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Αφυγραντήρας
Gree GDN10AY-K4EBA4A
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

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

659€

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/11 έως 7/12

Ηλιακός 
Helioakmi Megasun M160lt/2.1m² Glass

Τίποτα δεν έχει τελειώσει με τις 
κλεμμένες εικόνες. Εύκολη λεία 

ο Αγ. Κων/νος ή κάτι άλλο; » σελ. 8-9
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Είναι ένας οδηγός,  
τελείως διαφορετικός,
ίσως κι ο μοναδικός, 
στην παρέα του αυτός. 

Στα μάτια μας μοιάζει μικρός, 
ξενέρωτος και υπερβολικός, 
είναι όμως πολύ σημαντικός,  
ένας ξεμέθυστος οδηγός.                               

Στο ποτήρι του θα δεις, 
τα κλειδιά της μηχανής, 
είναι σύνθημα αυτό,
για ένα νηφάλιο οδηγό.  

Στην υγειά μας που θα πεις, 
θα πρέπει να το εννοείς, 
και να μην παρασυρθείς, 
όταν στο κέφι θα βρεθείς. 

Νύχτα χωρίς ατυχήματα Ευρωπαϊκιά,
διοργανώθηκε ταυτόχρονα σε πόλεις και χωριά,
από τον Θησέα και το Ίδρυμα Μυλωνά, 
και στην Πάρο μας, για πρώτη φορά.

Ενημέρωση έγινε σωστή, 
παράλληλα με τη διασκέδασή, 
για να μην οδηγήσουν στην επιστροφή, 
οι οδηγοί που έχουν πιεί. 

Ξέρεις πως το ένα ποτηράκι, 
θα σε φέρει στο μεράκι, 
όμως όταν πιάσεις το τιμόνι, 
η ζωή βρίσκεται πάνω σε κορδόνι. 

Δεν χρειάζεται να πιείς, 
και μετά να οδηγείς, 
το γνωρίζουμε όλοι εμείς, 
αλλά πληρώνουμε τα λάθη της στιγμής. 

20/10/2019 
Χριστόδουλος Μαούνης

■ Να αγιάσω…
Θέλω να αγιάσω μα δε μ’ αφήνουν. Θέλω να αγιάσω 

μα δε μ’ αφήνουν. Θέλω να αγιάσω μα δε μ’ αφήνουν. 
Θέλω να αγιάσω μα δε μ’ αφήνουν. Θα το γράφω συ-
νέχεια μέχρι να το εμπεδώσω…

■ Πόλεμος νεοδημοκρατών
Τελικά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

υπογραφή για την κατασκευή του κλειστού γυμναστη-
ρίου στην Παροικιά; Άλυτο το πρόβλημα για τους νε-
οδημοκράτες και άνοιξε πόλεμος… «Ποια Μονογιού» 
λένε οι του Βρούτση. «Αυτή δε γνωρίζει ούτε πού 
είναι το Ζευλάκι», συμπληρώνουν. Οι του Φόρτωμα 
πάλι αναρωτιούνται: «Μα γιατί δεν το έτρεξε το θέμα 
ο Φίλιππος;». Τώρα εγώ, αν γράψω ότι αν δεν έμπαι-
ναν τα τετρακόσια χιλιάρικα της ΚΔΕΠΑΠ, τίποτα δε 
θα υπήρχε, θα είμαι παραφωνία; Ή αν ρωτήσω για το 
πρόγραμμα «Φιλόδημος» επί ΣΥΡΙΖΑ και ότι το κλει-
στό γυμναστήριο ήταν από τα πρώτα που εντάχθηκε 
θα είμαι και πάλι σε παραφωνία; Να μην πω φυσικά 
για τη μελέτη του Βαζαίου και τον ρόλο που έπαιξε. 
Πάλι κακός θα είμαι έτσι; Βρε μνημόνια μέχρι να γυ-
ρίσει ο ήλιος!

■ Πατέντες
Το τι πατέντες έχω σκεφθεί για να κάθομαι έξω από 

τα μαγαζιά χειμωνιάτικα και να καπνίζω, δε λέγεται. 
Από κάλτσες με θερμοφόρα μέχρι ατομική κουβερτού-
λα για να ξαπλάρω πάνω στις πολυθρόνες. Το μόνο 
που δεν έχω βρει –για την ώρα- είναι πώς να αντι-
μετωπίζω τον ήλιο. Βλέπετε τα περισσότερα μαγαζιά 
έχουν μαζέψει τις ομπρέλες. Μόλις λύσω και αυτό το 
πρόβλημα θα γράψω βιβλίο οδηγιών προς καπνιστές 
με τίτλο: «Καλύτερα παγκάκι, παρά τον Μητσο-
τάκη!».

■ Αγκαιριά
Εκείνο το νηπιαγωγείο που εγκαινιάσαμε όταν ο 

Μάρκος ανέλαβε το 2014, μήπως μπορεί να γίνει κάτι 
για να μη στάζει! Οι μαμάδες είναι εκεί συνεχώς με τις 
σφουγγαρίστρες και μόνο τα παιδάκια την βρίσκουν 
και είναι έτοιμα να κάνουν βουτιές. «Μπλουμ» φωνά-
ζουν κάθε φορά που βλέπουν τη βροχή. 

■ Μπαμ με την καρκάλα
Κάποια λεβεντόπαιδα πάντως, κατά Αγία Άννα με-

ριά, δεν πήραν είδηση για τις αυξήσεις του Κούλη 
στη μισθοδοσία των αιρετών στις προεδρικές θέσεις 
των Οργανισμών στους δήμους και τώρα χτυπάνε το 
κεφάλι τους. (Ονόματα δε γράφουμε, υπολήψεις δε 
θίγουμε). 

■ Δυο πράγματα
Για δύο πράγματα έχω πειστεί εν έτη 2019. Χαΐρι και 

προκοπή με Αλαφούζο δε θα δούμε στο ποδόσφαιρο 
και επί Μάρκου η φράση «το τερμάτισε» δεν ισχύει το 
επόμενο πρωινό…

■ Ανάδοχος
Τέλος ο ανάδοχος του έργου για την αντικατάσταση 

του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου Παροικι-
άς. Καταρχάς, να γράψουμε ότι η συγκεκριμένη πράξη 
ήταν επιβεβλημένη μετά τις ανακολουθίες και τις κα-
θυστερήσεις από πλευράς αναδόχου. Μόνο που τώρα 
αρχίζουν τα δύσκολα, αφού το έργο έμεινε ημιτελές 
και θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλή-
ρωσή του. Πάντως, όσο καθυστέρηση και αν υπάρχει 
στο παραπάνω έργο, σίγουρα θα τελειώσει πριν το 
αγκυροβόλιο της Αλυκής. Να δείτε που για το έργο 
της Αλυκής θα συζητούμε επί χρόνια και στο τέλος η 
ιστορία του θα έχει αξία όπως εκείνη του γιοφυριού 
της Άρτας!

■ Ο θρύλος
Το γεφύρι της Άρτας άρχισε/πρωτοξεκίνησε να 

κατασκευάζεται επί βασιλέως Πύρρου του Α’ και τη 
σημερινή του μορφή την απέκτησε την περίοδο 1602-
1606. Σύμφωνα με τον μύθο 45 μάστορες και 60 μα-
θητάδες το χτίζανε, μα το βράδυ γκρεμιζόταν. Ο μύθος, 
που ενώνεται με την ιστορία, είναι ότι οι κάτοικοι της 
περιοχής δέχθηκαν να το χτίσουν αλλά το βράδυ το 
γκρέμιζαν, για να καθυστερήσουν τους Τούρκους στο 
διάβα τους. Όταν οι Τούρκοι ζήτησαν να μάθουν γιατί 
αργεί τόσο πολύ το έργο, εκείνοι απάντησαν ότι είναι 
στοιχειωμένο, πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι από φόβο 
δε θα περνούσαν ξανά από την περιοχή. Οι Τούρκοι 
αξιωματικοί θύμωσαν με την απάντηση και διέταξαν 
τη σύλληψη και τη θανάτωση του πρωτομάστορα και 
της γυναίκας του. 

■ Ο θρύλος 2
Ο θρύλος, που ουσιαστικά προάγει τη θυσία του 

ενός προς όφελος του έθνους, συναντάται με παρό-
μοιες αφηγήσεις στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τον Πό-
ντο, την Κύπρο και τους Πομάκους που ζουν μεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στον Πόντο έχει τίτλο: «Της 
τρίχας το γεφύρι», στην Αλβανία «Το κάστρο της Ρο-
ζάφας», στη Βουλγαρία τη «γέφυρα του διαβόλου», 
κλπ. Ο μύθος της ανθρωποθυσίας έχει μελετηθεί από 
πολλούς εθνολόγους στην Ευρώπη και έχει επίσης 
εμπνεύσει πολλούς συγγραφείς και καλλιτέχνες να 
γράψουν τη δική τους ιστορία. Όσο και αν ακούγεται 
περίεργο την παραλλαγή του παραπάνω μύθου τη συ-
ναντάμε στο φαινομενικά αθώο τραγουδάκι «Ήταν ένα 
μικρό καράβι», που ο ένας πρέπει να φαγωθεί για να 
ζήσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, η ανθρωποθυσία, προς 
όφελος του συνόλου.

Δ.Μ.Μ

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 518

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
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Κλειστό 
γυμναστήριο 
Παροικιάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αθλητικού Ομίλου 
Πάρου, υπογράφηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, 
Τ. Θεοδωρικάκο η εκτέλεση του έργου για το κλειστό 
γυμναστήριο Παροικιάς.

Η ανακοίνωση στη σελίδα του ΑΟΠ έχει ως εξής:
«Ένα όνειρο δεκαετιών παίρνει σάρκα και οστά!
Δήλωση της κας Κατερίνα Μονογυιού:
Η Παροικιά της Πάρου θα έχει πλέον το δικό της 

κλειστό γυμναστήριο. Ευχαριστώ τον υπουργό Εσω-
τερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο για την υπογραφή εκτέ-
λεσης του έργου κατασκευής κλειστού γυμναστηρί-
ου στο Ζευλάκι Παροικιάς Πάρου. Δρομολογήθηκε η 
εκτέλεση ενός αιτήματος του Α.Ο. Πάρου και του δή-
μου Πάρου που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Οι νέοι 
της Πάρου θα έχουν πλέον το δικό τους σύγχρονο 
κλειστό γυμναστήριο. Η πολιτεία καθώς και όλοι μας 
είμαστε δίπλα στους νέους για να τους προσφέρουμε 
ιδανικά πρότυπα και δημιουργική ενασχόληση στον 
αντίποδα των εύκολων λύσεων ή της αδράνειας που 
οι νέοι συναντούν συχνά γύρω τους.

Μονογυιού Κατερίνα
Βουλευτής Κυκλάδων Νέας ∆ημοκρατίας».

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης
Από τον δημοτικό συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρω-

ση» Πάρου και υπό τον τίτλο: «Τα του καίσαρος 
των Καίσαρι…», δημοσιοποιήθηκε στις 25/11/2019 
η παρακάτω ανακοίνωση:

«Το κλειστό γυμναστήριο Παροικιάς στο Ζευλάκι 
μπαίνει στο τελικό του στάδιο. Η εξέλιξη αυτή μας 
χαροποιεί, όπως και όλους τους ανθρώπους του 
αθλητισμού και ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν 
να παραδοθεί στην νεολαία της Πάρου και όχι μόνον, 
το σημαντικό αυτό έργο.

Για την ιστορία και μόνο και επειδή εμφανίζεται ο 
κάθε «πικραμένος» πολιτικός να διεκδικεί μερίδιο της 
επιτυχίας, να θυμίσουμε ότι το έργο είχε βαλτώσει 
για πολλά χρόνια και κατάφερε να «ξεμπλοκαριστεί» 
χάριν της πρωτοβουλίας του Θανάση Μαρινόπουλου 
και της ΚΔΕΠΑΠ, που μετέφεραν 400.000 ευρώ από 
το αποθεματικό στο Δήμο Πάρου, παρά τις αρχικές 
ενστάσεις του Δημάρχου. Στη συνέχεια με τη βοήθεια 
ανθρώπων του ΑΟΠ, τη συμβολή του Βαζαίου Πετρό-
πουλου και των εργαζομένων της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου ολοκληρώθηκαν τα επόμενα βήματα, 
ώστε όταν βγήκε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ» από την προηγούμενη κυβέρνηση, 
να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσου-
με τα υπόλοιπα 600.000 ευρώ.

Σε τελική ανάλυση όλα είναι χρήματα των πολιτών 
και υποχρέωση των αιρετών είναι να λειτουργούν 
σωστά, όπως έπραξαν οι προαναφερόμενοι και όχι 
να εμφανίζονται για φωτογραφήσεις οι ευκαιριακοί 
καπηλευτές.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε τις ενέργειες που έχουν 
ξεχαστεί από τον Δήμαρχο για την δημιουργία περι-
φερειακού δρόμου που θα εξυπηρετεί το Κλειστό και 

την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις στο αγροκήπιο Νάουσας που έχει πα-
ραπέμψει στις καλένδες.

Επαναλαμβάνουμε ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
για την είσοδο του κλειστού στο Ζευλάκι Πα-
ροικίας στην τελική ευθεία και θα επιδιώξουμε 
με κάθε τρόπο την υλοποίηση του στο συντομό-
τερο δυνατό χρόνο».

Τι υποστηρίζει ο δήμος
Για το θέμα του κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι, 

από τη δημοτική πλειοψηφία υποστήριξαν τα παρα-
κάτω:

Μ. Κωβαίος:
«Τα καταφέραμε και αυτή τη φορά! Το κλειστό της 

Παροικίας γίνεται πραγματικότητα».
Δ. Σαρρή Παπακυρίλλου:
«Συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία του δήμου 

μας για την πολύ καλή προετοιμασία του φακέλου και 
την ωρίμανση του έργου του κλειστού γυμναστηρίου 
της παροικίας! Τα τελευταία ταξίδια του δημάρχου και 
οι σχετικές επαφές του απέφεραν τους πολυπόθη-
τους καρπούς για να αποκτήσουμε και στην Παροικιά 
ένα ακόμη έργο πνοής για τα παιδιά μας».

Ηλ. Κουντρομιχάλης:
«Το κλειστό της Παροικίας εντάχτηκε στο πρόγραμ-

μα «Φιλόδημος» με υπογραφή ΥΠ. ΕΣ. και με την πα-
ρέμβαση της Κατερίνας Μονογυιού. Προχωράμε...δεν 
σταματάμε... Σειρά έχει το στάδιο της Νάουσας... όλοι 
να προσπαθήσουμε για την ένταξη και αυτού του έρ-
γου στο ίδιο πρόγραμμα. Δήμος και κοινωνία μαζί για 
ακόμη μια καλύτερη Πάρο».

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
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Έχω να πω…
Πολλές φορές σκεφτόμαστε και νιώθουμε πράγμα-

τα που θέλουμε να τα εξωτερικεύσουμε αλλά δεν το 
κάνουμε. Είτε από φόβο, είτε από ντροπή, είτε απλά 
επειδή πρέπει να είμαστε «σωστοί» και να μην προκα-
λούμε. Και όσο πιο κλειστή είναι η κοινωνία στην οποία 
ζούμε, τόσο πιο δύσκολο είναι να εκφραστούμε.

Αυτή τη φορά, τα παιδιά απευθύνονται σε διάφορες 
κατηγορίες ανθρώπων, και λένε αυτό που σκέφτονται 
και νιώθουν. Χωρίς να φοβούνται τι θα πει ο γείτονας, 
αν θα υποστούν bullying, αν θα επιπληχθούν από γο-
νείς, και αν θα πάρουν αποβολή.  Η παιδική ψυχή δεν 
πρέπει να κατακλύζεται από ενοχές. Το παιδικό μυαλό 
δεν πρέπει να «παλεύει» με την καρδιά. Και τα παιδι-
κά στόματα δεν πρέπει να κλείνουνε ποτέ. Γιατί εκείνα 
μόνο λένε την αλήθεια.

Σημείωση: Τα ονόματα, ουδεμία σχέση έχουν με την 
πραγματικότητα!

Προς τους συνομήλικούς μου…

Ελπίδα: «Να προσέχετε! Οι πειρασμοί (ναρκω-
τικά, τσιγάρα, κακές παρέες) είναι πολλοί, γι’ αυτό 
προφυλάξτε τους εαυτούς σας και μη λυγίζετε. Μην 
αφήσετε κανένα «πρόβλημα» να σας καταστρέψει. 
Αντιμετωπίστε το με κάθε άλλο τρόπο. Γιατί η αυτο-
καταστροφή σου δεν είναι φυγή από το πρόβλημα».

Στέφανος: «Μην κάνετε bullying, μην κοροϊδεύετε 
και σταματήστε το πολύ βρίσιμο. Κάποια παιδιά είναι 
πιο ευαίσθητα».

Νίκος: «Μην καπνίζετε και μην πίνετε τόσο πολύ, 
γιατί μπορεί να θέλετε να τραβάτε τα βλέμματα, αλλά 
δεν τα τραβάτε με θετικό τρόπο. Μη τρέχετε με τα 
μηχανάκια και μη κάνετε σούζες. Κάποιοι νομίζουν ότι 
είναι μαγκιά, αλλά καλύτερα να μην είσαι τόσο μάγκας 
και να ’σαι ζωντανός, παρά να είσαι μάγκας νεκρός. 
Μη δίνετε σημασία σε όλους όσοι λένε άσχημα πράγ-
ματα για σας. Γιατί κάποιος που λέει κάτι μπορεί να 
είναι τρεις φορές χειρότερος απλά να μην το δείχνει. 
Βρείτε τη δύναμή σας και μη σας νοιάζει τι λέει ο 
καθένας. Ο μόνος που κάνεις κακό δίνοντας σημασία 
είναι ο εαυτός σου, γιατί πληγώνεσαι». 

Αγάπη: «Να είστε ειλικρινείς. Εμένα προσωπικά με 
ενοχλεί η κοροϊδία και το ψέμα. Νιώθω πως έτσι δε 
μπορώ να εμπιστευτώ τον άνθρωπο απέναντί μου και 
να του εκφράσω ό,τι με απασχολεί. Η κοροϊδία είναι 
άσκοπη και χωρίς νόημα».

Σπύρος: «Πρέπει να δείχνουμε στους φίλους μας 
και στους αγαπημένους μας ανθρώπους ότι τους 
χρειαζόμαστε. Να σεβόμαστε και να βοηθάμε τους 
συνανθρώπους μας. Δεν ξέρουμε τι έχουν περάσει 
και γιατί βρίσκονται σε αυτή τη θέση που βρίσκονται. 
Πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον μας, το 
νησί μας. Σκύψε, μάζεψε το σακουλάκι που κάποιος 
χωρίς συνείδηση πέταξε στο δρόμο χωρίς να ξέρει 
τις συνέπειες. Επειδή δεν το μάζεψε κανείς δε σημαί-
νει ότι είναι ντροπή να το κάνεις εσύ, ίσα ίσα που είναι 

ευχαρίστηση να κάνεις το σωστό».
Ελευθερία: «Μη φοβάστε να δείξετε και να πείτε 

ότι είστε διαφορετικοί επειδή οι πιο μεγάλοι το θεω-
ρούν παράλογο. Τίποτα δεν είναι «αφύσικο».

Γιάννης: «Αγόρια και κορίτσια, ας σταματήσουμε 
να ακολουθούμε τη φράση «μεγάλωσε», καθώς όλοι 
το εκλαμβάνουμε ως «ενηλικιώσου». Αλλά δεν εννο-
ούν αυτό. Ώριμος κατά τη γνώμη μου είναι αυτός που 
φέρεται όπως πρέπει για την ηλικία του. Δηλαδή ο 
17ρης ως 17ρης, ο 40ρης ως 40ρης κλπ. Βρείτε όλοι 
το χρόνο για τον εαυτό σας, μην καταπιέζεστε χωρίς 
λόγο και αιτία». 

Προς τους γονείς…

Ελπίδα: «Μαμά και μπαμπά σας ευχαριστώ που 
με μάθατε να σκέφτομαι λογικά πριν πράξω, να έχω 
κίνητρο για τις πράξεις μου την καλοσύνη και όχι το 
συμφέρον, να σέβομαι και να συγκρατώ τον εαυτό 
μου και άλλα πολλά. Αγαπητοί γονείς πρέπει να είστε 
τα σωστά πρότυπα για τα παιδιά σας. Μακάρι να ήταν 
όλοι οι γονείς σαν τους δικούς μου».

Σωτήρης: «Αφήστε τα παιδιά σας να κάνουν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα και μη βάζετε μπροστά 
τα δικά σας όνειρα».

Ειρήνη: «Κάποιοι λέτε πως ευθύνεται η έλλειψη 
χρόνου, αλλά δεν είναι έτσι. Να κάθεστε και να αφιε-
ρώνετε έστω μια ώρα από τη μέρα σας για να μιλάτε 
στα παιδιά σας και κυρίως να τα ακούτε. Γιατί τα παι-
διά έχουν ανάγκη από επικοινωνία και να ξέρουν ότι 
έχουν κάποιον να τα ακούει και να τα καταλαβαίνει». 

Νίκος: «Να μην είστε υπερβολικά καταπιεστικοί και 
μη σας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Μη περιμένετε ότι 
η επιτυχία θα έρθει από το διάβασμα μόνο και από 
τα πτυχία. Η ευτυχία έρχεται από αυτό που «γεμίζει» 
τον καθένα. Αφήστε τα παιδιά να βγαίνουν και δείξτε 
τους εμπιστοσύνη. Αν δεν αφήσεις τα παιδιά να βγουν 
τώρα, θα βγουν στα 18 και θα κάνουν ό,τι δεν έκαναν 
όλα τα χρόνια που τα είχες κλεισμένα μες στο σπίτι. 
Και εννοείται μη χτυπάτε τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει 
δικαιολογία. Απλά μη χτυπάτε τα παιδιά σας». 

Σπύρος: «Αγαπητοί γονείς, σίγουρα αγαπάτε τα 
παιδιά σας. Τα παιδιά όμως χρειάζεται να το ακού-
νε. Αποδεχτείτε τα με ό,τι παραξενιές κι αν έχουν 
και αγκαλιάστε τα. Δείξτε τους ότι μπορούν να σας 
εμπιστεύονται χωρίς να αντιδράτε, γιατί διαφορετικά 

θα τα κάνετε να μη σας λένε τίποτα. Αφιερώστε μας 
χρόνο, αφήστε τις δουλειές σας και βγείτε μια βόλτα, 
παίξτε ένα επιτραπέζιο και αναθέστε τους δουλειές, 
έτσι ώστε να σας βοηθούν και να κάνετε παρέα ταυ-
τόχρονα».

Ελευθερία: «Το ότι δε σας μιλάμε για πολλά θέμα-
τα δεν είναι δικό μας φταίξιμο. Εσείς οι ίδιοι δεν τα 
αποδέχεστε και διαφωνείτε, γι’ αυτό και αποφεύγου-
με να σας μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πως θα 
καταλήξει σε καυγά».

Προς τους καθηγητές…

Σωτήρης: «Εκτός από το να διδάσκετε, να προ-
σπαθείτε να κρατάτε φιλίες με τα παιδιά και να τα 
βοηθάτε σε προβλήματα ζωής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού».

Μαρία: «Με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν κρίνετε 
αντικειμενικά τους μαθητές. Δηλαδή κάποιες φορές 
μας κρίνετε με βάση συμπάθειας, πράγμα που ισχυ-
ρίζεστε ότι δεν κάνετε, αλλά ισχύει. Ο βαθμός που 
παίρνουμε δεν είναι με βάση την αξία μας ή αυτό που 
έχουμε δείξει. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, σας είμα-
στε ευγνώμων γιατί χάρη σε εσάς καταφέρνουμε να 
εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας με γνώσεις».

Νίκος: «Σε παιδιά με νοητικά προβλήματα δεν 
υπάρχει λόγος να φωνάζετε και να τα προσβάλετε. 
Μην είστε πολύ αυστηροί μαζί τους, σκεφτείτε πως 
αν ήταν δικά σας παιδιά ούτε εσείς θα θέλατε να τα 
μειώσει κανείς. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά και είναι 
ίσα. Το αν διαβάζουν δεν τα κάνει ξεχωριστά ή πιο 
έξυπνα από τα υπόλοιπα, ούτε τα κάνει καλύτερα παι-
διά».

Θάνος: «Θα ήθελα να εξηγούσατε κάποια πράγμα-
τα που βλέπετε ότι δεν καταλαβαίνουμε καλύτερα και 
να μας δίνατε περισσότερα παραδείγματα και εικόνες. 
Επίσης, να μη μας θέλετε στρατιωτάκια γιατί είμαστε 
παιδιά και σε αυτή την ηλικία μπορεί να κάνουμε λίγο 
παραπάνω φασαρία».

Σπύρος: «Αγαπητοί καθηγητές, κάντε τους μαθητές 
σας παιδιά σας, βοηθήστε τους και μη διστάζετε να 
ρωτάτε συνέχεια αν δεν καταλαβαίνουν κάτι. Κάντε το 
μάθημα ενδιαφέρον ώστε τα παιδιά να το αγαπήσουν. 
Προσωπικά έχω δει μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες 
να μειώνεται επανειλημμένα από καθηγητή, χωρίς να 
του έχει δώσει τη παραμικρή αφορμή».

Ελευθερία: «Το να κρίνεις ένα παιδί και να βγά-
ζεις συμπεράσματα γι’ αυτό από τις ικανότητές του 
και την πρόοδό του στο σχολείο ή από την εμφάνισή 
του είναι άδικο». 

Δεν έχουν σημασία κάποιες φορές οι προθέσεις μας, 
αλλά το πως εκλαμβάνονται και τι συνέπειες έχουν 
στους γύρω μας. Τίποτα δεν εννοείται και τίποτα δεν 
είναι δεδομένο για τα παιδιά. Και κάτι που πιστεύουμε 
πως θα περάσει απαρατήρητο, κάποιες φορές αφήνει 
σημάδι. Μιλήστε στα παιδιά, και κυρίως, ακούστε τα 
παιδιά. Ακόμα κι όταν ψιθυρίζουν…

Ελευθερία Χανιώτη

Νεολαία
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Λαϊκή 
συνέλευση

Την Κυριακή 14/11/2019, πραγματοποιήθηκε η λα-
ϊκή συνέλευση των κατοίκων της Παροικιάς –από την 
Τοπική Κοινότητα-, που στόχο είχε να ακουστούν οι 
απόψεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
πολύπαθη πρωτεύουσα του νησιού μας.

Αφού έγινε ενημέρωση για τη δραστηριότητα της 
δημοτικής κοινότητας, το προεδρείο έθεσε τα θέμα-
τα που ήταν η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της 
δημοτικής συγκοινωνίας, η ενεργοποίηση  των υπηρε-
σιών του δήμου για τα επικίνδυνα κτίρια για την υγεία 
και την ασφάλεια των κατοίκων του οικισμού, η μελέ-
τη οδοσήμανσης και αντικατάσταση των κατεστραμ-
μένων πινακίδων, η αποκατάσταση των κοινοχρήστων 
χώρων που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, η θετική γνωμοδότηση αιτήματος 
του Λυκείου για τη φύλαξη του αύλειου χώρου του και 
αλλαγή της χρήσης του, ώστε να χαρακτηριστεί δημό-
σια αυλή, η πρόταση για αγορά χώρων στάθμευσης 
και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα και στο πλαίσιο 

του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που υπήρχε, έγι-
ναν ορισμένες αλλαγές στο ήδη ψηφισμένο πρόγραμ-
μα από το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τέλος, η δημοτική κοινότητα προχώρησε σε ανα-
κοίνωση σχετικά με τη στέγασή της και η πρόεδρος, 
Μαργαρίτα Αργουδέλη είπε ότι η εκτελεστική επιτρο-
πή του δήμου αποφάσισε τη στέγαση της κοινότητας 
στο δημοτικό κτίριο πίσω από το ΚΑΠΗ, που στέγαζε 
παλαιότερα τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Δήλωση Αργουδέλη
Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς, 

Μαργαρίτα Αργουδέλη, για το παραπάνω θέμα έκανε 

την παρακάτω ανακοίνωση:
«Επιδιώκοντας μία σχέση άμεσου και διαδραστικού 

χαρακτήρα, το συμβούλιο της Κοινότητας πραγματο-
ποίησε την προηγούμενη Κυριακή, συνέλευση κατοί-
κων. Σκοπός της πρόσκλησης ήταν η συμμετοχή των 
πολιτών στην καταγραφή και ιεράρχηση  των προτά-
σεων εκείνων που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες 
όπως εκείνοι τις αντιλαμβάνονται και θα υπαγορεύ-
σουν την δράση μας.

Κανένα όραμα για ένα καλύτερο αύριο δεν μπορεί 
να ευδοκιμήσει χωρίς την ενεργοποίηση όλων. Ο θε-
σμός της συνέλευσης αποτελεί ένα δίαυλο επικοινω-
νίας ώστε το συμβούλιο, που εισηγείται προτάσεις για 
τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο δήμος, 
να λειτουργήσει ως ενισχυτής της φωνής των πολι-
τών. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται, 
να έχουν το βήμα να εκφράζουν την άποψη τους και 
με τη συμμετοχή τους να μπορούν να διαμορφώνουν 
το πλαίσιο που επιθυμούν να κινείται η δημοτική μας 
αρχή. 

Η συνέλευση της Κυριακής αναδύει ένα αίσθημα 
αισιοδοξίας ως προς την αποδοχή που εισέπραξε 
από τους παρευρισκομένους και αποτελεί την απαρχή 
μίας αδιάκοπης προσπάθειας αμφίδρομης σχέσης και 
επικοινωνίας με τους πολίτες».

Νέα πρόεδρος 
στον ΧΥΤΑ

Με εννέα ψήφους στη δημοτική σύμβουλο Χριστίνα 
Δαφερέρα Κάλλους, έναντι τεσσάρων ψήφων στον 
δημοτικό σύμβουλο Φραγκίσκο Κεφάλα, ο ΣΥΔΙΣΑΠΑ 

(ΧΥΤΑ) εξέλεξε νέα πρόεδρο.
Οι εννέα ψήφοι υπέρ της κ. Δαφερέρα Κάλλους 

προέρχονταν από τους οκτώ δημοτικούς συμβούλους 
του κ. Κωβαίου, συν την ψήφο του εκπροσώπου της 
Αντιπάρου, ενώ οι τέσσερις ψήφοι του κ. Κεφάλα προ-
έρχονταν από τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρω-
σης. 

Ομοίως με 9-4 ψήφους για τη θέση του αντιπροέ-
δρου του ΣΥΔΙΣΑΠΑ εξελέγη ο δημοτικός σύμβουλος 

της πλειοψηφίας, Γ. Τριπολιτσιώτης, ενώ εκ μέρους 
της Λαϊκής Συσπείρωσης υποψήφια για τη θέση της 
αντιπροέδρου ήταν η δημοτική σύμβουλος, Μ. Τριπο-
λιτσιώτη – Τσουνάκη.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η αύξηση πλέον 
της αποζημίωσης των αιρετών στον ΧΥΤΑ, καθώς ο 
μισθός της νέας προέδρου θα φτάσει τις 2500 ευρώ 
(1900 μισθός και 600 ασφαλιστική κάλυψη).

Παροικιά

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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Φοίνικας: 
Σύμβολο δόξας

Η λέξη φοινικιά προέρχεται από την αρχαία λέξη 
«φοίνιξ» που σημαίνει πορφυρός, βαθυκόκκινος. Ο 
φοίνικας είναι αυτοφυές φυτό της Ελλάδας και μάλι-
στα με πάρα πολλούς συμβολισμούς και μύθους. 

Βέβαια πολλοί το αμφισβήτησαν, λέγοντας ότι είναι 
φυτό εισαγωγής, αλλά αυτό δεν ευσταθεί, γιατί τον 
φοίνικα π.χ. στην Κρήτη εκτός του Βάϊ, τον βρίσκουμε 
και σε όλους τους άλλους νομούς και όπως αναφέ-
ρεται από τον Θεόφραστο, υπάρχει χαραγμένος στα 
νομίσματα της Ιεράπυτνας (Ιεράπετρας) ήδη από το 
300 π.χ. 

Ιστορικά ο φοίνικας ήταν γιός του Κάδμου, βασιλέα 
των Θηβών και ιδρυτής της Φοινίκης. Έτσι ονόμαζαν 
οι αρχαίοι Έλληνες, ολόκληρη τη γη της Παλαιστίνης, 
δηλαδή γη των φοινικόδεντρων. Στην αρχαία Ελλάδα, 
τα φοινικόδεντρα φύτρωναν και μάλιστα σε αφθονία 
και σε μεγάλες εκτάσεις. Απαντάται σε διάφορα είδη, 
όπως η χουρμαδιά, ο χαμαίρωπας, ο φοίνικας του Θε-
όφραστου, ο κανάριος και ο παλαμοειδής (palm tree). 

Ο φοίνικας, δεν είναι απαιτητικό δέντρο όσον αφο-
ρά την ποιότητα του εδάφους, που φυτεύεται. Εδάφη 
αμμώδη και πλούσια σε οργανική ουσία όμως, ενι-
σχύουν την ανάπτυξή του και καλό είναι να φυτεύεται 
σε ηλιόλουστα σημεία. Είναι ανθεκτικά δέντρα, τόσο 
στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, όσο και 
στην ξηρασία. Όμως τα συχνά ποτίσματα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό του 
σύστημα. Πολλαπλασιάζεται με τον σπόρο του και με 
παραφυάδες, την άνοιξη. 

Ο φοίνικας στην αρχαία Ελλάδα, ήταν σύμβολο τόσο 
του αθλητισμού και της δόξας, όσο και της ενότητας 
– αδελφοσύνης, στην ολυμπιακή θρησκεία και αυτό 
επειδή ο φοίνικας έχει ωραίο παράστημα, όπως ο 
αθλητής. Έτσι, εκτός του στέφανου αγριελιάς ή δάφ-
νης, ο αθλητής - νικητής λάμβανε και κλάδο φοίνικα.

Με κορμό ευθύ και κατακόρυφο, μπορεί να φτάσει 
τα 20 μέτρα ύψους και διάμετρο κόμης τα 8 μέτρα. 
Αναπτύσσεται αργά και τα φύλλα του φτάνουν τα 4 
μέτρα μήκους. Παράγει μικρούς κίτρινους καρπούς. 
Το ρυγχοφόρο σκαθάρι, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός 
του, αφού έχει ήδη εξολοθρέψει χιλιάδες φοίνικες και 
απειλεί και τους υπόλοιπους. Ήρθε στην Ελλάδα μετά 
το 2.000 μετά από εισαγωγή για τα έργα των Ολυ-
μπιακών αγώνων της Αθήνας. Το «κόκκινο» σκαθάρι 
εισχωρεί και αναπτύσσεται στα εσωτερικά τμήματα 
των φοινικοειδών από τα οποία τρέφεται, όπου συνε-
χίζει να αναπτύσσεται και να αναπαράγεται, μέχρι να 
καταστρέψει ολοκληρωτικά τα δέντρα. Οπότε, μετακι-
νούνται στην επόμενη κοντινή φοινικιά.

Ο εντοπισμός της αρχικής προσβολής είναι δύσκο-
λος, όπως δύσκολη είναι και η αντιμετώπισή του. Η 
δε ζημιά στα δέντρα, προκαλείται από τις προνύμφες. 
Στο νησί μας η προσβολή είναι μεγάλη. Εκτός από τον 
κανάριο που είναι η βασική τροφή του έχει εισβάλει 
και στις πιτσάρδιες (Βενταλοειδής) Η διαχείριση του 
προβλήματος για την αντιμετώπιση του σκαθαριού 
είναι δύσκολη και χρειάζεται συμβουλή γεωπόνου με 
γνώση του θέματος.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Το ΜέΡΑ25 
στις Κυκλάδες

Η Προσυνεδριακή Επιτροπή Κυκλάδων του ΜέΡΑ25 

(Π.Ε.Σ. Κυκλάδων), καλεί τους/τις Κυκλαδίτες και Κυ-

κλαδίτισσες φίλους/ες του ΜέΡΑ25 να εμπλουτίσουν 

τον προσυνεδριακό διάλογο με τη ενεργό συμμετοχή 

τους. 

Στη σχετική ανακοίνωση που υπογράφουν τα μέλη: 

Θανάσης Δούβας (Σύρος), Άγγελος Δρούγας (Σαντο-

ρίνη), Τόνια Παντελαίου (Πάρος), Μάνος Σταυριανός 

(Νάξος & Πάρος), μεταξύ άλλων σημειώνουν:

«Δε θέλουμε να παίρνονται αποφάσεις για μας χω-
ρίς εμάς. Η γνώση και η αγάπη καθενός και καθεμιάς 
για τον δικό μας τόπο και τη δική μας ζωή, οι δικές 
μας ιδέες και προτάσεις για τις μεγάλες επιλογές, η 
προσωπική συμμετοχή και ευθύνη είναι ο μοναδικός 
πραγματικός μονόδρομος για την δημοκρατική ευη-
μερία των νησιών και της χώρας μας.

Συνοδοιπόροι στις Κυκλάδες, ο λόγος μας πρέπει 
να ακουστεί και η φωνή μας πρέπει να αναγνωριστεί. 
Αν δεν αναδείξουμε καθένας και καθεμιά από εμάς 
τα προβλήματα του τόπου μας, αν δεν αναζητήσουμε 
εμείς τρόπους για την ευημερία των νησιών μας, τότε, 
ποιός; Γίνε κι εσύ μέλος του ΜέΡΑ25 στις παρακάτω 
σελίδες και επικοινώνησε μαζί μας στο kyklades@
mera25.gr Σελίδες εγγραφής στο ΜέΡΑ25:

https://i.mera25.gr/el/pages/mera25 και https://
www.facebook.com/groups/mera25kyklades/».

Επίσκεψη 
Συρμαλένιου

Το Σάββατο 23/11/2019 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, επισκέφθηκε την Πάρο, 
όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση της Οργάνωσης Με-
λών του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου. 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα της υποδοχής 
των νέων μελών, η ανασυγκρότηση της οργάνωσης με 
συγκρότηση επιτροπών θεματικού χαρακτήρα, καθώς 
επίσης και η ανάδειξη τόσο στο κοινοβούλιο, όσο και 
σε τοπικό επίπεδο κρίσιμων ζητημάτων που απασχο-
λούν το νησί.

Ακόμα, την Κυριακή 24/11, ο βουλευτής επισκέ-
φθηκε την Αντίπαρο και συμμετείχε στην εκδήλωση 
υπό την αιγίδα του δήμου για την επέτειο της Εθνικής 
Αντίστασης, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του 
Αγίου Γεωργίου, όπου κατά τη διάρκεια της κατοχής 
διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα, που οδήγη-
σαν στη φυλάκιση και εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών 
και Αντιπαριωτών από τους γερμανούς και ιταλούς 
κατακτητές. Το ιστορικό των γεγονότων παρουσίασε 
ο δήμαρχος Τάσος Φαρούπος.

Εθνική 
Αντίσταση

Με τίτλο: «Η Ελλάδα της αντίστασης, 77 χρόνια 

μετά, παραμένει ζωντανή και βαθειά χαραγμένη στην 

μνήμη μας», η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου 
Αντιπάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοί-

νωση:

«Τιμούμε τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, 

όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που όρθωσαν 

το ανάστημά τους και οργανώθηκαν σε πατριωτικές, 

αντιφασιστικές μικρές και μεγάλες αντιστασιακές ορ-

γανώσεις πολεμώντας, με όποιο μέσον μπορούσαν, 

τον ξένο κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες 

του.

Τιμούμε όσους πήραν μέρος στην ανατίναξη της γέ-

φυρας του Γοργοπόταμου, που ήταν κορυφαία πράξη 

της Εθνικής Αντίστασης.

Τιμούμε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση το 

ΕΑΜ και μαζί τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και την Εθνική 

Αλληλεγγύη, που σε πόλεις και χωριά, σε βουνά και 

πεδιάδες έγραψαν λαμπρές σελίδες ηρωισμού και 

αυταπάρνησης, αφήνοντας στις νεότερες γενιές, ως 

παρακαταθήκη και οδηγό, το πνεύμα της Αντίστασης 

ενάντια σε όποιον επιβουλεύεται την ακεραιότητα της 

πατρίδας μας, αλλά και ενάντια στον φασισμό, την 

ακροδεξιά, τον εθνικισμό και την κρατική βία και κα-

ταστολή.

Τα νησιά μας, η Πάρος και η Αντίπαρος, τα δύσκολα 

εκείνα χρόνια της γερμανική και της ιταλικής κατοχής 

πλήρωσαν βαρύ τίμημα με φυλακίσεις, βασανιστήρια 

και εκτελέσεις συμπατριωτών μας, αλλά και μεταφο-

ρά τους στα κολαστήρια της ναζιστικής Γερμανίας, 

από τα οποία ορισμένοι δεν επέστρεψαν.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να πάρουν 

μέρος, στις εκδηλώσεις της Κυριακής, αποτίοντας 

ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνί-

στηκαν, γνωστούς και άγνωστους για τη λευτεριά της 

πατρίδας μας. Η Ελλάδα της αντίστασης, 77 χρόνια 

μετά, παραμένει ζωντανή και βαθειά χαραγμένη στη 

μνήμη μας φωτίζοντας τον ανηφορικό δρόμο των 

αγώνων του λαού μας για διεύρυνση της δημοκρατί-

ας με δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη».
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(2ο μέρος)
Στην Πάρο η καλλιέργεια του αμπελιού και η πα-

ραγωγή κρασιού γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, και το 
παριανό κρασί ήταν ονομαστό από την αρχαιότητα. Το 
αμπέλι και το κρασί έπαιξε σπουδαίο ρόλο και συνέ-
βαλε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της οικονομίας και την 
άνθιση του εμπορίου στην Πάρο. 

Στο ορεινό χωριό τις Λεύκες, η καλλιέργεια του 
αμπελιού και η παραγωγή κρασιού, αποτελούσε μια 
από τις σημαντικότερες ασχολίες των κατοίκων (βλ. 
Ευάγγ. Νικ. Καστανιάς: «Λεύκες Πάρου πεντέμισι αιώ-
νες Ιστορία», σελ. 276). Σ’ αυτό συνετέλεσε, κυρίως το 
έδαφος της περιοχής και η ιδιαίτερη μορφολογία του. 

Οι εκτάσεις που είχαν στη διάθεσή τους οι λευκιανοί 
αγρότες για να καλλιεργήσουν, βρίσκονται οι περισ-
σότερες στις πλαγιές των λόφων και των βουνών και, 
ανάλογα με τη θέση τους, την κατάσταση του εδά-
φους και την απόδοσή τους, τους είχαν δώσει και ανά-
λογες ονομασίες.

Χωράφια: έλεγαν όλα τα κτήματα που μπορού-
σαν να τα καλλιεργήσουν. Κυρίως όμως, εννοούσαν 
εκείνα, που το έδαφός τους δεν παρουσίαζε μεγάλη 
κλίση, δεν είχε πεζούλες (τοίχους από ξερολιθιά που 
συγκρατούσαν το χώμα) και βράχους, ή είχε, αλλά 
ελάχιστους, και των οποίων η απόδοση όταν τα καλλι-
εργούσαν  (έσπερναν) με δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, 
μιγάδι), κρινόταν ικανοποιητική.

Ψαρόγες και ψαρόγια: (από το ψαρά + γη, βλ.  
Ν. Χ. Αλιπράντης Λεξικό, σελ. 605), έλεγαν τα κτήμα-
τα που βρίσκονταν στις πλαγιές των λόφων και των 
βουνών, είχαν πεζούλες, βράχους, λίγο χώμα, η καλ-

λιέργειά τους παρουσίαζε δυσκολίες και η απόδοσή 
τους σε σιτηρά ήταν κάτω του μετρίου. Τις ψαρόγες 
τις έλεγαν και πλακούρες (πλακ’ρές, κατά το Λευκιανό 
ιδίωμα), γιατί κάτω από το ελάχιστο χώμα που είχαν, 
υπήρχαν βράχια (αγκρεμνά) σαν πλάκες, που δεν επέ-
τρεπαν στο νερό της βροχής να εισχωρήσει στο έδα-
φος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανοιγούρες 
(ανιγ’ρές), ανοίγματα δηλαδή στο έδαφος ή στις σχι-
σμές των βράχων, από όπου έβγαινε το νερό.

Τσαλέπια: (συνών. χαλέπη, βλ. Ν. Χ. Αλιπράντης 
Λεξικό, σελ. 558), έλεγαν τα κτήματα που ήταν ακα-
τάλληλα για οποιαδήποτε καλλιέργεια, γιατί ήταν βρα-
χώδη και άγονα. Ήταν κατάλληλα μόνο για βοσκή των 
ζώων. Μερικοί Λευκιανοί γεωργοί κατόρθωναν, κατα-
βάλλοντας μεγάλη προσπάθεια και πολύ εργασία, να 
μετατρέψουν το τσαλέπι, ή ένα μέρος του, σε καλλιερ-
γήσιμη έκταση.

Γράμπανα: (από το ιταλ. grebani, Βλ. Ν. Χ. Αλιπρά-
ντης Λεξικό, σελ. 302), έλεγαν τα κτήματα εκείνα που 
ήταν άγονα, έμεναν ακαλλιέργητα και είχαν μηδαμινή 
αξία.

Φυρρρόγια (Φ’ρόγια): έλεγαν τα χωράφια που 
είχαν κόκκινο χώμα, φυρρό (εξ ου και η ονομασία), και 
τα θεωρούσαν κατάλληλα και αποδοτικά για την καλ-
λιέργεια με σιτηρά.

Αμμουδάρες (Αμμ’δάρες): έλεγαν τα χωράφια 
που το χώμα τους ήταν αμμουδερό και τα θεωρούσαν 
αδύνατα. Τέτοια χωράφια ήταν τα παραποτάμια.

Πλαέρες: έλεγαν όλα γενικά τα κτήματα που βρί-
σκονταν στις πλαγιές των λόφων και των βουνών, το 
έδαφός τους ήταν επικλινές και ήταν τα περισσότερα 

από τα κτήματα που είχαν στη διάθεσή τους οι Λευ-
κιανοί γεωργοί. Τα περισσότερα από τα κτήματα αυτά 
επειδή είχαν λίγο χώμα, με δυσκολία συγκρατούσαν το 
νερό της βροχής, το οποίο αρκετές φορές παρέσυρε 
το χώμα προς το κατηφορικό μέρος του κτήματος, δη-
μιουργούσε αυλακιές στην επιφάνειά του, αδυνάτιζε 
το έδαφος και μείωνε την απόδοσή του. Για να συ-
γκρατήσουν το χώμα οι γεωργοί, έχτιζαν τοίχους από 
ξερολιθιά κάθετους προς τη ροή του νερού και παράλ-
ληλους μεταξύ τους, οι οποίοι χώριζαν την επιφάνεια 
του κτήματος σε μικρότερα τμήματα που τα έλεγαν 
πεζούλες (πεζ’λές). 

Ισόβολα (και σόβολα): χωράφια με επίπεδο έδα-
φος. Τα θεωρούσαν κατάλληλα για την καλλιέργεια 
δημητριακών.

Λακκώματα: κτήματα σε μικρές κοιλότητες της 
επιφάνειας του εδάφους. Η καλλιέργειά τους ήταν 
προβληματική.

Καύκαλα: κτήματα σε μικρά εξογκώματα της επι-
φάνειας του εδάφους. Ήταν κτήματα μικρής αξίας, 
συνήθως.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

Η αμπελοκαλλιέργεια στις 
Λεύκες
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Η κλοπή στην Πάρο
Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2009, 

διαπιστώθηκε η κλοπή τεσσάρων εικόνων από τον 
Άγιο Κωνσταντίνο Παροικιάς και το παρεκκλήσιο του 
Ευαγγελισμού. Για την κλοπή των εικόνων είχε προ-
ηγηθεί από αγνώστους σπάσιμο των λουκέτων που 
υπήρχαν στις πόρτες. Σημειώνουμε ότι εκείνη την επο-
χή (2009) δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα 
στον Άγιο Κωνσταντίνο για παρόμοια γεγονότα.

Από τον Αγ. Κωνσταντίνο κλάπηκαν δύο εικόνες. Η 
μία ήταν η εικόνα του Χριστού διάστασης 0,68Χ0,85 
με την προσωνυμία: «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων 
και Μέγας Αρχιερεύς», που είναι κρητικής τεχνο-
τροπίας και στο κάτω μέρος της εικόνας αναγράφε-
ται «Χείρ Βίκτωρος», και είναι έργο πιθανότατα, του 
αγιογράφου Βίκτωρα από την Κρήτη, τον 17ο αιώνα. 
Ο αγιογράφος, Βίκτωρας, εργαζόταν κατά παραγγελία 
στον Χάνδακα της Κρήτης και θεωρείται εις εκ των εκ-
προσώπων της Κρητικής Σχολής. Για τη συγκεκριμένη 
εικόνα (η οποία είναι αυτή για την οποία έχουμε στοι-
χεία για το τι απέγινε μετά την κλοπή της), έγινε προ-
σπάθεια –κατά προφορική δήλωση- να πουληθεί 

σε γκαλερί της Ευρώπης, αντί 100.000 ευρώ.
Η άλλη εικόνα που κλάπηκε ήταν η «Παναγία η Αμό-

λυντη» και αυτή Κρητικής τεχνοτροπίας με κάποια ιτα-
λική επίδραση του 17ου αιώνα. Ακόμα, από το παρεκ-
κλήσιο του Ευαγγελισμού κλάπηκε η εφέστια εικόνα 
του Χριστού, με τεχνοτροπία που μιμείται την Κρητική 
και στο κάτω μέρος έχει την επιγραφή: «Πήιμα Δα-
μασκηνού ιερομονάχου - ΑΧΘΜ (=1649) και η εικόνα 
«Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» του τέλους του 17ου ή 
των αρχών του 18ου αιώνα.

Τέλος, από την εκκλησία είχαν κλαπεί ένας σταυρός 
και διάφορα άλλα αντικείμενα μικρής αξίας.

Οι αντιδράσεις του Μητροπολίτη, 
Καλλίνικου

 Η Μητρόπολη Παροναξίας, σύμφωνα με όσα είπε 
στην εφημερίδα μας ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης, κ. Καλλίνικος, ενημερώθηκε για την υπόθε-
ση της δίκης των κατηγορουμένων για τη συγκρότηση 
και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τυχαία!

Συγκεκριμένα, τον Μητροπολίτη μας τον ενημέρωσε 
ένας καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, μερικές ημέ-

ρες πριν τη δίκη στις 19 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωάν-
νινα. Η  Μητρόπολη Παροναξίας ζητάει τον επαναπα-
τρισμό των εικόνων και την επαναφορά τους στον Άγ. 
Κων/νο Παροικιάς. Φυσικά, όλα τα παραπάνω εφόσον 
εντοπιστούν οι εικόνες, αφού στοιχεία υπάρχουν μόνο 
για τη μία (Ο Βασιλεύς των Βασιλέων και Μέγας Αρ-
χιερεύς), που βρέθηκε σε οίκο δημοπρασιών (Temple 
Gallery), στο Λονδίνο!

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Μητρόπολη 
Παροναξίας δήλωσε παρουσία Πολιτικής Αγωγής, 
ώστε να διεκδικηθούν οι εικόνες.

Ο δικηγόρος
Πολιτική Αγωγή εκ μέρους της Μητρόπολης Παρο-

ναξίας έχει αναλάβει ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, 
Αντώνιος Ν. Πεπελάσης.

Στην επικοινωνία που είχε η εφημερίδα μας μαζί του, 
μας εξήγησε τη μεγάλη διαδικασία που υπάρχει στην 
υπόθεση, καθώς μόνο η δικογραφία αποτελείται από 
7.500 σελίδες! Ακόμα, ο κ. Πεπελάσης μας επιβεβαί-
ωσε ότι έχει επισημανθεί μόνο η μία εικόνα (Ο 
Βασιλεύς των Βασιλέων και Μέγας Αρχιερεύς)
και η δικογραφία πρέπει να διαβαστεί πρόταση – πρό-
ταση, ώστε να βγουν περισσότερα συμπεράσματα. 
Επίσης, όπως μας είπε «η εικόνα έχει βρεθεί, αλλά δεν 
έχει αποδοθεί ακόμα».

Η δίκη
Η υπόθεση των κλεμμένων εικόνων -που αναβλήθη-

κε για τις 16/6/2020 στα Ιωάννινα-, θεωρείται μία 
από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις 
την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευ-
τικής κληρονομιάς.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω της απουσίας του εισαγγε-
λέα και κρίθηκε σκόπιμο να μην ξεκινήσει η εκδίκαση 
από την εισαγγελέα που τον αναπλήρωνε. Στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου για τη συγκρότηση και διεύθυν-
ση της εγκληματικής οργάνωσης (με βούλευμα του 
Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνων), θα καθίσει ένας αρ-
χιμανδρίτης, ένας 48χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής 
μονάδας από τα Τρίκαλα, ένας βιβλιοδέτης στο πα-
λαιοπωλείο του οποίου στο Μοναστηράκι βρέθηκαν 

Πρώτο θέμα

Τίποτα δεν έχει τελειώσει με τις 
κλεμμένες εικόνες. 
Εύκολη λεία ο Αγ. Κων/νος ή 
κάτι άλλο;
Αναπάντητα και πολλά ερωτηματικά παραμένουν για τις τέσσερις κλεμμένες 
εικόνες από τον Άγιο Κωνσταντίνο Παροικιάς, για τις οποίες σημειώνουμε ότι 
παρ’ όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τίποτα χειροπιαστό δεν 
υπάρχει σε ό,τι αφορά την επιστροφή τους στην Πάρο ή ακόμα και 
την επιβεβαίωση της εύρεσης τους.

Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων
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κλεμμένα βιβλία και Ευαγγέλια και άλλα δύο άτομα. 
Η σύλληψη του βιβλιοδέτη το 2015 ήταν αυτή που 
συνέβαλε καταλυτικά στην υπόθεση και αυτός ήταν 
που υπέδειξε τον ξενοδόχο από τα Τρίκαλα. Ο ξενοδό-
χος –γόνος γνωστότατης οικογένειας- είναι εις εκ των 
πλέον προβεβλημένων επιχειρηματιών στον χώρο του.

Η υπόθεση της εξιχνίασης στην υπόθεση ξεκίνησε 
το 2011 όταν άρχισαν να εντοπίζονται οι κλεμμένες 
εικόνες στη γνωστή γκαλερί «Temple» του Λονδίνου 
και στο Άμστερνταμ. Τον ξενοδόχο αρχικά κατονόμασε 
σε έκθεσή της η Scotland Yard. Το 2016, από τη Γερ-
μανία, επαναπατρίστηκαν συνολικά εννέα εικόνες –σε 
δύο χρονικές περιόδους- και αποδόθηκαν οριστικά 
στο Ελληνικό Δημόσιο. Άλλωστε, από το 2012 η τότε 
υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού για θέματα αρ-
χαιοκαπηλίας πληροφορήθηκε από την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση Ηπείρου ότι σε οίκο δημοπρασιών στη 
Γερμανία (Hargesheimer&Günther, έδρα Düsseldorf) 
διατίθεντο προς πώληση μεταβυζαντινά κειμήλια κλα-
πέντα από ελληνικά εκκλησιαστικά μνημεία. 

Ο κ. Καχριμάκης
Ο πρώτος που έκανε ενέργειες για τον εντοπισμό 

των κλεμμένων εικόνων –και είναι εις εκ των κύριων 
μαρτύρων κατηγορίας στην υπόθεση-, είναι ο περι-
φερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης 

Ο κ. Καχριμάκης το 2015 πληροφορήθηκε ότι μία 
από τις κλεμμένες εικόνες της περιοχής του είχε κα-
ταλήξει να πωλείται σε παλαιοπωλείο στο Μοναστη-
ράκι. Έτσι, αποφάσισε ο ίδιος να προσποιηθεί τον εν-
διαφερόμενο αγοράζοντας μία εικόνα για 500 ευρώ. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο συνελήφθη αρχικά ο παλαιοπώ-
λης – βιβλιοδέτης, ο οποίος στη συνέχεια υπέδειξε 
ως προμηθευτή του τον ξενοδόχο από τα Τρίκαλα. Ο 
παλαιοπώλης δικάστηκε για πλημμέλημα… αφού ως 
τότε (2015), οι ελληνικές Αρχές επέμεναν να εξετά-
ζουν τα χτυπήματα στην Ήπειρο και τη λεηλασία που 
γίνονταν στην περιοχή χωριστά και όχι ως μία ενι-
αία δικογραφία. Την ίδια περίοδο κλεμμένες εικόνες 
των Ιωαννίνων είχαν βρεθεί να πωλούνται στην Ολ-
λανδία σε γκαλερί («HWC Dullaert» Άμστερνταμ και 
«Zoetmulder» Ντελφτ). Αυτός ήταν και ο λόγος που 
η Scotland Yard συνέταξε την έκθεση 150 σελίδων 
–που περιλήφθηκε στη δικογραφία της υπόθεσης- και 
την έστειλε στις ελληνικές αρχές.

Η interpol 
Η Interpol μπήκε στο παιχνίδι μετά την αδυναμία 

των ελληνικών αρχών να βρουν την άκρη στη υπόθε-
ση της κλοπής των θρησκευτικών κειμηλίων από τις 
μονές και τις εκκλησίες της Ηπείρου, κυρίως στην πε-
ριοχή του Ζαγορίου. 

Η Interpol ζήτησε συνεργασία από τις αστυνομικές 
αρχές των 188 μελών της! Έτσι, στην ιστοσελίδα της 
–αναρτήθηκαν οι φωτογραφίες πολύτιμων έργων της 
θρησκευτικής κληρονομιάς μας- που κλάπηκαν τα τε-
λευταία χρόνια. Η διακριτική παρακολούθηση, ενός 
Έλληνα, που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, οδήγησε 
μετά στη γνωστή γκαλερί του Λονδίνου, στο Νότινγκ 
Χιλ.

Τα περίεργα της Πάρου
Μία σπαζοκεφαλιά για πολλούς είναι η κλοπή στον 

Αγ. Κωνσταντίνο της Παροικιάς. Έτσι, αναρωτιούνται 
πώς ένα διεθνές κύκλωμα που ουσιαστικά λεηλάτησε 
την Ήπειρο από τους θρησκευτικούς της θησαυρούς, 
ασχολήθηκε με μία εκκλησία του νησιού μας.

Πώς δηλαδή, ενώ το κύκλωμα ήξερε πρόσωπα και 
πράγματα για την Ήπειρο και πώς θα «χτυπήσει» εκεί, 
γνώριζε και για την Πάρο, και βρήκε «θύμα» την εκκλη-
σία του Αγ. Κωνσταντίνου. Όλοι φυσικά συμφωνούμε 
ότι η συγκεκριμένη εκκλησία εκείνην την εποχή είχε 
σχεδόν αφημένη όλη της την περιουσία στη «σιγουριά» 
δύο απλών λουκέτων. Να είναι μόνο η διαπίστωση ότι 
τελικά ήταν εύκολος στόχος η εκκλησία; Ναι, αλλά για 
να «μετακομίσεις» από την Ήπειρο στην Πάρο, πρέ-
πει τουλάχιστον να γνωρίζεις κάποια πράγματα ή να 
έχεις ντόπιους συνεργούς… Και βέβαια εκείνη η κλοπή 

ήταν 100% επαγγελματική, αν προσθέσουμε ότι εκτός 
των τεσσάρων εικόνων οι δράστες έκλεψαν πράγματα 
πολύ μικρής αξίας, όπως ένας μικρός σταυρός και κη-
ροπήγια. Ήθελαν δηλαδή να αφήσουν την εντύπωση 
ότι η κλοπή έγινε από κλεφτρόνια, που πήραν ότι βρή-
καν μπροστά τους…

Τα περίεργα της εκκλησίας…
Ένας από τους κύριους κατηγορουμένους στην πο-

λύκροτη υπόθεση κλοπής εικόνων από μοναστήρια και 
ναούς των Ιωαννίνων κυρίως, είναι ένας ιερωμένος 
(Αρχιμανδρίτης), ο οποίος κατηγορείται ως επικεφα-
λής της εγκληματικής οργάνωσης και του έχει απαγο-
ρευτεί η έξοδος από τη χώρα! 

Για τον Αρχιμανδρίτη, η είδηση δεν έπεσε ως «βόμ-
βα» στο χώρο της Εκκλησίας… Ο Αρχιμανδρίτης ήταν 
δεύτερος στην τάξη στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, και 
είχε εμπλακεί ουκ ολίγες φορές σε δικαστικές δια-

μάχες. Παρά ταύτα, ο συγκεκριμένος ιερωμένος είναι 
διευθυντής του Ενιαίου Πολεοδομικού Φορέα της Εκ-
κλησίας και Πολιτείας (ναοδομία) και με επιστολή του 
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο δικαστήριο Ιωαννίνων 
–για άλλη δικαστική εκκρεμότητα του Αρχιμανδρίτη-, 
εξήρε τις… αρετές του και τον κατονόμαζε ως πνευμα-
τικό του παιδί. Ακόμα, ο συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης 
είναι στον κατάλογο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, «προς 
Αρχιερατεία Εκλόγιμων», δηλαδή αύριο μπορεί να 
εκλεγεί Μητροπολίτης… Ο τοπικός Τύπος των Ιωαννί-
νων «βοά» καθημερινά για την παραπάνω κατάσταση, 
αλλά ως σήμερα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

Τέλος, για τον συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη ο εκκλη-
σιαστικός Τύπος των Αθηνών είναι έξαλλος, καθώς 
«θυμήθηκε» και περιπέτειες περασμένων ετών με τον 
ίδιο πρωταγωνιστή, ενώ αναφέρουν ότι για το θέμα 
στην Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος υπήρ-
ξαν σφοδρές αντιδράσεις από Μητροπολίτες.

Δ.Μ.Μ.

Πρώτο θέμα

Η εικόνα: Ο Βασιλεύς των Βασιλέων και Μέγας Αρχιερεύς 
Π. Πατέλης «Τα παρεκκλήσια του Αγ. Κων/νου & του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κάστρο της Παροικιάς»  
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Μικρές ειδήσεις 
Οκτώβριος 1945

- Η Ούνρα ενδιεφέρθη να στείλη δύο αυτοκίνητα διά 
την εξυπηρέτησιν της συγκοινωνίας Νάξου επί πλέον 
δε ότι και τρίτον είναι έτοιμον να σταλή προς πύκνω-
σιν της συγκοινωνίας της. Η Πάρος ως γνωστόν έχει 
ένα δρόμον ο οποίος συνδέει τέσσερα χωρία και η συ-
γκοινωνία αυτή εκτελείται με τα δυστυχή και οκνηρά 
αλλά και πεισματώδη πολλάκις τετράποδα, τα γνωστά 
γαϊδουράκια. Δεν νομίζουν οι αρμόδιοι, ότι η Πάρος 
δεν έπρεπε να μείνει εγκαταλελειμμένη και μάλιστα 
κατά την παραθεριστικήν κίνησιν; 

- Οι Γεωργοί της Πάρου στερούνται εργαλείων 
γεωργικών καθώς και λιπασμάτων. Τα κτήματα των 
έχουν να τα λιπάνουν επί μίαν ολόκληρον εξαετίαν, η 
γη ως εκ τούτου η οποία έχει ανάγκη δημιουργησίμου 
ύλης έχει εξασθενήσει τόσον ώστε να σπέρνουν και 
να μην θερίζουν. 

- Η Ούρνα, ο Διεθνής αυτός οργανισμός προς τον 
οποίον ο Ελληνικός λαός εστήριξε δικαίως τας ελπί-
δας του, ήρχισε να πυκνώνη τας διανομάς και εις την 
Πάρον προς μεγάλην ευχαρίστησιν των Παριανών. Εις 
τας τελευταίας διανομάς, εκτός από το ρύζι, σπίρτα, 
λίπος, ζάχαρι, καφέ, άλας, άλευρον και άλλα επίσης 
είδη προσετέθη και πετρέλαιον. Εις τους απόρους δι-
ενεμήθηκαν μεταχειρισμένα ενδύματα, τώρα όμως δι-
αδίδεται, ότι οι μη άποροι θα πάρουν καινούργια και 
δικαίως παραπονούνται. Ας ελπίσουμε ότι ο αρμόδιος 
υπουργός θα το αναγνωρίση έστω και επί καταβολή 
του αντιτίμου της ορισθησομένης αξίας των. Η διανο-
μή όμως ας γίνη το ταχύτερον διότι ο χειμών έρχεται 
και ο λαός της Πάρου ως λαός γεωργικός έχει μεγα-
λητέραν ανάγκην υπενδύσεως και υποσήσεως.

- Όσοι λάβουν την «Φωνήν της Πάρου» και δεν την 
επιστέψουν θα θεωρηθούν συνδρομηταί. Εν Αθήναις 
θα την ζητήσετε εις όλα τα παριανά καταστήματα. Εν 
Πάρω και Αντιπάρω η διανομή της θα ενεργηθή επιμε-
λεία των κ.κ. Προέδρων Κοινοτήτων μέχρι του διορι-
σμού αντιπροσώπου μας δι’ εκάστην κοινότητα.

- Από πολλού χρόνου το χωρίον Λεύκες στερείται 
σταθμάρχου. Κατόπιν αιτήσεώς των εστάλη από το 
υπουργείον, αλλά δυστυχώς εκρατήθη εις Παροικίαν. 
Έτσι το χωριό μένει άνευ σταθμάρχου. Παρακαλούμεν 
το υπουργείον Εσωτερικών να διατάξη αμέσως την 
τοποθέτησιν και την άμεσον μετάβασιν ενός σταθμάρ-
χου τον οποίον ζητούν οι Λευκιανοί.

- Η ηλεκτρομηχανή του σπηλαίου σταλακτιτών Αντι-
πάρου την οποίαν είχον πάρει οι Ιταλοί εις την Πάρον 

μετεφέρθη ήδη εις την Αντίπαρον, δυστυχώς όμως 
έχει υποστή ζημίας και χρήζει επισκευής.

- Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου εση-
μειώθη πτώση χαλάζης εις μέγεθος ρεβυθιού και κα-
τόπιν αυτής ραγδαιοτάτη βροχή διαρκείας αρκετών 
ωρών. Αι περιοχαί όλαι του Καμαριού και της Αγκυριάς 
υπέστησαν ανυπολογίστους ζημίας. Τα κτήματα παρε-
σύρθησαν όλα, δένδρα και αμπελώνες εξεριζώθησαν 
τόσον ώστε όπως λέγουν τα κτήματα θα μείνουν για 
πάντα ακαλλιέργητα. Δεν έμεινε ίχνος χώματος. Ακόμη 
όμως εξ αιτίας της μεγάλης αυτής νεροπομπής πα-
ρεσύρθησαν και πολλά σπίτια και μάνδρες, επνίγησαν 
πολλά ζώα όπως δε μας πληροφορούν οι παθόντες 
δεν θα υπήρχον ούτε αυτοί εις την ζωήν αν η μεγάλη 
αυτή νεροπομπή είχε διάρκειαν ημισείας ακόμη ώρας. 
Η μεγάλη αυτή καταιγίς πρώτη φορά συνέβη εις την 
Πάρον. Όλοι οι κάτοικοι της πληγείσης περιοχής ευ-
ρίσκονται εν απογνώσει, διότι ο ενσκύψας λίβας δεν 
τους άφισε τα κριθάρια και τα σιτάρια να καρποφο-
ρήσουν. Οι αμπελώνες κυριολεκτικώς εκάησαν, η συ-
κοπαραγωγή κατεστράφη σχεδόν τελείως. Η δυστυχία 
είναι απερίγραπτος. 

- Τα σταφύλια των Λευκών είχον εφέτος μεγάλην 
τιμήν, 40-45 δρχ. η οκά, ο κ. Κοντός και ο κ. Κονταρά-
τος δεν ηγόρασαν σταφύλια, ενεφανίσθη όμως ένας 
νέος αγοραστής ο Νικόλαος Χανιώτης. Αυτός ηγό-
ρασε πολλά και με καλάς τιμάς, έφτιαξε δε και μια 
δεξαμενή δίπλα στο σπίτι του για την εναποθήκευσι 
οίνου μέχρι 50.000 οκ. Εύγε στον Νικολάκι και στον 
κουμπάρο του τον Λάζαρο γιατί είναι νέα παιδιά με 
μέλλον ευρύτατον. 

- Οι εληές σε ωρισμένα μέρη όπως στο Απάτι και 
στην Λαγκάδα είναι φορτωμένες και προβλέπεται 
μεγάλη παραγωγή. Τα σταφύλια είναι σε ελεεινά χά-
λια. Του μπάρμπα Κυδωνιέως (Γρέζου) το αμπέλι στο 
Σταυρό ενώ έβγαζε 3.000 οκ. Κάθε χρόνο εφέτος 
έβαλε μόνον 600 οκάδες. 

- Εις τα Μάρμαρα μετέβησαν με το πετρελαιοκίνητο 
του Δελέντα, τρείς αξιωματικοί του Υπουργείου Αε-
ροπορίας οι οποίοι αφού εξήτασαν διέταξαν να αρ-
χίσουν αμέσως επισκευαί, αναμένεται δι’ αεροπλάνου 
ολόκληρον συνεργείον για την γενικήν επισκευήν. Οι 
Μαρμαριανοί και όλοι οι Παριανοί είναι κατενθουσια-
σμένοι διότι θα πηγαίνουν αεροπορικώς πλέον εις τας 
Αθήνας.

- Εντός ολίγων ημερών θα αρχίση η εξαγωγή της 
γλυκοπατάτας της οποίας προβλέπεται η παραγωγή 
λίαν ικανοποιητική. Τα σταφύλια εις τα Μάρμαρα είχον 
καλλιτέραν τύχην από των άλλων χωριών και ωφελή-
θηκαν αρκετά. Ηγοράσθησαν από τον αντιπρόσωπων 
του κ. Κάπαρη κ. Νικ. Χανιώτην εις την τιμήν των 40 
δρχ. την οκά.      

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

κτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

«Ε και;»
Η «φιλοσοφική βίβλος» της πολιτικής επικοινωνί-

ας, γραμμένη από θαυμάσια πολιτικά μυαλά, συμ-
βουλεύει τους πολιτικούς να φορτώνουν τα ανο-
μήματα τους προσωπικά και πολιτικά, σε οτιδήποτε 
άλλο πλην του εαυτού τους. 

Να ξεφορτώνονται τα δικά τους αμαρτήματα 
φτιάχνοντας εύκολα «αόρατους» εχθρούς, αλλά και 
αδιαφορώντας ακόμη και για την προσωπική τους 
ευθύνη. Η πιο συνηθισμένη έκφραση, στην οποία 
κλίνουν ευλαβικά το γόνυ οι «έξυπνοι» και ετοιμό-
λογοι πολιτικοί, είναι το «Ε και;». Ε και τι έγινε αν 
συνέβη αυτό ή εκείνο; Κι αν ακόμη αποδεικνύεται 
με τη γίδα στην πλάτη. Ας δούμε μερικά από τα πιο 
γνωστά «Ε και;» που έχουν εκστομίσει οι πολιτικοί 
ταγοί ή βρίσκεται στα χείλη τους, έτοιμη να βγει.

«Ε και;» ήταν η απάντηση που έδωσε ο αείμνη-
στος Πρόεδρος της Γαλλίας Μιτεράν, όταν νεαρή 
δημοσιογράφος προσπάθησε να τον «στριμώξει» 
πολιτικά, αναφέροντας το εξώγαμο του που είχε 
ανακαλυφθεί. Σε προσωπικές επιθέσεις είναι η κα-
λύτερη απάντηση. 

«Ε και;» φαίνεται ότι απαντά το πολιτικό σύστη-
μα, όταν κατηγορείται ότι έχει διαγράψει τις λέξεις 
συναίνεση και συνεννόηση. Πάνω από όλα η κομμα-
τική ταυτότητα και η επαύριο μιας εκλογικής ανα-
μέτρησης.

«Ε και;» τι έγινε αν συνεχίζονται οι ληστείες, οι 
κλοπές, οι διαρρήξεις και κάθε είδους παραβατικό-
τητα. Δε δεσμεύεται κανένας πολιτικός ότι θα κοι-
μόμαστε πλέον με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. 
Τουλάχιστον την πρώτη τετραετία.

«Ε και;» τι έγινε αν συνεχίζεται η ίδια τακτι-
κή πρόσληψης των ημετέρων, σε πολιτικές θέσεις. 
Προσφιλής απάντηση στο ερώτημα, ο αριθμός των 
προσλήψεων σε σχέση με τους προηγούμενους.

«Ε και;» ποιος νοιάζεται αν οι «προηγούμενοι» 
πιστεύουν ότι κέρδισαν στις εκλογές, αν και έχασαν 
την κυβέρνηση. Ο κλασσικός κανόνας στην πολιτική 
είναι να είσαι ο πρώτος και αυτοδύναμος για να κυ-
βερνήσεις. Μετά από εσένα, τα υπόλοιπα είναι για 
μικροπολιτική.

«Ε και;» τι έγινε που προεκλογικά είπαμε και κά-
ποιες ανοησίες, δώσαμε υπερβολικές υποσχέσεις, 
κατηγορήσαμε για καμένη γη, άδεια ταμεία, λαθρο-
χειρίες, καθεστώς και άλλα παρεμφερή. Εκλογές εί-
χαμε και όλα τα επικοινωνιακά όπλα τα ρίξαμε στη 
μάχη.

«Ε και;» είναι ηλίου φαεινότερο ότι, ό,τι θετικό 
βλέπουν οι πολίτες είναι δικό μας, για ότι αρνητικό 
ευθύνονται οι προηγούμενοι.

«Ε και;» εμείς φταίμε που το πολιτικό μας σύστη-
μα δεν ανανεώνεται, και τα ρίχνουμε όλα στον ατε-
λεύτητο βίο πολλών επαγγελματιών της πολιτικής, ή 
οι πολίτες που ενώ το στηλιτεύουν, στις εκλογές το 
επιβραβεύουν.

«Ε και;» κάναμε κάποιες άστοχες δηλώσεις, αυτό 
σημαίνει ότι αγνοούμε την ιστορία; Την επόμενη 
φορά, αν έχουμε την τύχη να παραμείνουμε στις θέ-
σεις μας, θα τις ανασκευάσουμε. Πολιτικοί είμαστε, 
εσκεμμένα λάθη κάνουμε.

«Ε και;» οι πρώτοι ή οι τελευταίοι είμαστε. Τόσα 
mea culpa και αυταπάτες έχουν πει οι προηγούμε-
νοι, εμάς θα πυροβολήσετε;

«Ε και;» απαντάμε σε όλους όσοι μας κατηγο-
ρούν, ότι ξοδεύουμε τα χρήματα που άφησαν οι 
προηγούμενοι. Στον τόκο θα τα βάζαμε; Τα μοιρά-
σαμε και αλλάξαμε άρδην το ψυχολογικό κλίμα της 
αγοράς. Τόσο δύσκολο ήταν να το είχανε σκεφτεί;

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Η σιωπή δεν 
είναι χρυσός!

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών στις 25/11/2019 οι σύλ-
λογοι γυναικών Κυκλάδων, δημοσιοποίησαν μερικά 
συγκλονιστικά στοιχεία.

Οι Κυκλαδίτικοι σύλλογοι γυναικών από το συνέδριο 
των γυναικών στη Σέριφο το 2018 άνοιξαν το ζήτη-
μα της έμφυλης βίας στα νησιά μας φωνάζοντας: «Οι 
Κυκλαδίτισσες της δημιουργίας και της προ-
φοράς λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών». 

Ακολούθησαν εκδηλώσεις στα νησιά ώστε το θέμα-
ταμπού στις μικρές κλειστές μας κοινωνίες να έρθει 
στην επιφάνεια, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση 
για τις γυναίκες-θύματα της βίας σε όλον τον κόσμο. 
Στη σχετική ανακοίνωση οι σύλλογοι σημειώνουν:

«Το φαινόμενο αφορά όλες μας: Μία στις τρεις 
γυναίκες βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών.

Οι γυναικοκτονίες βρίσκονται σε άνοδο: Κατά 
μέσον όρο, 137 γυναίκες ανά τον κόσμο δολοφονού-
νται καθημερινά από τον σύντροφό τους ή από κά-
ποιον συγγενή τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία που 
δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

Η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση: Σημειώνο-
νται ανοδικές ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, 
τα χρόνια της κρίσης, με τις γυναίκες κατά βάση να 
είναι τα θύματά της

Ο θύτης είναι συνήθως γνωστός: Πάνω από το 
60% των δηλωμένων περιστατικών βίας κατά των 
γυναικών αφορούν πρόσωπα γνωστό στα θύματα 
από τον οικογενειακό ή κοινωνικό τους κύκλο.

Σε αυτά προστίθενται πρακτικές, όπως τα φερό-
μενα εγκλήματα «τιμής» ή «πάθους», ο βιασμός ως 
στρατιωτικό όπλο σε εμπόλεμες ζώνες, ο ακρωτηρια-
σμός των γεννητικών οργάνων. Η πολιτεία και όλοι οι 
θεσμικοί φορείς πρέπει να μεριμνήσουν με απόλυτη 
προτεραιότητα για τα κάτωθι:

- εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση του πληθυσμού,
- η εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώ-
πιση κρουσμάτων βίας, 

- χρηματοδότηση των δομών και των δράσεων για 
τα παραπάνω

Κυρίως όμως πρωτεύει η αντιμετώπιση των αιτιών 
που παράγουν τη βία: ανισότητες, έλλειμμα εκπαί-
δευσης, πατριαρχικά πρότυπα ζωής. Καμία Ανοχή 
σε περιστατικά, όπως το πρόσφατο με τηλεοπτική 
εκπομπή η οποία εξευτέλιζε το θύμα γελοιοποιώντας 
την επίθεση, ή πιο παλιά, παρουσιάζοντας το θύμα ως 
θύτη λόγω ντυσίματος ή έντονης προσωπικής ζωής. 

Η τηλεφωνική γραμμή «SOS 15900» του δικτύ-
ου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων, τα Κέντρα Συμβουλευτικής 
του ΚΕΘΙ, βρίσκονται εκεί για όλες μας. Για τις Κυκλά-
δες, υπάρχει Συμβουλευτικός Σταθμός στη Σύρο. Κα-
λούμε τους Συλλόγους Γυναικών και τις Οργανώσεις 
να διεκδικήσουν το αυτονόητο: καμία γυναίκα θύμα 
λεκτικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας».

Προσέχουμε…
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω της εκδήλωσης 
διαδοχικών έντονων καιρικών φαινομένων ενημέρω-
σε τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών του 
Νότιου Αιγαίου πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, να ακολουθούν 
τις παρακάτω οδηγίες προστασίας:

- Να ελέγχουν τις υδρορροές των κατοικιών τους 
(οροφές, μπαλκόνια, βεράντες κλπ) και να βεβαιώνο-
νται για την ομαλή λειτουργία τους.

- Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, 
τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα χαμηλά εδάφη 
για τον κίνδυνο πλημμύρας 

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέ-
ματα πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

- Να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρα-
συρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέ-
σουν καταστροφές ή τραυματισμούς.  

- Να ελέγχουν αναρτημένες πινακίδες. 
- Να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα. 
- Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και 

παράκτιες περιοχές. 
- Να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρ-

χεία για οποιαδήποτε πιθανή δια θαλάσσης μετακίνη-
σή τους.

- Να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
για την πρόβλεψη του καιρού από τα ΜΜΕ.

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τό-
πους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, η διεύθυνση πολιτικής προστασίας ενημέ-
ρωσε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας υπάρχουν 
αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Και-
ρικά Φαινόμενα καθώς και από έκτακτα φαινόμενα 
καταστροφών (φυσικών και τεχνολογικών) καθώς και 
σχετικές πληροφορίες. με σκοπό την πληρέστερη ενη-
μέρωση τους. 

Τέλος, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας υπάρχει αναρτημένο έντυπο με 
οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές. 
Το κείμενο περιλαμβάνει απλές οδηγίες και χρήσιμες 
πληροφορίες για προστασία από κινδύνους όπως οι 
σεισμοί, οι κατολισθήσεις, οι δασικές πυρκαγιές, τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα κ.ά.

Γιορτινή 
μαγεία

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας διοργανώνει κατά 
τη διάρκεια της περιόδου των εορτών των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς, και συγκεκριμένα από 
28 έως και 30 Δεκεμβρίου, ένα τριήμερο δημιουργι-
κής απασχόλησης των παιδιών, με τίτλο: «Δημιουργική 
Γιορτινή Μαγεία».

Φέτος, εκτός από τις δράσεις για τα παιδιά που θα 
ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, προσκα-
λούν τις γυναίκες που δημιουργούν διάφορα χειροτε-
χνήματα (κόσμημα, διακοσμητικά κλπ), να έρθουν στην 
παρέα τους και να εκθέσουν και, γιατί όχι και να δια-
θέσουν στο κοινό, τα έργα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής έως την 10η Δεκεμβρίου 2019: κυρία Ελευθερία 
Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 2284051402 και 6945533328 .

Πρόταση για 
τα αρχαία 
λατομεία

Ο αντιπερειφερειάρχης Υγείας και έπαρχος της περι-
φερειακής ενότητας Πάρου, Κώστας Μπιζάς, έστειλε 
επιστολή στην υπουργό Πολιτισισμού και Αθλητισμού, 
Στ. Μενδώνη, καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς, σχετικά με τα αρχαία λατομεία στο Μαράθι.

Ο κ. Μπιζάς στην επιστολή του κάνει πρόταση 
απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς αρχαί-
ων λατομείων. Η επιστολή Κ. Μπιζά έχει ως εξής: 

«Αξιότιμοι,
Η σημερινή κατάσταση των αρχαίων λατομείων της 

Πάρου δεν τιμάει κανέναν μας και ιδιαίτερα τις αρχές 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες που οι έως σήμερα πρά-
ξεις τους δεν έχουν αποδώσει κάποιο θετικό αποτέ-
λεσμα.

Είναι προφανές ότι χρηματοδοτήσεις για την προ-
στασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς θα υπάρξουν στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Οπότε 
αν υπάρξουν οι απαιτούμενες συνεργασίες των αρ-
μοδίων αρχών και υπηρεσιών και εφόσον λυθεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς και συνταχθεί ένας 
πλήρης και ώριμος φάκελος για την προστασία 
και ανάδειξη των αρχαίων λατομείων της Πά-
ρου από το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θα έχει ανοίξει ο δρόμος για την 
χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού έργου.

Σας ενημερώνω ότι με πρωτοβουλία του συλλόγου 
«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» διοργανώθηκε ημερίδα στην 
Πάρο για την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων 
λατομείων της Πάρου στις 16.11.19 ενώ με διοργα-
νωτή την «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» 
θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθή-
να , στην παλιά Βουλή στις 30.11.19.  Όπως γνωρί-
ζετε υπάρχει έντονο και διαχρονικό ενδιαφέρον από 
τους πολίτες και τους φορείς της Πάρου για το σχε-
τικό θέμα.

Για τον παραπάνω λόγο σας ζητώ να προβείτε στις 
δέουσες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή απευθεί-
ας εξαγοράς των αρχαίων λατομείων στη θέση Μα-
ράθι Πάρου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης, πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού, από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 

ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 

δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 

784 565

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικι-
άζεται άµεσα παραδοσιακή µεζονέτα, 
πλήρως εξοπλισµένη, µέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2020. Πληροφορίες στο τηλ. 
6972 639 017

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 

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

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

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

∆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

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ από 3 µηνών και 

πάνω και ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟ-

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πωλούνται. Επίσης 

πωλούνται ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ, 2 τρακτέρ και τα παρελκόµενά 

τους. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 900 

855

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
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Θα χαθούν 
5231 ευρώ;

Από τις κυρίες Δήμητρα Σοφιανού και Ελένη 
Τζουγανάτου, μας στάλθηκε η παρακάτω επιστολή:

«Το καλοκαίρι του 1996, επί δημαρχίας Αργουζή, 
είχε γίνει μία σοβαρή προσπάθεια για ίδρυση Λαο-
γραφικού Μουσείου Παροικιάς. Συγκεντρώθηκαν 
αρκετά χρήματα μετά από προσωπική δουλειά, αλλά 
και δωρεές (εκδοτικοί οίκοι και τράπεζα). Μέρος των 
χρημάτων δόθηκε για τα συμβόλαια του κτηρίου 
στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθή-
κη και το οποίο όμως προοριζόταν για το μουσείο. 
Τα υπόλοιπα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό 
για το Λαογραφικό Μουσείο, που ανοίχτηκε στην Al-
pha Bank, αφού η τράπεζα είχε προσφέρει 400.000 
δραχμές για το μουσείο. Σήμερα το ποσό ανέρχεται 
σε 5231 ευρώ.

Προκειμένου να χαθούν τα χρήματα σκεφτήκαμε, 
εμείς που δουλέψαμε, να τα πάρει ο Σύλλογος Παρα-
δοσιακού Οικισμού Παροικίας στις αρμοδιότητες του 
οποίου ανήκουν και τα λαογραφικά θέματα. Μάλιστα 
πριν ένα χρόνο είχαμε πάει και βάλαμε υπογραφές 
για την εκταμίευση, η οποία όμως τελικά δεν έγινε 
και εμείς το μαθαίνουμε μόλις τώρα. Η τράπεζα υπο-
στηρίζει ότι δεν υπάρχει φορέας! Για να γίνει η εί-
σπραξη, πρέπει, λέει, ο Δήμος να κάνει αποδοχή του 
Συλλόγου; Από το σύλλογο μαθαίνουμε ότι ο Δήμος 
αρνείται, λέει ότι δεν μπορεί.

Τελικά, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Υπάρχει αυτό 
το ποσό στην Τράπεζα, είναι δικά μας τα χρήματα, 
εκτός από την προσφορά της τράπεζας, με κίνδυνο 
να χαθούν και δεν γίνεται τίποτα να τα πάρει ο σύλ-
λογος; Η επιστολή θα κοινοποιηθεί όπου μπορούμε, 
από τον τύπο, το fb, τα κεντρικά της Τράπεζας, την 
ΕΚΠΟΙΖΩ κλπ. Εάν υπάρχει δικηγόρος διαθέσιμος να 
βοηθήσει την προσπάθεια, ας επικοινωνήσει μαζί μας.

Τα χρήματα αυτά είναι προϊόν σκληρής προσπάθει-
ας και πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν και να μη 
χαθούν».

Το ιστορικό

- Στις 11/6/2018 η Alpha Bank έστειλε επιστολή 
στο λαογραφικό μουσείο Πάρου, στην οποία σημειώ-
νει ότι βάση της νομοθεσίας αν δεν πραγματοποιηθεί 
καμία συναλλαγή σε καταθετικό λογαριασμό από τον 
δικαιούχο του για χρονικό διάστημα 20 ετών, η κατά-
θεση παραγράφεται και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρε-
ται στο ελληνικό δημόσιο.

- Στις 30/10/2018 ο σύλλογος του παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς, ζητάει από τον δήμο Πάρου να 
τους παραχωρήσει βεβαίωση ότι εκείνοι έχουν την 
εποπτεία του λαογραφικού μουσείου Παροικιάς ώστε 
να μη διαγραφεί ο λογαριασμός, ενώ σημειώνουν ότι 
«από παραδρομή των τότε υπευθύνων, ο λογαρια-
σμός ΔΕΝ έχει υπογραφή δικαιούχων».

- Στις 7/11/2018 ο δήμος απαντάει στο αίτημα του 
συλλόγου ότι δεν μπορεί να τους χορηγήσει βεβαίωση 
για το λαογραφικό μουσείο, γιατί τους έχει εγκριθεί 
μόνο εγκριθεί μόνο και αποκλειστικά η παραχώρηση 
της αίθουσας, προκειμένου να την χρησιμοποιούν για 
τις συνεδριάσεις τους. Επίσης, βάση απόφασης του 
2010 έχει αποφασιστεί από τη δημοτική αρχή η ίδρυ-
ση λαογραφικού μουσείου της Παροικιάς. 

Επέτειος ή 
φιέστα;

Την περασμένη Κυριακή, οργανώθηκαν οι 20οι «Δρό-
μοι Ελευθερίας», και τα σχόλια που άκουσα δεν μου 
άρεσαν καθόλου. Διαβάζοντας δε και το εύστοχο σχό-
λιό σας  του φύλλου της 22/11 για την γενικότερη 
τάση ευτελισμού των επετείων, θεώρησα ότι θα ήταν 
χρήσιμο να φρεσκάρω τις μνήμες.

Το 1999, επί προεδρίας Σικαλιά-Παπαγεωργίου, ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγκαιριάς, αποφά-
σισε να διοργανώσει τους δρόμους ελευθερίας με 
σκοπό να τιμήσει τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου 
αφ’ ενός και να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας ότι 
τίποτε δεν κερδίζεται στη ζωή χωρίς αγώνα αφ’ ετέ-
ρου.

Και σ’ αυτό το πνεύμα, οι δάσκαλοι μίλησαν προ-
παρασκευαστικά για την επέτειο, έβαλαν τα παιδιά 
να γράψουν εκθέσεις πάνω στο θέμα, σύσσωμο το 
συμβούλιο φρόντισε για την αρτιότητα της φιλοξενί-
ας των παιδιών, καθώς φιλοδοξούσαμε να παγιωθεί 
σαν ένας αγώνας που αφορούσε όλα τα παιδιά της 
Πάρου, την επιλογή της ανάλογης μουσικής, ομιλίες 
πάνω στο θέμα και απονομή τιμητικών περγαμηνών 
σε όλα τα παιδιά (για να παγιωθεί στο μυαλό τους η 
ιδέα ότι αυτόν που πρέπει κυρίως να ξεπερνάμε είναι 
ο εαυτός μας).

Το αποτέλεσμα αυτής της πραγματικά συλλογικής 
και οργανωμένης δουλειάς ήταν η απόλυτη επιτυχία 
της διοργάνωσης και η καθιέρωση του αγώνα, που 
συνεχίστηκε με τις επόμενες χρονιές κατά τη διάρκεια 
της θητείας αυτού του συμβουλίου. Το ίδιο έγινε και 
κατά τη θητεία του επόμενου συμβουλίου επί προεδρί-
ας Καλακώνα (που ήταν και ένας από τους αρχικούς 
εμπνευστές της διοργάνωσης). Μετά, το πράγμα άρ-
χισε να ξεφτάει. Κορεσμός; Σκοπιμότητα; Ας αναλογι-
στούν τις ευθύνες τους αυτοί που άφησαν τον αγώνα 
έρμαιο.

Ανατρέχοντας στη μνήμη μου τις επιτυχίες και τη 
δημιουργικότητα εκείνου του συμβουλίου, αγώνες για 
να γίνει το Δημοτικό της Αγκαιριάς εξατάξιο, για τη 
στέγαση του Νηπιαγωγείου και άλλα, αυτό που έκα-
νε το χωριό μας ολόκληρο να πάλλεται, ήταν η τάση 
να αναθέτουμε καθήκοντα σε όλους τους γονείς και 
η ομαδική εργασία που μας ένωνε όλους και ήταν 
πηγή χαράς, ζωντάνιας. Το κύριο όμως, ο κινητήριος 
μοχλός, ήταν ότι υπηρετήσαμε την αλήθεια μας. Και 
η λέξη αλήθεια σημαίνει όχι στη λήθη. Μνήμη! 

Δεν είναι καθόλου κλισέ το «αυτοί που ξε-
χνούν την ιστορία τους είναι υποχρεωμένοι να 
την ξαναζήσουν». Και, αν και τα στερνά τιμούν τα 
πρώτα, άσχετα με το αν κάποιοι εξαργύρωσαν τους 
αγώνες τους, υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που τους κρά-
τησαν εικόνισμα στην καρδιά τους και πορεύτηκαν. 
Αυτούς τιμάμε και μαζί τους πορευόμαστε.

Ιωάννα Παπαγεωργίου-Σαρρή

Οδός Σκόπα
Ο Σκόπας γεννήθηκε στις αρχές του 4ου αιώ-

να π.Χ. (395-390 π.Χ.) στην Πάρο, στο νησί του 
μαρμάρου, στο πλέον κατάλληλο μέρος του αρ-
χαίου κόσμου που θα μπορούσε να του εμπνεύσει 
το πάθος για την τέχνη και ιδιαίτερα τη γλυπτική. 
Καταγόταν από οικογένεια γλυπτών. Πατέρας του 
ο γλύπτης Αρίστανδρος.

Έργα του: τα δύο αγάλματα των Ευμενίδων 
για το ιερό τους στην Αθήνα. Η διάσημη Μαινά-
δα. Η καθιστή Εστία που το κατασκεύασε για 
το ιερό της θεάς στην Πάρο, το οποίο πήρε ο αυ-
τοκράτορας Τιβέριος και το μετέφερε στη Ρώμη. 
Το κολοσσικό άγαλμα του Απόλλωνα που έστη-
σε στον ναό του στο Παλατίνο ο αυτοκράτορας 
Αύγουστος. Το θαυμάσιο κεφάλι της Υγείας και 
του Ασκληπιού, που βρέθηκαν στη Τεγέα της 
Αρκαδίας. Ο γλυπτικός διάκοσμος του Μαυσωλεί-
ου της Αλικαρνασσού. Η Αφροδίτη Πάνδημος 
στην  Ήλιδα, η Εκάτη στο Άργος, ο Ηρακλής στη 
Σικυώνα, Ασκληπιό και Υγεία στη Γόρτυνα, σύ-
μπλεγμα Έρωτα, Ίμερου και Πόθου στα Μέ-
γαρα, Αθηνά Προναία και Άρτεμις Ευκλεία, 
στη Θήβα. Στη βόρεια Ελλάδα, στην Τρωάδα και 
στην Ιωνική ακτή φιλοτέχνησε για τη Σαμοθράκη 
τα αγάλματα Αφροδίτης, Πόθου και Φαέθω-
να, στη Χρύση τον Απόλλωνα Σμινθαίο, στην 
Έφεσο τη Λυτώ με την Ορτυγία και στην Κνίδο 
την Αθηνά και τον Διόνυσο. Σύμφωνα με τον 
Πλίνιο πολλά ακόμα αγάλματα του Σκόπα βρί-
σκονται στη Ρώμη: γυμνή Αφροδίτη, κολοσσι-
κό άγαλμα του Άρη, δύο Κανηφόροι, άγαλμα 
Υγείας, το περίφημο σύμπλεγμα του Θιάσου.

Εκτός από αγαλματοποιός υπήρξε και αρχιτέ-
κτονας με έργα φιλόδοξα όπως το Πρυτανείο 
που κτίστηκε κοντά στην Αγορά της αρχαίας πό-
λης της Πάρου το δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ., το ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα της 
Αρκαδίας, του Προπύλου στη Σαμοθράκη. Την 
ίδια εποχή φιλοτεχνούσε έργα σε ένα από τα επτά 
θαύματα του αρχαίου κόσμου το Αρτεμίσιο στην 
Έφεσο.

Άλλα έργα που αποδίδονται στον Σκόπα είναι η 
Στήλη του Ιλισσού ένα από τα θαυμαστότερα 
ανάγλυφα της κλασικής αρχαιότητας, ο επιτά-
φιος ναΐσκος του Αριστοναύτη και το σύ-
μπλεγμα των Νιοβιδών. 

Υπήρξε ένας επαναστάτης της αρχαίας ελλη-
νικής τέχνης, αφήνοντας βαθιά τα ίχνη του στο 
πέρασμα του και δικαιολογημένα αποκαλείται ως 
ένας από τους επιφανέστερους καλλιτέχνες όλων 
των εποχών.  

Πηγές: «Παριανά» τεύχη 98, 115, 125
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Ν/ρχου Βασιλείου 

Γράβαρη», έως την οδό «Νικολάου Μαλαγαρδή».
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής  
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Πολυβόλο  
ο ΑΟΠ

Ο αρχηγός του ΑΟΠ, Στ. Αρκουλής, απέδειξε στη 
Σαντορίνη ότι το παλιό κρασί είναι το καλύτερο και 
η παριανή ομάδα κατάφερε να πάρει μία μεγάλη νίκη 
στη Θήρα με 0-4 από τον Καρτεράδο.

Η φετινή καλή πορεία του ΑΟΠ στο πρωτάθλημα 
της Α’ ΕΠΣΚ αποδείχθηκε και στο νησί του ηφαιστείου, 
αφού το 0-4 μάλλον αδικεί την παριανή ομάδα σύμ-
φωνα με τις πολλές ευκαιρίες που είχαν. 

Όλα ξεκίνησαν στο 25ο λεπτό, όταν ο Αρκουλής έκα-
νε μία από τις γνωστές του κούρσες και την κατάλλη-
λη στιγμή πλάσαρε για να πετύχει το 0-1. Παρόμοια 
φάση από την αριστερή πλευρά του γηπέδου είχαμε 
στο 39ο λεπτό, όταν και πάλι ο Αρκουλής έφυγε στον 
κενό χώρο έχοντας την μπάλα μπροστά στα πόδια του, 
με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να κερδίσει πέναλτι 
που εκτέλεσε υποδειγματικά ο Τριανταφυλλίδης, γρά-
φοντας το 0-2.

Στο 53ο λεπτό ο Αρκουλής εκτέλεσε από τα δεξιά 
ένα φαλτσαριστό κόρνερ. Ο Θηραίος τερματοφύλα-
κας, Ροδάκης, δεν μπόρεσε να «μαζέψει» την μπάλα 
διώχνοντας την με γροθιές. Η μπάλα βγήκε προς τα 
έξω και ο επερχόμενος Χίσκα έπιασε σουτ, στέλνοντας 
την για τη τρίτη φορά στα δίχτυα του Καρτεράδου. Στο 
56ο λεπτό ο Αρκουλής κατέβασε την μπάλα από τη 
σέντρα και στην εξέλιξη της φάσης ο Σαρρής με σουτ 
έγραψε το τελικό 0-4.

Συνθέσεις:
Καρτεράδος: Ροδάκης, Κουλόλι (Τριαντάφυλλος), 

Βαρμάζης, Σόνι (Κουρπέτης), Ντάλλας (Φέκα), Φίλων, 
Αχμετάι, Κουλόλι, Ζαχαράκης (Αρβανίτης), Παναγιωτί-
δης, Τομόρι

ΑΟΠ: Νίκας, Σωτηρόπουλος, Ρέλλας (Χερουβείμ), 
Μπέτσα, Καμπάσης, Χίσκα, Αρκουλής (Κούτσα), Γαβα-
λάς (Ζγουράτι), Σαρρής, Τριανταφυλλίδης (Βλακάς), 
Γιουρτζίδης.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Καρτεράδος – ΑΟΠ 0-4
ΑΟ Σύρου – Μύκονος 2-1
Πανναξιακός – Πάγος 12-0
Σέριφος – Πύργος 2-4
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 16
2. ΑΟ Σύρου 16
3. Μύκονος 10
4. ΑΟΠ 10
5. Πύργος 9
6. Σέριφος 6
------------------------------------
7. Καρτεράδος 3
8. Πάγος 0
Κ-16 (2ος Όμ.)
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 5-3
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 9
2. Νηρέας 9
3. ΑΟΠ 9
4. Φιλώτι 6

5. Μαρπησσαϊκός 0
6. Αστέρας Μαρμάρων 0
Σημ.: Ο Παμμηλιακός και ο Αστέρας Μαρμάρων 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Κ-14 (3ος Όμ.)
Θύελλα Καμαρίου – ΑΟΠ 0-1
ΑΟΠ – Πανθηραϊκός 0-2
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 18
2. ΑΟΠ 15
3. Πανθηραϊκός 15
4. Μαρπησσαϊκός 9
5. Θύελλα Καμαρίου 9
6. Φιλώτι 0
Σημ.: Ο ΠΑΣ Νάξου έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Κ-12 (3ος Όμ.)
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 3-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 15
2. Νηρέας 6
3. ΑΟΠ 1
4. Μαρπησσαϊκός 1
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει 5 αγώνες. Νηρέας και 

Μαρπησσαϊκός έχουν 4 αγώνες και ο ΑΟΠ 3 αγώνες.
Κ-10 (3ος Όμ.)
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός 0-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 2
2. Μαρπησσαϊκός 2
3. Νηρέας 1
4. ΑΟΠ 1
Σημ.: ΑΟΠ και Νηρέας έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Ο ΑΟΠ λύγισε 
τον Πλοηγό
Πολύ όμορφος αγώνας έγινε στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας για το εφηβικό 
πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, όπου ο ΑΟΠ 
κέρδισε με 59-50 τον Πλοηγό Αντιπάρου.

Η ομάδα της Αντιπάρου ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας 
δαιμονιώδη ευστοχία και οι Παροικιώτες από πλευράς 
τους έβλεπαν το καλάθι σαν κουμπότρυπα. Αυτά περί-
που έως το 13ο λεπτό περίπου της συνάντησης (που ο 
Πλοηγός προηγήθηκε με 25-8), καθώς στη συνέχεια οι 
μπλε της Πάρου ροκάνισαν τη διαφορά, ενώ η Αντιπα-
ριώτικη ομάδα δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην επί-
θεση και ήταν προβλέψιμη στον τρόπο που έψαχνε να 
βρει το καλάθι. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 8-17, 
21-25, 46-39 και 59-50.

Οι συνθέσεις
ΑΟΠ: Λάβδας 4, Αλιπράντης 11 (1), Μπομποτάς 2, 

Θωμόπουλος 10 (2), Αρκουλής 12, Καπετανέας, Μο-
στράτος 11 (1), Μυτιληναίος 4, Γεωργίτσος 2, Λουκής 
3 (1), Σκιαδάς, Πετρόπουλος

Πλοηγός: Φαρούπος 5, Παλαιολόγος 7 (1), Μαρι-
νάτος, Κοκάι, Καστάνιας, Καλάργυρος 8, Βισκούλι 6, 
Τριαντάφυλλος 8 (1), Σκιαδάς, Χιούσα 16

Βαθμολογία Παίδων ( Β’ Όμ.)
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. ΑΕ Σαντορίνης 8 (4)
2. Πλοηγός Αντιπάρου 6 (5)
3. Φανάρια 5 (3)
4. ΑΟΠ 4 (2)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 4 (4)

Σημαντική νίκη Μαρπησσαϊκού
Ο Μαρπησσαϊκός πήρε μεγάλη νίκη επί του Παννα-

ξιακού ΑΟΝ στο γήπεδό του με σκορ 60-31 για το 
πρωτάθλημα γυναικών της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η ομάδα της Μάρπησσας είχε ένα εκπληκτικό δεύ-
τερο δεκάλεπτο, στο οποίο πέτυχε 24 πόντους έναντι 

9 του Πανναξιακού ΑΟΝ και αυτό ήταν εκείνο ουσια-
στικά που του έδωσε από νωρίς τη νίκη. Τα δεκάλεπτα 
του αγώνα ήταν: 12-6, 36-15 , 47-22 ακι 60-31.

Οι συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Ιωαννίδου 8, Τζανακοπούλου 14, 

Αλιπράντη, Καπούτσου 2, Σ. Λαουράκη 8, Χαλδαίου 2, 
Κεφαλά 2, Παπαχρήστου 4, Δελέντα 2, Καλογεροπού-
λου 2, Καπαρού 8, Μ. Λαουράκη 8

Πανναξιακός ΑΟΝ: Φάρκωνα 7 (1), Βάβουλα 5, 
Αγγελή, Καλλέργη, Ανεβλαβή 2, Γιαννούρη 4, Δέτση 
12, Κεραμιώτη 1.

Βαθμολογία Γυναικών 
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. Περιστεριώνας 7 (4)
2. ΑΕ Σαντορίνης 4 (2)
3. Μαρπησσαϊκός 4 (3)
4. ΑΟ Ερμούπολης 3 (2)
5. Φανάρια 2 (2)
6. Πανναξιακός ΑΟΝ: 1 (1)

Ήττα για τις κορασίδες του ΑΟΠ
Με σκορ 101-45 οι κορασίδες του ΑΟΠ ηττήθηκαν 

στην Ερμούπολη από την τοπική ομάδα, για τον πρώτο 
όμιλο του πρωταθλήματος της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Οι μικρές αθλήτριες του ΑΟΠ προσπαθούν τη φετινή 
χρονιά να είναι αξιόμαχες και για την ώρα δεν πρέπει 
να τους απογοητεύουν τα αποτελέσματα. Τα δεκάλε-
πτα του αγώνα ήταν: 31-7, 55-17, 80-32, 101-45.

Οι συνθέσεις
ΑΟ Ερμούπολης: Βουτσινού 2, Βρούτση 14, Μα-

ραγκού 4, Διαγούπη 24, Ντάφου 11, Φ. Ρούσσου 26, 
Βενέτη 4, Μαριάννου 14, Χ. Ρούσσου 2

ΑΟΠ: Κοττίκα 1, Ακάλεστου, Ρούσσου, Καλακώνα, 
Βιώνη 32 (2), Περράκη, Β. Καραντάκη, Ν. Καραντάκη, 
Σιφναίου, Οικονόμου, Αποστολοπούλου, Πετροπού-
λου 10.

Βαθμολογία Κορασίδων (Α’ Όμ.)
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. Άνδρος 6 (4)
2. ΑΟ Ερμούπολης 5 (3)
3. Περιστεριώνας 4 (2)
4. ΑΟΠ 3 (3).

Νέο ΔΣ στον 
«Ναϊάς»

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου του 2019 πραγματο-
ποιήθηκε η γενική συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου 
Νάουσας «Νάιας», στην οποία συμμετείχαν περισσό-
τερα από 100 μέλη και φίλοι του Ομίλου, καθώς και οι 

εκλογές για την ανάδει-
ξη των μελών του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου 
και της   Ελεγκτικής   Επι-
τροπής.   

Το νέο διοικητικό 
συμβούλιο συγκροτή-
θηκε σε σώμα την Τρίτη 
20 Νοεμβρίου και έχει   
ως   εξής: 

Πρόεδρος:   Κουρτέλ-
λης   Δημήτριος   του   Χριστόφορου 

Αντιπρόεδρος:  Κουζούμης   Ιωάννης   του   Χρήστου
Γενικός  Γραμματέας: Βολοσυράκης  Αντώνιος  του   

Δημητρίου 
Ταμίας :  Αναγνωστόπουλος   Σεβαστιανός   του   Ιωάν-

νη 
Έφορος   Αθλητισμού   &   Εκπαιδεύσεως   Ιστιο-

πλοΐας    Τριγώνου   &   Ανοιχτής Θάλασσας: Κα-
ραφώτα Αικατερίνη του Ηλία

Έφορος   Υλικών   &   Εγκαταστάσεων: Ρούσσος 
Κωνσταντίνος του Αντωνίου 

Έφορος   Δημοσίων   Σχέσεων: Παντελαίος Νικό-
λαος του Μιχαήλ

Έφορος   Κολύμβησης: Λουκή  Φλώρα   του   Πανα-
γιώτη 

Έφορος   Ναυτικής   Παράδοσης   και   Περιβάλ-
λοντος : Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα του Νικολάου

Τέλος, σε σχετικό μήνυμα του Ομίλου σημειώνεται: 
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Ομίλου 
για την υποστήριξή τους, όλους τους υποψηφίους 
που συμμετείχαν στις εκλογές καθώς και τα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής».



Εθνική Αντίσταση
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019, οι εκ-

δηλώσεις σε Πάρο και Αντίπαρο για την επέτειο της επετείου της Εθνικής 
Αντίστασης.

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν οι τοπικές αρχές και μαθητές των σχο-
λείων στα νησιά μας.



20 years

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς

Ημερολόγιο 2020

« .

»

2020

Επιλέξτε το ημερολόγιό σας για το 2020 και 

ενισχύστε τους συλλόγους του νησιού

επιμέλεια & εκτύπωση ημερολογίων


