
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Δημιουργική ασάφεια…
Σάββατο 2 Νοεµβρίου 2019 | Φύλλο 515 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9



2 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

75 χρόνια 
«Φωνή της 
Πάρου»

Την περίοδο από 1/10/19 έως 1/10/2020 γιορτά-
ζοντας τα 75 χρόνια της εφημερίδας μας θα προγραμ-
ματιστούν μια σειρά δράσεων και ειδικών εκδόσεων.

Γι’ αυτόν τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση 
δράσεων δημιουργήθηκε επιτροπή εορτασμού από 
τους: Πετρόπουλο Βαζαίο, Τριβυζά Μαρία, π. 
Στυλιανό Μπιζά, Μαλατέστα Νίκο και Καλαν-
δράνη Δημήτρη. Οι πρώτες σκέψεις της παραπάνω 
επιτροπής έχουν ως εξής:

Βαζαίος Πετρόπουλος:

«Αγαπητέ Νίκο
Γνωρίζεις ότι θεωρώ τη «Φωνή της Πάρου» ανα-

πόσπαστο κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού 
μας γι’ αυτό και δίνω ιδιαίτερη σημασία στην επιτροπή 
εορτασμού και θα ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότε-
ρο μου επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου. 

Το πολύ σπουδαίο αρχείο της εφημερίδας είναι μια 
μεγάλη κληρονομία για το νησί μας και πρέπει όλοι να 
φροντίσουμε να γίνει γνωστό κυρίως στα νέα παιδιά. 
Αυτό τον στόχο πρέπει να εξυπηρετήσουν όλες οι εκ-
δηλώσεις που θα προγραμματίσουμε γιορτάζοντας τα 
75 χρόνια της ΦΩΝΗΣ.

Καταρχάς θέτω στη διάθεση μας την «gallery 
studio 265» ως χώρο διεξαγωγής εκδήλωσης ή εκ-
δηλώσεων για τον εορτασμό ή για επί μέρους εκδή-
λωση. Επίσης, σχετικά με το καλλιτεχνικό κομμάτι μπο-
ρούμε να διοργανώσουμε μια εικαστική έκθεση από 
παριανούς ζωγράφους που είτε να έχουν εμπνευστεί 
από την Πάρο είτε να ετοιμάσουν κάτι σχετικό για το 
γεγονός. Η συνεργάτης μου, Άννα Κοντολέων πρότεινε 
ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλες οι γκαλερί 
του νησιού και να αφιερώσουν μια μέρα ή περισσότε-
ρες σε ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός υπό την αιγίδα 
της «Φωνής της Πάρου!».

Σχετικά με τον αθλητισμό και το όνειρο μου να ενώ-
σουμε όλους τους νέους του νησιού θα μπορούσαμε 
να οργανώσουμε ένα φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου 
προς τιμή των 75 χρόνων της εφημερίδας μας.

Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού θα μπορούσε να 
οργανωθεί ένας διαγωνισμός μαγειρικής ή ζαχαρο-

πλαστικής με την βοήθεια γυναικείων οργανώσεων ή 
φορέων της Πάρου καθώς και μια ημερίδα με θέμα 
την υγεία και την πρόληψη ή την ψυχική ενδυνάμωση. 

Γνωρίζουμε και οι δυο καλά ότι μόνο με ιδιωτική 
πρωτοβουλία, σεβασμό, αγάπη και συνεισφορά μπο-
ρεί ο τόπος να πάει μπροστά. Το καλό στη δική 
μας περίπτωση είναι ότι υπάρχει κοινό όραμα, 
ανιδιοτέλεια και ατελείωτη αγάπη για το νησί 
μας».

Μαρία Τριβυζά:

«Αποτελεί τιμή για μένα η συμμετοχή μου στην επι-
τροπή εορτασμού των 75 χρόνων κυκλοφορίας της 
εφημερίδας «Φωνής της Πάρου». Ευθύνη και δέος 
είναι τα συναισθήματα που με κατακλύζουν, μπροστά 
σ’ αυτή τη «Γηραιά Κυρία» των 75 χρόνων, που ανελ-
λιπώς ενημερώνει το λαό της Πάρου, Αντιπάρου, αλλά 
και τους ξενιτεμένους των δύο νησιών απανταχού της 
Γης. Η έκδοση και κυκλοφορία της ξεκίνησε αμέσως 
μετά τον πόλεμο του 40,από τον αείμνηστο Αντώνη 
Γαϊτάνο.

- Απλό το πρώτο φύλλο της με πλήθος άρθρων, προ-
σπαθεί να εμπνεύσει και να κατευθύνει τους κατοίκους 
των δύο νησιών, προς την τουριστική αξιοποίηση και 
ανάδειξη των νησιών.

- Προτρέπει αυτούς να προβούν σε δενδροφυτεύ-
σεις και αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων.

- Προτείνει την ανάδειξη της Εκατονταπυλιανής σε 
πανελλήνιο προσκύνημα και θρησκευτικό προορισμό.

- Προτρέπει τις νοικοκυρές να φυτέψουν λουλούδια 
παντού, στις αυλές στις αλιτάνες στους δρόμους.

- Κάνει άνοιγμα γνωριμίας στους κατοίκους μέσω 
των προέδρων και των δασκάλων των σχολείων.

- Από το πρώτο φύλλο μεταφέρει τα νέα του κάθε 
χωριού.

Με σταθερή αρχή την ενημέρωση χωρίς κομματι-
κοποιήσεις, πορεύτηκε στον χρόνο επί 75 χρόνια, ένα 
διάστημα που την τοποθετεί στις μακροβιότερες περι-
φερειακές εφημερίδες της χώρας. Ένα γεγονός που 
αξίζει διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και ει-
δικών εκδόσεων.

Εύχομαι καλή συνεργασία στην ομάδα ερ-
γασίας, ώστε να σταθούμε στο ύψος των πε-
ριστάσεων και να αποδώσουμε τις τιμές που 
αξίζουν στη «Φωνή της Πάρου».

Π. Στυλιανός Μπιζάς:

«Στον εικοστό τρίτο κανόνα ζωής όπως τους απο-
καλεί ο αγαπημένος μας συγγραφέας, Δημήτρης Κα-

λανδράνης, στο βιβλίο του «ο Ασκητής», διαβάζουμε: 
«Ευλογημένη η στιγμή που θα νιώσεις απελευθε-
ρωμένος, όταν πάψεις να εργάζεσαι με αμοιβή! Και 
να θυμάσαι πάντα ότι την πραγματική ευτυχία θα τη 
βρεις όταν προσφέρεις χωρίς αντάλλαγμα».

Με βάση λοιπόν αυτόν το κανόνα, πως ήταν δυνα-
τόν να αρνηθώ μία τόσο τιμητική πρόσκληση συμμε-
τοχής στην επιτροπή του εορτασμού των 75 χρόνων 
της εφημερίδας που έχει προσφέρει τόσα πολλά στα 
δύο αγαπημένα μου νησιά, την Πάρο και Αντίπαρο και 
όχι μόνο. Στην εφημερίδα που από το πρώτο φύλλο 
μέχρι και το τελευταίο, ενσαρκώνει τον παραπάνω 
κανόνα, προσφέροντας πολλάκις και ποικιλοτρόπως 
στην κοινωνία των νησιών μας. Η φράση «το έγρα-
ψε η Φωνή», καθώς και η προσμονή των συμπολιτών 
μας να πιάσουν στα χέρια τους κάθε Παρασκευή την 
εφημερίδα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιβράβευση 
όλων όσοι έχουν προσφέρει γι’ αυτή την εφημερίδα. 
Στη σημερινή εποχή, όπου το διαδίκτυο έχει κυριεύσει 
την καθημερινότητά μας και ο έντυπος τύπος δίνει τη 
δική του μάχη για να «κρατηθεί στη ζωή», είναι ηθική 
μας υποχρέωση και καθήκον, να «πολεμήσουμε» όλοι 
μας ώστε κάθε μορφή έντυπου τύπου να παραμείνει 
στην αρχική της μορφή. 

Η «Φωνή της Πάρου», έχει γίνει η δική μας 
φωνή και έτσι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ο 
καθένας με τον τρόπο του, να παραμείνει».

Νίκος Μαλατέστας:

«Οι επέτειοι έχουν πάντα μια διπλή σημασία. Είναι 
πρώτα η αφορμή της αναδρομής και του αναστοχα-
σμού μιας διαδρομής. Είναι όμως και η προβολή της 
στο μέλλον είτε ως συνέχεια, είτε ως τομή.

Η Φωνή της Πάρου συμπληρώνει εφέτος 75 χρόνια 
ιστορίας. Όλης δηλαδή της μεταπολεμικής περιόδου. 
Μιας περιόδου που ξεκινάει με την Πάρο πάμφτωχη, 
όπως όλες οι Κυκλάδες άλλωστε, με τον κόσμο της 
να ξενιτεύεται για να επιβιώσει, και μέσα από εντυ-
πωσιακές μεταμορφώσεις καταλήγει σε μια Πάρο 
ευημερούσα, πασίγνωστη στα πέρατα του κόσμου, 
αναγνωρισμένη ως ένα από τα ωραιότερα νησιά στην 
Ευρώπη, αλλά και απειλούμενη από την ίδια της την 
ανάπτυξη. Αυτή τη διαδρομή η Φωνή την παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς. Καταγράφει τα μικρά και τα 
μεγάλα. Την καθημερινότητα των χωριών αλλά και 
τις βαθύτερες αλλαγές. Τα έργα που γίνονται και τον 
πολιτισμό που παράγεται. Με τη λογιοσύνη της επο-
χής και ένα συντηρητισμό ανάμικτο με μια ορισμένη 
αντίληψη της προόδου.

Απόψεις

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ:
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 515

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Για εμάς, τους Παριανούς της Αθήνας και όχι μόνο, 

νοσταλγούς της ιδιαίτερης πατρίδας που στο μεγα-

λύτερο μέρος της περιόδου αυτής δεν ήταν εύκολο 

να την επισκέπτεσαι συχνά, η Φωνή ήταν το ζωντα-

νό νήμα που μας συνέδεε μαζί της. Ο Γαϊτάνος ήταν 

παρών πάντα στις συνελεύσεις των συλλόγων και 

τις άλλες συνευρέσεις και οι πιο πολλοί έσπευδαν να 

πληρώσουν τη συνδρομή τους για να ανανεώσουν το 

δεσμό με τον τόπο τους. Είναι πολύ ισχυρές αυτές οι 

αναμνήσεις στους παλαιότερους εξ ημών. Και για το 

λόγο αυτό οι Παριανοί της Αθήνας θα πλαισιώσουν 

την επέτειο αυτή και θα την τιμήσουν.

Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι αντιλήψεις επίσης αλλά 

και η απόσταση Αθήνας – Πάρου έχει μικρύνει πολύ. 

Σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό, σε ένα κόσμο 

όπου το οικουμενικό αλληλεπιδρά με το τοπικό. Άλλος 

επομένως ο ρόλος της τοπικής εφημερίδας στην επο-

χή μας. Αν κάποτε ο κόσμος της ήταν το νησί, σήμερα 

είναι αναπόφευκτα το νησί μέσα στον κόσμο. Ευχό-
μαστε σε αυτό το νέο τοπίο η Φωνή της Πάρου 
να συνεχίσει να είναι για πολλά ακόμα χρό-
νια παρούσα, να ενημερώνει, να σχολιάζει, να 
αναδεικνύει και κυρίως να είναι στρατευμένη 
σε αυτό που έχει πιο πολύ ανάγκη ο τόπος. Να 
συνδυάσει την πρόοδο και την ανάπτυξη με τη 

διατήρηση της φυσιογνωμίας της».

Δημήτρης Καλανδράνης:

«Μεγάλη η τιμή για μένα η επιλογή του Νίκου Ρα-

γκούση να συμμετέχω στην επιτροπή εορτασμού των 

75 χρόνων της Φωνής της Πάρου μαζί με άλλους τέσ-

σερις εξαίρετους συμπολίτες μου.

Με τον εορτασμό των 75 χρόνων της εφημερίδας 

αποδίδεται η οφειλόμενη τιμή στον πρώτο εκδότη και 

στους συνεχιστές του έργου. Η συλλογή και η ψηφι-

οποίηση του συνόλου των εκδοθέντων εφημερίδων 

αποτελεί έργο ανεκτίμητης αξίας. Το αρχείο αυτό είναι 

ένας πραγματικός θησαυρός πληροφοριών και γε-

γονότων που αφορούν την ζωή των Παρίων και την 

πορεία της Πάρου και αποτελεί μια πολύτιμη παρακα-

ταθήκη και ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του 

νησιού.

Η έκδοση μιας εφημερίδας το 1945, αμέσως μετά 

το τέλος του πολέμου ήταν πραγματικός άθλος, λαμ-

βάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ένας 

εκδότης για την συλλογή της ύλης, την εκτύπωση και 

την κυκλοφορία της. Αυτό που ώθησε τον Αντώνη 

Γαϊτάνο στην έκδοση της «Φωνής της Πάρου» ήταν η 

αγάπη του για το νησί του. Στόχος του ήταν η επίτευξη 

της ενότητας των Παρίων και της επικοινωνίας μετα-

ξύ των. Όραμα του ήταν να δει μια Πάρο να ξυπνάει 

και να προοδεύει μετά από τα δεινά του πολέμου. Γι 

αυτό, μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας βλέπουμε 

την προσπάθειά του να ενθαρρύνει και να παροτρύνει 

τους συμπατριώτες του να φροντίσουν για την ανά-

πτυξη του νησιού με βλέμμα προς το μέλλον. Στην 

εποχή μας, η οικονομική κρίση αλλά και η κυριαρχία 

των ηλεκτρονικών μέσων δημιούργησαν συνθήκες 

ασφυξίας για τα έντυπα μέσα, γεγονός που ανάγκασε 

μεγάλες εφημερίδες να αναστείλουν την έντυπη έκδο-

σή τους. Παράλληλα μειώθηκε και η αναγνωσιμότητα 

του έντυπου τύπου.

Στην Πάρο, παρόλες τις δυσκολίες, οι σημερινοί συ-

νεχιστές της Φωνής δίνουν το παρόν με δωρεάν έκδο-

ση της εφημερίδας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

προσφέροντας αντικειμενική ενημέρωση και δίνοντας 

βήμα στους πολίτες για ελεύθερη διατύπωση ιδεών.

Ο εορτασμός των 75 χρόνων αδιάλειπτης 
παρουσίας της «Φωνής της Πάρου» τιμά τις 
προσπάθειες όλων όσοι κατά καιρούς εργά-
στηκαν για τη συνέχισή της και εξαίρει τη ση-
μασία της προσφοράς της στην ιστορία της πο-
λιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής του 
τόπου». 
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«Τα χέρια σας 
σώζουν ζωές»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης 
καρδιάς πραγματοποιήθηκε στο Πίσω Λιβάδι, η ανοι-
χτή εκδήλωση «Τα χέρια σας σώζουν ζωές», από τα 
μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίδειξη καρδιοπνευμο-
νικής αναζωογόνησης, χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή, αντιμετώπιση πνιγμονής, τοποθέτηση θύ-
ματος σε θέση ασφαλείας. 

Παράλληλα οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για 
βασικές τεχνικές διάσωσης και αυτοδιάσωσης στο 
υγρό στοιχείο, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 
κοντά τις δυνατότητες του υπερσύγχρονου διασωστι-
κού σκάφους της ΕΟΔ Κυκλάδων και να «ζήσουν» την 
εμπειρία μιας διάσωσης εν πλω.

«Όταν φυσάει 
Νοτιάς»

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 προβλήθηκε για 
πρώτη φορά στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, το 
ντοκιμαντέρ «Όταν φυσάει Νοτιάς», με αντικείμενο την 
ψυχική υγεία στις Κυκλάδες και το 15ετές έργο των 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ. 

Η εμπειρία των Κινητών Μονάδων στις Κυκλάδες 
σηματοδοτεί την επίδραση σε μια τοπική κοινωνία μιας 
υπηρεσίας προσανατολισμένης απόλυτα στις αρχές 
της κοινοτικής ψυχιατρικής: εργαζόμαστε μαζί με την 
κοινότητα, μέσα στην ίδια την κοινότητα, στον τόπο 
διαμονής ή / και στο σπίτι του ασθενή.

Το ντοκιμαντέρ με επιτυχία αντανακλά γλαφυρά 
όψεις της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, τη στάση 
απέναντι στην ψυχική ασθένεια και θεραπεία, το ρόλο 
του θεραπευτή και των προσώπων «κλειδιά» σε μια 
κοινότητα (γιατρός, ιερέας, δάσκαλος κλπ) και κυρίως 
αναδεικνύει δυναμικά τη φωνή και την εμπειρία του 
ίδιου του ασθενή, που άλλωστε έχει και τη μεγαλύτερη 
αξία. Το έργο των Μονάδων ανέδειξε στην πράξη τι 
σημαίνει αφουγκράζομαι, όχι μόνο την ψυχική ασθέ-
νεια, αλλά την ίδια την κοινότητα και τον τρόπο που 
λειτουργεί. Με συγκίνηση παρακολουθήσαμε, οι επαγ-
γελματίες που εργαζόμαστε στην υπηρεσία αυτά τα 
έτη, αλλαγές. Αλλαγές που δεν περιορίζονται μόνο στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός ανθρώπου, όπως 
επιτυγχάνεται μέσα από τη βελτίωση της ψυχικής του 
κατάστασης, της επαφής και της σχέσης με τον άλλο, 
αλλά βαθύτερες αλλαγές που αφορούν τη στάση και 
τις αντιλήψεις απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα και την 
αναζήτηση βοήθειας. Στόχος μας ήταν από την αρχή η 
«σκληρότητα» της τοπικής κοινωνίας, όπως περιγρά-
φεται χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ, να μετατραπεί 
σε αποδοχή, ο φόβος σε ελπίδα, η επίκριση του δια-
φορετικού σε αγκάλιασμα και υποστήριξη, η συνενοχή 

και η σιωπή, σε άνοιγμα, ανακούφιση και αναζήτηση 
βοήθειας.

Κάθε κοινότητα διαφορετική, με τα ιδιαίτερα κοινω-
νικά κι ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά της, όπως κι 
εμείς οι θεραπευτές διαφορετικοί με βιώματα κι αντι-
λήψεις που πολλές φορές μας διαφοροποιούν σημα-
ντικά από τον τόπο στον οποίο κληθήκαμε να εργα-
στούμε, να συνεργαστούμε και να αλληλεπιδράσουμε 
με γόνιμο τρόπο. Ο στόχος μας κοινός, η ανακούφιση 
από τον ψυχικό πόνο. Η παρουσία μας στα νησιά, με 
σεβασμό και διακριτικότητα, για να μάθουμε κι εμείς 
από την ίδια την κοινότητα πώς να την πλησιάσουμε 
και να δουλέψουμε μαζί της.

Δεν ήταν κάτι εύκολο, όταν πριν από 15 έτη τα πρώ-
τα κλιμάκια των Κινητών Μονάδων έφτασαν με το 
πλοίο στα νησιά, το χειμώνα και ξεκίνησαν να συστή-
νονται ως οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή «τρε-
λογιατροί», όπως συχνά μας αποκαλούσαν στο νησί. 
Στην πλειοψηφία μας νεαροί σε ηλικία, με το πάθος 
και τον ενθουσιασμό του νέου θεραπευτή, τη δημι-
ουργική περιέργεια και τη συνεχή αναζήτηση κωδίκων 
επικοινωνίας, καταφέραμε τελικά να συνδιαλλαγούμε 
με τον κάτοικο του νησιού και να συνδιαμορφώσου-
με αιτήματα και τρόπους υποστήριξης. Άλλωστε πίσω 
από τη βιτρίνα της ζωής το καλοκαίρι, κρύβεται η άλλη 
όψη της καθημερινότητας ανθρώπων που σε σημαντι-
κό βαθμό αισθάνονται απομονωμένοι και μόνοι, αντι-
μέτωποι με την ψυχική νόσο.

Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Από την πλευρά του 
θεραπευτή, χρειάζεται να μπορούμε να αντέχουμε 
πολλές φορές τη ματαίωση, την αγωνία, την αβεβαι-
ότητα, να μπορούμε να αποδεχθούμε τον εαυτό μας 
ως «μη ειδικό», να αφήνουμε χώρο στην κοινότητα 
ώστε να μας επιτρέψει να εισχωρήσουμε σταδιακά, να 
έχουμε ανοικτούς ορίζοντες σε αντίθεση με τα κλει-
στά σχήματα και στερεότυπα, που συχνά συναντάμε 
στον τόπο που προσφέρουμε υπηρεσίες. Ουσιαστικά 
να δώσουμε χώρο και χρόνο για να μας  εμπιστευτεί, 
και να μας αποδεκτεί η κοινότητα.  Σίγουρα αποτελεί 
μια πρόκληση, που γρήγορα ανταμείβεται ηθικά, όταν 
κανείς έχει την ευκαιρία να δει στο χρόνο τα αποτε-
λέσματα.

Στόχος μας δεν ήταν μόνο να αναδειχθούν οι ανά-
γκες και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυ-
τές, με βάση τους διαθέσιμους πόρους (που ποτέ δεν 
είναι επαρκείς…), αλλά να κινητοποιηθεί η ίδια η κοινό-
τητα, να αναζητήσει εφεδρείες, να αναλάβει ενεργούς 
ρόλους, να αναπτύξει μηχανισμούς αυτοβοήθειας και 
υποστήριξης. Άλλωστε, εμείς είμαστε επισκέπτες, μέσα 
στο χρόνο και στον τόπο, η παρουσία μας σταθερή μεν 
στα νησιά, αλλά περιορισμένη. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
είμαστε ταυτόχρονα μέσα και έξω  από την κοινότητα, 
μας επιτρέπει πολλές φορές να κοιτάμε από ένα πρί-
σμα διαφορετικό, να μπορούμε να συνδιαλλαγούμε με 
την ψυχική οδύνη και τη διαφορετικότητα με άλλους 
όρους. Και το σημαντικό είναι ότι οι κοινότητες κινη-
τοποιήθηκαν και εξακολουθούν να κινητοποιούνται, 
αναπτύσσοντας δίκτυα και τρόπους αποδοχής και αλ-
ληλοϋποστήριξης.

Άλλωστε η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος, δε 
φαίνεται μόνο από τους αριθμούς που συχνά μας ζη-
τιέται να αναφέρουμε (εξυπηρετούμενοι, συνεδρίες 
κλπ), αλλά από το γεγονός ότι η φωνή απλών ανθρώ-
πων που βίωσαν τον ψυχικό πόνο, την κοινωνική απο-
μόνωση, το στίγμα καταφέρνει να ακουστεί και μέσα 
από το ντοκιμαντέρ «Όταν φυσάει νοτιάς».

Στέλλα Παντελίδου 
Επιστημονική υπεύθυνη κινητών μονάδων 
ψυχικής υγείας ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων 

ΕΠΑΨΥ 
Κλινική ψυχολόγος, MSc, PhD

Εφημερίες 
περιφερειακών 
ιατρείων 
Πάρου

Από το Κ.Υ. Πάρου δόθηκαν στη δημοσιότητα οι 
εφημερίες των περιφερειακών ιατρείων του νησιού, 
για τον Νοέμβριο 2019, που έχουν ως εξής:

Λειτουργία 8.30-14
Ιατρείο Νάουσας
6-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
7-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
8-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
12-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
13-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
20-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
25-11-2019 ΑΣΤΡΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
29-11-2019 ΓΚΥΡΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ιατρείο Μάρπησσας
1-11-2019 ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
6-11-2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8-11-2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12-11-2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12-11-2019 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΩΡΑ 11:30 ΕΩΣ 14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
19-11-2019 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕ-
ΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

26-11-2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27-11-2019 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
28-11-2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ιατρείο Αγκαιριάς
5-11-2019 ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
11-11-2019 ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
26-11-2019 ΜΗΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ.
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Νέο ΔΣ 
στην ένωση 
ξενοδόχων

Στη γενική συνέλευση της ένωσης ξενοδόχων Πά-
ρου – Αντιπάρου στις 18/10/2019 εξελέγη το νέο δι-
οικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μάνια Αμπατζή
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ξεφτέρης
Γραμματέας: Χριστίνα Φωκιανού
Αν/τρια γραμμ.: Μαρία Περαντινού
Ταμίας: Γιώργος Ρούσσος 
Αν/της ταμίας: Αναστάσιος Γκίκας
Μέλη: Πολυκανδριώτης Φαίδων, Βακιρτζή Σοφία, 

Σταυράκης Δημήτρης

Σύλλογοι - Φορείς

Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Εκλογές 
στον Π.Σ. 
«Αρχίλοχος»

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» θα πραγμα-
τοποιήσει την εκλογική γενική του συνέλευση την Κυ-
ριακή 3 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Σε εν-
δεχόμενο μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν 
στις 10 Νοεμβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη.

Νέο ΔΣ στους 
δασκάλους

Έπειτα από τις εκλογές της γενικής συνέλευσης του 
συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Πάρου – Αντιπάρου, «Π. Καλλιέρος», στις 18/10/2019, 
η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγάκη Μαριαλένα (6937221113, 
Δ.Σ. Λευκών-Κώστου)

Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Έλενα (6973857840, 
Δ.Σ. Νάουσας Πάρου)

Γραμματέας: Μησίδου Μαρία (6980364352, 1ο 
Δ.Σ. Παροικιάς)

Ταμίας: Κούβαρη Δέσποινα(6943091261, Δ.Σ. Νά-
ουσας Πάρου)

Μέλη: Δανιηλίδου Κατερίνα (6973053148, Ν/γειο 
Αγκαιριάς), Καπούτσου Παρασκευή (6947161558, 
Νηπ/γείο Προδρόμου), Κονταράτου Μαρία 
(6970827150, Δ.Σ. Αντιπάρου)

Γιορτή στο 
Κ.Η.Φ.Η.

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας 
ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε στο νέο κτήριο του 
Κ.Η.Φ.Η. στη Νάουσα, μία όμορφη εκδήλωση με κερά-
σματα, μεζέδες, άφθονο κρασί και «ζωντανή» νησιώτι-
κη μουσική με ορχήστρα.

Η εκδήλωση κατέληξε σε νησιώτικο γλέντι που συ-
νόδεψαν με την αφιλοκερδή παρουσία τους η κ. Σοφία 
Κεφάλα στο παραδοσιακό τουμπάκι και ο κ. Δημήτρης 
Αρβανίτης στην τσαμπούνα. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περισσότεροι από 
100 ωφελούμενοι με μέλη των οικογενειών τους, ενώ 
παραβρέθηκε ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, δημο-
τικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων 
κλπ.

Οι Κ.Ι.Μ. στην 
Αντίπαρο

Στην Αντίπαρο θα βρεθούν οι Κινητές Ιατρικές Μο-
νάδες (ΚΙΜ), πραγματοποιώντας την 60η αποστολή με 
σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

Με 13 ειδικότητες (καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, γυ-
ναικολόγος, οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, διαιτολόγος, γενικός 
χειρουργός, ακτινολόγος, ψυχολόγος – παιδοψυχολό-
γος, πνευμονολόγος, παιδίατρος, οδοντίατρος, νευρο-
λόγος), το ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσω-

πικό της ομάδας θα παραμείνει στο νησί από τις 31 
Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου έχοντας ως βάση 
την αίθουσα «Καλουδά», όπου και θα προσφέρει δω-
ρεάν όλες τις υπηρεσίες υγείας.

Εκτός από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, 
κατά τη διάρκεια της παραμονής, έχουν προγραμματι-
στεί στο δημοτικό σχολείο τρεις ομιλίες για γονείς και 
εκπαιδευτικούς, με θέματα: «Γονείς & Παιδί», «Μαθη-
σιακές Δυσκολίες», «Γνωρίζοντας τη Μεσογειακή Δί-
αιτα».

Η τελευταία ομιλία, όπως και ένα μάθημα Α’ βοη-
θειών που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 1ης  
Νοεμβρίου, απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κα-
θώς και τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου.



6 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

28η Οκτωβρίου 
1945

Η εορτή η Εθνική της 28ης Οκτωβρίου εορτάσθηκε 
με μεγαλοπρέπεια και ενθουσιασμό. Από την παρα-
μονή η πόλις είχε σημαιοστολισθή και οι δρόμοι  της 
άστραφταν από καθαριότητα, χάρις στις φροντίδες 
του καλού μας αν/ρχου κ. Τόλλη και των οργάνων του. 

Την πρωίαν προς της ανατολής οι σαλπιγκταί των 
προσκόπων από τον Άγιο Κωνσταντίνο εσήμαναν τρεις 
φορές εγερτήριο. Κατόπιν επηκολούθησε γενική κω-
δωνοκρουσία επί ημίσειαν ώραν. Σ’ αυτό το διάστημα 
οι πρόσκοποι, λυκόπουλα κατά διάδας διέτρεχαν τας 
οδούς τραγουδόντες εθνικά άσματα. 

Στας 10 π.μ. έγινεν δοξολογία στην Εκατονταπυλια-
νή μας. Ωμίλησεν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Νι-
κόλαος Κρητικός όστις ήτο και αυτός ένας από τους 
αγωνιστάς του Αλβανικού πολέμου, αν και ήτο ορ-
φανός πολέμου και δεν έπρεπε να πάει. Κατόρθωσε 
να συγκινήσει ολόκληρον το ακροατήριον του. Την 
δοξολογίαν παρηκολούθησαν ολόκληρος η κοινωνία 
μας, οι υπάλληλοι μας, τα σωματεία, τα σχολεία μετά 
των Σημαιών των και την όλην λαμπρότητα και επιση-
μότητα συνεπλήρωνε το Σώμα των Προσκόπων και 
Ναυτοπροσκόπων μαζί με τα μικρούλια λυκόπουλα. 
Μετά την δοξολογίαν εγένετο κατάθεσις στεφάνων 
εις το μνημείον των Πεσόντων από τον κ. Κονταράτον 
δια το Γυμνάσιον, από τον κ. Κρητικόν δια το Δημοτικό 
Σχολείον και από τον κ. Θεοχαρίδην αρχηγόν Ναυτο-
προσκόπων δια το Σώμα Προσκόπων, αφού προηγου-

μένως ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Νικηφόρος Κυ-
πραίος εξήρε το μέγα έργον των Πεσόντων. 

Κατόπιν επηκολούθησεν δια των οδών της πόλε-
ως διαδρομή των Σχολείων, επί κεφαλής των οποί-
ων ήσαν τα λυκόπουλα με τον Ακέλα Σιγάλα και τους 
προσκόπους. Την όλην διοίκησιν είχεν ο Αρχηγός 1ης 
ομάδος και αρχαιότερος κ. Κρητικός. Η διαδρομή κα-
τέληξεν εις την πλατείαν της Λέσχης ένθα πρόσκοποι 
και μαθηταί εσχημάτησαν ένα μεγάλο τετράγωνο. Έγι-
νε απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητάς και μαθη-
τρίας του Δημοτικού Σχολείου: Σούτσον, Φραγκούλη, 
Πελεκάνου, Αποστολόπουλον και Γαϊτάνον. Επηκο-
λούθησαν εθνικοί χωροί με τραγούδι, Καλαματιανός 
και Κρητικός. Τραγούδησαν κατά σειράν τα σχολεία, 
τα λυκόπουλα και πρόσκοποι υπό την μαεστρίαν του 
αρχηγού μας 3ης Ναυτοπροσκόπων κ. Ι. Ιορδάνου και 
με χαρά κατόπιν έφυγαν γιατί ήταν μεσημέρι. Το βρά-
δυ μας έδωσαν ακόμη μια χαρά και ενθουσιασμό με 
την ωραία καθ’ όλα λαμπαδοφορία. Ένα μεγάλο εύγε 
αξίζει μας δασκάλους μας και αρχηγούς του προσκο-
πισμού.  

Μικρές ειδήσεις (1945)
- Υπό του Γενικού Λογιστηρίου παρέχεται η πληρο-

φορία ότι αι οικογένειαι των εξ ατυχημάτων φονευθέ-
ντων συνέπεια πολεμικής αιτίας δύναται να ζητήσουν 
σύνταξιν εφ’ όσον αποδείξουν ότι ο προστάτης των 
εφονεύθη ουχί εξ υπαιτιότητος του, αλλά εκ τυχαίου 
γεγονότος, εν τοιαύτη περιπτώσει υποβάλλεται εις το 
Γενικόν Λογιστήριον αίτησις με πιστοποιητικόν οικο-
γενειακής καταστάσεως και το πόρισμα της υπό της 
αστυνομίας ενεργηθείσης ανακρίσεως.

- Αι χήραι των αξιωματικών Αν. Νόμου 2650/45 και 
Ν. Δ. 1260 δικαιούνται εκ του Συνεδρίου ετών υπηρε-
σίας σύνταξιν και ετέραν εκ του Γενικού Λογιστηρίου 
ως θύματα πολέμου.

- Δια της ερμηνείας του Ν. 3122 αι συντάξεις του 
νόμου τούτου ως και των αναπήρων όλων των πο-
λέμων ακόμη και εις τας περιπτώσεις χρέους προς το 
Δημόσιον ή λόγω διατροφής δεν κατάσχονται.

- Οι γονείς των οποίων τα τέκνα εφονεύθησαν κατά 
την κατοχήν υπό του κατακτητού ή εκ τυχαίου δυστυ-
χήματος, δικαιούνται συντάξεως εφ’ όσον τα τέκνα 
των είχον ηλικίαν άνω των 14 ετών. 

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 1, 3
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

Αλιευτικό 
καταφύγιο 
Αμπελά

Στις 15/10/19 υπογράφηκε στο γραφείο του λιμε-
νικού ταμείου Πάρου Αντιπάρου η σύμβαση έργου 
για την «ανάπλαση χερσαίου χώρου του αλιευτικού 
καταφυγίου Αμπελά Πάρου και ενίσχυση του λιμενο-
βραχίονα με Φ.Ο.», ύψους 1.070.493,95 ευρώ (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το έργο αναλαμβάνει η 
εταιρία «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.».

Η κατασκευή του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους του λιμενικού ταμείου, κρίθηκε απαραί-
τητη καθώς οι υπάρχουσες υποδομές δεν καλύπτουν 
την ασφάλεια και τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών 
που ελλιμενίζονται στο καταφύγιο. Οι εργασίες μετα-
ξύ άλλων περιλαμβάνουν την τοπογραφική και βυ-
θομετρική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, 
την καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα, του 
κατεστραμμένου προβλήτα, της ανωδομής καθώς και 
του υφάλου εντός της λιμενολεκάνης, ύφαλες εσκα-
φές εξυγίανσης και κατασκευή βάσης έδρασης, τοπο-

θέτηση τεχνικών ογκολίθων, ύφαλες σκυροδετήσεις, 
κατασκευή τοίχου προστασίας, τοποθέτηση ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού και σύνδεση του έργου με 
τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Όλες 
οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα με 
την μελέτη και την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας 
του δήμου Πάρου.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρ-
χής σημειώνεται: «Έτσι, μετά το αλιευτικό καταφύγιο 
Καλελέ στην Παροικιά, σειρά έχει η ανάπλαση και  η 
συντήρηση ενός ακόμα αλιευτικού καταφυγίου στη 
Νάουσα ενώ στο μέλλον θα συνεχιστούν οι παρεμ-
βάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και 
λειτουργικότητας σε όλα τα αλιευτικά καταφύγια της 
Πάρου».

«Food expo 
2019»

Η 7η διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών «Food 
Expo Greece 2019» θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 
Μαρτίου 2020 στο «Αthens Metropolitan Expo», στην 
Αθήνα.

 Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου συμμετέχει στην έκθεση 
με γνώμονα την ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών 
των παραγωγών τροφίμων και ποτών του Νοτίου Αι-
γαίου με την ελληνική και την παγκόσμια αγορά. Πα-
ράλληλα με την έκθεση «Food Expo» διεξάγεται και η 
διεθνής έκθεση οίνου και αποσταγμάτων «Oenotelia».

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούνται οι 
παραγωγοί τοπικών προϊόντων των νησιών μας που 
παράγουν ή μεταποιούν ή τυποποιούν τοπικό προϊόν 
και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που 
πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το 
αργότερο έως τη Δευτέρα 4  Νοεμβρίου 2019 
στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 
περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Διευκρινίζεται πως μετά τις 
4/11/2019 καμία δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Επίσης, 
στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική 
πώληση. Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κρι-
τηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με 
ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά 
από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πι-
στοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν 
πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης με ποινή αποκλει-
σμού θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι 
δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην έκ-
θεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν 
όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη 
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν 
να επικοινωνήσουν στον αριθμό τηλεφώνου: 22810-
82380, με την προϊσταμένη του τμήματος προβολής 
και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κυκλάδων, Ντίνα Βλάχου.

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ 

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια από λιμένα Αντιπά-
ρου προς Πούντα Πάρου, για τον Νοέμβριο 2019.

Σαββατοκύριακα
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:30 – 23:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30  14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 20:30 – 22:45 – 23:30

Δευτέρα – Παρασκευή
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

– 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 
– 15:15 – 16:15 – 17:15  18:15 – 19:15 – 20:15 – 
22:30 – 23:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 

– 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30  18:30 – 19:30 – 20:30 – 
22:45 – 23:30.

Απόψεις - Ειδήσεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



 | 7www.fonitisparou.gr

Αποφάσεις στα 
«μουλωχτά» 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με ανακοίνωσή της στις 29/10/19 με τίτλο: «Όσα 
δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια…», επανέρχεται στο θέμα της τουριστι-
κής επιτροπής, των 18 εκθέσεων και τα «ταξιδάκια» ημετέρων…

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Είναι γνωστό ότι με τη δημοτική αρχή και τον πρόεδρο της τουριστικής επιτρο-

πής μας χωρίζουν πολλά  για το τι νοείται ανάπτυξη του τόπου, αντιμετώπιση των 
πραγματικών αναγκών του παριανού λαού και οικονομία προς όφελος του.

Είναι επίσης γνωστό πια, ότι όποτε κάποιοι νοιώθουν «στριμωγμένοι» από τα 
γεγονότα καταφεύγουν σε «ιδεοληπτικές» αναφορές και ανακαλύπτουν εχθρούς 
και δολοπλοκίες.

Η προσπάθεια να αποκρύψει ο πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, και όχι η 
τουριστική επιτροπή, το γεγονός ότι έχει μετατραπεί αυτή από εργαλείο προβολής 
του νησιού μας σε τουριστικό πράκτορα, κρίνεται ανεπιτυχής. 

Αν πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
τόπου όπως λέει, τον προκαλούμε να φέρνει για έγκριση τις αποφάσεις 
της τουριστικής επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι να τις περνά 
στα «μουλωχτά» από την οικονομική επιτροπή της πλαστής πλειοψηφίας 
του 5-2».

Αρχαιρεσίες στα 
ΑΜΕΑι Κυκλάδων

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2019 στον σύλ-
λογο γονέων κηδεμόνων και φίλων Α.Μ.Ε.Α.ι Κυκλάδων, με έδρα τη Νάουσα Πάρου, 
το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πολυκανδριώτη Άννα 
Αντιπρόεδρος: Χασούρη Βάσω
Γραμματέας: Γιανναρά Ζωή
Ειδ. Γραμματέας: Μοστράτου Φιλιππίνα
Ταμίας Α’: Ξαγοράρη Χαρά
Ταμίας Β’: π. Νικόλαος Ανουσάκης
Έφορος: Κορτιάνου Ευαγγελία
Μέλη: Αρκουλή Νικολέτα, Καζαντζή Φιλιώ.

Δήλωση κυψελών
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοι-

νώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων καταγραφής των έτοιμων προς 
διαχείμαση κυψελών. 

Η καταγραφή θα γίνεται με αίτηση-δήλωση από όλους τους μελισσοκό-
μους-κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων κάθε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου, στις κατά τόπους διευθύνσεις και τμήματα αγροτικής οικονομίας, 
διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. 
Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βι-
βλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου  
και 31ης Δεκεμβρίου 2019, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης- δήλωσης των κατε-
χόμενων κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.22810-98833, καθώς και 
στα τμήμα αγροτικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Άρνηση για τις Α.Π.Ε.
Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για 

την Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
έργου με τίτλο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον Αιολικό Σταθμό Παρα-
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW, στη θέση Ράχη - Ξηροκόμπι 
δήμου Άνδρου».

Στην τοποθέτηση του ο αντιπεριφερειάρχης, Κ. Μπιζάς, τόνισε τις συνέπειες 
που θα υπάρξουν από την εγκατάσταση των βιομηχανικών τύπου ανεμογεννητριών 
στα νησιά και τόνισε:

«Οι συνέπειες για το περιβάλλον και την τουριστική οικονομία θα είναι καταστρο-
φικές και επώδυνες. Οι πολίτες των νησιών αντιδρούν στα μεγαθήρια των 100 και 
120 μέτρων και γενικά στις ανεμογεννήτριες που τοποθετούνται για την παραγωγή 
και εξαγωγή ενέργειας μέσω των καλωδίων της διασύνδεσης. Η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου μαζί με τους δήμους Άνδρου, Τήνου, Πάρου και Νάξου έχει προσφύγει 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσης σχετικής απόφασης. 

Συνεχίζουμε με συνέπεια την αγώνα μας για την προστασία της μοναδικής φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μας».

Απόψεις-Ειδήσεις

Ζήσε Μά(ρτ)η μου…
Στις 18/10/2019 η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δη-

μοσιοποίησε δελτίο Τύπου σχετικά με τον μη καθαρισμό 
των ρεμάτων στο νησί μας.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, υπό 
τον τίτλο: «Ζήσε Μά(ρτ)η μου…», έχει ως εξής:

«Η περιφερειακή αρχή έχει τεράστιες ευθύνες καθώς 
ο χειμώνας που έρχεται βρίσκει ακαθάριστα ρέματα στα 
νησιά από κλαδιά και φερτά υλικά.

Η αρμοδιότητα αυτή της ανήκει. Αντί να αναλάβει 
τις ευθύνες της για το γεγονός ότι δεν έχει φροντίσει 
έγκαιρα για τον καθαρισμό των ρεμάτων, κρύβεται πίσω από τα υπηρεσιακά έγ-
γραφα  που ούτε λίγο ούτε πολύ αποκαλύπτουν ότι, οι όποιοι καθαρισμοί θα γίνουν 
προς την άνοιξη!

«…Σε περίπτωση που κρίνετε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα καθαρισμός 
κάποιων ρεμάτων, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση να εκτελεσθεί με επιμέλεια 
του Δήμου Πάρου»!!! Έτσι καταλήγει το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

Η περιφέρεια «πετάει το μπαλάκι» στο Δήμο, δηλαδή στη τσέπη των δημοτών 
αφού με δαπάνες του Δήμου πρέπει να αντιμετωπιστούν έργα αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας, χωρίς φυσικά καμία αντίδραση από μέρους του Δήμου. 

Επειδή μπορεί η περιφέρεια να επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού και τις γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες, να θυμίσουμε στον Περιφερειάρχη ότι με άλλους ρυθ-
μούς «τρέχει» όταν πρόκειται για συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων.

Θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να κάνει προγραμματική σύμβαση με 
τον Δήμο και ο Δήμος φυσικά θα έπρεπε να την έχει διεκδικήσει».
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Τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και τα επι-
σήμανε με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου με ζητήματα που βιώνει αυτήν την εποχή το νησί 
μας και τα όσα δόθηκαν ως απάντηση από τη δημοτι-
κή αρχή, μας κάνει να θυμηθούμε τον όρο «δημιουρ-
γική ασάφεια», που έγινε πλατιά γνωστός στη χώρα 
μας τον Φεβρουάριο του 2015, από τον τότε υπουργό 
Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη. 

Ο όρος «δημιουργική ασάφεια» πρωτομαθεύτηκε 
την εποχή του ψυχρού πολέμου από τον τότε υπουρ-
γό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος 
όρισε ως «δημιουργική ασάφεια» τη συμφωνία που 
είναι ηθελημένα ασαφή ή αμφίσημη με αφαίρεση των 
σημείων αιχμής, ώστε η μία εμπλεκόμενη πλευρά να 
μπορεί να προσδώσει τη δική της ερμηνεία για το πε-
ριεχόμενο και φυσικά να μην μπορεί να αμφισβητηθεί 
από τους διαβάζοντας το κείμενο.…

Επί της ουσίας, οι θολές αυτές διατυπώσεις υπάρ-
χουν για να αποπροσανατολιζόμαστε ή για να κάνου-
με λογικούς συμβιβασμούς προσβλέποντας ίσως σε 
ευνοϊκότερους συσχετισμούς και βελτιωμένες μακρο-
πρόθεσμες συνθήκες… Το σημαντικότερο είναι ότι κατ’ 
αυτόν τον τρόπο δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη 
για οτιδήποτε στραβό συμβαίνει. Και ο τέλειος μα-
θητής σ’ αυτό είναι ο ίδιος ο δήμος της Πάρου, 
ο οποίος στις 25/10/2019 έγραψε με τέλεια «δημι-
ουργική ασάφεια», μία απάντηση στα ερωτήματα της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου.

Οι ασάφειες

1. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για την αντικα-
τάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από Αγ. Πα-
κού, ρώτησε σε ανακοίνωσή της: «Το έργο έχει σταμα-
τήσει πάλι και το ενδεχόμενο να κηρυχθεί έκπτωτος 
ο εργολάβος το πιο πιθανό. Η αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στο τμήμα του έργου που εκτελείται 
παρουσίασε επικίνδυνη καθίζηση για την ασφάλεια 
των διερχόμενων οχημάτων. Με καθυστέρηση τοπο-
θετήθηκε ενδεικτική σήμανση. Θέσαμε τις συνέπειες 
από την καθυστέρηση του έργου για την υδροδότηση 
της Παροικιάς και τα ζητήματα ασφάλειας των διερ-
χόμενων οδηγών».

Η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα απάντη-
σε:

«Σε κάθε διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου 
ακολουθούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου, όλες 
οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης 
των μειοδοτικών διαγωνισμών (…).

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 
21/10/2019, ενημερώθηκε το σώμα για την πορεία 
των έργων, τις όποιες δυσκολίες έχουν προκύψει κα-
θώς και για τις ενέργειες του Δήμου προς την επί-
λυσή τους. Συγκεκριμένα, στο έργο «Αντικατάσταση 
Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Παροικιάς από δεξαμε-
νή Αγίας Υπακοής έως δεξαμενή Αγίων Αναργύρων», 
όπου παρατηρείται καθίζηση του οδοστρώματος σε 
τμήμα του έργου, έχει ακολουθηθεί η κατά νόμο προ-
βλεπόμενη διαδικασία για τη συμμόρφωση του εργο-
λάβου ή σε αντίθετη περίπτωση την αποκατάσταση 
του οδοστρώματος από συνεργείο του Δήμου και 
έξοδα του εργολάβου(…)».

Τι δεν μας είπαν:
Το έργο εντάχτηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα στις 

5/10/2016! Στις 31/7/2017 το δημοτικό συμβού-
λιο Πάρου αποδέχθηκε το έργο ύψους 1.824.762,62 
ευρώ. Ο εργολάβος ξεκίνησε -με αρκετή καθυστέρη-

ση- την εκσκαφή, στις 6/12/2018, (ως ημερομηνία 
έναρξης του έργου έχει οριστεί η 12/5/2017). Οι 
εργασίες γίνονταν με αρκετή καθυστέρηση και έτσι 
έως τις 2/6/2019 είχε προχωρήσει μόνο το 25% των 
εργασιών!

Στις 27/8/2019 δόθηκε παράταση των εργασιών 
στον εργολάβο, έως τις 30/12/2019! Ο δήμος Πά-
ρου στην απάντησή του προς τη Λαϊκή Συσπείρωση 
επικεντρώνεται στην αποκατάσταση του οδοστρώμα-
τος και όχι στο όλο έργο και την ολοκλήρωσή του. 
Ακόμα και σ’ αυτό το θέμα, δηλαδή της ασφάλειας, 
δε μας λένε πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα με 
δεδομένο ότι ο φθινοπωρινός – χειμωνιάτικος καιρός, 
δε βοηθάει για ασφαλτοστρώσεις. 

2. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για το αλιευτικό 
καταφύγιο στην Αλυκή ρώτησε: «Για μια ακόμα φορά 
το έργο σταμάτησε καθώς ο εργολάβος επικαλείται  
βλάβη μηχανήματος και αλλαγή προτεραιότητας στις 
εκτελούμενες εργασίες. Ένα έργο που κατάντησε «γε-
φύρι της Άρτας» και οι κάτοικοι της Αλυκής  αγανα-
κτισμένοι, απαιτούν να μάθουν τον πραγματικό χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου, μετά από τις αλλεπάλληλες 
κοροϊδίες».

Η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα απάντη-
σε: «Στην περίπτωση του αλιευτικού καταφυγίου της 
Αλυκής, ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων που παρευρέθηκαν ότι 
οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει με υπαιτιότητα του 
εργολάβου αλλά λόγω βλάβης του κύριου μηχανήμα-
τος και αναμονής ανταλλακτικού από το εξωτερικό».

Τι δεν μας είπαν:
Στις 26/9/2017, στα γραφεία του λιμενικού ταμείου 

Πάρου – Αντιπάρου, υπογράφηκε η σύμβαση έναρξης 
εργασιών του έργου. Το έργο θα ξεκινούσε τον 
Οκτώβριο του 2017 και η ολοκλήρωσή του 
αναμενόταν εντός ενός έτους, δηλαδή, περί-
που, τέλη Οκτωβρίου 2018… Σήμερα, αρχή Νοεμ-
βρίου 2019 (ένα χρόνο μετά), η δημοτική αρχή μιλάει 
για βλάβη ενός μηχανήματος… και δεν κάνει κουβέντα 
για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο (η δημιουργική 
ασάφεια που γράφαμε…).

3. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για το ακίνητο 
που στεγάζεται η τράπεζα Πειραιώς ρώτησε: «Χαρα-
κτηρίσαμε απαράδεκτη την κατάσταση μη απόδοσης 
απαιτούμενων ενοικίων επταετίας στο Δήμο από την 
Τράπεζα Πειραιώς και ζητήσαμε την άμεση ενημέρω-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου από το νομικό σύμβου-
λο του Δήμου για το γεγονός αυτό».

Η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα απάντη-
σε: «[…] Με την υπ’ αρ. 136/2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, έγινε η ανάκληση της δωρεάς 
του δημοτικού ακινήτου προς την Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος με αναδρομική ισχύ από την 27/7/2012, 
όπου και έγινε η πρώτη αναφορά του θέματος στο 

Πρώτο θέμα

Δημιουργική ασάφεια…
Ο κ. Βαρουφάκης είχε αναφέρει τον όρο όταν παραδέχθηκε ότι η συμφωνία 
με τους δανειστές ήταν γεμάτη ασάφειες, δηλώνοντας εντούτοις υπερήφανος 
για αυτές. Τις χαρακτήρισε μάλιστα «δημιουργικές ασάφειες» και είπε: «Όχι 
μόνο εμείς, αλλά και οι Ευρωπαίοι ήθελαν ασάφειες ώστε να περάσουν τη 
συμφωνία από τα κοινοβούλιά τους».



 | 9www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

Δ.Σ., κοινοποιήθηκε σχετικά στην Τράπεζα Πειραιώς 
και στην Αγροτική Τράπεζα υπό εκκαθάριση. Η από-
φαση που διαπίστωσε την ανάκληση της δωρεάς 
μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Πάρου. 
Ακολούθως ο Δήμος Πάρου προέβη σε όλες τις νό-
μιμες ενέργειες για την απόδοση χρήσης του κτιρίου 
στον Δήμο και την πληρωμή των ενοικίων για το χρο-
νικό διάστημα που παραμένει σε αυτό η Τράπεζα Πει-
ραιώς, με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου. Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την άσκηση 
της αγωγής του Δήμου Πάρου άσκησε αντίθετη αγω-
γή διεκδικώντας την κυριότητα του κτιρίου. Τόσο ο 
Δήμος Πάρου όσο και η Τράπεζα Πειραιώς κατέθε-
σαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις προτάσεις που απαι-
τούνται σύμφωνα με τη δικονομία. Μετά το κλείσιμο 
των φακέλων και την εκδίκαση των αγωγών πλέον 
είμαστε σε αναμονή της δικαστικής απόφασης. Όπως 
είναι αυτονόητο μέχρι την έκδοση απόφασης επί των 
αγωγών ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει».

Τι δεν μας είπαν:
-  Στις 20/12/2016, σε ερώτηση του τότε επι-

κεφαλής της αντιπολίτευσης, Χρ. Βλαχογιάννη, αν η 
υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, 
απάντησε σε ό,τι αφορά το νομικό μέρος για την υπό-
θεση του κτιρίου της πρώην Αγροτικής τράπεζας, ότι 
το θέμα έχει λήξει

- Στις 21/12/2016 από το γραφείο δημάρχου Πά-
ρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου που έκανε θέμα 
για το εν λόγω ακίνητο και τόνιζε: «Στις 15 και 16 
Νοεμβρίου 2016 μετεγράφηκαν στα βιβλία μεταγρα-
φών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου τα δωρηθέντα 
ακίνητα της στέγασης των γραφείων της Αγροτικής 
Τράπεζας Ελλάδος στην Παροικία και (…). Η ακίνητη 
δημοτική περιουσία είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, 
ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των πο-
λιτών». 

- Στις 22/8/2018 η οικονομική επιτροπή δήμου 
Πάρου αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή αποζημί-

ωσης χρήσης ποσού 1500 ευρώ μηνιαίως αναδρομικά 
από τις 27/7/2012.

Τελικά, πότε έλεγαν αλήθεια; Γιατί δεν ενημε-
ρώθηκαν οι παριανοί πολίτες όταν η τράπεζα έκανε 
αγωγή και διεκδικεί το κτίριο; Γιατί δεν μπορούμε δυ-
ναμικά με την κινητοποίηση του κόσμου να παρέμβου-
με και να διεκδικήσουμε την περιουσία μας;

4. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για τις εκθέσεις 
τουρισμού ρώτησε: «Στη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, την Τρίτη 22/10\2109, χωρίς να έχουν 
γνώση οι εκλεγμένοι από τον παριανό λαό δημοτι-
κοί σύμβουλοι, πέρασε κατά πλειοψηφία η πρόταση 
συμμετοχής του Δήμου(;) σε 18(!) τουριστικές εκθέ-
σεις. Κατά ομολογία και του Δημάρχου η τακτική αυτή 
έχει μετατρέψει τον Δήμο σε τουριστικό πράκτορα ή 
μεσάζοντα συμφερόντων στην οικονομία του τουρι-
σμού. Με χρήματα του παριανού λαού αιρετοί της 
πλειοψηφίας, συγγενείς τους και επαγγελματίες  του 
τουρισμού «αλωνίζουν» την υφήλιο με δυνατότητα 
να γνωρίζουν νέους τόπους  ή να κάνουν εμπορικές 
συμφωνίες. Την τακτική αυτή την καταγγέλλουμε, 
απαιτούμε όλες οι δράσεις και οι δαπάνες τους να 
περνούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποδεικνύ-
εται στη πράξη η δικαίωση της απόφασής μας να μη 
μετέχουμε στην επιτροπή τουρισμού».

Η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα απάντη-
σε ή μάλλον… δεν απάντησε ΤΙΠΟΤΑ! Έτσι, παρου-
σιάστηκε μία ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής 
με «πατριωτικές κορώνες» «ο τουρισμός αποτελεί ση-
μαντικό πυλώνα ανάπτυξης της Πάρου», «σχεδιασμέ-
νο στρατηγικό πλάνο» κλπ και κατέληγε «δεν αντιλαμ-
βανόμαστε, λοιπόν, που εδράζεται ο ισχυρισμός ότι οι 
άνθρωποι που μας αντιπροσωπεύουν στις εκθέσεις 
επιλέγονται με κριτήρια συγγενικά ή παρεΐστικα».

Τι δεν μας είπαν:
Ο δήμος Πάρου, αληθώς, θα μετέχει σε 18 τουριστι-

κές εκθέσεις (βλ.: απόφαση 17321/24-10-2019 που 

έχει αναρτηθεί στο «διαύγεια»). Το θέμα αποσύρθηκε 
από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου… και 
πήγε στην οικονομική επιτροπή που μετέχουν 7 σύμ-
βουλοι, εκ των οποίων 5 σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
ελέω των νέων τροποποιήσεων του Νόμου… και μόνο 
δύο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, το 51% στον δήμο 
Πάρου εκπροσωπείται με 5 συμβούλους και το 49% 
με δύο… Έτσι, το θέμα συζητήθηκε εκεί που η δημο-
τική αρχή είχε σίγουρη πλειοψηφία και όχι στο 
δημοτικό συμβούλιο που το 14-13 είναι εύθραυστο σε 
κάθε ψηφοφορία.

Σε ό,τι αφορά το κόστος μεταφοράς εντύπων θα εί-
ναι από 100-200 ευρώ, ενώ η ενοικίαση περιπτέρου 
από 3-3.500 ευρώ και το κόστος κάθε εκπροσώπου 
από 1000 έως 2000 ευρώ. (Ένα σκασμό χρήματα δη-
λαδή, για να μοιράσουμε σε διερχόμενους επισκέπτες 
της έκθεσης 2-3000 έντυπα… Χαρτούρα όπως ακρι-
βώς γινόταν στις εκθέσεις πριν 3-4 δεκαετίες…). Και 
αυτά σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, που οι πά-
ντες με το πάτημα ενός κουμπιού μαθαίνουν και βλέ-
πουν τα πάντα. 

Ακόμα, η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης παραμο-
νής και ημερήσιας αποζημίωσης των αιρετών θα είναι 
–για πρώτη φορά- δύο ημέρες πριν την έκθεση και 
μία μετά, καθώς και των ημερών που διαρκεί η έκθε-
ση. Το καλυτερότερο είναι ότι στις εκθέσεις αυτές θα 
εκπροσωπήσουν τον δήμο εκτός από τους δημοτικούς 
συμβούλους  και συγγενείς τους(!), συνεργάτες του 
γραφείου δημάρχου, φίλοι κλπ. 

Τέλος, τον καλύτερο σχολιασμό γι’ αυτό το θέαμα με 
τα ταξιδάκια σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης ήταν αυτό που ακούστηκε στην οικονο-
μική επιτροπή: «Η τακτική αυτή έχει μετατρέψει 
τον δήμο σε τουριστικό πράκτορα ή μεσάζοντα 
συμφερόντων στην οικονομία του τουρισμού».

5. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για τη στέγα-
ση της κοινότητας Παροικιάς ρώτησε: «[…] Μετά τις 
γνωστές παλινωδίες του δημάρχου που ενώ εξέδω-
σε απόφαση προσωρινής στέγασης της προέδρου σε 
δωματιάκι που στεγάζει άλλους (1191/2019), αρνεί-
ται ότι την έχει εκδώσει και ενώ ισχυρίζεται ότι υπάρ-
χει αποφασιστικότητα επίλυσης του προβλήματος 
αυτό παραμένει άλυτο για μια πενταετία».

Η δημοτική αρχή για το παραπάνω θέμα απάντη-
σε ότι: «[..] ο δήμος Πάρου από την πρώτη στιγμή, 
σε συνεργασία με την πρόεδρο, Μαργαρίτα Αργουδέ-
λη, έλεγξε τους διαθέσιμους δημοτικούς χώρους και 
προέκρινε την πρόταση του αντιδημάρχου Παροικιάς 
κου Κεμπάμπη για το κτίριο της πρώην κοινότητας, 
πίσω από το ΚΑΠΗ. Η πρόταση της Κοινότητας για 
την στέγαση των γραφείων της στον πάνω όροφο 
του ΚΑΠΗ, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί καθώς στε-
γάζονται ήδη σε αυτόν υπηρεσίες Νομικού Προσώ-
που. Ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή στην Τεχνική 
Υπηρεσία (…)».

Τι δεν μας είπαν:
Η αλήθεια στο θέμα είναι μία και μοναδική. Ενώ το 

πρόβλημα είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε το νέο δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική κοι-
νότητα Παροικιάς παραμένει άστεγη. Το θέμα κάθε 
εβδομάδα πηγαίνει από τον Άννα στον Καϊάφα… Όπως 
δίχως γραφείο και δίχως γραμματειακή υποστήριξη 
παραμένει και ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρω-
σης, ενώ ο Νόμος είναι συγκεκριμένος γι’ αυτό.

Επίλογος

Μέσα από την παραπάνω «αντιπαράθεση» των ερω-
τήσεων της αντιπολίτευσης και, των απαντήσεων που 
έδωσε η δημοτική αρχή προκύπτει η ασάφεια, και είναι 
φανερό, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση να λυ-
θούν τα προβλήματα.

Η «Φωνή της Πάρου» πιστεύει ότι είναι επιτακτική 
η ανάγκη να ξεφύγουμε απ’ αυτή τη λογική, η οποία 
είναι ικανή να τινάξει στον αέρα την οικονομία του νη-
σιού και την καθημερινότητα του πολίτη.
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Πολύς ντόρος 
για το τίποτα…

Είμαστε η χώρα που το ασήμαντο γίνεται σημαντι-
κό, από τη μια στιγμή στην άλλη. Η ταινία «Joker» το 
φώτισε για μια ακόμα φορά. 

Η ταινία θίγει προβλήματα ταξικά, κοινωνικά και 
μπούλινγκ, για μια κατηγορία συμπολιτών μας που 
έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Όμως στη χώρα μας 
το πιο σημαντικό ήταν η καταλληλότητα ή μη, παι-
διών έως δεκαοκτώ χρονών, να παρακολουθήσουν 
την ταινία. Και ένα ατυχές συμβάν πυροδότησε αντι-
δράσεις που κυριαρχούν μέχρι και σήμερα, λόγω της 
αστυνόμευσης. 

Ακόμη και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην κυβέρνηση, 
φέρνοντας στη μνήμη την αλήστου εποχή της δικτα-
τορίας και παλινόρθωση του κράτους της δεξιάς! Η 
διάπλαση των παίδων, επανέρχεται στην επικαιρότη-
τα των εφημερίδων, των τηλεοπτικών και ραδιοφω-
νικών πάνελ, αλλά και οσονούπω στο Κοινοβούλιο. 

Μέγα το θέμα, για την προστασία των ανηλίκων 
από μια ταινία, και τις επιπτώσεις που θα έχει στην 
ψυχική υγεία και κοινωνική συμπεριφορά των εφή-
βων. Το ότι το έργο αυτό θα μπορούσαν να το κα-
τεβάσουν ανέξοδα και να το δουν στον υπολογιστή 
τους, δεν ενδιαφέρει την άρχουσα τάξη. Η ευκαιρία 
για φθηνή και ανέξοδη αντιπολίτευση, δόθηκε με 
την παρουσία αστυνομικών στους κινηματογράφους, 
άγαρμπα και αναίτια. Φυσικά, πολιτική ζημιά για την 
κυβέρνηση δεν προκλήθηκε, απλά είναι ένα πολιτικό 
παιχνίδι που η αντιπολίτευση προσπάθησε να το κά-
νει πρώτο θέμα. Ένα από τα παιδαριώδη «επιχειρή-
ματα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην εποχή 
του λαϊκισμού των social media.

Ως ανήλικοι, έχουμε δει πολλοί από εμάς, αρκετά 
«ακατάλληλα δι ανηλίκους» έργα, σε χειμερινά σινε-
μά της εποχής της «τσόντας», όπου είχαμε διακοπή 
της ταινίας, με καουμπόηδες όταν έπεφτε το «σύρ-
μα», αστυνομία. Θα λέγαμε ότι ήταν η εποχή της εκ-
παίδευσης μας στο σεξ. Δεν πάθαμε τίποτα και δεν 
κινδύνευσε η ηθική μας στο ελάχιστο, από τα σεξου-
αλικά μηνύματα των ταινιών.

Η ταινία «Joker» είναι ένα αριστούργημα. Για ό,τι 
συνέβη ευθύνονται όσοι έχουν κάνει σημαία τους το 
«πνεύμα και ηθική» από την ελληνική ταινία με τον 
αξέχαστο Αυλωνίτη. Επικράτησε πανικός στην κυβέρ-
νηση από μια ανόητη υπόθεση, που τα ΜΜΕ και τα 
social media τη μεγαλοποίησαν. Κάνανε την «τρίχα, 
τριχιά». Και δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί δεν είναι 
μόνο κανάλια τηλεοπτικά, αλλά και αρδευτικά. Από 
το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουν πλύση εγκεφάλου 
με ανόητες ιδεολογικές «μπουγάδες» και τα σουρε-
άλ απόνερα γεγονότων, όπως του «Joker», που μας 
ποτίζουν!

Ευτυχώς, που ο αρχηγός της κυβέρνησης δεν ασχο-
λήθηκε με τη διαχείριση της κρίσης, πέφτοντας στην 
παγίδα της αιτιολόγησης και πιθανόν αυτομαστιγώ-
ματος του κόμματος του. Υπάρχουν πολλά πιο σο-
βαρά θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν έναν 
αρχηγό κράτους, από τη σήμανση καταλληλότητας 
των κινηματογραφικών ταινιών. 

Όσο για την αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει 
να «ενηλικιωθεί» στο νέο της χώρο. Να ασχοληθεί με 
τα πλέον σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη χώρα 
και τους πολίτες, μακριά από καφενειακού τύπου 
αντιπολίτευση. Γιατί αν περιμένει να τους κάτσει ένα 
«Joker» για να ξανακυβερνήσουν, θα περιμένει πολύ!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Αναπτυξιακό», 
αυτοδιοίκηση 
και 
εκκωφαντική 
σιωπή 

Το κατ’ ευφημισμό πολυνομοσχέδιο, που ψηφί-
στηκε στη βουλή -το οποίο ξεκίνησε με 85 άρθρα 
και έφτασε τα 234- απέδειξε αν μη τι άλλο 
την «κανονικότητα» Κούλη…

Τα ρουσφέτια προς τους επιχειρηματίες και τα 
φιλικά ΜΜΕ, το εργασιακό μνημόνιο και τα «θέλω» 
του ΣΕΒ, οι ρυθμίσεις για τα συμφέροντα των επι-
χειρηματιών, η κατάργηση της υποχρέωσης υποβο-
λής πόθεν έσχες και ονομαστικοποίησης των μετο-
χών κλπ, υπάγονται και αυτά στην «κανονικότητα» 
Κούλη. 

Μαζί με τα παραπάνω είχαμε τις τροπολογίες για 
τις παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική και πολε-
οδομική νομοθεσία για τις λεγόμενες «Στρατηγι-
κές Επενδύσεις», την κατάργηση της Κυριακάτικης 
αργίας στα κέντρα διανομής σούπερ μάρκετ και 
κέντρων logistics, και φυσικά τις αυξήσεις μισθών 
στα μεγαλοστελέχη και golden boy των ΔΕΚΟ. Έτσι, 
πλέον, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα αποτελειώσουν 
τις συλλογικές συμβάσεις και ανεμπόδιστα σε κάθε 
ζήτημα θα βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργα-
ζομένων και θα αυξάνουν τα κέρδη τους. 

Μαζί με τα παραπάνω σημειώνω την τοποθέ-
τηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, ο οποίος 
είπε στη Βουλή: «[…] ενώ δε σταματάτε να κλίνετε 
σε όλες τις πτώσεις την «πράσινη ανάπτυξη» και 
την ανάγκη σεβασμού στο περιβάλλον, το σχέδιο 
νόμου σας, περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεις που 
μόνο ως «περιβαλλοντικές βόμβες» μπορούν να 
χαρακτηριστούν. Συνεχίζοντας το έργο της προη-
γούμενης κυβέρνησης, προωθείτε νέες διατάξεις, 
οι οποίες θρυμματίζουν ό,τι λιγοστό είχε μείνει 
όρθιο από τους μηχανισμούς περιβαλλοντικού 
ελέγχου των επενδύσεων. Σίγουρα, η αυτόματη 
αδειοδότηση για κάθε επένδυση, η οποία γίνεται 
μέσα σε επιχειρηματικά πάρκα, θα βελτιώσει τους 
«δείκτες επιχειρηματικότητας».

Όσο για την αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση εκχω-
ρεί στους ιδιώτες εργολάβους κρίσιμες υπηρεσί-
ες όπως η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και 
η συντήρηση πρασίνου. Το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών των υπηρεσιών θα δοθεί σε ιδιώ-
τες με αποτέλεσμα τις απολύσεις συμβασιούχων 
στους ΟΤΑ. Οι δημότες πλέον θα είναι όμηροι των 
εκβιασμών των επιχειρηματιών και οι δημοτικές 
αρχές θα απογειώσουν τα δημοτικά τέλη.

Με τη σειρά τους οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι –που 
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα- 
δεν αντιδρούν, καθώς θέλουν να δείξουν κομ-
ματική υπακοή, ενώ ας μην ξεχνούμε, ότι εδώ και 
καιρό στηρίζουν αυτήν τη λογική. Ιδιωτικοποιούν 
υπηρεσίες, δεν αντιδρούν στη μείωση της κρατικής 
επιχορήγησης και κάνουν μόνο ψευτο-διαβήματα 
για τη μη στελέχωσή τους με εργατικό δυναμικό. 
Η εκκωφαντική σιωπή των δημάρχων καμία εντύ-
πωση δε μας προκαλεί πλέον. Όλο το προηγού-
μενο διάστημα στήριξαν αυτές τις πολιτικές 
απαξιώνοντας τις υποδομές και τα μηχανήματα 
στις υπηρεσίες, δεν αντιδρούν στη συνεχή μείωση 
των εργαζομένων και της κρατικής επιχορήγησης 
στους δήμους, απειλούν ακόμα και με εισαγγελείς 
τους εργαζόμενους που αντιδρούν. 

Το «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο Κούλη θα το 
βρουν μπροστά τους όλοι οι εργαζόμενοι και οι 
δημότες στην καθημερινότητά τους…

«Βήματα 
Ανεξαρτησίας»

Το σωματείο ατόμων με προβλήματα όρασης Νο-
μού Κυκλάδων «αρωγή» στο πλαίσιο της δράσης 
«Βήματα Ανεξαρτησίας» πρόκειται να επισκεφθεί την 
Πάρο.

Σε συνεργασία με το πρώτο πρότυπο εθελοντικό 
κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες και ικανότητες 
(Α.Μ.Ε.Α.ι) Κυκλάδων στη Νάουσα Πάρου σας κα-
λούμε σε ανοιχτή συζήτηση την Κυριακή 3 Νοεμβρί-
ου και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσά του.

Σκοπός της «αρωγής» είναι να δημιουργηθεί ένα 
εποικοδομητικό δίκτυο ανάμεσα στα νησιά των Κυ-
κλάδων με βασικό στόχο την ενημέρωση των ατό-
μων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης για 
το πώς μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά 
τους και να ευαισθητοποιήσει την εκάστοτε νησιωτι-
κή κοινωνία ως προς τη συμπεριφορά τους προς τα 
άτομα αυτά.

Γνωρίζοντας τον τρόπο ζωής σε ένα νησί μακριά 
από τον κεντρικό κορμό της χώρας, λάβαμε την πρω-
τοβουλία να ενώσουμε τα νησιά μας και να δώσου-
με την ευκαιρία στους ανθρώπους σαν και μας να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια χωρίς να χρειάζεται να απο-

κρύπτουν το πρόβλημά τους στο στενό πλαίσιο του 
νησιού που διαμένουν.

Κάθε νησιώτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και 
να ζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πόσο μάλλον 
στην σημερινή εποχή όπου η επιστήμη και η τεχνολο-
γία έχει προχωρήσει και έχει δώσει λύσεις σε βασικά 
θέματα που μας απασχολούν.

Σας καλούμε λοιπόν σε μια ανοικτή συζήτηση για 
να θέσουμε τις βάσεις συνεργασίας ανάμεσα στα νη-
σιά μας, ευελπιστώντας να γίνει και η Πάρος άλλο 
ένα νησί συνεργάτης στο δίκτυό μας και να γίνουμε 
αρωγοί στους κατοίκους που μας χρειάζονται.

Η «αρωγή» εδρεύει στη Σύρο όπου έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί δράσεις ευαισθητοποίησης με βι-
ωματικό χαρακτήρα και έχουμε προμηθεύσει με διά-
φορα βοηθήματα τα μέχρι τώρα μέλη του σωματείου 
μας.

Η ανοικτή πρόσκλησή μας απευθύνεται σε όλους 
όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την όρασή σας 
όπως εμείς.

Απευθύνεται σε όλους εσάς που ανήκετε στον επι-
στημονικό κλάδο και έχετε άμεση επαφή με άτομα 
με οπτική αναπηρία ως οφθαλμίατροι, ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί ώστε να συζητήσουμε τα μελ-
λοντικά σχέδια στα πλαίσια της Πάρου ως αρωγά 
μέλη του σωματείου μας.

Θα χαρούμε να είστε δίπλα μας και να ενισχύσετε 
με την παρουσία σας την πρωτοβουλία μας αυτή.
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Drones για 
το καυσαέριο 
πλοίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
ελέγχου καυσαερίων των πλοίων με τη χρήση drone 
στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την 1η Ιανουαρίου 2020, ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO) θα εφαρμόσει έναν νέο κανονι-
σμό που θα προβλέπει 0,50% παγκόσμιο ανώτατο 
όριο διοξειδίου του θείου για τα καύσιμα πλοίων. 
Στο πλαίσιο του νέου παγκόσμιου ανώτατου ορίου, 
τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα πλοί-
ων με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερβαίνει το 
0,50% έναντι του τρέχοντος ορίου του 3,50%, εκτός 
εάν χρησιμοποιείται σύστημα καθαρισμού καυσαερίων 
(scrubbers), σε μια προσπάθεια μείωσης της ποσότη-
τας οξειδίου του θείου.

To drone φέρει αισθητήρα και πετάει με τη βοήθεια 
δυο χειριστών (ένας για την πτήση του drone και ο 
δεύτερος για τον έλεγχο του αισθητήρα) πάνω από το 
«σύννεφο» του καυσαερίου του πλοίου και αφού βρε-
θεί το μέγιστο σημείο, μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο 
τα δεδομένα στο χρήστη. Αυτά τα δεδομένα μαζί με 
τα στοιχεία του πλοίου για την ταυτοποίηση αποθη-
κεύονται ενώ υπάρχει η δυνατότητα για απευθείας 
αποστολή στο ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς Thetis.

Ζωικό 
κεφάλαιο

Ξεκινάει η διενέργεια και κοινοποίηση ετήσιας απο-
γραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπρο-
βάτων και χοίρων, καθώς και η λειτουργία σχετικών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

H διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού 
κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και 
χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων 
στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση 
του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επι-

κράτειας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι:
α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αι-

γοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν 
έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της 
εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών 
που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό 
κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, 
ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λει-
τουργία της εκμετάλλευσής τους.

β) Σε ό,τι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διε-
νεργείται το διάστημα των μηνών (1) Νοεμβρίου - (15) 
Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην 
αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμί-
ας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν 
ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την 
ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική 
αρχή).

γ) Σε ό,τι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενερ-
γείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή 
της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός 

προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία 
απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην 
οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων 
και τη φετινή χρονιά (2019), η κοινοποίηση της απο-
γραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευ-
σης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοί-
ρων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

- είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην 
οικεία κτηνιατρική αρχή, 

- είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπη-
ρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργο-
ποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 
1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική 
παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στις 
υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμε-
νου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας 
απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύ-
σεων γίνεται:

- Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ 
(www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρε-
σίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψη-
φιακή υπηρεσία.

- Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες 
που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνω-
ρίζει ότι:

1. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων 
μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται 
σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και 
επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

2. Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η 
ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου 
δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την 
αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευ-
σής του).

3. Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων 
έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών 
στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική πε-
ρίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή 
χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα 
στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος 
δίνονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων.

Οδός 
Μάρκου 
Μάτσα 
Μαυρογένη

Ο Μάρκος Πέτρου Μάτζας – Μαυρογένης, 
γεννήθηκε στην Παροικιά το 1785. Ήταν ο πρώ-
τος δήμαρχος Πάρου, διετέλεσε επίσης βουλευ-
τής Παροναξίας, πληρεξούσιος της Πάρου στην 
Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, Φιλικός και 
ένθερμος πατριώτης.

Γονείς του ήταν ο Πέτρος Μάτζας – Μαυρο-
γένης, (γιος του Τζώρτζη Ν. Μάτζα και της Ειρή-
νης Πέτρου Τζανή Μαυρογένη, και ανιψιός του 
ηγεμόνα της Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένη) και 
η Μαρία ή Μαργαρίτα Μαρκοπολίτη (+1828), 
(κόρη του Φιλικού και αγωνιστή του 1821 Μάρ-
κου Πολίτη, από τη Νάξο), οι οποίοι νυμφεύονται 
το 1784 και αποκτούν τον Μάρκο ή Μαρκάκη, 
την Αικατερίνη ή Κατίγκω (συζ. του Φιλικού Πα-
ναγ. Δ. Δημητρακοπούλου 1781-1832 α’ γάμος 
και του Κωνσταντίνου Μάρ. Δαμία 1795-1886 
β’ γάμος), τη Μαρουσώ ή Κοκονιώ (συζ. Παν. Βα-
φιόπουλου, έπαρχου Πάρου) και τον Γεώργιο ή 
Τζωρτζάκη (συζ. Μαριώρας Βιτσαρά).  Στο προ-
αύλιο της Εκατονταπυλιανής σώζεται ο τάφος 
της μητέρας του Μαργαρίτας που πέθανε στις 7 
Ιανουαρίου 1828. Στον ίδιο τάφο είχε ταφεί πριν 
δύο χρόνια το 1826 η αδελφή του Μαρουσώ, 
που πέθανε πολύ νέα.   

Ο Μάρκος νυμφεύτηκε την Ελένη (Ελέγκω) 
Τζώρτζη Δελαγραμμάτη, από τις Λεύκες, με την 
οποία απέκτησε επτά παιδιά: Πετράκη, Κωνστα-
ντίνο, Θεμιστοκλή, Επαμεινώνδα, Μαρουσώ (συζ. 
Δημ. Π. Δημητρακόπουλου), Αγγελική και Ερατώ 
(συζ. Νικολ. Κονδύλη).  

Από τις 3 Νοεμβρίου 1823 αναφέρεται ως πα-
ραστάτης Βουλευτικού, δηλαδή βουλευτής. Στις 
10 Φεβρουαρίου 1825 ορίζεται Έφορος του 
«Αλληλοδιδακτικού Σχολείου», μαζί με τον Τζώρ-
τζη Χαμάρτο, από τον διδάσκαλο του Γένους 
Γρηγόριο Κωνσταντά, που διατελούσε «Έφορος 
της  Κοινής Παιδείας». Στις 25 Οκτωβρίου 1831 
με διοριστήριο έγγραφο, που υπογράφουν όλοι 
οι κάτοικοι της Παροικιάς, διορίζεται δημογέρο-
ντας της Παροικιάς, μαζί με τους Αθανάσιο Μαύ-
ρο και Ζέπο Κυπριανό. 

Με την υπογραφή του πρωτόκολλου του Λον-
δίνου, στις 22 Ιανουαρίου 1830 η Πάρος είναι 
τμήμα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Το 
έτος 1836 ο Μάρκος Μάτζας Μαυρογένης είναι 
δήμαρχος Πάρου. Πέθανε το 1850 σε ηλικία 65 
ετών. 

Πηγές: «Χρονολογικό Πανόραμα της ιστορίας 
της Πάρου».

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Νικολάου Στέλ-
λα», έως το ρέμα των «Αγίων Αναργύρων», στη 
συνοικία «Κλήματα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΑ, πλησίον 

ΣΕΦ και ∆ελφιναρίου, πωλείται (ή 

ανταλλάσσεται µε σπίτι στην Πάρο) 

διαµέρισµα78 τ.µ., 1ου ορόφου, 

κατασκευή 2010, µε αποθήκη, πάρ-

κινγκ, φυσικό αέριο, τζάκι, ηλιακός, 

κλιµατιστικά, συναγερµός, πόρτα 

ασφαλείας και κάγκελα ασφαλείας 

στις µπαλκονόπορτες. Τιµή: 165.000€. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6941 576 593

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

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

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΓΓΑ, επί του 

επαρχιακού δρόµου, πωλείται ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/MAX Prime 

αγροτεµάχιο εµβαδού 4.010,00 τ.µ. 

Έχει δυνατότητα δόµησης κατοικίας 

200,20 τ.µ. µε υπέροχη θέα τον κόλπο 

της Αλυκής αλλά και του Φάραγγα. 

Στο αγροτεµάχιο υπάρχουν ελαιόδε-

ντρα. Τιµή πώλησης: 195.000 €. Τηλ. 

Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 

email: remax.paros@gmail.com, 

Site: www.remax-prime.gr

ΓΛΥΣΣΙ∆ΙΑ, εντός του οικισµού, 

πωλείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/

MAX Prime οικόπεδο µε εµβαδόν 

2.335,70 τ.µ., µε δυνατότητα δόµησης 

400 τ.µ. και κατασκευής πισίνας. Έχει 

ανεµπόδιστη θέα στην Αντίπαρο και το 

ηλιοβασίλεµα. Τιµή πώλησης: 185.000 

€. Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22840-

23137, email: remax.paros@gmail.

com, Site : www.remax-prime.gr

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)

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για άµεση 

πρόσληψη στο κατάστηµα Arsenis 

Delicatessen, για τις θέσεις: 1. 

Ταµείου, 2. Ψυγείου κοπής αλλα-

ντικών-τυροκοµικών, 3. Υπεύθυνου 

αποθήκης, 4. Υπάλληλος γραφεί-

ου. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 

55017 πρωινές ώρες και στο email: 

Ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το κατάστη-

µα µε είδη πισίνας Piscines Ideales 

στην Αλυκή Πάρου, µε γνώσεις 

υπολογιστή και αγγλικών. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 22840 28788 , 6937 456 641

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 

όλο το χρόνο, για πλήρη ή µερική 

απασχόληση, σε ανθοπωλείο στην 

Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 6972 

077 052

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία ως εσωτερική 

για φροντίδα ηλικιωµένης κυρίας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6998 817 070

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Volkswagen Tiguan 

ΤSΙ 1,4 τετρακίνητο SUV, δύο 

υπερσυµπιεστές, 150 hp, 240 Nm, 6 

ταχύτητες, βενζίνη, Ιούνιος 2008, τέλη 

250€, 29.700 χιλ., πολύ προσεγµένο, 

σε άριστη κατάσταση σαν καινούργιο. 

Τιµή 13.000 ευρώ. Τάσος Θεοχαρίδης, 

22840 23800, 6945 234 070

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΩΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 9/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Πάρου, (Διαδικασία 
Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η από 14/07/2019 Τροποποίηση και Κωδικοποί-
ηση του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ», 
και για χάρη συντομίας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ» με έδρα τα 
ΜΑΡΜΑΡΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου, Κυκλάδων και 
με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο αυτού, αποτελούμενου από 23 άρθρα.

Πάρος 29/10/2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΙΑΚ. ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση 
Ομίλου Αντισφαίρισης Πάρου

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου και οι φίλοι του tennis στο νησί, σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση και εκλογές, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 
στην Αγία Ειρήνη, στις 17 Νοεμβρίου, από ώρα 11:00 έως 13:00.
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Ιστορία του 
κτιρίου και 
φαρμακείου 
της 
οικογένειας 
Αυλήτη στην 
Παροικιά
Ιδιοκτησιακά

Αρχικά αυτό και το διπλανό του (σημερινό εστια-
τόριο «Λεβάντης»), η οικία στον όροφο, ο περίβολος, 
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και περιμετρικά βο-
ηθητικά κτίσματα, ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα που 
οικοδομήθηκε στις αρχές του 1600, σαν μεγάλη υστε-
ροαναγεννησιακή κατοικία της ιερατικής και ιστορικής 
οικογένειας της Πάρου, Βιτσαρά, που παρέμεινε ως το 
1700. Άλλες τρεις βυζαντινο-ενετικής μορφής κατοικί-
ες Βιτσαρά, διασώζονται στην Παροικιά.

Η θέση, λόγω του παλιού πηγαδιού -από το οποίο 
υδρευόταν το κεντρικό τμήμα της Παροικίας- και πλέ-
ον με μπουκαμβίλια, αναφερόταν σαν «Στου Παϊζάνου 
το πηγάδι». Στη συνέχεια, με θηλυγονική προικοδότη-
ση περιέρχεται στον Αντώνη Σκυφιάνο και στη σύζυγό 
του, Νικολέτα Ιωάν. Κρίσπη, που και αυτοί την προικο-
δοτούν στη κόρη τους, Μαργαρίτα, σύζυγο Γεωργίου 
Χριστιανόπουλου.

Το 1834, οι Χριστιανόπουλοι, χωρίζουν την κατοικία 
και δίνουν στην κόρη τους Μαρούσα, το βορινό τμήμα, 
μαζί με την εκκλησία -που είναι η προμάμμη των μέχρι 
σήμερα ιδιοκτητών (Μπαρμπαρήγου)- και το νότιο στο 
γιο τους Ιάκωβο Χριστιανόπουλο, στην οικογένεια του 
οποίου παραμένει ως το 1896.

Με αγορά του Γιάννη Γεωργ. Αργυρόπουλου, και με 
προικοδότηση στη κόρη του Άννα, περιέρχεται στον 
σύζυγο της, πρώτο φαρμακοποιό της Πάρου, Πέτρο 
Ιωαν. Αυλήτη. Σε αυτό κατοίκησαν, άνοιξε το πρώτο 
φαρμακείο της Πάρου, από το 1900 μέχρι το 1935 και 
έκαναν 6 παιδιά. Μετά το φαρμακείο ανέλαβε ο υιός 
του, Ανδρέας Αυλήτης και το κτίριο κληρονομήθηκε 
από αυτόν το 1943, με ιδιόχειρη διαθήκη. 

Το 1957 συντάχτηκε διανομή κληρονομιών μεταξύ 
των κληρονόμων του Πέτρου Αυλήτη, με την οποία 
επισημοποιήθηκε η ιδιοκτησία. Το 1991 κληρονομή-
θηκε από το γιο του Πέτρο Α. Αυλήτη, στην οικογένεια 
του οποίου παραμένει ως σήμερα (2019).

Διαρρύθμιση χώρων
Όπως περιγράφεται στα προικοσύμφωνα και διανο-

μή κληρονομιών, το κτίριο ήταν διώροφο, με το μισό 
περίπου ισόγειο να καταλαμβάνει το φαρμακείο και 

το εργαστήριο παρασκευής/αποθήκη του φαρμακεί-
ου και το υπόλοιπο μισό περίπου ημιυπόγειο να είναι 
αποθήκη του σπιτιού. Νοητό χώρισμα, το μικρό αίθριο, 
στο οποίο υπήρχε εξωτερική σκάλα. Σήμερα το αίθριο 
διατηρείται, αλλά η σκάλα είναι πλέον εσωτερική και 
σε άλλη θέση.

Ο όροφος ήταν η κατοικία, με τη σάλα και διάδρομο 
προς την Αγορά, και το υπόλοιπο σπίτι με μεγάλη κρε-
βατοκάμαρα, τραπεζαρία, χολ, κλιμακοστάσιο, υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα και εξωτερική τουαλέτα. Η παλιά 
τραπεζαρία (σημερινό τμήμα σαλονιού) είναι πάνω από 
την κουζίνα του σημερινού εστιατορίου. Το κτίριο στο 
πέρασμα των αιώνων, έχει υποστεί πολλές επισκευές 
και μετατροπές με αποτέλεσμα, παρ’ όλο που διατηρεί 
τα βασικά δομικά του στοιχεία, να έχουν εξαφανιστεί 
πλέον παντελώς όλα τα εξωτερικά διακοσμητικά και 
ο χρωματισμός. Ενδείξεις στα γειτονικά ιδίας περίπου 
ηλικίας (κτίριο τεχνών, κτίριο Γιατροπούλη), υποδεικνύ-
ουν διακοσμητικό και χρωματικό πλούτο. Πολυχρωμία 
υπήρχε επίσης εσωτερικά, η οποία διατηρείται και σή-
μερα.

Το φαρμακείο Αυλήτη
Ο Πέτρος Ι. Αυλήτης, ήταν μοναχογιός του καπε-

τάνιου Ιωάννη Δημητρίου Αυλήτη και της Ζαμπέτης, 
το γένος Θεοδωρουλάκη. Φοίτησε στο φαρμακευτι-
κό σχολείο της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου 
Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1900. Το 1895 είχε 
μνηστευθεί την Άννα Αργυροπούλου και σαν προίκα, 
έλαβε το κτίριο της Αγοράς. Παρ’ όλο που στην Πάρο 
προϋπήρχαν ιατροί, δεν υπήρχε φαρμακείο. Ο νεαρός 
φαρμακοποιός, ξεκίνησε ονομάζοντας το φαρμακείο 
του «Ο  Δαμβέργης», προς τιμήν του καθηγητού του, 
Αναστασίου Κ. Δαμβέργη. 

Ολόκληρος ο εξοπλισμός αγοράσθηκε από συνταξι-
οδοτηθέντα φαρμακοποιό της Σύρου. Βιτρίνες, εργα-
λεία, γραφείο, καρέκλες ακόμα και γυάλες με φάρμα-
κα σε σκόνες. Το γεγονός ήταν συνηθισμένο για την 
εποχή. 

Είχε διακόσμηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
εποχής, με καταβολές από την Ευρώπη αλλά και Μι-
κρά Ασία, δηλαδή, περιμετρικοί αποθηκευτικοί χώροι 
με ντουλάπια και συρτάρια, και επάνω σε αυτά, συρό-
μενες βιτρίνες με ράφια, σε τρία σύνολα σε σχήμα Π. 
Περιμετρικά σε όλο το μήκος υπήρχε μικρή κουπαστή 
σαν στέψη, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερ-
βαίνει τα 3 μέτρα. Υπήρχε μεγάλος πάγκος δύο όψε-
ων, με μαρμάρινη επιφάνεια εργασίας, όπου εγίνοντο 
οι καθημερινές συνδιαλλαγές, με ζυγαριές ακριβείας 
και συμβατικές, ταμείο, εκθετήριο και αποθηκευτικό 
χώρο για υλικά συσκευασίας. Ακόμη υπήρχε μεγάλο 
γραφείο δύο όψεων, για την τήρηση συνταγολογίων, 
αλληλογραφία κτλ.

Στη μεσαία βιτρίνα, υπήρχαν τέσσερα ντουλάπια 
για τα δηλητήρια και ναρκωτικά. Οι πόρτες τους εί-
χαν πράσινο σκούρο γυαλί, και έφεραν τα διακριτικά 
A, B, C, D. Πρέπει να είχαν φέρει ακόμα και το πάτωμα, 
το οποίο είναι από χειροποίητα πλακάκια με μωσαϊκό 
και περιμετρική μπορντούρα. Όλα αυτά προσαρμόστη-
καν στον προφανώς μικρότερο και χαμηλότερο χώρο 
του εδώ φαρμακείου, με αποτέλεσμα την αφαίρεση 
της περιμετρικής στέψης, και διατήρηση μόνο δύο βι-

τρινών για ναρκωτικά/δηλητήρια. Αρχικά όλες οι συ-
νταγές εκτελούνται επί τόπου από τον φαρμακοποιό. 
Προοδευτικά, τα φάρμακα τυποποιούνται, και καταλή-
γουν σε μικρά συνήθως κουτιά.

Στα 70 χρόνια της ιστορίας του εξυπηρέτησε όλους 
τους Παριανούς, εκτελώντας και χρέη σταθμού Α’ Βο-
ηθειών για μικροτραυματισμούς, και χημικού εργαστη-
ρίου για εξετάσεις ούρων και για έλεγχο στα «γράδα» 
για τους σταφυλοπαραγωγούς. Τα απογεύματα μέχρι 
αργά το βράδυ, ήταν χώρος συγκέντρωσης των φίλων 
του φαρμακοποιού και φυσικά, χώρος ατελείωτων 
κοινωνικών και πολιτικών συζητήσεων.

Το φαρμακείο παρέμεινε το μοναδικό σε ολόκλη-
ρη την Πάρο, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. 
Τότε εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα τα πρώτα 
φαρμακεία των συνονόματων εξαδέλφων Φραγκού-
λη. Έκλεισε οριστικά το 1971. Συνέχισε να υπάρχει 
«παγωμένο στον χρόνο» για ακόμα 30 χρόνια περίπου, 
τους καλοκαιρινούς μήνες που άνοιγε σαν μουσειακός 
χώρος πλέον και χώρος συγκέντρωσης, όπως παλαι-
ότερα. Όλοι οι παλιοί Παριανοί έχουν από μια ιστορία 
να πουν για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό.

Σήμερα διατηρείται ανοιχτό, προσεγμένο και προ-
σαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα, σαν κατάστη-
μα ένδυσης με την επωνυμία «1900», θυμίζοντας την 
αρχή του.

Αρχικά χρώματα
Η καθιερωμένη αντίληψη για καθολικό λευκό στα 

Κυκλαδονήσια, αποδεικνύεται λανθασμένη πανεύκο-
λα. 

Υπάρχουν ακόμα πάμπολλα δείγματα πολυχρωμίας 
σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της Παροικιάς, αλλά και 
σε προσεκτικά αναπαλαιωμένα. Δυστυχώς, δεν ήταν 
όλα με χρωματιστή τσιμεντοκονία, όπως απαιτεί ο 
Νόμος για επαναφορά και προοδευτικά σχεδόν όλα 
καταλήγουν στο τραβηχτικό για τους τουρίστες, εκτυ-
φλωτικό άσπρο.

Οι επισκευές στο κτίριο Αυλήτη έχουν αφαιρέσει 
κάθε ίχνος αρχικού εξωτερικού χρωματισμού, αλλά 
εσωτερικά, στον όροφο, έχει διατηρηθεί ο αρχικός 
χρωματισμός. Σε επισκευή, κάτω από αλλεπάλληλα 
στρώματα ασβέστη, απεκαλύφθησαν τα αρχικά χρώ-
ματα και επανήλθαν. Στο φαρμακείο οι τοίχοι ήταν γα-
λάζιο χρώμα μέχρι το 2,40μ., με μαύρη λεπτή περιμε-
τρική μπορντούρα και λουλακί μέχρι το λευκό ταβάνι. 
Αυτό είχε κεντρικό βορδονάρι με σανίδες. Τα έπιπλα 
των φαρμακείων, σύμφωνα πάντα με τα καθιερωμένα 
της εποχής που πρωτοάνοιξε, είχαν σαν βασικό χρώ-
μα το σκούρο καφέ. Αλλά όπως φαίνεται από βιτρί-
νες και πάγκους που δεν χώρεσαν στο φαρμακείο και 
ήταν αποθηκευτικοί χώροι στο εργαστήριο, το αρχικό 
χρώμα ήταν ή ουδέτερο γκρι ή καφέ. Σε αυτά τα «πε-
ρισσέματα» υπάρχουν δύο πάγκοι, ένας εργασίας και 
ένας για βιτρίνα, που είναι καφέ. Η πλάτη των βιτρι-
νών, που ήταν το φόντο για τις μπλε κυρίως αλλά και 
καφέ γυάλες με τις σκόνες, ήταν μπλε. Το γραφείο και 
οι καρέκλες αναμονής, ήταν σκούρο καφέ.

Ήδη από το 1961, ήταν όλο άσπρο, πλην του γρα-
φείου, κουφωμάτων και καθισμάτων. Έμεινε αναλλοί-
ωτο μέχρι το 2003.



14 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019Ειδήσεις

Εκδρομή 
του Π.Σ. 
«Ατλαντίς»

Με επιτυχία διοργανώθηκε στο διάστημα από 18 
έως 23 Οκτωβρίου η εξαήμερη εκδρομή που διοργά-
νωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατ-
λαντίς».

Η διαδρομή της εκδρομής περιελάμβανε πολύ όμορ-
φες διαδρομές και μια ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκιά-
θο. Ακόμα, οι εκδρομείς επισκέφθηκαν τα Μετέωρα, 
τα Τρίκαλα, το Πήλιο, τον Βόλο, τον Γοργοπόταμο κ.α.

Τέλος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συλ-
λόγου: «[…] Επιστρέψαμε με τις καλύτερες εντυπώ-
σεις ανανεώνοντας το ραντεβού μας για του χρόνου».

Μόνιμοι 
υπάλληλοι 
καθαριότητας

Στις 20 Οκτωβρίου 2019 ορκίστηκαν στον δήμο Πά-
ρου οι πρώτοι 12 επιτυχόντες υπάλληλοι της προκή-
ρυξης στην υπηρεσία καθαριότητας.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου με παρόντες τον 
δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, δημοτικούς συμβούλους, 
στελέχη της υπηρεσίας καθαριότητας και συγγενείς 
των νέων δημοτικών υπαλλήλων.

Ο δήμαρχος Πάρου στον χαιρετισμό του, αφού ευ-
χήθηκε καλή αρχή, δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα 
τους καθήκοντα που αναλαμβάνουν, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την ένταξη των συγκεκριμένων 
υπαλλήλων στην καθαριότητα του δήμου καθώς και 
τη βεβαιότητα ότι με την εποικοδομητική εργασία τους 
θα συμβάλλουν τα μέγιστα στον τομέα της καθαρι-
ότητας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών. Τέλος, τόνισε ότι τους θεωρεί πολύτιμους 
συνεργάτες του στον καθημερινό αγώνα της δημοτι-
κής αρχής για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους 
πολίτες της Πάρου και την οριστική επίλυση του προ-
βλήματος με την καθαριότητα στο νησί και τους διαβε-
βαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.

Προσοχή στην 
εξαπάτηση από 
επιτήδειους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νο-
τίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προληπτικού και κοινω-
νικού της ρόλου, απευθύνει στους πολίτες χρήσιμες 
συμβουλές για προστασία από επιτήδειους που με 
απατηλούς τρόπους επιχειρούν να αποσπούν χρημα-
τικά ποσά.

Συγκεκριμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα ιδιό-
κτητες επιχειρήσεων – καταστημάτων δέχονται τηλε-
φωνήματα από άγνωστα άτομα, τα οποία παρουσι-
άζονται ως γνωστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας 
που επιθυμούν  την αγορά προϊόντων – υπηρεσιών 
δηλώνοντας την πρόθεσή τους να προκαταβάλουν 
άμεσα το αντίτιμο. 

Ακολούθως οι δράστες αποστέλλουν, με ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία ή χρησιμοποιώντας εφαρμογές 
ανταλλαγής μηνυμάτων, φωτογραφία πλαστών απο-
δεικτικών κατάθεσης χρημάτων που υπερβαίνουν 
κατά πολύ την προσυμφωνημένη αξία του προϊόντος 
και ζητούν από τους παραλήπτες την επιστροφή της 
διαφοράς των χρημάτων που «εκ παραδρομής» τους 
κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για παραλλα-
γή τηλεφωνικής απάτης με αληθοφανή χαρακτηριστι-
κά.

Για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης συστήνεται:
- Να είστε επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα επι-

χειρούν να σας πείσουν να καταβάλλεται χρήματα σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχη-
μα.

- Να επιβεβαιώνετε με δική σας πρωτοβουλία τα 
στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν σε τηλεφωνικές 
παραγγελίες – συναλλαγές.

- Να επαληθεύετε τις κινήσεις στους τραπεζικούς 
σας λογαριασμούς πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή 
και να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψετε 
χρήματα, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση οικονομι-
κών στοιχείων.

- Να αποφεύγετε τη γνωστοποίηση προσωπικών 
οικονομικών δεδομένων (αριθμούς τραπεζικών λο-
γαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), 
αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών 
ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

- Να καταγράφετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς 
από τους οποίους σας καλούν για να βοηθήσετε το 
έργο των διωκτικών Αρχών. 

- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, 
ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος 
σας.

Τέλος, περισσότερες χρήσιμες συμβουλές για την 
προστασία των πολιτών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr 
/ Οδηγός του Πολίτη.

Συνάντηση 
Χατζημάρκου 
στο υπ. 
Εσωτερικών

Σε προτεραιότητα θέτει το υπουργείο Εσωτερικών 
–σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου- το ζήτημα της στελέχωσης των διευθύνσεων 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο του κ. Γ. Χαζτημάρ-
κου, με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου: «Ο υπουργός 
Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που βάσει προβλεπομένων 
από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι η μοναδική Πε-
ριφέρεια της χώρας που καλείται να στηρίζει στο επί-
πεδο των Τεχνικών Υπηρεσιών, σχεδόν όλους τους 
νησιωτικούς της δήμους και όχι μόνο αυτούς που 
έχουν πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, αλλά και τη 
βαρύνουσα σημασία της διασφάλισης της αποτελε-
σματικότητας των τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και 
των πόρων άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
της χώρας, με τρόπο που να μην εξαιρούνται τα νησιά 
από τις αναπτυξιακές δυνατότητες έναντι των υπο-
λοίπων περιοχών, δεσμεύθηκε στον περιφερειάρχη 
να εξετάσει κατά προτεραιότητα το ζήτημα της στε-
λέχωσης».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε 
τον υπουργό Εσωτερικών για το ξεκίνημα της συνερ-
γασίας που στα θεσμικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, 
έδειξε τα αντανακλαστικά που έχει ανάγκη η αυτοδιοί-
κηση. Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως ο κ. Χατζημάρκος 
είχε αποστείλει επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών, 
όπου περιέγραφε πλήρως το τοπίο που διαμορφώνει 
η τραγική υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου η 
παραγωγή έργου, έχει γίνει πλέον εξαιρετικά δυσχε-
ρής αφού το προσωπικό σε όλες τις διευθύνσεις και 
τα Τμήματα είναι κάτω και από τα ακραία όρια συνα-
γερμού.

Ημερίδα για 
τα αρχαία 
λατομεία

Το Σάββατο 16/11/19 θα πραγματοποιηθεί από τις 
10.30 έως τις 18.00 ημερίδα για τα αρχαία λατομεία 
της Πάρου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος» 

Η ημερίδα που διοργανώνει η Μ.Κ.Ο. «Φίλοι της 
Πάρου», τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Πάρου και 
συμμετέχει η εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς 
και επιστήμονες και πολίτες με γνώση του θέματος.

Η ημερίδα συνοδεύεται από έκθεση ιστορικών αρ-
χείων και μελετών για τον αρχαιολογικό χώρο των 
λατομείων μαρμάρου, που τα εγκαίνια θα πραγματο-
ποιηθούν στις 15/11/2019 στις 7 το απόγευμα, στον 
χώρο του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Πρωτογενής 
τομέας

Στην έγκριση των δράσεων στον πρωτογενή τομέα 
για το 2020, προέβη το περιφερειακό συμβούλιο Νο-
τίου Αιγαίου.

Βασικός στόχος  του επικοινωνιακού προγράμματος 
όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα είναι η προβολή 
και η προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου, κυρίως μέσω της συμμετοχής της 
σε εκθέσεις και φεστιβάλ, δίνοντας της ευκαιρία στους 
επισκέπτες να γνωρίσουν τα τοπικά και τα πιστοποιη-
μένα προϊόντα της Περιφέρειας.
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Ασταμάτητος ο 
ΑΟΠ

Για τον Β’ Όμιλο του παιδικού πρωταθλήματος της 
ΕΣΚ Κυκλάδων, ο ΑΟΠ κέρδισε άνετα με σκορ 94-35 
τον Πανναξιακό, στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρ-
πησσας.

Ο ΑΟΠ έκανε καταιγιστική εμφάνιση και είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στο β’ δεκάλεπτο το σκορ ήταν 28-3(!). 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα είχαν ως εξής: 25-6, 53-9, 
76-23, 94-34.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Ευαγγέλου 2, Αλιπράντης 6, Μπομποτάς 12, 

Βιώνης 2, Πάσσαρης 10, Αραβαντινός 7 (1), Θωμό-
πουλος 8, Λάβδας 6, Σκιαδάς 8, Ανδρεάδης 6, Ρηγό-
πουλος 6, Σαρρής 21.

Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης 11 (1), Τόμπας, Κα-
ρούσης, Τσελέντης 17, Μητσέας 2, Κάρλοβιτς 2, Σα-
ράντος 2, Τσόπελας, Χατζηεργάτης, Βασιλάκης.

Βαθμολογία Β’ Παίδων ΕΣΚΚ
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)

1. ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» 10 (5)
2. ΑΟΠ 7 (4)
---------------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 7 (5)
4. Μαρπησσαϊκός 6 (4)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 5 (5)
6. Πλοηγός Αντιπάρου 4 (3)
7. Πανναξιακός ΑΟΚ 0 (0)

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Σπουδαία νίκη πέτυχε η αντρική ομάδα του Μαρ-

πησσαϊκού με 76-46 επί του Πανναξιακού ΑΟΝ για το 
πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας.

Ο Μαρπησσαϊκός ήταν πολύ καλύτερος του αντιπά-
λου του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι παίκτες 
του είχαν και ευστοχία στα τρίποντα. Τα δεκάλεπτα 
του αγώνα ήταν: 18-8, 36-16, 55-25, 76-46.

Οι πρωταγωνιστές:
Μαρπησσαϊκός: Χάλιας, Ζουμής 3 (1), Κουτσιού-

κης 25 (1), Κρώνης, Κληρονόμος 2, Σκιαδάς 18 (3), 
Κορτιάνος 4, Γλυνός 18 (2), Ξανθόπουλος 2, Κολοβός 
4

Πανναξιακός ΑΟΝ: Τόμπας 3 (1), Μαυρομάτης, 
Καλαβρός 6 (1), Αδελφουλάκος 14, Ορφανός, Γεωρ-
γακόπουλος 4, Μαστρογιαννόπουλος 5, Βασιλειάδης 
4 (1), Γιαμούρης 10.

Βαριά ήττα
Με το αστρονομικό σκορ 126-22 ηττήθηκε η παιδι-

κή ομάδα του Μαρπησσαϊκού από τον ΑΠΣ «Τα Φα-
νάρια», στο κλειστό γήπεδο της Νάξου, για το πρωτά-
θλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Χαρακτηριστικό της ανωτερότητας της ομάδας της 
Νάξου ήταν ότι στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 73-9(!). 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 35-6, 73-9, 102-16, 
126-22.

Οι πρωταγωνιστές:
«Φανάρια»: Λιανόπουλος 12, Γκιόργκα 5, Τριαντά-

φυλλος 24, Κούρτης 12, Σεϊντίνι 28, Δόκλης 13, Χιλάι 
18, Λεγάκης 4, Τελόπουλος 8, Μαθιάσος, Φραγκίσκος 
2.

Μαρπησσαϊκός: Μελανίτης, Ι. Ρούσσος 3, Μη-
ναδάκης, Ζουμής, Κ. Τριβυζάς, Γ. Ρούσσος, Χανιώτης, 
Γλάρος, Ρίνι 11 (1), Γ. Τριβυζάς 3 (1), Ανουσάκης 5 (1), 
Πετρόπουλος.

Αρέσει ο 
ΑΟΠ…

Με σκορ 4-0 ο ΑΟΠ κέρδισε τον ΑΟ Σερίφου στο 
δημοτικό στάδιο Παροικιάς και παρέμεινε στην κορυ-
φή της βαθμολογίας στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων.

Ο ΑΟ Πάρου συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις 
προηγήθηκε στο 26ο λεπτό με τον Σαρρή και σ’ όλο 
το πρώτο ημίχρονο έχασε σωρεία ευκαιριών. Στο δεύ-
τερο σαρανταπεντάλεπτο οι παίκτες του ΑΟΠ ήταν 
πιο αποτελεσματικοί και με τον Σκιαδά στο 53ο λεπτό 
έγραψαν το 2-0 ενώ στο 73ο λεπτό με τον Πάπα, το 
3-0. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε δέκα λεπτά πριν 
τη λήξη του αγώνα, όταν ο αρχηγός του ΑΟΠ Γιουρτζί-
δης, με σουτ «κεραυνό», έγραψε το τελικό 4-0.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Νίκας, Πάπα (80ο Τριανταφυλλίδης), Πέλας 

(83ο Βλακά), Μπέτσα, Καμπάσης, Σωτηρόπουλος, 
Σκιαδάς (80ο Αρκουλής), Χίσκα (83ο Κούτσα), Σαρρής, 
Γιαννούλης, Γιουρτζίδης.

Σέριφος: Κοσμάς Βαλσαμάκης (70ο Καλαρέμας), 
Κων.νος Βαλσαμάκης, Μποφίλιος, Σκοπελίτης, Μάριος 
Λιβάνιος, Μαγουλάς, Μαρίνος Λιβάνιος, Εφέντη, Κα-
ραγκούνης, Ρεβίνθης, Παππάς.

ΑΟΠ Β’ «ΔΥΝΑΜΗ»
Η δεύτερη ομάδα του ΑΟΠ που μετέχει στο πρωτά-

θλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων, πήρε μία 
μεγάλη νίκη με 3-1 επί του Αστέρα Μαρμάρων των 
πολλών μεταγραφών και των ακόμα μεγαλύτερων 
βλέψεων για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο ΑΟΠ Β’, που μετέχει με ποδοσφαιριστές που είναι 
γεννημένοι έως το 2001 «έτρεξε» κυριολεκτικά τους 
αντιπάλους του και προηγήθηκαν 1-0 στο 58ο λεπτό 
με τον Τ. Σαρρή. Ο ίδιος παίκτης στο 76ο λεπτό έκανε 
άνω κάτω την άμυνα του Αστέρα και πέτυχε ένα πανέ-
μορφο γκολ (φωτό), γράφοντας το 2-0.

Η ομάδα των Μαρμάρων αντέδρασε τρία λεπτά αρ-
γότερα και με γκολ του έμπειρου στράικερ Ραμπαβίλα 
μείωσε σε 2-1. Και ενώ, ο Αστέρας Μαρμάρων βγήκε 
στην αντεπίθεση προκειμένου να ισοφαρίσει, οι μικροί 
του ΑΟΠ με 2-3 μπαλιές στο 88ο λεπτό βρέθηκαν 
στην περιοχή των φιλοξενουμένων και με τον Φλέσσα 
έγραψαν το τελικό 3-1.

Τέλος, στα τελευταία λεπτά του αγώνα αποβλήθηκε 
ο Ραμπαβίλας των Μαρμάρων, από τον πολύ καλό δι-
αιτητή Γ. Κουζούμη.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ Β’: Χανιώτης, Σκανδάλης, Βλακά, Μπέτσα 

(Παντελαίος), Τσαντάνης, Πάπα (Φλέσσας), Χίσκα (Κο-
νταξάκης), Λουκής, Τ. Σαρρής (Γ. Σαρρής), Σκιαδάς, 
Σγουράτι

Αστέρας Μαρμάρων: Βασιλάρης, Κρητικός (Ρα-
γκούσης), Καριώτης, Μοστράτος, Σ. Μπελούκης (Τ. 
Μπελούκης), Αλιπράντης, Αντιπαριώτης, Αριανούτσος, 
Ραμπαβίλας, Κληρονόμος, Ζέλα.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Σέριφος 4-0
Πανναξιακός – Μύκονος 3-1
ΑΟ Σύρου – Πύργος 2-1
Καρτεράδος – Πάγος 4-1
Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 7
----------------------------
2. Πανναξιακός 7
3. ΑΟΠ 7
4. Μύκονος 4
5. Σέριφος 3
6. Καρτεράδος 3
----------------------------
7. Πύργος 3
8. Πάγος 0
Β’ ΕΠΣΚ (1ος Όμ.)

Αίας Σύρου – Πανσιφναϊκός 2-3
Β’ ΕΠΣΚ (2ος Όμ.)
ΑΟΠ Β’ – Αστέρας Μαρμάρων 3-1
Β’ ΕΠΣΚ (3ος Όμ.)
ΠΑΣ Νάξου – Ίος 3-1
Αστέρας Τραγαίας – Πανναξιακός Β’ 2-1
Κ-14 (3ος Όμ.)
Θύελλα Καμαρίου – Μαρπησσαϊκός 5-2
ΑΟΠ – ΠΑΣ Νάξου 2-5
Φιλώτι – Θύελλα Καμαρίου 0-3 (α.α.)
Πανθηραϊκός – Μαρπησσαϊκός 5-0
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 12
2. ΑΟΠ 12
3. Πανθηραϊκός 9
4. Θύελλα Καμαρίου 9
5. Μαρπησσαϊκός 9
6. Φιλώτι 0
Κ-10 (3ος Όμ.)
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 0-0

Κύπελλο
Στις 29/10/2019 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για 

την 3η φάση του κυπέλλου της ΕΠΣ Κυκλάδων. Τα ζευ-
γάρια έχουν ως εξής:

Ελλάς Σύρου - Νικητής Άνω Μερά - ΑΟΠ
Νικητής ΑΟ Σερίφου - Πανσιφναϊκός - ΑΟ Σύρου
Καρτεράδος - Νικητής Θύελλα Καμαρίου - Πανθη-

ραϊκός
Φιλώτι - ΑΟ Πύργου.

Αθλητικά

Φωτό: Γ. Καστανιάς




