαμένα 
χέρια των προγόνων μας.

Αρχαίες πέτρες, που ακόμα στέκουν αγέρωχες χωρίς 
αρμούς και λάσπη, ακούνητες στο πέρασμα του χρό-
νου, που έδωσαν την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, 
στους κατοίκους πολλών περιοχών. Γιατί οι ξερολιθιές 
συντηρούσαν την πολύτιμη γη, χωρίς να χαρακώνε-
ται, να παρασέρνεται από τις βροχές και τον άνεμο 
και να χάνεται. Παράλληλα, η πετρώδης και άγονη γη 
εμπλουτιζόταν με τις μεθόδους και τις τεχνικές της 
ήπιας καλλιέργειας. Οι αγρότες κατάφεραν να εκμε-
ταλλευτούν τη γη χωρίς να υποβαθμίζουν το έδαφος, 
το περιβάλλον ή το τοπίο. Έτσι βλέπουμε ότι για την 
κατασκευή μιας ξερολιθιάς και τη διαχείρισή της, ο άν-
θρωπος χρησιμοποίησε την εμπειρία και τη σοφία του, 
πάντα με μέτρο. 

Έτσι, έφτιαξε έργα τέχνης για τη γη, που την ωφέ-
λησαν, για το δικό του καλό. Και χάρη σ’ αυτό, μια νέα 
φύση δημιουργήθηκε. Γιατί η ιδέα της ξερολιθιάς ήταν 
φιλοσοφημένη και η συμπεριφορά των ανθρώπων της 
υπαίθρου προς τη γη διαπνεόταν από σεβασμό. Όλα 
αυτά, έδωσαν στην κατασκευή της λίθινης πεζούλας 
μια ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο κατασκευαστική, αλλά και 
μαστορική. Συνεπώς, ο μάστορας ήταν και ο αρχιτέ-
κτονας του τόπου του, αφού τον δομούσε με τη σοφία 
του, την έμπνευσή του και την δεξιοτεχνία του. 

Μέχρι τα τέλη του ’50, η συντήρησή τους αποτε-
λούσε εργασία ρουτίνας, αφού οι αγρότες κατά τους 
κενούς από αγροτικές εργασίες μήνες, συντηρούσαν-
επισκεύαζαν. Οι περισσότεροι αγρότες σήμερα, δεν 
μπορούν να συντηρήσουν τις ξερολιθιές των αγρών, 
λόγω έλλειψης χρόνου και προσωπικού, καθώς, και 
έλλειψης οικονομικών μέσων, αφού οι σύγχρονοι τρό-
ποι περίφραξης είναι πιο οικονομικοί και γίνονται πιο 
γρήγορα απ’ ότι οι ξερολιθιές. 

Η εγκατάλειψη αυτής της δραστηριότητας οδηγεί 
όχι μόνο στην εξαφάνιση ενός σημαντικού μέρους της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των μυστικών αυτής 
της τέχνης, αλλά και αλλοίωσης του τοπίου, που με 
τη διάβρωση του εδάφους, εξαφανίζονται εκτάσεις 
βιοτόπων μεγάλης αξίας. Για να περισώσουμε αυτή 
την τέχνη, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τις επό-
μενες γενεές μέσω της παιδείας, από προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μπορούμε κάλλιστα να 
συνδυαστούν με αγροτουρισμό, αναζωογονώντας την 
τοπική οικονομία.

Οι δημόσιες αρχές, θα πρέπει να επιχορηγήσουν 
σχετικές δράσεις, μέσα από τα πολυάριθμα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα, τα οποία οι άλλες χώρες εκμεταλ-
λεύονται στο έπακρον με θεαματικά αποτελέσματα.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κέντρο Υγείας Πάρου δημοσιοποιήθηκαν οι 
ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των περιφερειακών 
ιατρείων του νησιού για τον Σεπτέμβριο 2019.

Ιατρείο Νάουσας (08.30-14.00)
10/9 Μάρκος Μαλαματένιος
11/9 Μάρκος Μαλαματένιος
12/9 Μάρκος Μαλαματένιος
13/9 Μάρκος Μαλαματένιος
16/9 Μάρκος Μαλαματένιος
17/9 Μάρκος Μαλαματένιος
24/9 Μάρκος Μαλαματένιος
25/9 Μάρκος Μαλαματένιος
26/9 Βερονίκη Αστρακά
30/9 Μάρκος Μαλαματένιος
Ιατρείο Μάρπησσας (08.30-14.00)
10/9 Βασιλική Κουλούρη
12/9 Βασιλική Κουλούρη
16/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
17/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
18/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
24/9 Βασιλική Κουλούρη
25/9 Βασιλική Κουλούρη
27/9 Βασιλική Κουλούρη
30/9 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς (08.30-14.00)
10/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
11/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
12/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
13/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
19/9 Από 8.30 έως 11 στον Κώστος και από 11.30-

14.00 στις Λεύκες. Παναγιώτης Κελεσίδης
20/9 Παναγιώτης Κελεσίδης
30/9 Παναγιώτης Κελεσίδης.
Τέλος, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (π.χ. συ-

νοδεία γιατρού σε διακομιδή), το παρόν πρόγραμμα 
αναγκαστικά θα τροποποιείται -έπειτα από ενημέρω-
ση της Κοινότητας- ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία 
των ασφαλισμένων.

Νέα διοίκηση 
στην 
Πυροσβεστική

Νέο προϊστάμενο απέκτησε το πυροσβεστικό κλι-
μάκιο Πάρου, και τη διοίκηση ανέλαβε ο υποπυραγός, 
Δημήτριος Καραπαναγιώτης.

Στις 22/8/2019 το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου 
υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις του τον Μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, ο οποίος μετά του Αρχιμαν-
δρίτη, Δωρόθεου Βενετσανόπουλου και του πατρός, 
Σπυρίδωνος Φωκιανού, τέλεσαν αγιασμό, με αφορμή 
την ανάληψη των καθηκόντων από τον υποπυραγό, Δ. 
Καραπαναγιώτη.

Σε σχετική ανακοίνωση του πυροσβεστικού κλιμακί-
ου Πάρου, μεταξύ άλλων σημειώνεται:

«[…] Ευχόμαστε στον Σεβασμιότατο καλή δύναμη 
στο έργο της διακονίας του ποιμνίου του και τον πα-
ρακαλούμε να εύχεται και εκείνος μαζί με τους κατοί-
κους του νησιού μας, για την ειρηνική, άνευ πυρκα-
γιών, τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, εγκλωβισμών, 
σεισμών, καταποντισμών και κάθε άλλης ανθρώπινης 
δυστυχίας θητεία μας.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω των πνεόντων στο νησί 
μας ανέμων, κάθε έναρξη φωτιάς εκ προθέσεως ή 
εξ αμελείας, θέτει σε τεράστιο κίνδυνο τις περιουσίες 
μας και πρέπει να αποφεύγεται. Ο αριθμός αναγγελί-
ας πυρκαγιάς είναι 199 ή, αμεσότερα για το νησί μας, 
22840 25199».
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Συμβάντα
- Στις 27/8/2019 το απόγευμα, η 

λιμενική αρχή Πάρου ενημερώθηκε για 
πτώση Ι.Χ.Ε οχήματος σε βραχώδη ακτή 
στη θαλάσσια περιοχή «Τρυπητή». Άμε-
σα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της 
οικείας λιμενικής αρχής, διαπιστώνο-
ντας τα ανωτέρω καθώς και ότι οι δύο 
αλλοδαπές επιβαίνουσες του οχήματος 
είχαν εξέλθει από αυτό πριν την πτώ-
ση του. Οι ανωτέρω, οι οποίες έφεραν 
εκδορές στα πόδια, μεταφέρθηκαν στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου για παροχή πρώ-
των βοηθειών, ενώ το Ι.Χ.Ε ανελκύθηκε 
χωρίς να διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπαν-
ση.

Προανάκριση διενεργείται από το λι-
μεναρχείο Πάρου.

- Στις 28/8/2019 το μεσημέρι, η 
λιμενική αρχή Πάρου ενημερώθηκε για 
τη διακομιδή σορού γυναίκας, στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου η οποία ανασύρθη-
κε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θα-
λάσσια περιοχή «Δρυός». Πρόκειται για 
80χρονη, η οποία αναγνωρίστηκε από 
οικείο της.

Από το λιμεναρχείο Πάρου που διε-
νεργεί την προανάκριση, παραγγέλθη-
κε διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής 
στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.

Σεμινάριο
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου 

Κυκλάδων, διοργανώνει εξειδικευμέ-
νο σεμινάριο, που θα υλοποιηθεί εντός 
του διαστήματος Οκτωβρίου-Νοεμβρί-
ου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερ-
μούπολη. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί 
δωρεάν στο πλαίσιο της Πράξης «Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Τα εκπαιδευτικά πεδία που θα καλυ-
φθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του σεμιναρίου, είναι:

- Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και 
Εξαγωγές για ΜΜΕ (Μικρές και Πολύ 
Μικρές

Επιχειρήσεις)
- Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ 

και τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS 
PLAN

- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην 
προβολή και προώθηση της επιχείρη-
σης και των προϊόντων / υπηρεσιών 

της (ΤΠΕ)
Η διάρκειά του θα είναι επταήμερη 

και θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό δι-
ήμερο και πενθήμερες προκαθορισμέ-
νες επαφές εκπαιδευόμενου και εκπαι-
δευτή. Οι επιμέρους ενότητες που θα 
παρουσιασθούν, θα είναι: Τα μυστικά 
της Επιχειρηματικότητας, Επιχειρημα-
τικό Σχέδιο, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Δι-
οίκηση Προσωπικού και Επιχείρησης, 
Διαχείριση Κόστους / Διοικητική Λογι-
στική, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Προε-
τοιμασία Εξαγωγικής Επιχείρησης και 
Προϊόντος, Event Management Αξιο-
λόγηση σεμιναρίου – Πρόγραμμα f2f 
συμβουλευτικής.

Τέλος, οι ακριβείς ημερομηνίες υλο-
ποίησης του σεμιναρίου θα οριστι-
κοποιηθούν αργότερα), ενώ οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν 
έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο e-mail 
avoutsinou@cycladescc.gr, ή επικοι-
νωνώντας με την κ. Αγγελική Βουτσί-
νου στο 22810 82346 (εσωτ. 121).

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

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 

δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

ΜΑΡΑΘΙ, πωλείται οικόπεδο εντός 
οικισµού, άρτιο και οικοδοµήσιµο, 
µε πρόσοψη στον επαρχιακό δρόµο 
Λευκών – Παροικίας, (απέναντι από 
Ντόλκα). Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6932 
402 752

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται διώροφη οικία 
εντός του οικισµού, στη θέση Καφε-
νεία, 80,52 τ.µ. µε ισόγεια αποθήκη 
46,02 τ.µ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
22840 42469

ΠΟΥΝΤΑ, στη στροφή για Κάµπο, 
πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο 1 
στρέµµα και κτίζει 100 τ.µ. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6932 684 504

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΝΕΟ ΠΗΓΑ∆Ι ενοικιά-
ζεται δίχωρο σπίτι (κουζίνα-σαλόνι, 
Υ/∆, µπάνιο), πλήρως εξοπλισµένο 
µε έπιπλα και οικιακό εξοπλισµό. Για 
περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιούνιο! 
Κατά προτίµηση σε εκπαιδευτικούς. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 472 588

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 
µήνες ή όλο το χρόνο από ελληνίδα, 
από τον Οκτώβριο και µετά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 293 1627

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-
τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 
µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία στο κατάστηµα Express Μarket 
στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής, υπεύθυνος/η 
καταστήµατος. Μόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 
καλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv_expressmarketparos@hotmail.
com, τηλ. 698 4453 993

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ζητείται από 
το κατάστηµα Arsenis Delicatessen 
στη Νάουσα. Βιογραφικά στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα 
Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. 
22840 23721

ΚΥΡΙΑ έως 35 ετών ζητείται για 
εργασία σε Κατασκευαστική - Τεχνική 
εταιρία, µε απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιπροσθέτως η γνώση 
της γαλλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί 
ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών 
cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 
ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 
Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α 60 ετών, αναζητεί 
εργασία στην Παροικιά της Πάρου, για 
φροντίδα ηλικιωµένου ή για φύλαξη 
παιδιών. (Όχι εσωτερική). Τηλ. 6948 
589 014

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

Προαγγελία Γάμου 
Ο  Δελέντας Ανδρέας του Νικολάου και της Ματρώνας,  το γένος Πετροπούλου, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Διαμαντή Αλίκη  του 
Χρήστου και της Αγγελικής το γένος Σταθοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 5 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Πέρα 
Παναγιά στην Πάρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ
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Για να 
γνωρίζουν οι 
νεώτεροι

Ήταν Άνοιξη του 1942. Ήμουν 10 ετών, μαθητής 
Α’ τάξης οκταταξίου Γυμνασίου Πάρου, το οποίο λει-
τουργούσε λόγω ελλείψεως κτιρίου στα κελιά της Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής. 

Το νησί είχε κατακτηθεί από το 1940 όπως, όλη η 
Ελλάδα, από τον στρατό της Ιταλίας. Το γυμνάσιο υπο-
λειτουργούσε λόγω έλλειψης καθηγητών. Επομένως 
υπήρχε αρκετός χρόνος ελεύθερος στους μαθητές, 
ειδικά οι μαθητές της Α’ τάξης, όταν σχολνούσαν συ-
νήθως στις 12.00 το μεσημέρι, πηγαίναμε σπίτια μας 
τρώγαμε αυτό το λίγο φαγητό που υπήρχε και μετά 
βρισκόμασταν ξυπόλητοι στην αμμουδιά για παιχνίδι. 
Μια μέρα ηλιόλουστη, η θάλασσα ήταν ήρεμη και γα-
λήνια σαν καθρέπτης, είδαμε να έρχεται το απομεσή-
μερο μια βάρκα φορτωμένη μέχρι τα μπούνια (όπως 
λένε οι ναυτικοί) με ξύλα προερχόμενα από ένα μι-
κρό νησάκι κοντά στην Αντίπαρο, που ήτο γεμάτο από 
σχοινάρια.

Την υλοτομία την είχαν αναγκαστικά αναλάβει ερ-
γάτες από την Αντίπαρο με διαταγή των Ιταλών, και τη 
μεταφορά ο καπτάν, Μιχέλης Μαλατέστας, με τη μεγά-
λη βάρκα.  Τα ξύλα χρησιμοποιούντο ως καύσιμος ύλη 
στο μαγειρείο των ιταλών στρατιωτών, οι οποίοι εί-
χαν εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο «Πάνδροσος». Ήταν 
κοντά στη θάλασσα στον λοφίσκο της Αγίας Άννας. 
Έπρεπε λοιπόν τα ξύλα να μεταφερθούν στο ξενοδο-
χείο και συγκεκριμένα γύρω από το μαγειρείο. Γι’ αυτό 
όταν ερχόταν η βάρκα με τα ξύλα οι ιταλοί στρατιώτες 
διέταζαν κάθε άνθρωπο που έβλεπαν μπροστά τους 
να τα ξεφορτώσει και να τα μεταφέρει στο μαγειρείο, 
ακόμη και τα μικρά παιδιά που έπαιζαν στη παραλία 
τα υποχρέωναν να μεταφέρουν ξύλα. Ένα από αυτά 
ήμουν και εγώ.

Μετά τα γεγονότα της Αντιπάρου στο σπίτι του Σπύ-
ρου Τζαβέλα (όπως έχω αναφερθεί παλαιότερα), άρ-
χισαν οι συλλήψεις των μελών της Ομάδος Εθνικής 
Αντίστασης. Συνέλαβαν πολλούς μεταξύ αυτών και 
τον Πολυχρόνη Μουρλά του Νικολάου. Ο πατέρας μου 
ήταν πολύ στεναχωρημένος και τον άκουσα να λέει 
στη μητέρα μου, ότι τον Πολυχρόνη τον έχουν κρατού-
μενο προσωρινά σε μια αποθήκη στην «Πάνδροσο», 
κοντά στο μαγειρείο. Την πληροφορία την έλαβε από 
την γυναίκα του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Την άλλη 
μέρα, εγώ, μετά την πληροφορία αυτή, πήγα στην πα-
ραλία και περίμενα όπου είδα να έρχεται η βάρκα με 
τα ξύλα. Τότε πήγα εθελοντικά και μετέφερα ξύλα στο 
μαγειρείο. Ο σκοπός μου ήτο να δω που ήταν η απο-
θήκη. Όταν την βρήκα πήγα κοντά στην πόρτα, και του 
μίλησα σιγά-σιγά του Πολυχρόνη, λέγοντάς του ότι 
«είμαι ο μικρός Πολυχρόνης, και μεταφέρω ξύλα στο 
μαγειρείο, μήπως θέλεις κάτι;». Μου απάντησε: «να 
πεις του πατέρα σου να σου δώσει δύο περιοδικά να 
διαβάζω». Πήγα στο σπίτι μου που ήταν κοντά στη πα-
ραλία και είπα στον πατέρα μου ότι είχε συμβεί. Τότε 
εκείνος, μου είπε να περιμένω. Κάπου πήγε και επέ-
στρεψε σε λίγα λεπτά με δύο περιοδικά, και τα έβαλε 
κάτω από τα ρούχα μου. Αφού μου είπε με προσοχή 

να τα βάλω κάτω από την χαραμάδα της αποθήκης, 
έφυγα και πήγα στη βάρκα, που ακόμη ξεφόρτωναν 
τα ξύλα. Πήρα λίγα στα χέρια μου και ξεκίνησα για το 
μαγειρείο άφησα τα ξύλα. Κατόπιν πήγα στη πόρτα της 
;ποθήκης, αλλά δεν πρόσεξα αν κάποιος με έβλεπε, 
και με μια γρήγορη κίνηση τα πέρασα κάτω από την 
χαραμάδα τα περιοδικά. Αμέσως ένοιωσα ένα χέρι να 
με πιάνει από το λαιμό. Ήταν ένας ιταλός στρατιώτης. 
Μου έδωσε δύο χαστούκια και άρχισα να κλαίω. Με 
τραβούσε βίαια και με πήγε σε έναν ιταλό αξιωματικό. 
Άρχισαν να μιλούν μεταξύ των, και κατόπιν έφυγε ο 
στρατιώτης. 

Σε λίγα λεπτά ήλθε ο έλληνας διερμηνέας. Με ρώ-
τησε ποιος μου έδωσε τα περιοδικά, αφού πλέον 
τα είχαν πάρει από τον κρατούμενο, και του είπα «ο 
πατέρας μου». «Και τι είχαν μέσα». Απαντώ «τίπο-
τα». Κατόπιν τα μετάφρασε στον αξιωματικό, μετά 
με ρώτησε πως λέγομαι. Του απαντώ: «Πολυχρόνης 
Μουρλάς. Μόλις το μετέφρασε στον ιταλό αξιωματι-
κό, ήλθε κοντά μου και άρχισε να με κτυπά με μανία 
αδιαφορώντας για την ηλικία μου. Κατόπιν ήλθε και 
άλλος αξιωματικός και μιλούσαν με τον διερμηνέα. Εν 
συνεχεία με πήγε αυτός και με έκλεισε σε ένα δωμά-
τιο. Με κράτησαν αρκετές ώρες μόνο μου και μετά με 
άφησαν ελεύθερο. Τρέχοντας έφθασα στο σπίτι μας 
και είπα στη μητέρα μου όσα συνέβησαν. Τότε μου είπε 
ότι είχαν πάει δύο ιταλοί στρατιώτες με ένα διερμηνέα 
και συνέλαβαν τον πατέρα μου. Το βράδυ πολύ αργά 
τον άφησαν ελεύθερο, αφού τον ανέκριναν πολλές 
ώρες, αν μέσα στα περιοδικά είχε βάλει κάποιο μή-
νυμα στον κρατούμενο. Επίσης, του είπε ο διερμηνέας 
ότι δεν ήταν στη λίστα των υπόπτων που αναζητούσαν 
οι ιταλοί,  γι’ αυτό και τον άφησαν ελεύθερο.  Όμως 
για πολύ καιρό ήταν υπό παρακολούθηση ένεκα της 
συγγενείας με τον Πολυχρόνη Μουρλά. Αυτή ήταν μια 
άσχημη περιπέτεια για ένα μικρό παιδί 10 ετών, που 
μου έμεινε μια δυσάρεστη ανάμνηση. Ο εξαδελφός 
μου, Πολυχρόνης, όμως είχε μεταφερθεί μαζί με άλ-
λους συμπατριώτες του στις φυλακές Σύρου, κατόπιν 
στις φυλακές Καλλιθέας και μετά καταδικάσθηκαν 
από το ιταλικό στρατοδικείο, που καταδίκασε σε θά-
νατο: α) Τον άγγλο λοχαγό, Τζον Άτκινσον (ήδη νεκρό, 
β) τον κύπριο υπολοχαγό, Κυπριάδη ή Αρβανιτόπου-
λο, γ) τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Αντίπαρο, Σπύρο 

Τζαβέλα, δ) τον Φραγκίσκο Τσαντάνη (που μετέφερε 
άγγλους αξιωματικούς με τον βενζινοπλοίο του και ε) 
τον Βασίλη Πατέλη. Και οι τέσσερεις εκτελέσθηκαν 
στο Γ’ νεκροταφείο Νίκαιας. Επίσης, καταδικάσθηκαν 
σε ισόβια: ο Γιάννης Τσαντάνης και σε πολύχρονες φυ-
λακίσεις ο Νικόλαος Τσαντάνης και ο Ιωάννη Δεσύ-
πρης. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να εξαρθρώσουν όλο το 
δίκτυο των πατριωτών που βοήθησαν τη λειτουργία 
της μυστικής Βάσης Αντιπάρου. Συνέλαβαν πολλούς 
και τους οδήγησαν στο στρατοδικείο στις 18-20 Ιου-
νίου 1943.

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο: Τον Γεώργιο 
Ζαμπέτα, διοικητή χωροφυλακής Πάρου, τον Μιχάλη 
Κρίσπη, πρόεδρο κοινότητας, τον Ιάκωβο Ραγκούση, 
τον ιταλό Βέρο Λικέρι και τον Αργύρη Μαρινόπουλο. 
Σε ισόβια: τον Πολυχρόνη Μουρλά, τον Αγαπητό Κα-
τρή και τον Αντώνη Μουστάκα. Σε πολύχρονες φυ-
λακίσεις: Γεώργιο Χρονίδη, Γιώργο Πολυμενάκο, Ξε-
νοφών Κουφό, Παναγιώτη Κουτσουράκη και Νικόλαο 
Μουρλά (πατέρα του καταδικασθέντα σε ισόβια Πολυ-
χρόνη Μουρλά).

Από εκείνους που καταδικάσθηκαν σε θάνατο τε-
λευταία από το στρατοδικείο, γλύτωσαν την εκτέλε-
ση γιατί έπεσε ο Μουσολίνι, και πήραν χάρη. Ο Εμ-
μαν. Πατέλης πέθανε στις φυλακές Ρόδου, και πέντε 
πατριώτες πήραν τον δρόμο για τα στρατόπεδα της 
Γερμανίας: (Πολυχρόνης Μουρλάς, Αγαπητός Κατρής, 
Παναγιώτης Κουτσουράκης, Σπύρος Μουστάκας, Βε-
νιζέλος Ραγκούσης). Από αυτούς που δεν γύρισαν στην 
Πάρο μετά τη λήξη του πολέμου ήταν ο Πολυχρόνης 
Μουρλάς, ο Παναγιώτης Κουτσουράκης και ο Σπύρος 
Μουστάκας (αυτοί οι δύο πέθαναν από πείνα). Ο Πο-
λυχρόνης Μουρλάς του Νικολάου, εβεβαίωσε ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός ότι εφονεύθει την 3η Μαΐου 
1945 επί του πλοίου (α/π) «CAP ARCONA» στο λιμάνι 
LUBECK της Γερμανίας, στη διάρκεια βομβαρδισμού.

Τα όσα αναφέρω είναι σε μνήμην όλων όσοι έχασαν 
τη ζωή τους, για τον μεγάλο ηρωισμό τους και δίνουν 
μια μικρή ιδέα για έπος της Εθνικής Αντίστασης των 
ανθρώπων του νησιού μας.  

Πολυχρόνης Μουρλάς του Ιωάννου
Υ.Γ. Τα γεγονότα αυτά τα έχω λάβει από την εφημε-

ρίδα «παριανή γνώμη», τον Νοέμβριο του 1981.
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«Τα 
Καπετανέικα 
του Κώστα 
Γουζέλη»

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2019, για τρίτη χρονιά 
σας περιμένουμε στη Νάουσα της Πάρου, για «Τα Κα-
πετανέικα του Κώστα Γουζέλη».

Ένα ναυτικό αγώνα ξύλινων σκαριών που ταξιδεύ-
ουν με πανιά επίδειξης και μόνο.

Μία «μάζωξη» όλων εκείνων που είτε αγαπούν αυτά, 
είτε την όμορφη εικόνα που προσφέρουν όταν  μαζεύ-
ονται απ’ όλες τις γύρω θάλασσες, στη θάλασσα που 
έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Κώστας, 
στο κέντρο του Αιγαίου, τον κόλπο της Νάουσας, για 
να τον τιμήσουν.

Πρώτιστο σημείο αναφοράς λοιπόν, τα σκάφη με τις 
αρματωσιές τους. Αγκυροβολημένα ή αρμενίζοντας 
δίνουν τον ρυθμό τους στο Σεπτέμβρη μας. Πανέμορ-
φα, πολύπλοκα, ένας κόσμος σχοινιών, κόμπων, ξύλων, 
καταρτιών, ένας κόσμος λέξεων, ονομάτων, ορολογί-
ας. Μια συνεχής λικνίζουσα κίνηση.

«Μόνο οι πράξεις μας μετράνε. Αυτές δεί-
χνουν την πραγματική μας σύγκρουση με την 
κοινωνία».*

Σημείο δεύτερο. Οι άνθρωποι, τσούρμο όλοι των 
Καπετανέικων, όπου τα μικρά «Εγώ» χάνονται στο 
μεγάλο «Εμείς». Γίνονται όλοι «Ένα» κι αυτό μεγάλο 
πια, προσφέροντας στον κοινό σκοπό δημιουργεί την 
μοναδική ατμόσφαιρα που διακρίνει «Τα Καπετανέικα 
του Κώστα Γουζέλη». Εκείνοι που τα έζησαν ξέρουν, 
εκείνοι που θα έρθουν θα το γνωρίσουν. Το χωριό 
μοιάζει μαγεμένο, πλημμυρισμένο αγάπη, σαν από πα-
ραμύθι. 

«Θέλει προσπάθεια να βρίσκεσαι στο περι-
βάλλον της αγάπης και της δημιουργικότητας. 
Πρέπει να’ σαι λίγο σχοινοβάτης, λίγο Ρομπέν 
των δασών...».*

Καιρού επιτρέποντος, ετοιμαζόμαστε για ακόμα 
ένα αξέχαστο ταξίδι. Την οργάνωση του αγώνα έχει 
αναλάβει και φέτος η ομάδα των Καπετανέικων που 
απαρτίζεται από δεκάδες εθελοντές και χορηγούς 
που συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό, σε συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχος», το Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου Ν.Ο.Π και το Ναυτικό Όμιλο Νάουσας 
Πάρου «ΝΑΪΑΣ». 

Με την υποστήριξη, του Δήμου Πάρου, του Ναυπη-
γείου Π. Αλιπράντη και της Blue Star Ferries.

«Το θέμα είναι να προσεγγίζεις τα πάντα με 
σεβασμό. Να πράττεις με την καρδιά σου». *

Ελάτε να γεμίσουμε τη θάλασσα πανιά!
Σας περιμένουμε, ακολουθήστε, χωράμε 

όλοι.
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
9:00 π.μ.
Αφίξεις Σκαφών, Εγγραφές
8:00 μ.μ.
Έκθεση Antiparos International Photo Festival 

2019 με θέμα «Τα Καπετανέικα 2017-18»
9:00 μ.μ.
Προβολή του ντοκιμαντέρ, “Guardians of the 

Aegean” του Όμηρου Ευαγγελινού. (Διάρκεια: 87 min)
 
Σάββατο Σεπτεμβρίου 2019
10:00 π.μ.
Συνάντηση πληρωμάτων στον εκθεσιακό χώρο μα-

ρίνα Νάουσας. 
11:00 π.μ.
Απόπλους των σκαφών από το λιμάνι της Νάουσας
4:00 μ.μ.
Αγκυροβολία στο Καρνάγιο
5:00 μ.μ.
Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων, φαγητό και 

γλέντι στο καρνάγιο Π. Αλιπράντη.
Με εκτίμηση,

Ομάδα οργάνωσης
* Λόγια του Κώστα Γουζέλη

Με Αλεξανδρή 
ο Αστέρας!

Με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του 
Αστέρα Μαρμάρων έγινε γνωστό ότι ο Αλέξης Αλε-
ξανδρής αναλαμβάνει προπονητής της ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι στόχοι της ομάδας 
των Μαρμάρων είναι υψηλοί πλέον και γι’ αυτό τον 
λόγο ο πρόεδρος της ομάδας, Βαζαίος Πετρόπουλος 
ήλθε σε συμφωνία με τον κ. Αλεξανδή.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Μαρμάρων καταλήγει: 
«[…] Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής του 
Ολυμπιακού και τώρα προπονητής είναι ο εκλεκτός 
της διοίκησης για να υλοποιήσει το διετές σχέδιο της 
ανόδου στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων αρχικά, 
και στη συνέχεια με τις κατάλληλες προϋποθέσεις το 
επόμενο έτος την εκ νέου άνοδο της ομάδας στην Γ’ 
Εθνική.

Η πρόσληψη του κ. Αλεξανδρή στην τεχνική ηγεσία 
του Αστέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα 
αλλά για όλο το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο».

Σχολή 
διαιτησίας

Νέα σχολή διαιτησίας από 4 έως 6/10/2019 διορ-
γανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης 
Κυκλάδων για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Οι υποψήφιοι διαιτητές μπορούν να υποβάλουν τις 
αιτήσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσε-
ως, e-mail Κιν. Τηλ.) στην ηλεκτρονική δ/νση του συν-
δέσμου sedkak@gmail.com 

Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ (κανονισμοί – 
εμφάνιση - σφυρίχτρα). Αιτήσεις συμμετοχής έως και 
15/9/2019.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στις 
εργασίες των σχολών διαιτησίας έχουν άτομα ηλικίας 
άνω των 18 ετών, απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ανα-
γνωρισμένης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, με λευκό ποινικό μητρώο (να μην έχουν 
καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη).

Beach Volley
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου διοργάνωσε τουρνουά 

beach volley στις 24 Αυγούστου 2019 για αθλητές 
έως 21 ετών.

Οι νικητές ήταν η ομάδα του Ιάκωβου Καφούρου και 
Παναγιώτη Γεωργιάδη, που νίκησαν 2-1 σετ την ομά-
δα του Παναγιώτη Λέλου και Μάρκου Σαββίδη. Στην 
τρίτη θέση ήταν η ομάδα του Νικόλα Βαρθακούρη και 
Γεωργίας Χαραλάμπους.

Προπονήσεις 
βόλεϊ 

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ανακοίνωσε την έναρξη 
εγγραφών για τα αγωνιστικά τμήματα πετοσφαίρισης 
παγκορασίδων, κορασίδων, γυναικών, ακαδημίας αγο-
ριών και κοριτσιών από την Δ’ τάξη δημοτικού σχο-
λείου.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι για μία εβδομάδα οι προπο-
νήσεις είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με 
τον έφορο της ομάδας (Φραγκίσκος Βιδάλης), στον 
αριθμό 6938 024474 και την προπονήτρια της ομά-
δας (Μαρία Λακταρίδου), στον αριθμό 6947 206950.

Κολυμβητική 
ημερίδα

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα του 
Ναυτικού Ομίλου Πάρου στη διασυλλογική ημερίδα 
κολύμβησης με την επωνυμία «Βικέλεια 2019», που 
πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό κολυμβητήριο δήμου 
Σύρου, «Δημήτριος Βικέλας», το διήμερο Σάββατο και 
Κυριακή 31/8- 1/9. 

Στους αγώνες πήραν μέρος 8 ομάδες και ο ΝΟΠ 
συμμετείχε συνολικά με 12 κολυμβητές-τριες πετυχαί-
νοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε πολλά από τα αγω-
νίσματα εξασφαλίζοντας επάξια και πολλαπλώς την 
παρουσία τους στο βάθρο των απονομών.

Ο ΝΟΠ κέρδισε 20 χρυσά μετάλλια, τρία αργυρά και 
5 χάλκινα.
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Πανόραμα 
πρωταθλήματος 
ΕΠΣ Κυκλάδων

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλά-
δων η κλήρωση των πρωταθλημάτων για την περίοδο 
2019-2020. Η κλήρωση του πρωταθλήματος έχει ως 
εξής:

Α’ ΕΠΣΚ
Η Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων απαρτίζεται από 

τις συριανές ομάδες, Πάγος και ΑΟ Σύρου, τις ομάδες 
της Θήρας, Πύργος και Καρτεράδος, τον ΑΟ Σερίφου, 
τον ΑΟ Μυκόνου, τον Πανναξιακό και τον Αθλητικό 
Όμιλο Πάρου.

1η αγωνιστική
ΑΟΠ – Μύκονος
Πύργος – Πάγος
Σέριφος – Καρτεράδος
ΑΟ Σύρου – Πανναξιακός
2η αγωνιστική
Πύργος – ΑΟΠ
Μύκονος – Σέριφος
Πάγος – ΑΟ Σύρου
Πανναξιακός – Καρτεράδος
3η αγωνιστική
ΑΟΠ – Σέριφος
ΑΟ Σύρου – Πύργος
Πανναξιακός – Μύκονος
Καρτεράδος - Πάγος
 4η αγωνιστική
ΑΟ Σύρου – ΑΟΠ
Σέριφος – Πανναξιακός
Πύργος – Καρτεράδος
Μύκονος - Πάγος
5η αγωνιστική
ΑΟΠ – Πανναξιακός
Καρτεράδος – ΑΟ Σύρου
Πάγος – Σέριφος
Μύκονος – Πύργος
6η αγωνιστική
Καρτεράδος – ΑΟΠ
Πανναξιακός – Πάγος
ΑΟ Σύρου – Μύκονος
Σέριφος – Πύργος
7η αγωνιστική
Πάγος – ΑΟΠ
Μύκονος – Καρτεράδος
Πύργος – Πανναξιακός
Σέριφος – ΑΟ Σύρου
8η αγωνιστική
Μύκονος – ΑΟΠ
Πάγος – Πύργος
Καρτεράδος – Σέριφος
Πανναξιακός – ΑΟ Σύρου
9η αγωνιστική
ΑΟΠ – Πύργος
Σέριφος – Μύκονος
ΑΟ Σύρου – Πάγος
Καρτεράδος – Πανναξιακός
10η αγωνιστική
Σέριφος – ΑΟΠ
Πύργος – ΑΟ Σύρου
Μύκονος – Πανναξιακός
Πάγος – Καρτεράδος
11η αγωνιστική
ΑΟΠ – ΑΟ Σύρου
Πανναξιακός – Σέριφος
Καρτεράδος – Πύργος
Πάγος – Μύκονος

12η αγωνιστική
Πανναξιακός - ΑΟΠ
ΑΟ Σύρου – Καρτεράδος
Σέριφος – Πάγος
Πύργος - Μύκονος
13η αγωνιστική
ΑΟΠ – Καρτεράδος
Πάγος – Πανναξιακός
Μύκονος – ΑΟ Σύρου
Πύργος – Σέριφος
14η αγωνιστική
ΑΟΠ – Πανναξιακός
Καρτεράδος – Μύκονος
Πανναξιακός – Πύργος
ΑΟ Σύρου – Σέριφος
Β’ ΕΠΣΚ
Α’ Όμιλος
Στον 1ο Όμιλο της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΚ μετέχουν 

οι συριανές ομάδες, Ελλάς και Αίας, ο Παμμηλιακός, ο 
ΠΑΣ Τήνου και ο Πανσιφναϊκός.

Η πρώτη αγωνιστική του Ομίλου έχει ως εξής:
Ελλάς Σύρου – Παμμηλιακός
ΠΑΣ Τήνου – Αίας Σύρου.
Ρεπό: Πανσιφναϊκός.
Β’ Όμιλος
Ο 2ος Όμιλος της ΕΠΣΚ είναι ουσιαστικά όμιλος των 

παριανών ομάδων με τον Αστέρα Μαρμάρων, τον 
Νηρέα, τον Μαρπησσαϊκό και τον ΑΟ Πάρου, που θα 
συμμετέχει και σ’ αυτήν την κατηγορία, με τη δεύτερη 
ομάδα του. Τον Β’ Όμιλο της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Κυκλάδων συμπληρώνει ο ΑΠΣ Κύθνου.

1η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Κύθνος
ΑΟΠ Β’ – Νηρέας
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός
2η αγωνιστική
ΑΟΠ Β’ – Αστέρας Μαρμάρων
Μαρπησσαϊκός – Κύθνος
Ρεπό: Νηρέας
3η αγωνιστική
Κύθνος – ΑΟΠ Β’
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Αστέρας Μαρμάρων
4η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός
Κύθνος – Νηρέας
Ρεπό: ΑΟΠ Β’
5η αγωνιστική
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ Β’
Ρεπό: Κύθνος
* Οι αγώνες στον Β’ γύρο θα πραγματοποιηθούν 

στην έδρα των φιλοξενουμένων.
Γ’ Όμιλος
Στον Γ’ Όμιλος της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΚ μετέ-

χουν οι Ναξιώτικες ομάδες, ΠΑΣ Νάξου, Αστέρας Τρα-
γαίας και Φιλώτι, ο ΑΣ Ίου και ο Πανθηραϊκός Β’.

 Κ-16
Το πρωτάθλημα Κ-16 θα διεξαχθεί σε τρεις Ομίλους. 

Στον 1ο Όμιλο μετέχουν οι συριανές ομάδες, Αίας, Πά-
γος, οι μυκονιάτικες Άνω Μερά και ΑΟ Μυκόνου, ο 
Ανδριακός και ο ΠΑΣ Τήνου.

Στον Γ’ Όμιλο μετέχουν οι ναξιώτικες ομάδες, ΠΑΣ 
και Πανναξιακός, οι θηραϊκές, Πανθηραϊκός και Θύελ-
λα και ο ΑΣ Ίου.

Στον Β’ Όμιλο μετέχουν οι παριανές ομάδες, ΑΟΠ, 
Μαρπησσαϊκός, Αστέρας Μαρμάρων, Νηρέας και από 
τη Μήλο ο Παμμηλιακός.

1η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Νηρέας
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Παμμηλιακός
2η αγωνιστική
Νηρέας – ΑΟΠ
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός
Ρεπό: Αστέρας Μαρμάρων
3η αγωνιστική
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων
Παμμηλιακός – Νηρέας
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός
4η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – Παμμηλιακός
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: ΑΟΠ
5η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων
Παμμηλιακός ΑΟΠ
Ρεπό: Νηρέας 
* Οι αγώνες στον Β’ γύρο θα πραγματοποιηθούν 

στην έδρα των φιλοξενουμένων.
Κ-14
Το πρωτάθλημα Κ-14 θα διεξαχθεί σε τρεις Ομί-

λους. Στον 1ο Όμιλο μετέχουν οι ομάδες: ΠΑΣ Τήνου, 
Μύκονος, Ανδριακός, Πάγος, Αίας Σύρου, Άνω Μερά 
και Κανονιέρηδες Σύρου.

Στον 2ο Όμιλο μετέχουν οι ομάδες Σύρος 2002, 
Νέος ΑΟ Σύρου, Ιέραξ 1969, Παμμηλιακός, Κύθνος 
και Νηρέας.

Στον 3ο Όμιλο θα μετέχουν οι ναξιώτικες ομάδες, 
Φιλώτι και ΠΑΣ Νάξου, οι θηραϊκές Πανθηραϊκός και 
Θύελλα και οι παριανές ομάδες, ΑΟΠ και Μαρπησσα-
ϊκός.

Κ-12
Το πρωτάθλημα Κ-12 θα διεξαχθεί σε τέσσερις Ομί-

λους. Ο 1ος Όμιλος απαρτίζεται από τις συριανές ομά-
δες: Κανονιέρηδες και Σύρος 2002, την Άνω Μερά και 
τον ΠΑΣ Τήνου.

Στον 2ο Όμιλο μετέχουν ο Αίας Σύρου, ο Νέος ΑΟ 
Σύρου, η Μύκονος και ο Ανδριακός.

Στον 3ο Όμιλο μετέχουν οι παριανές ομάδες: Μαρ-
πησσαϊκός, Νηρέας, ΑΟΠ και ο Παμμηλιακός.

Στον 4ο Όμιλο μετέχουν η Θύελλα Καμαρίου, ο Παν-
θηραϊκός, η Ίος, ο ΠΑΣ Νάξου και το Φιλώτι.

Αθλητικά



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