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275€
99€

Αφυγραντήρας
Gree GDN10AY-K4EBA4A
µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων

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

659€∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλιακός 
Helioakmi Megasun M160lt/2.1m² Glass

» σελ. 8-9

Παροικιά:
Ο λόγος στους πολίτες
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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 519

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

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μπερδευτήκαμε;
Έχουμε μερικές υπερβολές στο νησί –γνωστό 

αυτό- αλλά συγχρόνως και μία αδιαφορία που προ-
βληματίζει για το αύριο, και το μέλλον, της τοπικής 
μας κοινωνίας.

Το ’χω γράψει, ξαναγράψει και έχω την εντύπω-
ση ότι μάλλον και έπειτα από δέκα χρόνια θα το 
γράφω.... Ουσιαστικές ειδήσεις στην Πάρο, για τους 
πολλούς, είναι αυτές που έχουν σχέση με τον τουρι-
σμό και τα πιθανά κέρδη που θα έχουμε τη θερινή 
περίοδο. Αυτό ούτε κακό είναι, ούτε φυσικά άσχετο 
με την τοπική μας οικονομία που στηρίζεται στο με-

γαλύτερο μέρος της στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Αφορμή για το σημερινό μας άρθρο είναι ένα άλλο 

άρθρο (της κ. Αγγελικής Παυλάκη στη σελίδα 10 που 
φιλοξενεί η εφημερίδα μας), το οποίο κάνει αναφορά 
στη συμμετοχή των γονέων στους συλλόγους των 
σχολείων. Η ιστορία δεν είναι άγνωστη και όλοι γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί γονείς όχι μόνο δεν 
έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών 
των συλλόγων, αλλά κάποιοι δεν πατούν καν το πόδι 
τους στις συνελεύσεις. Ένας, δυο, τρεις το πολύ εί-
ναι εκείνοι που κάθε χρονιά τραβούν το κουπί στους 
συλλόγους γονέων. Θα γίνω «κακός», αλλά πρέπει 
να το γράψω κι αυτό. Οι ίδιοι οι γονείς – κηδεμόνες 
που δε θέλουν να προσφέρουν κάτι στον σύλλογο 
που είναι για τα παιδιά τους, με μεγάλη προθυμία 
θα πήγαιναν σε οτιδήποτε είχε σχέση με την αύξη-
ση των πωλήσεων στον τομέα τους. Και πάλι, είναι 
φυσικό επακόλουθο θα υποστηρίξω, αλλά δεν είναι 
το πρωτεύον. Να «βράσω» δηλαδή την αύξηση των 
εισπράξεών σου, αν δεν πετύχεις το καλύτερο για τα 
παιδιά σου και όχι μόνο. 

Η τοπική μας κοινωνία έχει μπερδέψει μερικά 
πράγματα. Πρώτιστο καλό για έναν άνθρωπο είναι 

αυτό που μεταλαμπαδεύει στην επόμενη γενιά με 
τη γνώση και αυτό που δημιουργεί για τις αυριανές 
γενιές. Συγγνώμη, αλλά αν είναι κάτι άλλο έξω από 
αυτό που υποστηρίζω τότε πείτε μου εσείς τη δική 
σας άποψη. Και όσο και αν ακούγεται ακραίο στα 
αυτιά ορισμένων θεωρώ πολύ μεγαλύτερο επίτευγ-
μα το κλειστό γυμναστήριο στη Μάρπησσα ή την κα-
τασκευή του ΕΠΑΛ Πάρου, από την κατασκευή του 
νέου αεροδρομίου. Μεταξύ μας δηλαδή, θεωρώ ότι 
δεν είναι καν συγκρίσιμα αυτά τα έργα, αφού τα μεν 
πρώτα απευθύνονται στο αύριο της κοινωνίας του 
νησιού μας και το άλλο απευθύνεται στη σημερινή 
οικονομική ζωή. 

Με λογικές ότι ο τουρισμός είναι το πρωτεύον σ’ 
αυτόν τον τόπο φθάσαμε στο σημείο να υπάρχει 
σχεδόν 24ωρη συγκοινωνία του ΚΤΕΛ το καλοκαί-
ρι, αλλά τους υπόλοιπους μήνες να μην υπάρχει καν 
δρομολόγιο που να συνδέει τα χωριά μετά τις 2-3 
το μεσημέρι! Με την ίδια λογική γεμίσαμε ιδιωτικά 
ιατρεία με εντυπωσιακά και πολυτελή ιατρικά μη-
χανήματα, αλλά το Κέντρο Υγείας τα στερείται αυτά 
(μηχανήματα).

9:00-9:30 //  Έναρξη- προσφωνήσεις

1. Προσφώνηση // κ. Μάρκος Κωβαίος
2. Προσφώνηση // κ. Βλαντάς Γεώργιος
3. Προσφώνηση - Στόχοι Ημερίδας // Δρ. Γεώργιος Τζανίδης
4. Προσφώνηση - Κάποιες Εναρκτήριες Σκέψεις // Δρ. Παπανικολάου Γεώργιος

9:30-10:15 // Στρογγυλή Τράπεζα // Προεδρείο: Παπανικολάου Γεώργιος 
Υπηρεσίες υγείας σε απομονωμένες – νησιωτικές περιοχές:  

οι απόψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. «Δράσεις / πολιτική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την υγεία στην Πάρο και στις Κυκλά-
δες» // κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς 

2. «Οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για την υγεία». // κ. Μάρκος Κωβαίος
3. «Προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην Αντίπαρο» // κ. Αναστάσιος Φα-

ρούπος
4. «Οι εξελίξεις στον κλάδο της δημόσια υγείας, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας & οι ιδιαι-

τερότητες των νησιών». // κ. Κώστας Ροκονίδας

10:15-10:30 // Ερωτήσεις - διάλειμμα

10:30- 12:05 // Στρογγυλή Τράπεζα // Προεδρείο: Παπανικολάου Γεώργιος 
Υπηρεσίες Υγείας σε απομονωμένες – νησιωτικές περιοχές: 

Η σκληρή πραγματικότητα των νησιών μας 

1. «Οι ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας στην Πάρο: μια διαρκής πηγή ανασφάλειας και 
αισθημάτων αδικίας στους εργαζομένους του νησιού» // Συντονιστικό Συλλόγων Εργα-
ζομένων Πάρου- Αντιπάρου

2.  «Ελλείψεις και προβλήματα στη λειτουργία του ΚΥ Πάρου» // Δρ. Αλέξανδρος Χατζηα-
ντωνίου

3. «Ελλείψεις και προβλήματα στη λειτουργία των Τομέων ΕΚΑΒ μικρών νησιών»  // κ. 
Παναγιώτης Μιχαλάτος

4. «Αεροδιακομιδές ασθενών από νησιά χωρίς νοσοκομείο: η σκληρή πραγματικότητα» // 
Δρ. Ανέλα Μαριόλα 

5. «Ο συμπληρωματικός ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην μεταφορά ασθενών» 
// κα. Σοφία Αγγελοπούλου 

6. «Σχολιασμός πάνω στα επείγοντα και στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε νησιωτι-
κές περιοχές» // Δρ. Ανδρέας Μαλλιωτάκης 

12:05-12:20 Ερωτήσεις- Διάλειμμα 

12:20-13:20 // Στρογγυλή Τράπεζα // Προεδρείο: Παπανικολάου Γεώργιος 
Υπηρεσίες Υγείας σε απομονωμένες – νησιωτικές περιοχές: Οι δυνατότητες του ιδιωτι-

κού τομέα υγείας στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών 

1. Δρ. Εμμανουήλ Γρατσίας // Μικροβιολογικό εργαστήριο Παροικιάς
2. Δρ. Νικόλαος Κατσιγιάννης // πολυιατρείο «Ιατρόνησος»
3. Δρ. Κωνσταντίνος Λιβανίδης // «Ιατρικό Πάρου»
4. κα. Φωτεινή Σαμαρά // «Πολυϊατρεία Αιγαίου»
5. Δρ. Νικόλαος Ορφανός // ιατρεία «ΙΑΣΙΣ» Πάρου

13:20-13:30 // Συζήτηση - ερωτήσεις - σχόλια
13:30-14:30 // Μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα - καφές

14:30-16:40 // Στρογγυλή Τράπεζα // Προεδρείο: Παπανικολάου Γεώργιος 
Υπηρεσίες Υγείας σε απομονωμένες – νησιωτικές περιοχές: πιθανές λύσεις

1. «Υγιείς Πόλεις: η προαγωγή της Υγείας μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώ-
πη και στην Ελλάδα» // κα. Διονυσία Παπαθανασοπούλου 

2. «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψυχική υγεία: Μια δύσκολη σχέση. Η εμπειρία 
των Κινητών Μονάδων της ΕΠΑΨΥ στις Κυκλάδες»  // Δρ. Στέλιος Στυλιανίδης 

3.  «Βασικές Αρχές Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά: εφαρμο-
γές στη διαχείριση των επειγόντων»  // Δρ. Γεώργιος Τζανίδης 

4.  «Πρόταση για δημιουργία συντονιστικού φορέα για την διαχείριση της εξωνοσοκο-
μειακής ανακοπής στην Πάρο»  // κα. Φωτεινή Σαμαρά 

5. «Γεωγραφικές ανισότητες στην υγεία στα 127 Ελληνικά νησιά: Πολιτικές υγείας για 
να ξεπεραστούν εν μέσω οικονομικής κρίσης»  // κα. Ελένη Αλμπάνη 

16:40-17:00 // Ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης - σχολιασμός
17:00-17:30 // Συζήτηση - τέλος ημερίδας - συμπεράσματα

Ημερίδα για
την υγεία σε 

νησιωτικές
περιοχές
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Νέες φωτιές 
στο Ζευλάκι

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ξέσπασε(;) νέα 
φωτιά στην τοποθεσία Ζευλάκι της Παροικιάς, όπου 
και πάλι καίγονταν ανεξέλεγκτα απορρίμματα 
που στοιβάζονται εκεί σε δημοτικό οικόπεδο.

Πολιτικές αντιδράσεις
Υπό τον τίτλο: «Η αξιοπιστία της δημοτικής αρ-

χής», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποίη-
σε στις 28/11/2019 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Πριν από 10 περίπου ημέρες καταγγείλαμε ότι το 
δημοτικό κτήμα στο Ζευλάκι της Παροικιάς, έχει με-
τατραπεί σε σύγχρονη χωματερή, που με πρόφαση το 
κάψιμο των κλαδεμάτων, καίγονταν μια σειρά επικίν-
δυνα υλικά για την υγεία των εργαζόμενων εκεί και 
των κατοίκων της Παροικιάς.

Τότε η Δημοτική Αρχή το απέδωσε σε πρωτοβου-
λία εργαζόμενου παρά τις αντίθετες εντολές, όπως 
λέει, που είχε δώσει η ίδια.

Σήμερα 28/11 παρά τις διαβεβαιώσεις, στον ίδιο 
χώρο διαπιστώσαμε να καίγονται  βαμμένα είδη επί-
πλωσης.

Με τα ψέματα προσπαθούν να διαχειριστούν 
την εκρηκτική κατάσταση που δημιούργησαν οι 
ίδιοι με την αδιαφορία τους εδώ και πέντε χρό-
νια.

Είναι ειρωνεία να διαλαλούν τη πρόθεση τους για 
νέο κανονισμό καθαριότητας, όταν οι ίδιοι οδηγούν 
με τις πράξεις τους τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
στην προ 25ετίας κατάσταση με τις οκτώ χωματερές. 
Τους καταγγέλλουμε για μια ακόμα φορά και καλού-
με την Κοινότητα και τους κατοίκους της Παροικιάς 
να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση οργανωμέ-
να. Δεν είναι δυνατό να κάνουμε τους χωροφύλακες 
στην αναξιοπιστία της Δημοτικής Αρχής.

Η χωματερή στο Ζευλάκι να κλείσει τώρα».

Για το ίδιο θέμα και υπό τον τίτλο: «Το πρόβλημα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων υπερβαίνει 
πλέον τις δυνατότητες της Δημοτικής Αρχής»,
η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, δημοσιοποίη-
σε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
στον δήμο μας έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Η 
αδράνεια των προηγούμενων χρόνων με την μη 
έγκαιρη κατασκευή δεύτερου κύτταρου, είχε ως απο-
τέλεσμα την υπερπλήρωση του υπάρχοντος και τη 
μετατροπή του σταδιακά σε ανεξέλεγκτη χωματερή.

Η δημοτική αρχή υποχρεώνεται τώρα σε αυτοσχε-
διασμούς και καταφεύγει σε ενέργειες που εκθέτουν 
το νησί με την εναπόθεση απορριμμάτων, όπου μπο-
ρεί. Προχώρησε μάλιστα πρόσφατα και σε ανεξέλε-
γκτη καύση, όταν αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο, 
επειδή θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας.Την καλούμε 
να οργανώσει επειγόντως σύσκεψη με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, όλων 
των βουλευτών του νομού μας και ειδικών, για βρεθεί 
άμεση λύση στο πρόβλημα που μέρα με τη μέρα γίνε-
ται οξύτερο και υπερβαίνει πλέον δικές της δυνατότη-
τες. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλο-
γούν. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για καθυστερήσεις.

Εμείς από την πλευρά μας θα συμβάλλουμε σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης σε ένα 
πρόβλημα που έχει επιπτώσεις στην υγεία όλων μας 
και δυσφημίζει το νησί μας ως τόπο τουριστικού προ-
ορισμού».

Παροικιά

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

HOME & HOTEL

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
@villartstores      @villart.grΠΟΤΑΜΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ  | 

HOME & HOTEL

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
@villartstores      @villart.grΠΟΤΑΜΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ  | 
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Πώς βίωσα το 
bullying

Bullying, ή αλλιώς εκφοβισμός. Όλοι έχουμε ακού-
σει ή διαβάσει σχετικά περιστατικά και ξέρουμε πως 
πρόκειται για μια μάστιγα που «σημαδεύει» τα παιδιά 
και αρκετές φορές τα οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. 

Ακούμε στις ειδήσεις για νέους που βάζουν τέλος 
στη ζωή τους λόγω της πίεσης και της ψυχολογι-
κής- και όχι μόνο- βίας, και αφού αναστενάξουμε με 
ανακούφιση που ευτυχώς το δικό μας παιδί δεν έχει 
τέτοια προβλήματα, σε λίγα λεπτά, και αφού κάτι άλλο 
μας κεντρίσει το ενδιαφέρον,  το έχουμε ξεχάσει. Πόσο 
σίγουροι είμαστε όμως ότι το δικό μας παιδί δεν είναι 
θύμα -ή θύτης- του bullying; Η  Κατερίνα είναι μα-
θήτρια Λυκείου και ζει σε ένα χωριό της Πάρου απ’ 
όπου και κατάγεται. Είναι θύμα του bullying και είναι η 
πρώτη φορά που μιλάει γι’ αυτό.

Σημείωση: Το όνομα δεν είναι πραγματικό. Ο φόβος 
κρύβεται πίσω από  πολλά ονόματα.

Πότε δέχτηκες για πρώτη φορά bullying και 
γιατί; 

Κατερίνα: «Ξεκίνησε λίγο πριν την πρώτη γυμνα-
σίου. Μέχρι τότε δεν είχα κανένα κόμπλεξ. Ούτε με 
τα κιλά μου, ούτε με τα ρούχα μου, ούτε με το ότι 
ήμουν από χωριό. Όταν πήγα στο γυμνάσιο ξεκίνη-
σαν τα σχόλια του τύπου «πώς είσαι έτσι», «πήγαινε 
κάνε αποτρίχωση» κ.α. Με κορόιδευαν επίσης επειδή 
φορούσα γυαλιά και μια φορά μου τα είχαν σπάσει 
κιόλας. Εγώ έβαλα τα κλάματα, το είπα στον διευθυ-
ντή αλλά κανείς δεν παραδέχτηκε ότι το έκανε. Μετά 
άρχισα να προσέχω τι φοράω. Δεν φορούσα ροζ και 
«κοριτσίστικα» χρώματα. Τα κορίτσια από την Παροι-
κιά ήταν πιο ξεπεταγμένα, φορούσαν μαύρα, ρούχα 

που «τόνιζαν» τα «δυνατά» τους σημεία, και ύστερα 
ντυνόμουν κι εγώ έτσι, λόγω της κοροϊδίας. Όμως 
και πάλι μου έλεγαν ότι δεν έχω τα «χαρίσματα» που 
έχουν άλλα κορίτσια και άρχισα να έχω κόμπλεξ γιατί 
δεν ήμουν τόσο ανεπτυγμένη όσο κάποιες άλλες. Και 
ενώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τα κιλά μου, άρχισε 
να μη μου αρέσει και το σώμα μου. Επίσης, το «χω-
ριάτισσα…». Εγώ πάντα καμάρωνα που ήμουν από 
χωριό, γιατί μεγάλωσα ελεύθερη, έκανα βόλτες με το 
ποδήλατο, και οι γονείς μου με άφηναν να γυρίζω όλη 
μέρα. Και μετά άρχισαν να μου λένε πως είμαι χωριά-
τισσα και βλαχάκι και αν σου πω ότι μίσησα το χωριό 
μου θα με πιστέψεις;  Μπορεί να με ρωτούσαν «από 
πού είσαι;» και έλεγα «από Παροικιά…».

Οι δυσκολίες συνεχίστηκαν και στις επόμε-
νες τάξεις;

Κατερίνα: «Στη Β’ γυμνασίου είχα άλλα θέματα. 
Με κορόιδευαν επειδή δεν είχα αγόρι και επειδή δεν 
ήμουν από τα δημοφιλή κορίτσια. Γιατί έτσι είναι. 
Μόνο αν έχεις αγόρι είσαι δημοφιλής. Αν δεν είσαι 
από αυτές δε σε κάνουν παρέα. Ποιος θα ασχοληθεί 
με μια «τελειωμένη»; Ακόμα και το ότι δεν έβριζα ήταν 

«μείον». Ακόμα και γι’ αυτό με δουλεύανε. Και όταν 
που και που έλεγα καμία βρισιά με χειροκροτούσαν 
ειρωνικά. Ε, στη Γ’ γυμνασίου ήρθε ένα άλλο κορίτσι 
και «έφυγαν» από μένα. Κορόιδευαν εκείνη μετά, και 
αν και στεναχωριόμουν για εκείνη, ένιωσα ανακούφι-
ση που τους «ξεφορτώθηκα». 

Στους γονείς σου είχες μιλήσει; 
Κατερίνα: «Όχι. Γιατί φοβόμουν την αντίδρασή 

τους. Η μάνα μου ας πούμε θα πήγαινε Παροικιά να 
βρει εκείνα τα παιδιά που με ενοχλούσαν. Και μετά θα 
έλεγαν «έφερε τη μαμά της» οπότε θα με κορόιδευ-
αν ακόμα περισσότερο. Γενικά σε κανένα δε μιλούσα. 
Ούτε καν στους φίλους μου. Γιατί φοβόμουν ότι θα 
με δουν σαν το «κακόμοιρο» και θα με κάνουν πέρα. 

Μια φορά είπα κάτι στον αδελφό μου, αλλά επειδή 
θύμωσε πολύ και φοβήθηκα ότι θα μου δημιουργήσει 
προβλήματα του είπα «ξέχνα το». 

Ποια η στάση των καθηγητών, από αυτά που 
ξέρεις και έχεις δει;

Κατερίνα: «Δεν παίρνουν θέση. Στην εκδρομή της 
Γ’ γυμνασίου είχα πει σε ένα καθηγητή για ένα κορί-
τσι που του φερόντουσαν πολύ άσχημα τα παιδιά και 
μου είπε πως «δεν είναι η αρμοδιότητά μου αυτή, θα 
βρω το μπελά μου». Και όταν το ίδιο κορίτσι δεχόταν 
μέσα στην ώρα του μαθήματος ραβασάκια με βρισιές 
και έβγαινε έξω κλαίγοντας, οι καθηγητές της έβαζαν 
απουσία χωρίς να νοιάζονται για το τι έχει συμβεί». 

Μίλησέ μου λίγο για τα συναισθήματά σου. 
Όταν έφευγες από το σχολείο και γυρνούσες 
σπίτι; 

Κατερίνα: «Έκλαιγα κάθε βράδυ. Μα κάθε βράδυ. 
Μέχρι και την αυτοκτονία σκεφτόμουν να σου πω την 
αλήθεια. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Μπορεί να έπαιρ-
να ένα μαχαίρι και να ’μουν στο «αμήν» να κάνω κάτι 
την ώρα που έκλαιγα. Τώρα το σκέφτομαι και λέω 
«για φαντάσου να ’χα κάνει τη βλακεία». Δεν ήθελα 
να πηγαίνω σχολείο. Κάθε μέρα σκεφτόμουν τι να 
κάνω για να τους αποφύγω. Σκεφτόμουν όλη μέρα 
«ατάκες» που θα τους έλεγα. Αλλά ποτέ δε μιλούσα 
τελικά. Περίμενα πότε θα πάω σπίτι να κλάψω. Αλλά 
από τη στιγμή που άλλαξε η εμφάνισή μου και πήγα 
στο λύκειο τελείωσε. Πλέον δε δέχομαι bullying και 
αν κάποιος μου πει κάτι έχω το θάρρος να του απα-
ντήσω».

Τι θα έλεγες σήμερα  στα παιδιά που κάνουν 
bullying;

Κατερίνα: «Εσείς που «κράζετε», ξέρετε ότι κάνε-
τε κάποια παιδιά να θέλουν να χάσουν τη ζωή τους; 
Νιώθετε ωραία; Βρείτε τα με τον εαυτό σας και στα-
ματήστε να παίρνετε χαρά με το να πονάτε τους άλ-
λους. Γιατί να αλλάξουμε; Για εσάς;».

Και στα παιδιά που το δέχονται; 
Κατερίνα: «Μη δίνετε σημασία και βρείτε τα με τον 

εαυτό σας. Μόνο σε σας κάνετε κακό όταν ακούτε 
τα άσχημα σχόλια. Μιλήστε στους φίλους σας και αν 
ντρέπεστε να μιλήσετε στους γονείς σας, μιλήστε σε 
ένα μεγαλύτερο αδελφό, ξάδελφο ή φίλο. Μη το περ-
νάτε μόνοι σας». 

Επίλογος
Γροθιά στο στομάχι να ακούς νέα παιδιά να εκστο-

μίζουν τέτοια λόγια. Αλλά μόνο όταν ακούς τα ίδια να 
μιλούν καταλαβαίνεις το μέγεθος του προβλήματος. 
Αυτό είναι το bullying. Να χάνεις την παιδικότητά σου 
πιο νωρίς. Να αλλάζεις την εμφάνισή σου για να κερ-
δίσεις φίλους. Να φοβάσαι να μιλήσεις, να κλαις, και 
να μη θέλεις να έρθει το επόμενο πρωί. 

Είναι δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί να μιλήσει. Εί-
ναι όμως εύκολο να του μιλήσουμε εμείς. Και να του 
μάθουμε αν μη τι άλλο να σέβεται τα αισθήματα των 
άλλων. Δεν έχω παιδί, αλλά αν είχα, κάθε μέρα πριν 
φύγει για το σχολείο θα του θύμιζα πως κάθε παιδί 
είναι διαφορετικό, όμορφο και μοναδικό. 

Ελευθερία Χανιώτη

Νεολαία
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ΚΑΛΑ ΧΡ ΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΙ  ΕΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟ 2020

ΣΕ  ΥΓΕ ΙΑ , ΑΓΑΠΗ & ΧΑΡΑ !

Ειδήσεις

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

∆ρομολόγια 
φέρι-μπόουτ 

Τα δρομολόγια φέρι-μπόουτ από λιμένα Αντιπάρου 
προς Πούντα Πάρου και αντίστροφα, από έως τις 20 
Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώνονται ως εξής:
Σαββατοκύριακα από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 
12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 - 22:30 – 23:15
Σαββατοκύριακα από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 
12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 20:30 – 22:45 – 23:30
Δευτέρα έως Παρασκευή από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – ΚΕΝΟ – 09:15 – 09:45 – 
10:15 – 11:15 - 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 
15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 - 19:15 – 20:15 – 
22:30 – 23:15
Δευτέρα έως Παρασκευή από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 
11:30 - 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 
16:30 – 17:30 – 18:30 - 19:30 – 20:30 – 22:45 – 
23:30.

Κουνουποκτονίες
Μετά από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη, 

Κωνσταντίνου Μπιζά, το περιφερειακό συμβούλιο, 
στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου, ενέκρινε τετρα-
ετές πρόγραμμα κουνουποκτονιών στην περιφερειακή 
ενότητα Κυκλάδων για τα έτη 2020-2023, το οποίο 
θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Περ. Ν. Αιγαίου, 
συνολικού ύψους 694.000 ευρώ, μέσω Προγραμματι-
κών Συμβάσεων με 17 δήμους. 

Στην εισήγησή του ο κ. Μπιζάς ανέφερε τα εξής: 
«Με βασικό σκοπό την πρόληψη και την προστασία 
της δημόσιας υγείας, κυρίως μετά από την επανεμ-
φάνιση κρουσμάτων του ιού του δυτικού Νείλου και 
της ελονοσίας στη χώρα μας, αλλά και για την εξά-
λειψη της όχλησης και των δυσμενών επιπτώσεων 
που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων, στην αγροτική και στην τουρι-
στική οικονομία των Κυκλάδων, κρίνεται αναγκαία η 
κατάρτιση και η υλοποίηση προγράμματος καταπολέ-
μησης κουνουπιών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στά-

διο (αυγό, προνύμφη, νύμφη) με εφαρμογές τους σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
που θα προκύψουν. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν 
κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, 
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο».

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Μπιζά, ο νομός 
Κυκλάδων, όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας 
ανά νησί, καθώς σε προηγούμενα έτη προέκυψαν δυ-
σχέρειες στο έργο της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου, διότι δεν ήταν δυνατή η μετακί-
νηση της από νησί σε νησί για την παρακολούθηση και 
την παραλαβή του. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους δήμους Αμορ-
γού, Άνδρου, Ανάφης, Θήρας Ίου, Κέας, Κιμώλου, Κύ-
θνου, Μήλου, Πάρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου, 
Τήνου, Φολεγάνδρου και Νάξου και Μικρών Κυκλά-
δων, ενώ οι δήμοι Μυκόνου και Αντιπάρου δήλωσαν 
ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τέλος, τα σκευάσματα και οι διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν κατά τους ψεκασμούς είναι σύμφω-
να με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους  των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας. 

∆ρομολόγια 
Από το ΚΤΕΛ Πάρου ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια 

έως 23/12/2019 από και προς αεροδρόμιο Πάρου
Από Παροικιά προς αεροδρόμιο 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 12.10
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10
Από αεροδρόμιο προς Παροικιά 09.05
Από αεροδρόμιο προς Πούντα 09.05

Ιατρεία
Ανακοινώθηκαν από το Κ.Υ. Πάρου το ωράριο λει-

τουργίας και οι ημέρες για τα περιφερειακά ιατρεία 
του νησιού μας, τον Δεκέμβριο 2019

Ιατρείο Νάουσας
9/12 Γαρυφαλλιά Γκύρτη
10/12 Γαρυφαλλιά Γκύρτη
12/10 Γαρυφαλλιά Γκύρτη

20/12 Γαρυφαλλιά Γκύρτη
23/12 Γαρυφαλλιά Γκύρτη
Ιατρείο Μάρπησσας
9/12 Βασιλική Κουλούρη
11/12 Βασιλική Κουλούρη
13/12 Βασιλική Κουλούρη
18/12 Μάρκος Μαλαματένιος
Ιατρείο Αγκαιριάς
11/12 Μάρκος Μαλαματένιος
13/12 Μηλάς Γεράσιμος
19/12 Μηλάς Γεράσιμος.
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Η αμπελουργία 
στις Λεύκες

(Μέρος 3ο)
Αμπέλια καλλιεργούσαν οι Λευκιανοί περισσότερο 

στις ψαρόγες και λιγότερο στα άλλα κτήματα, επειδή 
οι ψαρόγες δεν κρίνονταν κατάλληλες για άλλου εί-
δους καλλιέργειες ή δεν ήταν αποδοτικές. 

Τα αμπέλια των Λευκών βρίσκονταν στις υψηλότερες 
τοποθεσίες της Πάρου και έφταναν σχεδόν κοντά στην 
κορυφή  του  βουνού  Στρούμπουλας (Στρούμπ’λας, 
730 μ. ύψος), πάνω από την περιοχή «Σταυρός». Τα 
αμπέλια τα καλλιεργούσαν κυρίως, για τον καρπό 
τους, το σταφύλι και τα παράγωγά του (μούστο, κρασί 
τσίπουρο κ.ά.), ενώ τα φύλλα του τα χρησιμοποιού-
σαν στη μαγειρική (ντολμάδες), και τις αμπελόβεργες  
(κληματόβεργες) και τις αμπελόριζες (τον κορμό, το 
κούτσουρο) για καύσιμη ύλη, στο φούρνο και στην 
παραστιά (τζάκι). 

Τα σταφύλια, αποτελούσαν σημαντικό συμπλήρωμα 
της διατροφής των Λευκιανών και συχνά, μαζί με βρεγ-
μένη σε νερό παξιμαδοκουλούρα (παξ’μαδοκ’λ’ρά) 
και τουλουμοτύρι (τουλομίσιο τυρί), αποτελούσαν το 
κύριο γεύμα της ημέρας. Τα χρησιμοποιούσαν επίσης 
για γλυκίσματα (γλυκά του κουταλιού), για την παρα-
γωγή σταφίδας (σταφ’δάς), αφού πρώτα τα ζεμάτιζαν, 
τα άπλωναν στον ήλιο για να ξεραθούν και μετά τα 
φούρνιζαν,  και βέβαια για την παραγωγή μούστου. Για 
να βγει ο μούστος πατούσαν τα σταφύλια στα πατη-

τήρια, των οποίων το δάπεδο είχε μικρή κλίση ώστε ο 
μούστος να ρέει, μέσα από ένα άνοιγμα (τρύπα) που 
υπήρχε στον τοίχο του πατατηριού, προς το πιθόλι 
(π’θόλι =μικρός λάκκος). Εκεί τον μετρούσαν με τις 
παλιάτσες (παλιάκιες, πήλινα δοχεία χωρητικότητας 5 
οκάδων η μία) και τον μετέφεραν  με τα  τουλούμια 
στα ξύλινα βαρέλια, για να υποστεί την απαραίτητη 
ζύμωση, να ωριμάσει  και να γίνει κρασί.

Παλιότερα, που οι πλαγιές της περιοχής των Λευκών 
ήταν καταπράσινες από τα αμπέλια, υπήρχαν πολλά 
πατητήρια. Κάθε αμπέλι σχεδόν, είχε και το δικό του 
πατητήρι. Σήμερα ένας μικρός σωρός από πέτρες και 
μια λακκούβα στο χώμα, καλυμμένα πιθανόν με κά-
ποιο σχίνο (σκινάρι, στσ’νάρ’), ή από άλλους θάμνους,  
θυμίζουν πως κάποτε εκεί υπήρχε ένα πατητήρι. Από 
τον μούστο οι νοικοκυρές παρασκεύαζαν πετιμέζι (πετ’μέζ-
’), που το χρησιμοποιούσαν αντί για ζάχαρη, αλλά και 
σαν φάρμακο για ορισμένες ασθένειες. Παρασκεύα-
ζαν επίσης κουλούρια (μουστοκούλουρα/μ’στοκ’λού-
ρα) και μουσταλευριά (μ’σταλευριά) που την έτρωγαν 
νωπή, ή την άπλωναν στο πλαστήρι, την άφηναν στον 
ήλιο για να ξεραθεί, την φούρνιζαν για να μη μουχλιά-
σει και την αποθήκευαν σε δοχεία για να την κατανα-
λώσουν τον χειμώνα, ή να την προσφέρουν (τρατά-
ρουν, κεράσουν) στους επισκέπτες μαζί με τσικουδιά 
(κικ’δγιά). Σήμερα η σταφίδα από λευκιανά σταφύλια 
και το πετιμέζι έχουν χαθεί. Μουστοκούλουρα μόνο σε 
φούρνους μπορεί να βρει κάποιος και μουσταλευριά, 
ελάχιστες νοικοκυρές παρασκευάζουν και συνήθως 
τρώγεται νωπή.

Τα απομεινάρια στο πατητήρι μετά το πάτημα των 

σταφυλιών και την εξαγωγή του μούστου, που τα έλε-
γαν στροφυλιές (στροφ’λιές, στέμφυλα), τα μετέφεραν 
στα Ρακιδειά (Ρατσ’δγειά), και κατά τον Νοέμβριο τα 
έβραζαν μαζί με νερό σε ειδικό καζάνι (ρακοκάζανο, 
λέβητας, αρχαίος άμβυξ/άμβιξ), όπου γινόταν απόστα-
ξη και έβγαινε οινοπνευματώδες υγρό το οποίο, ανά-
λογα με τους βαθμούς οινοπνεύματος που περιείχε, 
το έλεγαν: σούμα (σ’μά), τσίπουρο (κίπ’ρο), τσικουδιά 
(κικ’δγιά), πρωτόρακο ή λαμπίκος (λαμπ’κός), ρακί. Τα 
υπολείμματα στο καζάνι μετά την απόσταξη, τα έλεγαν 
τσίκουδα (κίκ’δα) και τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή 
των πουλερικών και των γουρουνιών, αλλά και για το 
κόπρισμα (λίπανση) των κτημάτων.
(Συνεχίζεται...)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

Γιορτινό τραπέζι µε
αγαπηµένα πρόσωπα και
προϊόντα του τόπου µας

καλεσ γιορτεσ!

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

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

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)
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Παραδοσιακά 
επαγγέλματα 
που χάνονται

Κάποιοι κρατάνε Θερμοπύλες. Έως πότε όμως; 
Όμορφα και χρήσιμα επαγγέλματα μιας προηγούμενης 
εποχής που σιγά - σιγά εγκαταλείφθηκαν και χάνονται. 
Καινούργια επαγγέλματα πήραν τη θέση τους, ενώ μη-
χανήματα αντικατάστησαν τα εργατικά χέρια. 

Καλαθοποιός: Σε περιοχές που αφθονούσαν τα 
καλάμια και οι Αλυγαριές, μυρτιές και πικροδάφνες, 
ευδοκίμησε το επάγγελμα αυτό, αφού οι καλαθοποιοί 
έκοβαν βέργες από μυρτιές και λυγαριές και έκαναν 
τους σκελετούς για να πλέξουν με σχισμένα καλάμια 
κοφίνια, καλάθια και άλλα καθημερινής χρήσης αντι-
κείμενα.

Ζευγάς: Οι ζευγάδες αναλάμβαναν το όργωμα, την 
σπορά και συγκομιδή των χωραφιών, επί αμοιβής. 

Μυλωνάς: Ο μυλωνάς ήταν κατά το πλείστον 
αγρότης τον χειμώνα ενώ το καλοκαίρι ασχολιόταν με 
το άλεσμα του σιταριού και την παραγωγή αλεύρου. 
Όλοι οι χωρικοί καλλιεργούσαν σιτάρι και το πήγαιναν 
στους μυλωνάδες, για να το αλέσουν. Μέχρι τα μέσα 
του 20ου αιώνα οι περισσότερες οικογένειες ζύμωναν 
μόνες τους το ψωμί.

Βαρελάς: Ήταν τεχνίτης ειδικός στην κατασκευή 

βαρελιών και σκαφοειδών σκευών από ξύλο καστα-
νιάς ή δρυός. Το ξύλο πέρναγε από ειδική επεξεργα-
σία και αφού το έκοβαν σε λεπτές σανίδες το έβρεχαν 
για να παίρνουν εύκολα την κατάλληλη κλίση. Κατόπιν 
πέρναγαν τα στεφάνια, τα χτυπούσαν με τις ματσόλες 
για να σφίξουν καλά και μετά τοποθετούσαν τους δύο 
πυθμένες.

Ακονιστής: Ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να ακο-
νίσει τα μαχαίρια και τα ψαλίδια των νοικοκυριών, 
τα τσεκούρια των ξυλοκόπων και οτιδήποτε αιχμηρό 
αντικείμενο χρειάζονταν ακόνισμα ώστε να γίνει κο-
φτερό. Κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκί-
νητος τροχός.

Καραβομαραγκός: Η ξυλεία αλλά και το ρετσίνι 
των πεύκων, αποτελούσαν υλικά για την ναυπήγηση 
των πλεούμενων μια δραστηριότητα που απαιτούσε 
μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Αυτή η τέχνη 
αναπτύχθηκε στα νησιά τα πολύ παλιά χρόνια. Οι εξει-

δικευμένοι αυτοί μαραγκοί με μεγάλη εμπειρία, κατα-
σκεύαζαν διαφόρων ειδών σκαριά, καλύπτοντας τις 
ανάγκες των νησιών μας.

Σαμαράς: Κατασκεύαζε το σαμάρι. Απαραίτητο 
εξοπλισμό για να κάνει το τετράποδο την κοπιαστική 
δουλειά του. Το κατασκεύαζε με σανίδια πλατάνου 
που σκάλιζε για να δώσει σχήμα ανάλογο με το σώμα 
του ζώου. Είχε ξύλινο σκελετό και ήταν επενδυμένο 
από δέρμα ή αρνόμαλο. 

Αγγειοπλάστης: Από τις αρχαιότερες τέχνες. Ένα 
επάγγελμα που ευδοκιμούσε σε περιοχές που είχαν 
κατάλληλο χώμα. Τέτοιες περιοχές ήταν η Αθήνα η 
Κρήτη οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Κατασκεύαζε 
πήλινα αντικείμενα, για τις ανάγκες των νοικοκυριών 
(πιάτα, ταψιά, στάμνες, κιούπια, τσουκάλια, κλπ)

Πολλά είναι ακόμα τα επαγγέλματα που τείνουν 
προς εξαφάνιση, τη στιγμή που μηχανήματα αντικα-
θιστούν χέρια, και οι απολαβές που προσφέρουν είναι 
ελάχιστες.

Ακόμα και το επάγγελμα του ανθοπώλη, τείνει στο 
μέλλον να εξαφανιστεί, γιατί οι άνθρωποι σπανίως 
αγοράζουν σήμερα λουλούδια. Ευαισθησία μιας άλ-
λης εποχής;

Ευτυχώς που πάντα θα υπάρχουν οι ευαίσθητοι σε 
όλα τα επαγγέλματα, αυτοί που στην κυριολεξία κρα-
τάνε Θερμοπύλες, που τα βάζουν με θεούς και δαίμο-
νες της σημερινής τεχνολογίας. Η μάχη ανισσόροπη, 
κάποτε δυστυχώς θα πέσουν στον βωμό του εύκολου 
κέρδους, ένα ακόμα βήμα πίσω για τον πολιτισμό μας. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις 

 To Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου
σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο το 2020!
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Στόχος της συνέλευσης ήταν όχι μόνο να ακουστούν 
τα προβλήματα της πόλης που ζουν, αλλά ουσιαστικά 
με την πρώτη μετά από χρόνια λαϊκή συνέλευση, οι 
πολίτες να βρεθούν συμμέτοχοι των ζητημάτων και να 
δώσουν οι ίδιοι τις απόψεις τους. 

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Πάρου Μαρ-
γαρίτα Αργουδέλη, στην αρχική της εισήγηση ενη-
μέρωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου που ανέλαβε το 
νέο τοπικό συμβούλιο έχουν πραγματοποιηθεί τέσσε-
ρις συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφω-
νες. Ακόμη, διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει 
το συμβούλιο της κοινότητας έχουν γνωμοδοτικό χα-
ρακτήρα και ότι αυτές οριστικοποιούνται με τις όποιες 
πιθανές αλλαγές από το δημοτικό συμβούλιο. Ο πρώ-
τος που έλαβε τον λόγο ήταν ο κ. Π. Κουτσουρά-
κης, που έθεσε το θέμα της έλλειψης σχεδίου πόλης, 
αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, που δεν 
έχει γίνει κάτι το ουσιαστικό, αν και στο παρελθόν οι 
φορείς της Παροικιάς είχαν προτείνει κάποιες λύσεις, 
όπως η σηματοδότηση στη διασταύρωση Παροικιάς 
Νάουσας στον περιφερειακό δρόμο.

Κύρια αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις 
πολιτών

Βαγ. Μοστράτος: «Λόγω της επαγγελματικής 
μου δραστηριότητας, βλέπω το νησί να ανεβαίνει στο 
φουλ. Προβλέπω ότι σε δύο με τρία χρόνια θα πατάει 
ο ένας πάνω στον άλλο. Θεωρώ ότι σαν προτεραιό-
τητα άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κυκλοφορι-
ακό».

Στ. Μπόνης: «Εγώ αυτό που περιμένω από σας 
τους καινούργιους, είναι να κάνετε κάτι. Τα μικρά 
προβλήματα να λυθούν. Όλα δεν μπορούν να λυθούν 
(…). Έργα έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή, αλλά δεν 
ευνοούν την Παροικιά».

Μαν. Μπαρούλιας: «Ο δρόμος που συνδέει την 
επαρχιακή οδό προς Λεύκες με την επαρχιακή οδό 
προς Νάουσα, στο ύψος του Έλητα, σε μήκος 60 μέ-
τρων χρειάζεται επισκευή».

Γκρόζος: «Υπάρχει πρόβλημα στη πλατεία Αλυγα-
ριάς με το θέμα της στάθμευσης. Κατά τους χειμερι-
νούς μήνες ζητάμε να υπάρχει κάρτα στάθμευσης για 
τους μόνιμους κατοίκους».

Χρ. Γεωργούσης: «Οι κοινότητες τώρα αρχίζουν 
να λειτουργούν. Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναπο-
κτήσουν την ισχύ που είχαν (…). Να ενημερώνεται και 
ο τοπικός τύπος. Είναι μεγάλη πρόοδος ότι έχουμε 
εβδομαδιαία εφημερίδα. Από τα μεγάλα προβλήματα 
η προστασία του κόλπου της Παροικιάς από τη ρύ-
πανση (…). Η ανάγκη δημιουργίας δεύτερου κοιμητη-
ρίου είναι μεγάλη».

Σωτ. Καστρουνής: «Συγχαρητήρια γιατί τολμάτε 
να μαζέψετε τον κόσμο. Τα προηγούμενα 5 χρόνια 
έγινε μόνο μια συνέλευση. Αυτό δείχνει κάποια πράγ-
ματα (…). Ανάμεσα στο λιμάνι και την Παροικιά προ-
τεραιότητα έχει η Παροικιά. Στις μελέτες αυτή είναι η 
κατεύθυνση που πρέπει να δίνεται στους μελετητές. 
Η Παροικιά είναι μια σπουδαία πόλη για να την πετά-
ξεις στα σκουπίδια».

Μιχ. Κυριαζάνος: «Έχουμε πει ως ομάδα για την 
πεζοδρόμηση του δρόμου της παραλίας από το λιμάνι 
μέχρι το μύλο της Πανδρόσου. Δε μιλάμε για ρύθμι-
ση της κυκλοφορίας, αλλά αποκοπή (…). Το δεύτερο 
ζήτημα είναι με τα σκουπίδια που είναι εξολοκλήρου 
στη δικαιοδοσία του δήμου. Υπάρχει το θέμα με τα 
ανταποδοτικά τέλη. Δεν μπορεί ένα σπίτι να πληρώνει 
τα ίδια με μια επιχείρηση. Δεν μπορεί ένα σπίτι 50 
τ.μ. που βγάζει μόνο 5 σακούλες  απορριμμάτων την 
εβδομάδα να πληρώνει τα ίδια με ένα σουβλατζίδικο 
35 τ.μ. που βγάζει κάθε μέρα πολλαπλάσιες».

Σπ. Μητρογιάννης: «Για το πεζοδρόμιο του περι-
φερειακού μιλάμε εδώ και 30 χρόνια και δεν έχει γί-
νει απολύτως τίποτα. Το άλλο θέμα είναι ότι μια πόλη 
όπως η  Παροικιά με 5.000 κόσμο δεν έχει αίθουσα 
εκδηλώσεων. Η αίθουσα του ΕΠΑΛ δεν εξυπηρετεί». 

Αχ. Καρατζάς: «Θέλω να σας συγχαρώ και να σας 
ευχαριστήσω που το κοινοτικό συμβούλιο πήρε για 
πρώτη φορά την πρωτοβουλία της συνέλευσης. Εγώ 
πιστεύω ότι θα σας γράψει η ιστορία, εάν συνεχίσετε 
να γίνεται τακτικά αυτό (…). Αν πιστεύετε εσείς ότι η 
παραλιακή οδός για ένα τουριστικό νησί, που είναι ο 
ομφαλός των Κυκλάδων σας ικανοποιεί, εγώ ντρέπο-
μαι σαν παριανός πολίτης».

Γεωρ. Παττέ: «Το 2ο δημοτικό είναι ένα μόνιμο 
πρόβλημα και τα παιδιά βγαίνουν έξω από το σχολικό 
χώρο για να πάνε στο πίσω μέρος του σχολείου που 
είναι ένα άλλο κτίριο και υπάρχει θέμα ασφάλειας 
όπως και η έλλειψη πεζοδρομίου στον περιφερεια-
κό».

Νίκος Καλαμπαλίκης: «Στους πρόποδες του Δή-
λιου, που είναι ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώ-
ρος, έχει καταληφθεί μια μεγάλη έκταση από φθαρ-
μένα ελαστικά αυτοκινήτων και δεν έχει ενδιαφερθεί 
κανείς γι’ αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον, εάν 
υπάρξει φωτιά θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα 
στην Παροικιά».

Μαλατέστας: «Να μετατοπιστούν οι κολώνες της 
ΔΕΗ στον περιφερειακό δρόμο και να υπογειωθεί το 
δίκτυο, για να αποκτήσει μεγαλύτερο πλάτος ο δρό-
μος και να κατασκευαστεί πεζόδρομος».

Βαγ. Σαρρής: «Θέλω να απευθυνθώ στον κόσμο 
εδώ. Οι αποφάσεις του συμβουλίου θα γίνουν πιο 
υλοποιήσιμες εάν υπάρξουν αγώνες και φωνές».

Δημ. Α. Σιφναίος: «Από τον Μάρτη έχουμε ζητή-
σει να βαφτούν στο λιμάνι οι προβολείς (…). Είναι αυ-
τονόητο ότι οι λαϊκές συνελεύσεις πρέπει να γίνονται 
πιο συχνά».

Συρίγου – Σιφναίου: «Όταν έρχονται οι ξένοι και 
με ρωτούν, ντρέπομαι να τους πω που ’ναι οι τουα-
λέτες. Γιατί είναι σπασμένες, χωρίς νερό, χωρίς σα-
πούνι, βλέπουν τους Ρομά μέσα να πλένουν τα ρούχα 
τους. Ήμαρτον!».

Π. Δημόπουλος: «Όλοι εμείς που ασχολούμαστε 
με τα κοινά πρέπει να φεύγουμε από τις όποιες μικρο-
πολιτικές μας γωνίες, να ανεβαίνουμε τα σκαλιά πιο 
πάνω για να έχουμε τη σωστή εικόνα».

Ν. Δραγάτης: «Καταρχάς σας συγχαίρω για το εν-
διαφέρον σας. Λόγω του μαγαζιού μου είμαι μπροστά 
σε όλα τα γεγονότα. Θα κάνω τα εξής ερώτημα και θα 
πω: Σε πιο χωριό της Ελλάδος περνάνε 300 φορτηγά 
μέσα από τη βιτρίνα της Πάρου. Εγώ έκανα κάποιες 
προσπάθειες αλλά βρήκα τοίχο».

Κ. Αργουζής: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που επιτέ-
λους επανέρχεται ο θεσμός των λαϊκών συνελεύσεων. 
Από ότι ξέρω πριν από μερικές μέρες που συνεδρίασε 
το δημοτικό συμβούλιο υπήρχαν 25 θέματα. Από την 
Παροικιά δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Και αυτό έχει ση-
μασία για τον εξής λόγο. Αν δεν παρθούν αποφάσεις 
μέσα στον Δεκέμβρη για το τι θα υπάρξει βελτιωτικό 
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου του 2020, 
θα υπάρξουν δυσκολίες για να υλοποιηθεί έστω και 
κάτι που θα βελτιώσει την εικόνα της Παροικιάς».

Πρώτο θέμα

Παροικιά: 
Ο λόγος στους πολίτες
Στις 24/11/2019 πραγματοποιήθηκε με απόφαση της δημοτικής κοινότητας 
Πάρου (Παροικιάς), λαϊκή συνέλευση για να ακουστούν οι απόψεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολύπαθης πρωτεύουσα του νησιού μας.
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Οι αιρετοί
Έπαρχος, Κ. Μπιζάς: «Το πρόβλημα με το εμπο-

ρικό λιμάνι είναι γνωστό και με το επιβατικό λιμάνι η 
Παροικιά δέχεται όλον τον κόσμο. Η μη φόρτωση των 
αδρανών υλικών για 4 μήνες, να εξετάσει η δημοτική 
αρχή αν μπορεί να επεκταθεί για άλλους δύο μήνες. 
Θα ήθελα να πεζοδρομηθεί η παραλιακή (…). Όσον 
αφορά τους επισκέπτες μας, το ζητούμενο δεν είναι 
να φέρουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και άλλους, 
αλλά να φτιάξουμε τις υποδομές μας και να διευρύ-
νουμε την τουριστική περίοδο, αναπτύσσοντας άλλες 
μορφές τουρισμού (θρησκευτικό, περιπατητικό κλπ».

Κ. Ροκονίδας, επικεφαλής Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης: «Εσείς ως κοινοτικό συμβούλιο βάζετε ένα 
στοίχημα: Πώς θα αποκαταστήσετε την εμπιστοσύ-
νη των δημοτών απέναντι στα θεσμικά όργανα. Και 
αυτό είναι ένα στοίχημα που αξίζει να το κερδίσετε. 
Αξίζει δηλαδή αυτή η σημερινή συνέλευση να είναι η 
απαρχή μιας διαδικασίας που ο πολίτης θα νιώθει, ο 
δημότης θα νιώθει ότι έχει ένα στήριγμα, ώστε τελικά 
οι ανάγκες του, τα προβλήματά του να μπορούν να 
μεταφέρονται με έναν αξιόπιστο τρόπο και να διεκ-
δικείται η λύση τους από τα αρμόδια όργανα. Πρέπει 
να ξεκαθαριστεί όμως στην παριανή κοινωνία, ότι η 
δική σας αρμοδιότητα είναι συμβουλευτική, δεν είναι 
αποφασιστική (…). Να συνειδητοποιήσει η παριανή 
κοινωνία ότι η επίλυση των προβλημάτων δεν έρ-
χεται επειδή τα φορτώνει στις πλάτες ενός κοινοτι-
κού ή ενός δημοτικού συμβουλίου, αλλά διεκδικεί με 
τρόπο καθημερινό η ίδια τη λύση των προβλημάτων 
της…Επόμενο μεγάλο ζήτημα για σας, ως κοινοτικό 
συμβούλιο, αλλά και για σένα αντιδήμαρχε της Πα-
ροικιάς, είναι να παρακολουθείτε την υλοποίηση των 
αποφάσεων αυτών, τουλάχιστον όσοι είναι σε αυτήν 
την αίθουσα και έχουν θητεύσει στην αυτοδιοίκηση 
ξέρουν πολύ καλά ότι οι αποφάσεις μπορεί να είναι 
αρκετές ή πάρα πολλές αλλά αυτό που υλοποιείται να 
είναι πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο των αποφά-
σεων που έχουν παρθεί. Και αυτό είναι ένα στοίχημα 
για το κοινοτικό συμβούλιο, αλλά και για τον αντιδή-
μαρχο της Παροικιάς…».

Ηλ. Κουντρομιχάλης, αντιδήμαρχος: «Εγώ δε 
θα προσπαθήσω να ωραιοποιήσω τα πράγματα, ούτε 
θα προσπαθήσω να απαντήσω στους προλαλήσαντες, 
ούτε να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αντίθετα 
τα προβλήματα είναι πολλά. Και όλα αυτά που ακού-
στηκαν πράγματι είναι προβλήματα τα οποία βιώνου-
με όλοι καθημερινά (…). Όσον αφορά τα προβλήμα-
τα, για το κυκλοφοριακό, πιστεύω και εγώ ότι είναι 
ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν την 
Παροικιά (…). Για το πεζοδρόμιο του περιφερειακού 
υπάρχει τοπογράφος του δήμου που ασχολείται μόνο 
με αυτό. Τουλάχιστον για την πεζοδρόμηση της μίας 
πλευράς του περιφερειακού. Δυστυχώς η Παροικιά 
έχει καταντήσει διακομιστικό κέντρο (…)».

Π. Κεμπάμπης, αντιδήμαρχος: «Είμαστε αδι-
άφοροι πρώτον, δεύτερο είμαστε άπληστοι. Για το 
θέμα της στέγης στους δασκάλους, προτιμάμε να νοι-
κιάζουμε στο airbnb. Ο καθένας κοιτάει τη βολή του. 
Η ομάδα εδώ για την Αλυγαριά θέλει παρκινγκ. Θα 
πεζοδρομήσουμε όλη την παραλιακή και όσοι μένου-

με εκεί θα πουν δώσε μου χαρτί να μπαίνω. Άμα δεν 
βάλουμε στην μπάντα τη βολή μας και δεν σκεφτούμε 
μονάχα για την Πάρο και δεν δουλέψουμε, δεν πρό-
κειται να αλλάξει τίποτα. Και το άλλο το πρόβλημα εί-
ναι οι υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι είναι αρνητικοί, 
οι μισοί. Δεν ξέρω γιατί. Αντιπαροικιώτες είναι; Είναι 
πολλά τα χρόνια και έχει υπάρξει ο κορεσμός; Έχουν 
κάνει τα μαγαζάκια τους, έχουν κάνει τα τσιφλίκια 
τους; Κάθε μέρα σχεδόν τσακώνομαι εκεί πάνω (…). 
Και για να τελειώνω. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν 
πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω». 

Μένεγος Μαύρης, κοινοτικός σύμβουλος: 
«Εμείς σαν κοινότητα οφείλουμε και εσείς σαν πολί-
τες, να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε, όχι με γνώ-
μονα το προσωπικό συμφέρον, γιατί και εγώ είμαι ξε-
νοδόχος και επιχειρηματίας. Θα σας επισημάνω από 
την πλευρά μου, ότι έχω παράπονο από τον κόσμο 
της Πάρου, από τη συνείδησή του και πιο πολύ από 
τους επαγγελματίες. Θα ήθελα να έχουνε μεγαλύτε-
ρη ευαισθητοποίηση στα κοινά και να προσφέρουνε 
όπου μπορούνε».

Το κλείσιμο της συνεδρίασης
Στο τέλος των ομιλιών μίλησε ο πρόεδρος της συνέ-

λευσης, Λ. Κοντός, που μεταξύ άλλων είπε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που βρισκόσα-

στε εδώ, που σεβαστήκατε τη διαδικασία, να ευχαρι-
στήσω το συμβούλιο που πήρε αυτήν την πρωτοβου-
λία, να ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο συνελεύσεων που 
σύμφωνα με το νόμο πρέπει να είναι τουλάχιστον μία. 
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρευ-
ρισκόμαστε σε πολλές και βήμα βήμα να προχωρή-
σουμε, και να συμμετέχουμε στην επίλυση σε πολλά 
από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα. Και, 
το βασικότερο, να αποκτήσει πάλι η Παροικιά διάθεση 
για περισσότερη συμμετοχή (…)».

Η πρόεδρος της Κοινότητας
Η πρόεδρος της κοινότητας Πάρου, Μαργαρίτα 

Αργουδέλη, μίλησε τελευταία στη λαϊκή συνέλευση 
και είπε:

«Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης συ-
νέλευσης κατοίκων. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακού-
στηκαν ζητήματα τα οποία έχουν καταγραφεί και 
από εμάς, και από τις δημοτικές αρχές. Είναι όμως 
καιρός να περάσουμε από τα λόγια, στις προτάσεις 
στην πράξη. Και γι’ αυτό ζητήσαμε να έρθουμε εδώ 
ώστε να ιεραρχήσουμε αυτές τις προτεραιότητες και 
να πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν αρκεί 
η κάθε δημοτική αρχή να κάνει προτάσεις, πρέπει 
να προχωράει και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Εμείς από πλευράς μας έχουμε ξεκινή-
σει, δουλεύουμε με ομόφωνες αποφάσεις, σκεπτόμε-
νοι τα αιτήματά σας προς όφελος όλων. Θα δουλέ-
ψουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, θέλουμε 
να είσαστε κοντά μας, θέλουμε συνεργασία, πρέπει να 
υπάρχει ενεργοποίηση όλων δεν μπορεί ένας κούκος 
να φέρει την άνοιξη. Αυτά είχα να σας πω χαίρομαι 
πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, να ευχαριστήσω 
τον κ. Λοΐζο για την άψογη διαχείριση και διεξαγωγή 
της συνέλευσης αυτής. Δίνουμε ραντεβού, ελπίζω σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ».

Πρώτο θέμα

Λαϊκή 
Συνέλευση 
Συνέλευση λαϊκή, 
έγινε την Κυριακή, 
από την Κοινότητα την Παριανή, 
θα μπορούσες να ήσουν και εσύ εκεί.

Ήταν μικρή η συμμετοχή, 
γιατί άραγε, γιατί;
τι να ακούσουμε θα πει, 
η πλειοψηφία του κόσμου αδιαφορεί.   

Προεδρείο είχε σωστό, 
και χρόνο ικανοποιητικό, 
δίνοντας στους πολίτες το λόγο, 
για να εκφράσουν τον δικό τους πόνο. 

Τα προβλήματα σωρό, 
εδώ και πολύ καιρό, 
καταγραφή έγινε αυτών,  
εύχομαι να μην μείνουν επί χαρτιών.  

Η Κοινότητα προσπαθεί, 
αλλά απλώς γνωμοδοτεί, 
τι απόφαση θα παρθεί, 
μόνο ο δήμαρχος θα πει.

Η ισχύ εν τη ενώσει, 
μόνο αυτό θα μας γλυτώσει, 
το ποτάμι έχει φουσκώσει, 
την Παρκιά για να λυτρώσει.  

Σηκωθείτε από τον καναπέ, 
και πιαστείτε αγκαζέ, 
τρόπο ζωής αλλάχτε, 
και όλοι μαζί φωνάξτε.  

Μια φορά στα πέντε χρόνια, 
συναντιόμαστε στα αλώνια,
τα προβλήματα θημωνιές, 
κι εμείς είμαστε παρατηρητές.

Εύχομαι η κίνηση αυτή να επαναληφθεί, 
πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, 
κι όταν η αίθουσα κατακλυστεί,
η Παρκιά θα ανταμειφθεί.

Χριστόδουλος Μαούνης 
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Περιφερειακός Παροικίας, τηλ.: 22840 22669 | Πλατεία Νάουσας, τηλ.: 22840 51860

Με επώνυµα δώρα,
αρώµατα των µεγαλύτερων οίκων,

καλλυντικά & προϊόντα µακιγιάζ,
τόσο ξεχωριστά όσο κι εσύ!

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου, σας εύχονται 

χρόνια πολλά και 
ευτυχισμένο το νέο έτος!

Εορταστικες ευχες

Απόψεις - Ειδήσεις

Ένταξη 
αγροτών στο 
ΠΑΑ 2014-
2020

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργου Χατζημάρκου, 50 δικαιούχοι αγρότες, οι αιτή-
σεις των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες, εντάσσονται στο 
Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλ-

λεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέ-
τρο 6.3

Η δημόσια δαπάνη των 50 επιλέξιμων Πράξεων 
ανέρχεται σε 700.000 ευρώ. Η δημόσια οικονομική 
ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος, ανέρχεται σε 
14.000 ευρώ. Αρμόδιος φορέας των πληρωμών είναι 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. 
Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) κα-
ταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης 
ένταξης. Η β’ δόση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρω-
ση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

του και σε κάθε περίπτωση,  το αργότερο εντός 5 ετών 
από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης με προ-
ϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου και την τήρηση των συναφών δεσμεύσεων 
και υποχρεώσεων, που περιγράφονται στην Πρόσκλη-
ση. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματι-
κού σχεδίου είναι τα τρία έτη και η μέγιστη τα τέσσερα 
έτη. 

Τέλος, η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλο-
ποίησης της Πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου 
κάθε δικαιούχου, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ν. Δωδεκανή-
σου και Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σύλλογοι 
γονέων – 
στήριξη

«[…] Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια λέμε, γιατί να ξα-
ναπάω σε Γενική Συνέλευση;», «Δεν υπάρχει ελεύθε-
ρος χρόνος, όποιος έχει, ας αναλάβει», «Τι; 10 ευρώ 
η ετήσια συνδρομή! Είναι πολλά χρήματα τις μέρες 
μας…».

Αυτά κι άλλα πολλά ακούγονται τα τελευταία χρόνια 
από γονείς, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στους 
συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Στους συλλόγους, 
δηλαδή, που ιδρύθηκαν, ώστε να δρουν επικουρικά 
στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Τα σχολεία, 

όπου φοιτούν τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα σήμερα 
όμως, είναι λυπηρό. Οι ίδιοι οι γονείς αρνούνται τη 
συμμετοχή τους!

Ειρωνεία θα λέγαμε, ένας γονέας να μη συμμετέχει 
στο μοναδικό φορέα που του δίνει τη δυνατότητα να 
ανταλλάξει απόψεις, να εκφράσει τις απορίες του και 
να τις λύσει, να έχει ουσιαστικότερη επαφή με τους εκ-
παιδευτικούς, να ενημερωθεί και να έχει ενεργό  ρόλο 
στις ώρες που περνάει το παιδί του στο σχολείο.

Αντ’ αυτού, η μόνιμη κριτική σε όλους όσοι δίνουν 
χρόνο, από τον χρόνο που δεν έχουν -κι όχι μόνο- έξω 
από την πόρτα του σχολείου είναι πλέον η μόνιμη 
λύση! Η πλήρης αποστασιοποίηση -και ακόμη χειρότε-
ρα αδιαφορία- που φαίνεται να υπάρχει απέναντι στη 
μη συμμετοχή και δράση στους συλλόγους γονέων, 
είναι κομμάτι της γενικότερης αποχής – ανοχής που 
παρατηρείται σε σοβαρά θέματα που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε, ως κοινωνία. Ως εκ τούτου, μόνο 
επικίνδυνο φαινόμενο των καιρών μας, θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί η απαξίωση αυτού του θεσμού, μιας 
και είναι αδιανόητο να μη μας ενδιαφέρει να βοηθή-
σουμε ενεργά και συνεργατικά πάντα με τους εκπαι-
δευτικούς, στη στήριξη του σχολικού περιβάλλοντος. 
Κι όσο κι αν χρονίζουν ή κουράζουν κάποια θέματα, 
οφείλουμε να δίνουμε το παρόν, αφού εμείς -οι γο-
νείς- είμαστε το πρότυπο -θέλουμε, δε θέλουμε- των 
παιδιών μας.

Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοούμε -στο πλαίσιο 
λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος- το 
βήμα που μας δίνεται να εκφραστούμε στις γενικές 
συνελεύσεις, το δικαίωμα της συμμετοχής στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων και τον έλεγχο της υλοποίησής 
τους.

Αγγελική Γ. Παυλάκη

Σε μία Ελλάδα που οδεύει προς την ευημερία, 

εύχομαι το φως των άγιων ημερών να φέρει σε 

όλους αυτά που επιθυμούν για τους ίδιους και τις 

οικογένειές τους, και να δώσει δύναμη στη χώρα, 

ώστε οι ελπίδες όλων να γίνουν πραγματικότητα.

Φίλιππος Φόρτωμας, 
βουλευτής Ν.Δ. Κυκλάδων

Η Γέννηση του Χριστού ας είναι η αναγέννηση της 

χώρας μας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους 

και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.

Κατερίνα Μονογυιού,

βουλευτής Ν.Δ. Κυκλάδων



Το κοµµωτήριο Art Hair Καστανιάς
& η οµάδα του σας εύχονται υγεία
και µια όµορφη, δηµιουργική χρονιά!

Καλές γιορτές & καλή
χρονιά σε όλους.

Από καρδιάς ευχόµαστε
ειρήνη, υγεία, αιδιοδοξία,
δύναµη και προκοπή.

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Εορταστικες ευχες

Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς, εύχεται 

σε όλους τους Παριανούς Χρόνια Πολλά και το 2020 να 

φέρει στη ζωή μας ελπίδα και ευτυχία!

ο πρόεδρος, Πέτρος Αυλήτης

Η  μαγεία των Χριστουγέννων ας εκπληρώσει 
τις επιθυμίες σας, ας πραγματοποιήσει τα όνειρα 
σας, ας θρέψει τις ελπίδες σας και ας δυναμώσει 
τις προσδοκίες σας!
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2020! 
Λεοντής Μικές,
δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Καλή Πρωτοχρονιά σε εσάς και την οικογένειά 

σας. Ας είναι το ξεκίνημα του 2020 αφετηρία 

μίας δημιουργικής εποχής. Χρόνια πολλά.

Κεφάλας Φραγκίσκος, 

δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που μας βρίσκει σε 
μια ανάγκη ανανέωσης ενόψει της Νέας Χρονιάς 
που πλησιάζει. Αναζητούμε όλα αυτά που θα μας 
δώσουν έμπνευση και θα μας βοηθήσουν για μια 
νέα αρχή.
Για μένα, η νέα χρονιά θα ήθελα να περιλαμβάνει 
στόχους που εστιάζουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στον τόπο μου, την Πάρο: Στην 
ανάδειξη των πολυτιμότερων χαρακτηριστικών 
της, στην εξάλειψη των αρνητικών της στοιχείων, 
και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους 
συμπολίτες μου γιατί το περιβάλλον μας είναι και 
φυσικό αλλά και ανθρωπογενές.
Οι ευχές μου προς τους ανθρώπους της Πάρου, 
είναι να βρουν κι εκείνοι την έμπνευση που 
θα τους ωθήσει να διορθώσουν τα λάθη του 
παρελθόντος και να συνεχίσουν με τις καλύτερες 
προδιαγραφές για το 2020.  
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με αγάπη, υγεία και 
αλληλεγγύη.
Άννα Κάγκανη,
τοπική σύμβουλος Νάουσας

Εύχομαι ολόψυχα το μήνυμα της ελπίδας της 

γέννησης του Θεανθρώπου να γεμίσει τις 

καρδιές μας με αισιοδοξία και αγάπη.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος, 

2020, με υγεία, χαρά και ευημερία!

Μαργαρίτα Αργουδέλη,

πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Πάρου

Το 2020 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες 

προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις 

πίκρες. Να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε!

Γιουρτζίδης Χάρης,

δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το 2020.

Εύχομαι φέτος η φλόγα της αγάπης να καίει για 

να ζεσταίνει και να μαλακώνει τις καρδιές όλων. 

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και καλή Χρονιά.

Βασιλόπουλος Γιάννης,

δημοτικός σύμβουλος Αντιπάρου
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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

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

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο 
το χρόνο, πετρόκτιστο νεόδµητο 
ισόγειο δίχωρο διαµέρισµα, 45 τ.µ., 
επιπλωµένο και πλήρως εξοπλισµένο, 
µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση, θέα 
και πάρκινγκ. ∆εκτές µόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. και ώρες επικοινωνί-
ας: 6988 401 084, 18:00-20:00

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

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

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

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
εργασία σε ζαχαροπλαστείο – καφέ 
στην Παροικιά, ηλικίας έως 40 ετών, 
µε γνώση παρασκευής καφέ. Απαραί-
τητη η γνώση αγγλικών. Μόνιµη 5/
ήµερη εργασία, πλήρης απασχόληση. 
Τηλ. 6947 306 867

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται για 
το κατάστηµα µε είδη πισίνας Piscines 
Ideales στην Αλυκή Πάρου, µε γνώ-
σεις υπολογιστή και αγγλικών. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 28788 , 6947 
364 360, 6937 456 641 και βιογραφι-
κά στο email: paros@ideales.gr 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Η΄ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ζητείται από Τεχνική 
Εταιρεία µε έδρα στην Πάρο,  για 
το τεχνικό τµήµα. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε θέµατα αδειοδότησης 
και διαδικασιών/διεκπεραίωσης 
φακέλων στην πολεοδοµία. Επίσης, 

η γνώση AutoCad, Αγγλικών ή/και 
Γαλλικών, καθώς και εξοικείωση µε 
την πλατφόρµα υποβολής αδειών 
του ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικών 
στο emali : cv.constructionparos@
gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ από τριών 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

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ YANMAR πωλείται, σε 
άριστη κατάσταση, σχεδόν αµεταχείρι-
στο, µε καινούρια φρέζα και έξτρα 
καινούρια λάστιχα πίσω. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6976 336 421

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

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305 | fax: 22840 28304 | iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

Η «Ιατρόνησος» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι: 

  

Το Σάββατο 14/12/2019 θα διενεργούνται υπέρηχοι σώµατος
(θυρεοειδούς, µαστών, άνω-κάτω κοιλίας, µαλακών µορίων)
καθώς και υπέρηχοι αγγείων - triplex (αρτηριών / φλεβών)

από εξειδικευµένο ιατρό.
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Βράβευση ΓΕΛ 
Πάρου

Τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2019 στο μέγαρο μου-
σικής Αθηνών, στο πλαίσιο προγράμματος τραπεζικού 
ιδρύματος με τίτλο: «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία», 
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης αριστούχων 
απόφοιτων των λυκείων της χώρας, που συγκέντρω-
σαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2019.

Επιπλέον, βραβεύτηκε το λύκειο κάθε νομού της 
χώρας, του οποίου ο αριστούχος απόφοιτος συγκέ-
ντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στο νομό. Το 
Γενικό Λύκειο Πάρου βραβεύτηκε, διότι ο αριστούχος 
απόφοιτος, Δημήτρης Παππάς του Ευάγγελου συγκέ-
ντρωσε 19.276 μόρια, που ήταν ο υψηλότερος  αριθ-
μός μορίων στον Νομό Κυκλάδων. Το βραβείο του 
λυκείου παρέλαβε η μαθηματικός του ΓΕΛ Πάρου, Πα-
ναγιώτα Γυφτοπούλου.

Τέλος, είναι η δεύτερη φορά την τελευταία πεντα-
ετία, που βραβεύεται το Γενικό Λύκειο Πάρου, διότι 
αριστούχος απόφοιτός του συγκεντρώνει σε πανελ-
λαδικές εξετάσεις τον υψηλότερο αριθμό μορίων στο 
Νομό Κυκλάδων.

«Προβοκάτορες» 
ή προβοκάτορες!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συνδυα-
σμού της πλειοψηφίας «Πάρος, επιμένουμε στην 
Πράξη», υπήρξε στις 29 Νοεμβρίου 2019 μία «προ-
βοκατόρικη» ενέργεια όπως την κατονόμασαν, διανο-
μής εντύπων στο δημαρχείο Πάρου.

Η ανακοίνωση του δημοτικού συνδυασμού είχε ως 
εξής:

«Συμπολίτες μας έκαναν σήμερα τη δική τους αι-
σθητική παρέμβαση στο περιβάλλον και στα πολιτικά 
δρώμενα του τόπου, πετώντας φέιγ βολάν έξω από 
το Δημαρχείο Πάρου, στα οποία σχολίαζαν με τον 
δικό τους «μοναδικό» τρόπο τις ενέργειες της Δημο-
τικής Αρχής, δίνοντας παράλληλα συμβουλές και κα-
τευθύνσεις και εκτοξεύοντας συγκαλυμμένες απειλές 
– προειδοποιήσεις.

Καταρχάς, θέλουμε να καταδικάσουμε την προβο-
κατόρικη και παράνομη ενέργεια της διανομής εντύ-
πων στο χώρο του Δημαρχείου, που θυμίζει πρακτι-
κές άλλης εποχής και δεν συνάδει με την πολιτική 
της αειφόρας ανάπτυξης και της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος που έχει αποφασίσει η πλειοψηφία του 
παριανού λαού να υιοθετήσει.

Τέλος, τέτοιες ενέργειες φανερώνουν απλά τον 
έντονο εκνευρισμό, κάποιων «λίγων» που επιλέγουν 
να κρύβονται πίσω από κουκούλες για να προβάλουν 
τις απόψεις τους. Θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσου-
με ότι όλοι στην παράταξή μας «Πάρος, Επιμένουμε 
στην πράξη», παραμένουμε ενωμένοι και αποφασι-
σμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο και τις 
δράσεις της Δημοτικής Αρχής, με μοναδικό μας γνώ-
μονα την αγάπη μας για τον τόπο και την ευημερία 
των κατοίκων του».

Νοσηρά φαινόμενα 
Ο εκδότης της εφημερίδα μας, Νίκος Ραγκού-

σης Λαουτάρης, έκανε παρέμβαση στο παραπάνω 
θέμα δημοσιοποιώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της 
«Φωνής της Πάρου» στις 2/12/2019 την παρακάτω 
άποψη:

«Με μία ανακοίνωση η δημοτική παράταξη «Πά-
ρος επιμένουμε στην πράξη», ενημέρωσε τους κα-
τοίκους της Πάρου ότι κάποιοι πέταξαν προκηρύξεις 
έξω από το δημαρχείο, καταδικάζει το περιεχόμενο, 
το ύφος και τον τρόπο που επέλεξαν να τις διανεί-
μουν. Με την πρώτη ματιά όλα φαίνονται λογικά και 
αθώα. Είναι όμως έτσι;  Δικαιολογημένα αναρωτήθη-
καν όσοι διάβασαν την είδηση: «Τι είναι αυτό το ΝΕΟ 
«φρούτο» που εμφανίστηκε στην παριανή κοινωνία;». 
Τα ερωτήματα πολλά και ίσως μείνουν αναπάντητα. 
Επειδή αυτή η ιστορία ίσως είναι η αρχή τέτοιων νο-
σηρών φαινομένων θα πρέπει να μας απασχολήσουν 
μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν και ο καθέ-
νας ας προσπαθήσει να δώσει τις δικές του απαντή-
σεις και ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

- Ποιος σχεδίασε και ποια ήταν η στόχευση μιας 
τέτοιας πράξης;

- Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να εντοπίσει έστω μία 
προκήρυξη, εκτός από τους καταγγέλλοντες; (Δεν 
υπάρχει έγκλημα χωρίς πτώμα).

- Γιατί δόθηκε τόση δημοσιότητα σε μια πράξη που 
ίσως μόνο ο εργαζόμενος στην καθαριότητα, που 
μάζεψε τις προκηρύξεις, έχει δει το πειστήριο του 
«εγκλήματος;».

Το περιεχόμενο αυτών των προκηρύξεων που κα-
ταγγέλλει η παράταξη του δημάρχου, φωτογραφίζει 
κάποιον ή κάποιους ή θέλει να αποπροσανατολίσει; 
Τι συσχετισμός υπάρχει μεταξύ αυτής της πράξης και 
της επικείμενης άφιξης των ελεγκτών δημόσιας διοί-
κησης; Αξίζει η παράταξη του 51% να εκτίθεται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο; Το σίγουρο είναι ότι όλος αυτός ο 
σχεδιασμός θυμίζει νοσηρές, εισαγόμενες για την πα-
ριανή κοινωνία, προβοκατόρικες ενέργειες που έχου-
με όλοι υποχρέωση να καταδικάσουμε και να μην 
επιτρέψουμε να μολύνουν την κοινωνία μας.

Ας το «αναλύσουμε» λοιπόν...».

Κλειστό 
γυμναστήριο 
Παροικιάς

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύ-
που στις 28/11/2019, σχετικά με το νέο κλειστό γυ-
μναστήριο στην Παροικια, για το οποίο είχαμε γράψει 
στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας.

Το δελτίο Τύπου για το θέμα έχει ως εξής:
«Με την με αρ. πρωτ. 83551/22-11-2019 απόφαση 

του υπουργού Εσωτερικών κου Τάκη Θεοδωρικάκου, 
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Κατασκευή Κλειστού 
Γυμναστηρίου Παροικιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
των Δήμων», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου 
και χρηματοδότηση ύψους 600.000,00 €.

Η ιδέα κατασκευής ενός νέου κλειστού Γυμνα-
στηρίου ανακινήθηκε στις 21 Ιουλίου 2016, με την 
244/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πά-
ρου με την οποία αποφασίστηκε η κατασκευή του, 
στη θέση «Ζευλάκι» στην Παροικιά. Έκτοτε, μεσολά-
βησαν άλλες δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου Πάρου, που αφορούσαν το αίτημα του Δήμου 
Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για την χρηματοδότηση 
του έργου και στη συνέχεια την αποδοχή του ποσού 
των 400.000,00 € από το αποθεματικό της. 

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε να φέρει εις πέρας την 

ολοκλήρωση της μελέτης για το νέο κλειστό Γυμνα-
στήριο και ανέθεσε στους μηχανικούς της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου να εκπονήσουν τις απαραί-
τητες μελέτες. Η διαδικασία περιελάμβανε μελέτες, 
εγκρίσεις και αλληλογραφία μεταξύ των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και άλλων αρμοδίων 
κρατικών υπηρεσιών όπως τη Διεύθυνση Μελετών 
Αθλητικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού, τη Διεύθυνση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το Πολεοδομικό Γρα-
φείο Νάξου, τη Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων, την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων, τη ΔΕΔΔΗΕ κ.α. 

Στο έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πολύτιμος αρω-
γός και συνεργάτης ήταν το μελετητικό γραφείο του 
κ. Βαζαίου Πετρόπουλου, ο οποίος προσφέρθηκε να 
συνδράμει στην όλη διαδικασία αφιλοκερδώς. Ενώ, 
την όλη προσπάθεια πλαισίωσαν άνθρωποι της το-
πικής αυτοδιοίκησης που ενεπλάκησαν άμεσα στην 

προσπάθεια υλοποίησης του έργου, τοπικοί παρά-
γοντες, μελετητές και άνθρωποι τοπικών αθλητικών 
σωματείων, κυρίως του ΑΟΠ. 

Επίσης, ο Δήμος Πάρου εκτός από την κατάθε-
ση του αιτήματος και την παραχώρηση οικοπέ-
δου, δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην χρημα-
τοδότηση του έργου με ιδίους πόρους, έως του 
ποσού των 1.700.000,00 €, σύμφωνα με την από-
φαση ένταξης του έργου και, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η υλοποίησή του. 

Το σημαντικό αυτό έργο αναμένεται να ενισχύσει 
τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Πάρου, δίνοντας 
λύση στις αυξημένες ανάγκες, όσον αφορά τις προ-
πονήσεις των αθλητών και τους αγώνες των παρια-
νών συλλόγων. Το αποτέλεσμα είναι μια δικαίωση για 
όλους τους Παριανούς που θα δουν τα χρήματά τους 
να αξιοποιούνται από τον Δήμο προς όφελός τους 
αλλά κυρίως για τον κόσμο του αθλητισμού και τη 
νεολαία της Πάρου.

Ως εκ τούτου, θα ήταν προτιμότερο για την πορεία 
του έργου να μην γίνονται αναφορές και πολιτικές 
ανακοινώσεις, που μόνον εσφαλμένες εντυπώσεις 
δημιουργούν και δεν ωφελούν κανέναν. Πόσο μάλλον 
όταν ο Δήμος Πάρου χρειάστηκε να «επιστρέψει» τα 
132.000,00 € ευρώ στην ΚΔΕΠΑΠ, και στην ουσία 
να τα συνεισφέρει στο έργο, καθώς λόγω των λαν-
θασμένων υπολογισμών του αποθεματικού της από 
τον τότε Πρόεδρο κ. Μαρινόπουλο, κινδύνευαν να 
μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοί της, ενώ δεν υπήρ-
χε καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών των 
δομών πρόνοιας».

Σκάκι
Ο Πλοηγός Αντιπάρου ανακοίνωσε την έναρξη του 

τμήματος σκάκι για τη σεζόν 2019-2020.
Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν σε συνεργα-

σία με τον πατήρ Δημήτριο, στην ενοριακή στέγη του 
Αγίου Νικολάου και θα απευθύνονται σε παιδιά 
ηλικίας από 8 έως 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. 
Βασίλη Φαρούπο, στον αριθμό: 6936 578910.
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Οδός 
Αρίστανδρου 

Ο πατέρας του Σκόπα, ο Αρίστανδρος, ήταν γλύ-

πτης, σύγχρονος του μεγάλου Πολύκλειτου, με τον 

οποίο συνεργάστηκε στις Αμύκλες για την κατα-

σκευή του τροπαίου της νίκης στους Αιγός ποτα-

μούς, όπως μας λέει ο Παυσανίας (3.18.8). 

Ήταν υπεύθυνος για ένα από τα «θυσιαστήρια 

τρίποδα» που έκαναν οι Λακεδαιμόνιοι από τα 

λάφυρα της μάχης των Αιγός ποταμοί (405 π.Χ.) 

και αφιερώθηκαν στην Αμύκλα πόλη της αρχαί-

ας Λακωνίας. Ο Αρίστανδρος έφτιαξε το άγαλμα 

γυναίκας με λύρα που παρίστανε τη Σπάρτη και ο 

Πολύκλειτος την Αφροδίτη, γνωστή ως «Αφροδίτη 

των Αμυκλών». Η συνεργασία του Αρίστανδρου με 

έναν από τους πιο διάσημους γλύπτες του 5ου αι. 

π.Χ., δηλώνει ότι και ο ίδιος ήταν ένας σημαντικός 

καλλιτέχνης της εποχής του. 

Η οικογένεια του Αρίστανδρου φαίνεται πως δι-

έθετε μια μακρά σειρά από καλλιτέχνες. Από τον 

Πλίνιο (Φυσ. Ιστορία, 34. 49-50) αναφέρεται ένας 

παλαιότερος Σκόπας, σύγχρονος του Μύρωνα και 

του Πυθαγόρα, ως γλύπτης που εργάστηκε απο-

κλειστικά σε χαλκό, ίσως ο παππούς του Σκόπα 

του 4ου αι. π.Χ.  Άλλοι δύο γλύπτες με τα ονόματα 

Σκόπας ο νεότερος (ΙΙ) και Αρίστανδρος, αντίστοι-

χα πατέρας και γιος μας είναι γνωστά από τους 2ο 

και 1ο αι. π.Χ.  Προφανώς πρόκειται για νεότερα 

μέλη της ίδιας διάσημης οικογένειας. Υπήρξε και 

άλλος Αρίστανδρος της ίδιας οικογένειας που έζη-

σε τον 1ο αι. π.Χ. και εργάστηκε στη Δήλο, έχοντας 

αναλάβει την αποκατάσταση μερικών αγαλμάτων, 

τα οποία είχαν καταστραφεί κατά την διάρκεια του 

Μιθριδατικού πολέμου. 

Πηγές: «Φυσιογνωμίαι της αρχαίας Πάρου», 

«Παριανά» τευχ. 62, 98

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Σκόπα», έως το 

αδιέξοδο. 

Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ανταποκρίσεις - 
Οκτώβριος 1945

Αθήναι
- Ιδρύεται η «Πατριωτική Ένωσις Παρίων», από τον 

Εμμ. Ανδρ. Αλιμπράντη. Μεταξύ των πολλών σκοπών 
του Σωματείου είναι η «ενότηςκαι η στενή αδελφική 
συνεργασία των απανταχού Παρίων και Αντιπαρίων». 
Τα ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως από τα πλέον εκλε-
κτότερα της Πάρου και Αντιπάρου, πρώην υπουργοί, 
βουλευταί, βιομήχανοι, εργοστασιάρχαι, ανώτεροι δη-
μόσιοι υπάλληλοι, ανώτεροι αξιωματικοί κλπ.

- Κατόπιν αόκνων προσπαθειών του κ. Μιχ. Πρω-
τοδίκου Προέδρου άλλες Ενώσεως Γεωργικών Συ-
νεταιρισμών Πάρου και Αντιπάρου μετά οκταήμερου 
παραμονήν του ενταύθα, κατόρθωσε να παραλάβη 
πεντήκοντα τρισήμυσι τόνους λιπάσματα σποράς από 
την Ούνρα διά τας νήσους Πάρου και Αντιπάρου, ήτοι 
νίτρον 26 τόνους υπερφωσφορικόν 15 τ. και θεϊκήν 
αμμωνίαν 12 ½ τ. Άλλες με ανάλογες προσπάθειες 
επέτυχε να προμηθεύεται η Πάρος κατ’ ευθείαν εκ 
Πειραιώς άλλες άλλες ζωοτροφές από την Ούνρα. 
Τοιουτοτρόπως με μέγα ενδιαφέρον και τας εξαιρε-
τικάς προσπαθείας του κ. Μιχ. Πρωτοδίκου θα εξυπη-
ρετούνται και τα Παριανά καΐκια που πριν επέστρεφαν 
κενά εις Πάρον.  

Παροικιά
- Η ακρίβεια άλλες ζωής είναι αφόρητος τα είδη 

αποκρύπτονται η δε ύψωσις των τιμών καθ’ εκάστην 
αυξάνει. Τα τρόφιμα άλλες Ούνρα δεν αποστέλλονται 
πλέον εκ Σύρου με κρατικά μεταφορικά μέσα αλλά με 
τα καΐκια. 

- Ο πλοιοκτήτης Μαλαματένιος άλλες καθ’ όλα χρυ-
σός άνθρωπος ενώ επήγε ο δυστυχής στη Σύρο και 
εφόρτωσε διάφορα είδη άλλες Ούνρα, όταν επέστρε-
ψε στην Πάρο η Κεντρική Επιτροπή διανομών άλλες 
Παροικίας τον κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα επί 
μεγίστη ζημία του, διότι δεν έβαλε ανθρώπους να ξε-
φορτώσουν το καΐκι του.  

- Το Γυμνάσιον άλλες πληροφορούν ότι παραμένει.
- Το Αγροκήπιον ευρίσκεται σε κακά χάλια. Το Υπουρ-

γείον άλλες Γεωργίας καθήκον έχει να το ενισχύση.
- Λόγω άλλες κακοκαιρίας υπάρχουν ελάχιστα ψά-

ρια. Οι δε παραθερισταί φεύγουν σιγά –σιγά όλοι.
- Τα καΐκια Παλαιολόγου και Μαλαματένιου μετέ-

φεραν αρκετές ζωοτροφές μερίμνη άλλες Ούνρα και 
αναμένονται και άλλες για ολόκληρο το νησί. 

Λεύκες
- Το βαρόμετρο των αστρονόμων Λευκιανών δει-

κνύει ότι προμηνύεται εφέτος βαρύς χειμών. Οι προ-
νοητικοί Παριανοί ήρχισαν να εφοδιάζονται με τα απα-
ραίτητα. Μεταξύ αυτών πρωτεύουσαν θέσιν έχουν το 
τσίπουρο, τα σύκα, σταφίδες κλπ. όσο για το κρασί εί-
ναι εφέτος ελάχιστο. Η μεγαλειτέρα όμως στενοχώρια 
των είναι που δεν έχουν ρούχα και παπούτσια.

- Τα ελαιοτριβεία εργάζονται νυχθημερόν. Ωρισμένοι 
παραγωγοί ήσαν εφέτος πολύ τυχεροί. Τρίβουν κυριο-
λεκτικώς τα χέρια των από τη χαρά τους.

- Η Ούνρα έδωσε και αυτή τη φορά πολλά τρόφιμα 

και μεταξύ αυτών και λάδι.
- Εις το σχολείον αρρένων επερατώθη η επισκευή, 

επεσκευάσθη δε τόσο καλά που μοιάζει σαν ζωγρα-
φιά. Τώρα ετοιμάζεται και των θηλέων.

- Αφίχθη η δημοδιδασκάλισσα Ελισσάβετ και ανέλα-
βε τα καθήκοντα της. Επίσης ο Σταθμάρχης Ευθ. Πο-
λύχρονος με τρείς χωροφύλακας της σχολής Κρήτης. 
Ευχόμεθα να είναι καλοί και πραγματικά πολύχρονοι.

- Η ακρίβεια είναι της δόξες της. Αν και στο χωριό 
δεν υπάρχει ραδιόφωνο εν τούτοις παρακολουθείται 
το δελτίον της αγοράς Αθηνών με θαυμαστήν ακρί-
βειαν.

Νάουσα
- Προ ημερών ήρχισαν οι βροχές κι’ αυτό δείχνει 

πως θα έχουμε πρώιμο χειμώνα. Η ζωή είναι ήρεμος 
και ο κόσμος ασχολείται με τις δουλείες του. Τα διά-
φορα είδη διαρκώς υπερτιμώνται και ο κόσμος διαι-
ρωτάται: Που βαδίζομεν; Τα ψάρια ελάχιστα λόγω της 
κακοκαιρίας.

- Πρό ημερών έφυγε δια Πειραιά ο Μαλαματένιος 
με αρκετούς επιβάτας.

Μάρμαρα
- Μέρος του Αεροδρομίου είναι έτοιμο και αναμένε-

ται το πρώτο αεροπλάνο που θα εγκαινιάση την πολι-
τικήν γραμμήν, Οι Παριανοί εργάται μόλις εδόθη εντο-
λή επισκευής του έσπευσαν με τόση προθυμία που 
σε λίγες μέρες έγινε επισκευή αρκετών εβδομάδων. 
Τώρα μπορούν να προσγειωθούν πολλά αεροπλάνα. 
Εύγε στους συμπολίτας μας για την επιδειχθείσαν 
προθυμίαν.

- Τα διάφορα είδη όλο και ακριβαίνουν και η ζωή 
αρχίζει να γίνεται αφόρητος.

Τσιπίδος
- Ήρχισε η αναμενομένη πλούσια εξαγωγή γλυκο-

πατάτας. Τα καΐκια φορτώνουν τακτικά. Έτσι οι παρα-
γωγοί θα βάλουν μέρος από τα κέρδη των στην άκρη 
για να μπορέσουν προ παντός να ενδυθούν. Βροχές 
ήρχισαν να πίπτουν ελαφρές. Ελπίζομεν δε να εντα-
θούν για να μπορέσωμεν ενωρίς να καλλιερήσωμεν 
τα κτήματα. Η Ούνρα όμως δεν μας έστειλεν ακόμη 
σπόρους, λιπάσματα και εργαλεία. Δικαίως ερωτούν: 
Τι κάνουν οι αρμόδιοι και πότε περιμένουν. 

- Αναμένομεν την πραγματοποίησιν της υποσχέσεώς 
της για δίκτυα. 

- Αφίχθη ο πολύτιμος συμπολίτης μας ιατρός Ευστρ. 
Αλιπράντης. 

- Πολλά σχολεία ήρχισαν τα μαθήματα.  
Κώστος
- Επί τέλους ήλθεν η ώρα να φωνάξωμεν και ημείς 

με τη σειρά μας. Το Υπουργείον της Παιδείας έχει γνώ-
σιν ποίους υπαλλήλους έχει διορίσει εδώ και 70 χρό-
νια; Γιατί έτσι μας έρχεται να γράψωμεν. Έχομεν μια 
δασκάλα που δεν θυμάται πότε γεννήθηκε. Τα παιδιά 
τη λένε γιαγιά. 

- Οι Ναουσαίοι οι οποίοι τιμούν κάθε χρόνο την 
εορτήν του Αγίου Παντελεήμονος έχουν παράπονα 
με τους Κωστιανούς γιατί δεν τους φέρονται καλά. Ας 
προσέξουν λοιπόν γιατί αυτό θ’ αποβή προς ζημίαν 
τους, θα τους αναγκάσουν να μη ξαναπατήσουν.

- Εις το Μαράθι ήρχισε το νεοσυσταθέν σχολείον τα 
μαθήματα με την διδασκάλισσαν Αντωνίαν Γαϊτάνου 
εκ Λευκών.

(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



Εκδήλωση για τα αρχαία λατοµεία 
στο Μαράθι
Το περασμένο Σάββατο 30/11/2019 πραγματοποιήθηκε στην παλιά βουλή 

των Αθηνών, εκδήλωση με τίτλο: «τα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου: 
Η σημασία και η ανάδειξη του μνημείου και του χώρου του».

Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία της ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλό-
γων), της Μ.Κ.Ο. ινστιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Ι.Α.Π.Κ.) και 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό του σημα-
ντικού θέματος των αρχαίων λατομείων, αφενός μέσα από την ιστορική-αρ-
χαιολογική μαρτυρία και την γεωλογική ιστορία του μνημείου, και αφετέρου 
μέσα από την ενημέρωση για τους τρόπους διάσωσης, προστασίας και ανά-
δειξής του.

Ο πρόεδρός της ΟΠΑΣ Παναγιώτης Μπιζάς θέλοντας να δώσει το στίγμα 
της αξίας του παριανού μάρμαρου είπε: «Το μάρμαρο φωνάζει μέσα από 
τους αιώνες, χωρίς αυτό, η Ελλάδα δεν θα είχε αγάλματα, δεν θα είχε Παρ-
θενώνες».

Φωτό: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
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Σαρωτικός 
ΑΟΠ

Μία ακόμα νίκη πέτυχε η παιδική ομάδα του ΑΟΠ για 
το αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων. Ο ΑΟΠ 
κέρδισε με 48-68 τον Πανναξιακό ΑΟΝ στη Νάξο.

Ο Πανναξιακός ΑΟΝ ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, 
αλλά μετά τη συμπλήρωση επτά λεπτών οι Παριανοί 
αντεπιτέθηκαν και πήραν προβάδισμα στο σκορ.

Η διαφορά προοδευτικά μεγάλωνε και στο δεύτερο 
ημίχρονο οι παίδες του ΑΟΠ επικράτησαν κατά κράτος 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
ήταν: 14-20, 30-34, 37-48 και 46-68.

Συνθέσεις
Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης 10, Τόμπας, Κάρλο-

βιτς 3 (1) Τσελέντης 16 (1), Μαυρομμάτης 15, Πρωτο-
νοτάριος, Καρούσης 2,Σαράντος, Τσίπρας, Χατζηεργά-
της, Ευαγ. Κάρλοβιτς, Μητσέας.

ΑΟΠ: Ευάγγελου, Αλιπράντης 25(3), Κυριακόπου-
λος , Βιώνης 7(1), Αραβαντινός, Θωμόπουλος 5, Λά-
βδας 12, Σκιαδάς 3, Ανδρεάδης, Ρηγόπουλος 3(1), 
Σαρρής 12.

«Σίφουνας» ο Μαρπησσαϊκός
Ακόμα μία νίκη με 51-32 πρόσθεσαν οι κορασίδες 

του Μαρπησσαϊκού για το αντίστοιχο πρωτάθλημα της 
ΕΣΚ Κυκλάδων. Ο Μαρπησσαϊκός κατέβαλε με σκορ 
51-32 την ΑΕ Σαντορίνης.

Ο θηλυκός Γκάλης (Ιωαννίδου) του Μαρπησσαϊκού 
πέτυχε 21 πόντους και οι σωστές αμυντικές τοποθε-
τήσεις της ομάδας ήταν αυτές που έδωσαν τη νίκη 
για την ομάδα. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 11-7, 
24-10, 32-21, 51-32, ενώ πρέπει να σημειώσουνε το 
διάστρεμμα που είχε η αθλήτρια του Μαρπησσαϊκού, 
Αλιπράντη, στις αρχές του παιχνιδιού και στη συνέχεια 
διακομίστηκε στο Κ.Υ. Πάρου για τις πρώτες βοήθειες. 

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Πετροπούλου, Αλιπράντη, Τσιγώ-

νια, Λαουράκη 5 (1), Χαλδαίου 2, Πραμμάτια 2, Παπα-
χρήστου 12, Τόσκα, Ιωαννίδου 21 (2), Τζανακοπούλου 
9

ΑΕ Σαντορίνης: Ντίνε, Παντζιαρίδη, Μπρούκα, 
Τσολακίδου, Δελαμάνη, Κεβάνι, Τρούνι 13(3), Σελάμι 
2, Αργυρού 3 (1)Τσαβδαρίδη 14, Βαρβαρήγου, Στα-
θάκη.

Βαθμολογία Β’ Όμ. Κορασίδων
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. Μαρπησσαϊκός 6 (3)
2. Πανναξιακός ΑΟΝ 4 (3)
3. ΑΕ Σαντορίνης 3 (2)
4. Φανάρια 2 (2)

Συνέχεια ηττών για τον Πλοηγό
Μία ακόμα ήττα δέχθηκε ο Πλοηγός Αντιπάρου για 

το πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων από την 
ΑΕ Σαντορίνης, με 38-68 στο κλειστό γυμναστήριο της 
Μάρπησσας.

Οι παίκτες του Πλοηγού δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύ-
μα του παιχνιδιού, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ουσι-
αστικά κατάρρευσαν. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 
9-18, 22-32, 31-54 και 38-68.

Συνθέσεις
Πλοηγός: Λασκαρίδης, Φαρούπος 16, Τριαντάφυ-

λος 2, Βισκούλλι 15, Η. Σκιαδάς, Καστανιάς, Φ. Αθα-
νασίου 2, Ευαγ. Αθανασίου, Π. Μπιζάς, Γ. Μπιζάς 1, Ε. 
Σκιαδάς 2

ΑΕ Σαντορίνης: Μάινας 2, Γρηγοριάδης 30 (3), 
Σιγάλας 2, Διαμαντής, Ε. Φύτρος, Φωκιανός 7 (1), 
Μαλολλάρι 13, Μουρατίδης 10 (2), Ξαγοράρης 4, Η. 
Φύτρος, Γκιοπαλάι, Βαζαίος

Βαθμολογία Β’ Όμ. παίδων
Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων
1. ΑΟΠ 11 (6)
2. Φανάρια 10 (5)
3. ΑΕ Σαντορίνης 9 (6)
4. Μαρπησσαϊκός 8 (6)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 8 (7)
6. Πλοηγός Αντιπάρου 8 (6)

«Ζεστός» ο 
ΑΟΠ και στον 
Πάγο!

Συνέχισε τις καλές και σταθερές του εμφανίσεις ο 
ΑΟΠ στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της 
ΕΠΣ Κυκλάδων, περνώντας και μέσα από τη Σύρο με 
0-2 επί του Πάγου.

Τα γκολ για τον ΑΟΠ πέτυχαν ο Τριανταφυλλίδης 
στο 90ο λεπτό με πέναλτι και στις καθυστερήσεις του 
παιχνιδιού ο Ζγουράτι.

Συνθέσεις
Πάγος: Μαρουδιάς, Κασκανερίνος, Αργυρός, Του-

ντόζε, Ντιούφ, Τάρκα (Φώσκολος), Αρακάς (Καραμο-
λέγκος), Μαραγκός, Φελουτζής, Μάιπας, Πρίντεζης 
(Ρούσσος).

ΑΟΠ: Νίκας, Βλακά, Ρέλλας, Χερουβείμ, Καμπάσης, 
Πάπας (Ζγουράτι), Αρκουλής (Λουκής), Χύσκα, Σαρρής 
(Τσόκα), Γιαννούλης, Τριανταφυλλίδης.

Νηρέας Χ3
Ο τυπικά φιλοξενούμενος Νηρέας κέρδισε με 0-3 

στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς τον ΑΠΣ Κύθνου, 
για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο αγώνας ήταν μονότονος και χωρίς ενδιαφέρον, 
καθώς αν ο Νηρέας δεν έδειχνε τον απαιτούμενο σε-
βασμό στους αντιπάλους του το σκορ θα είχε πάρει 
μεγάλες διαστάσεις.  

Η ομάδα της Κύθνου ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας 
από την αρχή αμυντικό προσανατολισμό και σε πολλή 
καλή μέρα τον τερματοφύλακά της Γκριέλα. Ο Ν. Αρ-
κουλής στο 22ο λεπτό είχε για την παριανή ομάδα ένα 
σουτ στο δοκάρι. Στο 28ο λεπτό η άμυνα της Κύθνου 
έκανε ένα σοβαρό λάθος το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο 

Ν. Αρκουλής, βάζοντας μπροστά στο σκορ με 0-1 τους 
κίτρινους της Πάρου. Στο 31ο λεπτό και πάλι οι αμυ-
ντικοί της Κύθνου δεν μπόρεσαν να αποκρούσουν μία 
βαθιά μπαλιά και ο Μπαμπαλιού έγραψε το 0-2.

Ο Νηρέας έχασε αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια για 
να πετύχει νέο γκολ. Στο 59ο λεπτό η Κύθνος έμεινε 
με δέκα παίκτες αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα ο Ψαρράς για βίαιο φάουλ. Ο Ν. Αρκουλής δέκα 
λεπτά αργότερα έγραψε το 0-3, ενώ η Κύθνος στο 71ο 
λεπτό έχασε και άλλο παίκτης της (Λεβαντής), για νέο 
βίαιο φάουλ. Από αυτό το λεπτό και μετά ο Νηρέας 
«κατέβασε στροφές» ώστε να μη διασύρει την ομάδα 
της Κύθνου, ενώ στο 72ο λεπτό ο Κρίστι της παριανής 
ομάδας είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι, ύστερα από 
απευθείας χτύπημα φάουλ.

Άψογη η διαιτησία του κ. Βακόνδιου και των βοη-
θών του κ.κ. Καλόγερα και Β. Ρούσσου.

Συνθέσεις
ΑΠΣ Κύθνου: Γκριέλας, Γκούμας, Π. Λαρεντζάκης 

(Κ. Λαρεντζάκης), Τσιρδήμος, Λεβαντής, Ψαρράς, Γαρ-
δεράκης, Γονιδάκης, Τσάπα, Γονίδης, Δανιήλ

Νηρέας: Πανταζής, Ζουμής (Άλκο), Γ. Αρκουλής, 
Υμέρι, Γκέρντι, Μπαμπαλιού (Σαρηκώστας), Βράπι (Βο-
σινάκης), Ν. Αρκουλής, Κρίστι, Ρούσσος, Σιμόπουλος 
(Τριπολιτσιώτης).

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Μύκονος – Καρτεράδος δεν έγινε
ΑΟ Πύργου – Πανναξιακός 0-4
Σέριφος - ΑΟ Σύρου 1-2
Πάγος – ΑΟΠ 2-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 19
2. ΑΟ Σύρου 19
3. ΑΟΠ 13
4. Μύκονος 10
5. ΑΟ Πύργου 9
6. Σέριφος 6

7. Καρτεράδος 3
8. Πάγος 0
Σημ.: Μύκονος και Καρτεράδος έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.
Β’ Όμ. ΕΠΣΚ
ΑΠΣ Κύθνου – Νηρέας 0-3
Βαθμολογία 
Β’ Όμ. ΕΠΣΚ
1. Νηρέας 6
2. Αστέρας Μαρμάρων 6
3. Κύθνος 6
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. ΑΟΠ Β’ 3
Σημ.: Η Κύθνος έχει έναν αγώνα περισσότερο από 

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

γότερο.

Ο ΝΟΠ στη 
Θεσσαλονίκη

Σε έναν διαφορετικού τύπου αγώνα είχε την ευ-
καιρία να συμμετέχει μέρος της αγωνιστικής ομά-
δας Optimist του ΝΟ. Πάρου το τριήμερο από 22-
24/10/2019 και πιο συγκεκριμένα στο «THESALONIKI 
OPTIMIST TEAM RACE 2019» που διοργανώθηκε για 
δεύτερη χρονιά από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης 
με μεγάλη επιτυχία.

Οι δύο ομάδες του Ναυτικού Ομίλου Πάρου συμμε-
τείχαν για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους αγώνα και 
αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες.

Συγκεκριμένα η ομάδα «PAROS 1» με τους Μαρία 
Ελένη Καλακώνα, Σωτήρη Ραγκούση, Γεώργιο Κυ-
πραίο, Μάνο Σπανό, κατέλαβε την 7η θέση με ισο-
βαθμία με την 6η θέση κάνοντας 5 νίκες και 6 ήττες, 
ενώ η ομάδα PAROS 2 με τους Στέφανο Ραγκούση, 
Μαρία Χριστίνα Μελανίτη, Κωνσταντίνα Ραγκούση, 
Ακάλεστο Μιχάλη κατέλαβε την 11η θέση με 2 νίκες 
και 9 ήττες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δε βγήκαν όλοι οι 
αγώνες λόγω άπνοιας τη δεύτερη και τρίτη ημέρα των 
αγώνων, ενώ νικητές αναδείχθηκαν οι Βέλγοι με δεύ-
τερους τους Ισραηλινούς και τρίτους την ομάδα του 
Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας.

Τέλος, ο ΝΟΠ με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τους 
διοργανωτές (Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης), για 
την τιμή να τους προσκαλέσει στον όμορφο αγώνα και 
για τη βοήθεια του στις μετακινήσεις της ομάδας.


