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■ Τι μαθαίνω στα 50+
Τις τελευταίες ημέρες γίνομαι περισσότερο σοφός. 

Καταρχάς, έμαθα ότι οι αγώνες ποδοσφαίρου μπορεί 
να λήγουν και τα μεσάνυχτα, προκειμένου να ισοφα-
ρίσει ο ΠΑΟΚ! Μετά έμαθα ότι μπορείς να μετέχεις σε 
καταγάλανο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της ΠΕΔ Νοτίου 
Αιγαίου, αλλά, όπως πάντα, ΕΣΥ είσαι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ! 

■ Συγκέντρωση Βρούτση
Τώρα το δεύτερο, συμμετοχή στο καταγάλανο ψη-

φοδέλτιο, θα μου πείτε ότι δεν είναι και η πρώτη 
φορά που γίνεται, και στη συνέχεια να το παίζεις «ανε-
ξάρτητος». Επίσης, μπορείτε να μου πείτε: «Ξέχασες 
ρε μεγάλε τότε στις εκλογές που ο Βρούτσης έκανε 
συγκεντρώσεις στην πλ. Μαντώς Μαυρογένους και 
οι υπάλληλοι του δήμου έστηναν εξέδρες και έβαζαν 
καρέκλες για το κοινό…». Σωστό και αυτό.

■ Μεταξύ μας…
Τώρα κάποια δίκια, τα ’χει ο Μάρκος, με το απερ-

χόμενο ΔΣ του πάρκου. Για να τα λέμε όλα παιδιά… 
Θύμιζε λίγο άβατο η υπόθεση εκεί. Μεταξύ μας –και 
εκφράζω ξεκάθαρα την προσωπική μου άποψη- ούτε 
το νέο διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρός του με 
χαλάει. Μέχρι δηλαδή που το βλέπω και θετικά το 
θέμα, για να τα λέμε όλα δηλαδή. Έτσι και αλλιώς, 
για μπάνιο δεν πήγα ποτέ μου εκεί, προτιμώ μια δυο 
φορές που πάω κάθε τετραετία… να κολυμπήσω, τον 
Άγιο Φωκά. ’Νταξ τώρα. Αυτό που με συγκινεί πάντα 
στον Αϊ Γιάννη είναι οι συναυλίες, που μόνο εκεί βλέπω 
μερικές που συμπίπτουν με τα μουσικά μου γούστα. 
Κατά τα άλλα, ένα μόνο πράγμα θα με χαλάσει. Αν δω 
ή καταλάβω ότι πάει να γίνει κάτι άλλο (που δεν το 
πιστεύω όμως).

■ Ανανέωση…
Ωραία πράγματα στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλο-

χος». Ο ιστορικός αυτός σύλλογος, που έκανε προσπά-
θεια για να κάνει τη συνέλευσή του και τις εκλογές, 
είδα ότι ανανεώθηκε. Διαβάζοντας το νέο ΔΣ νόμιζα 
ότι ζούμε σε περασμένες δεκαετίες. Ανδρέα Παπαν-
δρέου και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μου θυμίζει το 
θέμα. 

■ Μ.Κ.Ο.
Οι ΜΚΟ, κατά άλλους Μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις και κατά άλλους Μίζες Καλά Οργανωμένες, έχουν 
πάρει φόρα και καταφθάνουν συνεχώς στα νησιά μας 
προκειμένου να δικαιολογήσουν τις παχυλές επιδοτή-
σεις τους από το κράτος. Αυτό μπορεί να είναι δικαί-
ωμά τους, αλλά δεν είναι δικαίωμα των δήμων των 
νησιών μας να τις διαφημίζουν κιόλας…

■ Άσχετο;
Έτσι, για την ιστορία παρακαλώ, να σημειωθεί ότι 

τον Οκτώβριο καταγράφηκε ρεκόρ 18ετίας στις 
απολύσεις με 126.000 χαμένες θέσεις εργασίας… Ρε 
ποιος να ’ναι υπουργός εργασίας; Ποιος να ’ναι;

■ Προς δήμο Πάρου ενταύθα:
Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται τελικά και σε 

ποια φάση βρίσκεται η ιστορία με το κτίριο της αφα-
λάτωσης στην πλατεία της Νάουσας, δίπλα από το γη-
πεδάκι του μπάσκετ. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν 
για να υπάρξει –για το ιδιοκτησιακό θέμα- μία λύση. 
Πόσα χρόνια πια κάνετε ενέργειες ώστε να ξεκαθαρί-
σει η υπόθεση. Και αν γίνει κάποια ατύχημα εκεί, ποιον 
νομίζετε ότι θα τρέχουν; Τον Τοπικό Οργανισμό Εγγεί-
ων Βελτιώσεων που δεν υπάρχει;

■ Με ξεπερνάει…
Αυτή η υπόθεση με το να μοιράζει δελτία Τύπου με 

το λογότυπο του δήμου Πάρου η εταιρεία συμβούλων 
–που χαράσσει τουριστική πορεία για το νησί μας…- και 
συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή, με ξεπερνάει… Στο 
τελευταίο δελτίο Τύπου μάλιστα, έστειλαν και φωτο-
γραφία με τα στελέχη τους στην έκθεση του Λονδίνου,  
και «ύμνησαν» τον πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής 
του νησιού μας, καθώς όπως έγραψαν «αξιοποιώντας 
τις περυσινές επαφές του προέδρου της Τουριστικής 
Επιτροπής κ. Μικέ Λεοντή στην WΤΜ». Από τη μια να 
έχω εφιάλτη με το πέναλτι τα μεσάνυχτα στην Τούμπα 
που μας ισοφάρισαν και από την άλλη να προσπαθώ 
να καταλάβω τι στο καλό «παίζει» με τις παραπάνω 
ανακοινώσεις.

■ Μαλαματένιος
Αγαπητέ κύριε. Είπατε στο δημοτικό συμβούλιο ότι 

τα πάντα πηγαίνουν καλά στα γήπεδα του νησιού 
μας και προχωρούν μια χαρά τα έργα αντικατάστα-
σης λαμπτήρων στο γήπεδο της Παροικιάς και χωρίς 
προβλήματα. Απλά να σας ενημερώσω ότι το δεύτερο 
ημίχρονο του αγώνα Νηρέα – Μαρπησσαϊκού, στο δη-
μοτικό στάδιο Παροικιάς, άργησε να ξεκινήσει καθώς 
δεν είχαν ανάψει οι προβολείς, στη συνέχεια κάποιες 
λάμπες δεν άναψαν ποτέ και το παιχνίδι ολοκληρώ-

θηκε με φωτισμό βραδινού κέντρου με σώου στην 
πίστα… 

■ Άσχετο 2
Αυτόν τον παλιο-αγώνα στην Τούμπα, που μας ισο-

φάριζαν στο 2.732ο λεπτό… τον έβλεπα μαζί με τον 
Μαρινόπουλο. Πήγα και εγώ ο χαζός να δω αγώνα 
της Παναθηναϊκάρας με άρρωστο Παοκτζή. Καλά να 
πάθω!

■ Άσχετο-σχετικό
Η αλήθεια πάντως είναι ότι πήγα με τον Μαρινόπου-

λο να δω τον αγώνα, με δόλο… Δηλαδή, ο Θανάσης 
πήγε πέρσι στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο. Με το 
που πηγαίνει αποκλείεται η Θεσσαλονίκη από τα χιό-
νια. Μιλάμε ότι ακόμα και μέσα σε μπουγάτσα με τυρί 
έβρισκες παγάκια. Πάει στη συνέχεια να δει τον ΠΑΟΚ 
στο μπάσκετ και ο δικέφαλος του Βορρά γνωρίζει 
ντροπιαστική ήττα. Βλέπει τον Ουάρντα στον δρόμο 
και βγάζει φωτογραφία μαζί του. Σε μερικές μέρες ο 
Ουάρντα τιμωρείται από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και 
δεν ξαναπαίζει στην ομάδα! Ε, παιδί είμαι και εγώ και 
σκέφτηκα: «Με τόση καντεμιά που έχει πάνω του με 
τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί; Θα καθίσω δίπλα του και να 
δεις που όλα καλά θα πάνε με την Παναθηναϊκάρα». 
Όλα καλά πήγαιναν δηλαδή. Πού να ξέρω ο άμοιρος 
όμως ότι αν δεν ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ δεν τελείωνε το 
παιχνίδι. Ο μόνος αγώνας κυρίες και κύριοι στον κό-
σμο, που ξεκίνησε απόγευμα Κυριακής και τελείωσε 
ξημερώματα Δευτέρας!

■ Τσι Λεύκες!
Ένα άλλο που μου άρεσε πολύ ήταν οι εκλογές στον 

ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών και στον σύλλογο για την απο-
κατάσταση της Αγίας Τριάδος. Και οι δύο συνελεύσεις 
έγιναν την ίδια στιγμή, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με 
τα ίδια μέλη. Παγκόσμια πρωτοτυπία σας λέω. Έχανε η 
μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ό,τι ήθελες έριχναν 
μέσα στην κάλπες. «Εδώ ψήφισα για τον Υρία». – «Όχι 
εδώ είναι για τον σύλλογο ανακαίνισης». – «Ε καλά δε 
βαριέσαι;». 

Απόψεις

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 516

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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 

1. All Day 
τραπέζι

135€

2. Blossom 
καρέκλα

48€

επιπλα χανιωτη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερ. Παροικίας, τ: 22840 22989

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ | Αγκαιριά, τ: 22840 91281

Εκλογές 
«Ναϊάς»

Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου «Ναϊάς», μας 
προσκαλεί στη γενική του συνέλευση, την Κυριακή 17 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της 
μαρίνας στη Νάουσα, με θέματα:

- Παρουσίαση πεπραγμένων του διοικητικού συμ-
βουλίου 

- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη 

που είναι ταμειακώς ενήμερα. Εάν επιθυμείτε να δη-
λώσετε υποψηφιότητα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τη γραμματεία στον αριθμό: 6936 842489.

Λαϊκή 
Συσπείρωση 
Πάρου: Η 
δύναμη μας 
είστε εσείς…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου ξεκίνησε τον πρώτο 
μετεκλογικό κύκλο συναντήσεων με τους κατοίκους 
των δημοτικών διαμερισμάτων, αρχίζοντας από την 
Νάουσα.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Κώστας Ροκονίδας με μια σύ-
ντομη παρουσίαση της κατάστασης  όπως αυτή δια-
μορφώθηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Επισήμανε 
ότι με τις νομοθετικές τροπολογίες της κυβέρνησης , 
στο όνομα της κυβερνησιμότητας της τοπικής διοίκη-
σης, αλλοιώθηκε η βούληση των παριανών αφού το 
51 - 49 % έγινε 60 – 40 η 70 -30. 

Με αυτόν τον τρόπο δύνονται υπερεξουσίες στον 
δήμαρχο και ελαχιστοποιούν την δυνατότητα παρέμ-
βασης της αντιπολίτευσης. Έτσι με το δεδομένο αυτό, 
ο ομιλητής κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν 

στο πλάι της Λαϊκής Συσπείρωσης, γιατί έτσι μόνο 
μπορεί να υπάρξει πίεση προς την δημοτική αρχή για 
να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήμα-
τα που λιμνάζουν.

Το  τεράστιο πρόβλημα με τα απορρίμματα, ο υπερ-
κορεσμός του κυττάρου του ΧΥΤΑ, τα έντονα κυκλοφο-
ριακά προβλήματα ,η έλλειψη αθλητικών υποδομών,  
τα προβλήματα συντήρησης των σχολικών μονάδων 
και η έλλειψη σχολικών αιθουσών είναι κάποια από τα 
προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Νά-
ουσας και που απαιτούν  εδώ και τώρα αντιμετώπιση.

Επισημάνθηκε ο κίνδυνος πρωτίστως για την Νάου-
σα, αλλά και για ολόκληρη την Πάρο, από το ότι έχου-
με γίνει στόχος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων 
που μπροστά στην κερδοφορία των κεφαλαίων τους 
δε διστάζουν να καταστρέφουν το φυσικό περιβάλ-

λον του νησιού μας ξεπερνώντας κάθε φυσιολογικό 
όριο και τις πεπερασμένες αντοχές ενός μικρού νησιού 
όπως είναι η Πάρος. Το παράδειγμά του υπερκορε-
σμού της Σαντορίνης και της Μυκόνου μας προειδο-
ποιούν για το τι «έρχεται».

Αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός και για την περιοχή 
του Αϊ Γιάννη Δέτη και ενισχύονται οι ανησυχίες μετά 
την επιλογή διορισμού από τον δήμαρχο Μ. Κωβαίο 
του νέου διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής Α.Ε.

Οι παρεμβάσεις των πολιτών της Νάουσας ήταν ου-
σιαστικές επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα που 
κάνουν αφόρητη πολλές φορές την καθημερινότητα 
τους. Οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν στην κατεύ-
θυνση, όπως  τους ζήτησε ο ομιλητής, της καταγρα-
φής των αναγκών της Νάουσας και των κατοίκων της 
ενόψει της συζήτησης του νέου τεχνικού προγράμμα-
τος του δήμου.

Κλείνοντας αυτή την πολύ εποικοδομητική πρώτη 
συνάντηση ο Κώστας Ροκονίδας για άλλη μια φόρα 
υπογράμμισε ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα χρειάζεται συστράτευση των κατοίκων της Νά-
ουσας με τους συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης.

«Εσείς είστε η δύναμή μας» ήταν η τελευταία του 
κουβέντα.
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Ημερίδα για 
τα αρχαία 
λατομεία της 
Πάρου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ημερίδας για τα 
αρχαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου, υπό την αιγίδα 
του δήμου Πάρου.

Η προστασία και ανάδειξη των 
αρχαίων λατομείων μαρμάρου εί-
ναι ένα θέμα πολύπλευρο και οι 
λύσεις χρειάζονται τη συμβολή 
όλων μας. Το Σάββατο 16/11 θα 
γίνει μία ουσιαστική προσπάθεια 
για να μπει μπροστά ένα ρεαλι-
στικό πρόγραμμα δράσης, με την 
άμεση συμμετοχή του δήμου Πά-
ρου και της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Κυκλάδων, των τοπικών συλ-
λόγων και του κόσμου του νησιού 
μας.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρα-
σκευή 15/11 στις 15.00 θα πραγ-
ματοποιηθεί επίσκεψη στον αρ-
χαιολογικό χώρο των λατομείων 
στο Μαράθι. Σημείο συγκέντρω-
σης στον πεζόδρομο στην είσοδο 
των λατομείων.

Ακόμα, την Παρασκευή 15/11 
στις 19.00 θα πραγματοποιηθούν 
τα εγκαίνια της έκθεσης ιστορι-
κών αρχείων και μελετών για τα 
λατομεία της Πάρου, στην αίθου-
σα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος» στην Παροικιά.

 Το Σάββατο 16/11 θα γίνει η 
εγγραφή για την ημερίδα από 
10.15 στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρ-
χίλοχος» στην Παροικιά, με ελεύ-
θερη είσοδο. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 
2019

10.30 Υποδοχή / Εγγραφή 
συμμετεχόντων

Προεδρία & συντονισμός ημε-
ρίδας: Έλενα Κόρκα, Επίτιμη Γενι-
κή Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μέ-
λος ΔΣ Ελληνικού και Διεθνούς 
ICOMOS, Πρόεδρος Ελληνικής 
Επιτροπής Μπλε Ασπίδας

11.00 Έναρξη / Χαιρετισμοί 
Καλωσόρισμα: Γιώργος Βλα-

ντάς, Πρόεδρος Φίλων της Πά-
ρου

Χαιρετισμοί: Μάρκος Κωβαίος, 
Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, Έπαρχος, Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας

Εισαγωγή: Η πολλαπλή διάσταση του θέματος και ο 
σκοπός της ημερίδας

Χάρης Μαρτίνος, Εκπρόσωπος της Οργανωτικής 
Επιτροπής

Η ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη της αρ-
χαιολογικής κληρονομιάς του κυκλαδικού αρχιπελά-
γους από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Δημήτρης Αθανασούλης, Έφορος Αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων

1η Ενότητα: Ευρεία επιστημονική προσέγγιση του 
θέματος

11.45 Η αρχαιολογική σημασία των αρχαίων λατο-
μείων μαρμάρου της Πάρου 

Ο αρχαιολογικός πλούτος της Πάρου και τα αρχαία 
λατομεία της 

Προβολή συνέντευξης Φωτεινής Ζαφειροπούλου, 
Επιτ. Εφόρου Αρχ. Κυκλάδων

Περέμβαση Μανόλη Κορρέ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ, Μέλος 
Ακαδημίας Αθηνών

12.15 Προοπτικές και δυνατότητες ανάδειξης αντί-
στοιχων μνημειακών συνόλων 

Διεθνής εμπειρία - Προστασία και ανάδειξη της υπό-
γειας πολιτιστικής κληρονομιάς: Το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Underground4Value Giuseppe Pace, Συντονι-

στής προγράμματος Underground4Value, Institute of 
Mediterranean Studies, National Research Council of 
Italy

Ψηφιακή διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς: ανα-
δυόμενες τεχνολογίες από την καταγραφή και τεκμη-
ρίωση έως την ανάδειξη 

Γιώργος Καρυδάκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πολι-
τισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

13.00 Η ευρύτερη σημασία των λατομείων της Πά-
ρου. Η Παρία Λίθος: Από το κέντρο του Αιγαίου στον 
κόσμο της Μεσογείου. Ντόρα Κατσωνοπούλου, Καθη-
γήτρια Αρχαιολογίας, Πρόεδρος ΙΑΠΚ. Η Παρία λίθος 

στη Βίβλο και τους Πατέρες της Εκκλησίας και εκκλη-
σιαστικούς συγγραφείς της Βυζαντινής περιόδου.

Αριστείδης Βαρριάς, Th.M., C.P.E., Δρ. Θεολογίας, 
Γλύπτης. Αρχαίο λατομείο, μάρμαρο και οι άνθρωποι 
της Πάρου. Χρίστος Γεωργούσης, Εκπαιδευτικός 

14.00 – 15.00 Ελαφρύ γεύμα. Προβολή ντοκιμα-
ντέρ «Αρχαίο λατομείο μαρμάρου Πάρου», Σκηνοθε-
σία: Γιάννης Κασπίρης, πηγή ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε. 

2η ενότητα: Δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης 
των αρχαίων στοών και του ευρύτερου αρχαιολογικού 
και ιστορικού χώρου στο Μαράθι

15.00 Το έργο και ο σχεδιασμός της ΕΦΑ Κυκλά-
δων για την προστασία των αρχαίων λατομείων της 

Πάρου. Απόστολος Παπαδημη-
τρίου, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Κυκλά-
δων – Γεωργία Παπαδοπούλου, 
Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
και Μουσείων ΕΦΑ Κυκλάδων. 
Τα αρχαία λατομεία της Πάρου 
και οι εγκαταστάσεις της εταιρεί-
ας Μαρμάρων Πάρου του 19ου 
αιώνα: Πρόταση προστασίας και 
ανάδειξης. Χρήστος Τάκος, Αρχι-
τέκτων

15.30 1ο Στρογγυλό τραπέζι: 
Προτάσεις και πρωτοβουλίες για 
την προστασία και ανάδειξη των 
αρχαίων στοών. Συντονίστρια: Γε-
ωργία Παπαδοπούλου, Προϊστα-
μένη Τμήματος Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μου-
σείων ΕΦΑ Κυκλάδων

Πάνελ: Βλάσης Σφυρόερας, 
Επίτιμος Πρόεδρος «Φίλοι της 
Πάρου», Σπύρος Μητρογιάννης, 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλο-
χος», Ντόρα Κατσωνοπούλου, 
Πρόεδρος ΙΑΠΚ, Γιώργος Καρυ-
δάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

16.30 2ο Στρογγυλό τραπέζι: 
Προτάσεις και πρωτοβουλίες για 
την αξιοποίηση του ευρύτερου 
αρχαιολογικού χώρου. Συντονι-
στής: Γιάννης Μητσούλης, Προ-
ϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολο-
γικών Έργων και Μελετών ΕΦΑ 
Κυκλάδων. Πάνελ: Μάρκος Κω-
βαίος, Δήμαρχος Πάρου, Γιάννος 
Κουράγιος, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Κυ-
κλάδων, Κώστας Ροκονίδας, Δη-
μοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής 
«Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου», 
Χρήστος Τάκος, Αρχιτέκτων, Άννα 
Κάγκανη, Μέλος ΔΣ «Φίλοι της 
Πάρου. Σύνοψη πεπραγμένων και 
πορίσματα της ημερίδας. Δημή-
τρης Αθανασούλης, Έφορος Αρ-
χαιοτήτων Κυκλάδων. Ντόρα Κα-
τσωνοπούλου, Πρόεδρος ΙΑΠΚ. 
Εκπρόσωπος της Οργανωτικής 
Επιτροπής

18.00 Λήξη.

Οργανωτική Επιτροπή  

Φίλοι της Πάρου:
- Άννα Κάγκανη, Μέλος ΔΣ ΦτΠ & Αντιπρόεδρος 

ΙΑΠΚ
- Μαρουσώ Μπούρα, Αντιπρόεδρος ΦτΠ
- Βλάσης Σφυρόερας, Επίτιμος Πρόεδρος ΦτΠ
- Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος»:
- Σπύρος Μητρογιάννης, τ. Πρόεδρος Αρχίλοχου & 

Μέλος ΔΣ ΙΑΠΚ
- Δήμος Πάρου:
- Κωνσταντίνα Αλιπράντη, Σύμβουλος Δημ. Πάρου
- Ελένη Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος Δημ. Πάρου
- Συντονισμός:
Χάρης Μαρτίνος, Μέλος ΦτΠ.

Αρχαία
Λατομεία
Πάρου
Σάββατο 16 
Νοεµβρίου 2019
10:30 - 18:00

Αίθουσα Πολιτιστικού
Συλλόγου «Αρχίλοχος»,
Παροικία

Ηµερίδα µε συζήτηση, προβληµατισµό

& λύσεις µε στόχο ένα πρόγραµµα δράσης

για την προστασία και την ανάδειξη

των αρχαίων λατοµείων της Πάρου.

∆ιοργάνωση Φίλοι της Πάρου σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

και µε τη συµµετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Πάρου.
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Συνέδριο Ν. 
Μαυρογένη

Από τη διοικούσα 
επιτροπή του ιερού 
προσκυνήματος «Πα-
ναγία Εκατονταπυλια-
νή», δημοσιοποιήθηκε 
δελτίο Τύπου σχετικά 
με το επιστημονικό 
συνέδριο που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 11-
13/10/2019 με θέμα: 
«Ο Πάριος ηγεμών της 
Μολδοβλαχίας Νικό-
λαος Μαυρογένης και 
η εποχή του».

Η ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής μεταξύ 
άλλων σημειώνει: «[…] Το εν λόγω συνέδριο ανέδει-
ξε την μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Πάρου που 
ευεργέτησε την γενέτειρά του και πολλά άλλα νησιά 
του Αιγαίου καθώς και τον Ρουμανικό λαό κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Την προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου 
Μαυρογένη παρουσίασαν Έλληνες και Ρουμάνοι 
ιστορικοί καθώς και καθηγητές πανεπιστημίων. Με-
ταξύ των εκλεκτών συνέδρων συγκαταλέγεται και ο 
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του πανεπιστη-
μίου Βουκουρεστίου και εφημέριος του Ιερού Ναού 
Ζωοδόχου Πηγής Mavrogeni Βουκουρεστίου, πρωτ. 
Radu – Petre Muresan. Τον ως άνω Ιερό Ναό της 
Ρουμανίας έχτισε το έτος 1786 ο Νικόλαος Μαυρο-

γένης με δικές του δαπάνες και τον αφιέρωσε δια 
χρυσοβούλου στον τότε ενοριακό ναό της Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής. Επίσης ιδιαίτερη μνεία αρμόζει 
και για τον καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών του 
πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και διδάκτορα του 
Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης κ. Tudor Dinu, 
σύνεδρο στο εν λόγω συνέδριο.

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου τελέστηκε Όρθρος και 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινί-
κου μετά το πέρας της οποίας ακολούθησε Επιμνη-
μόσυνη Δέηση για τον Νικόλαο Μαυρογένη. Αμέσως 
μετά ανακοινώθηκαν από τον καθηγητή κ. Tudor Dinu 
τα συμπεράσματα του Συνεδρίου και ακολούθησε η 
λήξη αυτού.

Όλη την φροντίδα διεξαγωγής του συνεδρίου κα-
θώς και τη φιλοξενία των συνέδρων ανέλαβαν και 
διεκπεραίωσαν με αγάπη και επιτυχία τα μέλη της 
Διοικούσης Επιτροπής: πρωτ. Δημήτριος Κυδωνιεύς 
(Αντιπρόεδρος), Διαλεκτή Αργουζή (Γραμματέας), 
Λουΐζος – Παντελεήμων Κοντός (Μέλος), Ευθύμιος 
Κυδωνιεύς (Μέλος), Ιωάννης Μπιζάς (Μέλος) και 
Αναστάσιος Χερουβείμ (Μέλος), συνεπικουρούμενα 
και από τα λοιπά μέλη της οργανωτικής επιτροπής 
του συνεδρίου και συγκεκριμένα από τους: πρωτ. 
Γεώργιο Τριαντάφυλλο, πρωτ. Εμμανουήλ Τζιώτη, 
Νικόλαο Αλιπράντη, Κων/νο Αργουζή, Μπέτη Μπι-
ζά, Κων/νο Μπιζά, Κων/νο Πάσσο, Άννα Πρωτολάτη, 
Δέσποινα Πώλου, Γεώργιο Τριαντάφυλλο, Φωτεινή 
Τσόγια και Ευανθία Φωκιανού.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
ευχαριστεί θερμά τους παραπάνω και όλους τους 
εθελοντές και τις εθελόντριες που συνέβαλαν στην 
επιτυχία του παραπάνω συνεδρίου».

Μονοδρόμηση
Από την κοινότητα Νάουσας έγινε γνωστό ότι, σύμ-

φωνα με την 382/18 απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου, ο δρόμος από την είσοδο της 
κεντρικής πλατείας της Νάουσας έως τη θέση 
«Τσάρλες», λειτουργεί ως μονόδρομος και απα-
γορεύεται η στάθμευση οχημάτων.

Τέλος, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

Νέο ΔΣ στον 
«Υρία» Λευκών

Στις 6/11/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνά-
ντηση των εκλεγμένων μελών για τη συγκρότηση σε 
σώμα του νέου ΔΣ του συλλόγου «ΜΕΕΑΣ Υρία Λευ-
κών».

Η σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αποστόλης Παντελαίος
Αντιπρόεδρος - υπεύθυνη εκδρομών: Κονταρά-
του Μαρία
Γραμματέας: Χριστίνα Τζιώτη
Ταμίας: Βασίλειος Καπούτσος
Μέλη: Ηλίας Στέλλας, Γρανέτα Καπαρού, Πάνος Κέκας
Αναπληρωματικά μέλη: Ειρήνη Γαλημητάκη, Μπε-
νέτος Λαμπράκης, Μαρία Κωνσταντίνoυ
Για προσωπικούς λόγους ο Συριανός Πυθαγόρας πα-
ραιτήθηκε και την θέση του πήρε ο πρώτος αναπληρω-
ματικός Πάνος Κέκας.
Υπεύθυνη διαδικτύου: Ειρήνη Γαλημητάκη. 

Τοπικές ειδήσεις

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
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Οι 
παρακάμψεις 
στον δρόμο 
για την 
ευτυχία

Περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε η ευτυχία μοιάζει 
να είναι ένας ιδανικός προορισμός, η αναζήτηση του 
οποίου προωθείται με διάφορους τρόπους και μέσα. 
Αποτελεί μια πολιτισμική επιδίωξη, κυρίως για τις δυ-
τικές κοινωνίες, γεγονός που μπορεί να παρατηρήσει 
κανείς σε διάφορα πολιτιστικά προϊόντα όπως ταινίες, 
βιβλία αυτοβοήθειας, αρθρογραφία. 

Υπάρχει μια ιδέα στις μέρες 
μας ότι πρέπει συστηματικά 
να επιδιώκουμε να είμαστε 
χαρούμενοι και με όποιο τρό-
πο περνά από το χέρι μας να 
αποδιώχνουμε δυσάρεστα 
συναισθήματα. Σύμφωνα με 
έρευνες, τα θετικά συναισθή-
ματα έχουν συνδεθεί με θετι-
κές επιδόσεις σε διάφορους 
τομείς της ανθρώπινης ζωής 
και κατάστασης, τόσο σε βιο-
λογικό όσο και ψυχικό επίπε-
δο. Η ευτυχία παρουσιάζεται 
συνυφασμένη με πληρότητα, 
απόλαυση, αφθονία και δύ-
σκολα υποψιάζεται κανείς τις 
παγίδες που μπορεί να κρύβει 
η επιδίωξή της.

Ανεξάρτητα όμως από το 
πόσο χαρούμενος νιώθει κα-
νείς, μπορεί να πιάνει τον εαυ-
τό του να επιθυμεί ή να ψάχνει 
τρόπους ώστε να είναι περισ-
σότερο ή πιο συχνά. Ωστόσο, η επιδίωξη των θετικών 
συναισθημάτων φαίνεται να μην είναι μια ευθεία που 
οδηγεί στην ευτυχία. Το παράδοξο που ήταν ήδη γνω-
στό σε φιλοσοφικό επίπεδο, φαίνεται τα τελευταία 
χρόνια να τεκμηριώνεται και ερευνητικά: όσο πιο πολύ 
κυνηγά κανείς την ευτυχία τόσο πιο πολύ απομακρύ-
νεται από αυτήν.

Ενδεχομένως να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το 
πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, αν σκεφτούμε τον τρό-
πο με τον οποίο θέτουμε επιθυμητούς στόχους. Πα-
ραδείγματος χάριν, αν κάποιος έχει ως στόχο να κάνει 
καριέρα στο θέατρο, θα απογοητευτεί σε περίπτωση 
που δέχεται απορρίψεις. Ωστόσο, το συναίσθημα της 
απογοήτευσης είναι ανεξάρτητο από τον ίδιο τον στό-
χο και δεν τον εμποδίζει να εξακολουθεί να προσπα-
θεί. Αν για κάποιον όμως στόχος του είναι να νιώθει 
ευτυχισμένος, κάθε πιθανή απογοήτευση που βιώνει 
στην προσπάθειά του να το καταφέρει, προσβάλλει 
άμεσα τον στόχο του και αυτόματα τον ακυρώνει, δη-
μιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης 
και ματαίωσης. 

Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν βρίσκεται κανείς 
σε καταστάσεις οι οποίες του φαίνονται περισσότερο 
βατές σε σχέση με την επίτευξη του στόχου. Παρα-
δείγματος χάριν, ένας μαθητής θα απογοητευτεί πε-

ρισσότερο αν δεν γράψει καλά σε ένα εύκολο μάθημα. 
Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει όταν κανείς πιάνει τον 
εαυτό του να μην περνά καλά σε καταστάσεις εξ ορι-
σμού ευχάριστες όπως είναι μια γιορτή∙ η ματαίωση 
είναι πιο έντονη. 

Κάτι ακόμη που έχει διαπιστωθεί ερευνητικά είναι η 
σύνδεση της επιδίωξης της ευτυχίας με αυξημένα ανα-
φερόμενα επίπεδα μοναξιάς και κοινωνική απομόνω-
ση. Φαίνεται ότι εστιάζοντας κανείς στην επιδίωξη της 
προσωπικής του ευτυχίας επιλέγει δραστηριότητες οι 
οποίες έχουν εγωκεντρικό χαρακτήρα και παραμελεί 
τη σημασία των κοινωνικών δεσμών και την εργασία 
που αυτοί απαιτούν. Επίσης, συχνά προτιμά δραστηρι-
ότητες οι οποίες θεωρεί ότι θα τον οδηγήσουν στον 
εξιδανικευμένο στόχο της ευτυχίας. Στην πράξη όμως 
οι δραστηριότητες που μας κάνουν χαρούμενους είναι 
αυτές που επιλέγουμε ακριβώς γιατί μας δημιουργούν 
ευχάριστα συναισθήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 
τους και όχι γιατί μας φαίνονται κατάλληλες για να 
μας οδηγήσουν εν τέλει στον στόχο της ευτυχίας.

Συχνά γίνεται λόγος για διάφορους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί κανείς να διώξει δυσάρεστα 
συναισθήματα ώστε να είναι περισσότερο ευτυχισμέ-
νος. Έτσι η ευτυχία ορίζεται όχι μόνο ως η απόλαυση 
θετικών συναισθημάτων αλλά και ως η απουσία δυ-
σάρεστων όπως η θλίψη, ο φόβος, ο θυμός. Ωστόσο, 
το βίωμα αρνητικά χρωματισμένων συναισθημάτων 
συνδέεται με σημαντικές λειτουργίες της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται κανείς να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του, δυσάρεστα συναισθήματα όπως η 
οργή τον βοηθούν –τόσο με όρους ψυχικούς όσο και 
φυσιολογίας- να ανταπεξέλθει καλύτερα. Παραδείγ-
ματος χάριν, όταν είναι κανείς οργισμένος αυξάνεται 
η πίεση και ο καρδιακός παλμός του,  υποστηρίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο περισσότερο δραστικές αποκρί-
σεις στα ερεθίσματα γύρω του και διασφαλίζοντας ότι 
θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει τη 
συνθήκη που του δημιούργησε το συναίσθημα αυτό. 
Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που βοηθά να απο-
χωριστεί κανείς ανθρώπους και καταστάσεις που δεν 
τον ικανοποιούν πια και τον κινητοποιεί να αναζητήσει 
νέες εναλλακτικές.

Σε κατάσταση συναισθηματικής ευφορίας, οι άν-
θρωποι τείνουν να εμπλέκονται σε περισσότερο ριψο-

κίνδυνες καταστάσεις, να αγνοούν σημάδια απειλής 
και κινδύνου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός 
επισφάλειας. Ένα χαρούμενο άτομο προσανατολίζει 
την προσοχή του απέναντι σε ερεθίσματα, τα οποία 
συνδέει με ευχάριστά πράγματα και ανταμοιβές, με 
συνέπεια να καθυστερήσει να αντιληφθεί ή και να 
αγνοήσει ένα δυνητικά επικίνδυνο ερέθισμα. Αυτό ση-
μαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος θα 
καθυστερήσει να αντιληφθεί έναν κίνδυνο στο περι-
βάλλον του, σε αντίθεση με την αντίδραση που θα είχε 
αν ήταν φοβισμένος.

Σε επίπεδο γνωστικής επεξεργασίας, φαίνεται ότι 
όταν κανείς βρίσκεται σε καλύτερη διάθεση, καταφεύ-
γει πιο εύκολα σε κοινές πεποιθήσεις και κοινωνικά 
στερεότυπα. Αντίθετα, δυσάρεστα συναισθήματα συν-
δέονται με μια περισσότερο κριτική και συστηματική 
επεξεργασία των πραγμάτων. Το συναίσθημα της θλί-
ψης μας κινητοποιεί να κοιτάξουμε προς τα πίσω, να 
κάνουμε μια ανασκόπηση και αποτίμηση καταστάσεων, 

να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες 
μας και να δεχτούμε τους πε-
ριορισμούς μας. Οι ενοχές από 
την άλλη είναι απαραίτητο συ-
στατικό για τη διατήρηση στε-
νών διαπροσωπικών σχέσεων, 
καθώς ενισχύουν τη δυνατό-
τητα για ενσυναίσθηση και κα-
τανόηση του άλλου αλλά και 
τη διάθεση να επανορθώσει 
κανείς και να αποκαταστήσει 
δεσμούς.

Φυσικά το να επιλέγει κανείς 
συνθήκες που τον κάνουν χα-
ρούμενο είναι ωφέλιμο, ειδικά 
όταν έχει στη διάθεσή του πε-
ρισσότερο κατάλληλα εργα-
λεία.  Ανάμεσα σε αυτά είναι η 
ικανότητα να γνωρίζει κανείς 
καλύτερα τα συναισθήματά 
του, να επιτρέπει την ολοκλη-
ρωμένη έκφρασή τους, να 
ανακαλύψει τι είναι αυτό που 
του δίνει χαρά και να αναζη-

τά όλους και όλα αυτά που τον κάνουν χαρούμενο, 
αντί να αναζητά απευθείας και εν κενώ το συναίσθημα 
της ευτυχίας. Τέλος, είναι σημαντικό με τον καιρό όλα 
τα παραπάνω να πάρουν έναν αυτόματο χαρακτήρα, 
όπως πραγματοποιεί κανείς τις περισσότερες εργασί-
ες της καθημερινότητας, χωρίς να το πολυσκέφτεται, 
καθώς η κάθε στιγμή που διερωτάται κανείς αν είναι 
αρκετά ευτυχισμένος είναι και η στιγμή που η ευτυχία 
κινδυνεύει να χαθεί.

Χριστίνα Μαμαλούδη 
Κλινική Ψυχολόγος,  

Εκπαιδευόμενο μέλος του Ινστιτούτου 
Ομαδικής Ανάλυσης S. H. Foulkes,  
Κλιμάκιο Πάρου Κινητής Μονάδας  

Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
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Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του 
κώδικα το νέο ΔΣ δεν ψηφίζεται αλλά ορίζεται 
με απόφαση του δημάρχου Μ. Κωβαίου. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που η αντιπολίτευση ψήφισε «ναι, 
ως προς τη διαδικασία», αφού είχε εκφράσει τη δια-
φωνία της κατά τη συνεδρίαση για την πρόταση που 
έγινε από τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο, που πρότεινε για 
πρόεδρο της επιχείρησης τον κ. Ανδρέα Ανδρι-
όπουλο.

Ο κ. Ανδρεόπουλος δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία-
ση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εκνευρισμό πολ-
λών δημοτικών συμβούλων, διότι θεώρησαν ότι έτσι 
απαξιώνεται η όλη διαδικασία, αφού ο νέος πρόεδρος 
του πάρκου Πάρου, είναι εντελώς άγνωστος στους 
πολίτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. 
Κωβαίος, είναι γνωστός του τα τελευταία τρία χρόνια 
και είναι χημικός μηχανικός, ενώ υπηρετεί ως καθηγη-
τής στην σχολή χημικών μηχανικών. Τα ενδιαφέροντα 
του –σύμφωνα πάντα με τον κ. Κωβαίο- είναι σχετικά 
με το περιβάλλον και την ενέργεια και έχει διατελέσει 
μέλος ή πρόεδρος σε παρόμοιους φορείς στο παρελ-
θόν, ενώ το επιστημονικό έργο περιλαμβάνει περισσό-
τερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή 
και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, είναι φί-
λος και επιστημονικός συνεργάτης του επιχειρηματία 
Αθ. Κατρή της WATT Α.Ε.

Τέλος, η ειδικότερη εμπειρία του στη διαχείριση οι-
κολογικών πάρκων προκύπτει από τη θητεία του ως 
Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ το 2011 και ως μέ-
λους του ΔΣ του τεχνολογικού και πολιτιστικού πάρ-
κου Λαυρίου από το 1995 έως το 2000.

Το ζοφερό σχέδιο της άλωσης του πάρκου

Η πρώτη μεγάλη αντίδραση ήρθε πριν ακόμα αρχίσει 
η συνεδρίαση, όταν δημοσιεύτηκε επιστολή από την 
ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας μας (fonitisparou.
gr) και τον «fileleutheros.net», της πρώην προέδρου 
του Πάρκου, Ελισάβετ Παπαζώη, με τίτλο: «Το 
ζοφερό σχέδιο της άλωσης του πάρκου».

Η επιστολή της κ. Παπαζώη είχε ως εξής:
«Αποκαλύφθηκε επιτέλους, μετά από πολλές παρα-

πλανητικές κινήσεις και πολλές περί του αντιθέτου 
δηλώσεις, ο σχεδιασμός του Δημάρχου Πάρου και 
των συν αυτώ για το πώς και σε ποιους θα καταλήξει 
το Πάρκο. 

Ως εγγύηση στις μέχρι πρόσφατα διαβεβαιώσεις 
του, ότι το Πάρκο θα συνεχίσει την πορεία του, ήταν 
ότι στο νέο Δ.Σ. θα ηγείτο διακεκριμένος πανεπιστη-
μιακός με ειδίκευση στη διαχείριση οικολογικών Πάρ-
κων, το όνομα του οποίου όμως, καθώς και η όποια 
σχέση του με την Πάρο, φυλασσόταν ως επτασφρά-
γιστο μυστικό. 

Γνωρίζουμε πλέον ότι πρόκειται για τον κ. Ανδρέα 
Ανδρεόπουλο, χημικό μηχανικό καθηγητή ΕΜΠ, ει-
δικό στη διαχείριση αποβλήτων και όχι οικολογικών 
Πάρκων, που καμία προσωπική σχέση δεν έχει με την 
Πάρο, πέραν του ότι είναι μελετητής συνεργάτης του 
κ. Κατρή, διευθύνοντα συμβούλου της WATT AE, που 
διαχειρίζεται το ΚΔΑΥ της Πάρου, έχει στην κατοχή 
του τον Ξενώνα της Νάουσας και είναι ο επιχειρη-
ματίας που έχει την εκμετάλλευση της παραλίας του 
Φάραγγα. 

Ο κ. Δήμαρχος ζητούσε ως άλλοθι των σχεδίων του 
την συμμετοχή του στο νέο Δ.Σ. του Νίκου Μαλατέ-
στα, νυν Διευθύνοντα Συμβούλου του Πάρκου, πολι-
τικού μηχανικού και μέλους του Δ.Σ. του Πάρκου από 

το 2009, υποσχόμενος ότι η σύνθεση του νέου Δ.Σ. 
με τον κ. καθηγητή επικεφαλής και σημαντικούς πο-
λίτες της τοπικής κοινωνίας θα εξασφάλιζε τη συνέ-
χεια του Πάρκου. Χθες όμως. Όταν διαπίστωσε ότι οι 
συσχετισμοί δεν τον ευνοούν, τα σχέδια άλλαξαν και 
στη θέση του Νίκου Μαλατέστα προορίζεται ο κ. Βα-
σίλης Γαβαλάς, γνωστός στην παριανή κοινωνία από 
την οικονομική διαχείριση του Κέντρου Υγείας ως δι-
ευθυντής, ο οποίος μάλιστα φαίνεται ότι θα αναλά-
βει και ως διευθύνων σύμβουλος. Ο κ. Δήμαρχος θα 
ολοκληρώσει την άλωση και την καταστροφή του χα-
ρακτήρα του Πάρκου με την τοποθέτηση δύο ακόμη 
φανερών πολέμιων του στο νέο Δ.Σ. της Δημοτικής 
Α.Ε., δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, του κ. 
Κουντρομιχάλη, νυν αντιδημάρχου και του κ. Τριπο-
λιτσιώτη, δημοτικού συμβούλου, για τους οποίους 
έχω ήδη στείλει επιστολή στον Δήμαρχο, την οποία 
επισυνάπτω.

Σήμερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συμπολίτευσης και 
αντιπολίτευσης θα αποφασίσουν εάν θα συνταχθούν 
με την πρόταση του Δημάρχου και των συν αυτώ για 
να μετατρέψουν το Πάρκο ξανά σε «παραλία beach 
bar disco κατάλληλη για ουσίες και οινοπνεύματα» 
ή εάν θα κρατήσουν τη μοναδική χερσόνησο του Αϊ-
Γιάννη για τα παιδιά της Πάρου, στα οποία ανήκει, 
τιμώντας τους εθελοντές και τους χορηγούς που το 
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.Εάν θέλουν να στηρί-
ξουν το Πάρκο, δεν έχουν παρά στη νέα σύνθεση του 
Δ.Σ. να περιλάβουν έμπειρα στελέχη που έχουν συ-
νεισφέρει αυτά τα 10 χρόνια στη διοίκηση του Πάρ-
κου, άτομα που έχει προτείνει το απερχόμενο Δ.Σ. του 
Πάρκου και εκπροσώπους του Συλλόγου Ναϊάς, που 
έχει την έδρα του στο Πάρκο, και του Σωματείου των 
Φίλων του Πάρκου. 

Από το Δ.Σ. του Πάρκου έχουν προταθεί οι παρακά-
τω: Μαλατέστας Νίκος, νυν Διευθύνων Σύμβουλος, 
Κασαπίδης Τάσος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος, 
Συμεωνίδου Έλενα, υπεύθυνη περιβαλλοντικών προ-
γραμμάτων του Πάρκου. Αναπληρωματικά μέλη οι 
ακόλουθοι: Κουλιανός Γιάννης, Πολυκανδριώτη Άννα, 
Κάγκανη Άννα

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να συμμετέχουν στο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωποι των παρακά-
τω φορέων: Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας, Σωμα-
τείο Φίλων του Πάρκου, Ναυτικός Όμιλος Ναϊάς.

Και ένα υστερόγραφο: Η «Βιώσιμη Ανάπτυξη και ως 
πρότυπό της το Πάρκο του Αϊ-Γιάννη» έχουν γίνει κα-
ραμέλα στα χείλη του κ. Δημάρχου και των συν αυτώ. 
Αρχικά νομίζαμε ότι δεν την κατανοεί και την κατα-
χράται, συνειδητοποιούμε τώρα ότι την χρησιμοποιεί 
σκοπίμως για να συγκαλύψει ζοφερά σχέδια άλωσης 
του Πάρκου».

Η αντίδραση Κατρή

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον επιχειρηματία και 
επενδυτή σε επιχειρήσεις του νησιού μας, Αθανάσιο 
Κατρή, ο οποίος σε επιστολή που έστειλε στην εφη-
μερίδα μας γράφει:

«Με έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση της κ. Πα-
παζώη στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα στην οποία 
εμφανίζεται ως «μεμπτό» το γεγονός της φιλίας μου 
και της «συνεργασίας μου ως μελετητή» με ένα εξαι-
ρετικό μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας που 
έχει διατελέσει Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

Είναι δε «μεμπτή» κατά την κ. Παπαζώη η συνεργα-
σία μου με τον κ. Ανδρεόπουλο γιατί είμαι διευθύνων 
σύμβουλος της WATT ΑΕ και έχω επενδύσει στο νησί 
κατέχοντας το ΚΔΑΥ της Πάρου, έχω αναλάβει με δι-
κές μου δαπάνες την ανακαίνιση του ερείπιου «Ξενία» 
της Νάουσας και παρέχω μέσω εταιρίας συμφερό-
ντων μου υψηλές τουριστικές υπηρεσίες στις πρότυ-
πες εγκαταστάσεις της, στο Φάραγγα. 

Επί της ανωτέρω αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης – 
επίθεσης θα ήθελα να παρατηρήσω στην αξιότιμη κ. 
Παπαζώη τα ακόλουθα:

- Με την ανακοίνωση σας, που προφανώς γίνεται 
λόγω διαπαραταξιακών αντιπαραθέσεων, υποπίπτε-
τε στο ατόπημα, μιας απρόκλητη επίθεση εναντίον 
αξιόλογων προσωπικοτήτων, εξαπολύοντας εναντίον 
τους τον ιδιαίτερα βαρύ παντελώς αστήρικτο και συ-
κοφαντικό ισχυρισμό ότι συμμετέχουν σε προσπάθεια 
άλωσης ενός δημόσιου χώρου.

- Εμφανίζεστε πολέμιος της επιχειρηματικότητας 
και των επενδύσεων στο νησί όταν μάλιστα αυτές 
έχουν ένα πολύ θετικό περιβαλλοντικό και αναπτυξι-
ακό αποτύπωμα και παρέχουν δεκάδες θέσεις εργα-
σίας, αφού θεωρείτε όχι θετική αλλά αντικοινωνική 
την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα.

- Σας πληροφορώ ότι η εταιρία μου WATT AE δια-
θέτει σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών 
και μελετητών. Αναπτύσσει επίσης ερευνητικά προ-
γράμματα δημιουργώντας δική της τεχνογνωσία πα-
γκοσμίου εμβέλειας, στα πλαίσια δε αυτά συνεργάζε-
ται με εξέχοντα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
και με επιστημονικά ιδρύματα.

Πάρκο Πάρου: 
Προς ποια κατεύθυνση;
Έντονη συζήτηση με αντιπαραθέσεις είχαμε την Πέμπτη 7/11/2019 που 
συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας, ως μέτοχος στη 
μονομετοχική ΑΕ του πολιτιστικού πάρκου δήμου Πάρου, στον Αϊ Γιάννη Δέτη, 
για τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής Α.Ε. «Πάρκο Πάρου».
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- Κατά συνέπεια η συνεργασία μου με τον κ. Ανδρε-
όπουλο ούτε μοναδική αλλά και ούτε αποκλειστική 
είναι.

- Ουδεμία σχέση έχει η τυχόν εκλογή του καθηγητή 
κ. Ανδρεόπουλου ως προέδρου του οικολογικού πάρ-
κου με τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας μας, ο 
δε επιχειρούμενος εντελώς αυθαίρετος συσχετισμός 
είναι εκτός πάσης πραγματικότητας. 

- Ιδιαίτερα προσβλητικός είναι και ο υπαινιγμός σας 
ότι στοχεύει τάχα η εταιρία μας να μετατρέψει τη χερ-
σόνησο σε «παραλία beach bar disco κατάλληλη για 
ουσίες και οινοπνεύματα». 

- Ο συκοφαντικός αυτός υπαινιγμός δεν συνάδει 
ούτε με τις προθέσεις μου, ούτε με την ιστορία μου, 
ούτε με το χαρακτήρα των επενδύσεων της εταιρίας 
μου, αφού αποδεδειγμένα όλες οι δραστηριότητες 
της χαρακτηρίζονται από πνεύμα υψηλής αισθητικής, 
το σεβασμό στο κοινωνικό περίγυρο και τη προστασία 
του περιβάλλοντος.

Τέλος θα ήθελα με την ευκαιρία της παρούσας να 
ευχηθώ στο όποιο συμβούλιο εκλεγεί, από το δημοτι-
κό συμβούλιο της Πάρου, κάθε επιτυχία στο έργο του 
με διατήρηση και επέκταση του οικολογικού χαρακτή-
ρα του πάρκου, καθώς επίσης το νέο συμβούλιο να 
πρωτοστατήσει για ένα πλούσιο το πολιτιστικό έργο 
και να έχει μια δημιουργική θητεία, ανοικτή σε συνερ-
γασίες με όλες τις υγιής δυνάμεις που ενδιαφέρονται 
για την προκοπή, μεταξύ δε αυτών θεωρώ ότι εξέ-
χουσα θέση έχει και η απερχόμενη πρόεδρος».

Ανταπάντηση Παπαζώη

Στην παραπάνω δήλωση-παρέμβαση του κ. Κατρή, η 
κ. Ελ. Παπαζήω απάντησε με την παρακάτω επιστολή:

«Αν και είναι τουλάχιστον περίεργο στην ανακοί-
νωσή μου σχετικά με τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. του 
Πάρκου να απαντούν όχι οι υποτιθέμενοι θιγόμενοι 
αλλά ο επιχειρηματίας κ. Κατρής, οφείλω κάποιες 
απαντήσεις σε όσα αναφέρει προς άρση πιθανών πα-
ρεξηγήσεων. 

Προφανώς δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό στη συ-
νεργασία του κ. Κατρή ως επιχειρηματία διαχείρισης 
αποβλήτων με τον κ. Ανδρεόπουλο ως ειδικό επιστή-
μονα σε αυτό τον τομέα. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί 
αυτού. Όπως δηλώνει ο κ. Κατρής, έχει έντονη επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην Πάρο, μεταξύ άλλων 
και με την εκμετάλλευση της παραλίας του Φάραγ-
γα, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς, όχι μόνον εγώ 
αλλά πολλοί συμπολίτες μας, ότι είναι πιθανόν να έχει 
έντονο ενδιαφέρον για την αντίστοιχη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο Πάρκο. 

Στην περίπτωσή αυτή ο κ. Ανδρεόπουλος δεν θα 
είναι επιστημονικός συνεργάτης του κ. Κατρή σε θέ-
ματα αποβλήτων αλλά πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε. 
του Πάρκου που θα διαχειριστεί κρίσιμες διαδικασίες 
ανάθεσης. Εάν ο κ. Κατρής δηλώσει δημοσίως ότι όσο 
είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε. ο κ. Ανδρεόπου-
λος δεν θα εκδηλώσει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για 
το Πάρκο, τότε θα ανακαλέσω όσα ανέφερα σχετικά 
με το σχέδιο εμπλοκής του σε αυτό. Διαφορετικά ο 
συσχετισμός είναι αναπόφευκτος και βεβαίως τίθεται 
ζήτημα δεοντολογίας.

Οι κοινοτοπίες περί «πολέμιων της επιχειρηματικό-
τητας και των επενδύσεων» για τις οποίες με κατη-
γορεί ο κ. Κατρής δεν αφορούν ούτε την απερχόμενη 
διοίκηση του Πάρκου ούτε εμένα προσωπικά. Το Πάρ-
κο προκήρυξε δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς 
για την κυρίως επιχειρηματική δραστηριότητά του, τη 
λειτουργία του εστιατορίου - καφέ μπαρ, μόλις νομο-
θετικά δόθηκε η δυνατότητα να τεθούν κανόνες και 
να εξασφαλιστεί ουσιαστικός έλεγχος. Οι δύο ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις που ανέλαβαν έκτοτε τη λειτουργία 
του αναβάθμισαν τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες 
ενώ παράλληλα σεβάστηκαν τους κανόνες που είχα-
με θέσει.

Ο κ. Κατρής γνωρίζει ως επιχειρηματίας καλύτερα 
από εμάς, ότι υπάρχει επιχειρηματικότητα που ασκεί-
ται με νομιμότητα και κανόνες στην προστασία των 
δημόσιων αγαθών και επιχειρηματικότητα βουλιμι-
κών συμφερόντων που μετέρχονται όλων των μέσων. 
Η διοίκηση του Πάρκου έχοντας αναλάβει από το κα-

ταστατικό της την προστασία ενός δημόσιου αγαθού, 
της χερσονήσου του Αγίου Ιωάννη Δέτη, οφείλει να 
συντάσσεται με το πρώτο είδος επιχειρηματικότητας 
και να είναι πολέμιος του δεύτερου. Θα πρότεινα να 
αφήσουμε εκτός συζήτησης το θέμα της «υψηλής 
αισθητικής», που έχει γίνει πρόσχημα κακοποίησης 
του φυσικού περιβάλλοντος από όσους ακολουθούν 
πρακτικές που έχουν ως αποκλειστικό γνώμονα το 
προσωπικό τους όφελος, πολιτικό ή οικονομικό. Στο 
Πάρκο δώσαμε ένα πραγματικό παράδειγμα αισθητι-
κής αντίληψης συμβατής με την πανέμορφη παριανή 
φύση της χερσονήσου. Ας μην επιτρέψουμε να κατα-
στραφεί με άλλου χαρακτήρα μεγαλεπήβολες παρεμ-
βάσεις . 

Τελειώνω, λέγοντας ότι δεν αξίζει σχολιασμού η 
άποψη του κ. Κατρή ότι η ανακοίνωσή μου απηχεί 
«προφανείς διαπαραταξιακές αντιπαραθέσεις», όταν 
στη διοίκηση του Πάρκου μετείχαν αυτά τα δέκα χρό-
νια πολίτες όλων των παρατάξεων και οι αποφάσεις 
ήταν πάντα ομόφωνες».

Να υπερασπιστούμε τη συνέχεια της 
ποιοτικής πορείας του πάρκου, του Άη 
Γιάννη Δέτη

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπά-
ρου, υπό τον τίτλο: «Να υπερασπιστούμε τη συ-
νέχεια της ποιοτικής πορείας του πάρκου, του 
Άη Γιάννη Δέτη», σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει:

«Συχνά από τα ασύδοτα επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα και στο όνομα τάχα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, γίνονται οι μεγαλύτερες αλλοιώσεις και 
καταστροφές περιοχών που έχουν εμβληματικό χα-
ρακτήρα, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού τους κάλλους.

Τέτοια περιοχή στο νησί μας είναι το ακρωτήρι του 
Αϊ Γιάννη του Δέτη, που διασώθηκε και αναδείχτηκε 
από τη Δημοτική Επιχείρηση «ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» με ήπιες 
επεμβάσεις που διατήρησαν ανέπαφο το φυσικό πε-
ριβάλλον και πρόβαλαν τα ιστορικά και πολιτισμικά 
στοιχεία της περιοχής με εκδηλώσεις που κύριο χα-
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ρακτηριστικό τους ήταν η επιστημονική γνώση και η 
ποιότητα.

Το χρωστάμε σε ευαίσθητους πολίτες της Νάου-
σας και στην πρώην υπουργό πολιτισμού Ελισάβετ 
Παπαζώη, που τώρα αγωνιούν για το μέλλον αυτής 
της προσπάθειας μετά τις λαθεμένες ή και σκόπιμες 
αποφάσεις της δημοτικής αρχής που υποκρύπτουν 
πρόθεση παράδοσης της περιοχής σε επιχειρηματικά 
συμφέροντα.

Στη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου 
και παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, ορίστη-
κε πρόεδρος της επιχείρησης άγνωστο στην παρια-
νή κοινωνία άτομο, που δεν έχει καμιά σχέση με την 
Πάρο και το οποίο δεν είχε την στοιχειώδη ευαισθη-
σία να εμφανιστεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλί-
ου έστω και για λόγους γνωριμίας.

Αλλά και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
που ορίστηκαν με εξαίρεση αυτά της αντιπολίτευσης, 
δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το πολιτισμικό 
υπόβαθρο του νησιού μας. Αντίθετα μάλιστα κάποια 
από αυτά διατηρούν διασυνδέσεις με επιχειρηματίες 
που εποφθαλμιούν την περιοχή για να την μετατρέ-
ψουν σε κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στις πα-
ραλίες της Μυκόνου.

Καλούμε τους φορείς και το σύνολο της κοινωνίας 
της Νάουσας να αντιδράσει δυναμικά σε μια τέτοια 
εξέλιξη με κύριο αίτημα την παραίτηση του νέου προ-
έδρου της επιχείρησης και την αντικατάστασή του με 
Ναουσαίο δημότη, διατεθειμένο να υπερασπιστεί τη 
συνέχεια της δημιουργικής και ποιοτικής πορείας του 
Πάρκου».

Περιβαλλοντικό Πάρκο: Προς όφελος του 
παριανού λαού ή των επιχειρηματικών 
συμφερόντων;

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, μας δόθηκε για 

το θέμα ο παρακάτω σχολιασμός:
Η δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στη χερ-

σόνησο του Αη Γιάννη του Δέτη πριν από δέκα χρόνια, 
ήταν και παραμένει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, που 
άνοιγε την προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης 
στο επίκεντρο του οποίου θα ήταν ο άνθρωπος, ο 
πολιτισμός, ο αθλητισμός και το φυσικό περιβάλλον. 
Δεν είμαστε εμείς που θα υπερθεματίσουμε για την 
επιλογή της νομικής υπόστασης του πάρκου, της Α.Ε. 
δηλαδή, από την τότε δημοτική αρχή. Δεν είναι όμως 
σήμερα αυτό το κύριο. Στα δέκα χρόνια ύπαρξης του 
πάρκου, παρά τις όποιες αδυναμίες και λάθη που έγι-
ναν, επιτελέστηκε ένα τεράστιο έργο συγκριτικά με τα 
μέσα που υπήρχαν και που οφείλεται σε όλους αυ-
τούς που το υπηρέτησαν από θέσεις διοίκησης αλλά 
και τους δεκάδες ανθρώπους που στήριξαν με την 
ανιδιοτελή προσφορά τους το έργο και τις δράσεις 
του όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη σε όλους αυτούς, η 
Πάρος απέκτησε χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης, αναψυχής, περιπάτου, χώρους πολιτισμού και 
ανάδειξης της ιστορίας του τόπου. 

Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, σήμερα, δε θα μι-
λάγαμε για το πάρκο και το μέλλον του, γιατί 
απλά δε θα υπήρχε. Επομένως η παριανή κοι-
νωνία οφείλει σε όλους αυτούς ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ.

Η δημοτική αρχή στην προηγούμενη πενταετία, 
δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με το διοικητικό 
συμβούλιο του πάρκου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, 
ότι με τη στάση της ακύρωσε την πρόταση αξιοποί-
ησης του πρώην Ξενώνα της Νάουσας από μέρους 
του πάρκου. Για την ιστορία αυτός τελικά δόθηκε σε 
ιδιώτη με πλειοδοτικό διαγωνισμό, χωρίς να 
προϋπάρξει μελέτη κόστους – οφέλους για τον 
Δήμο.

Ενώ στα λόγια η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί όλους 
όσοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα στη διοίκηση του 
πάρκου, στην πρόταση της για το ΔΣ του δεν περιέ-
λαβε κανένα, αλλά και κανένα από αυτούς που απο-
δεδειγμένα σαν φίλοι του, εθελοντές του ή συνερ-
γαζόμενοι σύλλογοι (Ναϊάς, Νηρέας) στήριζαν ενεργά 
τόσα χρόνια το έργο του. Αντίθετα πρότεινε πολίτες 
που καμιά σχέση δεν είχαν μέχρι σήμερα με το πάρκο, 
καμιά εμπλοκή στις δραστηριότητες του και κάποιοι 
παντελώς άγνωστοι στην παριανή κοινωνία, «φορε-
τοί» θα έλεγε κανείς, ανεξάρτητα από την επιστημο-
νική, κοινωνική ή άλλη τους υπόσταση. Πολύ περισ-
σότερο όταν το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται 
να τους επιλέξει χωρίς καν να τους έχει δει και 
δυστυχώς αυτοί που αποδέχονται τέτοιες υπο-
ψηφιότητες στο όνομα της σκοπιμότητας, να 
μην προσβάλλονται.

Είναι γνωστό ότι για μεγάλα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα η Πάρος αποτελεί «επενδυτική ευκαιρία». 
Αναμενόμενο λοιπόν να θέλουν να την «αλώσουν» για 
τη δική τους κερδοφορία, αδιαφορώντας για το αν 
θα ασελγήσουν στο σώμα της. Εξάλλου τα κεφάλαιά 
τους, αν απαξιωθεί ο τόπος μεταφέρονται, οι παρια-
νοί όμως όχι.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το πάρκο; Μα το πάρ-
κο ήδη βρίσκεται εν μέσω επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων. Αποτελεί ένα «φιλέτο» και εκείνοι που έχουν 
βλέψεις «αξιοποίησης» του, δεν θα παραιτηθούν 
εύκολα από τις ορέξεις τους. Προς το παρόν συ-
μπτώσεις με ερωτηματικά και ενδείξεις διαθέσεων 
μπορούν να χαρακτηριστούν, οι σχέσεις διορισμένων 
συμβούλων από τη δημοτική πλειοψηφία στο ΔΣ του 
πάρκου, με επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν 
πολλαπλή σχέση με το Δήμο. 

Σε τελευταία ανάλυση, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι 
ορέγονται την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
των 800 στρεμμάτων για την τσέπη τους, αλλά αν 
αυτή η περιουσία στη βάση των καταστατικών αρχών 
του πάρκου, θα αξιοποιηθεί προς όφελος του παρια-
νού λαού. Εμείς δηλώνουμε ότι θα προασπίσουμε 
μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο τους κα-
ταστατικούς του σκοπούς. Δεν αρκεί όμως εμείς να 
είμαστε θεματοφύλακες αυτών των αρχών. Το κύριο 
λόγο τον έχει η κοινωνία της Νάουσας και όλος 
ο παριανός λαός.
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Κατώτερη των 
περιστάσεων…

…το σύνολο της αντιπολίτευσης. Αξιωματική αντι-
πολίτευση και έλασσον. Διχαστική. Χωρίς όραμα για 
την επόμενη μέρα, με φθηνές επιθέσεις εναντίον μιας 
κυβέρνησης τριών μηνών. Απώτερος στόχος η συ-
σπείρωση της σκληρής βάσης. Από αυτοκριτική για 
τα δικά τους πεπραγμένα, ούτε ίχνος. Όλα καλά κα-
μωμένα. Ήρθαν δεύτεροι, τρίτοι ή με το ζόρι μπήκαν 
στη βουλή και έφταιγαν η κακιά στιγμή, το μάτι και η 
γλωσσοφαγιά. Μόνο αυτοί δεν έφταιγαν! 

Καθημερινά δείχνουν το αφτιασίδωτο πρόσωπό 
τους στις τηλεοράσεις, στη βουλή, στην κοινωνία. 
Σκληρό και χυδαίο. Μέσα σε τρεις μήνες της κυβέρ-
νησης, βγάλανε συμπεράσματα, εξοργιστικά. Από 
υβρίδιο νεοφιλελευθερισμό και ακραίας δεξιάς, από 
κυβέρνηση συναλλαγής με το κεφάλαιο, μέχρι και 
χυδαιότητες και κοινωνικές πληγές που άνοιξαν, πριν 
ακόμη στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής της ανά-
ληψης της εξουσίας.

Η νέα κυβέρνηση επανέφερε όλες τις παθογένειες, 
όπως τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή. 
Και όλα αυτά μέσα σε ενενήντα μέρες. Ούτε ο μάγος 
Χουντίνι να ήταν, ο αρχηγός της κυβέρνησης. Καμιά 
αναφορά στα θετικά, στις πρωτοβουλίες της νέας 
κυβέρνησης. Η δημοσκοπική διαφορά που καταγρά-
φεται από το δεύτερο κόμμα, είναι οφθαλμαπάτη και 
όχι πραγματικότητα.

Με νέες προσπάθειες ανάδειξης διαχωριστικών 
γραμμών «Δεξιά – Αριστερά», «Προοδευτικός – Συ-
ντηρητικός», προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά, 
λόγω αδυναμίας άλλου συγκεκριμένου αφηγήματος. 
Θέλουν να επικρατήσει η λήθη, να γίνουν οι πολίτες 
«λωτοφάγοι» και να ξεχάσουν τα τελευταία χρόνια 
που τους οδήγησαν στην εξαθλίωση. Φυσικά επιλε-
κτικά, σύμφωνα με τις δικές τους επιδείξεις και τις 
ευθύνες που αποποιούνται. Αντί να κοιτάξουν να μα-
ζέψουν τα δικά τους εκλογικά «συντρίμμια» και την 
πολλή απογοήτευση των στελεχών τους, ασχολού-
νται με τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής ζωής, στις δη-
μόσιες εμφανίσεις τους.

Ξέχασε, η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι κατά τη 
διάρκεια της τετραετούς θητείας της ως κυβέρνηση, 
«μπάζωνε φόρους και έχτιζε επιδόματα», με στόχο 
την ομηρία αναξιοπαθούντων πολιτών.

Φυσικά, οι «καινούργιες» ημέρες που διαλαλεί η 
κυβέρνηση, μοιάζουν μέχρι στιγμής απελπιστικά με 
τις παλιές. Η φυγή προς τα εμπρός και η περιβόητη 
ανάπτυξη, περιγράφουν ένα ευοίωνο μέλλον, αλλά 
οι πολίτες ζουν στο παρόν και θέλουν χειροπιαστές 
αποδείξεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Η 
ανεργία δεν φαίνεται να μειώνεται, τα «μυαλά» που 
έφυγαν δεν προτίθενται να επιστρέψουν στο εγγύς 
μέλλον, κάποιες οικονομικές ανάσες που δόθηκαν 
στη μεσαία τάξη σηματοδοτούν τη νέα εποχή που 
έρχεται, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της νέας κυβέρ-
νησης.

Από ότι φαίνεται, η νέα κυβέρνηση θα εξαντλήσει 
την τετραετία και καλά θα κάνουν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να ασχοληθούν περισσότερο με τα 
δικά τους προβλήματα, παρά να επιτίθενται καθη-
μερινά στην κυβέρνηση. Υπάρχει φόβος να «καούν» 
στην προπόνηση.

Μια θητεία ή 
δυο;

Το παρακάτω άρθρο συντάχθηκε ένα μήνα πριν 
τις εκλογές και δεν το δημοσίευσα  για ευνόητους 
λόγους. Διευθυντές, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες. 
Μια θητεία ή δυο θητείες; Σε ποια περίπτωση 
ένας διευθυντής σε μια εταιρία ή ένας δήμαρχος ή 
κοινοτάρχης αποδίδουν καλύτερα; Στην πρώτη θη-
τεία, στη δεύτερη ή και στις δυο; 

Η παραμονή σε μια ή δυο θητείες, έχει τα υπέρ και 
τα κατά.

Πλεονεκτήματα ανάληψης και δεύτερης θη-
τείας:

Αναλαμβάνουν και δεύτερη θητεία ο διευθυντής 
μιας επιχείρησης, ο δήμαρχος και ο κοινοτάρχης όταν 
είναι δυναμικοί άνθρωποι που χαίρουν της εκτίμησης 
της πλειοψηφίας των υφισταμένων, ή των πολιτών. 
Έχουν ηγετικές ικανότητες, έχουν θέληση, δε συμβι-
βάζονται με το κατεστημένο και  έχουν όραμα που 
εμπνέει. Ένα όραμα πραγματοποιήσιμο και όχι φού-
σκα προεκλογική. Αναλαμβάνουν και δεύτερη θητεία 
για να συνεχίσουν  ουσιαστικά έργα τα οποία εμπνεύ-
στηκαν, σχεδίασαν και προώθησαν οι ίδιοι.

Επίσης, ένα πλεονέκτημα της δεύτερης θητείας 
είναι η περίπτωση του πετυχημένου απερχόμενου 
επικεφαλής, όπου θα ήταν καλύτερα να συνεχίσει ο 
ίδιος παρά ένας καινούργιος για τον οποίο υπάρχουν 
αμφιβολίες αν θα ασκήσει με επάρκεια τα καθήκο-
ντά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη παράταση 
της θητείας είναι η απουσία σοβαρών προβλημάτων, 
παραλήψεων, λαθών και εκκρεμοτήτων στην πρώτη 
θητεία.

Η διαφορά μεταξύ ιδιωτών διευθυντών και δημοσί-
ων προσώπων είναι ότι τους πρώτους τους επιλέγει 
η επιχείρηση, ενώ τους δεύτερους εκλέγουν οι πολί-
τες. Στην πρώτη περίπτωση είναι θέμα συμφέροντος 
της επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, εκτός 
από το συμφέρον του τόπου, είναι και θέμα κομματι-
κών και ιδιωτικών συμφερόντων.

Μειονεκτήματα ανάληψης και δεύτερης θη-
τείας:

Υπάρχουν πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες δεν επι-
τρέπουν στους διευθυντές τους να παραμένουν  πε-
ρισσότερο από μια χρονική περίοδο στην ίδια θέση 
καθώς πιστεύουν ότι ένας διευθυντής μέσα σε μια 
θητεία πχ πέντε ετών, έχει δώσει ό,τι μπορούσε να 
δώσει. Το ίδιο αφορά και τους δημάρχους και τους 
κοινοτάρχες.

Είναι γεγονός ότι ο κάθε υπεύθυνος σε μία θέση, 
για να αποδείξει την ικανότητά του και για να τηρήσει 
τις δεσμεύσεις του, τα δίνει όλα μόλις εκλεγεί ή διο-
ρισθεί και έτσι, επόμενο είναι στη δεύτερη θητεία να 
μην υπάρχουν καινούργιες ιδέες, αλλά και αντοχές. 
Κανένας λογικός διευθυντής δεν μεταθέτει τις ιδέες 
και τα σχέδιά του για αργότερα  γιατί κανένας δεν 
γνωρίζει αν θα υπηρετήσει και σε δεύτερη θητεία. Εί-
ναι γνωστό ότι στην δεύτερη θητεία παρουσιάζεται 
κόπωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι’ αυτό αναλαμ-
βάνουν καινούργιοι άνθρωποι με όρεξη και με και-
νούργιες ιδέες. Επίσης,  έχει παρατηρηθεί ότι πολλά 
λάθη της πρώτης θητείας δεν πρόκειται να διορθω-
θούν στην δεύτερη καθότι αυτός που τα προκάλεσε, 
αν γνώριζε, δεν θα τα έκανε. 

Αν κάποιος επικεφαλής υποσχεθεί ότι στην δεύτερη 
θητεία θα είναι καλύτερος, σημαίνει ότι στη πρώτη 
θητεία έμαθε να κουρεύει στου κασίδη το κεφάλι. Με 
άλλα λόγια η εταιρία, ο δήμος ή η κοινότητα έχασαν 
μια περίοδο γιατί ο επικεφαλής ήταν μαθητευόμενος 
ή άσχετος. Στη δεύτερη θητεία είναι γνωστό ότι πλη-
θαίνουν οι αυλοκόλακες, οι μεσάζοντες και οι δια-
πλεκόμενοι με τα πάρε-δώσε, τις υποσχέσεις και τα 
ρουσφέτια, κάτι που καθιστά δύσκολο το έργο ενός 
επικεφαλής.

Αυτά υπόψη για τις επόμενες εκλογές. Όσο για τις 
προηγούμενες, ίδωμεν.

Δημήτρης Καλανδράνης

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Οδός Ν/ρχου 
Αθανασίου 
Σινανιώτη

Ο Ναύαρχος Αθανάσιος Σινανιώτης δεν ήταν 

παριανός, αλλά ήταν ένας φίλος της Πάρου που 

έτρεφε απεριόριστη αγάπη για το νησί μας. Σχε-

δόν κάθε χρόνο από το Πάσχα μέχρι το τέλος 

του καλοκαιριού διέμενε με τη σύζυγο του, Μαρ-

γαρίτα, στην Παροικιά, σ’ ένα σπίτι στη συνοικία 

Νέος Δρόμος. 

Από τη θέση που κατείχε ως Ναύαρχος πρό-

σφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στους συ-

μπατριώτες του, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον το έδειξε στο εκκλησάκι του Αγίου Φωκά, 

εξοπλίζοντας το με ιερά σκεύη, καλύμματα και 

ό,τι άλλο χρειαζόταν ο ναός, αλλά και ό,τι χρει-

αζόταν οι προσκυνητές από καθίσματα μέχρι 

στρώματα, μιας και διέμεναν εκεί, κατά τη δι-

άρκεια των πανηγυριών. Με δικιά του μέριμνα 

χρησιμοποιούταν το οίκημα του παρακειμένου 

φάρου προς εξυπηρέτηση των προσκυνητών.

Το 1959 δωρίζει 850 δρχ. δια την πλακόστρω-

ση του δαπέδου. Τον Μάρτιο του 1961, δια την 

επισκευή των δωματίων και τον εξωραϊσμό του 

πέριξ χώρου προσφέρει εις την επιτροπή του 

ναού 500 δρχ. και το 1973 πραγματοποιήθηκε 

νέα ανακαίνιση με δικά του έξοδα. Ακολούθη-

σαν και άλλες δωρεές για κοινωφελή σκοπό στη 

πόλη της Παροικιάς, όπως το κοιμητήριο, κ.α.

Ήταν ένας ήσυχος, ευσεβής, άνθρωπος που 

αγαπούσε την Πάρο και τους ανθρώπους της και 

ευτύχησε να στεφανώσει πολλά ζευγάρια, και να 

είναι πνευματικός πατέρας πολλών παριανών. 

Σημ.: Η συγκεκριμένη ονοματοθεσία υπήρχε 

πριν τη δημιουργία της επιτροπής ονοματοδοσί-

ας της Παροικιάς.

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Νικολάου Στέλ-

λα», έως την οδό «Αγίας Θεοκτίστης»

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς  

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Η «αφαλάτωση» 
της Νάουσας

Βλέποντας το πέτρινο κτήριο που βρίσκεται μπρο-
στά στο γηπεδάκι μπάσκετ στο κέντρο της Νάουσας, 
απέναντι από την παιδική χαρά, έχεις την εικόνα της 
εγκατάλειψης και αδιαφορίας των αρμοδίων… 

Τα ανοίγματα στους τοίχους που κάποτε ήταν πα-
ράθυρα, τώρα σκεπάζονται πρόχειρα με κόντρα πλα-
κέ που κι αυτό είναι έτοιμο να φύγει όταν φυσήξει 
δυνατός αέρας… Αλλά υπάρχουν και παράθυρα χωρίς 
παντζούρια και τζάμια, σκέτα ανοίγματα στον τοίχο… 

Περνώντας απ’ έξω δεν μπορείς να φανταστείς τα 
χάλια που κρύβονται μέσα… Σωληνώσεις νερού που 
σέρνονται σ’ ένα δάπεδο πλημμυρισμένο από νερά, 
στέγη που δεν υπάρχει και φαίνεται ο ουρανός και 
γενικά εγκαταστάσεις, μηχανήματα και αντλίες εκτε-
θειμένες στον ήλιο και την βροχή… Ένας συνεχής βόμ-
βος ακούγεται από τη λειτουργία των αντλιών και των 
μηχανημάτων που γίνεται πολύ ενοχλητικός τα βράδια 
ιδίως το καλοκαίρι. Στον εξωτερικό τοίχο υπάρχουν 
δυνατοί προβολείς που ανάβουν μόλις σκοτεινιάσει 
και μένουν αναμμένοι όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, 
χειμώνα καλοκαίρι... Μια τεράστια και αδικαιολόγητη 
σπατάλη ηλεκτρικού που επιβαρύνει τους κατοίκους 
της Πάρου… Χιλιάδες ευρώ πληρώνει η ΔΕΥΑΠ στη 
ΔΕΗ για να καίνε οι προβολείς όλη τη νύχτα μέχρι τα 
ξημερώματα!... 

Προσπάθησα να μάθω ποιος είναι ο αρμόδιος και 
υπεύθυνος γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση αλλά 
δεν έβγαλα άκρη!.. Η ΔΕΥΑΠ ή ο δήμος Πάρου; Κανείς 
δεν ξέρει. Ρωτώντας την ΔΕΥΑΠ έμαθα ότι ιδιοκτήτης 
του ακινήτου πρέπει να είναι κάποιος φορέας που λέ-
γεται «Τ.Ο.Ε.Β.» δηλαδή Τοπικός Οργανισμός Εγγείων 
Βελτιώσεων, που όμως δεν έχει νομική προσωπικότη-
τα ούτε κάποια Διοίκηση!... Εκείνο που έμαθα με βε-
βαιότητα είναι ότι τον λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει 
η ΔΕΥΑΠ και τη σταδιακή καταστροφή των μηχανημά-
των, αντλιών και σωληνώσεων όλοι εμείς οι κάτοικοι 
της Πάρου…   

Και διερωτώμαι, δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος να 
ενδιαφερθεί γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;

Αλέξανδρος Σπ. Τριτσιμπίδας

Η Θ.Ο. 
Νάουσας, σε 
συνάντηση 
θιάσων

Η θεατρική ομάδα Νάουσας μετείχε στην 31η συ-
νάντηση ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Ρόδο, με την παράσταση: «Μικρή μας 
πόλη», του Θόρτον Γουάϊλντερ.

Η παράσταση της Θ.Ο. Νάουσας είχε ως συντελε-
στές: Σκηνοθεσία: Υπαπαντή Ρούσσου, Επιμέλεια κει-
μένου, μετάφραση: Βασίλης Μουτσόπουλος, Ελεάνα 
Σουλαντίκα, Σκηνικά-Εκτέλεση σκηνικού: Αγκάτα Χου-
εντόφσκα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Κοστούμια: 
Μαρία Αναγνωστοπούλου, Μουσική επιμέλεια: Φένια 
Θεοφίλου, Μακιγιάζ: Ευαγγελία Βιτζηλαίου, Βοηθός 
σκηνοθέτη: Νατάσσα Καλακώνα, Ρύθμιση ήχου: Αλέ-
ξανδρος Φαρούπος, Φωτισμοί-Πρόγραμμα: Λευτέρης 
Μενέγος, Αφίσα-Τρέιλερ παράστασης: Εμμανουέλα 
Παντελαίου, Φροντιστήριο: Σοφία Αγγελοπούλου.

Έπαιξαν, με αλφαβητική σειρά, οι: Σοφία Αγγελο-
πούλου, Λευτέρης Διαμαντόπουλος, Κέλλυ Δευτερί-
γου, Στέλιος Ζουμής, Σωτήρης Καλπάκογλου, Βασίλης 
Κορτιάνος, Γιώργος Κόχρονας, Kώστας Μαλαματένιος, 
Μαργαρίτα Μαλαματένιου, Άννα Μαρία Μοστράτου, 
Εμμανουέλα Παντελαίου, Γιώργος Ρούσσος, Γωγώ 
Σωτηράκου, Ελεάνα Σουλαντίκα και Αρσένης Χανιώ-
της.

Τέλος, η παράσταση αφιερώθηκε από την Θ.Ο. Νά-
ουσας στη μνήμη της θεατρολόγου Ελένης Καραμπέ-
τσου που βοήθησε πολύ τη θεατρική ομάδα και έφυγε 
πρόσφατα από κοντά μας.

Αιμοδοσία
Το Δ.Σ. του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Πά-

ρου-Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», προσκαλεί όλα 
τα μέλη του στη χειμερινή αιμοδοσία που θα πραγμα-
τοποιηθεί από το συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκο-
μείου Παίδων, «Αγία Σοφία».

Πρόγραμμα αιμοδοσίας
28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, 16:00 έως 

20:00 στο πολιτιστικό κέντρο Αγκαιριάς.
28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, 17:00 έως 

21:00 στο περιφερειακό ιατρείο Μαρμάρων.
29  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, 9:30 

έως 13:00 στην αίθουσα «Καλουδά» στην Αντίπαρο.
29  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, 

17:00 έως 21:00 στο πνευματικό κέντρο του Ιερού 
Ναού Παντάνασσας, στη Νάουσα.

30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο, 9:00 έως 
13:30 και 17:30 έως 21:00 στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

1 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή, 9:00 έως 
13:30 και 17:30 έως 21:00 στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Ημερίδα στην 
Αντίπαρο

Στο πλαίσιο της έναρξης δράσεων συνεργασίας 
της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ), του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρη-
σης ΜΙΟ-ECSDE (πρωτοβουλία MEdIES) και δήμων 
νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών ο δήμος Αντι-
πάρου οργανώνει ημερίδα ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης στην αίθουσα «Καλουδά» 
την Παρασκευή 22η Νοεμβρίου 2019 (17:15-
20:00) με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσ-
σιας ρύπανσης από πλαστικά.

Βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέ-
ρωση του κοινού και η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
μείωσης των πλαστικών στις θάλασσες, η ενίσχυση 
των δράσεων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή, η υπο-
στήριξη ομάδων μαθητών και η βιωματική ενεργοποί-
ηση τους απαντώντας ατομικά και ομαδικά στο κατά 
πόσο οι ίδιοι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και 
όχι του προβλήματος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
του προγράμματος είναι:

- Περιορισμός χρήσης «πλαστικών μιας χρήσης» κυ-
ρίως στα σχολεία όπου γίνεται η εφαρμογή του προ-
γράμματος δράσεων συνεργασίας.

- Περιορισμός των πλαστικών απορριμμάτων /αύξη-
ση της ανακύκλωσης /βελτίωση της λειτουργίας του 
συστήματος των μπλε κάδων στις γειτονιές/σχολεία. 

- Αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών 
και των οικογενειών τους σχετικά με τα πλαστικά μιας 
χρήσης, την  ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και 
την αειφόρο ανάπτυξη.

- Ενημερωμένοι επαγγελματίες εστίασης, τουρισμού, 
γεωργίας και αλιείας για τα πλαστικά μιας χρήσης.

- Ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη τοπική κοι-
νωνία στα πλαστικά μιας χρήσης, τις δυνατότητες και 
την αξία της ανακύκλωσης. 

Μεσοπρόθεσμα αναμένεται: 
- Αύξηση των Ρευμάτων Ανακύκλωσης (Μπλε κά-

δος). 
- Μείωση της επιβάρυνσης των ΧΥΤΑ των περιοχών. 
- Περιορισμός της ρύπανσης από πλαστικά σε θά-

λασσες και ακτές.

Το πρόγραμμα 

17:15-17:30 Προσέλευση – εγγραφές - παραλαβή 
φακέλου

17:30-17:45 Εναρκτήρια ομιλία δημάρχου. Φα-
ρούπος Αναστάσιος

17:45-17:55 Εισήγηση Τριαντάφυλλος Αρτέμης, 
αντιδήμαρχος

17:55-18:05 Εισήγηση Κονταράτου Μαρία, διευ-
θύντρια δημοτικού σχολείου

18:05-18:15 Εισήγηση Σκαραμάγκας Ελευθέριος, 
διευθυντής γυμνασίου & ΛΤ

18:15-18:25 Εισήγηση Παλαιολόγος Δαμιανός, 
αντιδήμαρχος

18:25-18:35 Εισήγηση Παντελάκης Ιωάννης, πρό-
εδρος ΚΕΔΑ

18:35-18:45 Εισήγηση Ρούσσος Θεοδόσης, πρόε-
δρος Επιτροπής Ανακύκλωσης

18:45-19:10 «Η ανακύκλωση συσκευασιών στην 
Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προ-
οπτικές». Δημήτρης Παπασωτηρίου, Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Απορριμμάτων ΕΕΑΑ

19:10-19:30 Το πρόγραμμα: «Πλαστικά μετά τη 
χρήση; Η θέση τους στον μπλε κάδο! Μακριά από τις 
γαλάζιες θάλασσες». Βασίλης Ψαλλιδάς, Δίκτυο ME-
dIES

19:30-20:00 Παρεμβάσεις και συζήτηση.

Εκλογές στον 
σύλλογο 
παραδοσιακού 
οικισμού 
Παροικιάς

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, θα 
πραγματοποιήσει την Κυριακή 17/11/2019 τη γενική 
του συνέλευση και εκλογές στο κτίριο τεχνών (πρ. Δη-
μητρακοπούλου).

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

α) Ετήσιος διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
β) Οικονομικός απολογισμός του λήγοντος διοικη-

τικού έτους.
γ) Γενικός οικονομικός απολογισμός 2017-2019
δ) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
ε) Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχό-

μενου διοικητικού συμβουλίου
στ) Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
ζ) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή 

νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.
η) Αρχαιρεσίες.
Σημειώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψη-

φιότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 16/11/2019 
να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή 
να στείλουν email στο parikiaoldmarket@gmail.com
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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

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

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

ΚΡΙΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι για όλο το χρόνο, 100 τ.µ, µε 2 
Υ/∆, 2 w.c., αυτόνοµη θέρµανση µε 
γκάζι και πάρκινγκ. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6932 331 812

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται επιπλωµένη 
οικία 40 τ.µ., µε Υ/∆, καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 211 515

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

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

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 
κατάστηµα µε είδη πισίνας Piscines 
Ideales στην Αλυκή Πάρου, µε 
γνώσεις υπολογιστή και αγγλικών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από την εταιρεία 
DPS Μαργαρίτης Ηλίας στον Περι-
φερειακό της Παροικιάς, για εργασία 
στον τοµέα της παραγωγής και άτοµο 
µε γνώσεις γραφιστικής. Τηλ. 6937 
411 195, Email: info@dps.com.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για τη σεζόν 
2020, για εργασία σε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 52991, 6973 272 843

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 
εστιατόριο στο ∆ρυό της Πάρου, για 
όλες τις θέσεις, για τη νέα σεζόν από 
Απρίλιο έως και Οκτώβριο 2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο τηλ. 6974 099 458. Βιογραφικά 
στο email: michalistsigonias98@
gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ/ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ζητείται για µόνιµη 
απασχόληση. Τηλ. 22840 22104

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία ως εσωτερική 
για φροντίδα ηλικιωµένης κυρίας. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6998 817 070

∆ΙΑΦΟΡΑ

1) Πωλείται ΤΡΑΚΤΕΡ ISEKI 30HP, 
2) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 9KVA, 
3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για άντληση νερού 
από γεώτρηση. Τηλ. για πληροφορίες: 
6972 187 275

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ µάρκας BMW 316, 
µοντέλο΄93, 1.600 κυβικά, πωλείται. 
Πρώτο χέρι, σε άριστη κατάσταση, και 
µε υγραεριοκίνηση, κοτσαδόρο και 
κλιµατιστικό. Ευκαιρία, τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ. 6974 799 628

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

Νέο ΔΣ στην ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Πάρου –Αντιπάρου μετά τις εκλογές στις 7 
Νοεμβρίου 2019 έχει ως εξής:

Μαλιάρης Ανέστης (Πρόεδρος, anestismaliaris@gmail.com, 6972449686)
Ανεστάκου Αννα (Αντιπρόεδρος)
Γκολιομύτη Βασιλική (Γραμματέας)
Μπιζά Μπέτη (Ταμίας)
Ζιούρα Κυριακή (Οργανωτικός Γραμματέας)
Ντότσικας Γιώργος (Μέλος)
Βιζολίδης Ανδρέας (Μέλος,vizolidis@sch.gr, 6947700143)

Το ΜέΡΑ25 για τις Α.Π.Ε.
Ο Τομέας Πράσινης Μετάβασης του ΜέΡΑ25, (Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής 

Ανυπακοής) εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο δηλώνει την εναντίωσή του για τα 
σχέδια εγκατάστασης θηριωδών αιολικών πάρκων.

Το ΜέΡΑ 25 σημειώνει ότι πρόκειται για γιγάντιες εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες 
με βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των κερδών των εταιρειών που τις προτείνουν.

Ακόμα, υποστηρίζει ότι έχουν σχεδιαστεί και προταθεί χωρίς καμιά συζήτηση με 
τις τοπικές κοινωνίες και στις περισσότερες από τις περιπτώσεις ανά την Ελλά-
δα, ισχυρά τοπικά κινήματα αντιδρούν. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «[…] θα 
προκαλέσουν σοβαρές και μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στην εδαφική συνοχή, 
τα οικοσυστήματα, τη βλάστηση και τον υδροφόρο ορίζοντα των περιοχών στις 
οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν. Σε πολλές πτυχές του σχεδιασμού τους υπάρ-
χουν παραβάσεις τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
τις προστατευόμενες περιοχές. Ήδη έχουν υπάρξει και σχετικές καταδικαστικές 
αποφάσεις από την Commission».

Στη συνέχεια της ανακοίνωση το ΜέΡΑ25 γράφει: «[…] ΑΠΕ δεν είναι μόνο τα αι-
ολικά πάρκα, πολύ περισσότερο δε τα τεραστίων διαστάσεων (σε γη και αριθμό)»
και προτείνει: «Την επιστημονική διερεύνηση όλου του εύρους των τεχνολογικά 
διαθέσιμων μορφών ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία, βιομάζα, υδροηλεκτρικά, 
ενέργεια από τα κύματα κ.λπ.) ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 
παρουσιάζουν στο επίπεδο της εφαρμογής τους στη χώρα μας, την ενίσχυση και 
υποστήριξη ή δημιουργία ερευνητικών κέντρων που θα συνθέσουν υπεύθυνα προ-
τάσεις εφαρμογής ΑΠΕ για κάθε τοποθεσία, βασισμένες στη συνέργεια διάφορων 
μορφών ΑΠΕ, και με βασικό κριτήριο το μέγιστο δυνατό ενεργειακό όφελος, χωρίς 
δραματικές επιβαρύνσεις της γης και της ζωής σε αυτή και όχι τη μεγιστοποίηση 
των κερδών του επενδυτή».
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Η «Φωνή» των 
παιδιών

Με αφορμή την 75η επέτειο της εφημερίδας «Φω-
νής της Πάρου» και το ξεκίνημα της νέας μας απόπει-
ρας να δώσουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να μιλή-
σουν, θέλησα να θέσω κάποια ερωτήματα σε παιδιά 
ηλικίας 15 έως 19 χρονών. 

Στόχος ήταν να δούμε κατά πόσο είναι τα νέα παιδιά 
εξοικειωμένα με την εφημερίδα και τι είναι αυτό που 
θα μπορούσε να τα ωθήσει να την ξεφυλλίσουν. Σε 
μια εποχή που η έντυπη μορφή ενημέρωσης «απειλεί-
ται» από την ηλεκτρονική, είναι ευθύνη όλων μας να 
παλέψουμε για την επικράτησή της. Και, εφόσον, τα 
νέα παιδιά είναι το μέλλον, είναι δική μας υποχρέωση 
να τα κάνουμε να αγαπήσουν το χαρτί και το μελάνι. 
Τα όσα ειπώθηκαν και θα ειπωθούν στο μέλλον από 
τα παιδιά θα καταγράφονται ανώνυμα για δυο 
λόγους. Πρώτον  για να μπορούν τα ίδια να εκφρά-
ζονται ελεύθερα, και δεύτερο για να αντιμετωπιστούν 
απ’ όλους μας σαν ένα. Το καθένα θα αντιστοιχεί σε 
ένα χρώμα, γιατί τα παιδιά είναι χρώματα, που όταν 
ενώνονται, δημιουργούν το πιο όμορφο ουράνιο τόξο. 
Τα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου αφιέρωσαν, 
καθώς και για τη μεγάλη τους ανταπόκριση στο εγχεί-
ρημά μου. 

Γνωρίζετε τη «Φωνή της Πάρου»; Την έχετε 
διαβάσει ή σας  έχουν προτρέψει ποτέ να τη 
διαβάσετε;

Πράσινο: «Ναι τη γνωρίζω. Άμα τη δω θα ανοίξω 
να δω φωτογραφίες και να διαβάσω κάποιο ενδιαφέ-
ρον άρθρο».

Ροζ: «Ναι τη γνωρίζω αλλά δεν έχει τύχει να τη 
διαβάσω».

Κίτρινο: «Ναι τη γνωρίζω. Δεν έχει τύχει ποτέ να 
διαβάσω εφημερίδα».

Κόκκινο: «Ναι τη γνωρίζω. Όχι δεν την έχω δια-
βάσει ποτέ».

Μπλε: «Την γνωρίζω. Όχι δεν την έχω διαβάσει 
ποτέ».

Μωβ: «Ναι την ξέρω την εφημερίδα και τη διαβά-
ζω όποτε τη βρω στο σπίτι. Η μαμά μου καμιά φορά 
θα μου πει να τη διαβάσω αν θέλω, αλλά γενικά είναι 
δική μου πρωτοβουλία να τη διαβάσω».

Πορτοκαλί: «Φυσικά και γνωρίζω την εφημερίδα 
αλλά δεν υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο να με κάνει 
να τη διαβάσω. Δεν μου έχει πει κανείς να διαβάσω 
εφημερίδα, μόνο μερικές φορές που την χρειάζομαι 
για καμιά εργασία τυχαίνει να διαβάσω κάποια πράγ-
ματα αλλά δεν μου κινούν το ενδιαφέρον».

Τί θα θέλατε να περιλαμβάνει η εφημερίδα 
για να μπείτε στη διαδικασία να τη διαβάσετε 
και να ανυπομονείτε κάθε εβδομάδα να εκδο-
θεί;

Πράσινο: «Θα μου άρεσε να μπαίνουν εκδηλώσεις 
που γίνονται κοντά. Και άμα ξέρω ότι έχει συνεντεύ-
ξεις παιδιών θα τη βλέπω κάθε εβδομάδα».

Ροζ: «Μια στήλη που θα μιλούσαν παιδιά θα ήταν 
αρκετά ενδιαφέρουσα πιστεύω».

Κίτρινο: «Είμαι παιδί που μου αρέσουν τα οχήματα 
και θέλω να διαβάζω ό,τι έχει σχέση με αμάξια και 
μηχανάκια».

Κόκκινο: «Θα ήθελα να γινόντουσαν μουσικές και 
θεατρικές παραστάσεις και να ανακοινώνονται από 
την εφημερίδα. Να μη γράφουν μόνο μεγάλοι αλλά 
και παιδιά».

Μπλε: «Ενημερωτικά προγράμματα για τους νέους, 
τη ζωή τους και  για τη ζωή μετά την ενηλικίωση που 
θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τη δική τους άπο-
ψη».

Μωβ: «Δε θέλω κάτι συγκεκριμένο, μου αρέσουν 
όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις που περιλαμβάνει. 
Τα βρίσκω ενδιαφέροντα, όχι όλα αλλά τα περισσό-
τερα. Αν μπουν και γνώμες παιδιών θα είμαι «φουλ» 
καλυμμένη».

Πορτοκαλί: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει 
έστω ένα άρθρο το οποίο θα ενδιαφέρει τα παιδιά. 
Συνήθως στις εφημερίδες γράφει για πολιτικά και 
πράγματα που συμβαίνουν σήμερα που απασχολούν 
τους μεγάλους. Προσωπικά δε μου κινεί το ενδιαφέ-
ρον η εφημερίδα γιατί δεν έχει κάτι που να μου αρέ-
σει».

Θεωρείτε πως η έκδοση της εφημερίδας είναι 
ωφέλιμη; Γιατί;

Πράσινο: «Είναι, γιατί ο καθένας εκφράζεται και 
μπορεί να πει τη γνώμη του».

Ροζ: «Είναι, γιατί βλέπουμε και ένα διαφορετικό 
τρόπο ενημέρωσης».

Κίτρινο: «Είναι ωφέλιμη γιατί μαθαίνεις πράγματα 
για τον τόπο που ζεις».

Κόκκινο: «Πιστεύω πως δεν είναι ωφέλιμη γιατί 
τη σημερινή εποχή οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 
να ψάξουν το θέμα που θέλουν από ένα υπολογιστή 
ή από ένα κινητό».

Μπλε: «Όχι, δεν είναι ωφέλιμη γιατί όποιος θέλει 
να ενημερωθεί μπαίνει στο ιντερνέτ».

Μωβ: «Θεωρώ πάρα πολύ ωφέλιμη την έκδοση της 
εφημερίδας ειδικά σε ένα νησί. Διότι είναι μια μικρή 
και κλειστή κοινωνία όπου ο καθένας θέλει να μαθαί-
νει έστω και τα τελευταία γεγονότα. Επίσης κάποιοι 
μπορεί να μένουν λίγο πίσω, δηλαδή να μην εκσυγ-
χρονίζονται με τα τελευταία τεχνολογικά μέσα, οπότε 
γι’ αυτούς είναι καλός τρόπος να μαθαίνουν τι γίνεται. 
Αλλά καλό θα ήταν όλοι να διαβάζουμε την εφημερί-
δα του τόπου ανεξάρτητα με την ηλικία και το πόσο 
«μπροστά» είμαστε διότι βλέποντας τα προβλήματα 
του νησιού κάποιοι από μας μπορούν να δραστηριο-
ποιηθούν και να βοηθήσουν στην επίλυσή τους».

Πορτοκαλί: «Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνω-
ρίζουν το διαδίκτυο και είναι εύκολο γι’ αυτούς να 
πάρουν και να διαβάσουν μια εφημερίδα».

Συζητώντας με τους νέους του νησιού μας, που 
αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη γενιά τους, συνειδη-
τοποίησα το μεγάλο ρόλο που παίζει το ιντερνέτ πλέον 
στην  καθημερινότητά μας. Και πως πράγματα που για 
μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, 
για τα περισσότερα παιδιά είναι απλά κάτι ξεπερασμέ-
νο και παλιομοδίτικο. Όπως οι βιντεοκασέτες, τα cd 
και οι φωτογραφικές μηχανές. Είναι ευθύνη όλων μας 
να «παλέψουμε» για να κρατήσουμε τις εφημερίδες 
ζωντανές και να μπορέσουμε να γιορτάσουμε πολλές 
ακόμα επετείους της «Φωνής της Πάρου».

Ελευθερία Χανιώτη

75 χρόνια 
«Φωνή της 
Πάρου»

Το 2009, μαθήτρια της 3ης λυκείου τότε, ένιωσα την 
ανάγκη να γράψω ένα κείμενο εκπροσωπώντας τη γε-
νιά μου και να μοιραστώ τις ανησυχίες και τις σκέψεις 
μου με τον κόσμο. 

Το έστειλα στη «Φωνή της Πάρου» και το είδα να 
τυπώνεται, να διαβάζεται και να σχολιάζεται δίνοντάς 
μου δύναμη και ελπίδα.  Και ήμουν ευγνώμων που μου 
δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω, και δεν αμφισβητήθηκε 
στο ελάχιστο το ότι ήμουν απλά ένα παιδί.  

Τώρα, δέκα χρόνια μετά, στην 75η επέτειο της εφη-
μερίδας, είμαι το ίδιο και περισσότερο ευγνώμων στον 
κ. Νίκο Ραγκούση, που με υποδέχεται στην ομάδα του  
και «αγκαλιάζει» τις ιδέες μου. Αυτή τη φορά, εκπρο-
σωπώ μια άλλη γενιά, αυτή του μικρού μου αδερφού, 
των φίλων, των συμμαθητών και των συνομηλίκων 

του. Μια γενιά που όπως κι άλλες περνάει τις δικές 
τις δυσκολίες και ψάχνει μια διέξοδο, έναν τρόπο να 
ακουστεί.

Η «Φωνή της Πάρου» γιορτάζει 75 χρόνια κυκλο-
φορίας, σκληρής δουλειάς και ενημέρωσης του πολίτη 
και εγώ ευελπιστώ με τη συμβολή μου να μπορέσου-
με να μεταδώσουμε την αγάπη για την εφημερίδα και 
στους μικρότερους πολίτες. Πάνω απ’ όλα όμως, να 
ακούσουμε εμείς τι έχουν να πουν. Γιατί η δική τους 
φωνή πρέπει να είναι η πιο δυνατή…

Ελευθερία Χανιώτη
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Εκλογές ΠΕΔ 
Ν. Αιγαίου

Ο συνδυασμός του δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Κα-

μπουράκη, «Το Αιγαίο ενωμένο», με 87 ψήφους (18 

έδρες), έναντι 6 του συνδυασμού της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης (μία έδρα) και 17 ψήφων μεμονωμένων υπο-

ψηφίων (2 έδρες), ήταν ο νικητής για τις εκλογές της 

ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Νοτίου Αιγαίου.

Με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας εκλέχθηκε και 

ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, με 37 σταυρούς. 

Ακόμα, μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε από τον δήμαρχο 

Κιμώλου, Κων/νο Βεντούρη, που αναδείχθηκε πρώτος 

σε ψήφους από τις Κυκλάδες, με 39 σταυρούς και 2ος 

σ’ όλο το Νότιο Αιγαίο!

Τέλος, μετά την εκλογή του ο δήμαρχος Πάρου. Μ. 

Κωβαίος, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω του 

συναδέλφους μου από την τοπική αυτοδιοίκηση που 

με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. 

Ακολουθεί μία σημαντική τετραετία, με σύγχρονες οι-

κονομικές, κοινωνικές (υγεία-παιδεία), περιβαλλοντι-

κές και θεσμικές προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε 

να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια και αποτελεσμα-

τικότητα. Η συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειρίας και 

γνώσεων, είναι το πλαίσιο στο οποίο θα δουλέψουμε 

αρμονικά και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα βγούμε ωφε-

λημένοι».

Η ανέγερσις των 
σχολείων μας 

(2ο μέρος)

Η επισκευή των διδακτηρίων Ναούσης
Η κατοχή κατά τους μαύρους χρόνους της σκληρής 

τυραννίας, είχε στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως 
μέσα στα διδακτήρια μας και η λαμπάδα της εθνικής 
εγκαρτερήσεως εφώτιζε τα μικρά παιδιά επί τρία και 
μισό σχολικά χρόνια, μέσα σε ανήλιους τόπους και αν-
θυγιεινούς, από τους οποίους έλειπεν το φυσικό φως 
και ο καθαρός αέρας. 

Μέσα σ’ αυτούς τους τόπους που ’διναν την εικόνα 
φυλακών αθώων καταδίκων τα ηρωικά παιδάκια ζω-
ντάνευαν το κρυφό σχολειό του 1821. Οι βάρβαροι 
τύραννοι έφυγαν και η ελευθερία θρονιάστηκε ανά-
μεσα μας και σ’ όλους πρόσφερε με δικαιοσύνη το 
θείο δώρο της, κι όλα τα σπίτια άνοιξαν διάπλατα τις 
πόρτες των, για να μπει η ελευθερία, κι όλα πήραν πα-
νηγυρική όψη. Μα μόνο τα διδακτήρια μας δεν είχαν 
πόρτες και παράθυρα ν’ ανοίξουν, γιατί τα είχαν κάψει 
οι κατακτητές. Τα είχαν ερημώσει και τελείως κατα-
στρέψει. Οι μικροί μας μαθηταί σαν αθώοι κατάδικοι 
συνέχιζαν να φοιτούν στους παιδοκτόνους αυτούς τό-
πους. Τα παιδιά του πτωχού μας χωριού, το αυριανό 
στήριγμα της κοινωνίας μας, ο φορεύς των μεγάλων 
πόθων και ελπίδων μας με μάτια γεμάτα ικεσίες, ζη-
τούσαν την επισκευήν των διδακτηρίων των. Και τους 
παλμούς και τους πόθους της παιδικής ψυχής ένοιω-
σαν οι Ναουσαίοι, γιατί ήσαν άξιοι να το νοιώσουν. 
Ανάμεσα στη Ναουσαϊκή Κοινωνία έχουν θρονιαστή η 
αγάπη, η κατανόηση και το πνεύμα συνεργασίας. Μέσα 
απ’ αυτή την κοινωνία ξεπήδησαν οι πιο φιλότιμοι και 
προοδευτικώτεροι για να πάρουν την πρωτοβουλία 
στα χέρια τους και να κάμουν το δημιουργικό τους 
βήμα. Γράφουν ικευτικά και πείθουν τους αδελφούς 
των, τους συγγενείς των, τους πατριώτας των, που 
βρίσκονται σε μακρινούς τόπους, στη γη της μεγάλης 
μας συμμάχου Αμερικής. Ζητούν την συνδρομήν των 
μεταναστατών αδελφών. Και τα ξενητεμένα παιδιά 
της Ναούσης ένοιωσαν με βαθειά συναίσθηση το ιε-
ρόν έργον και ζωντάνευαν δημιουργικά εις την ψυχήν 
των τη μεγάλη αλήθεια που κληρονομήσαμε απ’ τους 
σοφούς προγόνους μας: «Γερό μυαλό σε γερό κορμί» 
και πράγματι: Μυαλό φωτισμένο δεν μπορεί να κατοι-
κήση μέσα σε σώμα ερειπωμένο. Γιατί στο ερειπωμένο 
σώμα θα βρουν την ευκαιρία να τρυπώσουν όλες οι 
αρρώστειες της ψυχής και του μυαλού. Τις αρετές της 
ψυχής θα τις θεμελιώσουμε σε γερό κορμί. Μ’ αυτές 
τις ανώτερες σκέψεις τα διαλεγμένα παιδιά της Να-
ούσης, που ζουν στην Αμερική στρέφουν όλες των τις 

προσπάθειες και προσφέρουν μέρος από τον ιδρώτα 
των, για να επισκευασθούν τα ερειπωμένα διδακτήρια 
των χωριού των, που η πράξις των αυτή αποτελεί την 
πιο βασική αρχή της προστασίας του παιδιού. Απο-
στέλουν 1.400 δολλάρια εκ περιτροπής στους εδώ 
εκλεκτούς πρωτοπόρους που απετελέσαν την «Φιλι-
κήν Εταιρεία» του έργου, Όθων Λ. Κάπαρη, Νικολά-
κη Μπαφίτη, Βασίλειον Γαβαλλάν, Ανδρέαν Βιώνη, οι 
οποίοι εντιμώτατα διαχειρισθέντες αυτά, προσφέρο-
ντες εις την μαθητιώσαν νεολαίαν υγιεινά διδακτήρια. 

Από τις στήλες αυτές της αγαπημένης μας εφημερί-
δος «Φωνή της Πάρου» σας απευθύνομε την ευγνω-
μοσύνη των μικρών μας μαθητών, που βγαίνει από τις 
τριακόσιες αθώες των ψυχές. Να είσθε βέβαιοι ότι τα 
ονόματα: Βασίλειος Χαρ. Μπαφίτης, Βασίλειος Δημ. 
Κάπαρης, Πέτρος Δημ. Κάπαρης, Αντώνιος Ευστρ. Αλι-
πράντης, Βασίλειος Αμπάζογλου, Γεράσιμος Σφαέλος, 
Δημήτριος Αρκουλής, Γεώργιος Γαβαλάς και όλων 
των πατριωτών έχουν συνδεθή στενά με την Ιστορία 
του Σχολείου Ναούσης. Μας προσφέρατε επισκευα-
σμένα τα διδακτήρια μας και δι’ αυτών συντελέσατε 
εις την εξασφάλιση της υγείας των μαθητών. Έχομε 
την πίστη ακλόνητη ότι θα θελήσετε να συνεχίσετε το 
πατριωτικό σας έργο και δια την εξασφάλιση της αρ-
τίας μορφώσεως των. Το σχολείο του χωριού μας, ας 
γίνει το ευμορφώτερο και πιο πλούσιο εις διδακτικά 
μέσα, οίκημα, που απ’ αυτό να βγαίνουν τα παιδιά σας, 
πολίτες που με τις αρετές των να τιμούν την πατρίδα 
μας.    

Εν Ναούση τη 5 Ιουλίου 1946
Ο Δ/τής του Σχολείου  Αντώνιος Τσιγώνιας

1948 Παροικία
-Εδώ όλοι είμεθα διά λόγια και λόγους. Πρόκειται 

διά το ζήτημα των σχολείων μας. Για το Δημοτικό και 
το Γυμνάσιον. Ολόκληρη Παροικιά δεν έχει ένα κτίριον 
διά να στεγασθούν τα παιδιά εκτός από τις δύο αίθου-
σες που δεν θα υπήρχαν εάν ο αείμνηστος Συγγρός 
δεν περνούσε από την Πάρο. Το Γυμνάσιον στεγάζεται 
σε ανήλια και αυτό κελλιά της Παναγίας όπως και το 
Δημοτικό. Υπάρχει γι αυτό οικοδόμημα με τελειωμένη 
τη τοιχοποιία. Γιατί δεν γίνεται και δω ότι έγινε και σε 
άλλα μέρη; Να επιβληθή τοπική φορολογία στα εξαγό-
μενα είδη και που θα εισπράττεται από τα τρία λιμάνια 
της Πάρου τη Παρκιά, Νάουσα, Τσιπίδο, να τελειώση 
το Γυμνάσιον; Και η Παρκιά το δημοτικό της Σχολείο; 
Είναι πρωτιμώτερο να ξοδέψωμε λίγα χρήματα να κά-
νωμε σχολεία ή να δούμε αύριο όλα τα παιδιά της 
Πάρου και ειδικά της Παρκιάς φυματικά; Τότε όσα και 
αν ξοδέψωμε, που θα είναι εκατό φορές περισσότερα 
από αυτά που θα δώσωμε τώρα να κάνωμε αίθουσες 
καλές να μπούνε τα παιδιά μας, πάλιδεν θα δώσωμε 
την υγεία στα παιδιά μας γιατί λέει μια παροιμία «ο 
σπασμένος γιατρεμούς δεν έχει» καθώς και η άλλη «το 
γυαλί σαν ραΐση σπά». Είναι λοιπόν ανάγκη οι τοπι-
κοί παράγοντες όλου του νησιού να μαζευτούν και να 
αποφασίσουν γρήγορα πριν το μετανοιώσουν σκλη-
ρά πρώτον μεν χάνοντας τα παιδιά την υγεία των το 
σπουδαιότερο και δεύτερον πέρνοντας τους διδασκά-
λους και καθηγητάς οι προϊστάμενοί των και τοποθε-
τώντας τους στα σχολεία που έχουν ΑΙΘΟΥΣΕΣ. Πόσο 
ζηλεύομε τους πατριώτες Ναουσαίους που μέσα σε 
λίγα χρόνια έστειλαν τόσα χρήματα για το σχολείο των 
να διορθωθή. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει Ένας Παρ-
κιώτης να ενδιαφερθή για το σχολείο του χωριού του;                                  

ΠΗΓΗ: «Φωνή της Πάρου» αρ. φ. 12, 29
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Εκλογές 
στον Π.Σ. 
«Αρχίλοχος»

Την Κυριακή 3/11/2019 πραγματοποιήθηκαν στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Πάρου, «Ο Αρχί-
λοχος», οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού 
συμβουλίου. Ψήφισαν 53. Έγκυρα 53.

 Η σταυροδοσία
1. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34
2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34
3. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34
4. ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 30
5. ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΝΤΑΝΟΣ 30
6. ΓΚΟΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 28
7. ΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26
8. ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΑΡΗΣ 25
9. ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 22
-----------------------------------------
10. ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 21
11. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 20
12. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19
13. ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 19
14. ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΣ 15
15. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10
16. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9
17. ΚΑΝΙΡΗ ΑΡΤΕΜΙΑ 9
18. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 24
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12

Το νέο ΔΣ
Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα 

το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, που έχει 
ως εξής:  
Πρόεδρος: Στέλιος Γκίκας
Αντιπρόεδρος: Αλέξης Γκόκας
Γραμματέας: Χρίστος Γεωργούσης
Βοηθός Γραμματέα: Μαργαρίτα Κατρή 
Ταμίας: Χάρης Αργυρός
Υπεύθυνος αλληλογραφίας και διαδικτύου: 
Γιάννης Λουκής
Έφορος Κινηματογραφικής λέσχης: Γιάννης Κυ-
ριαζάνος
Έφορος θεατρικής ομάδας: Γιώργος Γεμελιάρης 
Έφορος περιπατητικής ομάδας: Τσαντιράκης 
Σταύρος (Ντάνος).

World travel 
market

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου υπό την «ομπρέλα» της 
φιλοξένησε στο περίπτερό της 21 νησιά, στη διεθνή 
έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, «World Travel Market 
2019».

Τα νησιά που συμμετείχαν ήταν: Λέρος, Χάλκη, Ρό-
δος, Πάτμος, Λειψοί, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Κως, 
Πάρος, Σέριφος, Σύρος, Ίος, Κύθνος, Φολέγανδρος, 
Νάξος, Μύκονος, Αντίπαρος, Σαντορίνη, Αμοργός, 
Μήλος και Τήνος. 

Η έκθεση είχε 5.000 εκθέτες από 182 χώρες και 
περιοχές, περισσότερους από 51.000 ταξιδιωτικούς 
επαγγελματίες, βασικούς αγοραστές της βιομηχανίας 
και γενικότερα τουριστικούς παράγοντες και 3.000 
δημοσιογράφους.

Στην έκθεση η Πάρος εκπροσωπήθηκε από τη σύμ-
βουλο του δημάρχου, Ελένη Τριπολιτσιώτη, η οποία 
σύμφωνα με δελτίο Τύπου που διένειμε η εται-
ρεία συμβούλων, που συνεργάζεται ο δήμος 
Πάρου «πραγματοποίησε σειρά προγραμματισμένων 
συναντήσεων με δημοσιογράφους, Bloggers και τα-
ξιδιωτικούς πράκτορες από διάφορες χώρες, μεταξύ 
των οποίων η Βρετανία, η Ολλανδία και η Ρωσία με 
εξειδίκευση στον ιστορικό-πολιτιστικό Τουρισμό, τη 
γαστρονομία, τον οικογενειακό και το life style τουρι-
σμό και με συνεργασίες με σημαντικά Μέσα Ενημέρω-
σης, όπως Sunday Telegraph, National Geographic 
Traveller, The Jewish Chronicle, Scottish Sunday 
Post, ABTA Magazine, Huffington Post, Woman’s 
Own, Global Gourmet κλπ».

Εκπαιδευτικό 
σεμινάριο

Το επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει διήμερο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το Business Plan, που 
θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο στις 2 και 3 Δεκεμβρί-
ου στο γραφείο του στο Ποτάμι της Παροικιάς.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στη 
σελίδα του επιμελητηρίου (e-kyklades.gr) και ο αριθ-
μός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Το σεμινάριο υλοποιεί το επιμελητήριο σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Εταιρείας Διοικήσεων Επιχειρήσε-
ων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του νέου κύκλου σύγχρονων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει πρόσφατα 
εγκαινιάσει ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της τοπικής 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Νέο ΔΣ στον 
«Σκόπα»

Έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 
19/10/2019, το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστι-
κού συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος», συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Φραντζή Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος Α’: Τζανακοπούλου Ελένη
Αντιπρόεδρος Β’: Τάλλαρος Γεώργιος-Αρσένιος
Γραμματεύς: Παυλάκη Μαρία
Ταμίας: Ρήγας Άρης
Αναπληρωματικά μέλη: Ραγκούση Ελένη, Σιφά-

κης Ιωάννης, Ραγκούση-Παυλάκη Ερατώ.

Ζήτημα 
στέγασης για 
τους Δ.Υ.

Το συντονιστικό συλλόγων εργαζομένων Πάρου – 
Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του στις 7/11/2019 θέτει 
το οξύ στεγαστικό πρόβλημα εκπαιδευτικών, αναπλη-
ρωτών και μόνιμων, νοσηλευτών και γιατρών του ΚΥ, 
προσωπικού ΕΚΑΒ, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενι-
κού Σώματος, Πυροσβεστικής, υπαλλήλων ΟΤΑ στην 
Πάρο.

Οι εργαζόμενοι στην επιστολή τους σημειώνουν: 
«[…]  Τα  τελευταία χρόνια παρατηρείται και στα νη-

σιά μας το φαινόμενο της Μυκόνου και της Σαντο-
ρίνης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμ-
βάνονταν σε Μύκονο και Σαντορίνη αντιμετώπιζαν 
μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης  (έλλειψη 
σπιτιών, ακριβά ενοίκια, ακατάλληλα σπίτια). Το στε-
γαστικό πρόβλημα σε αρκετές περιπτώσεις είχε ως 
αποτέλεσμα τη μη αποδοχή πρόσληψης ή την παραί-
τηση.

Στην ίδια θέση φαίνεται ότι βρίσκονται φέτος και τα 
νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Συνάδελφοι της 
ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης σε αρκετές περιπτώσεις 
δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους, φοβούμενοι 
είτε ότι δε θα βρουν να μείνουν ή κι αν βρουν το κό-
στος θα είναι υψηλό. Επίσης το στεγαστικό πρόβλημα 
επεκτείνεται με γεωμετρική πρόοδο σε όλους τους 
μόνιμους εργαζόμενους - κατοίκους των νησιών μας 
που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία και αναγκάζονται 
να νοικιάσουν. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, που δε 
βρίσκουν λύση, ήδη έχουν καταθέσει αιτήσεις στις 
υπηρεσίες τους για μεταθέσεις. Αυτό το φαινόμενο 
εντείνει ακόμα περισσότερο το ήδη σοβαρότατο πρό-
βλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Ν. 4512/2018 και συγκεκρι-
μένα με το άρθρο 349, παρέχεται στους Δήμους 
η δυνατότητα να παρέμβουν και να βοηθήσουν 
ουσιαστικά στην επίλυση ενός τόσο σοβαρού προ-

βλήματος 
Προτάσεις
- Άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 349 του Ν. 

4512/2018 από το δήμο Πάρου.
- Άμεση επαναφορά του άρθρου 32 του Ν. 

4483/2017
- Το σπίτι της Λογοτεχνίας ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ στους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους για το 
διάστημα που διαρκεί η σύμβασή τους, έναντι συμβο-
λικού αντίτιμου.

- Να καταρτιστεί λίστα διαθέσιμων κατοικιών με 
προσφορά σπιτιών με τη βοήθεια  συλλόγων  γονέ-
ων, ιδιοκτητών δωματίων, σωματείων κ.α. Η λίστα να 
ενημερώνεται και να παρέχεται και από τις υπηρεσίες 
που θα αναλάβουν εργασία οι εργαζόμενοι αλλά και 
από τους δήμους.

- Να δοθεί σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιο 
επίδομα στέγης από το δήμο (κάτι ανάλογο έχει γίνει 
στη Μύκονο).

- Να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τους αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους  που έχουν οικογέ-
νεια (εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα).

- Να υλοποιήσει ο δήμος Πάρου τις προεκλογικές 
του εξαγγελίες σχετικά με τη στέγαση των εκπαιδευ-
τικών.

Εμείς, ως Συντονιστικό Συλλόγων Εργαζομένων 
Πάρου Αντιπάρου προτιθέμεθα να καταθέσουμε άμε-
σα σχετικό ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το 
συγκεκριμένο θέμα.

Για να μη μείνουν τα σχολεία της Πάρου και 
της Αντιπάρου χωρίς εκπαιδευτικούς.

Για να μην υπάρξει πρόβλημα στελέχωσης στο 
Κέντρο Υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην Ελληνική Αστυ-
νομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό Σώμα, 
στους ΟΤΑ,

Θα πρέπει άμεσα οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου να 
ενημερωθούν και να επιληφθούν επί του θέματος. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ «Π. ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ».
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Ήττα στις 
λεπτομέρειες

Την ήττα με 0-1 γνώρισε ο ΑΟΠ από τον Πανναξια-
κό, στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό 
στάδιο Παροικιάς, για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ μπήκε πολύ αποφασιστικά στα πρώτα λεπτά 
του αγώνα και είχε αρκετές ευκαιρίες, ενώ οι Ναξιώ-
τες απείλησαν ουσιαστικά στο τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου με ένα σουτ στο δοκάρι του Γκασούκα.

Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο 
και η ομάδα της Παροικιάς είχε μία μεγάλη ευκαιρία 
να ανοίξει το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Γιουρτζίδη, στο 53ο λεπτό. Τελικά, στον άνευρο γενικά 
αγώνα, στον οποίο όλα έδειχναν ότι όποιος πετύχει 
γκολ θα πάρει και το τρίποντο της νίκης, οι φιλοξε-
νούμενοι με τον Γκασούκα το πέτυχαν στο 65ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Νίκας, Πάπα (Τσαντάνης), Σκιαδάς (Αρκου-

λής), Μπέτσα (Ζγουράτι), Καμπάσης, Βλακά, Χίσκα, Γα-
βαλάς, Σαρρής, Γιαννούλης, Γιουρτζίδης.

Πανναξιακός: Ζέρβας, Καράι, Ανεβλαβής, Καφε-
τζής, Χαμηλοθώρης, Ζανελάρι, Σέμε, Γκασούκας, Γεωρ-
γιάδης, Βαθρακοκοίλης (Κάκο), Μπονιάκος (Πιτταράς).

Νίκη Αστέρα
Με σκορ 2-0 ο Αστέρας Μαρμάρων κέρδισε τον 

Μαρπησσαϊκό σε αγώνα για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, στο ομώνυμο γήπεδο του χωριού.

Ο Μαρπησσαϊκός ξεκίνησε πιο επιθετικά τον αγώ-

να και λίγο έλειψε να προηγηθεί στο 7ο λεπτό, όταν 
σε σουτ του Βιτζηλαίου, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. 
Η ομάδα των Μαρμάρων στη συνέχεια βγήκε στην 
αντεπίθεση και με ωραίο γκολ του Αριανούτσου -που 
«χόρεψε» την άμυνα της Μάρπησσας- έβαλε μπροστά 
τους γηπεδούχους στο σκορ, με 1-0.

Το 2-0 για τον Αστέρα Μαρμάρων έγραψε και πάλι 
ο Αριανούτσος με πέναλτι στο 49ο λεπτό, μετά από 
εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Χριστοφόρος. Ακόμα, 
στο 65ο λεπτό, ο Κληρονόμος του Αστέρα, είχε σουτ 
στο δοκάρι.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: Βασιλάρης, Σ. Μπελούκης, 

Ν. Βιτζηλαίος, Νταής (Μοστράτος), Κοτσιοβός, Αλι-
πράντης (Ν. Κρητικός, Ραγκούσης), Καργιώτης, Αρια-
νούτσος, Χριστόφορος, Κληρονόμος, Αντιπαριώτης

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Παντελαίος, Κιοσέ, 
Τσιγώνιας, Κορρές, Δ. Κρητικός, Αντωνόπουλος, Βιτζη-
λαίος, Σ. Κρητικός, Βράπι (Γεμελιάρης), Εσάι.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ – Πανναξιακός 0-1
Πάγος – Σέριφος 0-5
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 15
2. ΑΟ Σύρου 10
3. ΑΟΠ 7
4. Μύκονος 7
5. Πύργος 6
6. Σέριφος 6
----------------------------------------
7. Καρτεράδος 3

8. Πάγος 0
Σημ.: ΑΟ Σύρου, Μύκονος, Πύργος και Καρτεράδος, 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Β’ ΕΠΣΚ (Β’ Όμ.)
Κύθνος – ΑΟΠ Β’ 4-2
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός 2-0
Βαθμολογία
1. Αστέρας Μαρμάρων 6
2. Κύθνος 3
3. Μαρπησσαϊκός 3
4. Νηρέας 3
4. ΑΟΠ Β’ 3
Σημ.: Αστέρας Μαρμάρων και ΑΟΠ Β’ έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Παμμηλιακός – Νηρέας 2-1
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 9
2. Νηρέας 6
3. ΑΟΠ 6
4. Φιλώτι 6
5. Μαρπησσαϊκός 0
6. Αστέρας Μαρμάρων 0
Κ-12 (Γ’ Όμ.)
Παμμηλιακός- Νηρέας 5-3
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 12
2. Νηρέας 6
3. ΑΟΠ 1
4. Μαρπησσαϊκός 1
Σημ.: ΑΟΠ και Μαρπησσαϊκός, έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.
Κ-10 (Γ’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 0-0.

Επιτυχίες ΑΟΠ 
στον στίβο

Ο ΑΟΠ μετείχε σε διασυλλογικούς και αναπτυξια-
κούς αγώνες στίβου που πραγματοποιήθηκαν στις 2 
Νοεμβρίου 2019 στη Νάξο.

Οι αθλητές του ΑΟΠ επέστρεψαν με 14 μετάλλια. 
Στο τέτραθλο παγκορασίδων Β Κ-14 (60 μ. - μήκος 
- σφαίρα - μπαλάκι) η Μαυρίδου Λήδα κατέκτησε τη 
δεύτερη θέση και η Μιμίνη Κριστίνα την 6η.

Στους αναπτυξιακούς αγώνες είχαμε: 
Χρυσό μετάλλιο:
Μπαρμπαρής Δημήτρης 60 μ. Κ12
Παντελαίου Ολυμπία 50 μ. Κ10
Τσαντάνης Εμμανουήλ μήκος Κ10
Ασημένιο μετάλλιο:
Κορτιάνου Άρτεμις 50 μ. Κ10
Δρακάκης Ραφαήλ 50 μ. Κ10
Κυριακόπουλος Ερρίκος μήκος Κ10
Λυμαράκη Χρύσπα μήκος Κ12
Τσουνάκης Κωνσταντίνος μήκος Κ10
Χάλκινο μετάλλιο:
Τσαντάνης Γιάννης 50 μ. Κ12
Σκαραμαγκάς Γιάννης μήκος Κ10
Θεοδώρου Λαμπρινή μήκος Κ10
Τσαντάνης Εμμανουήλ 50 μ. Κ10
Τέταρτη θέση:
Λουκής Δημήτρης μήκος Κ12
Κοντός Σάββας 600 μ. Κ12

Τουρνουά 
καλαθοσφαίρισης

Πραγματοποιήθηκε με θετικές εντυπώσεις και όμορ-
φες αθλητικές εικόνες το 5ο τουρνουά ακαδημιών κα-
λαθοσφαίρισης (μίνι και παμπαίδων) που διοργάνωσε 
η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, για τα μικρά παιδιά 
της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο 
Μάρπησσας στις 2/11/2019 και στη διοργάνωση 
συμμετείχαν οι μικροί αθλητές του Α.Ο. Πάρου, του 
Μαρπησσαϊκού και του Πλοηγού Αντιπάρου. Το τουρ-
νουά ήταν υπό την αιγίδα της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Σε σχετικό μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Υγείας - 
Πρόνοιας - Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και έπαρ-
χου Π.Ε. Πάρου Κ. Μπιζά, σημειώνεται: «Η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ως διαρκή στόχο τη στήριξη 
του υγιούς αθλητισμού και των σωματείων που κα-
ταβάλλουν πολύτιμες προσπάθειες για την ανάπτυξη 
και προώθηση του. Για τον παραπάνω λόγο συμμετέ-
χει ως συνδιοργανωτής στις σημαντικότερες αθλη-
τικές δράσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά μας 
σε συνεργασία με τους δήμους και τους αθλητικούς 
συλλόγους».

Ακόμα, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση που πραγ-
ματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά στην Πάρο, ο νησί 
της Πάρου, ο κ. Κων/νος Μπιζάς ευχαρίστησε ονομα-
στικά με ανακοίνωσή τους όλους όσοι βοήθησαν για 
να πραγματοποιηθεί αυτή η διοργάνωση.

Νέα νίκη ΑΟΠ
Μία ακόμα σπουδαία νίκη έκαναν οι παίδες του ΑΟΠ 

για το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, κα-
θώς νίκησαν με 32-61 τον Μαρπησσαϊκό, στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Ο ΑΟΠ επέβαλλε από την αρχή του αγώνα τον δικό 
του αγωνιστικό ρυθμό και σε καμία στιγμή δεν απειλή-
θηκε, σε ό,τι αφορά τον τελικό νικητή του αγώνα. Τα 
δεκάλεπτα ήταν: 8-21, 18-29, 28-35, 32-61.

Οι πρωταγωνιστές:
Μαρπησσαϊκός: Ιω. Ρούσσος 3, Μηναδάκης 2, 

Ζουμής, Κ. Τριβυζάς, Γ. Ρούσσος, Χανιώτης 1, Ρίνι 11 
(1), Γλάρος, Γ. Τριβυζάς 2, Ανουσάκης 9 (1), Πετρό-
πουλος 4

ΑΟΠ: Ευαγγέλου 1, Αλιπράντης 8 (1), Μπομποτάς 
5, Βιώνης 4, Πάσσαρης 6, Αραβαντινός, Θωμόπουλος 
7, Λάβδας 13 (1), Σκιαδάς 1, Ανδρεάδης 5, Ρηγόπου-
λος 4, Σαρρής 7.

Βαθμολογία Παίδων (Β’ Όμ.)
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. Φανάρια (5) 10
2. ΑΟΠ (5) 9
3. Μαρπησσαϊκός (5) 7
4. ΑΕ Σαντορίνης (5) 7
5. Πανναξιακός ΑΟΝ (6) 7

6. Πλοηγός (4) 5
7. Πανναξιακός ΑΟΚ (0) 0

Νίκη για τον Πλοηγό στους εφήβους
Επιτέλους, ο Πλοηγός Αντιπάρου πήρε το ροζ φύλ-

λο του αγώνα στο εφηβικό πρωτάθλημα, καθώς επι-
κράτησε με 70-35 του Πανναξιακού ΑΟΝ, στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Η ομάδα της Αντιπάρου ήταν ανώτερη στο παιχνίδι 
και «καθάρισε» νωρίς - νωρίς τον αντίπαλό της. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 19-7, 41-12, 54-24 και 
70-35.

Οι πρωταγωνιστές:
Πλοηγός: Τριαντάφυλλος 2, Α. Φαρούπος, Παλαιο-

λόγος 13, Μαρινάτος 12, Καστανιάς 2, Καλάργυρος 10, 
Βισκούλι 6, Τριαντάφυλλος 9 (1), Σκιαδάς, Χιούσα 16

Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης 6, Α. Τόμπας, Καρού-
σης, Τσελέντης 5, Μητσέας 2, Ε. Κάρλοβιτς, Δ. Τόμπας 
13 (1), Σαράντος 5, Α. Κάρλοβιτς 2, Χατζηεργάτης, 
Φλεριανός 2.

Βαθμολογία εφήβων (Β’ Όμ.)
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης (3) 6
2. Πλοηγός (5) 4
3. Φανάρια (3) 3
4. ΑΟΠ (2) 3
5. Πανναξιακός ΑΟΝ (2) 2


