
Βουνά αφανίζονται, τσέπες γεμίζουν, 
καταναλωτές... πληρώνουν!

Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 | Φύλλο 517 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9

275€
99€

Αφυγραντήρας
Gree GDN10AY-K4EBA4A
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

Κλιµατιστικό
Fluo / Tempo FGS-101EI/JLM1-N2
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

659€ΜΟΝΟ
για 29/11
Black Friday και 

για 4/12  
White Sunday

Ηλιακός 
Helioakmi Megasun M160lt/2.1m² Glass

Επί του πιεστηρίου:
Βρέθηκαν οι κλεμμένες εικόνες 
από τον Αγ. Κων/νο Παροικιάς! » σελ. 14
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■ Ο παλιός
Έξυπνη ή «αθώα» πάσα του νέου προέδρου (Πε-

τρόπουλος), όταν πρότεινε κατά τη διάρκεια του δη-
μοτικού συμβουλίου στον Ρόκο, να αναγνώσει εκ της 
θέσης του επικεφαλής της αντιπολίτευσης μία ανακοί-
νωση-πρόσκληση του ΚΚΕ. Όμως, επειδή ο Ρόκο είναι 
παλιά καραβάνα σ’ αυτά, του απάντησε: «Όχι βέβαια!». 
Είπαμε, «ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλ-
λιώς!». 

■ Γκοοολ!
Και εκεί πάνω στη στιγμή που πέφτουν τα πρόστι-

μα για τον κανονισμό καθαριότητας, λέει ο Κουντρό: 
«Πω-πω! Τόσα πρόστιμα δεν είχα βάλει ούτε την επο-
χή που ήμουν λιμενάρχης!». Βρε Ηλία, βρε Ηλία! Μα 
θέλεις να ανοίξεις στόματα πάλι… Τέτοιο αυτογκόλ 
ούτε ο Μανωλάς στα ντουζένια του…

■ Καθαριότητα
Νέος κανονισμός καθαριότητας θα κατατεθεί είπαν 

στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Εγώ πάλι, 
θα υποστηρίξω κάτι άλλο. Ούτε μία απόφαση να μην 
πάρει τα επόμενα χρόνια το δημοτικό συμβούλιο, ούτε 
μία. Αληθινά σας λέω δε θα με πειράξει καθόλου. Για 
τα πάντα, μα για τα πάντα, υπάρχουν αποφάσεις και 
κανόνες. Και για το κυκλοφοριακό, και για το λιμάνι, 
και τη στάθμευση, και για τον πολύπαθο περιφερειακό 
δρόμο της Παροικιάς. Για τα πάντα σας λέω υπάρχουν 
κανονιστικές αποφάσεις. Τα πάντα είναι σχεδιασμένα 
στα χαρτιά και όλα νόμιμα. Μία και μόνο απόφαση 
χρειάζεται να πάρει ο Κωβαίος και οι υπόλοιποι στο 
δημοτικό συμβούλιο. Να εφαρμόσουν τις κανονιστικές 
αποφάσεις. Και να δεις μετά τι ωραία κυλάει το νερό 
στο αυλάκι.

■ Αζέροι τουρίστες
Καλά δεν παίζονται λέμε οι της τουριστικής επιτρο-

πής του νησιού μας. Στην ανακοίνωση που έβγαλαν για 
την έκθεση της Θεσσαλονίκης γράφουν για τις επαφές 
που είχαν με παράγοντες από το Περού, το Αζερμπαϊ-
τζάν και την Αρμενία! Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Έτσι, 
από περιέργεια τώρα. Εντάξει, υπολογίζω δηλαδή, ότι 
εξ Αρμενίας όλο και κάποιον θα έχετε δει ή ίσως και 
από το Περού (λέμε τώρα). Αλλά στον Θεό σας τώρα. 
Πιο εύκολο τι θεωρεί ο κάθε ένας μας; Να βρει παρια-
νό σε διακοπές στο Μπακού και στο Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ ή Αζέρο σε διακοπές στην Πάρο; Θα τρελαθώ 
σας λέω. Ξεφύγαμε! Και έτσι για την ιστορία δηλαδή, 
το Αζερμπαϊτζάν έχει κατά μέσο όρο εισόδημα -ο κάθε 
πολίτης του- κάτω από 3700 ευρώ τον χρόνο… 

■ Καζακστάν 
Και άμα είσαστε μάγκες κύριοι της τουριστικής επι-

τροπής και θέλετε να στοχεύσετε να δείτε λίγο πιο δί-

πλα. Οι νεόπλουτοι στην Ευρώπη σήμερα, δεν είναι 
αυτοί της Ρωσίας, αλλά οι του Καζακστάν. Δηλαδή, της 
σημαντικότερης οικονομικά χώρας της κεντρικής Ασί-
ας. Εκεί ρέει το χρήμα, τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, 
οι υδρογονάνθρακες. Άσε δε, που έτσι και δεις Καζακ-
στανή το βράδυ σε μπαρ στο Αλμάτι ή στην Αστανά, 
θα ξεχάσεις ό,τι άλλο ξέρεις από θηλυκό. Μόνο μη σε 
πάρει χαμπάρι κανένας Κοζάκος φίλος, αν έχει σε στιλ 
Τάρας Μπούλμπα… Εκεί έχασες…

■ Κολοκύθια μετά ριγάνεως
Και επειδή η δήθεν συναίνεση φορέθηκε πολύ, ιδιαί-

τερα κατά την προεκλογική περίοδο, να γράψουμε ότι 
για τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντα συμ-
βούλου και του αντιπροέδρου, προτάθηκαν μόνο οι 
επιλογές του κ. Κωβαίου. Να τα λέμε και αυτά για να 
κατανοούμε τα περί συναίνεσης, και άλλα κολοκύθια 
με ρίγανη. 

■ Σύλλογος Παροικιάς
Α και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Και εντά-

ξει δηλαδή. Του Αγίου Μηνά κάποιοι δεν πρόλαβαν 
(ονόματα δε λέμε και υπολήψεις δε θίγουμε) και έτρε-
χαν να πάνε εκεί, επειδή είχε δώσει το παρόν ο Ρόκο. 
(Άλλο τώρα αυτό με τον Ρόκο να τρέχει στις εκκλη-
σιές…). Στη γενική συνέλευση του συλλόγου παραδο-
σιακού οικισμού Παροικιάς, γιατί δεν πήγε ούτε ένας 
της πλειοψηφίας; Δεν είναι αυτός ο σύλλογος της 
αρεσκείας μας;

■ Και οι άλλοι…
Να πω τώρα την άποψή μου ή να την αφήσω να 

πάει στα κομμάτια με τους συνδικαλιστές του δήμου 
Πάρου. Δεν αφήνουμε παιδιά κανέναν μόνο του, ει-
δικά όταν άδικα -ενώ έχει κάνει τη δουλειά του στην 
καθαριότητα- βρίσκεται στη συνέχεια ως «κατηγορού-
μενος» στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι της αρε-
σκείας μας αυτοί;

■ Σχετικό
Να το γράψω, διότι το αισθάνομαι. Ο Κουντρό είχε 

δίκιο στην υπόθεση των εργαζομένων που προσελή-
φθησαν και στην αντιμετώπιση της καταγγελίας για τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προείχε η γρή-
γορη πρόσληψη και όχι το δημοσιοϋπαλληλικό τέμπο… 

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 517

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.

Νικόλαος 
Μαυρογένης 
Γεννήθηκε στα Μάρμαρα στο ένδοξο χωριό, 
της Πάρου φυσικά το αριστοκρατικό.
Η πιο εύπορη οικογένεια σε όλο το νησί, 
που επέτρεψε στο Νικόλαο πνευματικά να καλλιεργηθεί.   

Στην Κωνσταντινούπολη πήγε σε νεαρή ηλικία, 
όπου αναρριχήθηκε στη Φαναριώτικη κοινωνία.  
Στην Κωνσταντινούπολη εκεί, λόγω μιας φιλίας, 
χάρη της μόρφωσης και της ευστροφίας.

Καταξιώθηκε κοινωνικά, αλλά και πολιτικά, 
δραγουμάνος διορίσθηκε του Χασάν πασά. 
Ηγεμόνας διορίσθηκε της Βλαχίας, 
σύντομα και πρίγκιπας της Μολδαβίας.

Σαν ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, 
πραγματοποίησε έργα μεγάλης σημασίας.
Νοσοκομείο έκανε αλλά και εκκλησία, 
για την πρωτεύουσα στη Ρουμανία. 

Στο Βουκουρέστι έφερε το πόσιμο νερό,  
στην Πάρο υδραγωγείο έκανε για το σκοπό αυτό.
Τρεις κρήνες από το χίλια επτακόσια εβδομήντα επτά, 
στολίζουν ακόμα τους δρόμους στην Παρκιά. 

Πλακοστρώσεις έκανε και έργα κοινωνικά, 
και οι πολίτες της Πάρου είχαν μέχρι και λουτρά.  
Καφενείο έκανε να πίνουν τον καφέ, 
που τον ονόμασαν Μεγάλο καφενέ. 

Μία αγάπη όμως είχε που ήταν Παντοτινή, 
την Παναγία την Εκατονταπυλιανή. 
Εικόνες, χρυσοκέντητα και άλλα τιμαλφή, 
έκανε την Παναγία μας, Βασίλισσα πραγματική.

Χρόνια την συντηρούσε αδιάκοπα θα πω, 
συνέχεια από την οικογένεια των Μαυρογένηδων εδώ.  
Κάποτε υπήρχε το Μαυρογένειο βραβείο, 
που τελικά το πήραν μόνο δύο.  

Τριήμερο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, 
στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή,
για να ανοίξει δρόμους επικοινωνίας, 
με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας.

Το επιστημονικό συνέδριο αυτό, 
θα μας διαφωτίσει τι γινόταν ένα καιρό.
Τις μνήμες τιμούμε στο παρελθόν, 
για να φωτίζουν στο μέλλον.  

Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτών,
μεγάλων ευεργετών και ανακαινιστών,
μέσα στο ναό θα ακούσουμε ανελλιπώς, 
Πέτρου, Νικολάου και Μαριώς.

Χριστόδουλος Μαούνης
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Χωματερή 
ξανά;

Σχετικά με τη φωτιά της περασμένης Παρασκευής 

15 Νοεμβρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς, υπό τον τίτλο 

«Αιδώς Αργείοι! Φτάνει πια...», η Λαϊκή Συσπείρωση 

Πάρου δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα τα αδιέξοδα 

της δημοτικής αρχής στο θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Ωστόσο αυτό που διαπιστώσαμε το 

πρωί της Παρασκευής 15/11 ξεπερνάει κάθε όριο. 

Στο δημοτικό οικόπεδο στη θέση Ζευλάκι της Παροι-

κιάς -που έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη χωματερή 

από την συσσώρευση των σύμμικτων απορριμμάτων 

που μαζεύονται γύρω από τους κάδους- καίγονταν 

στρώματα, πλαστικά, βαμμένα έπιπλα και άλλα υλικά, 

των οποίων η καύση απαγορεύεται λόγω των τοξι-

κών ουσιών που απελευθερώνονται. 

20 περίπου χρόνια μετά το σταμάτημα της καύσης 

των απορριμμάτων στο νησί μας η Δημοτική Αρχή, 

επιλέγει  να σκορπίζει δηλητήρια και τοξικές ουσίες 

στην περιοχή της Παροικίας παρά τις προειδοποιή-

σεις μας σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Τους καταγγέλλουμε στο παριανό λαό μιας και το 

«αφήγημα» ότι άλλες εντολές δίνονται και άλλες 

εκτελούνται δεν είναι πλέον πιστευτές. 

Το αδιέξοδο στο χώρο των απορριμμάτων που 

δημιούργησε η ∆ημοτική Αρχή με την ανεύθυνη 

πολιτική της πέντε χρόνια τώρα, καλείται και 

πρέπει να το διαχειριστεί, όχι όμως σε βάρος 

της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλο-

ντος».

Τοπικές ειδήσεις

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

Δοκιµάστε τη διάσηµη σοκολατόπιτα, τη ζουµερή 
πορτοκαλόπιτα, τα παραδοσιακά µυζηθροπιτάκια, τους 

βουτυρένιους κουραµπιέδες και τα φρέσκα µελοµακάρονά µας 
και δώστε στις µέρες που έρχονται τη γλύκα που τους αξίζει

Ο Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
σας εύχεται Καλές Γιορτές

«Σβούρισαν» 
πρόστιμα

Πρόστιμα ύψους 3.650 ευρώ βεβαίωσε το δημο-
τικό συμβούλιο Πάρου με ομόφωνες αποφάσεις του 
για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας, ύστερα 
από προτάσεις της διεύθυνσης καθαριότητας.

Οι δώδεκα παραβάσεις του κανονισμού καθαριότη-
τας αφορούσαν τη χρονική περίοδο από τα τέλη Απρι-
λίου έως τον Ιούνιο 2019. Ακόμα, όλες οι παραβάσεις 
που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου το βράδυ της Δευτέρας 18ης Νοεμ-
βρίου, συνοδεύονταν κατά την παρουσίαση από φωτο-
γραφικό υλικό, αποδείξεις σε σακούλες και κούτες κλπ. 
Επίσης, κατά τη συζήτηση του θέματος παρουσιάστη-
καν και θιγόμενοι επιχειρηματίες για υπερασπιστούν το 
αντίθετο, ενώ αναγνώστηκαν και επιστολές που είχαν 
στείλει εκείνοι που δεν είχαν φυσική παρουσία.

Τα πρόστιμα αφορούσαν τη μη εφαρμογή του προ-
γράμματος ανακύκλωσης, τη μη ελαχιστοποίηση των 
απορριμμάτων, την τοποθέτηση απορριμμάτων έξω 
από τους κάδους και ρήψη διαφημιστικών σε οδούς. 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι παραβάσεις αφο-
ρούσαν επιχειρηματίες –κατά βάση- της περιοχής της 
Νάουσας. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγη-
ση του αντιδημάρχου Πάρου, Ηλ. Κουντρομιχάλη, που 
πρότεινε αρχικά πρόστιμα ύψους 3.800 ευρώ, ψήφι-
σε τελικά και στις 12 υποθέσεις παραβατικότητας τα 
3.650 ευρώ. Το μικρότερο ποσό προστίμου ήταν 200 
ευρώ και το μεγαλύτερο 500 ευρώ και αφορούσε επι-
χειρηματία στη Νάουσα, που είχε αποθέσει παλέτες. 

Τέλος, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν θα έρθει στο 
δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση νέος κανονισμός 
καθαριότητας. 
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Εθνική 
Αντίσταση

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποι-
ηθεί και στην Πάρο ο εορτασμός της εθνικής αντίστα-
σης.

Σε μήνυμά του ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και 
έπαρχος περιφερειακής ενότητας Πάρου, Κώστας 
Μπιζάς, σημειώνει:

«Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων 
κατοχής 1941-1944, προέκταση και ολοκλήρωση 
του έπους της Αλβανίας, των μακεδονικών οχυρών 
και της μάχης της Κρήτης, υπήρξε έργο όλων των 
Ελλήνων που αντιτάχθηκαν, με τις όποιες δυνάμεις 
τους, στους κατακτητές και πολέμησαν για το πανά-
κριβο αγαθό της ελευθερίας, ενάντια στο ναζισμό και 
το φασισμό.

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες παιδιά, 
που βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας 
τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας 
στα μαύρα χρόνια της κατοχής, η ελληνική πολιτεία 
καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 1285/1982 την 
επέτειο της Μάχης του Γοργοποτάμου, ως ημέρα πα-
νελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης. Η 
ανωτέρω μάχη – σταθμός της αντιστασιακής δράσης 
στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, χάρη στον ενωτι-
κό χαρακτήρα της, φωτεινό παράδειγμα για τις επερ-
χόμενες γενεές (…)».

Ο εορτασμός στην Πάρο
Την Κυριακή 24/11 θα υπάρχει γενικός σημαιοστο-

λισμός όλων των Δημοσίων – Περιφερειακών και 
Δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των Καταστη-
μάτων Ν.Π.Δ.Δ. από την 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση 

του ηλίου της 24ης Νοεμβρίου 2019.
Επίσης, φωταγώγηση των δημοσίων, περιφερεια-

κών και δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των κα-
ταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη 
δύση του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης 
της εορτής.

Η τελετή δοξολογίας, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, παρουσία Αρχών, 
Σχολείων, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων στις 
10 το πρωί. Μετά το πέρας της δοξολογίας, θα εκφω-
νηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, εντός του Ι.Ν. από 
την εκπαιδευτικό του 2ου δημοτικού σχολείου Παροι-
κιάς, Τσούλη Χριστίνα. 

Στη συνέχεια, στις 10.30 π.μ. θα γίνει μετάβαση στο 
μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, πιμνημόσυνος δέη-
ση, κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπι-
κών αρχών, εκπροσώπους των θυμάτων πολέμου, της 
Εθνικής Αντίστασης, τα πολιτικά κόμματα, καθώς και 
όποιον εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή άλλου φο-
ρέα θελήσει να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση και τους 
αγώνες κατά του ναζισμού και του φασισμού. Θα ακο-
λουθήσει προσκλητήριο νεκρών, σιγή ενός λεπτού και 
θα ανακρουστεί ο εθνικός ύμνος. 

Νυχτερινό 
τιμολόγιο

Από 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το χειμερινό νυ-
χτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το νυχτερινό τιμολόγιο εί-
ναι ένα τιμολόγιο, όπου οι καταναλώσεις που πραγμα-
τοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται 
με διαφορετικές τιμές, ως χρεώσεις «Ημέρας» και ως 
χρεώσεις «Νύχτας» σε συγκεκριμένες ώρες.

Η χρέωση ημέρας είναι η τιμή του οικιακού τιμολογί-
ου, δηλαδή τα 11 λεπτά του ευρώ, ενώ της νύχτας τα 
7,8 λεπτά του ευρώ.

Το νυχτερινό τιμολόγιο εφαρμόζεται με δύο ωράρια:
– Το συνεχές ωράριο (23:00 – 07:00) διαρκείας 8 

ωρών
– Το τμηματικό ωράριο, δηλαδή 2 ώρες το απόγευ-

μα (15:00-17:00) και 6 ώρες τη νύχτα (02:00 – 08:00), 
δηλαδή 8 ώρες συνολικά.

Το πρώτο το δικαιούνται μόνο όσοι το είχαν 
ήδη από το παρελθόν, καθώς πλέον χορηγείται 
μόνο το τμηματικό. Μάλιστα, εάν ένας καταναλω-
τής επιλέξει να μεταβεί από το συνεχές στο τμηματικό, 
τότε δεν μπορεί να επανέλθει στο συνεχές.

Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες, ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει: 
«Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νη-
σιών Σύρου, Πάρου και Μυκόνου με το ηπειρωτικό 
διασυνδεμένο σύστημα της χώρας, το μεσημεριανό 
ωράριο του μειωμένου τιμολογίου της χειμερινής πε-
ριόδου στα εν λόγω νησιά καθώς και στα νησιά Νά-
ξος, Αντίπαρος, Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κουφο-
νήσι, Σχοινούσα και Ηρακλειά, τα οποία εντάσσονται 
στο ηλεκτρικό σύστημα της Πάρου, θα εφαρμόζεται 
από 15:00 μμ έως 17:00 μμ, ώστε να είναι εναρμο-
νισμένο με τα ισχύοντα στο διασυνδεμένο σύστημα 
και τις διαδικασίες εκκαθάρισης της αγοράς σε αυτό».

Τοπικές ειδήσεις

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 
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(1ο μέρος)
Τα ίχνη της καλλιέργειας του αμπελιού και της πα-

ραγωγής του κρασιού χάνονται στα βάθη των αιώνων. 
Σύμφωνα με τις απόψεις παλαιοντολόγων το αμπέλι 
έχει προϊστορία  πολλών εκατομμυρίων ετών. 

Πριν από την εποχή των παγετώνων ευδοκιμούσε 
στην πολική ζώνη κυρίως στην Ισλανδία, τη Βόρεια 
Ευρώπη αλλά και τη βορειοδυτική Ασία. Αργότερα 
ξαπλώθηκε στις θερμότερες περιοχές. Κατά τους με-
λετητές, θεωρείται ότι στην ευρύτερη περιοχή νότια 
του Καυκάσου γεννήθηκε, γύρω στο 7000-6000 π. Χ., 
η «άμπελος η οινοφόρος», από όπου και διαδόθηκε, 
γύρω στο τέλος της 5ης χιλιετίας, η καλλιέργεια της 
στη Μεσοποταμία, Συρία, Αίγυπτο και την Ελλάδα, από 
την οποία μεταφέρθηκε πρώτα στη Σικελία και κατό-
πι στην ιταλική χερσόνησο και τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Στην ελληνική μυθολογία το αμπέλι και το κρασί 
έχουν χωριστή θέση και αρκετοί μύθοι σχετίζονται με 
το αμπέλι και τα παράγωγά του (σταφύλι, κρασί κλπ). 
Κατά τη μυθολογία, ο πρώτος που δίδαξε την αμπε-
λοκαλλιέργεια και την τέχνη της οινοποιίας θεωρείται 
ο Θεός Διόνυσος, που ήταν γιος του Δία και της Σε-
μέλης, κόρης του βασιλιά της Θήβας Κάδμου και της 
Αρμονίας. Για το σταφύλι, ο μύθος λέει ότι η ονομασία 
του προέρχεται από τον Στάφυλο, ο οποίος ήταν γιος 
του Διονύσου και της Αριάδνης, κόρης του βασιλιά της 
Κρήτης Μίνωα Β’. 

Σε άλλο μύθο αναφέρεται ότι, ο Στάφυλος ήταν βο-
σκός του βασιλιά της Αιτωλίας Οινέα, ο οποίος κα-
θώς έβοσκε τις κατσίκες του βασιλιά, παρατήρησε ότι 
μια απ’ αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο 
καρπό, πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. Ο βοσκός 
ενημέρωσε το βασιλιά του, ο οποίος του είπε να μαζέ-
ψει απ’ αυτό τον καρπό και να του τον πάει. Ο Οινέας 
έφαγε από τον καρπό και έμεινε ενθουσιασμένος από 
τη νοστιμιά του. Έστυψε τότε τους ζουμερούς καρ-
πούς και απήλαυσε  τον πλούσιο χυμό τους, τον οποίο 
ονόμασε «οίνο» και στον καρπό έδωσε το όνομα «στα-
φύλι», από το όνομα του βοσκού (Στάφυλος). 

Πολλοί αρχαίοι Έλληνες ποιητές και συγγραφείς, 
αναφέρονται στα έργα τους στο αμπέλι και το κρασί. 
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο τον Σολέα, ο πρώτος που 
ανακάλυψε την τέχνη της οινοποιίας ήταν ο Μάρωνας 
(ιερέας του Απόλλωνα στον Ίσμαρο της Θράκης), γιος 
του Ευάνθη, τον οποίο τιμούσαν στη Μαρώνεια της 
Θράκης. Στα Ομηρικά έπη, ο οίνος αναφέρεται σε πολ-
λές περιπτώσεις και περιγράφεται ως: ηδύς (γλυκός), 
μελιηδύς (γλυκός σαν μέλι), μελίφρων (ευχάριστος, 
τερπνός), θεϊκός, μέλας (μαύρος), ερυθρός, ακηράσιος 
(άκρατος, αγνός),  ηδύποτος (γλυκόπιοτος) κ.ά. Και με 
οίνο από τη Μαρώνεια (Μαρώνιο οίνο) ο Οδυσσέας 
μέθυσε τον Κύκλωπα Πολύφημο για να τον τυφλώσει. 
Ο Όμηρος αναφέρεται και στο αμπέλι, και μιλάει για 
τα κλήματα που υπήρχαν στο αμπέλι του βασιλιά της 
Ιθάκης Λαέρτη, και περιγράφει μια σκηνή τρύγου που 
απεικονίζεται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Χαρακτηρίζει 
«πολυστάφυλον» την Ιστιαία της Εύβοιας και την Άρνη 
της Βοιωτίας, και «αμπελόεσσα» την Επίδαυρο της Αρ-
γολίδος.

Ο θεωρούμενος ως πατέρας της Βοτανικής Θε-
όφραστος, από τη Λέσβο, περιγράφει στα έργα του 
«Περί φυτών αιτιών» και «Περί φυτών ιστορίαι», τις 
αμπελουργικές εργασίες και την οινοποίηση στην αρ-
χαιότητα. Ο πατέρας του Διδακτικού έπους Ησίοδος, 
στο έπος του «Έργα και Ημέραι», αναφέρει ότι καλλι-
εργούσε ο ίδιος αμπέλια στην πατρίδα του, την Άσκρα 
της Βοιωτίας, και δίνει πληροφορίες για την τεχνική 
της αμπελουργίας και της παραγωγής οίνου. Ο Λέσβι-
ος λυρικός ποιητής Αλκαίος, συμβουλεύει: «πριν απ’ 
τα’ αμπέλι άλλο δέντρο μη φυτέψεις» 

Ο δικός μας, ιαμβικός και ελεγειακός ποιητής, ο Αρ-
χίλοχος, έγραψε αρκετούς στίχους για το κρασί και τα 
γλέντια, και σε ένα στίχο αποκαλεί τον Διόνυσο «αφέ-
ντη». Ο ελεγειακός ποιητής από τα Μέγαρα, Θέογνις, 
μιλάει για τα αμπέλια της Εύβοιας. Και ο μεγάλος μυ-
θοπλάστης της αρχαιότητας Αίσωπος, αναφέρει το 
αμπέλι και το σταφύλι στους  μύθους του: «Η αλεπού 
και το σταφύλι», «Το ελάφι και το αμπέλι», «Ο τράγος 
και το αμπέλι».

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Δαβίδ υμνεί συχνά το 
προϊόν του αμπελιού «…οίνος ευφραίνει καρδίαν αν-
θρώπου…». Και στην Καινή Διαθήκη, σε πολλές περι-
πτώσεις γίνεται λόγος για τον οίνο. Τα θαύματα του 
Χριστού αρχίζουν με τη μετατροπή του νερού σε οίνο. 
Και ένα από τα συστατικά της Θείας Κοινωνίας είναι ο 
οίνος, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, τον οποίο 
ευλόγησε ο ίδιος ο Χριστός την ώρα του Μυστικού 
Δείπνου, λέγοντας: «….πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο 
γαρ εστί το αίμα μου…». Η εκκλησία μας ευλογεί σε 
ανάλογες περιπτώσεις τον σίτον, τον οίνον και το έλαι-
ον, τα οποία αποτελούν και την τριάδα της βασικής 
διατροφής του ανθρώπου. 

Κατά τους ερευνητές, η πρώτη αμπελουργική πε-
ριοχή στην Ελλάδα θεωρούνται οι Φίλιπποι της ανα-
τολικής Μακεδονίας, από το τέλος της προϊστορικής 
περιόδου (2800-2200 π.Χ.).  Άλλοι υποστηρίζουν ότι, 
η πρώτη καλλιέργεια αμπελιού στον ελλαδικό χώρο 
έλαβε χώρα στην Κρήτη. Όπως και να είναι, οι Έλληνες 
ανέπτυξαν από πολύ παλιά την αμπελοκαλλιέργεια και 

ιδιαίτερα την οινοποιία, με την παραγωγή του «παυσί-
λυπου» και «άκρατου οίνου», σχεδόν μονοπωλώντας 
την αγορά για αιώνες. Ονομασίες όπως: Οινούς, Οι-
νόη, Οινώνη, Οινοπία, Οίνη, Οινοίη, Οινεών, Οινούσα, 
Οινόφυτα κ.ά., μαρτυρούν τη διαδεδομένη καλλιέρ-
γεια του αμπελιού και της οινοποιίας στον ελλαδικό 
χώρο. Και ο πατέρας της λαογραφίας Εκαταίος ο Μι-
λήσιος, βεβαιώνει ότι παλαιά οι Έλληνες αποκαλού-
σαν το αμπέλι «οινάς».

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα την 
οινοποιία και θεωρούσαν τον οίνο αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής τους. Τον έπιναν αναμιγμένο με νερό σε 
αναλογία συνήθως, ένα προς τρία (ένα μέρος οίνου, 
τρία μέρη νερού) και τον έλεγαν «κεκραμένος οίνος», 
ενώ τον ανόθευτο, αγνό οίνο, τον έλεγαν «άκρατο» 
(ανέρωτο). Όλα τα γεύματά τους περιλάμβαναν απα-
ραίτητα και κρασί. Το πρώτο τους γεύμα (πρόγευμα) 
ήταν το «ακράτισμα», που αποτελούνταν από ψωμί ή 
παξιμάδι, βρεγμένο (μουσκεμένο) σε «άκρατο» (αγνό, 
ανόθευτο) οίνο (από τον οποίο πήρε και την ονομα-
σία), και στις προσφιλείς τους συνεστιάσεις, τα περί-
φημα «συμπόσια», που διαρκούσαν ώρες και πολλές 
φορές μέρες, ο οίνος έρρεε άφθονος.

Ο επιφανής Αθηναίος φιλόσοφος και ιδρυτής της 
Ακαδημαϊκής Σχολής, Πλάτων, στον «Πρωταγόρα»,  
συνιστά, σε ένα συμπόσιο στους συμπότες του, να 
διασκεδάζουν με ευπρέπεια, ακόμα κι αν έχουν πιεί 
πολύ: «κοσμίως καν πάνυ πολύν οίνον πίωσιν». Και 
αλλού λέει, μην πίνετε για να μεθύσετε  αλλά, για να 
ευχαριστηθείτε: «μη δια μέθης πίειν, αλλά προς ηδο-
νήν». Συνιστά επίσης  να μην πίνεις μέχρι να μεθύσεις 
ποτέ, εκτός από τις εορτές: «πίειν δε ουδαμού πρέπον, 
πλην ταις εορταίς». Ο μαθητής του και ιδρυτής της 
περιπατητικής φιλοσοφίας, Σταγειρίτης φιλόσοφος 
Αριστοτέλης συμβουλεύει, να πίνετε, αλλά να μη με-
θάτε: «οινωθήσεσθαι μεν, ου μεθύσεσθαι δε». Ο επικός 
ποιητής από την Αλικαρνασσό, Πανύασις, γράφει ότι, 
το κρασί είναι το καλύτερο δώρο του Θεού προς τον 
άνθρωπο. Και ο μεγάλος τραγικός μας ποιητής Ευρι-
πίδης, στις «Βάκχες», αποκαλεί τον οίνο «παυσίλυπον», 
που λυτρώνει τους θνητούς από τη λύπη, δωρίζει τον 
ύπνο και τη λησμονιά στις πίκρες της ημέρας, και απο-
τελεί το καλύτερο φάρμακα για τα βάσανα. Ο λυρικός 
ποιητής, από την Τέω της Ιωνίας, Ανακρέων, γράφει 
ότι, όταν πίνω κρασί οι έννοιες μου κοιμούντα: «όταν 
πίνω οίνον εύδουσιν αι μέριμναι». Ο Αλκαίος, λέει ότι 
στο κρασί βρίσκεται η αλήθεια: «εν οίνω αληθεία», και 
ο περίφημος βουκολικός ποιητής από τις Συρακούσες, 
Θεόκριτος, αποφαίνεται ότι, όταν κάποιος έχει πιεί δεί-
χνει τον πραγματικό του χαρακτήρα και συμπεριφορά: 
«ο οίνος, ω φίλε παι λέγεται και αλήθεια».

Ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης Ιπποκράτης, συνι-
στούσε το μαύρο κρασί ως φάρμακο κατά διαφόρων 
ασθενειών. Ο μεγάλος Ελευσίνιος τραγικός ποιητής 
Αισχύλος, γράφει ότι, ο χαλκός είναι ο καθρέφτης της 
μορφής, και το κρασί του νου: «κάτοπτρον είδους χαλ-
κός εστί, οίνος δε νοός». Ο κυριότερος εκπρόσωπος 
της «Νέας Κωμωδίας», Αθηναίος ποιητής, Μένανδρος, 
λέει ότι, το ανέρωτο κρασί σε κάνει να μην μπορείς 
να σκεφτείς λογικά: «ο πολύς άκρατος ολίγ’ αναγκάζει 
φρονείν», και αλλού,  πόση δυσαρέσκεια προκαλεί το 
κρασί όταν πίνεις πολύ: «ως χαλεπόν εστί οίνος, αν 
πολύν πίης».

(Συνεχίζεται…)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία

Η αμπελοκαλλιέργεια στις 
Λεύκες
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Η Πάρος μου
Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Που παρόλο που 

δεν έχει να ζηλέψει πολλά από τις μεγάλες πόλεις, 
κρατά την ταυτότητα και τη φυσική ομορφιά του. 

Είναι πολλοί που έφυγαν κι επέστρεψαν, άλλοι που 
δεν έφυγαν ποτέ, και κάποιοι που ήρθαν για λίγο και 
έμειναν για πάντα. Δε χωράει αμφιβολία πως είμα-
στε τυχεροί που ζούμε σε ένα τόσο όμορφο νησί.  Γι’ 
αυτό και διάλεξα αυτό το θέμα στη δεύτερη απόπειρά 
μου να συζητήσω με τα νέα παιδιά. Να μάθω πώς αι-
σθάνονται για τον τόπο τους, τυχόν «παράπονα» που 
έχουν, και κυρίως, να δω τι είναι αυτό που αγαπούν 
περισσότερο στην Πάρο, αυτό που πρέπει εμείς να δι-
ατηρήσουμε, έτσι ώστε να γυρίσουν κάποια μέρα πίσω 
όταν φύγουν. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μει-
ονεκτήματα του να μεγαλώνεις σε ένα νησί;

Κόκκινο: «Το ότι μεγαλώνω σε νησί για μένα έχει 
πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά το ότι έχουμε θάλασσα 
όλο το χρόνο. Ακόμη, οι περισσότεροι νησιώτες είναι 
γνωστοί, κάτι που σε συνδυασμό με τη μικρή σχετικά 
εγκληματικότητα δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. 
Είναι σίγουρα ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον, τέλειο 
για να μεγαλώσει κανείς. Από την άλλη, σίγουρα λεί-
πουν πολλά πράγματα. Ένας έφηβος μπορεί να ασχο-
ληθεί με συγκεκριμένα  αθλήματα και δραστηριότη-
τες αφού μπορεί να λείπουν οι υποδομές από το νησί. 

Επιπλέον, αφού είναι κλειστή κοινωνία, ενδεχομένως 
να μην υπάρχει ιδιωτικότητα». 

Λευκό: «Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Αρχικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες δε χρειάζεται να πας αλ-
λού για διακοπές. Επίσης είναι πιο καθαρός ο αέρας 
και η ατμόσφαιρα από τις πόλεις. Μειονεκτήματα 
υπάρχουν λίγα. Ίσως το ότι τους χειμερινούς μήνες 
το νησί μοιάζει λίγο άδειο».

Γκρι: «Για μένα είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να 
ζεις σε νησί, ειδικά το καλοκαίρι. Όλα τα μαγαζιά είναι 
ανοιχτά, έχει θάλασσα, δεν υπάρχει καυσαέριο, μυρί-
ζεις καθαρό αέρα και είσαι σε επαφή με τη φύση. Δε 
θεωρώ ότι υπάρχει μειονέκτημα, ίσως ότι το χειμώνα 
το νησί χάνει τον περισσότερο πληθυσμό και είναι πιο 
ερημικό, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό».

Τιρκουάζ: «Όσοι μεγαλώνουμε εδώ, ζούμε ανέ-
μελα και ήσυχα χρόνια. Έχουμε πιο αργούς ρυθμούς 
ζωής που αυτό μειώνει το άγχος της καθημερινότη-
τας. Επίσης το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι 
του νησιού γνωρίζονται μεταξύ τους, δημιουργεί το 
αίσθημα της ασφάλειας. Τα μειονεκτήματα είναι λίγα 
αλλά σημαντικά. Αρχικά η έλλειψη γιατρών από τα 
δημόσια νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι την 
οικονομική δυνατότητα να εξεταστούν σε ιδιωτικό 
νοσοκομείο και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια στους 
κατοίκους και ειδικά σε οικογένειες με μικρά παιδιά».

Πράσινο: «Πιστεύω ότι το να ζεις σε ένα νησί 
όπως η Πάρος είναι σχεδόν το ίδιο με το να ζεις σε 
μια πόλη καθώς υπάρχουν πολυάριθμες δραστηριό-
τητες. Μπορείς όμως να αναπτύξεις και χόμπι όπως 
ορειβασία, πεζοπορία σε παλιά μονοπάτια, ψάρεμα 
κ.α. Ένα μείον που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν 
δημόσιες συγκοινωνίες ώστε ένα παιδί να μπορεί να 
μεταφερθεί με την άνεσή του σε άλλα χωριά (κυρί-
ως στην Παροικιά). Να υπάρχουν δηλαδή λεωφορεία 
όλη μέρα, και όχι μόνο πρωί-μεσημέρι. Διότι όλες οι 

δραστηριότητες είναι το απόγευμα και έτσι οι γονείς 
αναγκάζονται να τρέχουν όλη μέρα μες στο δρόμο και 
να χάνουν χρόνο και χρήμα, με αποτέλεσμα οι περισ-
σότεροι να αποφεύγουν να ασχολούνται με κάτι».

Μπλε: «Κατά τη γνώμη μου τα πλεονεκτήματα εί-
ναι το καθαρό περιβάλλον, η ησυχία, η θάλασσα, η 
μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και η ποιότητα ζωής. 
Ωστόσο η ζωή στο νησί έχει και μειονεκτήματα, όπως 
η έλλειψη οργανωμένης ιατρικής φροντίδας και πε-
ρίθαλψης».

Τι λείπει;

Θεωρείτε ότι λείπει κάτι από την Πάρο; Αν 
ναι, τί είναι αυτό;

Κόκκινο: «Από την Πάρο σίγουρα λείπει ένα κο-
λυμβητήριο. Το καλοκαίρι πολλά παιδιά ασχολούνται 
με την κολύμβηση, αλλά το χειμώνα είναι διαθέσιμη 
μόνο η παγωμένη θάλασσα για να προπονηθούν. Επί-
σης το χειμώνα θα ήταν ωραίο να υπήρχαν περισ-
σότερα μέρη για διασκέδαση, όπως ένας κινηματο-
γράφος. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι τον χειμώνα 
δεν υπάρχουν λεωφορεία. Το τελευταίο λεωφορείο 
για την Αλυκή π.χ είναι γύρω στις 16:00 και αυτό πε-
ριορίζει πολύ κυρίως τους εφήβους που δεν έχουν 
άλλο τρόπο να μετακινηθούν».

Λευκό: «Λείπουν κάποια πράγματα από την Πάρο, 
αλλά από την άλλη αν τα είχε όλα θα έμοιαζε με μεγά-
λη πόλη και θα χανόταν η ιδιαιτερότητα του νησιού. 
Παρόλα αυτά κάποιες υποδομές, όπως ένα χειμερινό 
κέντρο διασκέδασης για πιο μικρά παιδιά ή κάποιο 
χειμερινό σινεμά θα ήταν ωραίο να υπάρχει».

Γκρι: «Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα μα-
γαζιά ψυχαγωγίας για το χειμώνα, όπως ένα σινεμά 
κλειστό ή μια πίστα μπόουλινγκ, αλλά αυτά δεν είναι 
απαραίτητα. Μια χαρά περνάμε και χωρίς αυτά».

Τιρκουάζ: «Λόγω του ανεπτυγμένου τουρισμού 
ανοίγουν συνεχώς καινούρια μαγαζιά, με αποτέλεσμα 
να έχουμε περισσότερες επιλογές για φαγητό και δια-
σκέδαση ακόμα και το χειμώνα. Αυτό που λείπει ίσως 
να είναι χώροι ψυχαγωγίας όπως μπόουλινγκ ή και 
κάποια κλαμπ και καταστήματα ρούχων».

Πορτοκαλί: «Το βασικότερο είναι ότι λείπουν για-
τροί από το κέντρο υγείας και σε πολλές περιπτώσεις 
οι κάτοικοι αναγκάζονται να πάνε Αθήνα ή Σύρο. Και 
όταν πρόκειται για μαθητές, παίρνουν και απουσίες. 
Επίσης λείπουν χώροι που στους νέους αρέσουν 
πολύ, όπως μαγαζιά με ζωντανή μουσική (liveάδικα), 
με ηλεκτρονικά, μπιλιάρδο κ.α)».

Μπλε: «Κύριο και βασικότερο είναι ότι λείπει από 
την Πάρο ένα καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Στον το-
μέα της ψυχαγωγίας κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο 
δημόσιο αθλητικό πάρκο θα ήταν ιδανικό, στο οποίο 
θα υπάρχουν άλογα για ιππασία, κολυμβητική πισίνα, 
γήπεδα τένις, μπάσκετ και βόλεϊ. Επίσης μια λέσχη 
ανάγνωσης και ζωγραφικής».

Αν ήμουν δήμαρχος…

Τι θα κάνατε αν ήσασταν δήμαρχος της Πά-
ρου για μια ημέρα;

Κόκκινο: «Θα έδινα περισσότερη βάση στον πολι-
τισμό. Λείπουν οι θεατρικές παραστάσεις και οι συ-
ναυλίες από το νησί, ιδιαίτερα το χειμώνα».

Νεολαία

Παιδιά περήφανα, 
συνειδητοποιημένα 
κι ευτυχισμένα αυτά 
που ζουν στην Πάρο. 
Ας συνεχίσουμε όλοι 
την καλή δουλειά, με 
κύριο στόχο να μην 
τα απογοητεύσουμε 
στο μέλλον.

‘‘

Να υπάρχουν δηλαδή λεωφορεία όλη μέρα, και όχι 
μόνο πρωί-μεσημέρι. ∆ιότι όλες οι δραστηριότητες 
είναι το απόγευμα και έτσι οι γονείς αναγκάζονται 
να τρέχουν όλη μέρα μες στο δρόμο και να χάνουν 
χρόνο και χρήμα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να 
αποφεύγουν να ασχολούνται με κάτι.

‘‘
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Καφέ: «Θα έκανα μια συνέλευση στην οποία θα 
προσπαθούσα να κατανοήσω τις απόψεις όλων των 
συμμετεχόντων και να καταλήξω μαζί τους σε κοινές 
λύσεις για τα προβλήματα που θα έθεταν. Ως αποτέ-
λεσμα, θα μειώνονταν οι αρνητικές αντιδράσεις απέ-
ναντι σε νέες προτάσεις».

Γκρι: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φτιαχτούν, 
εγώ όμως θα έφτιαχνα τα σχολεία, κυρίως το γυμνά-
σιο που έχει αρκετές φθορές και οι τάξεις στα προκάτ 
δεν είναι τόσο ασφαλείς».

Τιρκουάζ: «Δεν μπορώ να με φανταστώ δήμαρχο 
γιατί είναι μεγάλη ευθύνη. Αλλά αν γινόμουν, θα ήμουν 
πολύ υπεύθυνος έστω και για μια μέρα. Θα έκανα κά-
ποια μελέτη στο πως μπορεί να λυθεί το θέμα του 
περιφερειακού το καλοκαίρι. Να τοποθετηθεί δηλαδή 
κάποιο φανάρι ή να δημιουργηθεί κάποιος δρόμος».

Πράσινο: «Δυο πράγματα. Πρώτο και κυριότερο, 
θα ενίσχυα το κέντρο υγείας, έτσι ώστε σε ένα σοβα-
ρό τραυματισμό να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεύ-
τερον, θα διέθετα δημόσιους χώρους προς ενοικίαση 
(με χαμηλά ενοίκια) για καθηγητές που έρχονται στο 
νησί μας και δεν έχουν που να μείνουν και όταν βρί-
σκουν, είναι σπίτια με μεγάλα ενοίκια. Γιατί η εκπαί-
δευση και η γνώση που θα πάρει ένα παιδί είναι η 
συνέχιση του περήφανου λαού μας».

Μπλε: «Αν μου δινόταν η ευκαιρία να γίνω δήμαρ-
χος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα ποδηλατοδρόμους»

Αγαπώ, δε μ’ αρέσει

Τι αγαπάτε περισσότερο στην Πάρο, και τι εί-
ναι αυτό που σας δυσαρεστεί;

Πορτοκαλί: «Αγαπώ το γεγονός ότι υπάρχουν 
πολλά χωριά που παραμένουν παραδοσιακά, με φυ-
σική ομορφιά. Και με δυσαρεστεί ότι δεν έχει αρκετά 

μαγαζιά με ρούχα και ποικιλία σε ηλεκτρονικά είδη και 
καταλήγουμε στην αγορά μέσω ίντερνετ».

Καφέ: «Αυτό που αγαπώ στην Πάρο είναι ότι τα 
πάντα είναι σε μια σχετικά κοντινή απόσταση και δε 
χρειάζεται να «ταξιδέψεις» για να φτάσεις σε μια 
άλλη περιοχή. Αυτό που με δυσαρεστεί είναι η έλλει-
ψη ορισμένων εγκαταστάσεων όπως κλειστό γυμνα-
στήριο, ή ένας χώρος στο σχολείο είτε δημόσιος που 
να μπορούν να παρευρίσκονται όσοι παίζουν μουσική. 
Εάν γινόταν κάτι τέτοιο θα είχαμε ένα αρκετά καλό 
δυναμικό που θα μπορούσε να καλύψει κάθε είδους 
εκδήλωση».

Τιρκουάζ: «Μου αρέσει πολύ η ζωή μου στην 
Πάρο, και ειδικά το καλοκαίρι που ανοίγουν τα μαγα-
ζιά και έρχονται οι φίλοι μου από άλλα μέρη. Αυτή η 
αναμονή όλο το χειμώνα είναι πολύ ευχάριστη γιατί 
σε κάνει να αγαπάς ακόμα περισσότερο τον τόπο σου 
και να εκτιμάς αυτά που σου παρέχει. Αυτό που με 

«χαλάει» είναι ότι τίποτα δε μπορεί να μείνει κρυφό 
γιατί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Το κουτσομπολιό 
έχει γίνει πλέον χόμπι».

Πράσινο: «Στο νησί μου αρέσει αυτή η αίσθηση 
ελευθερίας που έχουμε, κοιτάζουμε τη θάλασσα και 
«ταξιδεύουμε». Με δυσαρεστεί όμως, όπως είπα, ή 
έλλειψη συγκοινωνιών. Και το ερώτημα είναι γιατί να 
μην υπάρχει ένα λεωφορείο κάθε μέρα όλο το χρό-
νο έτσι ώστε να βοηθήσουν το μόνιμο κάτοικο στις 
μεταφορές του, ειδικά εμάς τους ανήλικους που δεν 
έχουμε δικό μας μέσο;».

Μπλε: «Αγαπώ πολύ τη θάλασσα και τα καταγά-
λανα νερά της. Με δυσαρεστεί όμως όταν διακρίνω 
σκουπίδια σε αυτή. Επίσης, το ότι δεν υπάρχουν πολ-
λές δραστηριότητες για να ασχοληθούν οι έφηβοι, 
όπως μια πίστα για skate (πατίνι)».

Επίλογος

Αίσθηση ασφάλειας, ελευθερία, καθαρός αέρας, 
επαφή με τη φύση, ανάγκη για ηρεμία. Και ίσως κά-
ποιος χώρος ψυχαγωγίας, που και χωρίς αυτόν «μια 
χαρά περνάνε».

Απαντήσεις που με ξάφνιασαν ευχάριστα, που δεν 
περιμένεις να ακούσεις από παιδιά στην εφηβεία. Κά-
ποτε οι νέοι ήθελαν να φύγουν. Κάποτε το όνειρο ήταν 
«η ζωή στην πόλη». Και περιμένανε καρτερικά τα 18, 
που θα σήμαναν την αρχή της ελευθερίας. Κι όμως 
αλλάζουν οι καιροί. Δε θέλουν πολλά τα σημερινά παι-
διά, μόνο τα αυτονόητα. Και αυτά τα λίγα που ζητούν, 
αξίζει να τα λάβουμε υπόψη. Παιδιά περήφανα, συ-
νειδητοποιημένα κι ευτυχισμένα αυτά που ζουν στην 
Πάρο. Ας συνεχίσουμε όλοι την καλή δουλειά, με κύριο 
στόχο να μην τα απογοητεύσουμε στο μέλλον.

Ελευθερία Χανιώτη

Νεολαία

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

Όσοι μεγαλώνουμε 
εδώ, ζούμε ανέμελα 
και ήσυχα χρόνια. 
Έχουμε πιο αργούς 
ρυθμούς ζωής που 
αυτό μειώνει το άγχος 
της καθημερινότητας.

‘‘
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Ξεσήκωμα στην Τήνο

Σήμερα, Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, πραγματοποι-
είται μεγάλο παντηνιακό συλλαλητήριο στη Χώρα της 
Τήνου, προκειμένου να αναδειχθεί η αντίδραση του 
συνόλου του κόσμου και των φορέων στην εγκατά-
σταση βιομηχανικών αιολικών στο νησί. Θυμίζουμε ότι 
η Τήνος είναι ένα νησί που παρότι το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα οι πολίτες της φαίνονταν να είναι 
αδιάφοροι για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στον τόπο τους, το τελευταίο διάστημα ξεση-
κώθηκε, όταν κατανόησαν τι πάει να γίνει εκεί.

Πάντως, παρά την καθολική αντίδραση στην Τήνο 
για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νησί, την 
Παρασκευή 16/11/2019 πραγματοποιήθηκαν εργασί-
ες στην περιοχή «Πράσα» για την τοποθέτηση ανεμο-
γεννητριών. Έτσι, τρεις μπετονιέρες «γέμιζαν» όλη την 
ημέρα με μπετόν τα βουνά στα «Πράσα». Θυμίζουμε 
ότι για να εγκατασταθεί μία φαραωνική ανεμογεννή-
τρια –που φτάνει έως και τα 120(!) μέτρα ύψους- και 
μόνο η βάση της χρειάζεται 400 κυβικά μέτρα 
σκυρόδεμα! Όλα αυτά σε κορυφές βουνών με αλ-
λοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής, εσωτερική 
οδοποιία μέσα στα αιολικά πάρκα και ανύπαρκτες 
συνήθως υδρογεωλογικές μελέτες. Η διατάραξη της 
υδρολογικής ισορροπίας και η διαταραχή των επιφα-
νειακών και υπόγειων υδάτων είναι ένα από τα πρώτα 
προβλήματα που θα παρουσιαστούν στα έτσι και αλ-
λιώς προβληματικά νησιά μας από άποψης ύδρευσης.

Οι μάχες

Δεν είναι μόνο στις Κυκλάδες που δίνουν τη μάχη 
οι πολίτες για να μην εγκατασταθούν οι φαραωνικές 
ανεμογεννήτριες. Ήπειρος, Μάνη, Κρήτη, δίνουν και 
εκεί ένα μεγάλο αγώνα.

Στη Μάνη γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις πολι-
τών και στην τελευταία απ’ αυτές οι Μανιάτες υποστή-
ριξαν: «Η καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της Μάνης έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώ-
τες γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες ξεπροβάλλουν πάνω 
από τα πέτρινα πυργοχώρια μας συνθέτοντας ένα το-
πίο ξένο και αποκρουστικό. Αυτό που βλέπουμε είναι 
μόνο η αρχή! Οι εταιρείες της αιολικής απάτης 
παραβιάζοντας βάναυσα το νομικό προστατευ-
τικό πλαίσιο που υπάρχει για την προστασία του 
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, ισο-
πεδώνουν με την ανοχή και τη συγκάλυψη των 
αρμοδίων δημοσίων αρχών, τις βουνοκορυφές 
μας εφαρμόζοντας το «δίκαιο του κατακτητή!». 
Η ανάγκη πλέον ανάσχεσης αυτής της λαίλαπας είναι 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε επιτακτική».

Στο Βελεντζικό Άρτας, μετά από μήνυση της 
αναδόχου εταιρίας τέσσερις κάτοικοι συνελήφθησαν 
εκ των οποίων οι δύο οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει και η κατασκευή του με-
γαλύτερου αιολικού πάρκου της Ηπείρου, στον «Κα-
σιδιάρη», στους δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας από 
την εταιρεία «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος», που 
ανήκει στον Όμιλο Ελλάκτωρ. Σύμφωνα με όλους 
όσοι ασχολούνται με το θέμα στην Ήπειρο, εκεί δεν 

τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις όροι που επιτάσσει η 
περιβαλλοντική ευθύνη. Σημειώνουμε ακόμα, ότι το 
περιβαλλοντικό έγκλημα που θα γίνει στην περιοχή 
των Αγράφων είναι ίσως και τελειωτικό (…) καθώς 
το εκτεταμένο ορεινό σύμπλεγμα θα δεχθεί σε πέντε 
σημεία του 600(!) ανεμογεννήτριες, όλες σε παρθένες 
κορυφογραμμές! 

Στη Σούδα της Κρήτης είναι συνεχείς οι συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας στο λιμάνι της ομώνυμης πε-
ριοχής καθώς οι πολίτες προσπαθούν να εμποδίσουν 
την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών πάνω από τον 
Άρδακτο. Σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές των 
γεγονότων και των αντιδράσεων των πολιτών στις 
περιοχές όπου η πολιτεία σε συνεργασία με τους επι-
χειρηματικούς ομίλους προσπαθούν να στήσουν τις 
ανεμογεννήτριες, εκεί (στην Κρήτη), θα έχουμε «κακά 
ξεμπερδέματα…».

Τα εγκλήματα στο περιβάλλον της χώρας και οι 
αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί περιλαμβάνουν τις 
περιοχές: Ροδόπη, Σαμοθράκη, Βέρμιο, Πιέρια Όρη, 

Πρώτο θέμα

Βουνά αφανίζονται, τσέπες 
γεμίζουν, καταναλωτές... 
πληρώνουν!
Από τις αρχές του φθινοπώρου έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της 
χώρας μας οι εργασίες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών που θα φέρουν 
ουσιαστικά την καταστροφή του περιβάλλοντος. Στα φαραωνικά πάρκα που 
προσπαθούν να στήνουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα υπάρχουν –ευτυχώς- 
έντονες αντιδράσεις από φορείς, πολίτες και οργανισμούς.
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Βασιλίτσα, Όρος Χατζή, Άγραφα, Ακαρνανικά Όρη, Πα-
ναιτωλικό, Όρη Βάλτου, Φωκίδα, Μάνη, Καβομαλιάς, 
Ικαρία, Κυκλάδες και Νότια Εύβοια. Στη μικρή Ικαρία 
δε, θα στηθούν στην κορυφογραμμή της 100 φαραω-
νικές ανεμογεννήτριες (ούτε τον ήλιο δε θα βλέ-
πουν πια οι Ικαριώτες…).

Τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»

Την προστασία 14 προστατευόμενων νησίδων από 
την επικείμενη χωροθέτηση καταστροφικών έργων 
ζητούν από τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
κοινή τους επιστολή οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελ-
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, MEDASSET, MOm/Εταιρεία για 
τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, 
καθώς και η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και η 
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. 

Το ίδιο ζητούν η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η Ελ-
ληνική Ζωολογική Εταιρεία, επιστήμονες του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου. Οι παραπάνω φορείς ενώνουν 
τη φωνή τους με τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους Φορείς 
Διαχείρισης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν 
ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά και έχουν απορρίψει συλ-
λήβδην τα έργα.

Οι μικρές απομακρυσμένες νησίδες του Αιγαίου, τα 
«Γκαλαπάγκος της Μεσογείου» όπως είναι γνωστές 
στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν ένα από τα 
τελευταία ακέραια φυσικά καταφύγια της Ευρώπης. 
Η απομόνωση και η απουσία ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων τις καθιστά πολύτιμα καταφύγια για ολόκληρες 
αποικίες σπάνιων πουλιών και για την ανάπτυξη μονα-

δικών μορφών ζωής. Λόγω της υψηλής οικολογικής 
τους αξίας, οι 14 νησίδες έχουν ενταχθεί στο σύνολό 
τους στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 
2000. Στις νησίδες αυτές, όπου ακόμη και η επιστη-
μονική έρευνα επιτρέπεται μόνο -υπό αυστηρότατους 
όρους- για ελάχιστο χρόνο και χωρίς φωτισμό τη νύ-
χτα, σχεδιάζεται η χωροθέτηση 104 ανεμογεννητριών 
(3MW-6MW έκαστη), 70 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, 
14 λιμανιών, 14 ελικοδρόμιων, μόνιμος έντονος φωτι-
σμός, κτίρια και δεξαμενές σε κατασκευαστική περίο-
δο που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ακύρωση περιβαλλοντικής άδειας από το 
ΣτΕ 

Με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έκρινε ως μη νόμιμη την απόφαση έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
σε σημαντική περιοχή για πουλιά (ΣΠΠ) στο Νομό Λα-
κωνίας λόγω ελλιπούς ορνιθολογικής μελέτης. 

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι… 
ανακυκλώσιμες

Από την katiousa.gr αντιγράφουμε μία άλλη με-
γάλη αλήθεια:

«[…] Η Δανία σήμερα καλύπτει το 20% της κατανά-
λωσης ρεύματός της από την αιολική ενέργεια, αλλά 
δεν έχει καταφέρει ακόμη να μειώσει τις εκπομπές του 
διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα μειώθηκαν 
τα εισοδήματά της από τον τουρισμό και υπήρξαν επι-
πτώσεις στην κτηνοτροφία. 

Το ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία που με περισσότε-
ρες από 5.000 ανεμογεννήτριες, παράγει λιγότερο από 
το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετα-
νία, θα χρειαζόντουσαν 32.700 ανεμογεννήτριες για 
να παραχθεί το 10% του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο 
για τους ρύπους, ερευνητές ισχυρίζονται ότι ακόμα κι 
αν βάλουμε σε λειτουργία 25.000 ανεμογεννήτριες, το 
διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα μειωθεί 
κατά μόλις 0,07%.

Πέρα όμως από τα άλλα η εγκατάλειψη των Α/Γ 
«παλιάς τεχνολογίας» (ο μέσος χρόνος ζωής μιας Α/Γ 
είναι 20-25 χρόνια), σ’ όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει 
να δημιουργούν  «νεκροταφεία Α/Γ», εκεί που πριν 
ήταν τα αιολικά πάρκα. Πάρτε παράδειγμα τις παλιές  
ανεμογεννήτριες της Λέσβου που η ΔΕΗ θέλει να τις 
ξηλώσει. Ή διαβάστε για τις «14000 ανεμογεννήτριες 
που ρυπαίνουν τις ΗΠΑ (…)».

Ξεπερασμένη η τεχνολογία τους

Πάντως, μιας που μιλάμε για «εξέλιξη της τεχνολογί-
ας», η νέα γενιά Α/Γ που έρχεται είναι οι πτυσσόμενες 
Α/Γ, με στύλο και πτερύγια τηλεσκοπικά, που δίνουν 5 
MW, τοποθετούνται πιο εύκολα και κυρίως μέσα στη 
θάλασσα. Τέτοιες βάζουν π.χ. οι Ισπανοί στα τουριστι-
κά νησιά τους. Αυτό θα πει ότι τα τέρατα που θέλουν 
να τοποθετήσουν σ’ εμάς εδώ, είναι ήδη παλιάς τεχνο-
λογίας, πριν καν τοποθετηθούν.

Μια μελέτη του «Institut für Umwelt und Biotechnik» 
της Βρέμης, υπολόγισε πως μέχρι το 2034 θα προ-
κύψει η ανάγκη ανακύκλωσης περίπου 225 
χιλ. τόνων υλικών πτερύγων ανεμογεννητρι-
ών. Έτσι με δεδομένο το μεγάλο κόστος (30.000 
για αποσυναρμολόγηση της κάθε μίας) και την 
ενδεχόμενη (σχεδόν βέβαιη) αδιαφορία των 
εταιρειών κι αφού κανένας νόμος δεν υπο-
χρεώνει τις εταιρείες να μαζέψουν τις εγκατα-
στάσεις όταν χαλάσουν, πολλοί εκφράζουν ήδη την 
ανησυχία τους, ότι θα τα παρατάνε και θα φεύγουν. 
Έτσι στη Γερμανία, μεγάλη «μπίζνα» έχει ανοίξει για τη 
μεταφορά χιλιάδων τόνων σκουπιδιών από ανεμογεν-
νήτριες, σε χώρες – σκουπιδότοπους του τρίτου κό-
σμου. Βέβαια τα τσιμεντένια απομεινάρια τους, μένουν 
στο έδαφος». 



10 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019Απόψεις

Κόλλησε η 
βελόνα της 
αντιπολίτευσης

…στην οδυνηρή επιστροφή και παλινόρθωση του κρά-
τους της δεξιάς.

Κόλλησε η βελόνα, στη δεξιά «κανονικότητα» μέσα 
στις πρώτες εκατό ημέρες των κυβερνητικών πρωτο-
βουλιών.

Κόλλησε η βελόνα, στις επιθέσεις του κράτους της 
δεξιάς στις λαϊκές κατακτήσεις, στα ρουσφέτια των «δι-
κών» μας, στην ανυπαρξία ενός σχεδίου εθνικής ανασυ-
γκρότησης.

Κόλλησε η βελόνα, στη μεταφορά της δημόσιας 
συζήτησης από θέματα μείζονος σημασίας, όπως συμ-
φωνία Πρεσπών, εργατικά δικαιώματα, ανεργία, φτω-
χοποίηση, σε ήσσονος σημασίας θέματα όπως άσυλο, 
απλή αναλογική, μείωση φόρων, τάξη και ασφάλεια.

Κόλλησε η βελόνα, στη χρεοκοπία από το παλιό 
πολιτικό σύστημα, τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, στη 
δίψα της σκληρής δεξιάς για την εγκαθίδρυση ενός ρε-
βανσιστικού κράτους.

Κόλλησε η βελόνα, στην υπεροπλία της δεξιάς στο 
χώρο της ενημέρωσης για τον επηρεασμό της κοινής 
γνώμης, με πλύση εγκεφάλου που δέχεται καθημερινά 
για να πιστέψει ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Τα 
δώρα πάνε σύννεφο στους ολιγάρχες και μόνο καλά νέα 
για την κυβέρνηση μεταδίδονται, όπως μείωση ΕΝΦΙΑ, 
ρύθμιση χρεών και τα συναφή που θεωρούνται σαν χαϊ-
μαλάκια για τους γηγενείς αυτής της χώρας.

Κόλλησε η βελόνα, σε έναν αθεράπευτο αντιπολι-
τευτικό οίστρο από μια παράταξη που κυβέρνησε κοντά 
στα πέντε χρόνια, και το μόνο που έχει καταλάβει είναι 
ότι για να επανέλθει στη «γλυκιά» εξουσία, θα πρέπει να 
απαξιώνει τα πάντα και συνεχώς. 

Κόλλησε η βελόνα, σε ψοφοδεείς κοκορομαχίες 
για θέματα ερμηνείας των άρθρων του Συντάγματος, 
αδιαφορώντας για θέματα εσωτερικά και εξωτερικά 
που «καίνε» και τρέμει το φυλλοκάρδι όλων, μήπως κα-
κοφορμίσουν!

Κόλλησε η βελόνα, στην κυριαρχία ενός «στρατού 
κατοχής» μετακλητών υπαλλήλων στο Δημόσιο, όταν 
στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τοπο-
θέτηση ούτε των προέδρων κρατικών οργανισμών.

Κόλλησε η βελόνα, στον «μεγάλο ασθενή» των 
ημερών. Το μεταναστευτικό. Αντί να ζητηθεί η συναίνε-
ση και συνεργασία στο πρόβλημα, που κληρονόμησαν 
με τις πολιτικές τους, απλά κάνουν κριτική αφ’ υψηλού.

Κόλλησε η βελόνα, και αποδίδουν μόνο εύσημα 
στον εαυτό τους, όταν ήταν στην εξουσία. Όλα καλά τα 
έκαναν και γι αυτό ο «αχάριστος» λαός τους τιμώρησε. 
Κουβέντα δεν γίνεται για το πρώτο εξάμηνο της κυβέρ-
νησης το 2015 και τις οικονομικές επιπτώσεις στις πλά-
τες της ελληνικής κοινωνίας. «Εσαεί υπόλογοι» θα είναι 
αν και το αποφεύγουν σαν το λιβάνι ο «έξω από εδώ». Η 
βελόνα θα πρέπει να ξεκολλήσει από όλα τα «αντί», αν 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να κερ-
δίσει τους ψηφοφόρους που το εγκατέλειψαν. Η όξυν-
ση και ο διχασμός δεν βοηθάνε στην προσπάθεια της 
αντιπολίτευσης που βγάζει φλας προς το κέντρο, αλλά 
«μαρσάρει» και ακολουθεί πορεία προς αριστερά. Ή πα-
πάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς , λέει μια λαϊκή παροιμία.

Το να προσπαθεί να μετατρέψει την ανεπάρκεια του 
σε προτάσεις, με επάρκεια αντιπολιτευτική, δεν θα φέρει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η γνωστή μέθοδος να κερ-
δίσει κανείς ψήφους «battery system» είναι αναγκαία.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Οδός 
Μινωίδος

Μια από τις πολλές ονομασίες που είχε η Πά-
ρος πριν καταλάβουν το νησί οι Αρκάδες, ήταν 
Μινώα. 

Η επέκταση και η σταθεροποίηση της ναυ-
τικής κυριαρχίας του κρητικού κράτους ήταν 
πολύ φυσικό να χρησιμοποιήσει την Πάρο, λόγω 
των λιμανιών της και της κεντρικής τοποθεσίας 
την οποία κατέχει. Από το πολιτικό κέντρο της 
κρητικής ηγεμονίας, την Κνωσό, η Πάρος είναι 
ακριβώς απέναντι και γύρω της απλώνονται τα 
μεγάλα κυκλαδικά νησιά, τα οποία αποτελού-
σαν απαραίτητους τομείς δράσεις του κρητικού 
ναυτικού και γέφυρες για την κατοχή και εκμε-
τάλλευση της Στερεάς Ελλάδος. 

Η Πάρος, εκτός από τη ναυτική της σημασία 
συνδύαζε λόγω της ευφορίας της και το προ-
σόν της μόνιμης εγκαθίδρυσης της κρητικής 
αποικίας, καθιστώντας την σημαντικό κέντρο 
ανάπτυξης. Η ονομασία μάλιστα Μινώα, δεί-
χνει πόσο πολύτιμο μέρος του κρητικού κρά-
τους αποτελούσε για να πάρει τον τίτλο αυτό, ο 
οποίος αντιστοιχούσε με την έννοια της βασιλι-
κής πόλης. Η Πάρος ήταν ένα από τα κυριότερα 
κέντρα του αποικιακού κράτους της κρητικής 
ηγεμονίας και ο σπουδαιότερος σταθμός των 
στρατιωτικών δυνάμεων και του διαμετακομι-
στικού εμπορίου από τη Στερεά Ελλάδα και το 
Βόρειο Αιγαίο προς την Κρήτη.

Ο πρώτος αρχηγός του Κρητικού αποικισμού 
στην Πάρο ονομαζόταν Αλκαίος και έκτισε τον 
πρώτο αποικιακό συνοικισμό προς τα δυτικά 
του νησιού, εκεί όπου βρίσκεται η σημερινή 
Παροικιά. Ο Αλκαίος έδωσε και το Μινώα στο 
νησί, κατά τη μαρτυρία του ιστορικού Διοδώ-
ρου. Αναφέρεται και Μινωΐς, από τον Πλίνιο 
τον πρεσβύτερο και τον Φλωρεντίνο ιερέα, 
Χριστόφορο Μπουαντελμόντι, τον 15ο αιώνα, 
«[…έπειτα δε Μινωΐς εκλήθη από της εν ταύτη 
τη νήσω κτισθείσης πόλεως πολυτελώς παρά 
του βασιλέως των Κρητών Μίνωος…]».

Πηγές: «Αναδρομές στον κόσμο της αρχαίας 
Πάρου»

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Λ/γου Ιωάννη 
Φωκιανού», έως την οδό «Γερασίμου Μπαρ-
μπαρή», στη συνοικία «Φράγκα Σκάλα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Επέτειοι και 
κοινωνικές 
επαφές στην 
Πάρο

Στη χώρα μας ξεχνούμε γρήγορα κορυφαίες 
στιγμές της ιστορίας της χώρας μας και ακόμα 
περισσότερο έχουμε την τάση να υποβαθμίζουμε 
και μερικές από αυτές... Στην Πάρο δε, έχω την 
εντύπωση ότι συνδυάζουμε αυτές τις στιγμές με 
τις κοινωνικές μας επαφές για καφεδάκι στα κα-
ταστήματα που γειτνιάζουν με τη θάλασσα…

Παραδείγματα για τα παραπάνω έχω ουκ ολί-
γα! Ξεκινάω με μία από τις δύο κορυφαίες στιγμές 
του ελληνισμού και αναφέρομαι στην επέτειο της 
25ης Μαρτίου 1821 (η άλλη κατά την προσωπική 
μου άποψη είναι η νίκη των ελλήνων στη μάχη της 
Ιμέρας, το 480 π.Χ.). Ενώ λοιπόν, όλα τα βιβλία της 
παγκόσμιας ιστορίας αναφέρουν ως μεγαλειώδης 
γεγονός την επανάσταση του 1821, ενώ εκείνην 
την εποχή όλος ο πολιτισμένος κόσμος συνέρρεε 
για να βοηθήσει τα μέγιστα στην επανάσταση του 
έθνους και κάποιοι πέθαναν ηρωικά γι’ αυτό, ενώ 
υπήρξαν δεκάδες «Φιλικών» στην Πάρο, ενώ η 
Πάρος κήρυξε την Επανάσταση κατά των Τούρκων 
στις 24/4/1821, ενώ υπήρξαν δεκάδες παριανών 
μαχητών, εμείς στο νησί μας έχουμε συνδυάσει τη 
συγκεκριμένη ημέρα ως αρχή της τουριστικής πε-
ριόδου και το opening καταστημάτων… 

Τα ίδια πάνω κάτω και με την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου. Αφήνω στην άκρη το «πρωτοπορια-
κό» επίτευγμα εκείνη την ημέρα στο νησί μας όπου 
παρελαύνουν και μαθητές πολεμικών τεχνών που 
η μήτρα αυτών των αθλημάτων είναι στη χώρα 
που πολεμούσε παρά το πλευρό του άξονα…

Ας έρθουμε όμως και στα σύγχρονα «επιτεύγ-
ματα» του νησιού. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν 
καθιερωθεί στην Αλυκή οι «δρόμοι ελευθερίας», 
ως υπενθύμιση για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας 
από τους επίορκους στρατιωτικούς. Η εκδήλωση 
–που πραγματοποιήθηκε και την περασμένη Κυ-
ριακή- έχει μετατραπεί πλέον σε μία φιέστα, που 
καμία σχέση ή υπενθύμιση με τα γεγονότα του 
Πολυτεχνείου, δεν έχει. Οι «δρόμοι ελευθερίας» 
στην Αλυκή έχουν ευτελιστεί πλήρως.

Τα ίδια και με την ημέρα της εθνικής αντίστασης, 
η οποία θα τελεστεί και αυτήν την Κυριακή στην 
Πάρο. Όσο ζούσαν ορισμένοι που είχαν συμμετο-
χή στα γεγονότα εκείνης της εποχής, κράταγε μια 
σοβαρότητα η κατάσταση. Με τα χρόνια είναι ο 
ορισμός της κοινωνικής εκδήλωσης και δε θέλω 
να γράψω περισσότερα από σεβασμό. 

Η Πάρος είχε την τύχη να μην έχει ζήσει στον 
τόπο της δημόσιες εκτελέσεις όπως σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας μας. Είχε ακόμα την τύχη –πλην 
ενός γεγονότος- να μην έχει ζήσει τον εμφύλιο 
πόλεμο με νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Όλα 
αυτά όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να παίρνουμε 
«ελαφρά» κάποιες εθνικές επετείους και να τις 
μετατρέπουμε σε πανηγύρια με σούμες και κερά-
σματα! Υπάρχουν κάποια όρια! Και τα όρια αυτά τα 
έχουμε ξεπεράσει προ καιρού στο νησί μας. 
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Λιμενικά έργα
Από τον δήμο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 

13/11/2019 δελτίο Τύπου σχετικά με έγκριση χρημα-
τοδότησης λιμενικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο 
της Νάουσας.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Πάρου σας ενημερώνει ότι εντάχθηκε 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5040176, η Πράξη 
«Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου 
Νάουσας Πάρου: συμπληρωματικά έργα επέκτασης 
του προσήνεμου βόρειου μώλου για τη βελτίωση 
των συνθηκών ελλιμενισμού».  Η πράξη συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται 
η 15-09-2020 και ημερομηνία λήξης η 31-12-2023. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πάρου και φορέ-
ας λειτουργίας του είναι το Λιμενικό Ταμείο Πάρου 
– Αντιπάρου. Αντικείμενο του έργου είναι η επέκτα-
ση του υφιστάμενου προσήνεμου (βόρειου) μώλου 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας με φυσικούς 
ογκόλιθους, κατά 83μ. Η προτεινόμενη επέκταση 
έχει προκριθεί ως έργο βελτίωσης / ενίσχυσης της 
προστασίας του καταφυγίου, δεδομένου ότι από τους 
κυματισμούς του ευρύτερου Βόρειου-Βορειοδυτικού 
και Δυτικού τομέα, δημιουργείται σοβαρή κυματική 
διαταραχή στην είσοδο και στις λιμενολεκάνες του 
Αλιευτικού Καταφυγίου, η οποία καθιστά προβλημα-
τική και ανασφαλή την προσέγγιση, την αγκυροβολία, 
την πρόσδεση και τον ελλιμενισμό των αλιευτικών 
σκαφών στις λεκάνες αυτές.

Προβλέπονται επίσης εργασίες: (i) Κατασκευής 
πρίσματος προστασίας στην προσήνεμη πλευρά του 
έργου. (ii) Βυθοκορήσεων για την εκσκαφή των επι-
φανειακών πρώτων 2μ. του φυσικού πυθμένα με 
σκοπό την απομάκρυνση των χαλαρών εδαφών και 
οργανικών που εντοπίσθηκαν κατά τη εκτελεσθείσα 
υποθαλάσσια γεωτεχνική έρευνα. (iii) Κατασκευής 
πρίσματος έδρασης του έργου και στρώση καλά δι-
αβαθμισμένου αμμοχάλικου στη βάση της εκσκαφής, 
(iv) Μεταφοράς του φάρου του ακρομωλίου από το 
σημερινό ακρομώλιο στο νέο που θα δημιουργηθεί 
στο πέρας της προτεινόμενης επέκτασης του προσή-
νεμου μώλου. Τέλος, θα γίνουν συγχρόνως αρχαιο-
λογικές εργασίες και έρευνες με αυτεπιστασία, από 
την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ουσιαστική 
αναβάθμιση της ασφάλειας των σκαφών στις λιμενι-
κές εγκαταστάσεις της Νάουσας Πάρου, στις οποίες 
ελλιμενίζεται ένας από τους μεγαλύτερους αλιευ-
τικούς στόλους των Κυκλάδων και του Αιγαίου, και 
στις οποίες καταφεύγουν και φιλοξενούνται συχνά 
-ιδιαίτερα σε συνθήκες κακοκαιρίας- παραπλέοντα 
αλιευτικά σκάφη από άλλους λιμένες».

Η δίκη προδοσίας 
της Αγγλικής  

Βάσεως Αντιπάρου
 Του εν Σύρω ανταποκριτού μας: Ενώπιον του ενταύ-

θα Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων ήρχισε εις τας 7 
Νοεμβρίου η πολύκροτος δίκη της προδοσίας, εν έτει 
1942, της εν Αντιπάρω μυστικής Βάσεως υποβρυχίων.

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται εις 28, εξ ών άλλοι 
κατηγορούνται, διά την κατάδοσιν της Βάσεως, άλλοι 
διά την κατάδοσιν των προσώπων τα οποία ήσαν με-
μυημένα και έδρων διά λογαριασμών αυτής και άλλοι 
διότι, συγκροτήσαντες αποσπάσματα, μετά την αποκά-
λυψιν της Βάσεως, ετέθησαν εις καταδίωξιν του επί 
κεφαλής της Βάσεως Χάρι Γραμματικάκη. Ως είναι δε 
γνωστόν, εκ των καταδοθέντων και συλληφθέντων 
τότε υπό των Ιταλών, πολλοί κατεδικάσθησαν εις θά-
νατον και εξ αυτών τινές εξετελέσθησαν, οι διαφυ-
γόντες δε τον θάνατον αποτελούν τους κυριωτέρους 
μάρτυρας κατηγορίας.

Η συνεδρίασις ήρχισε την 9ην π.μ. Οι κυριώτεροι των 
κατηγορουμένων διορίζουν τους συνηγόρους των. Εκ 
των υπολοίπων οι περισσότεροι δεν έχουν συνηγό-
ρους και το Δικαστήριον διορίζει εξ επαγγέλματος.

Καλείται και εξετάζεται ο πρώτος εκ των 53 μαρτύ-
ρων κατηγορίας Χάρις Γραμματικάκης, όστις ήτο επί 
κεφαλής της Βάσεως. Η κατάθεσις του κ. Γραμματικά-
κη ενεποίησεν αίσθησιν και εδημιούργησε νέαν φάσιν 
διά την δίκην καθόσον διά πρώτην φοράν κατέθεσεν 
ούτος ότι, κάποιος ονόματι Μπούμπουλας, όστις ηργά-
ζετο είς την εν Αναβύσσω ετέραν Βάσιν, διά της οποί-
ας οι Άγγλοι εστέλλοντο εις Αντίπαρον δι’ ιστιοφόρων 
και εκείθεν δι’ υποβρυχίου εις Μ. Ανατολήν, του ανε-
κοίνωσεν ότι, ότε συνελήφθη κατά τάς αρχάς Δ/βρίου 
1941 ήτοι πρό της ανακαλύψεως υπό των Ιταλών της 
Βάσεως Αντιπάρου, υποκύψας εις τα βασανιστήρια 
εμαρτύρησε την ύπαρξιν της Βάσεως Αντιπάρου και 
φρονεί ότι, εκ της ομολογίας, ταύτης οδηγηθέντες οι 
Ιταλοί την ανεκάλυψαν, επερατώθη μετά δέκα πέντε 
ακριβώς ημέρας, ήτοι την 21η Νοεμβρίου. 

Η εξέτασις των μαρτύρων επερατώθη την 18ην. Το 
συμπέρασμα όπερ προέκυψεν εκ των καταθέσεων 
των μαρτύρων κατηγορίας είναι ότι πάντες σχεδόν 
ούτοι ωμίλησαν επί φημών και εικασιών, χωρίς απτάς 
αποδείξεις. Μεταξύ των άλλων μαρτύρων εκλήθησαν 
τηλεγραφικώς υπό του Δικαστηρίου εξ Αθηνών και 
εξητάσθησαν οι Τάκης Μπούμπουρας και Αδελφοί Φι-
λίπου, οίτινες ηργάζοντο εις την ετέραν Αγγλικήν Βάσιν 
της Αναβύσσου και είχον συλληφθή προ της ανακαλύ-
ψεως της Βάσεως της Αντιπάρου, είχε δε κάμει περί 
αυτών μνείαν εις την κατάθεσιν του ο πρωταγωνιστής 
της όλης υποθέσεως Χ. Γραμματικάκης.

Το απόγευμα της 18ης ήρχισαν αι απολογίαι των 
κατηγορουμένων, διαρκέσασαι μέχρι της νυκτός της 
επομένης. Η απολογία της Ασπ. Ραγκούση υπήρξεν 
αρκετά δραματική, προκαλέσσασα την συγκίνησιν του 
ακροατηρίου. 

Την πρωίαν της Τετάρτης ηγόρευσεν ο κ. Ειδικός 

Επίτροπος, όστις ενετόπισε την κατηγορίαν μεταξύ 
των Γρ. Γράβαρη, Μ. Τσαντάνη, Ν. Κυπραίου, Αντ. Μυ-
λωνά, Ασπ. Ραγκούση και Αν. Οικονόμου, των οποίων, 
εν τούτοις, εζήτησε την ενοχήν με αρκετούς δισταγ-
μούς. Διά τους υπολοίπους 22 κατηγορουμένους εζή-
τησεν απαλλαγήν. 

Μετά την αγόρευσιν του κ. Επιτρόπου ηγόρευσαν οι 
συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής και ακολούθως ήρχι-
σαν αι αγορεύσεις των συνηγόρων της υπερασπίσεως. 

Περαιωθείσης της διαδικασίας περί την 9ην μ.μ. της 
21ης Νοεμ. Το δικαστήριον απεσύρθη εις διάσκεψιν, 
περί δε την 11ην νυκτερινήν, εξεδόθη η απόφασις του, 
διά της οποίας πάντες οι κατηγορούμενοι απηλλάγη-
σαν. Εκ τούτων οι Γρ. Γράβαρης, Μ. Τσαντάνης, Αν. Οι-
κονόμου, Ν. Κυπραίος, Ασπ. Ραγκούση, Κ. Δανάμπαση, 
Κ. Πατέλη και Αντ. Μυλωνάς λόγω αμφιβολιών, οι δε 
υπόλοιποι εθεωρήθησαν αθώοι των των αποδοθει-
σών εις αυτούς κατηγοριών.    

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Η Κυβέρνησις της φίλης και συμμάχου χώρας ανα-

γνωρίζουσα τις υπηρεσίες τας οποίας προσέφερε ο 
Ελληνικός Λαός εις τους Νεοζηλανδούς στρατιώτας 
κατά την αποχώρησίν των εκ της χώρας μας, απέστει-
λε προς τους Δήμους και τας Κοινότητας της Ελλάδος 
από τους οποίους διήλθον στρατιώται των και έτυχον 
βοηθείας και περιθάλψεως τιμητικά διπλώματα, διά 
των οποίων εκφράζονται αι ευχαριστίαι της φίλης χώ-
ρας προς τον Ελληνικόν Λαόν.

Τοιαύτα διπλώματα απεστάλησαν 46 εις την Νο-
μαρχίαν Κυκλάδων ίνα διαβιβασθώσι εις διαφόρους 
Δήμους και Κοινότητας των Κυκλάδων μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται αι Κοινότητες Παροικίας, 
Μαρπήσσης, Δραγουλά, Ιερά Μονή Λογγοβάρδας και 
Αντίπαρος.

Το κείμενον του τιμητικού διπλώματος όπερ εστάλη 
εις τους Δήμους Κοινότητας ή συνοικισμούς έχει ως 
κατωτέρω.

Σας απευθύνω το σύντομον αυτό μήνυμα διά να σας 
είπω πόσον η Κυβέρνησις και ο Λαός της Νέας Ζη-
λανδίας είναι ευγνώμονες προς τον Ελληνικόν Έθνος. 
Ενθυμούμεθα όλα όσα εκάματε διά να βοηθήσετε 
τους Νεοζηλανδούς Στρατιώτας, οι οποίοι έμειναν 
οπίσω όταν η χώρα σας, κατελήφθη από τον Γερμανι-
κόν Στρατόν τον Απρίλιον του 1941. Έχομεν βαθείαν 
συναίσθησιν της υποχρεώσεως της Νέας Ζηλανδίας, 
προς τους γενναίους τούτους Έλληνας διά το Θάρρος 
και την αυτοθυσίαν των. Εις σας προσωπικώς επιθυ-
μώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμονήσωμεν αυτό που 
εκάματε. Γνωρίζομεν ότι ενεδύσατε και εθρέψατε τους 
άνδρας μας, όταν εσείς οι ίδιοι εστερείσθε και τού-
το πράττοντες, υπεφέρατε και εκινδυνεύσατε. Δι’ όλα 
αυτά είμεθα βαθέως ευγνώμονες. Σας απευθύνω τας 
ειλικρινεστέρας ευχάς διά την ευτυχίαν και ευημερίαν 
της χώρας σας από τους φίλους και συναδέλφους σας 
εκ Νέας Ζηλανδίας.

Π. ΦΡΑΙΖΕΡ, Πρωθυπουργός
Στρατ. Σέρ. ΜΠ. ΦΡΫΜΠΕΡΓΚ, 
Διοικητής 2ου Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώ-

ματος 
ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 15, 17
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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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

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

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

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για µακροχρόνια 
ενοικίαση, από µόνιµους κάτοικους 
Πάρου 20 χρόνια µε σταθερό εισό-
δηµα, κατά προτίµηση χωρίς έπιπλα, 
στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, 
Καλαµιού, Καµαρών, Νάουσας. Τηλ. 
22840 52601, 6936 529 329, 6936 
250 145

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

για γραµµατειακή υποστήριξη σε 
φανοποιείο – βαφείο, µε γνώση Η/Υ 
και αγγλικών. Βιογραφικά στο email: 
fanovafe@otenet.gr. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976 559 725

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για τη σεζόν 
2020 για εργασία σε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στον Λωλαντώνη, στον ∆ρυό 
Πάρου. Τηλ. 6932 551 434. Βιογραφι-
κά στο email: faedra2@otenet.gr

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

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr



Εκλογές στον σύλλογο παραδοσιακού 
οικισµός Παροικιάς
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 οι εκλογές στον σύλ-

λογο παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, για το νέο επταμελές συμβούλιο.
Τα αποτελέσματα των εκλογών για το νέο ΔΣ είχαν ως εξής:

Ψήφισαν: 84
Άκυρα: 2
1. Αυλήτης Πέτρος 64
2. Γιουρτζίδης Χάρης 59
3. Δημόπουλος Πάνος 38
4. Τριαντάφυλλος Τάσος 36
5. Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα 34
6. Πέντζας Ευάγγελος 31
7. Μαύρης Σπύρος 29
8. Πατέλη Δήμητρα 22
9. Αρμπελιά Κατερίνα 21
10. Κονταξάκης Λέων 9
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Κρίσπης Μιχάλης 52
2. Καπούτσος Γιώργος 41
3. Μαύρης Νικόλαος 31
4. Σαρρής Βαγγέλης 30
5. Αποστολίδης Μένιος 15
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«Μπαστούρωμα»
Ο εκπολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Καμαρών, 

διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα του συλλόγου (πρώην δημοτι-
κό σχολείο Καμαρών) στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:00 με θέμα: «Δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Πάρου 
σχετικά με το μπαστούρωμα σε ζώα παραγωγής». 

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παραβρεθούν και 
θα δώσουν ομιλίες ειδικοί επιστήμονες, γνώστες του 
θέματος, εντός και εκτός Πάρου. Η εκδήλωση αφορά 
τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με όλους όσοι 
εκτρέφουν ζώα παραγωγής αλλά και τις υποχρεώσεις 
που έχουν όσον αφορά στο θέμα του δεσίματος των 
ζώων και του μπαστουρώματος.

Τέλος, μετά τις ομιλίες θα διεξαχθεί συζήτηση και οι 
παραβρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβά-
λουν τα ερωτήματά τους προς τους ομιλητές.

Επί του 
πιεστηρίου: 
Βρέθηκαν οι 
κλεμμένες 
εικόνες από 
τον Αγ. Κων/νο 
Παροικιάς!

Οι τέσσερις εικόνες του 17-18ου αιώνα που είχαν 
κλαπεί από τον Άγιο Κωνσταντίνο στο Κάστρο της Πα-
ροικιάς τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου 
2009, βρέθηκαν! Οι δράστες τότε είχαν σπάσει το 
λουκέτο της πόρτας και αφού μπήκαν στον ναό, αφαί-
ρεσαν τις πολύτιμες εικόνες.

Τι είχε κλαπεί
Οι δυο εικόνες που εκλάπησαν από την εκκλησία 

του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν:
α) Χριστός (διαστ. 0,68Χ0,85) με την προσωνυμία: Ο 

Βασιλεύς των Βασιλέων και Μέγας Αρχιερεύς. Είναι 
κρητικής τεχνοτροπίας. Στο κάτω μέρος της εικόνας 
αναγράφεται το όνομα του ζωγράφου: Χείρ Βίκτωρος. 
Είναι έργο πιθανότατα, του αγιογράφου Βίκτωρα από 
την Κρήτη, του 17ου αιώνα.

β) Παναγία η Αμόλυντη (0,67Χ0,87). Κρητικής τεχνο-
τροπίας με κάποια ιταλική επίδραση. Ανήκει, πιθανώς, 
στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.

Οι δυο εικόνες που εκλάπησαν από το παρεκκλήσι 
ήταν:

α) Χριστός (0,64Χ0,75). Στο επάνω μέρος της εικο-
νίζονται σε προτομή, μέσα σε κύκλους οι δυο αρχάγ-
γελοι: αριστερά ο Μιχαήλ και δεξιά ο Γαβριήλ. Η τε-
χνοτροπία της εικόνας μιμείται την κρητική. Στο κάτω 

μέρος έχει την επιγραφή: Πήιμα Δαμασκηνού ιερομο-
νάχου - ΑΧΘΜ (=1649).

β) Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (0,60Χ0,68). Εικόνα 
του τέλους του 17ου ή των αρχών του 18ου αιώνα.

Πού βρέθηκαν
Οι εικόνες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 

βρέθηκαν σε γκαλερί της Ευρώπης από την Interpol. 
Πλήρη στοιχεία ακόμα -και λεπτομέρειες- δεν υπάρ-

χουν, αφού η έρευνα αφορά εκκλησιαστικά κειμήλια 
ανυπολόγιστης αξίας που βρέθηκαν σε γκαλερί σε 
Λονδίνο, Άμστερνταμ κ.α. και είναι μέρος και άλλων 
ευρημάτων, κυρίως κλαπέντων από μοναστήρια της 
Ηπείρου. Στις έρευνες μετείχαν αστυνομικές δυνάμεις 
πολλών χωρών, ενώ η Scotland Yard έστειλε στις ελ-
ληνικές αρχές πολυσέλιδη έκθεση -άνω των 150 σε-
λίδων- για το κύκλωμα των ιερόσυλων.

Η δίκη
Την Τρίτη 19/11/2019 ήταν προγραμματισμένη στα 

Γιάννενα η πολύκροτη δίκη για την αρχαιοκαπηλία που 
απασχόλησε επί μια δεκαετία κυρίως την Ήπειρο. 

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για συγκρότη-
ση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κάθεται, 
μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ιωαννί-
νων, ένας αρχιμανδρίτης και πέντε ακόμη άτομα. Ανά-
μεσά τους ένας 48χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής 
μονάδας από τα Τρίκαλα και ένας βιβλιοδέτης, στο 
παλαιοπωλείο του οποίου στο Μοναστηράκι, βρέθη-
καν κλεμμένα βιβλία και Ευαγγέλια από την Ήπειρο. 
Η σύλληψη του τελευταίου, το 2015, συνέβαλε κα-
ταλυτικά στην προώθηση της υπόθεσης. Μεταξύ των 
μαρτύρων στη δίκη είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, 
Αλέκος Καχριμάνης και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, 
Μάξιμος.

Τελικά, η δίκη για τις κλεμμένες εικόνες από μο-
νές και εκκλησίες κυρίως της Ηπείρου, διακόπηκε 
στις 19/11/2019 για να λάβει αναβολή για τις 
16/6/2020 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
Ιωαννίνων. Οι λόγοι της αναβολής είχαν να κάνουν με 
την απουσία του Εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε σκόπιμο 
να μην ξεκινήσει η εκδίκαση από την Εισαγγελέα που 
τον αναπλήρωνε.

Αντίδραση για 
το πάρκο

Η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου και πρώην πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας 
Νάουσας, Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 
18/11/2019 αντέδρασε για όσα ειπώθηκαν για εκείνη 
και τη σχέση της σε προηγούμενους χρόνους με το πο-
λιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου, στον Άγιο Ιωάννη Δέτη.

Η κ. Μ. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη υποστηρίζει:
«Πριν δώδεκα χρόνια, το 2007, που έληγε η σύμβα-

ση του δήμου Πάρου και του ιδιώτη που είχε νοικιάσει 
το χώρο στον Άη Γιάννη Δέτη, για τη δημιουργία ανα-
ψυκτηρίου, όλοι μας, οι σύμβουλοι της δημοτικής κοι-
νότητας Νάουσας, οι κάτοικοι, οι φορείς του τόπου, οι 
φίλοι, ζήσαμε δυο χρόνια με την αγωνία και τον φόβο 
για την πορεία και το μέλλον αυτού του τόπου... Πού 
έπρεπε να προτείνουμε-εγκρίνουμε εμείς και να απο-
φασίσει - υλοποιήσει ο δήμος.

Τα συμβούλια που είχαμε κάνει ήταν πολλά, με πολύ 
κόσμο να τα παρακολουθεί και να κάνει διάφορες 
προτάσεις. Και οι αποφάσεις ανάλογες. Σχετικά με 
τη δημοσίευση που αφορά την απόφαση του τοπικού 
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Νάουσας πριν 
δώδεκα χρόνια, για τη δημοπράτηση  ή όχι του πάρκου 
Πάρου, σας στέλνω ένα απόσπασμα από την εισήγη-
σή μου, στο συμβούλιο που διεξήχθη στις 25/4/2007, 
αριθμός απόφασης 26/2007: «[…] να μην νοικιαστεί, 
να παραμείνει ως έχει με τη μοναδικότητα του φυσι-
κού περιβάλλοντος και να αξιοποιηθεί με μια εναλλα-
κτική διαχείριση. Με μια λύση εναλλακτική που δε θα 
έχει καταλήξει μετά από βεβιασμένες αποφάσεις (…).

Κοιτώντας όμως μπροστά το μέλλον του τόπου και 
ζυγίζοντας όλα τα παραπάνω, θα τοποθετηθώ ως 
πρόεδρος που παίρνει μεγάλο βάρος της ευθύνης τής 
απόφασης επάνω της για τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας. Δε θα ήθελα ο τόπος αυτός να κατακλυστεί από 
εκμεταλλευτές του κάθε είδους. Ποιοι θα είναι αυτοί; 
Δεν είναι ντόπιοι. Δε θα ήθελα ο χώρος αυτός να κα-
ταστραφεί και να αλλοιωθεί. Δε θα ήθελα αυτό το 
μέρος του φυσικού και ιστορικού κάλλους, να παρα-
δοθεί σε μαύρο χρήμα. Σέβομαι τους συμπολίτες μου 
όλους που περιμένουν μέσα από μια τέτοια επιχείρηση 
να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν το ψωμί τους, να 
ζήσουν. Πιστεύω ότι δεν είναι η μοναδική επιχείρηση 
που μπορούν να έχουν οφέλη. Σέβομαι το γεγονός 
ότι ο δήμος Πάρου, εμείς οι πολίτες, έχουμε όφελος, 
κέρδος, χρήμα από αυτή την επιχείρηση. Όμως δεν 
μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το χώρο στο βωμό 
αυτού του χρήματος. Όχι στο ξέπλυμα του χρήματος 
στον Άη Γιάννη Δέτη.

Ποιός θα εγγυηθεί ότι όροι που θα μπουν, όσο σκλη-
ροί και αν είναι, θα τηρηθούν; Ποιός θα ελέγχει αν 
τηρούνται αυτοί οι όροι; Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο 
ποιοί θα είναι; Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε σ’ αυτά. 
Ας κρατήσουμε αυτό το χώρο για εμάς.

Ποιός χώρος έχει μείνει ελεύθερος, αγνός, να χρησι-
μοποιείται από εμάς τους ίδιους; Πιστεύω ότι μπορεί 
ο χώρος να αξιοποιηθεί. Ο δήμος έχει τη δυνατότητα 
για αναζήτηση λύσης μέσω προγραμμάτων, μέσω δη-
μοσίων σχέσεων.

Να αξιοποιηθεί βέβαια και όχι να αλλοιωθεί ή να 
καταστραφεί. Ας μην βιαστούμε για την εύκολη και 
πεπατημένη λύση της εκμίσθωσης σε ιδιώτη. Ας μην 
υποθηκεύσουμε το χώρο για τόσα πολλά χρόνια. Ας 
προστατεύσουμε αυτό το χώρο που μακροπρόθεσμα 
θα εγγυηθεί τα οικονομικά και όχι μόνο συμφέροντα 
του τόπου.

Ας υποστηρίξουμε μια διαφορετική προοπτική για το 
καλό και το μέλλον του τόπου και των απογόνων μας. 
Προτείνω να μην δημοπρατηθεί».

Πριν από δώδεκα χρόνια… και όμως, τόσο επίκαι-
ρο!».

Μέρος των κλοπιμαίων που βρέθηκαν
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Λύγισε ο 
Μαρπησσαϊκός

Για τον Β’ Όμιλο της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, ο Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε στο γήπεδο των 
Μαρμάρων, από την Κύθνο, με 1-2.

Ο αγώνας ξεκίνησε –σ’ ένα άτεχνο εντελώς παιχνί-
δι- με πρωτοβουλία της ομάδας της Κύθνου. Μόλις 
στο 7ο λεπτό η ομάδα της Κύθνου προηγήθηκε με 0-1 
έπειτα από γκολ του Δανιήλ. Η ανούσια υπεροχή στη 
συνέχεια του Α’ ημιχρόνου από τους Μαρπησσαίους, 
δεν άλλαξε τίποτα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του παι-
χνιδιού.

Στο β’ ημίχρονο οι Μαρπησσαίοι μπήκαν στον αγω-
νιστικό χώρο καλύτερα και στο 51ο λεπτό ισοφάρισαν 
σε 1-1 με σουτ του Κρητικού. Ο αγώνας στη συνέχεια 
εξελίχθηκε με τους ποδοσφαιριστές της Μάρπησσας 
να έχουν την πρωτοβουλία του αγώνα, αλλά να μην 
μπορούν να πετύχουν το γκολ, που θα τους έδινε το 
προβάδισμα.

Στο 82ο λεπτό ο Μαρπησσαϊκός έχασε διπλή ευκαι-
ρία να πετύχει το γκολ όταν ο Βιτζηλαίος μέσα στην 
περιοχή της Κύθνου, αλλά και οι παίκτες της Μάρπησ-
σας που ήταν στην ίδια φάση, δεν μπόρεσαν να στεί-
λουν την μπάλα στα δίχτυα του ΑΠΣ Κύθνου. Η μπάλα 
απομακρύνθηκε από την περιοχή των φιλοξενουμέ-
νων και στην αντεπίθεση και πάλι ο Δανιήλ έγραψε το 
1-2! Τέλος, λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού ο Μαρ-
πησσαϊκός έμεινε με 10 παίκτες, όταν αποβλήθηκε ο 
Καλαβρουζιώτης. 

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Καλαβρουζιώτης, Κο-
σέτου, Ντουμανίκας (Πατέλης), Γεμελιάρης, Κορρές 
(Βράπι), Παντελαίος, Βιτζιλαίος, Κρητικός, Εσάι, Αρ-
κουλής
Κύθνος: Λεβαντής, Μαρτίνος (Βασάλος), Τσιρδήμος, 
Λαρεντζάκης (Τσάπα ), Γαρδεράκης, Ηλιού, Λιμπέρης, 
Μ. Γονίδης (Παπαμακάριος), Δανιήλ, Κούτσι (Β. Γονί-
δης), Θ. Γονίδης, Ν. Γονίδης.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Μύκονος – Πύργος 4-1

Καρτεράδος – ΑΟ Σύρου 1-2
Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 13
2. Πανναξιακός 13
3. Μύκονος 10
4. ΑΟΠ 7
5. Σέριφος 6
6. Πύργος 6
-------------------------------
7. Καρτεράδος 3
8. Πάγος 0
Β’ ΕΠΣΚ (Β’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Κύθνος 1-2
Βαθμολογία
1. Αστέρας Μαρμάρων 6
2. Κύθνος 6
3. Μαρπησσαϊκός 3
4. Νηρέας 3
5. ΑΟ Πάρου Β’ 3
Σημ.: Ο Νηρέας έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Κύπελλο ΕΠΣΚ (Β’ φάση)
Σέριφος – Πανσιφναϊκός 2-0
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Φιλώτι – ΑΟΠ 1-3
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 9
2. Παμμηλιακός 9
3. Νηρέας 6
4. Φιλώτι 6
5. Μαρπησσαϊκός 0
6. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: ΑΟ Πάρου και Φιλώτι, έχουν έναν αγώνα πε-

ρισσότερο.
Κ-14 (Γ’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΠΑΣ Νάξου 2-7
Πανθηραϊκός – Θύελλα Καμαρίου 5-0
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 18
2. ΑΟΠ 12
3. Πανθηραϊκός 12
4. Μαρπησσαϊκός 9
5. Θύελλα Καμαρίου 9
6. Φιλώτι 0
Σημ.: Ο ΑΟΠ έχει 5 αγώνες. ΠΑΣ Νάξου, Πανθηρα-

ϊκός και Θύελλα, έχουν από 6 αγώνες. Ο Μαρπησσαϊ-
κός έχει 7 αγώνες. 

Νίκη 
Μαρπησσαϊκού

Με σκορ, 55-30 οι κορασίδες του Μαρπησσαϊκού 
νίκησαν τον Πανναξιακό στο γήπεδό τους, για το πρω-
τάθλημα κορασίδων Κυκλάδων.

Οι μικρές αθλήτριες της Μάρπησσας πήραν το προ-
βάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού και σε καμία 
στιγμή δεν αμφισβητήθηκαν ως προς τον τελικό νικη-
τή του αγώνα. Τα δεκάλετπα του αγώνα ήταν: 11-6, 
26-11, 38-18 και 55-30.

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Πετροπούλου, Αλιπράντη 9, Τσι-

γωνιά 2, Λαουράκη 4, Χαλδαίου 7, Πραμμάτια, Παπα-
χρήστου 4, Τόσκα, Ιωαννίδου 19, Τζανακοπούλου 10

Πανναξιακός: Βερύκκοκου, Κρητικού 4, Α. Βάβου-
λα 8, Κ. Βάβουλα 3, Φαλαγκάρα, Δέτση 12, Ανεβλαβή 
3.

Βαθμολογία κορασίδων (Β’ Όμ.)
(εντός παρένθεσης οι αγώνες)
1. Μαρπησσαϊκός (2) 4
2. Πανναξιακός (3) 4
3. ΑΕ Σαντορίνης (1) 2
4. Φανάρια (2) 2

Καλύτερος ο Πλοηγός

Για το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο 
τυπικά γηπεδούχος Πλοηγός Αντιπάρου, νίκησε με 
σκορ 67-59 τον Μαρπησσαϊκό.

Οι Αντιπαριώτες πήραν τη νίκη πιο εύκολα απ’ ό,τι 
δείχνει το τελικό σκορ. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 
20-14, 39-29, 55-38 και 67-59.

Συνθέσεις
Πλοηγός: Λασκαρίδης, Α. Φαρούπος 26, Ανδ. Τρι-

αντάφυλλος, Ε. Αθανασίου 4, Αγ. Τριαντάφυλλος, Φ. 
Αθανασίου, Καστανιάς 11, Βισκούλι 21, Η. Σκιαδάς, Π. 
Μπιζάς, Γ. Μπιζάς 3 (1), Ε. Σκιαδάς 2

Μαρπησσαϊκός: Κωστάκης, Ρούσσος 16, Μηνι-
αδάκης 2, Ζουμής 2, Κ. Τριβυζάς, Χανιώτης, Ρίνι 23, 
Πετρόπουλος 1, Γ. Τριβυζάς, Ανουσάκης 13 (1), Σπα-
νογιάννης 2.

Βαθμολογία παίδων (Β’ Όμ.)
(εντός παρένθεσης οι αγώνες)
1. Φανάρια (5) 10
2. ΑΟΠ (5) 9
3. Μαρπησσαϊκός (6) 8
4. ΑΕ Σαντορίνης (5) 7
5. Πλοηγός (5) 7
6. Πανναξιακός ΑΟΝ (6) 7
7. Πανναξιακός ΑΟΚ 0

Ιστιοπλοΐα
 Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε στον διασυλ-

λογικό αγώνα για σκάφη Optimist και Laser4.7 που 
διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου στον Όρμο του 
Φοίνικα, «Ποσειδώνια 2019», στις 26-27/10 .

Διεξήχθησαν συνολικά εννέα ιστιοδρομίες με αρκε-
τά δύσκολες συνθήκες (δυνατός αέρας και έντονος 
κυματισμός) όπου δημιούργησε πολύ όμορφες εικόνες 
και δυνατές μάχες μέσα στο νερό.

Ο ΝΟΠ συμμετείχε με 25 αθλητές και αθλήτριες με 
όλους τους αγωνιζόμενους να παρουσιάζουν το καλύ-
τερο αγωνιστικό εαυτό τους. Ο ΝΟΠ διακρίθηκε κα-
τακτώντας την πρώτη θέση σε 5 κατηγορίες και όπως 
επίσης τις 2ες και 3ες στις περισσότερες κατηγορίες.

Optimist Γενική
1η Μαριαλένα Καλακώνα  (Ν.Ο. Πάρου)
2ος Σωτήρης Ραγκούσης (Ν.Ο. Πάρου)
3ος Μάνος Σπανός (Ν.Ο. Πάρου)
Optimist 11χρονα κορίτσια
1η Τόνια Μιχαήλ (Ν.Ο. Σύρου)
2η Ιωάννα-Λυδία Φαρούπου (Ν.Ο. Αντιπάρου)
3η Κωνσταντίνα Ραγγκούση (Ν.Ο. Πάρου)
Optimist 11χρονα αγόρια
1ος Γιώργος Κυπραίος (Ν.Ο. Πάρου)
2ος Ηλίας Γαβιώτης (Ν.Ο. Σύρου)
3ος Γιάννης Καραβιώτης (Ν.Ο. Σύρου)
Optimist 15χρονα κορίτσια
1η Μαριαλένα Καλακώνα (Ν.Ο. Πάρου)

2η Μαρία-Χριστίνα Μελανίτη (Ν.Ο. Πάρου)
3η Αθήνα Μαρινατου (Ν.Ο. Αντιπάρου)
Optimist 15χρονα αγόρια
1ος Σωτήρης Ραγκούσης (Ν.Ο. Πάρου)
2ος Μάνος Σπανός (Ν.Ο. Πάρου)
3ος Αντώνης Ρούσσος (Ν.Ο. Σύρου)
Μικρότερος αθλητής στα optimist που ήταν ο Γιάν-

νης Γκουρογιάννης του Ν.Ο. Πάρου.
Laser 4.7 Γενική
1ος Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης Κόλλιας (Ν.Ο. Πά-

ρου)
2ος Βίκτωρ Μπρούσης (Ν.Ο. Αντιπάρου)
3ος Ερμής Μιχαηλίδης (Ν.Ο. Σύρου)
Laser 4.7 Κορίτσια
1η Μαρία Ρούσσου (Ν.Ο. Σύρου)
2η Μαρία Φαρούπου (Ν.Ο. Αντιπάρου)
3η Θεοδώρα Δαφερέρα (Ν.Ο. Πάρου)
Laser 4.7 Αγόρια
1ος Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης Κόλλιας (Ν.Ο.Πά-

ρου)
2ος Βίκτωρ Μπρούσης (Ν.Ο.Αντιπάρου)
3ος Ερμής Μιχαηλίδης (Ν.Ο.Σύρου)
Τέλος, ο ΝΟΠ σε σχετική ανακοίνωση ευχαρίστη-

σε τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου για την υπέροχη διορ-
γάνωση και φιλοξενία, και ιδιαίτερα τους κ.κ. Γιάννη 
Γρυπάρη και Στρατή Μιχαήλ, για τη βοήθειά τους στη 
μετακίνηση των τρέιλερ από το λιμάνι στις εγκαταστά-
σεις του ομίλου, ενώ απεύθυνε συγχαρητήρια σε όλα 
τα παιδιά για τις προσπάθειές τους, τους προπονητές 
Ταγαρόπουλο Παναγιώτη και Θεοχάρη Σταυρούλα και 
φυσικά τους συνοδούς γονείς.




