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Ανεμογεννήτριες: 
«Δεν 
εφησυχάζουμε...»

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύ-
που σχετικά με τη συνάντηση στο Κ.Α.Σ. για την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί μας και άλλα 
θέματα.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Την Τρίτη 08/10/2019 συνεδρίασε το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) στην Αθήνα προκειμέ-
νου να εξετάσει την από Φεβρουαρίου 2017 μελέτη 
τροποποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
που αφορά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων (ΑΠΕ) 
στην Πάρο - Τήνο- Άνδρο και Νάξο.

Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε θεσμικά ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Ηλίας Κουντρομιχά-
λης συνεπικουρούμενος από τον κ. Τρύφωνα Κόλλια, 
Νομικό εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Η διαδικασία υπήρξε πολύωρη το δε 17μελες ΚΑΣ 
δια των ερωτήσεων των μελών του έδειξε σημαντικό 
ενδιαφέρον (πέραν του ζητήματος των προστατευό-
μενων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) αναφο-
ρικά με τη θέση μας  συνολικά ως προς το ζήτημα 
της εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων. Υπήρξαν 
ερωτήσεις του τύπου «δηλαδή η Πάρος δεν θέλει τις 
ΑΠΕ; Θέλει το πετρέλαιο; ή δεν πρέπει επιτέλους η 
Πτολεμαΐδα να μην είναι η μόνη που σηκώνει το βά-
ρος της ηλεκτροδότησης;».

Από πλευράς εκπροσώπησης του Δήμου Πάρου, 
δόθηκαν οι δέουσες απαντήσεις που αφορούσαν την 
προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, την 
τουριστική υποβάθμιση της Πάρου, την γεωφυσική 
της θέση και μορφολογία του εδάφους της, την αι-
σθητική υποβάθμιση, καθώς και για το ενεργειακό και 
οικονομικά ατελέσφορο των Αιολικών Πάρκων δε-
δομένης της προβληματικότητάς  τους και της αδυ-
ναμίας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Επι-
πλέον τέθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα του δικτύου, των 
Βυζαντινών -Μεσαιωνικών δρόμων που υπάρχει στο 
νησί μας, οι Μονές  και τα Ξωκλήσια και τα Αρχαία 
Λατομεία που μετά βεβαιότητας θα υποστούν ανεπα-
νόρθωτο πλήγμα.

Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Κουντρομι-
χάλη στο τέλος της ακρόασης έγινε γνωστό προς τα 
μέλη της ΚΑΣ, ότι ολόκληρη η κοινωνία της Πάρου 
είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο εγκατάστασης και λει-
τουργίας  ΑΠΕ και ότι είναι αποφασισμένη να αντι-
δράσει με κάθε τρόπο συνολικά σε κάθε προσπάθεια 
των εταιρειών για την εγκατάσταση τους.

Η συγκροτημένη παρουσία μας στην συνεδρίαση 
με στοιχεία και αντικειμενικά δεδομένα μόνο να προ-
σθέσει έχει στην προσπάθειά μας. Αυτό διαφάνηκε 
εξάλλου από την συνεδρίαση, καθώς μια «τυπική δι-
αδικασία» όπως έλεγαν οι εκπρόσωποι της εταιρίας 
ότι είναι το ΚΑΣ, μετατράπηκε σε εννέα (9)!!! ώρες 
συνεδρίασης κατ’  αντιπαράσταση εξέτασης ημών και 
της εταιρείας.

Κανείς δεν εφησυχάζει και είμαστε έτοιμοι για τα 
επόμενα βήματα μας (νομικά ή άλλα) προκειμένου να 
διατηρήσουμε το νησί μας αλώβητο από τέτοιου εί-
δους παρεμβάσεις που υποβαθμίζουν το Περιβάλλον 
μας, την αισθητική μας, και την Πολιτιστική μας Κλη-
ρονομιά.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ-ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ».

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Στο παραπάνω θέμα και τα όσα περίεργα προη-
γήθηκαν (το γεγονός δημοσιοποιήθηκε αρχικά μέσω 
σελίδας κοινωνικής δικτύωσης από τον αντιδήμαρχο, 
Ηλ. Κουντρομιχάλη και ενώ δεν ήταν ενήμερη η δη-
μοτική επιτροπή κατά της εγκατάστασης ανεμογεννη-
τριών στο νησί μας), η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου στις 
10/10/19 δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου: Κανένας εφησυ-
χασμός, καμιά υποχώρηση

Την Τρίτη 8/10 συνεδρίασε το Κεντρικό Αρχαιολο-
γικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ) με θέμα τη γνωμοδότηση επί 
της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της 
μελέτης για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων 
για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο.  

Για το γεγονός αυτό ο Δήμαρχος Πάρου ενημερώ-
θηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού την Παρασκευή 
4/10. Χωρίς όμως να ενημερώσει όπως όφειλε για 
τη συνεδρίαση αυτή, την αρμόδια Δημοτική Επιτρο-
πή αποφάσισε να παραστεί στην συνεδρίαση του 
ΚΑΣ, για λογαριασμό της Πάρου ο αντιδήμαρχος Η. 
Κουντρομιχάλης. Χαρακτηριστικό της προετοιμασί-
ας τους είναι ότι ο Δήμαρχος ζήτησε από μέλος της 
Δημοτικής Επιτροπής κατά των ανεμογεννητριών, 
πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση του αντιδη-
μάρχου, το βράδυ της Δευτέρας 7/10! Οι αιρετοί και 
οι εκπρόσωποι των φορέων που είναι μέλη της Δη-
μοτικής Επιτροπής κατά των ανεμογεννητριών, έχουν 
δώσει μάχες επί σειρά ετών για την ενημέρωση του 
Παριανού λαού, την ανάπτυξη του κινήματος αντίστα-
σης κατά της καταστροφής του νησιού μας και επά-
ξια έχουν εκπροσωπήσει την Πάρο στα Μ.Μ.Ε. και σε 
σχετικές συναντήσεις. 

Η απαξιωτική στάση του δημάρχου απέναντι στα 
μέλη της Δημοτικής Επιτροπής δημιουργεί εύλογα 
ερωτηματικά.

Μέλη της επιτροπής  έχουν διαθέσει άπειρες εργα-
τοώρες για να υπάρξουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα 
που αναδεικνύουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα 
μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το περι-
βάλλον, η υγεία των κατοίκων, η οικονομία του νη-
σιού από τις αδηφάγες ορέξεις των «επενδυτών». Η 
Πάρος είχε την ευκαιρία και το δικαίωμα να παρα-
σταθεί στο ΚΑΣ και να αναπτύξει ολοκληρωμένα, 

σθεναρά και τεκμηριωμένα την επιχειρηματολογία 
της εναντίον των αιολικών πάρκων στο νησί μας, με 
τρόπο που δε θα άφηνε περιθώρια διαπραγμάτευσης. 
Αντί γι αυτό εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο Η. 
Κουντρομιχάλη, που ποτέ στο παρελθόν, ενεργά του-
λάχιστον, δεν μετείχε στο κίνημα κατά της εγκατάστα-
σης των αιολικών πάρκων στο νησί μας και παρουσι-
άστηκε στο ΚΑΣ με λανθασμένα στοιχεία που του 
είχαν δοθεί από τον Δήμο.

Δεν προδικάζουμε ότι με άλλη εκπροσώπηση, η 
γνωμοδότηση του ΚΑΣ θα είχε για μας σίγουρα αίσιο 
τέλος. Θα είχαμε όμως εξαντλήσει από μέρους μας 
τις δυνατότητες. 

Γνωρίζουμε τις σκοπιμότητες που καθορίζουν 
τις αποφάσεις των γνωμοδοτικών οργάνων, 
όταν υπάρχουν συγκεκριμένες κυβερνητικές 
επιλογές για επενδύσεις στην περιβόητη «πρά-
σινη ανάπτυξη». 

Με τη στάση του ο Δήμαρχος έδωσε ένα ακόμα 
δείγμα, πως εννοεί τη συνεργασία με όσους «δεν 
είναι δικοί του». Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγι-
νε κριτική από μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη 
συμπεριφορά του αυτή, είπε «θα μπορούσα να σας 
αποκρύψω ότι γνώριζα για τη συνεδρίαση του 
ΚΑΣ»!

Στο παρελθόν στο όνομα του παν-Παριανού κινή-
ματος κατά της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, 
αγνοήσαμε  «γκέλες» του Δημάρχου σε σχέση με τη 
δέσμευση της Δημοτικής Επιτροπής απέναντι στον 
Παριανό λαό. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η στάση μας 
παρεξηγήθηκε. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι δεν θα έχει 
συνέχεια.

Απέναντι στις διεκδικήσεις που έχουν υιοθε-
τηθεί από το παριανό λαό εμείς, και όχι μόνο 
εμείς, είμαστε αμετακίνητοι και καλούμε τις πα-
ριανές και τους παριανούς σε εγρήγορση, για 
να παλέψουμε να μη περάσουν τα συμφέροντα 
της καταστροφής του τόπου».

Ενέργεια

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 514

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 αποκλεισμός 
του 50% του 
παριανού 
εκλογικού 
σώματος

Με αφορμή τα όσα περίεργα συνέβησαν με τις κυ-
βερνητικές παρεμβάσεις και τις τροποποιήσεις του 
Νόμου «Κλεισθένης», με τον αποκλεισμό ουσιαστικά 
της αντιπολίτευσης στα διοικητικά συμβούλια των 
δημοτικών επιχειρήσεων, από τη Λαϊκή συσπείρωση 
Πάρου, υπό τον τίτλο: «Η δημοκρατία τους και ο 
«κορσές» της…», δημοσιεύτηκε το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «φρόντισε» με τον «Κλεισθέ-
νη» να κάνει ακόμα πιο εχθρική την τοπική διοίκηση 
απέναντι στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, ακόμα πιο 
φιλική στις επενδύσεις και τη κερδοφορία των επι-
χειρηματικών ομίλων, στις δραστηριότητες δήμων 
και περιφερειών (απορρίμματα, υποδομές, αξιοποί-
ηση δημοτικής περιουσίας κλπ). Η ΝΔ παίρνοντας 
τη κυβερνητική σκυτάλη το πήγε παραπέρα και ήδη 
επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τοπι-
κή διοίκηση. Με πρόφαση την υποτιθέμενη «ακυβερ-
νησία» των δήμων λόγω της εφαρμογής της απλής 
αναλογικής, η κυβέρνηση έφερε μια σειρά τροπολο-
γιών σχετικών με τη διοίκηση τους, όπου η «κεντρική 
ιδέα» είναι:

Ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα και 

τη λαϊκή θέληση, από-
λυτος «άρχοντας του 
παιχνιδιού» ο Δήμαρ-
χος. Δικλείδα ασφαλείας 
της εξουσίας του η Εκτε-
λεστική Επιτροπή του δή-
μου (αποτελούμενη μόνο 
από αιρετούς της πλειο-
ψηφίας). Ταυτόχρονα μια 
σειρά ουσιαστικές αρμο-
διότητες  του δημοτικού 

συμβουλίου πέρασαν στην οικονομική επιτροπή, που 
είναι 7μελής με 5 μέλη από την πλειοψηφία και 2 
από την μειοψηφία. Αυτή είναι η δημοκρατία που 
έχουν στο μυαλό τους οι κυβερνητικοί για το 
50% των παριανών ψηφοφόρων στις πρόσφα-
τες εκλογές. Για τα διοικητικά συμβούλια των 
Νομικών προσώπων, των επιχειρήσεων και εται-
ρειών του Δήμου το 60% επί του συνόλου των 
μελών του Δ.Σ υποδεικνύεται υποχρεωτικά από 
το Δήμαρχο. Για να καταλάβει κανείς τι τελικά επε-
δίωκαν  όταν νομοθετούσαν αναφέρουμε δύο παρα-
δείγματα:

Α) η κάθε σχολική επιτροπή του Δήμου μας εί-
ναι 9/μελής. Μετέχουν δύο  διευθυντές σχολείων, 
ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμό-
νων, ένας μαθητής ή νηπιαγωγός και πέντε οριζόμενοι 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βάση της τροπολογίας 
όμως το 60% των 9 μελών, λόγω στρογγυλοποίησης 
στην αμέσως επόμενη μονάδα είναι 6.  

Ενώ οι οριζόμενοι είναι πέντε  ο Δήμαρχος 
πρέπει να ορίσει έξι! 

Β) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντι-
πάρου έχει 11 μέλη. Ορίζονται από τη Πάρο πέ-
ντε  και από την Αντίπαρο τρεις. Ο Δήμαρχος Πάρου 
ορίζει τέσσερις  και έναν  η Λαϊκή Συσπείρωση. Ο 

Δήμαρχος Αντιπάρου δύο και έναν η αντιπολίτευση.
Άρα το 50% του Παριανού λαού θα εκφράζε-

ται με τέσσερις ενώ το υπόλοιπο 50% με έναν!
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ορίστηκαν 

κάτω από ανάλογη διαδικασία, σχεδόν όλα τα διοικη-
τικά συμβούλια δημοτικών Νομικών Προσώπων και 
εταιριών.

Καταθέσαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις 
κυβερνητικές τροπολογίες που βιάζουν την 
πρόσφατη λαϊκή θέληση, το οποίο με ευθύνη 
της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου 
δεν έγινε αποδεκτό.

Άλλοι δεν το αποδέχθηκαν προασπιζόμενοι τη 
κομματική τους ταυτότητα και άλλοι αναγνω-
ρίζοντας το δίκιο μας στα λόγια, συντάχθηκαν 
τελικά με τους πρώτους, στέλνοντας όλοι τους 
«περίπατο» την προεκλογική τους ανεξαρτησία.

Ο δήμαρχος και η πλειοψηφία του δεν χάνουν ευ-
καιρία να διαλαλούν ότι επιδιώκουν συναίνεση και 
συνεργασία με την αντιπολίτευση. Άλλα όμως τα 
λόγια και άλλες οι πράξεις. Στις σχολικές επιτροπές 
δεν πρότεινε κανένα σύμβουλο της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» ενώ αυτή διαθέτει τρείς εκλεγμένους εκπαι-
δευτικούς. Αντίθετα πρότεινε και έκανε πρόεδρό τους 
δημότη!  

Στην Επιτροπή υποστήριξης του Γραφείου Αθλητι-
σμού και Νέας Γενιάς δεν πρότεινε κανένα της αντι-
πολίτευσης αιρετό ή υποψήφιο ενώ διαθέτουμε και 
αθλητές και ενδιαφερόμενους.

Έτσι αντιλαμβάνονται τη συνεργασία και τη 
συνυπευθυνότητα. Οι επιλογές προφανώς, είναι 
δικές τους και η δική μας πορεία είναι προδια-
γεγραμμένη:

Μπροστά οι ανάγκες του παριανού λαού, η 
καθημερινότητα του, η ποιότητα της ζωής του, 
κόντρα στα συμφέροντα των λίγων».

Τοπικές ειδήσεις

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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Η πρόεδρος του συλλόγου προστασίας ζώων 
Πάρου «PAWS», Αργυρώ Ελευθεριάδου, παρα-
χώρησε μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα μας σχετικά με το πρόβλημα των εγκαταλειμμέ-
νων ζώων στο νησί μας, όσο και για άλλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις στην 
Πάρο.

Ακόμα, η κ. Ελευθεριάδου, μίλησε για τη δημιουργία 
του πρότυπου καταφύγιου ζώων στο Μαράθι, καθώς 
και για άλλα ζητήματα του συλλόγου «PAWS».

Η συνέντευξη της κ. Ελευθεριάδου, έχει ως εξής:

κα Ελευθεριάδου, είσαστε στην τελική ευθεία 
για την κατασκευή ενός πρότυπου καταφυγίου 
στην Πάρο, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 
Πείτε μας πως ξεκίνησε αυτό «το ταξίδι»;

Α.Ε.: «Το «ταξίδι» ξεκίνησε πριν 4 χρόνια περίπου, 
όταν μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου, ξεκινήσαμε 
την έρευνα για εξεύρεση χώρου κατάλληλου για την 
κατασκευή ενός μόνιμου και σύγχρονου καταφυγίου 
για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην Πάρο. Αφού 
ο χώρος στον οποίο τα φιλοξενούμε, είναι ιδιωτικός 
και ο ιδιοκτήτης του μας τον έχει ήδη ζητήσει  για 
ιδιόχρηση. 

Επειδή όμως όλες οι μέχρι τότε προσπάθειές μας 
αποδείχτηκαν άκαρπες, αφού όσοι  χώροι μας είχαν 
προταθεί, ήταν ακατάλληλοι (σε οικισμούς, αιγια-

λούς, λατομεία, ΧΥΤΑ, βιολογικό καθαρισμό κλπ.) ή 
ακόμα, δεν πληρούσαν τις από τον Νόμο απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για δημιουργία καταφυγίου ζώων 
(επαρκής έκταση, μη δασικό, χωρίς αρχαιολογικά ευ-
ρήματα κ.ά.), την άνοιξη του 2018, ιδιοκτήτης αγρο-
κτήματος 9,6 στρεμμάτων περίπου, στη θέση Μαράθι 
(χαρακτηρισμένη ως αγροκτηνοτροφική περιοχή), 
μας πρότεινε την αγορά του εν λόγω κτήματος σε 
ιδιαίτερα δελεαστική τιμή. Έτσι, αφού συγκεντρώσα-
με το απαιτούμενο ποσό από δωρεές και λάβαμε την 
βεβαίωση χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία, 
προχωρήσαμε στην αγορά του ακινήτου στο όνομα 
του συλλόγου «PAWS». Ενώ αμέσως μετά, με την βο-
ήθεια χορηγών και εθελοντών, εκδόθηκαν και όλες οι 
απαραίτητες άδειες: Αρχαιολογίας, Πολεοδομίας και 
τον περασμένο Ιούλιο, και η άδεια ίδρυσης του κατα-
φυγίου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ και να ευχαρι-
στήσω δημόσια τόσο την κ. Φωτεινή Μεχτάρη, προ-
ϊσταμένη της Δ/νσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων καθώς 
και τον κ. Νίκο Τσιγώνια, κτηνίατρο και προϊστάμενο 
Τμήματος Κτηνιατρικής Πάρου, για την μεγάλη τους 
συμπαράσταση και βοήθεια σε όλη την μέχρι σήμερα 
πορεία νομιμοποίησης του καταφυγίου μας. Με αυτή 
την ευκαιρία, επιθυμώ να αναφερθώ και στην εξαί-
ρετη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα με τον κ. 
Τσιγώνια στην διαδικασία διαχείρισης των αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς στην Πάρο».

Τα οικονομικά

Το έργο ακούγεται πολύ δύσκολο και τα χρή-
ματα που έχουν δαπανηθεί είναι πάρα πολλά. 
Ο σύλλογός σας πως τα έχει καταφέρει; Είχατε 
βοήθεια;

Α.Ε.: «Αν είχαμε βοήθεια, το καταφύγιο θα λει-
τουργούσε ήδη! Πέρα από το κόστος της γης, το 
κατασκευαστικό κόστος υπολογίζεται να φτάσει τα 
135.000 ευρώ. Υπέρογκο ποσό για τις δυνατότητες 
του συλλόγου μας που, ως μη κερδοσκοπικός, λει-
τουργεί με δωρεές και χορηγίες. Ενώ, παράλληλα, τα 
ετήσια έξοδά του για την διαχείριση του προγράμμα-
τος αδέσποτων ζώων στο νησί, ανέρχονται σε 80-
90.000 ευρώ περίπου.

Μέχρι σήμερα, καταφέραμε με δωρεές και χορηγί-
ες (σε χρήμα και είδος) να επενδύσουμε 71.000 ευρώ 
περίπου, ενώ υπολείπονται 64.000 ευρώ μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου. Από αυτό το ποσό, έχουμε 
ήδη εξασφαλίσει 38.000 ευρώ περίπου (σε δωρεές 

και χορηγίες), με αποτέλεσμα να μας λείπουν ακό-
μα 26.000 ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Σκεφθείτε ότι μόνο για την ηλεκτροδότηση του κατα-
φυγίου, η ΔΕΔΔΗΕ μας ζητάει να προκαταβάλλουμε 
μετρητά (!) 12.000 ευρώ περίπου!

Το ενθαρρυντικό για εμάς είναι ότι, τόσο μεγάλοι 
θεσμικοί χορηγοί όσο και ιδιώτες δωρητές, μας έχουν 
εμπιστευθεί απόλυτα και πιστεύουν στο σημαντικό 
αυτό έργο που εκτελείται στο νησί. Με αποτέλεσμα, 
να έχουμε ήδη εξασφαλίσει πόρους επαρκείς για να 
ολοκληρώσουμε μέχρι και  το 80% του έργου. Πι-
στεύουμε ότι σύντομα θα εξευρεθεί και το υπόλοιπο 
ποσό που ανέρχεται στις 26.000 ευρώ περίπου (από 
το οποίο όπως ανέφερα, 12.000 ευρώ περίπου είναι 
για την ΔΕΔΔΗΕ!..)».

Ο δήμος Πάρου

Οι φιλοζωικοί σύλλογοι της Πάρου ουσια-
στικά υποκαθιστούν την υποχρέωση της δη-
μοτικής αρχής απέναντι στα αδέσποτα όπως 
ορίζει ο νόμος. Ποια είναι η βοήθεια που έχετε 
στην διάρκεια του χρόνου από τον δήμο;

Α.Ε.: «Όπως είναι ήδη γνωστό, ο δήμος εγκρίνει 
κάθε χρόνο 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
24% ΦΠΑ) από το δημοτικό πρόγραμμα για στειρώ-
σεις και ιατρικές υπηρεσίες προς τα αδέσποτα του 
νησιού. Το ποσό αυτό βέβαια κατανέμεται ισόποσα σε 
δύο κτηνιάτρους οι οποίοι και το διαχειρίζονται και 
αφορά και τις δύο φιλοζωικές οργανώσεις του νη-
σιού. 

Αυτό όμως που χρειάζεται είναι η ουσιαστική συμ-
βολή των δημοτικών υπηρεσιών στην διαχείριση του 
προγράμματος των αδέσποτων ζώων στο νησί, όπως 
εξάλλου ορίζει και η ίδια η νομοθεσία. Όπως συμβαί-
νει και με άλλους δήμους στη χώρα, θα έπρεπε να έχει 
ήδη δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία στον δήμο που θα 
δέχεται αιτήματα πολιτών για αδέσποτα, χτυπημένα, 
εγκαταλειμμένα και ζώα που χρειάζονται βοήθεια. Θα 
έπρεπε να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο δημοτικό 
αυτοκίνητο με άτομα εκπαιδευμένα και με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό για την περισυλλογή αδέσποτων, 
καθώς και χώρος φιλοξενίας αυτών. Όλα αυτά τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Δήμου, εκτελού-
νται εδώ και χρόνια από τους ελάχιστους εθελοντές 
των φιλοζωικών οργανώσεων του νησιού, οι οποίοι 
όπως σωστά το είπατε, υποκαθιστούν τον δήμο ως 
προς τις υποχρεώσεις και ευθύνες του στον τομέα 
αυτό. Επίσης, ο δήμος οφείλει να ευαισθητοποιεί και 
να ενημερώνει συνεχώς τους πολίτες για την σωστή 
συμπεριφορά τους προς τα ζώα. Είναι θέμα παιδείας 
και πολιτισμού και θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιό-
τητα σε ένα ανερχόμενο τουριστικό προορισμό όπως 
η Πάρος!».

Κακοποίηση των ζώων

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος 
για την κακοποίηση των ζώων, ρίχνουν φόλες 
στις Λεύκες, έχουμε και την παραδοσιακό πε-
ριορισμό των παραγωγικών ζώων με τις πα-
στούρες. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το 
πολύ σοβαρό θέμα.

Α.Ε.: «Πράγματι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα! 
Και δυστυχώς επαναλαμβάνεται συχνά παρόλες τις 
παροτρύνσεις προς τους κατοίκους και τις επισημάν-
σεις. Όπως ανέφερα και πριν, είναι θέμα παιδείας! Οι 
φιλοζωικές του νησιού έχουν κάνει και συνεχίζουν 
να κάνουν κάθε προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού 
για τη φιλοζωία, ενώ έχουν συχνά ανακοινώσει μέσω 
των δικτύων ενημέρωσης τις αντίστοιχες ποινές και 
πρόστιμα που επιβάλλει ο Νόμος. 

Σχετικά με τις φόλες, το εύλογο ερώτημα που γεν-
νιέται είναι ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ; Κι εδώ ερχόμαστε 
στο θέμα των στειρώσεων. Εγώ προσωπικά και αρκε-
τοί συνάδελφοί μου, είμαστε κατά των στειρώσεων, 
υπό μία προϋπόθεση όμως: να υπάρχει κάποιος που 
θα αναλάβει και θα φροντίσει τα νεογέννητα μετά και 
δεν θα τα πετάξει σε κάδους, στη θάλασσα, σε αυ-

Αργυρώ Ελευθεριάδου: 
«Σύγχρονο καταφύγιο, 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών»
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λές, χαντάκια, αγρούς και όπου βρει. Και το χειρότε-
ρο, να τα θανατώσει μόλις μεγαλώσουν! Δεν φταίνε 
τα ζώα που πολλαπλασιάζονται. Αυτή είναι η φύση 
τους. Φταίμε εμείς, που δε φροντίζουμε να τα στει-
ρώνουμε για να περιορίσουμε των πολλαπλασιασμό 
των αδέσποτων στο νησί. Μάλιστα, όσον αφορά το 
κόστος, τόσο με το δημοτικό πρόγραμμα όσο και με 
άλλα προγράμματα που «τρέχουν», υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα για δωρεάν στειρώσεις. Όμως ο περισ-
σότερος κόσμος αρνείται να στειρώσει τα ζώα του και 
προτιμάει, αφού γεννηθούν τα μωρά, να πετάξει το 
«μπαλάκι» σε άλλους, εγκαταλείποντάς τα εδώ κι εκεί 
ή/και ακόμα θανατώνοντάς τα! Λυπάμαι, αλλά αυτό 
είναι έγκλημα, όπως και να το δει κανείς.

Όσο δε για τον μύθο που κυκλοφορεί ότι με το 
να στειρώνουμε γάτες και σκυλιά θα εξαλειφθεί το 
είδος(!), αυτό δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση. Δι-
ότι παρόλες τις στειρώσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα 
αδέσποτα στην Πάρο αυξάνονται συνεχώς, με απο-
τέλεσμα πολλές περιοχές του νησιού να υποφέρουν: 
όπως οι Λεύκες, όπου πετάνε φόλες και τα θανατώ-
νουν, η Νάουσα, ο Κώστος, η Σάντα Μαρία, η Αλυκή 
και άλλες. Αξίζει να τονίσω πως και φέτος το καλο-
καίρι, «πνιγήκαμε» πάλι στα εγκαταλειμμένα κουτάβια 
και γατιά. Οι χώροι φιλοξενίας που διαθέτουμε έχουν 
εξαντληθεί και αρκετοί εθελοντές φιλόζωοι τα φιλο-
ξενούν σπίτια τους. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολ-
λές φορές, η κατάσταση με τα αδέσποτα στην Πάρο 
δεν πάει άλλο. Αλλά δυστυχώς, κανείς δεν ασχολεί-
ται, αφού όλο το βάρος το σηκώνουν κάποιοι ελάχι-
στοι εθελοντές!..

Σχετικά με το παστούρωμα, το οποίο έχει σχεδόν 
καταργηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, εδώ 
στην Πάρο αλλά και γενικότερα στις Κυκλάδες εξα-
κολουθεί να υπάρχει. Πολλοί το θεωρούν «παραδο-
σιακή κτηνοτροφία». Όμως, δεν παύει να είναι βασα-
νισμός για τα ίδια τα ζώα τα οποία ταλαιπωρούνται 
για να βρουν την τροφή τους μέσα στον καυτό ήλιο. 
Άλλο ένα θέμα που οι κτηνοτρόφοι θα ’πρεπε να 
φροντίσουν, είναι τα σκίαστρα! Καθημερινά βλέπου-
με παραγωγικά ζώα παρατημένα σε αγρούς να στοι-
βάζονται το ένα δίπλα στο άλλο, όπου βρουν κάποια 
ελάχιστη σκιά. Αυτό που πρόσφατα με χαροποίησε 
είναι η πληροφορία ότι σε ορισμένα μέρη της Πάρου 
έχουν τοποθετηθεί ειδικά ηλεκτροφόρα καλώδια χα-
μηλής τάσης, που αποτρέπουν τα ζώα να βγουν από 
τον χώρο βοσκής τους. Όπως επίσης και οι βοσκοί 
που υπάρχουν σε αρκετές περιοχές για να οδηγούν 
τα ζώα τους να βοσκίσουν υπό επιτήρηση, αντί να τα 
«παρκάρουν» παστουρωμένα. Πιστεύω ότι είναι θέμα 
χρόνου αυτά τα καλά παραδείγματα να τα μιμηθούν 
και άλλοι κτηνοτρόφοι, έτσι ώστε σύντομα να εξαλει-

φθεί η παστούρα και στην Πάρο».

Πιστεύουμε πως θα το πετύχουμε

Να επανέλθουμε κυρία Ελευθεριάδου στο 
θέμα του καταφυγίου. Πιστεύετε ότι θα προ-
λάβετε τον φετινό χειμώνα για να μεταφέρετε 
τα ζωάκια από το προσωρινό χώρο φιλοξενίας 
στην Τρυπητή;

Α.Ε.: «Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Κάνουμε απεγνω-
σμένες προσπάθειες να εξασφαλίσουμε τα 26.000 
ευρώ που μας λείπουν για να μπορέσουμε να ολοκλη-
ρώσουμε και να λειτουργήσουμε το καταφύγιό μας 
πριν τον ερχόμενο χειμώνα».

Ποια θα είναι η δυνατότητα φιλοξενίας του 
νέου καταφυγίου και ποια είναι η τύχη αυτών 
των ζώων από την στιγμή που τα περισυλλέ-
γετε; 

Α.Ε.: «Το νέο καταφύγιο θα διαθέτει 32 μεμονωμέ-
νους χώρους φιλοξενίας σκυλιών μεταξύ των οποίων 
και 4 χώρους για αναρρωτήριο. Επίσης, θα υπάρχει 
η κατοικία όπου θα διαμένει μόνιμα ο/η υπεύθυνος 
του καταφυγίου καθώς και γραφείο/ χώρος υποδο-
χής και αποθηκευτικός χώρος. Στους μεμονωμένους 
χώρους των σκυλιών, όπου θα μπορούν να φιλοξε-
νηθούν ένα ή/και περισσότερα σκυλάκια ανάλογα με 
την ηλικία τους, το γένος τους και το μέγεθός τους 
(π.χ. κουτάβια), θα τοποθετήσουμε και σκυλοσπιτάκια 
με κουβέρτες/στρωματάκια έτσι ώστε τα σκυλάκια 
μας να είναι ακόμα περισσότερο προστατευμένα τον 
χειμώνα. Θα υπάρχει παντού φωτισμός και παροχή 
νερού για το απαραίτητο καθημερινό πλύσιμο των 
χώρων με πιεστικό, ενώ στο αναρρωτήριο θα υπάρχει 
θερμαντικό σώμα καθώς και τραπέζι για ιατρική εξέ-
ταση. Επίσης, θα κατασκευάσουμε και ξύλινο οικίσκο 
με την κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση, όπου θα 
φιλοξενούμε γατούλες που θα έχουν ανάγκη ιατρικής 
φροντίδας και περίθαλψης.

 Όπως είναι γνωστό, ο σύλλογός μας φροντίζει να 
εξασφαλίζει υιοθεσίες σε καλές οικογένειες τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι περίπου 200 αδέσποτα ζώα «φεύγουν» κάθε 
χρόνο από τους δρόμους και τις πλατείες της Πάρου, 
με προορισμό τους καλά σπίτια που θα τα φροντίζουν 
και θα τα αγαπούν.  Σχετικά με το πώς τα ζώα μας δι-
αβιώνουν στην Τρυπητή μέχρι να υιοθετηθούν, θέλω 
να προσκαλέσω όποιον θέλει να μας επισκεφθεί, για 
να διαπιστώσει από κοντά τις άψογες συνθήκες που 
επικρατούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας που 
διαθέτουμε. Επίσης, αυτό που έχουμε πετύχει και γί-
νεται σπάνια σε άλλα καταφύγια, είναι ότι καθημε-

ρινά, εθελοντές μας βγάζουν βόλτα τα σκυλιά, υπό 
καθοδήγηση. Παράλληλα, ταΐζουμε 400 γάτες σε 20 
περίπου γατο-γειτονιές του νησιού, έτσι ώστε να μη 
γυρίζουν πεινασμένες (τον χειμώνα κυρίως) και να 
ενοχλούν τους πολίτες και τους χώρους εστίασης».

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
καταφυγίου θα έχετε να αντιμετωπίσετε  το 
λειτουργικό κόστος. Θα υπάρξει κάποια συ-
νεργασία για να έχετε βοήθεια είτε με άλλο 
σύλλογο είτε με τον δήμο;

Α.Ε.: «Το λειτουργικό κόστος το έχουμε και σήμερα 
ή μάλλον τα τελευταία 10-12 χρόνια που φιλοξενού-
με αδέσποτα ζωάκια. Πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε 
πρόβλημα ως προς αυτό, αφού έχουμε τόσους φί-
λους και μέλη που μας εμπιστεύονται και μας στηρί-
ζουν. 

Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, 
όπως γνωρίζετε, το πρώτο μας μέλημα και η απόλυτη 
προτεραιότητά μας, είναι η ευζωία των ζώων που φι-
λοξενούμε. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
μελλοντική συνεργασία ήθελε προκύψει, θα εξετα-
σθεί και θα αποφασισθεί κάτω από αυτό το πρίσμα».

Και μια τελευταία και ίσως δύσκολη ερώ-
τηση: Τι χρειάζεστε για να τελειώσετε και να 
προλάβετε τον χειμώνα; 

Α.Ε.: «Όπως προ-ανέφερα, μας λείπουν ακόμα 
26.000 ευρώ περίπου για να τελειώσουμε το κατα-
φύγιο το συντομότερο και να προλάβουμε τον ερχό-
μενο χειμώνα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος 
θα μας βοηθήσει, τη στιγμή που ό,τι γίνεται είναι για 
το καλό της Πάρου και θα ωφελήσει όλο το νησί και 
τους κατοίκους του. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όλα 
τα κτίρια των σκυλιών, η κατοικία του υπεύθυνου του 
καταφυγίου και το γραφείο κατασκευάζονται λιθόκτι-
στα. Αυτές τις μέρες τοποθετούνται ειδικές θερμο-
μονωτικές οροφές, ενώ όλοι οι χώροι και οι εγκατα-
στάσεις μας θα πληρούν τους απαραίτητους όρους 
ασφάλειας και υγιεινής. Επιθυμία μας είναι το νέο μας 
σύγχρονο καταφύγιο στο Μαράθι, που θα είναι ευρω-
παϊκών προδιαγραφών, να γίνει πρότυπο για όλη την 
Ελλάδα! Πιστεύουμε πως θα το πετύχουμε».

Οικονομική βοήθεια

Σημειώνουμε ότι όποιοι φιλόζωοι επιθυμούν να 
βοηθήσουν το έργο του συλλόγου «PAWS», για δω-
ρεές μπορούν να επικοινωνούν στο Paypal: paws@
paws.gr ενώ ο λογαριασμός στην ALPHA BANK είναι:  
GR02 0140 6250 6250 0200 2013 349 υπέρ 
συλλόγου προστασίας ζώων Πάρου.

Η συνέντευξη της εβδομάδας
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Ρόδι: Το 
φρούτο της 
ζωής

Παραδοσιακά το ρόδι, αποτελεί σύμβολο της ευτυ-
χίας και καλοτυχίας. Αξιόλογες ποικιλίες ροδιάς, είναι 
η ελληνική ποικιλία «Ερμιόνης» και η αμερικάνικη ποι-
κιλία «wonderfull», που χαρακτηρίζονται ως γλυκές 
ποικιλίες ροδιάς. 

Η ροδιά ως καρποφόρο δέντρο, καλλιεργείται για 
τους καρπούς της, τα ρόδια. Το ρόδι θεωρείται ως 
υπερτροφή, (superfood) αφού είναι υψηλής διατρο-
φικής αξίας, καθώς περιέχει αντιοξειδωτικά στοιχεία, 
βιταμίνες και μέταλλα. Τρώγεται φρέσκο σκέτο, ή συ-
νοδευτικό σε σαλάτες, ενώ χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή χυμών και αναψυκτικών. 

Η ροδιά, ευδοκιμεί σε θερμές περιοχές με ήπιο χει-
μώνα. Είναι πιο ανθεκτική από τα εσπεριδοειδή στο 
ψύχος και την ξηρασία, ενώ η υψηλή θερμοκρασία 
του καλοκαιριού, ευνοεί την ωρίμανση των καρπών 
της. Είναι απαιτητικό δέντρο όσον αφορά τη λίπανση. 
Λιπαίνουμε με πλήρες βιολογικό λίπασμα, ακόμα και 
τους καλοκαιρινούς μήνες, για ενίσχυση των καρπών. 
Το δε κλάδεμά της πολύ σημαντική εργασία, που πρέ-
πει να γίνεται κάθε χρόνο κατά την χειμερινή περίοδο, 
Δεκέμβριο-Φεβρουάριο, για καλύτερη καρποφορία. Ο 
δε πολλαπλασιασμός της, γίνεται με μοσχεύματα και 
παραφυάδες.

Το σκάσιμο των καρπών της ροδιάς, είναι ένα ση-
μαντικό πρόβλημα, που παρατηρείται στις αρχές του 
φθινοπώρου, τότε που ετοιμαζόμαστε να μαζέψουμε 
τα ρόδια. Το σκάσιμο αυτό, οφείλεται συνήθως στα 
ακανόνιστα ποτίσματα, ή στις απότομες διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας και υγρασίας. Η ροδιά μπαίνει σε 
καρποφορία τον τρίτο χρόνο της καλλιέργειάς της και 
η παραγωγική της ζωή φτάνει τα 40-50 χρόνια. Συ-
γκομίζουμε σταδιακά τα ρόδια, από τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου ως τα τέλη Οκτωβρίου, πριν πιάσουν οι πολλές 
βροχές. Δεν χρειάζονται μέλισσες για την επικονίαση, 
γιατί η ροδιά είναι αυτογόνιμη. 

Το ρόδι αποτελεί σύμβολο της ευτυχίας και καλο-
τυχίας. Πολλά γούρια της πρωτοχρονιάς έχουν σχήμα 
ροδιού. Σαν συμβολική κίνηση γονιμότητας από τους 
Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι σήμερα, σπάμε ένα ρόδι 
στο πάτωμα, σε γάμους, σε ένδειξη αφθονίας, γονιμό-
τητας και καλής τύχης. Στην αρχαιότητα, βλέπουμε ότι 
το ρόδι εξυμνείται σε αιγυπτιακούς πάπυρους, αναφέ-
ρεται στην παλαιά διαθήκη και εμφανίζεται στην ελλη-
νική μυθολογία. Είναι ένα από τα αρχαιότερα φρούτα 
καλλιέργειας περίπου το 3000 π.Χ. ίσως και νωρίτε-
ρα. Το ρόδι συμβολίζεται ως φρούτο της ζωής, σε 
διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες. Λατρεύονταν 
για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και σαν σύμβολο 
ομορφιάς, μακροζωίας, γονιμότητας και σοφίας. Στην 
ελληνική μυθολογία το φρούτο αυτό αναφέρεται ως 
σύμβολο αναγέννησης και ζευγαρώματος, θανάτου 
και αιωνιότητας  και ήταν το έμβλημα των Ελευσίνιων 
μυστηρίων. Μετέπειτα στον χριστιανισμό, το ρόδι εί-
ναι σύμβολο ανάστασης και ζωής, συμβολίζοντας την 
ελπίδα. 

Αρκετά τα κτήματα καλλιέργειάς του και στο νησί 
μας, με σημαντικά αποτελέσματα, αφού το κλίμα και οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν. Παράγονται αρκετοί τόνοι 
από ρόδια, που διατίθενται στην τοπική κοινωνία, αλλά 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καύση 
αγροτικών - 
χορτολιβαδικών 
εκτάσεων

Από τη διοίκηση του πυροσβεστικού κλιμα-
κίου Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση 
με τίτλο: Περί καύσεως αγροτικών - χορτολιβαδικών 
εκτάσεων. Υπενθυμίζεται στους κατοίκους τού νησιού 
ότι η αντιπυρική περίοδος λήγει την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και την Πυροσβεστι-
κή Διάταξη 9/2000, «επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου 
μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους το άναμμα 
φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωρ-
γικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για 
τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονι-
κό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την παρούσα ή 
άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα 
την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα 
για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς».

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι γενικά μέτρα:
α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθη-

τήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την 
υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 
300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοι-
πές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο τής υπό καύ-
ση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός 
της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα 
από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την 
πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή 
απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση 
περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για 
την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από 
απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων - γεωργικών ελκυ-

στήρων - πτυοσκαπάνων κ.λπ.) καθώς και οχήματος 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον  σε περιπτώσεις 
ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 «Περί 
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς πε-
ριοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύ-
νων» (Α’157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον 
των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας 
Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα 
της καύσης».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με την ίδια Πυ-
ροσβεστική Διάταξη, «απαγορεύεται η εγκατάλειψη 
εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών στην ύπαιθρο», 
πολλώ δε μάλλον η καύση τους. Καθίσταται αδιαμ-
φισβήτητο ότι οι νομικές διατάξεις πρέπει να τηρού-
νται απαρεγκλίτως από όλους ανεξαιρέτως. Ωστόσο, 
πάνω από το γράμμα τού νόμου βρίσκεται το πνεύ-
μα αυτού, το οποίο καλό θα ήταν κάθε πολίτης να 
προσπαθήσει να προσεγγίσει, ώστε, στην περίπτωσή 
μας, να αντιληφθεί την επικινδυνότητα μιας πράξε-
ως όπως η έναυση φωτιάς, τόσο για την ανθρώπινη 
ζωή, όσο και για τις περιουσίες μας. Σημειώνεται ότι 
πολλές από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές από αμέλεια 
έχουν λάβει διαστάσεις, διότι κάποιοι νόμιζαν ότι τις 
ήλεγχαν...».

Τέλος, για περαιτέρω πληροφορίες ή συνεννόηση 
και οπωσδήποτε για αναγγελία πυρκαγιάς επικοινω-
νήστε με το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Πάρου στο 
τηλέφωνο 22840 25199.

Ψυχική υγεία
Την Παρασκευή 11/10 στην αίθουσα του πολιτιστι-

κού συλλόγου «Αρχίλοχος», η πολυκλαδική ομάδα Πά-
ρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλά-
δων ΕΠΑΨΥ, συναντήθηκε με πολίτες του νησιού μας 
προκειμένου να μιλήσουν για την ψυχική υγεία, για 
τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας, αλλά και 
για την οδύνη που προκαλεί η εμφάνιση ενός προβλή-
ματος ψυχικής υγείας στην οικογένεια και το άτομο.

Με βάση τον «Οδηγό Αισιοδοξίας», μια ταινία που 
παρακολούθησαν όλοι, μίλησαν για την απόρριψη, το 
στίγμα, την απομόνωση, για το αίσθημα του ανήκειν 
και της αγάπης, καθώς και τρόπους να συνεχίσεις να 
ζεις. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη, η ανα-
τροφοδότηση που εισέπραξαν οι διοργανωτές πολύ 

θετική, ενώ εκφράστηκε αίτημα να καθιερωθούν τέ-
τοιου είδους συναντήσεις σαφές.

Τέλος, η πολυκλαδική ομάδα Πάρου της Κινητής 
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, ευ-
χαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 
να συμμετέχουν στον διάλογο για την ψυχική υγεία, 
καθώς και τον δήμο Πάρου και τον πολιτιστικό «Αρ-
χίλοχος». 

Άποψη - Τοπικές ειδήσεις
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Πλατεία 
Νικολάου 
Μαυρογένη

Ο Νικόλαος Μαυρογένης γεννήθηκε το 1736 
στα Μάρμαρα της Πάρου. Γονείς του ήταν ο Πέ-
τρος και η Πρεγούλα και είχε τέσσερα αδέλφια 
τον Δημήτριο, την Ειρήνη, τον Ιωάννη και την 
Μαρία.

Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο περίφη-
μο σχολείο του Κεφάλου και στη συνέχεια στο 
γνωστό τότε ελληνικό σχολείο του Παναγίου Τά-
φου, στη Σίφνο. Το 1752 σε ηλικία δεκαέξι ετών, 
οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινού-
πολη κοντά στο θείο του Στέφανο, δραγουμάνο 
τότε του Οθωμανικού Στόλου. Εκεί ο Νικόλαος 
ολοκληρώνει τη μόρφωσή του, σπουδάζοντας 
την ελληνική, την ιταλική και την τουρκική γλώσ-
σα. Συγχρόνως κοντά στους Φαναριώτες μαθαί-
νει και την τέχνη της διπλωματίας.

Στην Κωνσταντινούπολη εργάζεται στη γραμ-
ματεία της Δραγουμανίας της Υψηλής Πύλης 
και συνδέθηκε με άρρηκτη φιλία με τον Χασάν 
πασά, μετέπειτα Καπουδάν Πασά του Οθωμανι-
κού Στόλου. Στις αρχές του 1770 σε ηλικία 34 
ετών, καταλαμβάνει τη θέση του Δραγουμάνου 
(διερμηνέα) του Οθωμανικού Στόλου. Λίγα χρό-
νια αργότερα με τον φίλο του Καπουδάν Πασά 
συγκυβερνούσε τα νησιά του Αιγαίου και την Πε-
λοπόννησο, βοηθώντας τους κατοίκους με πολ-
λούς και ποικίλους τρόπους. Στην Κωνσταντινού-
πολη γνώρισε τη σύντροφο της ζωής του Μαρία 
ή Μαριόρα, Φαναριώτικης καταγωγής. Παντρεύ-
τηκαν το 1775 και απέκτησαν την Σμαράγδα, την 
Ευφροσύνη, την Ρωξάνη, τον Πέτρο, τη Σουλτά-
να, την Ελένη, την Ραλλού, τον Κωνσταντίνο και 
τον Ιωσήφ. Ο Ηγεμόνας είχε και μια κόρη Ειρήνη 
που την απέκτησε με την Ευδοξία, μια νέα από 
τη Νάξο, όταν ήταν Δραγουμάνος, την οποία την 
αναγνώρισε, τη σπούδασε, την προίκισε και την 
πάντρεψε.  

Σαν ηγεμόνας πραγματοποίησε σημαντικά 
έργα στο Βουκουρέστι όπως ο ιερός ναός Ζω-
οδόχου Πηγής, νοσοκομείο, υδραγωγείο, κ.α. και 
στην Πάρο αφιερώματα στην Παναγία την Εκα-
τονταπυλιανή όπως οι τρεις βυζαντινές εικόνες 
στο τέμπλο της, τα μοναστήρια Χριστού Δάσους, 
Άγιος Χαράλαμπος, κτήματα, κ.α.  Την Παροικιά 
την προίκισε με υδραγωγείο (τρεις βρύσες), κα-
φενείο και πολλά άλλα κοινωνικά έργα. Το 1790 
μετά τις αποτυχίες του τουρκικού στρατού, κα-
θαιρέθηκε από το ηγεμονικό αξίωμα και θανα-
τώθηκε με αποκεφαλισμό. 

Η πλατεία βρίσκεται στον Κάτω Γιαλό επί της 
παραλιακής οδού, πριν την πλατεία της «Ζωοδό-
χου Πηγής».  

Σημ. Η συγκεκριμένη ονοματοθεσία υπήρχε 
πριν τη δημιουργία της επιτροπής ονοματοδοσί-
ας της Παροικιάς, περίπου τη δεκαετία του ’50 
και λανθασμένα αναφέρεται ως πλατεία Βεντου-
ρή.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Έκθεση 
τροφίμων και 
ποτών

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, 
πρόκειται να συμμετέχει στην 7η έκθεση τροφίμων και 
ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ», που θα πραγματοποιηθεί 24-
26 Ιανουαρίου 2020 στο «HELEXPO» Μαρούσι, στην 
Αθήνα. 

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας το-
πικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία 
στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η περιφέ-
ρεια να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 18 Οκτω-
βρίου 2019 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της Περ. Ν. Αιγαίου.

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 πιστοποί-
ησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτο-
γενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού 
θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δη-
λώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση 
και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα 
τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 22810- 82380 (κ. Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη 
τμήματος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊό-
ντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: 
«Να παρθούν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής 
προστασίας» δημοσιοποιήθηκε στις 11/10/2019, το 
παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Το νησί μας στη πρόσφατη ιστορία του έχει ζή-
σει τις συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων, 
που σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αυθαιρεσία 
προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.

Για μια ακόμα φορά η Πάρος είναι απροετοίμαστη 
μπροστά στο χειμώνα. Οι «δρόμοι του νερού», οι 
χείμαρροι, τα ρέματα, τα ρείθρα του οδικού δικτύου 
επαρχιακού και δημοτικού είναι γεμάτα από φερτά 
υλικά και έντονη βλάστηση λόγω των περσινών βρο-
χοπτώσεων. Υπόγειοι και υπέργειοι αγωγοί όμβριων 
υδάτων είναι ακόμα ακαθάριστοι. Περιφέρεια και Δή-
μος επικαλούνται διοικητικές αδυναμίες και δυσλει-

τουργίες για να κάνουν τα αυτονόητα. Ενώ βρίσκουν 
τον τρόπο να χρηματοδοτούν «άλλα και άλλα», ολι-
γωρούν μπροστά στους κινδύνους των πλημμυρι-
κών φαινομένων, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές και περιουσίες.

Πριν να είναι αργά και να επικαλούνται σαν 
αιτία του κακού τις «βιβλικές καταστροφές», να 
βρουν τον τρόπο, εδώ και τώρα, να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημα. 

Παράλληλα, από τα αρμόδια όργανα, να 
υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και τα 
απαραίτητα μέτρα και μέσα αντιπλημμυρικής 
προστασίας.

Οι παριανές και οι παριανοί ατομικά και οργα-
νωμένα πρέπει να πιέσουν προς  αυτή την κα-
τεύθυνση».

Μελέτη για 
την τουριστική 
ανάπτυξη

Η μελέτη με τίτλο «Έρευνα και συμβουλευτικές προ-
τάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του δήμου 
Πάρου», που διενεργείται στο πλαίσιο προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του μελετητή, Δρ. 
Δημήτριου Προκοπίου, οικονομολόγο, και ειδικό στην 
φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών, έχει 
εισέλθει στην τέταρτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την 
εκπόνηση των συμπερασμάτων για τον τουρισμό στην 
Πάρο. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου: «[…] 
η έρευνα πραγματοποιήθηκε με επιτόπιες επισκέψεις 
στους επίσημους φορείς κυρίως στην Πάρο και στην 
Αθήνα. Συλλέχθηκαν στοιχεία, μεταξύ άλλων, από τον 
Δήμο Πάρου, το Λιμενικό Ταμείο, την Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, τη Β’ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, τον ΕΦΚΑ, 
την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, την ΥΠΑ, τη ΔΕΔΔΗΕ, Πολιτιστικούς & Περιβαλ-
λοντικούς Συλλόγους, το Πάρκο Πάρου, τους «Φίλους 
της Πάρου», την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
και τα επισκέψιμα Οινοποιεία. Ενώ, αναμένουμε μέχρι 
σήμερα την απάντηση από το Λιμενικό Σώμα. Τέλος, 
εκτός από τη συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε 
έρευνα πεδίου με προτεραιότητα τις παράκτιες ζώνες 
και τα πολιτιστικά δρώμενα.

Το βιβλιογραφικό και ακαδημαϊκό εποικοδόμημα 
της έρευνας βασίζεται στην επεξεργασία και ανάπτυ-
ξη διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών εκτίμησης της 
φέρουσας ικανότητας τουριστικών προορισμών, οι 
οποίοι είναι δημοσιευμένοι στη διδακτορική εργασία 
του μελετητή, η οποία εκπονήθηκε με την επίβλεψη 
του καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, Βασίλη Τσε-
λέντη.

Άποψη - Τοπικές ειδήσεις

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Να παρθούν άμεσα μέτρα 
αντιπλημμυρικής προστασίας
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Η κ. Μ. Αργουδέλη μίλησε για τα πιστεύω της για 
την Παροικιά, τα προβλήματα στελέχωσης και στέγα-
σης της τοπικής Κοινότητας, την καταγραφή των προ-
βλημάτων και τους στόχους της καθημερινότητας.

Η συνέντευξη της κ. Αργουδέλη έχει ως εξής:

Κυρία πρόεδρε η Παροικιά με βάση και τις 
δηλώσεις του δημάρχου έχει μείνει πίσω σε 
σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Πιστεύετε ότι 
είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση;

Μ. Α.: «Είναι κοινή πεποίθηση των κατοίκων της 
Παροικιάς ότι έχουμε μείνει πίσω σε έργα υποδομών 
και ανάπτυξης που να ανταποκρίνονται στις αυξημέ-
νες καθημερινές ανάγκες της πραγματικότητας όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ρό-
λος της διοίκησης, ωστόσο, δεν είναι να κάνει απλά 
διαπιστώσεις αλλά να προχωράει με πρόγραμμα σε 
ενέργειες και δράσεις που θα αναστρέψουν την απο-
γοητευτική εικόνα που εμφανίζει η πρωτεύουσα της 
Πάρου. Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη εάν γίνουμε 
συγκεκριμένοι και συνεργαστούμε δίνοντας λύσεις 
αναπτυξιακού χαρακτήρα με σεβασμό τόσο στον πο-
λίτη και το περιβάλλον όσο και στην πολιτιστική ταυ-
τότητα του τόπου».

Η τοποθέτηση στη θέση του αντιδημάρχου, 
Π. Κεμπάμπη με αποκλειστική ευθύνη τα θέ-
ματα της Παροικιάς είναι αρκετό για την ανα-
βάθμιση των προτεραιοτήτων της δημοτικής 
αρχής για την πρωτεύουσα του νησιού;

Μ.Α.: «Είναι μία θετική εξέλιξη η οποία από μόνη 
της δεν αρκεί. Θα πρέπει, ταυτόχρονα, να συνοδεύε-
ται από συγκεκριμένες πολιτικές αντιμετώπισης των 
χρόνιων προβλημάτων της Παροικιάς. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, όλα μετριούνται στην πράξη και κρί-
νονται από το αποτέλεσμα. Με τον νέο αντιδήμαρχο 
Παροικιάς, Π. Κεμπάμπη, προσβλέπω σε μια γόνιμη 
συνεργασία που θα δώσει ώθηση στις προτάσεις 
του συμβουλίου της Κοινότητας, θα επικουρήσει 
στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του και θα 
συνδράμει στην ανάπτυξη ενός δικτύου άμεσης επι-
κοινωνίας με τους κατοίκους και ανταπόκρισης των 
αναγκών τους».

Είναι δυνατόν να μιλάμε για αναβάθμιση και 
να μην έχετε, όπως όλες οι άλλες τοπικές κοι-
νότητες, τον δικό σας χώρο και φυσικά χωρίς 
γραμματειακή υποστήριξη;

Μ.Α.: «Ασφαλώς και θα συμφωνήσω μαζί σας, γι’ 
αυτό άλλωστε το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο 
της πρώτης συνεδρίασης που συγκάλεσα ως πρό-
εδρος του συμβουλίου. Η ευθύνη υλοποίησης της 
απόφασης του συμβουλίου για τη στέγαση της Κοι-
νότητας ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του 
δημάρχου -όπως προβλέπεται από το νόμο- και ευ-
ελπιστώ στην άμεση και οριστική διευθέτηση του θέ-
ματος. Η στέγαση της Κοινότητας και η γραμματειακή 
υποστήριξη με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 
είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει το συμβούλιο 
απρόσκοπτα και, εν τέλει, αποτελεί το πρώτο έμπρα-

κτο βήμα της δημοτικής αρχής που θα αποδεικνύει 
ότι η Παροικιά, όντως, καθίσταται προτεραιότητά της 
και ότι σέβεται τους πολίτες της. Το γραφείο, όμως, 
στον δήμο Πάρου που όρισε ο δήμαρχος με απόφα-
σή του μέχρι την εξεύρεση κατάλληλου χώρου είναι 
αυτό, που όπως πληροφορήθηκα, χρησιμοποιείται 
από τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α Πάρου-Αντιπά-
ρου ο οποίος δηλώνει με επιστολή του ότι θα συνεχί-
σει να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χώρο μέχρι να 
του παραχωρηθεί νέος. Ουσιαστικά, μέχρι και σήμερα 
η Κοινότητα παραμένει άστεγη γεγονός που παρεμπο-
δίζει όχι μόνο τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου 
του συμβουλίου αλλά και τη δυνατότητα μίας αμφί-
δρομης σχέσης και άμεσης επικοινωνίας με τους κα-
τοίκους».

Η ενασχόληση με τα κοινά

Τι σας ώθησε κυρία Αργουδελη να ασχολη-

Πρώτο θέμα

Μαργαρίτα Αργουδέλη:
«Τα προβλήματα είναι 
σημαντικά και συσσωρευμένα 
στην Παροικιά»
Η νέα πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), Μαργαρίτα 
Αργουδέλη. παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου», την πρώτη της συνέντευξη 
σχετικά με τα προβλήματα και τους στόχους για την πρωτεύουσα του νησιού 
μας.
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θείτε με τα κοινά και μάλιστα με την περιοχή 
της Παροικιάς;

Μ.Α.: «Η ενασχόληση μου με τα κοινά, κ. Ραγκούση, 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαπίστωση μου ότι 
οι ανάγκες του τόπου που μεγάλωσα και δραστηριο-
ποιούμαι επαγγελματικά δεν αφήνουν περιθώρια για 
εφησυχασμό. Αυτή η διαπίστωση αλλά και η διάθεση 
μου να συνδράμω σε μια συλλογική προσπάθεια για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με ώθησαν να 
ασχοληθώ ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση και, 
ειδικότερα, την κοινότητα της Παροικιάς αποδεχόμε-
νη την πρόταση του Κ. Ροκονίδα και συμμετέχοντας 
στο συνδυασμό του, Λαϊκή Συσπείρωση, μεταξύ άξι-
ων συνυποψήφιων με κοινούς προβληματισμούς και 
όραμα».

Τα προβλήματα είναι πολλά, έχετε όμως κά-
νει την δική σας αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση 
και κατά συνέπεια έχετε προσδιορίσει τις δικές 
σας προτεραιότητες;

Μ.Α.: «Τα προβλήματα είναι σημαντικά και συσσω-
ρευμένα και η Παροικιά λόγω έλλειψης σχεδιασμού 
και υποδομών κάνει τον μόνιμο κάτοικο να δυσανα-
σχετεί και αποτρέπει τον επισκέπτη. Είναι οξύμωρο 
να μιλάς για ανάπτυξη και να μην έχεις εξασφαλίσει 
τα αυτονόητα στους πολίτες σου. Επομένως, για εμάς 
προτεραιότητα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης. Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε τις αρμοδι-
ότητες του συμβουλίου της Κοινότητας, να καταγρά-
ψουμε με τη βοήθεια των πολιτών τα ζητήματα και 
να προτείνουμε λύσεις γνωμοδοτώντας σε ζητήματα 
που έχουν σχέση, πρωτίστως, με την καθημερινότητα 
και την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την ανάδειξη 
της πόλης μας ως τουριστικού προορισμού».

Η καθημερινότητα

Όταν λέμε «καθημερινότητα» τι ακριβώς εν-
νοείτε; Μπορείτε να μας δώσετε επιγραμματι-
κά ποια είναι η πρώτη καταγραφή αυτών των 

προβλημάτων;
Μ.Α.: «Πώς αντιλαμβάνομαι την καθημερινότητα; 

Καθημερινότητα είναι οτιδήποτε επηρεάζει άμεσα την 
ζωή τη δική μας και των παιδιών μας και καθορίζει 
το επίπεδο του πολιτισμού μας. Καθημερινότητα είναι 
να μπορείς να περπατάς με ασφάλεια στους δρόμους 
της πόλης, να μπορεί το παιδί σου να πηγαίνει στο 
σχολείο, στο φροντιστήριο ή στην εξωσχολική του 
δραστηριότητα χωρίς να φοβάσαι ελλείψει πεζοδρο-
μίου, διάβασης και επαρκούς φωτισμού. Είναι να μην 
κινδυνεύει η περιουσία σου και η σωματική σου ακε-
ραιότητα όταν κινείσαι στο οδικό δίκτυο για να πας 
στην δουλειά σου. Είναι να απολαμβάνεις τον περί-
πατο σου στον παραλιακό δρόμο χωρίς να συναντάς 
εμπόδια -παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τραπεζοκαθί-
σματα- στο πεζοδρόμιο. Καθημερινότητα είναι να ζεις 
σε μία καθαρή πόλη που προωθεί την ανακύκλωση, 
αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον με την εγκατάστα-
ση υπογειοποιημένων κάδων, που, επιτέλους, καθα-
ρίζει και πλένει τα πεζοδρόμια και τις πλατείες. Μία 
πόλη που ενθαρρύνει εναλλακτικά μέσα μετακίνησης 
και αναβαθμίζει τη δημοτική συγκοινωνία εξυπηρε-
τώντας τους πολίτες της με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Στην ποιοτική διαμόρφωση της καθημερινής 
μας ζωής συμβάλλει και η ανακαίνιση και ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολικών 
μονάδων και η αντίστοιχη μέριμνα για την πολιτιστική 
και αθλητική δραστηριότητα των νέων μας. Καθη-
μερινότητα είναι, επίσης, η εξασφάλιση της ομαλής 
διετούς προσχολικής αγωγής για τα παιδιά μας με 
τη δημιουργία νηπιαγωγείων τα οποία θα καλύπτουν 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Είναι 
η δημιουργία νέων παιδικών σταθμών στοχεύοντας 
στο να υπάρχει μία θέση για κάθε παιδί οικογένει-
ας της Παροικιάς. Καθημερινότητα και, ταυτόχρονα, 
δείγμα πολιτισμού είναι να εξασφαλίζεις υποδομές 
προσβασιμότητας για τους ηλικιωμένους και τα άτο-
μα με προβλήματα κινητικότητας και ειδικές ανάγκες. 
Καθένας από εμάς είναι σε θέση να αξιολογήσει την 
απόσταση που μας χωρίζει απ’ όλα αυτά».  

Στην τελευταία συνεδρίαση σας συζητήσατε 
το πρόβλημα ενός ακατοίκητου ακινήτου και η 
συζήτηση γενικεύτηκε. Ποιο ακριβώς είναι το 
αυτό το θέμα;

Μ.Α.: «Όπως σας προανέφερα, η ασφάλεια των πο-
λιτών είναι για εμάς μείζον ζήτημα. Ο παραδοσιακός 
οικισμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό και αρ-
χιτεκτονικό ενδιαφέρον είναι χώρος όπου κατοικούν 
συμπολίτες μας και δραστηριοποιούνται πολλοί επαγ-
γελματίες. Μάλιστα, τους θερινούς μήνες έχει αυξη-
μένη επισκεψιμότητα. Ωστόσο, μέσα στον οικισμό 
αύτη τη στιγμή υπάρχουν αρκετά κτίσματα τα οποία 
για διάφορους λόγους έχουν εγκαταλειφθεί από τους 
ιδιοκτήτες τους με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό 
για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των περιοίκων και 
περαστικών. Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μας, 
επισημάναμε σ’ αυτή τη συνεδρίαση την αναγκαιότη-
τα να ενεργοποιηθεί ο σχετικός μηχανισμός ώστε να 
ιεραρχηθούν τα κτίρια αυτά ως προς την επικινδυνό-
τητά τους και να ληφθούν τα απαραίτητα μετρά για 
την διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Στην προσπάθεια σας για την αντιμετώπιση 
πολλών και μεγάλων προβλημάτων που για 
πολλά χρόνια ήταν στα «αζήτητα» έχετε την 
συνδρομή και την υποστήριξη της διοίκησης 
του δήμου;

Μ.Α.: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να μπορεί κά-
ποιος να κάνει μια τέτοιου είδους αποτίμηση. Στη βάση 
της λογικής, όμως, ότι ο στόχος είναι να συμβάλλου-
με στην αντιμετώπιση των αναγκών και στην ευοίωνη 
πορεία της πόλης μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η ενεργοποίηση όλων. Προσβλέπουμε στη συνεργασία 
και την υποστήριξη των πολιτών, της διοίκησης του 
δήμου, καθώς και του συνόλου των δημοτικών συμ-
βούλων. Τα προβλήματα, αντικειμενικά, είναι πολλά 
και μεγάλα. Ωστόσο, για εμάς η επίλυση τους είναι μια 
πρόκληση, ένα «στοίχημα», εάν θέλετε! Και σ’ αυτό το 
στοίχημα η Πάρος μας χρειάζεται όλους! Μαζί μπο-
ρούμε να πετύχουμε πολλά!».
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Πολίτες και 
πολιτικοί 
Δύο ξένοι στην 
ίδια χώρα

Μπαίνουμε όπως όλα δείχνουν σε έναν θερμό χειμώνα. 
Το πολιτικό θερμόμετρο, θα φτάσει στα όρια του κόκκι-
νου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις της προθέρμανσης 
των αντιπάλων. Αν και οι εκλογές έδωσαν αυτοδύναμη 
κυβέρνηση, τα σενάρια νέων εκλογών δίνουν και παίρ-
νουν. Πότε με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, πότε με τη Συνταγματική αναθεώρηση και πότε με 
την ανησυχία του επόμενου εκλογικού νόμου της απλής 
αναλογικής. 

Οι πολιτικοί αρχηγοί μας διασταυρώνουν καθημερινά τα 
ξίφη τους στη Βουλή, ζωντανά και μέσα από τους εκπρο-
σώπους τους στα λοιπά μέσα. Εύγε τους! Κάνουν καλά 
τη δουλειά τους για την οποία πληρώνονται με παχυλούς 
μισθούς και αρκετά προνόμια. Όμως οι ιστορικοί του μέλ-
λοντος έχουν να ασχοληθούν με περισσότερα ενδιαφέρο-
ντα θέματα, από την παραπομπή πολιτικών προσώπων σε 
ειδικά δικαστήρια, την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του 
εξωτερικού και τους καβγάδες αρκετών θερμοκέφαλων 
μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Προέχουν τα εθνικά 
θέματα, ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του έθνους, το 
προσφυγικό για κάποιους, το μεταναστευτικό για άλλους 
και η δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. 

Οι εξαγγελίες και οι προγραμματικές δηλώσεις των 
κομμάτων είναι τις περισσότερες φορές αέρας κοπανι-
στός και κενές μεγαλοστομίες. Ο λαός, οι πολίτες ανησυ-
χούν, στην κυριολεξία κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα» 
και οι πολιτικοί το «χαβά» τους με την επανεκλογή τους. 
Ανακυκλώνουν τα ίδια θέματα, από τις οθόνες των τηλεο-
ράσεων και τους τοίχους των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, με φωνασκίες, αντεγκλήσεις, δίνοντας  «τροφή» στα 
δελτία ειδήσεων, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και 
στους ασχολούμενους με τα διάφορα sites.

Παράλληλα, βομβαρδίζουν με τιτιβίσματα τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Κάτι σαν ντέρμπι ποδοσφαιρικών 
ομάδων. Αποποίηση και ανεύθυνη μετακύλιση ευθυνών 
λόγω της πρόσφατης αλλαγής της εξουσίας, απίστευ-
τοι συμψηφισμοί, πεζοδρομιακοί διάλογοι προς τέρψιν 
των φίλιων δυνάμεων στα έδρανα της Βουλής, αλλά και 
στους εκατέρωθεν οπαδούς που παρακολουθούν τα τε-
κταινόμενα. Οι πολιτικοί μας ταγοί, δεν μπορούν να πιά-
σουν τον σφυγμό της κοινωνίας, στήνοντας καθημερινά 
σκηνικό ακραίας πόλωσης με αλληλοκατηγορίες που 
αφορούν παρελθόντα χρόνο. Ζουν ανάμεσα μας αλλά 
στο δικό τους κόσμο.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, βιώνει την 
απόλυτη ακραία φτώχεια, η μεσαία τάξη προσπαθεί να 
πατήσει στα πόδια της, αλλά οι φόροι καραδοκούν να την 
τσακίσουν εκ νέου.

Οι πολιτικές σκιαμαχίες τους αφήνουν αδιάφορους 
μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους, το 
σπίτι τους, το βιός τους που με τόσο κόπο απέκτησαν. Δεν 
έχουν καταλάβει οι πολιτικοί μας, κυβέρνηση και αντιπο-
λίτευση, ότι χρέος τους είναι να αναδεικνύουν τα αιτήμα-
τα των πολιτών και να τα ικανοποιούν. 

Με μια χώρα, σε εύθραυστη περιοχή, με μια κοινωνία 
να νοιώθει ανασφαλής και ένα κράτος στα όρια της χρε-
οκοπίας, οι πολιτικοί θα πρέπει να σοβαρευτούν. Ούτε να 
κονταροχτυπιούνται, ούτε να σηκώνουν «γάντια», ούτε να 
κάνουν επιλεκτική κριτική. Αυτή την εντολή έχουν πάρει 
από τους πολίτες που τους ψήφισαν.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

«Η ανέγερσις των 
σχολείων μας»

(1ο μέρος)

Πάρος 1948
Την 31/5/1948 και εις το υπ’  αριθμό 86 φύλλον 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθει 
διάταγμα «περί επιβολής υποχρεωτικής εργασίας 
10 ημερών δια το έτος 1948-1949 επί των κα-
τοίκων της Κοινότητος Κρανώνος Λαρίσης δια την 
ανέγεριν διδακτηρίων ατιτήσει της Σχολικής Εφο-
ρίας και επί τη βάσει καταλόγου συνταχθησομένου 
υπ’ αυτής. 

Υπό ιδίαν επίσης ημερομηνίαν και εις το αυτό 
φύλλον διάταγμα «περί επιβολής υποχρεωτικού 
εράνου επί των κατοίκων του Σχοινοχωρίου Άρ-
γους υπέρ του Σχολικού Ταμείου του Δημοτικού 
Σχολείου Σχοινοχωρίου. Διατί αι Σχολικαί Εφορίαι, 
ο Επιθεωριτής των Σχολείων, ο Έπαρχος και ο Νο-
μάρχης δεν εθεώρησαν μέχρι τούδε αναγκαίον να 
κινηθούν με την αυτήν μέθοδον προς αποπεράτω-
σιν των ημιτελών διδακτηρίων των νήσων μας εις 
τας οποίας τουναντίον βασιλεύει απόλυτος ειρήνη;

Το ωραίον κτίριον του Γυμνασίου είναι δυστυχώς 
ημιτελές και τα παιδιά στεγάζονται εις τα ανθυγιει-
νά κελιά της Εκατονταπυλιανής. Δημοτικά Σχολεία 
η Παροικία ατυχώς δεν έχει. Τα σχολικά κτίρια της 
Αντιπάρου, Σωτήρος, Μαραθίου, Καμαρών, Δρυού 
και άλλα, είναι επίσης ημιτελή. Διατί λοιπόν δεν κι-
νούνται οι αρμόδιοι προς αποπεράτωσιν των δια 
της ανωτέρω μεθόδου; Εις τι ασχολείται ο καλός 
και ευγενής πλην όμως αδρανής Έπαρχος. Αν δεν 
ασχοληθεί με αυτά και τας Κοινότητας αι οποίαι 
έχουν μαρανθεί λόγω της μη συντάξεως κανονι-
κών προϋπολογισμών, της μη επιβολής της νομί-
μου δημοτικής φορολογίας και της μη εκτελέσεως 
των στοιχειωδώς απαραίτητων έργων;

Προς τι τότε το Κράτος ενομοθέτησε τον θεσμόν 
των Επάρχων; Και διατί μόνον αι νήσοι μας να 
έχουν το ατύχημα του αδρανούντος Επάρχου, όταν 
οι δραστήριοι και κατά πάντα αξιέπαινοι συνάδελ-
φοι του της Σαντορίνης, Μήλου, Νάξου και Άνδρου 
εργάζονται, όπως εσημειώσαμεν και εις προηγού-
μενα φύλλα, παραγωγικότατα! Δεν νομίζουν, εν 
τοιαύτη περιπτώσει, οι αρμόδιοι, ότι περιττός είναι 
ο Έπαρχος των νήσων μας, αφού ουδέν έργον, 
επαναλαμβάνομεν, επί μίαν ολόκληρον διετίαν μας 
παρουσίασεν;

Δεν φρονεί ο διορίσας αυτόν Αρχηγός του Συν-
δυασμού των Λαϊκών Κυκλάδων και Υπουργός της 
Εργασίας κ. Πρωτοπαπαδάκης, ότι καθήκον έχει 
να μας απαλλάξει επί τέλους της παρουσίας του; 
Αλλά και ο βουλευτής της Επαρχίας μας κ. Ευ-
στράτιος Αλιπράντης τι κάμνει; Δεν νομίζει, ότι τα 
συμφέροντα των νήσων μας υπαγορεύουν ν’ αξι-
ώσει και αυτός άνευ της ελαχίστης αναβολής την 

άμεσον εκπλήρωσιν της επιθυμίας του λαού των 
νήσων μας; 

Η ανοικοδόμησις του Δημοτικού Σχολεί-
ου.

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Παροικίας εν συνε-
δριάσει με τον διευθύνοντα αυτό διδάσκαλον κ. Ν. 
Κρητικόν υπεσχέθηκαν ότι μετά τον τρυγητόν θα 
ήρχιζεν η προσωπική εργασία δια την ανοικοδό-
μησιν τόσον του εν λόγω σχολείου όσον και του 
Σωτήρος διά το οποίον εδόθη μάλιστα υπό της 
Κοινότητος και εν εκατομμ. Δραχ. Ελπίζομεν ότι τα 
έργα ταύτα ήρχισαν και προχωρούν ώστε να ετοι-
μασθή και το κτίριον του σχολείου Παροικίας διά 
να περιληφθή και αυτό εν καιρώ υπό την προστα-
σίαν της Αμερικανικής βοηθείας προς απεράτωσίν 
του. Η Κοινότης και η Επιτροπή της Εκατονταπυ-
λιανής ας φροντίσουν εν συνεχεία να ετοιμάσουν 
την αποζημίωσιν διά το απαλλοτριωθέν κτήμα του 
κ. Ολυμπίου ούτως ώστε να είναι έτοιμοι άμα τη 
εκδόσει του Διατάγματος της απαλλοτριώσεως 
και της Προεδρικής αποφάσεως αποζημιώσεως, 
να πληρώσουν ό,τι χρειασθή διά να καταλάβουν 
το κτήμα.

  Αντίπαρος -1946
Έκκλησις προς τον κ. Υπουργόν της Παιδείας.
Το Κράτος ανήγειρε προ πολλών ετών εις την 

γενέτηραν μας Αντίπαρον ένα σχολείον, το οποίο 
πράγματι ως κτίριον πληροί όλους τους όρους και 
κανόνας της συγχρόνου σχολικής οικοδομικής και 
περιποιεί τιμήν και εις την πολιτείαν και εις την νή-
σον μας. Δυστυχώς το οίκημα αυτό μένει έκτοτε 
εντελώς αχρησιμοποίητον και άχρηστον, διότι στε-
ρείται και θυρών και παραθύρων και των σχετικών 
κουφωμάτων του. Το θλιβερότερον είναι, ότι ούτω 
εκτιθεμένη η ωραία αυτή οικοδομή εις τους ανέ-
μους, τας βροχάς και τα σύννεφα των χωμάτων 
που παρασύρουν οι άνεμοι, υφίσταται συνεχώς 
καταστροφήν μετ’ ολίγον δε θα καταστή εντελώς 
ακατοίκητος.

Προς τούτο εξοχώτατε κ. Υπουργέ, ποιούμεθα 
έκκλησιν προς το στοργικόν ενδιαφέρον σας δια 
την εκπαίδευσιν και σας παρακαλούμεν θερμώς, 
όπως χορηγήσητε το απαιτούμενον μικρόν ποσόν 
δια την κατασκευήν θυρών, παραθύρων και κου-
φωμάτων του εν λόγω εκπαιδευτηρίου μας.

Μετά πάσης υπολήψεως, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Συλλόγου Αντιπαρίων.  

1 Ιουνίου 1946- Πολλάκις κατά το παρελθόν 
απηυθύνθημεν εις τον τ. Υπουργόν της Αεροπορίας 
κ. Π. Ευριπαίον όπως μεριμνήση δια την αποπερά-
τωσιν του σχολείου Αντιπάρου άνευ της οποίας η 
στέγασις των μαθητών κατά τον προσεχή χειμώνα 
καθίσταται προβληματική. Οι μαθηταί είναι ανάγκη 
να αποκτήσουν μόνιμον στέγην και προς τον σκο-
πόν τούτον δέον να γίνουν αμέσως τα αναγκαία 
διαβήματα παρά τω Υπουργείο Παιδείας δια την 
χορήγησιν της αναγκαιούσης πιστώσεως. Η αντι-
κατάστασις επίσης της διδασκαλίσσης είναι αξίω-
σις των γονέων, διότι τα παιδιά των μένουν στρα-
βά.

ΠΗΓΗ: «Φωνή της Πάρου» αρ. φ. 34, 7, 10
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συ-

ντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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«Πάρε Θέση»

Πραγματοποιήθηκε, για πρώτη χρονιά φέτος, το 
Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, 
η δράση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παρ. Κυ-
κλάδων «Πάρε Θέση».

Η δράση απευθύνεται σε πολίτες, οι οποίοι γίνονται 
για λίγο «διασώστες». Όσοι επισκέφτηκαν, λοιπόν, το 
«σταθμό» της ΕΟΔ Κυκλάδων, στο καταφύγιο τουρι-
στικών σκαφών στη Νάουσα, ενημερώθηκαν για βα-
σικές τεχνικές διάσωσης και αυτοδιάσωσης, είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του 
υπερσύγχρονου διασωστικού σκάφους της ΕΟΔ Κυ-
κλάδων και να «ζήσουν» την εμπειρία μιας διάσωσης 
εν πλω.

Απαξίωση 
θεσμών 
καταγγέλλει η 
αντιπολίτευση

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου με δελτίο Τύπου 

στις 14/10/2019 καταγ-

γέλλει τη δημοτική αρχή 

και με τον τίτλο: «Η απα-
ξίωση των θεσμών έχει 
όρια. Και αυτά ξεπερά-
στηκαν…», σημειώνει τα 

παρακάτω:

«Πολύ έγκαιρα, από τον Αύγουστο με έγγραφο μας, 

έχουμε θέσει στο Δήμαρχο Πάρου Μ. Κωβαίο, το 

ζήτημα της στέγασης της Κοινότητας της Παροικιάς 

και της Λαϊκής Συσπείρωσης, όπως και το θέμα της 

γραμματειακής τους υποστήριξης. Επίσης, τα επανα-

φέρουμε με ερωτήσεις σε κάθε συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος βάση της νομοθεσίας είναι υπο-
χρεωμένος για τη λύση τους.

Δυστυχώς μετά από δύο περίπου μήνες από την 

εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, μόλις πρό-

σφατα «λύθηκε»(;) μόνο το ζήτημα της γραμματειακής 

υποστήριξης της κοινότητας Παροικιάς. Το στεγαστι-

κό και στις δύο περιπτώσεις παραμένει άλυτο. Η τα-

κτική που ακολουθείται από τον Δήμαρχο απαξιώνει 

τους θεσμούς, προσβάλει τους κατοίκους της πρω-

τεύουσας του νησιού, προσβάλλει το μισό εκλογικό 

σώμα της Πάρου. 

Η αντιμετώπιση του Δημάρχου αφήνει ερω-
τηματικά για το αν πρόκειται για ανικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων ή για πολιτική εκδίκηση 
και προσπάθεια παρεμπόδισης της λειτουργίας 
της κοινότητας και των θεσμικών υποχρεώσεων  
της Λαϊκής Συσπείρωσης ως δημοτικής αντιπο-
λίτευσης, με προφανή σκοπό.

Ότι και αν συμβαίνει, είναι προσβλητικό για τους 

πολίτες και τους αιρετούς. Η πρόεδρος της Κοινό-

τητας Παροικιάς είναι περιφερόμενη, το κοινοτικό 

συμβούλιο επίσης και η αντιπολίτευση χωρίς σημείο 

αναφοράς εξυπηρετούμενη σε ιδιωτικούς  χώρους.

Καταγγέλλουμε τη στάση του Δημάρχου στους 
κατοίκους της Παροικιάς και σε όλο τον παριανό 
λαό. Προειδοποιούμε ότι αν συνεχίσει αυτή την 
παρελκυστική τακτική και δεν προτείνει άμεσες 
λύσεις, με άλλους τρόπους θα διεκδικήσουμε το 
αυτονόητο».

Συμβαίνει 
στην Πάρο 

Η καφετέρια στη γωνία: Στη διασταύρωση Γκίκα 
και ακριβώς στη γωνία υπάρχει μια καφετέρια. Μου 
αρέσει πολύ ομολογουμένως. Εκείνο που δεν μου 
αρέσει είναι όταν στρίβω με το αμάξι για Νάουσα και 
κάποιος θαμώνας έχει παρκάρει το μισό αυτοκίνητο 
πάνω στο πεζοδρόμιο και το άλλο στο οδόστρωμα για 
όση ώρα θα απολαμβάνει τον καφέ του. Για τους πε-
ζούς ούτε λόγος να γίνεται. Κάνουν το σταυρό τους 
και περπατάνε στο οδόστρωμα.

Ταρίφα ανάλογα με την προέλευση: Οι οδηγοί 
ταξί συνηθίζουν να ρωτάνε τους πελάτες που επιβιβά-
ζονται στο ταξί στο λιμάνι ή το αεροδρόμιο, από ποια 
χώρα προέρχονται. Οι περισσότεροι κάνουν την ερώ-
τηση από ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που 
ρωτούν να μάθουν την προέλευση των επισκεπτών 
για να τους χρεώσουν ανάλογα. Συνέβηκε στον εγγο-
νό μου ο οποίος πλήρωσε 25 ευρώ για τη διαδρομή 
Λιμάνι-Αλυκή, απλά γιατί είπε ότι έρχεται από Ελβετία. 

Ενοικίαση αυτοκινήτων: Παραπονούνται και 
αγανακτούν οι ξένοι επισκέπτες που νοικιάζουν αυτο-
κίνητα, για τις ανύπαρκτες ζημιές που υποχρεώνονται 
να πληρώσουν την τελευταία στιγμή πριν την αναχώ-
ρησή τους. Ευτυχώς δε συμβαίνει με όλα τα γραφεία 
ενοικίασης. Το θέμα όμως είναι σοβαρό.

Οδική ασφάλεια: Επιτέλους κύριοι υπεύθυνοι θα 
γίνει κάποια σύσκεψη για την οδική ασφάλεια, ή θα 
περιμένουμε ένα θανατηφόρο για να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε; Αστυνομία, Δήμος, Περιφέρεια, να κά-
νετε καταγραφή των προβλημάτων σε συνεργασία με 
αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα: τους 
επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών, ταξί και ΚΤΕΛ.  

Εθελοντές, είδος εν ανεπάρκεια: Ένας σύλλο-
γος προσπαθεί να αποφύγει την αναστολή της  λει-
τουργίας του και άλλοι ψάχνουν εθελοντές για να 
συνεχίσουν τις  δραστηριότητές τους. Τι συμβαίνει 
πραγματικά; Μήπως βολευτήκαμε τόσα χρόνια με 
τους ίδιους εθελοντές οι οποίοι ή έχουν κουραστεί, 
ή απογοητευτεί και αποχωρούν;   Να μην ξεχνάμε ότι 

αν λείψει ο πραγματικός εθελοντισμός με κοινωνική 
συνείδηση, τη θέση του ίσως καταλάβει ο κατευθυνό-
μενος και εξαρτημένος.

Εθελοντές, είδος εν ανεπάρκεια: Ένας Σύλλο-
γος σταμάτησε να λειτουργεί και άλλοι ψάχνουν εθε-
λοντές για να συνεχίσουν τις  δραστηριότητές τους. 
Τι συμβαίνει πραγματικά; Μήπως βολευτήκαμε τόσα 
χρόνια με τους ίδιους εθελοντές οι οποίοι ή έχουν 
κουραστεί, ή απογοητευτεί και αποχωρούν; Να μην 
ξεχνάμε ότι αν λείψει ο πραγματικός εθελοντισμός με 
κοινωνική συνείδηση, τη θέση του ίσως καταλάβει ο 
κατευθυνόμενος και εξαρτημένος.

ΦΠΑ 24% Προς βουλευτές Κυκλάδων: Γιατί 
να πληρώνουμε ΦΠΑ 24% όταν δεν απολαμβάνουμε 
τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες όπως στην Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη κ.α. Τρόφιμα, καύσιμα, ένδυση είναι ακρι-
βότερα στο νησί. Πληρώνουμε αμοιβές σε ιδιώτες 
γιατρούς για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο Κ.Υ. 
Ταξιδεύουμε στην Αθήνα για ειδικές εξετάσεις και για 
εγχειρίσεις λόγω απουσίας νοσοκομείου. Αν είμαστε 
πολίτες β’ κατηγορίας, τότε να εφαρμοσθεί και ΦΠΑ 
β’ κατηγορίας.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ και σκυλίτσα: Ανεβάζω στο 
Φεις Μπουκ την έναρξη των παιγνιδιών και προπό-
νησης ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ και δέχομαι 45 like. Ανεβάζει 
κάποιος τη σκυλίτσα του και δέχεται 143 like. Μήπως 
να δηλώσω σκύλος;

Η Πάρος εργοτάξιο επισκευών: Αυτή τη στιγμή 
στο νησί πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από 100 
κατοικίες οι οποίες χτίστηκαν πριν από 20-25 χρόνια 
και οι οποίες παρουσιάζουν βλάβες στο οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Αν ήμασταν άλλη πολιτισμένη χώρα θα 
είχαν γίνει βροχή μηνύσεις, γιατί κάποιοι έφταιξαν. 

Ανανέωση άδειας οδήγησης για άνω των 80: 
Δυστυχώς για εξετάσεις ΩΡΥΛΑ οι ογδοντάρηδες συ-
νεχίζουν να πηγαίνουν στη Νάξο. Για εξετάσεις από 
νευρολόγο, ευτυχώς, ο εξαίρετος γιατρός Γιαννούλης 
Μανωλάς από την Νάξο, επισκέπτεται εθελοντικά την 
Πάρο 2-3 φορές  το χρόνο για να εξετάζει τους υπε-
ρήλικες και άλλους ασθενείς. Και τα καλά νέα: υπάρχει 
ενδεχόμενο σύντομα να βρεθεί λύση για ΩΡΥΛΑ στην 
Πάρο. Ογδοντάρηδες κουράγιο.

Δημήτρης Καλανδράνης

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-

χίλοχος,» μας προσκαλεί στην θεατρική παράσταση 
«Αχτίδα φωτός». 

Η παράσταση στις 21/10 θα ξεκινήσει στις 8 το βρά-
δυ, ενώ οι παραστάσεις από τις 4 έως τις 8 Απριλίου 
στις 20:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος».

Το θεατρικό έργο δωματίου βασίζεται στο έργο 
«Skylight», του Ντέιβιντ Χέαρ. Πρόκειται για μια ιστο-
ρία με τρία (από μια άποψη τέσσερα) πρόσωπα: την 
Κίρα, που έχει συμφιλιωθεί με τη μοναξιά της και έχει 
επιλέξει να ζει και να εργάζεται ως καθηγήτρια σε μια 
υποβαθμισμένη περιοχή του Λονδίνου, τον Τομ, πρώην 
εραστή της, επιτυχημένο και ευκατάστατο ιδιοκτήτη 
εστιατορίων, που έχει χάσει την γυναίκα του Άλις -το 
τέταρτο πρόσωπο, απόν, και εξαιτίας αυτού έντονα 
δραματοποιημένο- και τον Έντουαρτ, τον δεκαοκτά-
χρονο γιο του Τομ και της Άλις, που βρίσκεται σε ρήξη 
με τον πατέρα του.

Παίζουν: Χρήστος Θεοδωρακούδης (Τομ Σάρτζεντ), 
Ναυσικά Κυριαζάνου (Κίρα Χόλις), Στέλιος Στεφανό-
πουλος (Ντέιβιντ Σάρτζεντ). Η σκηνοθεσία είναι του 
Νίκου Συνόδη.
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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, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 
δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ – ΝΑΞΟΣ, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεµµάτων, µε οικοδοµή 
75 τ.µ. περίπου, 150 µέτρα από τη 
θάλασσα, σύνορα Ορκού. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22850 24315, 6979 
168 568

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 
Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Βενι-
ζέλου Σοφοκλή 84, πωλείται δυάρι 
44 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
41461

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο, περιοχή Καλαλέ, 
πωλείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/
MAX Prime, οικόπεδο εµβαδού 177 
τ.µ., µε άδεια οικοδοµής διώροφης 
κατοικίας 88,34 τ.µ. και γκαράζ. Τιµή: 
110.000 €. Τηλ. Επικοινωνίας: +30 
22840-23137, email: remax.paros@
gmail.com, Site: www.remax-prime.
gr

ΑΛΥΚΗ, περιοχή Μάγγανο, πωλείται 
σε εξαιρετική τιµή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
από τη RE/MAX Prime αγροτεµάχιο 
µε εµβαδόν 4.184,58 τ.µ. ∆υνατότητα 
δόµησης 203,69 τ.µ. κατοικία µε θέα 
τη θάλασσα και την Αντίπαρο. Τιµή 
πώλησης: 113.000 €. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: +30 22840-23137, email: 
remax.paros@gmail.com, Site: 
www.remax-prime.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/MAX Prime 
οικόπεδο εµβαδού 925,00 τ.µ. µε 
υπέροχη θέα στη θάλασσα και δυνα-
τότητα δόµησης διώροφης κατοικίας 
400,00 τ.µ. Τιµή πώλησης: 85.000 €. 
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 
email: remax.paros@gmail.com, 
Site: remax-prime.gr

ΠΟΥΝΤΑ, εντός του οικισµού, πωλεί-
ται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/MAX 
Prime οικόπεδο εµβαδού 302,00 τ.µ. 
µε δυνατότητα δόµησης 240,00 τ.µ. 
κατοικία. Τιµή οικοπέδου: 60.000 €. 
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 
email: remax.paros@gmail.com, 
Site: www.remax-prime.gr

ΜΑΡΑΘΙ, πωλείται αγροτεµάχιο µε 
εµβαδόν 9.534,00 τ.µ. Έχει δυνατό-
τητα δόµησης 280,00 τ.µ. κατοικίας. 
Τιµή αγροτεµαχίου: 55.000 €. Τηλ. 
Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 

email: remax.paros@gmail.com, 
Site: www.remax-prime.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, πίσω 
από το ΚΑΠΗ, ενοικιάζεται κατάστηµα 
50 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, 
(το κουτούκι του Θανάση). Τηλ. 694 
823 9084

ΝΑΟΥΣΑ, στο λιµανάκι πίσω από 
το ΚΕΠ, ενοικιάζεται ισόγειος επαγ-
γελµατικός χώρος 60 τ.µ. Τηλ. 698 
9935 176

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
πάνω από τη Vodafone, ενοικιάζεται 
επαγγελµατικός χώρος 70τ.µ. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6932 707 029

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 
το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 
Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή 
της Αλυκής - Αγκαιριάς - Κάµπου 
- Πούντας. Τηλ. 697 3047 502

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητεί να γκαρσο-
νιέρα επιπλωµένη για όλο το χρόνο 
στην Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε 
κυρία σε δικό της χώρο για το µοίρα-
σµα των εξόδων. 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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας έως 30 
ετών ζητείται από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ: 
22840 51908

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται 
για όλο το χρόνο (πλήρες ωρά-
ριο), από κατάστηµα ηλεκτρικών 
ειδών στη Νάουσα Πάρου, µε 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Επικοινω-
νία και αποστολή βιογραφικών στο: 
ilectrofasmaparos@gmail.com, τηλ. 
6932 540 211.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται για 
µόνιµη πλήρη εργοταξιακή απασχό-
ληση, από Ανώνυµη Κατασκευαστική 

Εταιρεία στην Πάρο. Αντικείµενο 
εργασίας: Επίβλεψη, συντονισµός και 
διαχείριση κτιριακού έργου. Επιθυµη-
τή εργασιακή εµπειρία σε εργοτάξια. 
Τηλ. 6972 257 660

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από κεντρική 
καφετέρια στην παραλία Παροικίας 
για όλο τον χρόνο. Ωράριο ευέλικτο, 
full time ή part time, µε full ασφά-
λιση και ικανοποιητικό µισθό. Για 
πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6972 
373 086

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, να 
γνωρίζει από µαγειρική, στην Παροι-
κία της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
5780457, 210 5737516. Κιν. 6932 

426 568 

ΝΕΑ – ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΕΙ ζητείται για να απασχοληθεί σε 
µόνιµη συνεργασία σε µηχανολογικό 
γραφείο στην Παροικία Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6955 193 879.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ζητείται για µόνιµη απασχόληση, από 
ξενοδοχείο 4* στην Χρυσή Ακτή της 
Πάρου. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: reservations@poseidon-
paros.gr ή στο φαξ 210 6232082

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µερική ή 
πλήρη απασχόληση, σε ανθοπωλείο 
στην Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 
6972 077 052

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€

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

Επιστολή για ελλιμενισμό πλοίου
Αγαπητέ κε δήμαρχε
Εδώ και 13 χρόνια είμαστε κάτοικοι της περιοχής τού Κάστρου Παροικιάς. Μας 

αρέσει και εκτιμάμε παρά πολλή τη συνοικία μας, διότι αυτή είναι πραγματικά πολύ 
όμορφη, ήρεμη και οι κάτοικοι της εξαίσιοι άνθρωποι.

Είναι όμως περίπου ένα μήνα (μέσα Σεπτεμβρίου) που εμείς ζούμε μια κόλαση. Ο 
τρομερός θόρυβος της μηχανής του SUPER EXPRESS που μένει όλη τη νύχτα στο 
λιμάνι (19h50 το βράδυ μέχρι 9h55 το πρωί!), δε μας αφήνει να κοιμηθούμε. Οι 
έλληνες γείτονες, μας είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μιας και αυτά είναι θέ-
ματα της ναυτιλιακής εταιρείας και αποφάσεων που θα παρθούν για τα δρομολόγια 
του 2020 τον Απρίλιο. 

Άλλη ερώτηση: Γιατί λοιπόν αυτό πρέπει να έχει τις μηχανές του σε λειτουργία 
κατά τη διάρκεια της νύχτας; Μία μόνο νύχτα έμεινε με σβηστή τη μηχανή. Γιατί; 
Επίσης, γιατί δεν αγκυροβολεί στη μαρίνα όπου δένουν και αλλά εμπορικά πλοία; 
Γνωρίζετε αν αυτή τη κατάσταση θα συνεχιστεί;

Εκ μέρους όλων των κατοίκων του Κάστρου Παροικιάς, θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε την αγανάκτηση μας γι’ αυτήν την ανυπόφορη κατάσταση και δυστυχώς αν 
συνεχίσουν έτσι τα πράγματα και το 2020 θα αναγκαστούμε με πολύ μεγάλη μας 
λύπη να πουλήσουμε το σπίτι μας και να επιστρέψουμε στη Γαλλία.

με εκτίμηση
Yannick Le Goff 

Christine Albertini
Οδός Οδυσσέας Ελύτης

Κάστρο Παροικιάς

Αργυροπούλειο βραβείο
Στη μνήμη του μεγάλου πάριου λογοτέχνη, ποιητή, δημοσιογράφου και πατριδο-

λάτρη Γιάγκου Αργυρόπουλου, απονέμεται από την οικογένειά του το ετήσιο 
Αργυροπούλειο βραβείο με απόφαση της διεύθυνσης του δημόσιου Λυκείου Πάρου. 

Άξιος και πρώτος μαθητής αναδείχθηκε ο Βιώνης Γεώργιος του Στυλιανού,
με βαθμό άριστα 19,7. Τιμάται και για το ήθος και τη χρηστότητα, ως γενική έγκριση 
του υπουργείου Παιδείας, εδώ και μισό και πλέον αιώνα. Ο Γιώργος πέτυχε και θα 
φοιτήσει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στα 
Χανιά.
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Εφαρμογή του 
καφέ κάδου σε 
όλη τη χώρα

Καφέ κάδοι σε όλη τη χώρα, αύξηση της ανακύ-
κλωσης από το 18,9% (σήμερα) στο 30%, κατασκευή 
υποδομών με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ειδικό 
σχέδιο για τα αγροτογεωργικά απόβλητα, αναθεώρη-
ση του εθνικού σχεδιασμού, είναι οι βασικές προτεραι-
ότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων έως το 2023. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης 
και ο γενικός γραμματέας διαχείρισης αποβλήτων, 
Μανώλης Γραφάκος, παρουσίασαν τις προτεραιότητες 
της κυβέρνησης για το θέμα των αποβλήτων, αστικών 
και μη. Οι προτεραιότητες του υπουργείου για την τε-
τραετία, θα είναι:

- Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) «με στόχους εφικτούς, μετρή-
σιμους».

- Εφαρμογή του καφέ κάδου σε όλη τη χώρα.
- Επέκταση των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

(ΜΕΑ) μέσω συμπράξεων Δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα (ΣΔΙΤ).

- Ενίσχυση της ανακύκλωσης από 18,9% σήμερα σε 
30%.

- Ολοκληρωμένο σχέδιο για τα αγροκτηνοτροφικά 
και τα χημικά απόβλητα.

- Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος στις τουρι-
στικές περιοχές.

Ο κ. Γραφάκος ανέφερε ότι ο νέος εθνικός σχεδια-
σμός θα δίνει «περισσότερη ελευθερία» στην αυτοδιοί-
κηση και στους φορείς των δήμων για τα απορρίμμα-
τα (ΦΟΔΣΑ). Ακόμα, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) δεσμεύτηκε ότι θα διαθέσει 
κονδύλια ώστε να διπλασιαστούν οι μπλε κάδοι και 
θα τετραπλασιάσει τα προγράμματα ενημέρωσης. 
Όσο για τα ΣΔΙΤ, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι είναι 
προτιμητέο ως μοντέλο, αλλά σε κάθε περίπτωση η 
αυτοδιοίκηση είναι ελεύθερη να επιλέξει. 

Τέλος, για τα νησιά, όπως ανέφερε ο κ. Γραφάκος, 
«κάθε νησιωτικός δήμος πρέπει κανονικά να διαχειρί-
ζεται μόνος τα απορρίμματά του, αλλά αυτό δεν έχει 
λειτουργήσει έως τώρα. Εξετάζουμε μια συνολική 
θεώρηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ευ-
ελπιστώ ότι θα την ανακοινώσουμε τον Νοέμ-
βριο».

Αλιευτικό 
καταφύγιο

Στις 10/10 υπεγράφη η σύμβαση έργου για την «επι-
σκευή υποστήλωση κρηπιδώματος αλιευτικού κατα-
φυγίου Καλελέ», μεταξύ του προέδρου του λιμενικού 
Ταμείου, Σταύρου Καραχάλιου και του νόμιμου εκπρο-
σώπου της εταιρείας «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.», ο οποίος προ-
σέφερε μέση έκπτωση 21,93%  επί του προϋπολογι-
σμού της μελέτης, με συνολικό προσφερόμενο ποσό 
252.577,11 ευρώ.  Η χρηματοδότηση του έργου θα 
γίνει με ιδίους πόρους.

Το έργο αφορά, κατά κύριο λόγο την αποκατάσταση 
των σπηλαιώσεων του εγκάρσιου κρηπιδώματος του 
προσήνεμου μώλου και των βλαβών του παραλιακού 
κρηπιδώματος στο αλιευτικό καταφύγιο Καλελέ στην 
Παροικιά, Η αποκατάσταση των υποσκαφών αφορά 
στο παραλιακό κρηπίδωμα του αλιευτικού καταφυγί-
ου μήκους 90μ. περίπου και στο εγκάρσιο αυτού κρη-
πίδωμα μήκους 27μ περίπου. Η συνολική προθεσμία 
κατασκευής του έργου είναι 5 μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «Η 
δημοτική αρχή Πάρου και το λιμενικό Ταμείο Πάρου-
Αντιπάρου, θα συνεχίσουν να δίνουν λύσεις σε όποια 
προβλήματα ανακύπτουν, για την προστασία των λι-
μένων και αλιευτικών καταφυγίων της Πάρου».

Αύξηση 
κίνησης

Κατά τον Σεπτέμβριο 2019 ο λιμένας της Παροι-
κιάς υποδέχθηκε 79.918 επιβάτες από άλλους λι-
μένες της χώρας. Το νούμερο αυτό αποτελεί ρεκόρ 
δεκαπενταετίας και επετεύχθη με τον κατάπλου 638 
επιβατικών πλοίων, που και αυτό το νούμερο είναι ρε-
κόρ τα τελευταία 15 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις κατά τον μήνα Σε-
πτέμβριο 2019, αυτές ήταν 97.346 επιβάτες. Σημει-
ώνουμε ακόμα, ότι το λιμάνι της Νάξου ήταν εκείνο με 
τη συχνότερη σύνδεση με την Πάρο, αφού το νησί μας 
συνδέθηκε με αυτό με 15 διαφορετικά πλοία.

Τέλος, κατά τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποι-
ήθηκαν 19 κατάπλοι φορτηγών πλοίων, 12 δε-
ξαμενοπλοίων και ενός κρουαζιερόπλοιου από 
το οποίο αποβιβάστηκαν 166 επιβάτες.

Ζητήματα 
εκπαίδευσης

- Στις 17/9/2019 η ένωση γονέων και κηδε-
μόνων συλλόγων Πάρου, με επιστολή της προς τα 
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού μας 
και προς τους συλλόγους γονέων έκανε πρόταση με 
τίτλο: «Τα εκτάκια να υιοθετούν πρωτάκια» που στόχο 
έχει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πιο φιλικό και 
ασφαλές για όλους. Πρόκειται για μία πράξη παιδα-
γωγικού χαρακτήρα για την ομαλή μετάβαση των παι-
διών από το νηπιαγωγείο σε ένα μεγαλύτερο σχολείο, 
ή σαν πράξη κατά του σχολικού εκφοβισμού.  

- Με δελτίο Τύπου η ένωση γονέων και κηδε-
μόνων συλλόγων Πάρου έκανε λόγο για τους 
σχολικούς φύλακες και τους αθλητικούς χώρους. Στην 
επιστολή τους υποστηρίζουν ότι έχουν γίνει αποδέκτες 
παραπόνων από τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθη-
τές. αλλά και από τους γονείς, λόγω της έλλειψης φύ-
λαξης των σχολείων. Όπως σημειώνουν στην επιστολή 
τους οι φύλακες σχολικών κτιρίων είναι προσωπικό 
των ΟΤΑ α’ βαθμού και για το λόγο αυτόν ζητούν να 
στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες.

- Σύμφωνα με επιστολή του συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων του γυμνασίου Παροικιάς, 
υπάρχει πρόβλημα στέγασης στο γυμνάσιο Παροικι-
άς και οι μαθητές στεγάζονται σε παλαιές αίθουσες 
από το 2007. Όπως σημειώνουνε υπάρχει αύξηση 
των μαθητών με συνέπεια την αύξηση των τμημάτων. 
Στην επιστολή τους σημειώνουν: «[…] Ζητάμε την 
προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης 
ακινήτου για τη κάλυψη των στεγαστικών ανα-
γκών του γυμνασίου Πάρου».

Ανοιχτό 
το θέατρο 
Λευκών

Με γεμάτο το κοινοτικό Μέγαρο στις Λεύκες και 
με την παρουσία του δημάρχου Μ. Κωβαίου, του επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδα, του 
αντιδημάρχου Η. Κουντρομιχάλη, του προέδρου της 
ΚΔΕΠΑΠ Δ. Αντιπαριώτη, και άλλων δημοτικών συμ-
βούλων, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που οργά-
νωσε το Δ.Σ. του Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία» με θέμα: «τα προ-
βλήματα και το μέλλον του θεάτρου».

Το σύνολο των παρευρισκομένων συμφώνησε ότι 
παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν, το θέα-
τρο είναι πλέον σημαντικός πόλος καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας για το νησί και οικονομικός τροφοδότης του 
χωριού, και πρέπει με ευθύνη του δήμου να συνεχίσει 
να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Για το ιδιοκτησιακό θέμα ο δήμαρχος είπε ότι θα 
αντιμετωπιστούν όποια θέματα και αν υπάρχουν όμως 
έτσι και αλλιώς ο χώρος θεωρείται δημοτική περιου-
σία. 

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη ο δήμος και η 
τεχνική υπηρεσία άμεσα να παρέμβουν και να αντιμε-
τωπιστούν οι τεχνικές εκκρεμότητες.

Το δημοτικό συμβούλιο σε μία από τις επόμενες συ-
νεδριάσεις του, όπως είπε και ο δήμαρχος, θα πρέπει 
να αποφασίσει για τον κανονισμό λειτουργία του θε-
άτρου ορίζοντας παράλληλα και μία επιτροπή διαχεί-
ρισης. 

Το κρίσιμο είναι το θέατρο να είναι έτοιμο να λει-
τουργήσει τη νέα περίοδο χωρίς τα τεχνικά θέματα 
που έχουν επισημανθεί για να συνεχίσει να δίνει ζωή 
στις Λεύκες.

Εορτή Αγ. 
Φιλοθέου

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου η εκκλησίας μας τιμά τη 
μνήμη του Οσίου Φιλοθέου του Αθωνίτου.

Την ημέρα αυτή εορτάζει και το ομώνυμο ησυ-
χαστήριο των Καμαρών. Το πρόγραμμα των ακο-
λουθιών θα έχει ως εξής:

Κυριακή 20 Οκτωβρίου: Στις 7 το απόγευμα θα γίνει 
πανηγυρικός εσπερινός.

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου: Στις το πρωί θα αρχίσει ο 
όρθρος και στις 8.30 θα τελεστεί αρχιερατική θεία λει-
τουργία, υπό του σεβασμιότατου ποιμενάρχη μας, κ. 
Καλλινίκου.
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Ο ΝΟΠ σε 
διασυλλογικούς 
αγώνες

Στις 5-5/10/2019 ο ΝΟΠ συμμετείχε σε διασυλλο-
γικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Αντιπάρου στις 
νέες του εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γενική Optimist
1. Ραγκούσης Σωτήριος Ν.Ο Πάρου
2. Καλακώνα Μαρία – Ελένη Ν.Ο Πάρου
3. Ραγκούση Κων/να Ν.Ο Πάρου
15χρονα Αγόρια
1. Ραγκούσης Σωτήριος Ν.Ο Πάρου
2. Γρυπάρης Σταμάτης Ν.Ο Σύρου
3. Σπανός Εμμανουήλ Ν.Ο Πάρου
15χρονα κορίτσια
1. Καλακώνα Μαρία Ελένη Ν.Ο Πάρου
2. Μαρινάτου Αθηνά Ν.Ο Αντιπάρου
3. Μελανίτη Μαρία Χριστίνα Ν.Ο Πάρου
11χρονα Αγόρια
1. Γαβιώτης Ηλίας Ν.Ο Σύρου
2. Κυπραίος Γεώργιος Ν.Ο Πάρου
3. Μπουγιούρης Γεώργιος Ν.Ο Καλαμακίου
11χρονα Κορίτσια
1. Ραγκούση Κωνσταντίνα  Ν.Ο Πάρου
2. Ξυλομένου Θέλξη  Ν.Ο Σύρου
3. Μιχαήλ Τόνια   Ν.Ο Σύρου
Τα αποτελέσματα των Laser 4,7 Γενικής και 

Αγοριών
1. Παλαιολόγος Θεόδωρος Ν.Ο Αντιπάρου
2. Μπρούσης Βίκτωρ Ν.Ο Αντιπάρου
3. Μαραγκός Πέτρος Ν.Ο Σύρου
Laser Κοριτσιών
1. Πρίντεζη Δανάη Ν.Ο Σύρου
2. Φαρούπου Μαρία Ν.Ο Αντιπάρου
3. Ανδρεαδάκη Ειρηνέλα Ν.Ο Σύρου.

Σίφουνας ο 
ΑΟΠ στη Νάξο

Σαν σίφουνας πέρασε η εφηβική ομάδα του ΑΟΠ 
από τη Νάξο, νικώντας με το ευρύ 45-75 τον Παννα-
ξιακό ΑΟΝ.

Ο αγώνας ήταν παράσταση για ένα ρόλο και με 
εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτες του ΑΟΠ δεν 
αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα για να πάρουν στα 
χέρια τους το ροζ φύλλο του αγώνα. Τα δεκάλεπτα 
ήταν: 10-35, 25-36, 36-58 και 45-75.

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης 2, Σαράντος, Κάρλο-

βιτς 5 (1), Τσελέντης 2, Μαυρομμάτης 13, Δ. Τόμπας 2, 
Κορακίτης 8, Βαλέττας, Α. Τόμπας 3 (1), Φλεριανός 10

ΑΟΠ: Λάβδας 3 (1), Αλιπράντης 5 (1), Μπομποτάς 
2, Δαφερέρας 6 (2), Αρκουλής 14 (1), Καπετανέας 2, 
Μοστράτος 4, Μυτιληναίος 8, Γεωργίτσος 7, Λουκής 
11 (1), Θωμόπουλος 13, Πετρόπουλος.

Άξιζε κάτι καλύτερο…
Το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ήταν αυτό που 

στοίχειωσε τον Μαρπησσαϊκό στον αγώνα του ανδρι-
κού πρωταθλήματος της ΕΣΚ Κυκλάδων, απέναντι στη 
ΑΕ Σαντορίνης, στον αγώνα που έγινε στη Θήρα.

Η διαφορά που πήρε η ΑΕ Σαντορίνης με 12 πό-
ντους στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αυτή που έβαλε 
τους παριανούς παίκτες σ’ ένα διαρκή «κυνηγητό» του 
σκορ και τους γέμισε άγχος. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 

ήταν: 20-8, 35-30, 57-48 και 72-57.
Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Σαντορίνης: Νασούλας 2, Βλαβιανός 22, 

Μαργαγώνης, Κατηκαρίδης 3, Κολιόπουλος, Πελεκά-
νος 13 (3), Μητσέας 7, Δεββές 16, Λάζρι, Αντιμισάρης, 
Παπαβασιλείου 1, Καβαλλάρης 8

Μαρπησσαϊκός: Προμπονάς, Ζουμής, Κουτσιού-
κης 22 (2), Χαλιάς, Κληρονόμος 2, Ραγκούσης, Κορ-
τιάνος 10, Γλυνός 15 (5), Κρώνης, Ξανθόπουλος 4,  
Κολοβός 4, Ρούσσος.

Ήττα για τον Πλοηγό
Με το βαρύ 92-54 ηττήθηκε ο Πλοηγός Αντιπάρου 

στη Νάξο από τα Φανάρια, για το εφηβικό πρωτάθλη-
μα της ΕΣΚ Κυκλάδων. Η ομάδα της Αντιπάρου άντεξε 
μόνο για ένα δεκάλεπτο στον αγώνα, αλλά στη συνέ-
χεια η ναξιώτικη ομάδα ήλεγξε τα ριμπάουντ και προ-
οδευτικά αύξανε το σκορ. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
ήταν: 13-21, 42-34, 63-44 και 92-54.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΠΑΣ «ΤΑ Φανάρια»: Σοφοκίτης 2, Δόκλης, Χι-

λάι, Δεγαΐτας, Βασιλάκης, Σεϊντίνι 12, Βόμβας 4, Ναυ-
πλιώτης 21, Μανδηλαράς 4, Μαργαρίτης 29 (2), Μα-
θιάσος 14 (1), Χίλα

Πλοηγός Αντιπάρου: Τριαντάφυλλος, Φαρούπος 
6, Παλαιολόγος 7, Μαρινάτος, Καλάργυρος 2, Βισκού-
λι 16, Τριαντάφυλλος 17 (3), Σκιαδάς, Χιούσα 6.

Έχασαν πριν ξεκινήσει ο αγώνας…
Με σκορ 57-32, η ΑΕ Σαντορίνης νίκησε στην έδρα 

της τον Μαρπησσαϊκό, για το πρωτάθλημα παίδων της 
ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η ομάδα της Σαντορίνης επέβαλλε τον ρυθμό της 
από το πρώτο λεπτό του αγώνα και ήταν καλύτερη 
από τον Μαρπησσαϊκό. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 
17-3, 27-15, 49-19, 57-32.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Σαντορίνης: Η Φύτρος, Γρηγοριάδης 27 (3), 

Σιγάλας 4, Διαμαντής 2, Ε. Φύτρος, Φωκιανός 4, Μα-
λολλάρι 12, Μουρατίδης 4, Τζινιέρης, Μάινας, Ξαγο-
ράρης 4, Βαζαίος

Μαρπησσαϊκός: Μηναδάκης 2, Ζουμής, Χανιώτης, 
Ρίνι 14, Μελανίτης 6 (1), Τριβυζάς 2, Ανουσάκης 6, 
Πετρόπουλος 2.

Μοιράστηκαν 
γκολ και 
βαθμούς

Με σκορ 1-1 έληξε ο αγώνας για την πρεμιέρα της 
Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων, μεταξύ ΑΟ Πάρου 
και Μυκόνου, στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς. Η Μύ-
κονος ξεκίνησε τον αγώνα καλύτερη και στο 28ο λε-
πτό προηγήθηκε 0-1 με τον Καλογερά. 

Ο ΑΟΠ ισορρόπησε τον αγώνα στη συνέχεια και στο 
75ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 με τον Χίσκα. Η παρια-
νή ομάδα λίγο έλειψε να «κλέψει» τη νίκη δέκα λεπτά 
πριν τη λήξη του αγώνα, αλλά η κεφαλιά του Γιουρτζί-
δη αποκρούστηκε σε κόρνερ από το Μυκονιάτη τερ-
ματοφύλακα, Ηλιάδη.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα, Ρέλλας, Μπέτσα, Καμπάσης, 

Σωτηρόπουλος (Τσόκα), Χίσκα (Σκιαδάς), Γαβαλάς, 
Σαρρής, Γιαννούλης, Γιουρτζίδης

Μύκονος: Ηλιάδης, Κουντουράς, Βαρουξής (Δή-
μας), Καρατζάς, Μπαλής, Καρφαρίδης, Σουλιόπουλος, 
Αλεξανδρόπουλος, Δημητρανόπουλος (Μπαϊρακτά-

ρης), Ραζάκ, Καλογεράς (Δάρρας).

Τετράστερος Αστέρας!
Με σκορ 4-2 κέρδισε ο Αστέρας Μαρμάρων στο γή-

πεδό του την Κύθνο, στην πρεμιέρα του Β’ Ομίλου της 
Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η ομάδα των Μαρμάρων κυριάρχησε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, ενώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι διαθέτει 
ορισμένους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα τη βο-
ηθήσουν στην προσπάθεια για να ανέβει την κατηγο-
ρία.

Ο Αστέρας προηγήθηκε 1-0 με τον Ραμπαβίλα στο 
7ο λεπτό, για να ισοφαρίσει η Κύθνος στο 35ο λεπτό, 
με γκολ του Κούτσι. Ο έμπειρος Κληρονόμος έβαλε 
και πάλι στην πρωτοπορία του σκορ την ομάδα των 
Μαρμάρων, με σέντρα σουτ στο 40ο λεπτό. Ο Χαραλα-
μπίδης στο 58ο λεπτό έγραψε το 3-1 ενώ με  νέο σουτ 
στο 66ο λεπτό του Ραμπαβίλα ύστερα από μπαλιά 
«τρύπα» του Κληρονόμου, ο δείκτης του σκορ για την 
παριανή ομάδα ανέβηκε στο 4-1. Η ομάδα της Κύθνου 
με τον Γονίδη στο 73ο λεπτό έγραψε το τελικό 4-2.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Σομπόνης, Κρητικός, Βιτζη-

λαίος (Α. Μπελούκης), Μοστράτος, Νταής Αλιπράντης 
(Ραγκούσης), Καργιώτης (Σ. Μπελούκης), Χριστοφό-
ρος (Κληρονόμος), Ραμπαβίλας, Αριανούτσος, Χαρα-

λαμπίδης
ΑΠΣ Κύθνου: Γκριέλας, Λεβαντής (Μπιζικούκης), 

Γονιδάκης, Γαρδεράκης, Λαρετζάκης (Ν. Γονίδης), Τσιρ-
δήμος, Αρμάντο, Ψαρράς, Ηλίου, Μ. Γονίδης, Τσάλα.

Αποτελέσματα 
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Μύκονος 1-1
Πύργος – Πάγος 1-0
Σέριφος – Καρτεράδος 3-0
ΑΟ Σύρου – Πανναξιακός 0-0
Β’ ΕΠΣΚ
1ος Όμ.
ΠΑΣ Τήνου – Αίας Σύρου 5-0
Ελλάς Σύρου – Παμμηλιακός 3-0
2ος Όμ.
Αστέρας Μαρμάρων – Κύθνος 4-2
ΑΟΠ Β’ – Νηρέας 0-3
3ος Όμ.
Ίος – Αστέρας Τραγαίας 3-0
Φιλώτι – ΠΑΣ Νάξου 3-2
Κ-14 (2ος Όμ.)
Νηρέας – Κύθνος 0-5
Νέος ΑΟ Σύρου – Παμμηλιακός 0-4
Κ-14 (3ος Όμ.)
Θύελλα Καμαρίου – ΠΑΣ Νάξου 0-2
Φιλώτι – Πανθηραϊκός 0-4
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 5-0

Αθλητικά



Συνέδριο για τον Μαυρογένη
Στις 11-13/10/2019 διοργανώθηκε στην Πάρο το επιστημονικό συνέδριο: «Νι-

κόλαος Μαυρογένης, ο Πάριος Ηγεμών της Μολδοβλαχίας και η εποχή του».
Στο συνέδριο συμμετείχαν επιφανή άτομα τόσο από την Ελλάδα όσο και από 

την Ρουμανία και ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, κα-
λωσόρισε τους εισηγητές στο Παναγιοσκέπαστο νησί της Πάρου και τους ευ-
χαρίστησε για την ολοπρόθυμη ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Ιερού 
Προσκυνήματος να συμμετέχουν στο συνέδριο.

Ακόμα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού 
Προσκυνήματος, την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καθώς και στον πα-
ριανό λαό για την συμμετοχή του στο συνέδριο.



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια
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