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Η πεντάμορφη 
και το τέρας

Της Ελευθερίας Χανιώτη

Πριν λίγες ημέρες γνώρισα μια πεντάμορφη. Πε-
ντάμορφη με όλη τη σημασία της λέξης, εξωτερικά κι 
εσωτερικά. Η ειρωνεία είναι ότι εκείνη δεν έχει ιδέα 
πόσο όμορφη είναι. Και σίγουρα δεν είναι η μόνη. Η 
συγκεκριμένη πεντάμορφη, ας την πούμε Ιωάννα, είναι 
από την Αλβανία, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Ελλάδα. Και θέλησε να μου μιλήσει για το τέρας, που 
έχει πολλά πρόσωπα, γι’ αυτό και δε θα του δώσω 
όνομα. 

Λίγα λόγια για μένα
Ιωάννα: «Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα 

στην Πάρο. Έχω και μια μικρή αδελφούλα. Δε μπορώ 
να πω ότι είμαι 100% Αλβανίδα. Δεν ξέρω ούτε καν 
τη γλώσσα, ούτε να γράψω. Στην Αλβανία έχω πάει 
3-4 φορές για λίγες μέρες για να δω τους συγγενείς 
μου, να γνωρίσω λίγο περισσότερο τα ξαδέλφια μου 
κι αυτό. Δε μπορείς να γνωρίσεις μια χώρα μέσα σε 
τόσες λίγες μέρες. Την Ελλάδα την αγαπώ, γιατί εδώ 
μεγάλωσα, αλλά δε θα πω ποτέ σε κάποιον Έλληνα 
ότι νιώθω Ελληνίδα».

Ποιανού είμαι
Ιωάννα: «Δε ντρέπομαι να πω από που είμαι. Ναι 

ισχύει αυτό που λένε ότι κάποιοι Αλβανοί δεν είναι 
σωστοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. 
Αυτό συμβαίνει σε κάθε λαό. Ο μπαμπάς μου εμένα εί-
ναι πάρα πολύ δουλευταράς, δε πίνει, και η μαμά μου 
είναι πολύ καλή. Και ποτέ δε δημιουργούν προβλήμα-
τα. Ακόμα και στο σπιτονοικοκύρη, που συνέχεια μας 
αυξάνει το νοίκι, είμαστε πολύ τυπικοί και σωστοί. Το 
χειρότερό μου είναι όταν με ρωτάνε «ποιανού είμαι». 
Όταν βλέπω ανθρώπους μεγάλης ηλικίας κατεβάζω 
το κεφάλι. Κάθε φορά εύχομαι από μέσα μου να μη με 
ρωτήσουν. Είναι πολύ δύσκολο οι γονείς σου να είναι 
από άλλη χώρα ή να έχεις μεγαλώσει σε άλλη χώρα 
και μετά να έρχεσαι αντιμέτωπος με τους ντόπιους. Κι 
όταν ρωτάνε ονόματα γονιών κλπ, βλέπεις στο βλέμ-
μα τους ότι δε θα τους αρέσει η απάντηση». 

Bullying και ρατσισμός
Ιωάννα: «Ευτυχώς έχω μεγαλώσει με παιδιά που 

δεν κοιτάνε την εθνικότητα, κι αυτό είναι πολύ καλό. 
Υπάρχουν όμως κι άλλες περιπτώσεις. Η αδελφή μου 
π.χ που είναι στο δημοτικό, έκανε παρέα με ένα κορι-
τσάκι από την τάξη της. Επτά χρονών ήταν; Και όταν 
η μαμά της φίλης της έμαθε ότι η αδελφή μου είναι 
από Αλβανία, της είπε να μην κάνει παρέα μαζί της. 
Και έπιασε και τη μητέρα μου και της είπε «δε θέλω 
η κόρη σου να κάνει παρέα με το παιδί μου». Είπα κι 
εγώ στην αδελφή μου να μην κάνει παρέα μαζί της 
αφού δε θέλει η μαμά της. Και μου είπε «Γιατί; Αφού 
την αγαπάω και μ’ αγαπάει». Μα απαγορεύεις στο παι-
δί σου 7 χρονών να κάνει παρέα με ένα αγγελουδάκι; 
Και το δικό της παιδί, αγγελουδάκι ήταν, γιατί να το 

πει αυτό; (Παύση). Τη βλέπεις αυτή την ελιά στο πρό-
σωπο; Θα με πιάσουν τα κλάματα τώρα. Με ζωγρά-
φιζαν πάντα με τρόπο που να την τονίζουν. (Παύση). 
Μου έχει μείνει τραύμα. Θέλω να πάω να τη βγάλω. 
Με ενοχλεί. 

Στο σχολείο μια φορά χτύπησα σοβαρά. Είχα και 
αίματα. Και έλεγαν στην καθηγήτρια οι συμμαθητές 
μου να με πάνε στο κέντρο υγείας, κι εκείνη επέμενε 
πως είμαι μια χαρά και πως δε χρειάζεται. Και με τα 
πολλά, αφού τα παιδιά επέμεναν, είπε στο γυμναστή 
να με πάει. Και δε ρώτησε καν αν πονάω. Δεν ισχύει 
ότι οι καθηγητές δεν ξεχωρίζουν τα παιδιά. Κι ας μην 
το λένε κατάμουτρα, αυτά τα πράγματα τα καταλα-
βαίνεις, τα νιώθεις. Πάντα στα θεατρικά δίνουν τους 
καλούς ρόλους στα γνωστά παιδιά, και σε αυτά που 
με τους γονείς τους έχουν καλή σχέση. Μπαίνεις από 
μικρός στη διαδικασία να αναρωτιέσαι τι διαφορε-
τικό έχεις από τα άλλα παιδιά. Την Παρασκευή άρ-
γησα δυο λεπτά την πρώτη ώρα. Και δε με άφησαν 
να μπω. Αν ήταν κάποιο παιδί με καλούς βαθμούς θα 
του έλεγαν να μπει «αλλά τελευταία φορά». Μια φορά 
συνάντησα ένα καθηγητή μου και του είπα «γεια σας, 
τι κάνετε;» και δε μου απάντησε καν. Δεν είμαι καλή 
μαθήτρια. Παλιά ήμουν από τις καλύτερες. Αν ανα-
γνώριζαν την αξία μου θα διάβαζα πιο πολύ. Θα συμ-
μετείχα πιο πολύ». 

Είμαι πολύ ευαίσθητη
Ιωάννα: «Ξέρεις τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο; 

Ξέρουν ότι είμαι πολύ ευαίσθητη και επηρεάζομαι εύ-
κολα. Και ξέρεις τι; (Παύση). Μου είπαν «θα σου λέμε 
κι άλλα μέχρι να σε  κάνουμε να νιώσεις άσχημα». 
Γιατί; Γιατί να θες να μειώσεις κάποιον; Και μια άλλη 
φορά μέσα στην τάξη πάλι που μου λέγανε πράγμα-
τα για να με μειώσουνε, το είπα στον καθηγητή και 
δεν είπε τίποτα. Μέχρι που άρχισα να κλαίω πολύ και 

τους ρώτησε γιατί το κάνουν. Μα ξύπνα! Τόση ώρα 
με βλέπεις! Καταλαβαίνω ότι η δουλειά σου είναι να 
κάνεις το μάθημα, αλλά ένας καθηγητής πρέπει να 
μαθαίνει στα παιδιά να σέβονται το ένα το άλλο. Δε μ’ 
αρέσει καθόλου να κλαίω. (Παύση). Προσπαθώ να το 
κρύψω και να το ελέγξω, αλλά δε γίνεται. Έχω φτά-
σει σε σημείο να μη θέλω να πηγαίνω σχολείο. Γιατί 
έρχομαι αντιμέτωπη με ανθρώπους που δε θέλω. Για 
ποιο λόγο να κάνω μάθημα με ένα καθηγητή που δε 
με καταλαβαίνει και δε θέλει να με καταλάβει;».

Πάντα ήθελα να το πω
Ιωάννα: «Ας δούμε έναν άνθρωπο όχι στην εμ-

φάνιση, αλλά στην ψυχή! Εγώ έτσι βλέπω τους αν-
θρώπους. (Παύση). Τα ρούχα, το στυλ και τα κιλά δεν 
κάνουν κάποιον κακό παιδί. Μην κοροϊδεύεις. Το κυ-
ριότερο είναι να έχεις σεβασμό προς το συνάνθρωπό 
σου. Εγώ αυτό προσπαθώ. Μην κοιτάτε εθνικότητες, 
υπάρχουν παιδιά που θα έδιναν τα πάντα για ένα 
φίλο. Γονείς, να αγαπάτε  τα παιδιά σας. Και να το 
δείχνετε. Να τα εμψυχώνετε και να τα ενθαρρύνετε 
με όμορφα λόγια. Όσο για ’μένα, πρέπει να μην είμαι 
τόσο ευαίσθητη. Και να μη με νοιάζει τόσο η γνώμη 
των άλλων. Δε θέλω ούτε υλικά αγαθά, ούτε αγόρια. 
Θέλω φίλους. Θέλω απλά να αγαπάω και να με αγα-
πούν. (Παύση- η τελευταία)».

Η κάθε «Παύση» της Ιωάννας ήταν γεμάτη δάκρυα. 
Και η κάθε «Παύση» της για ’μένα, ήταν πόνος στη 
καρδιά. Η διαφορετικότητα είναι αυτή που μας κάνει 
μοναδικούς. Είναι όμως και αυτή που συνήθως πολε-
μούν. Όταν όμως ο «πόλεμος» είναι ενάντια στα παιδιά, 
είναι άνισος. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο «παραμύθι» της 
πεντάμορφης, και όσα γράφω από δω και πέρα, θα τα 
κλείνω λίγο διαφορετικά, με την ελπίδα να βγουν αλη-
θινά. Και ζήσαμε εμείς καλά, και τα παιδιά καλύτερα…

Νεολαία

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 523

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
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75 χρόνια 
«Φωνή της 
Πάρου»

Η «Φωνή της Πάρου», συμπληρώνοντας 75 χρόνια 
συνεχούς κυκλοφορίας, καταγράφεται ως μία από τις 
αρχαιότερες εφημερίδες των Κυκλάδων αλλά και ως 
η μοναδική εφημερίδα στην ιστορία του Παριανού τύ-
που που άντεξε στην ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύ-
ου και την κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων. 

Στο πρώτο της φύλλο, την 1η Οκτωβρίου του 
1945(!), ο ιδρυτής της, ο ακούραστος Φραγκίσκος Γαϊ-
τάνος, ξεδιπλώνει με πατριωτικό πάθος τους στόχους 
της εφημερίδας και την φιλοδοξία η Φ.τΠ. να γίνει ο 
αχώριστος σύντροφος που συνδέει τους Παριανούς 
όπου γης, κάνει έκκληση για ενότητα, ζητάει προφητι-
κά να εργαστούν όλοι για την τουριστική ανάπτυξη της 
Πάρου. Το ίδιο πρώτο φύλλο της εφημερίδας κοσμεί-
ται από μια σπάνια αεροφωτογραφία της Παροικιάς, 
από τις πρώτες της μεταπολεμικής Ελλάδας, όπου δε-
σπόζει η Εκατονταπυλιανή, η εορτή της οποίας προ-
τρέπει να γίνει πανελλήνια, κάτι που πραγματοποιήθη-
κε μεν αλλά μετά από πενήντα χρόνια. 

Ο Φραγκίσκος Γαϊτάνος τίμησε τις ιδρυτικές του δε-
σμεύσεις. Στις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο η 
Φ.τΠ. ήταν πράγματι η φωνή του παριανού λαού, που 
αγωνιζόταν να τα βγάλει πέρα, δεν υπήρχαν άλλωστε 
άλλα μέσα για να ακουστεί η φωνή του. Η Φ.τΠ. πάλε-
ψε για την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, τότε που υπήρχε 
ένα καράβι από τον Πειραιά την εβδομάδα, για στοι-

χειώδεις υπηρεσίες στην περίθαλψη, για την αποφυ-
γή της απομόνωσης. Πέτυχε να εμπλουτίζει την δε-
καπενθήμερη στην αρχή και μηνιαία στη συνέχεια 
έκδοσή της με όλα τα νέα της Πάρου αλλά και με επι-
στολές αναγνωστών, συνεργασίες, ανταποκρίσεις, με 
τη γνωστοποίηση κοινωνικών ειδήσεων. Για όσα χρό-
νια τα ταξίδια προς την Πάρο ήταν δύσκολα, η Φωνή 
της Πάρου λειτούργησε ως ισχυρός συνδετικός κρί-
κος των Παριανών της Αθήνας και αυτών που έμει-
ναν στο νησί. 

Μετά τη μεταπολίτευση, με τον Αντώνη Γαϊτάνο και 
το γιο του Μανώλη στη διεύθυνση της εφημερίδας, η 
«Φωνή της Πάρου» έδωσε βήμα σε όσους είχαν με-
ράκι για τη δημοσιογραφία, έγινε το πρώτο λίκνο συγ-
γραφέων του νησιού, έδωσε φωνή σε πνευματικούς 
ανθρώπους στην Πάρο αλλά και σε όσους αναγκά-
στηκαν να φύγουν στην Αθήνα, δίνοντας μέσα από τις 
στήλες της ορμή και ζωντάνια στα Παριανά πράγματα. 

Σήμερα, ο έντυπος τύπος, όπου ακόμα υπάρχει στις 
Κυκλάδες επιχειρεί, σ’ ένα τοπίο συνωστισμού ηλε-
κτρονικής πληροφόρησης με συχνά φαινόμενα αδια-
φάνειας, να βρει τον νέο ρόλο μιας τοπικής εφημε-
ρίδας. Σε αυτό το δύσκολο τοπίο, το γεγονός ότι η 
Φωνή της Πάρου συνεχίζει και σήμερα να είναι ένα 
πετυχημένο εκδοτικό εγχείρημα με εβδομαδιαία έντυ-
πη έκδοση που παρέχεται ελεύθερα, και ηλεκτρονική 
παρουσία, αποτελεί άθλο. 

Θα ήθελα, κλείνοντας, να μοιραστώ με τους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μια υπόθεση εργασίας. Κάθε 
επέτειος άλλωστε είναι η αφορμή για να στοχαστού-
με τις διαδρομές του παρελθόντος και να σχεδιάσου-
με για το μέλλον. 

Η μεταπολεμική ιστορία της Πάρου, ιδιαίτερα τις 
πρώτες δεκαετίες, μοιάζει σήμερα μακρινή, κυρίως 
γιατί έχουν αλλάξει ριζικά οι κοινωνικές και οικονο-

μικές συνθήκες, ο τρόπος και το επίπεδο της ζωής. 
Μέσα όμως από τα πρωτοσέλιδα, τα μονόστηλα, τις 
κοινωνικές ειδήσεις της Φωνής της Πάρου ζωντανεύ-
ουν τα γεγονότα, οι νοοτροπίες, η κοινωνική πραγμα-
τικότητα και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκείνης της 
εποχής. 

Προτείνω να αξιοποιηθεί, με τρόπους και μέθοδο 
που χρειάζεται να αναλυθεί, η ψηφιοποιημένη από τον 
δήμο Πάρου ύλη της εφημερίδας από το 1945 έως 
το 2004, γιατί συγκροτεί ένα πολύτιμο υλικό έρευνας 
που ανατέμνει τη μεταπολεμική ιστορία της Πάρου, 
βοηθάει στην αυτογνωσία και στη συλλογική μνήμη 
και μας επιτρέπει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσμα-
τα για το αύριο. 

Παράδειγμα η αεροφωτογραφία της Παροικιάς στο 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας όπου εκπλήσσει η εκτε-
ταμένη αγροτική γη γύρω και πέραν της Εκατονταπυ-
λιανής αλλά και οι πολλές φωτογραφίες με τοπία από 
όλη την Πάρο που δημοσιεύτηκαν σε επόμενα φύλ-
λα της εφημερίδας, και αποκαλύπτουν τις μεγάλες 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στους οικισμούς και 
στη φύση της. Αυτά τα τεκμήρια αποτελούν σήμερα 
μια χρήσιμη προειδοποίηση για την ασύμμετρη απειλή 
μιας ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης προς όφε-
λος ολίγων συμφερόντων. 

Είμαι σίγουρη ότι εάν ο Φραγκίσκος Γαϊτάνος ήταν 
σήμερα μαζί μας, με το ίδιο πάθος που πρότεινε την 
τουριστική ανάπτυξη το 1945, ως γνήσιος πατριώ-
της θα πρότεινε εμφατικά να μπουν όρια και κανόνες, 
ώστε να μην χαθεί η μεγάλη παρακαταθήκη της φύσης 
και του πολιτισμού της Πάρου. 

Εύχομαι μακροημέρευση στη Φωνή της Πάρου 
ώστε να ενημερώνει υπεύθυνα και να μάχεται για μια 
ανάπτυξη που σέβεται τη φυσιογνωμία της Πάρου.

Ελισάβετ Παπαζώη

Άποψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην ΚΟΠΗ της 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου 
την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 11:30 π.μ. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος» 
στην Παροικία της Πάρου. 
Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς.

Η Πρόεδρος & τα Μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε. 

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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Το κίνητρο
Στην προσπάθεια διαλεύκανσης οποιουδήποτε 

εγκλήματος και στην αποκάλυψη του πραγματικού 
ενόχου και της αλήθειας, το σημαντικότερο στοιχείο 
το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά και προς όλες τις κα-
τευθύνσεις είναι το λεγόμενο «κίνητρο».

Ποιοι δηλαδή μετά την τέλεση της παρανόμου πρά-
ξεως κερδίζουν , είτε υλικά τις περισσότερες φορές, 
είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τον τελευταίο καιρό επανέρχονται, με αφορμή τη 
συζήτηση για την υγεία στην Πάρο, μερικά βασανιστι-
κά ερωτήματα που είχαν τεθεί και την περίοδο των 
μαζικών αγώνων, της μεγάλης πορείας στην Αθήνα και 
του δημοψηφίσματος.

Γιατί το κέντρο υγείας παραμένει υπο-στελεχωμένο; 
Γιατί δεν υπάρχουν μηχανήματα και αυτά που υπάρ-
χουν δεν λειτουργούν; Γιατί πληρώνονται διπλάσια και 
τριπλάσια ποσά στις διακομιδές απ’ ότι αν πλήρωνε το 
κράτος το υγειονομικό αεροσκάφος; Γιατί οι βάρδιες 
του ΕΚΑΒ δεν επαρκούν; Γιατί, γιατί, γιατί;

Θα μπορούσαν άραγε όλα τα ανωτέρω «γιατί» να 
εξεταστούν στη βάση ενός «κοινωνικού εγκλήματος» 
εις βάρος του Παριανού λαού και των επισκεπτών του 
νησιού; Αν ναι, τότε μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε 
όλα τα ζητήματα και με την θεωρία του «κινήτρου;». 
Άλλωστε το ταγκό χορεύεται πάντα με δύο.

Τότε τίθενται με διαφορετικό τρόπο τα ερωτήμα-
τα. Ποιοι και γιατί επιτρέπουν σε ιδιωτικά πλοιάρια να 
εκτελούν με πολλαπλάσιο κόστος τις διακομιδές; Ποιοι 
και γιατί επιτρέπουν να ξεφυτρώνουν τα διαγνωστικά 
κέντρα σαν τα μανιτάρια; Ποιοι και γιατί μετατρέπουν 
τη δημόσια υγεία σε ιδιωτική με τεράστιο και αβάστα-
χτο κόστος για τον πολίτη; Ποιοι και γιατί…;

Κλείνοντας παραθέτω τις σκέψεις του Χρήστου Γιαν-
ναρά, ενός «λογικού ανθρώπου».

«Θέλουμε πεισματικά να ξεχνάμε ότι μέτρο και 
κριτήριο πολιτισμού, ανάπτυξης, προόδου μιας 
κοινωνίας, είναι το ποσοστό που οι κοινωνικές 
ανάγκες υπηρετούνται από κοινωνικούς (δημό-
σιους) λειτουργούς και όχι από ιδιώτες κερδο-
σκόπους. Νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό, συλλο-
γή απορριμμάτων, ταχυδρομεία, συγκοινωνίες, 
παιδεία, ιατρική μέριμνα είναι κοινωνικά αγαθά 
– σε μια πολιτισμένη κοινωνία τα παρέχουν κοι-
νωνικοί λειτουργοί, σε πρωτόγονες συλλογικό-
τητες τα εμπορεύονται κερδοσκόποι».

Συμπέρασμα: Το να απαξιώνουμε συνεχώς και με 
κάθε μέσο τη δημόσια υγεία για να στρέψουμε το κα-
ράβι στην ιδιωτική και τους «φίλους επενδυτές», απο-
τελεί πολιτική επικίνδυνη που ξεπερνά τις νεοφιλελεύ-
θερες ιδεοληψίες και γίνεται ωρολογιακή βόμβα στα 
θεμέλια του κοινωνικού κράτους.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Made in 
Αγκαιριά…

Δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Όπως όλα 
όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, έτσι και το παιχνίδι με 
τις μπάλες που αρχίσαμε να παίζουμε τον περασμένο 
μήνα στην Αγκαιριά, είναι διαφορετικό από το κανονι-
κό που παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ας αρχίσουμε από το όνομα του παιχνιδιού. Το 
ονομάσαμε μπάλες ενώ το πραγματικό όνομα είναι 
«μπότσε» από το Ιταλικό «bocce». Παλιά στην Πάρο 
το άθλημα ήταν διαδεδομένο και ειδικά στις Λεύκες 
και την Αγκαιριά. Το ονόμαζαν «μπάλες» ή «μπότσε». 
Σε άλλες χώρες, μπάλες (boules) ονομάζουν ένα άλλο 
παιγνίδι το «πετάνκ» και έτσι έγινε το μπέρδεμα. Για 
κάποιο άγνωστο λόγο παραγγείλαμε μπάλες για πε-
τάνκ και όχι για μπότσε. Η διαφορά τους είναι στο βά-
ρος και στις διαστάσεις. Έτσι αρχίσαμε να παίζουμε 
και χωρίς να το καταλάβουμε κάναμε το «Αγκαιριανό 
θαύμα».

Συνεχίσαμε να παίζουμε αυτό που αποκαλούσαμε 
μπότσε με μπάλες πετάνκ και σε γήπεδο πετάνκ ακα-
τάλληλο για μπότσε, με αποτέλεσμα να έχουμε δημι-
ουργήσει ένα νέο παιγνίδι το οποίο βέβαια θα έπρεπε 
να είσαι Έλληνας από την Αγκαιριά για να μπορέσεις 
να το παίξεις. 

Ένας συμπαίκτης από την ομάδα κάτι αντιλήφθηκε 
και μπήκε στο διαδίκτυο για να μάθει περισσότερα 
για το παιγνίδι που παίζαμε και εκεί ανακαλύψαμε ότι 
παίζαμε ένα παιγνίδι στο οποίο δεν ταίριαζαν ούτε οι 
μπάλες ούτε το γήπεδο. Οι μπάλες της μπότσε ζυγί-
ζουν ένα κιλό με διάμετρο δέκα εκατοστά ενώ της 
πετάνκ ζυγίζουν 700 γραμμάρια με διάμετρο 7,5 εκα-
τοστά. Το κανονικό γήπεδο της μπότσε πρέπει να είναι 
τελείως επίπεδο και λείο για να κυλάει η μπάλα, ενώ 
της πετάνκ είναι στρωμένο με γαρμπίλι για να μην κυ-
λάει η μπάλα. Το δικό μας γήπεδο σε πολλά σημεία 
δεν  είναι λείο και έχει και μια μοναδική ιδιαιτερότητα: 
Είναι ανισόπεδο και παντού υπάρχουν διάσπαρτα χα-
λίκια και κάθετες αυλακιές από τα νερά της βροχής. Οι 
μπάλες απελπισμένες αναγκάζονται πολλές φορές να 
αλλάξουν κατεύθυνση, πηγαίνοντας πότε δεξιά πότε 
αριστερά αλλά και όπισθεν. Ο συμπαίκτης μας επιχεί-
ρησε να εξηγήσει ότι είχαμε μπερδέψει μπάλες και γή-
πεδο αλλά ήταν αργά γιατί είχαμε ήδη συνηθίσει να 
παίζουμε με ενθουσιασμό το νέο ιδιόρρυθμο παιγνίδι- 
κατασκεύασμα μπότσε-πετάνκ: Μια κλασική ελληνική 
περίπτωση αγνόησης διεθνών κανόνων.

Το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαφορετικότητα του 
παιχνιδιού μάς ενθουσιάζει και περνάμε πολύ ευχάρι-
στα στην ομάδα μας στην οποία συμμετέχουν και γυ-
ναίκες, για πρώτη φορά στα χρονικά του νησιού. 

Το διασκεδαστικό και απίθανο που συνέβη το άφησα 
στο τέλος. Ένας φίλος μου αφηγήθηκε πως πριν από 
χρόνια, η ομάδα των Λευκών γνωρίστηκε με κάτι Ιτα-
λούς οι οποίοι ένα καλοκαίρι κάλεσαν την εθνική ομά-
δα Ιταλίας bocce σε αγώνα με την ομάδα των Λευκών. 
Όταν έφτασε η ομάδα των Ιταλών, επισκέφτηκαν το 
γήπεδο όπου θα διεξαγόταν ο αγώνας. Με έκπληξη 
διαπίστωσαν ότι το γήπεδο ήταν ακατάλληλο. Ήταν 
ανισόπεδο με διάσπαρτα χαλίκια και άλλα εμπόδια. 
Έχοντας κάνει τόσο ταξίδι και μη έχοντας άλλη επιλο-
γή, δέχτηκαν να παίξουν. Στο τέλος οι Ιταλοί πρωτα-
θλητές έχασαν 10-0 ενώ δεν σταματούσαν να γελάνε 
καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Το ίδιο θα πάθει και όποια ξένη ομάδα θελήσει να 
παίξει με την ομάδα της Αγκαιριάς.

Δημήτρης Καλανδράνης

Δημήτρης
Καλαποδάς

Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», παρουσιάστηκε η 
δουλειά του γνωστού φωτογράφου, Δημήτρη Καλα-
ποδά, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Πάρο. 

Ο κ. Καλαποδάς μίλησε για τη δουλειά του από το 
1958 μέχρι σήμερα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα παρουσί-
αση της εφαρμοσμένης φωτογραφίας που ενθουσία-
σε τους παραβρισκόμενους. 

Εκατοντάδες ενδιαφέρουσες φωτογραφίες παρου-
σιάστηκαν στο κοινό. Ακόμα, μίλησε για την αγάπη του 
στην φωτογραφία, τις εμπειρίες του, τις προκλήσεις 
και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποίησε για τη δου-
λειά του κατά την πάροδο των χρόνων. Στο τέλος της 
παρουσίασης ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων από το 
κοινό που απαντήθηκαν στο σύνολό τους από τον κ. 
Καλαποδά.

Ανανέωση 
σύμβασης 
γιατρού 
Κέντρου 
Υγείας Πάρου

Ο σύλλογος φίλων στήριξης Κ.Υ. Πάρου έστειλε 
επιστολή στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ώστε να 
ανανεωθεί η σύμβαση γιατρού που υπηρετεί τη θητεία 
του στο νησί μας. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Όπως πιθανότατα έχετε ενημερωθεί από τις υπη-
ρεσίες σας, έχει λήξει η σύμβαση της επικουρικής 
γιατρού γενικής ιατρικής, Ελευθερίας Καψάλη από 
τις 28/1/2020, η οποία υπηρετούσε στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου.

Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη γιατρός έχει ζητή-
σει την ανανέωση της σύμβασής της με το Κέντρο 
Υγείας  Πάρου.

Όπως μας πληροφόρησαν από το υπουργείο Υγεί-
ας, η προκήρυξη της κενής θέσης ανήκει στη δική 
σας αρμοδιότητα.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την άμεση προκή-
ρυξη της θέσης, δεδομένου ότι οι εφημερίες του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου δεν καλύπτονται από το υπάρχον 
ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να δημιουργού-
νται προβλήματα στη λειτουργία του».

φωτό: Γιώργος Σκανδάλης



8 Mάρτη:  
Να αλλάξουμε  
τη θέση της γυναίκας  
στην κοινωνία

Η 8 Μάρτη που θα γιορταστεί σε λίγες μέρες είναι σύμβολο αγώνα, ημέρα αφι-
ερωμένη στις εργάτριες που πριν ενάμιση και πλέον αιώνα σήκωσαν το ανάστημά 
τους διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα της ψήφου.

Ο αγώνας αυτών των γυναικών φωτίζει σήμερα την ανάγκη διεκδίκησης για ισό-
τιμη και καλύτερη ζωή εκατομμυρίων γυναικών.

Η 8 Μάρτη αφορά όλες τις γυναίκες σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης που βιώ-
νουν την εκμετάλλευση, την καταπίεση, τον πόλεμο, την προσφυγιά.

• Αφορά εσένα που δουλεύεις ανασφάλιστη.
• Αφορά εσένα με την ολιγόμηνη σύμβαση χωρίς κανένα δικαίωμα σε άδειες 

μητρότητας και επιδόματα.
• Αφορά εσένα που «ριζώνεις» μέσα στο μαγαζί σου, λυγίζοντας από τα βάρη 

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να έχεις ανάλογες παροχές.
• Αφορά τη γυναίκα που βιώνει τη βία στην οικογένεια αλλά τα μέτρα κοινωνι-

κής στήριξης είναι λειψά ώστε να φύγει μακριά από τη βίαιη σχέση.
• Αφορά εσένα που δεν μπορείς να αποφασίσεις πότε και αν θα γίνεις μάνα 

αφού η μητρότητα στήνεται ουσιαστικά στο απόσπασμα παρά τους χείμαρ-
ρους κροκοδείλιων δακρύων για τη μείωση των γεννήσεων.

• Αφορά εσένα που δουλεύεις «ευέλικτα» με τρίωρα και τετράωρα στο σχολείο, 
στις δομές υγείας, στον δήμο, στο σούπερ μάρκετ, στον τουρισμό, στον επισι-
τισμό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εκτός από μισό μεροκάματο έχεις 
μισό ένσημο που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα πάρεις σύνταξη ή θα πάρεις ένα 
βοήθημα στην καλύτερη περίπτωση. 

• Αφορά τελικά όλες εμάς τις γυναίκες που τρέχουμε κάτω από αντίξοες συν-
θήκες έχοντας «λάστιχο ωράριο-λάστιχο ζωή» όπως εύστοχα αποτυπώνεται 
στο σύνθημα της καμπάνιας που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελ-
λάδας (ΟΓΕ).

Όσο οι γυναίκες συνειδητοποιούν την πηγή που γεννάει την ανισοτιμία που εκ-
φράζεται με όλα τα παραπάνω και δραστηριοποιούνται μέσα από τους συλλόγους 
και τα σωματεία τους, τόσο το σύστημα που γεννάει την ανισοτιμία προσπαθεί με 
κάθε τρόπο, με κάθε μέσον να τις αποπροσανατολίσει. Λουλούδια, καρδούλες, θε-
ωρίες για... την αιώνια πάλη των δύο φύλων, προτάσεις για «απεργία γυναικών» και 
απόκρυψη ουσιαστικά της ρίζας του κοινωνικό-ταξικού προβλήματος. Με λίγα λόγια 
δηλαδή τα πάντα όλα στις 8 Μάρτη αλλά... τον υπόλοιπο χρόνο συμβιβασμός με την 
εργασιακή ζούγκλα και το σμπαράλιασμα της οικογενειακής, προσωπικής ζωής με 
την απουσία κοινωνικών υποδομών πρόνοιας για τη στήριξης τους.

Σήμερα είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της κοινής δράσης των γυ-
ναικείων συλλόγων με όλους τους φορείς (επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι) και 
να γίνει μια συζήτηση για τις νέες μορφές που προωθούν ουσιαστικά την ανισοτιμία 
αλλά πάντα στο όνομα της ισοτιμίας. Για ένα λόγο παραπάνω που στον τόπο μας 
η οικονομία ακολουθεί την εποχικότητα οι γυναίκες πέφτουν θύματα της ακραίας 
εφαρμογής της «ευέλικτης εργασίας» και των συνεπειών της. Λίγες ώρες, όποιες 
και όσες μέρες εξυπηρετούνται οι άλλοι. Προσφέρονται απλόχερα τέτοιες δυνατό-
τητες για τη σύγχρονη γυναίκα «πολυεργαλείο» που τελικά στερείται μια σειρά από 
δικαιώματα όπως άδειες, επιδόματα, η χρήση των οποίων απαιτούν όμως αριθμό 
ημερομισθίων. 

Αξίζουμε μια ζωή λάστιχο, χωρίς προσωπικό χρόνο, χωρίς χρόνο για τα παιδιά 
μας, για την οικογένεια; Ας προχωρήσουμε αναδεικνύοντας τις σύγχρονες μορφές 
ανισοτιμίας που πνίγουν την γυναίκα αλλά και όλη την οικογένεια. Γυναίκες και άν-
δρες είναι τα θύματα του μη υποστηρικτικού κράτους, θύματα του ίδιου συστήματος. 

Ημερίδες, αφιερώματα, διαφορετικές γνώμες και τοποθετήσεις από εμάς που 
βιώνουμε τα προβλήματα όπως και οι θέσεις των γυναικών που εκλέγουμε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, στη βουλή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ε.Κ.
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Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από τη μαχητικότητα 
και την αποφασιστικότητα των παριανών πολιτών, οι 
οποίοι ενωμένοι όσο ποτέ διαδήλωσαν, αλλά και συ-
μπαρατάχθηκαν στον λαό της Τήνου, που αυτές τις 
ημέρες δίνει μία μεγάλη μάχη για το ίδιο θέμα.

Η εκδήλωση στην Πάρο είχε μπροστάρηδες τις το-
πικές αρχές, τους συλλόγους και φορείς του νησιού. 
Όλοι βροντοφώναξαν ότι η μοναδική λύση είναι πλέον 
η ανάκληση των αδειών εγκατάστασης των ανεμογεν-
νητριών και ότι για κανέναν λόγο δε θα κάνουν πίσω. 
Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο παλιό σχολείο των Κα-
μαρών και από εκεί ξεκίνησε την πεζοπορία με τους 
«Περπατητές Πάρου» που είχαν την αρχική ιδέα, προς 
τις τέσσερις ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στον 
λόφο «Ανεφανή» και τοποθετήθηκαν εκεί το 2010 από 
τη ΔΕΗ. Στο εκκλησάκι του Άη Γιάννη οι πεζοπόροι δι-
αδηλωτές διάβασαν ψηφίσματα κατά της εγκατάστα-
σης των ανεμογεννητριών. 

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πολίτες επέστρε-
ψαν στο παλιό σχολείο των Καμαρών και είχαμε τις 
ομιλίες από εκπροσώπους της επιτροπής κατά της 
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, εκπροσώπους 
των τοπικών αρχών (Μητρόπολη, Δήμος, Επαρχείο), 
του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιου κ.α.

Ενός λεπτού σιγή
Αρκετά συγκινητική ήταν η στιγμή που οι συγκε-

ντρωμένοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
Δημητρίου Παυλάκη, που έφυγε από τη ζωή προ ημε-
ρών, λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος.

Ο Δ. Παυλάκης, ήταν ένα πρωτοπόρο μυαλό που 
είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στην τραπεζική αγορά 
σε κορυφαίες θέσεις και είχε συνδράμει σε εξαγορές 
και συγχωνεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Ήταν πτυχι-

ούχος του τμήματος Φυσικής και Μηχανολογίας του 
Dartmouth College και κατείχε μεταπτυχιακούς τίτ-
λους στην Μηχανολογία και στην Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (ΜΒΑ).

Ο Παυλάκης, έδινε συνεχείς αγώνες από το 2008 
και «όργωσε» την Ελλάδα προσπαθώντας να ενημε-
ρώσει τον κόσμο για το ζήτημα των ανεμογεννητριών. 
Μαχόταν σε όλη τη χώρα, για την απάτη των αιολικών 
πάρκων.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο πανελ-
λήνιο κίνημα κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννη-
τριών στα βουνά της χώρας μας.

Τι είπαν
Μ. Κωβαίος

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στον χαιρετι-
σμό του μεταξύ άλλων είπε:

«Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα για να δηλώσου-
με για άλλη μια φορά την πλήρη αντίθεσή μας στο 
σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης δύο αιολικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σύνο-
λο 22 ανεμογεννητριών ύψους 105μ. σε πέντε ση-
μεία του νησιού καθώς και σε όποια άλλα αντίστοιχα 
έργα έπονται (…).

Θα ήθελα να αναλογιστείτε για λίγο τη διαδρομή 
που κάναμε, την ομορφιά που συναντήσαμε και κοι-
τάξτε τώρα την εικόνα που βλέπουμε εδώ. Οι ανεμο-
γεννήτριες αυτές έχουν ύψος 60μ, σχεδόν το μισό 
ύψος από αυτές που πρόκειται να εγκατασταθούν. 
Δείτε την βίαιη παρέμβαση στο τοπίο και φανταστείτε 
το σε πολλαπλάσια κλίμακα, στο μέγεθός τους, στη 
θεμελίωσή τους, στον αριθμό, στους δρόμους που 
θα διανοιχθούν (…). Η Πάρος όπως και τα υπόλοιπα 
κυκλαδονήσια παρουσιάζουν μεγάλη ιδιαιτερότητα 

στη γεωμορφολογία, την υδρογεωλογία τους, στο 
μικροκλίμα τους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους. Οι 
παράγοντες αυτοί, η ξηρά και η θάλασσα μαζί, της 
προσδίδουν ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος και έναν πα-
ραδοσιακό χαρακτήρα τα οποία προστατεύονται και 
από την νομοθεσία.

Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, το κυκλαδίτικο τοπίο, 
το ήπιο ανάγλυφο, ο παραδοσιακός χαρακτήρας του 
νησιού με τις πεζούλες, τα μονοπάτια και τους ανεμό-
μυλους, η παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστική κληρο-
νομιά μας, με τα διάσπαρτα σε όλο το νησί μνημεία 

(…). Αντιθέτως, ένα δίκτυο δρόμων μήκους 55 και 
άνω χιλιομέτρων, πλάτους τουλάχιστον 5μ και ακτί-
να καμπυλότητας στις στροφές 25μ, θα καταστρέψει 
μεγάλο μέρος των μονοπατιών και των ξερολιθιών 
και θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το ανάγλυφο των 
περιοχών απ’ όπου θα περάσει (…).

Μην ξεχνάμε ότι το νησί μας αποτελεί δίοδο με-
ταναστευτικών πουλιών στα οποία περιλαμβάνονται 
διάφορα προστατευόμενα είδη ενώ 10 από αυτά απο-
τελούν είδη ευαίσθητα στις ανεμογεννήτριες. Παρότι 
η ύπαρξη των ειδών αυτών γίνεται αποδεκτή και από 
την ΜΠΕ μέρος των ανεμογεννητριών χωροθετούνται 
εντός περιοχής προστασίας ορνιθοπανίδας GR153 
«Νήσος Πάρος, Νήσος Αντίπαρος και νησίδες» και 
εντός καταφυγίου άγριας ζωής αλλά και  πλησίον της 
περιοχής natura 2000 GR422016 «Πεταλούδες» χα-
ρακτηρίζοντας τις επιπτώσεις αμελητέες (…)».

Ο κ. Κωβαίος ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: 
«Δε θα επιτρέψουμε την καταστροφή του τόπου μας 
μετατρέποντας τον από προστατευόμενο οικοσύστη-
μα σε βιομηχανική περιοχή! Θα συνεχίσουμε πάντα να 
αγωνιζόμαστε! Ο αγώνας μας είναι δίκαιος!».

Κ. Μπιζάς
Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας και έπαρχος 

Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, είπε:
«[…] Συνολικά, στη, Πάρο εγκαθίστανται δύο αιολι-

Πρώτο θέμα

Ανεμογεννήτριες:  
Μόνη λύση η ανάκληση  
των αδειών!
Την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 το μεσημέρι, παρά τον άστατο καιρό, 
τον δυνατό άνεμο που έφτανε το οκτώ μποφόρ και τη χαμηλή θερμοκρασία, 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πεζοπορίας-διαμαρτυρίας για να μην 
εγκατασταθούν οι φαραωνικές ανεμογεννήτριες στο νησί μας.
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κά πάρκα  αποτελούμενα από 22 Α/Γ, συνολικής ισχύ-
ος 50,60 MW. Κατά των αδειών για τα 9 μεγάλα Α/Π , 
η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει προσφύγει στο ΣτΕ μαζί 
με τους δήμους Πάρου, Νάξου, Τήνου και Άνδρου. 
Έχουμε συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης ενόψει των προτεινόμενων κάθε φορά 
από τους επενδυτές «τροποποιήσεων», καταθέτοντας 
τις αντιρρήσεις μας με νομικά και επιστημονικά εμπε-
ριστατωμένο τρόπο. Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις είναι 
οι εξής:

α) Οι αιτήσεις ακύρωσης (τις οποίες υπογράφουν 
φορείς, πολίτες, καθώς και οι 4 εμπλεκόμενοι δήμοι 
και η περιφέρεια Ν. Αιγαίου) κατά της ως άνω Από-
φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
ενώπιον του ΣτΕ έχουν αναβληθεί οίκοθεν για την 
1.4.2020. Εισηγητής στις ως άνω αιτήσεις ακύρω-
σης είναι ο κ. Ντουχάνης και βοηθός εισηγητή ο κ. 
Χριστόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι οι οίκοθεν ανα-
βολές θα συνεχιστούν (κατά πάσα πιθανότητα) μέχρις 
ότου εγκριθεί η Μελέτη Τροποποίησης των εγκεκρι-
μένων Περιβαλλοντικών Όρων που έχει καταθέσει 
στο υπουργείο ο επενδυτής (…).

β) Το Υ.Π.ΕΝ. μέχρι σήμερα δεν έχει καταλήξει εάν 
θα εγκρίνει την ως άνω Μελέτη Τροποποίησης του 
έργου (κατόπιν της συμπλήρωσής της με την προανα-
φερθείσα «Επικαιροποίηση»), όπως προτείνεται από 
τον επενδυτή ή ύστερα από βελτιωτικές από το ίδιο 
το Υ.Π.ΕΝ. παρεμβάσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι έχει 
κατατεθεί σημαντικός αριθμός «Απόψεων» πολιτών 
και φορέων, που είναι στο σύνολό τους αρνητικές, 
πλην όμως ισχυρά τεκμηριωμένες, σημαίνει ότι η επε-
ξεργασία της Μελέτης είναι πολύ πιθανό να διαρκέσει 
ακόμα επί μακρόν.

γ) Στις 12.3.2018 επιδόθηκε στην «ENEL GREEN 
POWER HELLAS Α.Ε.» (κατά 30% συμμετέχουσα 
εταιρεία στο έργο) η εξώδικη διαμαρτυρία 632 πολι-
τών και φορέων από το σύνολο των νησιών, με την 
οποία καλείται η εταιρεία να αποσυρθεί από το έργο 
για τους εκεί αναφερόμενους λόγους. 

δ) Με τη με αριθμό 154/2019 ομόφωνη απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητήσαμε ΑΝΑΣΤΟ-
ΛΗ οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών ανα-
φορικά με τα αιολικά πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό 
χωροταξικό σχέδιο (…)».

Στο τέλος της τοποθέτησής του ο κ. Μπιζάς είπε: 

«Σε τοπικό επίπεδο, η Περιφέρεια, οι δήμοι, η εκκλη-
σία, οι συλλογικοί φορείς και οι πολίτες συνεχίζου-
με ενωμένοι και προσηλωμένοι στο στόχο μας που 
είναι η ακύρωση του συνολικού έργου των 99 Α/Γ. 
Συνεχίζουμε για να μην επιτρέψουμε τη διάλυση της 
πατρίδας μας».

Κ. Ροκονίδας
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. 

Ροκονίδας, είπε:
«[…] Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γίνει κατα-

νοητό τι πρόκειται να συμβεί και ποιά θα είναι η ει-
κόνα του νησιού μας, όχι με 4 ανεμογεννήτριες που 
υπάρχουν τώρα, αλλά με άλλες 22 σε πρώτη φάση, 
συνολικού ύψους 100μ και 4πλασια περίπου δυνα-
τότητα παραγόμενης ισχύος (…). Βρισκόμαστε σήμε-
ρα εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράσταση μας 
στον τηνιακό λαό που προσπαθεί να αποτρέψει την 
εγκατάσταση υποδομής 3 ανεμογεννητριών (Α/Γ)  με 
χαρακτηριστικά σαν και αυτά των Α/Γ των Καμαρών. 
Στο πρόσφατο παρελθόν με πρωτοβουλία της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» το δημοτικό συμβούλιο υιοθέτησε 
2 φορές ψηφίσματα συμπαράστασης στους αγωνιζό-
μενους Τηνιακούς (…).

Για να εγκατασταθούν αυτές οι Α/Γ: Θα ανοιχτούν 
δρόμοι με τεράστιο πλάτος, θα καταστραφούν  πε-
ζούλες, χωράφια, βοσκοτόπια και ότι άλλο θα βρουν 
μπροστά στο πέρασμά τους. Θα υποβαθμίσουν τη πο-
λιτιστική μας κληρονομιά. Θα επέμβουν στους δρό-
μους του νερού με καταστροφικές συνέπειες για τον 
υδροφόρο ορίζοντα του νησιού. Θα κατασκάψουν τις 
κορυφές των βουνών μας και θα τις γεμίσουν με τό-
νους μπετόν. Θα δεσμευτούν χιλιάδες στρέμματα γης 
σε βοσκοτόπια, προστατευόμενες περιοχές, ακόμα και 
καλλιεργήσιμες. Τα βουνά αλλά ακόμα και οι πεδινές 
περιοχές θα γεμίσουν με νέες σειρές από κολόνες 
ή υπόγειες διαδρομές με καλώδια μεταφοράς του 
ηλεκτρ. ρεύματος για την εξαγωγή του. Μπορούμε να 
φανταστούμε πως θα είναι η ζωή μας αν επιτρέψουμε 
αυτή την εξέλιξη;

Οι συνέπειες θα είναι τραγικές: Για την υγεία μας με 
το θόρυβο και τα μαγνητικά πεδία, για την πανίδα και 
την χλωρίδα του νησιού μας, για τη μείωση της πρω-
τογενούς παραγωγής για την απαξίωση του βασικού 
οικονομικού πυλώνα της Πάρου, του τουρισμού.

Και τι θα μας μείνει; Τα σκουριασμένα κουφάρια 
τους, να ασκημαίνουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, 
μια και ο χρόνος ζωής τους είναι περίπου 20 χρόνια. 
Μετά τις εγκαταλείπουν να διαλυθούν μόνες τους (…). 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο αγώνας μας 
είναι δύσκολος. Αντιστρατεύεται την πολιτική 
που έχουν χαράξει ΕΕ και διαχρονικά όλες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις από το 1990 με κύριο 
στόχο την προάσπιση των μεγάλων οικονομι-
κών συμφερόντων. Μπροστά σε αυτά για το αστικό 
πολιτικό μας σύστημα δε μετράνε τα λαϊκά συμφέ-
ροντα. 

Άλλοι διαμόρφωσαν τη διαδικασία αδειοδότησης 
των αιολικών πάρκων, άλλοι υπέγραψαν τις άδειες, 

άλλοι όπως η προηγούμενη κυβέρνηση πρόβαλλαν 
τη συνέχεια του κράτους για να μην ανακαλέσουν 
τις άδειες και άλλοι όπως η σημερινή κυβέρνηση δια 
στόματος του αρμόδιου υπουργού Κ. Χατζηδάκη λένε 
καθαρά τις προθέσεις τους. Να μερικά χαρακτηρι-
στικά αποσπάσματα της ομιλίας του στις ετήσιες εκ-
δηλώσεις του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με 
Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) και της Ελληνικής Επιστημο-
νικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ):

«Στηρίζουμε την αναβάθμιση και ενίσχυση των δι-
κτύων, σύμφωνα όσα έχουν ανακοινωθεί σε Πελο-
πόννησο και Κυκλάδες. (…) Γι’ αυτό  το λόγο:
 • Δρομολογούμε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΔΗΕ 

σε ποσοστό 49% (…) Έτσι θα εκσυγχρονισθεί η ίδια η 
ΔΕΔΔΗΕ και το δίκτυό της, ώστε να μπορούν να συν-
δέονται περισσότερα πάρκα.
 • Ιδιωτικοποιούμε περαιτέρω τον ΑΔΜΗΕ (…)
 • Διασυνδέονται μεγάλα τμήματα της επικράτειας 

και ιδίως στα νησιά, ώστε και εκεί να μπορούν να κα-
τασκευαστούν πολλοί νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί:
 • Ενισχύουμε άμεσα τον ΕΛΑΠΕ, ώστε να διασφαλί-

σουμε τις πληρωμές προς όλους τους παραγωγούς 
ΑΠΕ. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι σχετικές ανα-
κοινώσεις.
 • Απλοποιούμε και επιταχύνουμε τις αδειοδοτήσεις 

για τις ΑΠΕ με νομοσχέδιό μας που καταθέτουμε το 
Φεβρουάριο. Μία βασική μας πρόταση είναι η αντι-
κατάσταση της υφιστάμενης ‘Αδειας Παραγωγής 
από μια Βεβαίωση Καταχώρησης στο Μητρώο Πα-
ραγωγών ΑΠΕ. Στόχος είναι η καθιέρωση μιας σύ-
ντομης διαδικασίας εξέτασης για τις νέες αλλά και 
για τις 2.000 ήδη συσσωρευμένες αιτήσεις, με μεί-
ωση δικαιολογητικών και χρήση αυτοματοποιημένων 
ελέγχων. Μέχρι το καλοκαίρι θα προχωρήσουμε και 
σε περαιτέρω απλοποιήσεις των διαδικασιών για τις 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
 • Απλοποιούμε περαιτέρω και τη διαδικασία έκδο-

σης ΑΕΠΟ με το νέο νομοσχέδιό μας».
Καθαρές λοιπόν κουβέντες. Αυτή την πολιτική 

έχουμε να αντιπαλέψουμε, που αγκαλιάζει, στηρίζει 
και δουλεύει για την κερδοφορία των επιχειρηματι-
κών ομίλων.

Οργανωμένα συμφέροντα, δημοσιογραφικά παπα-
γαλάκια σε διατεταγμένη υπηρεσία που συκοφαντού-
σαν τον αγώνα μας, προσπάθεια αποσιώπησης των 
κινητοποιήσεων μας ήταν αυτά που στο παρελθόν 
βρήκαμε μπροστά μας και είναι αυτά που θα βρούμε 
και στην συνέχεια μπροστά μας. 

Θέλουν να μας εμφανίσουν πολέμιους των ΑΠΕ και 
υπέρμαχους της καταστροφής του περιβάλλοντος 
από τρόπους παραγωγής ενέργειας που το επιβαρύ-
νουν.

Λένε ότι φροντίζουν για το περιβάλλον, αντικαθι-
στώντας ή υποβαθμίζοντας τρόπους αδιάλειπτης 
παραγωγής ενέργειας με ασταθή παραγωγή όπως 
οι Α/Γ και τα φωτοβολταϊκά. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουμε ότι στην Γερμανία με 14% ονομαστική συμμε-
τοχή των Α/Γ στο ενεργειακό της μείγμα, αποδίδουν  
1 με 5% των αναγκών της.

Λένε ότι εργάζονται για το συμφέρον των κατανα-
λωτών όταν τα «πράσινα τέλη» στους λογαριασμούς 
του ρεύματος αποτελούν χαράτσι πριμοδότησης  για 
τους επενδυτές και η αξία της κατανάλωσης για τα 
λαϊκά στρώματα διαρκώς ακριβαίνει». 

Ο κ. Ροκονίδας τελείωσε την ομιλία του λέγοντας: 
«Ο αγώνας θα καθορίσει τις τύχες μας και τις τύχες 
των παιδιών μας».

Πρώτο θέμα
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Θύμιος Μαύρης:
Το «μυστικό» 
είναι στον αγώνα

Τον αποχαιρετήσαμε στις 5 Φεβρουαρίου έτσι όπως έζησε με λεβε-
ντιά, με καμάρι, με περηφάνια. Ένα από τα παληκάρια αυτής της «δρα-
κογενιάς» που δε λύγισε, που άντεξε στα πιο φρικτά βασανιστήρια που 
κανείς δε θα πίστευε ότι θα μπορούσε να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους.

Ο Θύμιος ήταν πεισματάρης και είχε «ένα μουλάρι από θυμό μες 
την καρδιά του που δε σηκώνει τ’ άδικο» όπως λέει και ο ποιητής μας 
Γιάννης Ρίτσος. Έτσι άντεξε μέχρι τα βαθιά γεράματα χάρη σ’ αυτό το 
«μουλάρι» που ανάγκασε τον αντίπαλο να «σηκώσει αυτός τα χέρια 
ψηλά» όπως έλεγε. 

Οι σύντροφοί του από την Πάρο, οι φίλοι και συναγωνιστές που συ-
ναντήθηκαν στους μεταπολιτευτικούς αγώνες τον αποχαιρέτησαν περι-
γράφοντας στιγμές από τη ζωή του. 

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία οι Παριανοί: Χ. 
Γιουρτζίδης (δημ. σύμβουλος) με τη σύζυγό του, οικ. Τάσου Κοντόσταυ-
λου, Κώστας Ροκονίδας, Παντελής Τζανακόπουλος (πρ. περιφερειακός 
σύμβουλος), Σπύρος Κοντόσταυλος-Σταυράκης, Σωτήρης Χουλιάρας, 
Αντώνης Πατέλης (αντιπρόεδρος ΟΠΑΣ).

Ο Κώστας Ροκονίδας εκ μέρους της Κομματικής 

Οργάνωσης των Κυκλάδων του ΚΚΕ και της ΚΟ 

Πάρου του ΚΚΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας:

«Δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να γίνει πραγματικότητα αυτό που ο σ. Θύ-

μιος αστειευόμενος έλεγε τα τελευταία χρόνια, όταν τον ρώταγες πως είναι: «Σε 

λίγο θα μηδενίσει το κοντέρ, εννοώντας ότι θα πιάσει τα εκατό, και ξεκινάμε πάλι 

από την αρχή». Ζωή κοντά εκατό χρονών, ζωή ταυτισμένη με τους αγώνες του 

πολύπαθου λαού μας, όπως και αυτή χιλιάδων ανώνυμων και επώνυμων αγωνι-

στών. Μεταξική Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, παρανομία, επτάχρονη 

δικτατορία, μεταπολίτευση. Διώξεις, κακουχίες, εξορίες, βασανιστήρια, ταγμένος 

όπου το κίνημα και οι κομματικές ανάγκες απαιτούσαν. Ο σ. Θύμιος ήταν από τη 

γενιά των αλύγιστων, που η ζωή τους για να περιγραφεί με λεπτομέρειες χρειά-

ζεται βιβλίο, ζωή που αφήνουν σαν παρακαταθήκη, σαν μπόλιασμα στις επόμε-

νες γενιές για να κτίσουν τα δικά τους οράματα, για να παραδειγματιστούν και 

να μη λυγίζουν στις καμπές της Ιστορίας, για να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον 

και το ιστορικό καθήκον, να μην απογοητεύονται και να συμβάλουν με τις δυνά-

μεις τους στο να γίνει το δίκιο του λαού μας, κινητήρια δύναμη των εξελίξεων. 

Ο σ. Θύμιος γεννήθηκε στην Πάρο τον Αύγουστο του 1921 και μεγάλωσε στην 

Αθήνα. Σπούδασε νεαρός στη σχολή Μηχανικών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Εργάστηκε για 

λίγο με την ιδιότητα του μηχανικού αλλά διωγμένος από παντού λόγω «κοινωνι-

κών φρονημάτων», στράφηκε στο εμπόριο.

• Από 14 χρονών γίνεται μέλος της Οργάνωσης της Κομμουνιστικής Νεο-

λαίας Ελλάδας, της Ο.Κ.Ν.Ε.

• Στην περίοδο της κατοχής, το 1941, παίρνει μέρος στην Εθνική Αντίσταση. 

Μέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του Ε.Α.Μ., αναδείχνεται 

στις 23 Φλεβάρη σε ανώτερο στέλεχος της τιμημένης ΕΠΟΝ, της Ενιαίας 

Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων.

• Μετά την απελευθέρωση, το καλοκαίρι του 1945 «τιμήθηκε δεόντως» 

όπως χιλιάδες άλλοι πατριώτες αγωνιστές και κομμουνιστές, συλλαμβά-

νεται για πρώτη φορά και βασανίζεται.

• Τον Ιούνη του 1948 χρεωμένος με κομματική δουλειά στην Πελοπόννησο, 

συλλαμβάνεται μαζί με άλλους σ., βασανίζεται στην Γενική Ασφάλεια της 

Αθήνας και εξορίζεται στη Μακρονήσο. Εκεί θητεύει στο κολαστήριο της 

λεγόμενης «Γλαροφωλιάς». 

«Τι ήταν η «Γλαροφωλιά»; Μια σκηνή στημένη σ’ ένα βράχο στη νότια άκρη 

της Μακρονήσου, αντίκρυ απ’ το Σούνιο. Μια άθλια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο 

με καταφύγιο γλάρων, παρά με ανθρώπινο κατάλυμα. Μια γλαροφωλιά, λοιπόν, κι 

εκεί μέσα δώδεκα άνθρωποι αντιμέτωποι με μια θύελλα μίσους και βίας, ακούγο-

ντας ένα και το μοναδικό πρόσταγμα: «Θα λυγίσετε ή θα πεθάνετε», όπως περιγρά-

φει στο ομώνυμο βιβλίο ο συγγραφέας του και συγκατούμενος του Θύμιου, Η. Στά-

βερης. Η σκηνή, όπως λέει, όπου δώδεκα άνθρωποι διαφύλαξαν την ιερή κιβωτό 

τους με μια και μόνο εντολή: «Τίμα την αξιοπρέπειά σου, πάλεψε ως το τέλος». Μ’ 

αυτή και μόνη την εντολή δώδεκα άνθρωποι αναμετρήθηκαν με την παράλογη βία 

και έσωσαν τη δική τους ψυχή και την ψυχή ενός ολόκληρου κινήματος».

• Το 1949 περνάει στρατοδικείο. Προτείνεται σε θάνατο αλλά τελικά κατα-

δικάζεται σε 5 χρόνια φυλακή.

• Λαμβάνει μέρος στην ίδρυση της ΕΔΑ και το 1956 παίρνει μέρος στο κα-

θοδηγητικό γραφείο Κυκλάδων.

• Αγωνίζεται για να βρουν λύση τα προβλήματα των νησιών. Με την καθο-

ριστική συμβολή του ιδρύεται στην Πάρο υποκατάστημα του ΙΚΑ το 1966.

• Με τον ερχομό της επτάχρονης δικτατορίας συλλαμβάνεται και πάλι και 

αφού βασανίστηκε απάνθρωπα στέλνεται 3,5 χρόνια εξορία στο «θανατο-

νήσι», στη Γυάρο, στον Ωρωπό και στη Λέρο.

• Το 1973 συμμετέχει στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

• Με τη μεταπολίτευση μπαίνει στο καθοδηγητικό γραφείο των Κυκλάδων 

του Κ.Κ.Ε., όπου βοηθά στην ανάπτυξη των οργανώσεων του Κόμματος 

στις Κυκλάδες και την επίλυση πολλών προβλημάτων του νησιού μας. Τα 

προβλήματα των κτηνοτρόφων της Πάρου έρχονται στη βουλή με επερώ-

τηση του Κόμματος.
• Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στις Κυκλάδες το 1982.

• Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ιδρυτικό μέλος και μέλος διοικητικών 

συμβουλίων πολλών συλλόγων, στυλοβάτης του προοδευτικού κινήματος 

του νησιού μας μετά την μεταπολίτευση.

Τιμήθηκε για τη δράση του, τους αγώνες του και την κοινωνική του προσφορά 

στο παρελθόν 
• Από το Δήμο της Αθήνας με τιμητική διάκριση 

• Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων, του οποίου υπήρξε ιδρυ-

τικό μέλος και πρόεδρός του για πολλά χρόνια 

• Από τον ΜΕΑΣ Αρχίλοχο της Πάρου το 2005.

Ο Θύμιος μέλος του Κ.Κ.Ε. μέχρι την τελευταία του στιγμή, παρά το προχωρη-

μένο της ηλικίας του, ήταν παρών σε κάθε κινητοποίηση, κάθε διαδήλωση του 

Κόμματος, του κινήματος, των συνταξιούχων, μπροστάρης σε κάθε διεκδίκηση 

της γειτονιάς του, μέχρι τότε που η υγεία του το επέτρεπε. Ιδεολογικά καταρτι-

σμένος, άνθρωπος ευγενής, πάντα πρόθυμος να προσφέρει σε όποιον είχε ανά-

γκη τη βοήθεια του, αγαπητός σε όλους τους Παριανούς και τους Αμπελοκηπιώ-

τες που τον γνώριζαν. Πάντα δρούσε αθόρυβα, με σεμνότητα δίχως το στοιχείο 

της προσωπικής προβολής.
Νοιώθουμε τυχεροί που σε γνωρίσαμε, που μας συντρόφεψες σε μια σειρά 

αγώνες, που μας διαπαιδαγώγησες με τα λόγια σου, που μας μετέδωσες τις 

γνώσεις σου και διδαχτήκαμε από τη στάση σου στη ζωή.

Θα ζείς πάντα στη μνήμη μας και τις καρδιές μας».
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Ο συμπατριώτης του και συναγω-
νιστής του Τάσος Κοντόσταυλος τον 
αποχαιρέτησε λέγοντας:

«Ήσουν άνθρωπος, που στάθηκες άντρας γενναίος που 
με έργα και πράξεις, άγαθός εκ φύσεως και πάντα στητός 
και χαμογελαστός, υπηρέτησες σε ολόκληρο τον βίο σου 
την αγάπη. 

Δεν κοίταγες ποιος είναι και που ανήκει ο άλλος για να 
τον αγαπάς. Σου έφτανε που ήταν άνθρωπος.

Και αν τύχαινε να είναι απληροφόρητος για το καλό του 
ανθρώπου, της πατρίδας, για τις αίτίες της φτώχειας και 
της αδικίας, τον πλησίαζες με αγάπη, διακριτικά και με την 
δύναμη του λόγου, του επιχειρήματος και της λογικής.

Γι΄αυτό, ενώ ήσουν ξεχωριστός, δεν προκάλεσες στον 
τόπο σου την Πάρο που λάτρεψες, τον φθόνο και την δυ-
σπιστία από κανέναν.

Όλοι ανεξαιρέτως, και οι πληροφορημένοι και οι παρα-
πλανημένοι, και οι αγαθοί, και οι λιγότερο αγαθοί, στο βά-
θος καταλάβαιναν το δίκιο, την αρετή και τον ανθρωπισμό 
σου.

Στους δίσεκτους καιρούς όταν ερχόσουνα στην Πάρο 
ο χωροφύλακας ήταν ο φύλακας άγγελος σου. Μια κρύα 
χειμωνιάτικη βραδιά πηγαίνοντας από τα μονοπάτια με τα 
πόδια να μοιράσεις ψηφοδέλτια στα χωριά σε παρακολου-
θούσε από απόσταση. Κάποια στιγμή, μη μπορώντας να 
ακολουθήσει τον γρήγορο βηματισμό σου πάνω στα βου-
νά, σε πλησίασε και σε παρακάλεσε να βαδίζεις πιο αργά 
γιατί δεν μπορούσε να σε προλάβει. Αυτός ο άνθρωπος 
ύστερα από χρόνια μίλαγε στην Πάρο για την αρετή και την 
ανθρωπιά σου. Στα χρόνια της χούντας μας ρώταγε συχνά 
αν έχουμε νέα σου από την εξορία.

Στην Πάρο την δεκαετία του 1950 μετά τον εμφύλιο 
κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πως έφταναν τα ψη-
φοδέλτια της ΕΔΑ στο νησί. Εσύ που πάντα εύρισκες τον 
τρόπο, έδινες ένα καλαθάκι με τρόφιμα από πάνω και τα 
ψηφοδέλτια από κάτω, στον καπετάν Μανώλη στο «Μο-
σχάνθη» και εκείνος χωρίς ίσως να γνωρίζει τα παρέδιδε 
στον Στέλιο τον Μπαρμπαρή που περίμενε στο λιμάνι να 
παραλάβει τα τρόφιμα.

Λάτρευες το νησί σου. Τους ανθρώπους του, την φύση 
και ιδιαίτερα την θάλασσα. Έτυχε στην ζωή σου και τις πιο 
δύσκολες μέρες να τις περάσεις κοντά της, στην μακρόνη-
σο μετά τον εμφύλιο, στα Γιούρα και στη Λέρο την περίοδο 
της χούντας. Μου έλεγες ότι εκτός από την πίστη σου και 
τα ιδανικά σου, η θάλασσα που ποτέ της δεν είχε το ίδιο 
χρώμα, άλλοτε γαλάζια και γαληνεμένη, άλλοτε πράσινη 
και καλοσυνάτη, άλλοτε άσπρη και φουρτουνιασμένη και 
πάντα κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα 
μαγνήτιζε το βλέμμα σου και σου κράταγε συντροφιά στην 
γλαροφωλιά σου.

Γι΄αυτό, όταν χόρευες μπάλο στο νησί μας, έμοιαζες να 
μην πατάς στη γη, κινιόσουνα σαν τα κύματα της θάλασ-
σας, στον ίδιο ρυθμό. Λίγους μήνες πριν μας φύγεις, κα-
τάκοιτος, μου είπες πως όταν γίνεις καλά θα έρθεις στην 
Πάρο να χορέψεις μπάλο.

Δεν έκανες δική σου οικογένεια, γιατί πάνω απ’ όλα ο 
αγώνας. Και οι εξορίες η ανταμοιβή σου. Οι αδελφές σου, 
σου άφησαν οικογένεια που σε φρόντισε και την φρόντι-
σες, σύμφωνα με τους νόμους της αγάπης. Γιατί οι άνθρω-
ποι δεν είναι μόνο ο δημόσιος βίος τους, είναι και η καθη-
μερινή ανθρώπινη χαρά. Και την είχες, γιατί γνώριζες πως 
τα αγαθά της ζωής δεν μπορείς να τα χαίρεσαι μόνος, αν 
δεν τα χαίρονται μαζί σου και οι άλλοι.

Θύμιο ξέραμε πόσο μας αγαπούσες γιατί το έδειχνες, και 
μας δίδαξες πολλά, στον «Αρχίλοχο» στην «Παριανή Γνώ-
μη», στον σύλλογο κυκλαδιτών φοιτητών, στον σύλλογο 
Παρίων, στον δήμο, μας έμαθες να βρίσκουμε τη χαρά στα 
πιο μικρά και απλά πράγματα, να αγαπάμε τον άνθρωπο 
όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι, μας σφράγισες 
την ζωή.

 Γι’ αυτό αποχαιρετώντας σε, σε ευγνωμονούμε».

Ομιλητής σε εκδήλωση

από την εξόδιο ακολουθία

τιμητικό δίπλωμα της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης

1956, Πετράλωνα. εκδήλωση 
συλλόγου «Περικλής» για 
τη φροντίδα των παιδιών

σκαρίφημα των άθλιων σκηνών της «γλαρο-
φωλιάς» όπου τον «φιλοξένησε» το 1948
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Βασκανία,  
Μάτιασμα 

(1ο Μέρος)
 Βασκανία είναι η ενέργεια και το αποτέλεσμα του 

κοινώς ματιάσματος, η οποία εκδηλώνεται ή με το 
βλέμμα ή με τα λόγια, θαυμασμού ή κατάρας. Για τη 
βασκανία επιστημονικά, έχουν διατυπωθεί θεωρίες και 
γνώμες, ότι ορισμένα άτομα

συγκεντρώνουν μαγικές δυνάμεις, οι οποίες είτε δια 
του λόγου είτε δια του βλέμματος είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν ευεργητικό ή καταστρεπτικό αποτέλε-
σμα. 

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην εκπομπή ψυχο-
δυναμικών κυμάτων. Όπως οι άνθρωποι, το ίδιο και 
τα ζώα έχουν τη δύναμη του ματιάσματος. Οι αρχαί-
οι πίστευαν ότι το έντομο Μάντης, κοινώς Αλογάκι, 
που κινεί διαρκώς τα μπροστινά του πόδια, έχει την 
ικανότητα να ματιάζει ανθρώπους και ζώα. Τα φίδια 
συλλαμβάνουν τη λεία τους (πουλιά, ποντίκια, σαύρες) 
ματιάζοντας αυτά μη μπορώντας να αντιδράσουν. Άν-
θρωποι, ζώα αλλά και πράγματα, προκαλούν τη ζή-
λεια, το φθόνο ή τον θαυμασμό. Πολλές φορές επαινεί 
ή θαυμάζει κάποιος δίχως την ελάχιστη υστεροβουλία. 

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αν-
θρώπου που ματιάζει είναι οι κόρες των ματιών, οι 
οποίες είναι κιτρινόφαιες, υποπρασινίζουν μεταβάλ-
λουν χρώμα ευκόλως, τα φρύδια του είναι ενωμένα, 
σμιχτοφρύδης. Επίσης πιστεύεται ότι ο λόγος πιάνει 
αυτών που είναι σαββατογεννημένοι.  

Βασκανία και θρησκεία . Η στάση των θρησκει-
ών απέναντι στις τόσο εκτεταμένες δοξασίες, δεν 
υπήρξε εχθρική. Η γενική αντίληψη είναι ότι πρόκειται 
περί δαιμονικής ενέργειας. Η χριστιανική θρησκεία δεν 
αρνείται την ύπαρξη της και την αποδίδει στην επέμ-
βαση του κακού πνεύματος. 

Τα ξόρκια ή επωδές,  περιέχουν και χριστιανικά 
στοιχεία, γιατί οι χρήστες τους ήταν επόμενο να συ-
μπεριλάβουν στις δυνάμεις που ρυθμίζουν τα ανθρώ-
πινα και τη θρησκευτική δύναμη ως αποτρεπτική του 
κακού. Υπάρχουν ποικίλες ευχές, Μεγ. Βασιλείου, Ι. 
Χρυσοστόμου. 

Ξόρκι,  είναι σύντομη επίκληση, η οποία συνήθως 
συνοδεύεται από χειρονομίες, ράντισμα, σταύρωμα, 
μούντζωμα, φτύσιμο και γίνεται προς απαλλαγή ασθέ-
νειας, κακοτυχίας, ματιάσματος. 

Ξορκίζω, ξεματιάζω,  σημαίνει αναγκάζω τα κακά 
πνεύματα με μαγικά ξόρκια ν’ απαλλάξουν τον πάσχο-
ντα άνθρωπο ή ζώο. 

Εξορκισμός,  ονομάζεται   η προσταγή στο όνομα 
του Τριαδικού Θεού ή του Ιησού Χριστού, προς απο-
μάκρυνση των κακών πνευμάτων που κατέχουν ή επη-
ρεάζουν ανθρώπους ή άλλα έμψυχα όντα ή άψυχα 
αντικείμενα. Συνήθως το έργο του εξορκιστή το κά-
νουν γυναίκες συνοδευόμενο με κινήσεις και πράξεις 

με μαγική σημασία. Χρησιμοποιούν αιχμηρά όργανα, 
μαχαίρια, βελόνες κλπ γιατί διώχνουν τα δαιμόνια, 
δένουν κόμπους σε σχοινιά, μαντήλια. Ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό του ξεματιάσματος ή του ξορκιού είναι η 
μυστικότητα. Γι’ αυτό αυτός που ξεματιάζει ή ο γητευ-
τής/τρα προφέρουν τα λόγια ψιθυριστά ή από μέσα 
τους. Αποφεύγουν να  τα μεταβιβάσουν σε άλλον και 
μάλιστα ομόφυλο, για να μην χάσουν τη μαγική τους 
δύναμη. Η μεταβίβαση γίνεται από άνδρα σε γυναί-
κα ή από γυναίκα σε άνδρα. Πιστεύεται ότι αυτός που 
ξεματιάζει, κατά τη διάρκεια του ξεματιάσματος έχει 
συνεχή χασμουρητά, δακρύζουν τα μάτια του ή έχει 
σκοτοδίνη. Αυτό δείχνει την προσεχή ίαση ή πήρε το 
αβάσκαμα αυτού που ξεματιάζει. 

 Ξεμάτιασμα 
α)  «Δυό μάτια με ματιάσανε και τρία θα με γιάνουν. 

Του Χριστού, της Παναγιάς και του Αγίου Πνεύματος. 
Ιησούς, Χριστός νικά, η κυρά η Παναγιά όλα τα κακά 
σκορπά». 

Η αητεύτρα ενώ σταυρώνει τον ασθενή λέει τρεις 
φορές το παραπάνω ξόρκι. 

β)  Βάζουμε σ’ ένα ποτηράκι νερό, μετά παίρνου-
με λάδι σ’ ένα φλιτζανάκι και ενώ σταυρώνουμε τον 
ασθενή με το λάδι λέμε το εξής ξόρκι: «Άγιοι Ανάρ-
γυροι και θαυματουργοί, Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν 
δότε. Ιησούς Χριστός νικά και η κυρά η Παναγιά όλα 
τα κακά σκορπά». Ύστερα, με το λάδι σταυρώνουμε και 
το νερό. Μετά το σταύρωμα παίρνουμε με το δάκτυλο 
τρείς σταγόνες λάδι, τις οποίες αφήνουμε να πέσουν 
στο νερό. Εάν οι σταγόνες του λαδιού εξαφανιστούν 
μέσα στο νερό λέμε ότι ο πάσχων ήταν ματιασμένος, 
εάν δεν σκορπίσουν δεν είναι. (τρεις) 

γ)  Το παραπάνω με το νερό και το λάδι γίνεται και με 
το ακόλουθο ξεμάτιασμα πάλι τρεις φορές: «Ο λόγος 
είναι για το Θεό, και ο Θεός για τον λόγο. Θεέ προ-
στάτευσε το λόγο».

δ) Ενώ η αητεύτρα σταυρώνει τον άρρωστο λέει: 
«Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί επισκέπτεσθε τας 
ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε ημίν. 
Δυό μάτια σε ματιάσανε, τρία σε ξεματιάσανε, Ο Χρι-
στός, η Παναγία και το Άγιο Πνεύμα. Εικοσιπέντε του 
Δεκέμβρη ο Χριστός γεννάται, Το κακό σκορπάτε».  

ε) «Ο Ιησούς Χριστός στην κεφαλή, τ’ Άγιο Πνεύμα 
στην ψυχή,  δεξιά η Παναγιά

κι Άη Γιάννης αριστερά». (τρείς φορές).
στ) Ξεμάτιασμα με μάπα (μοιράζεται στις εκκλησίες 

την ημέρα των Βαΐων): «Εικοσιπέντε του Δεκέμβρη ο 
Χριστός γεννάται και το κάθε τι σκορπάτε. Αγία Άννα 
της Παναγιάς η μάνα, Άγιε Παντελεήμονα και Αγία 
μου Παρασκευή Ανέτριχα ήμπε, ανέτριχα να βγεί». 
Εκτέλεση: σ’ ένα μικρό λιβανιστήρι βάζουμε αναμμένα 
κάρβουνα. Παίρνουμε εννιά φύλλα μάπας, από τα εν-
νιά παίρνουμε τρία και σταυρώνουμε τον ασθενή τρείς 
φορές και τα βάζουμε στα αναμμένα κάρβουνα, ενώ 
συγχρόνως λέμε το πιο πάνω ξόρκι. Το ίδιο κάνουμε 
και για τα υπόλοιπα φύλλα. Εάν ο ασθενής είναι ματια-
σμένος τα φύλλα σηκώνουν φούσκες και σκάνε, εάν 
δεν είναι ούτε φουσκώνουν, ούτε σκάνε. 

ζ) Με κάρβουνα. Ονομάζουμε το πρόσωπο για το 
οποίο υποθέτουμε ότι έχει ματιάσει τον ασθενή. Με 
μια τσιμπίδα παίρνουμε αναμμένα κάρβουνα και τα ρί-
χνουμε σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό, ενώ συγχρόνως 
λέμε το υπ’ αριθ. στ’ ξόρκι. Εάν τα κάρβουνα βουλιά-
ζουν, τότε ο ασθενής είναι ματιασμένος.

Η) Με κουρέλι πανί. Προσπαθούμε να πάρουμε κομ-
ματάκι πανί από το άτομο που υποψιαζόμαστε χωρίς 
να μας καταλάβει. Καίμε το πανί και με τον καπνό του 
καπνίζουμε τον άρρωστο. 

(Συνεχίζεται…)
Από τη συλλογή του Όθωνα Κάπαρη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Με αφορμή το 
«bullying»

Με αφορμή διάφορα περιστατικά σε σχολεία το 
τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την επίθεση στον 
17χρονο μαθητή σε σχολείο του Βύρωνα, αναθερμάν-
θηκε η συζήτηση για τον σχολικό εκφοβισμό, το λεγό-
μενο «bullying».

Ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως «ενδοσχολική 
βία», «σχολικός εκφοβισμός» ή καλύτερα ως «θυματο-
ποίηση». Ο ορισμός ωστόσο του «bullying» παραμένει 
προβληματικός, αφού κάτω από την «ομπρέλα» του 
συχνά τσουβαλιάζονται από απλά πειράγματα μέχρι 
και το πραγματικά απαράδεκτο φαινόμενο της θυμα-
τοποίησης ενός μαθητή, της στοχοποίησής του και του 
επαναλαμβανόμενου εκφοβισμού του.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα φαινόμενο που πρέ-
πει να εξετάζεται νηφάλια, με επιστημονικά κριτήρια, 
στις πραγματικές του διαστάσεις. Και οι πραγματικές 
του διαστάσεις στη χώρα μας δείχνουν ότι πρόκειται 
για ένα φαινόμενο όχι γενικευμένο, αλλά υπαρκτό, που 
για την αντιμετώπισή του δεν αρκούν οι διαπιστώσεις 
του τύπου «η βία δεν έχει θέση» στο σχολείο, ούτε οι 
υποδείξεις για «σεβασμό στη διαφορετικότητα»...

Το σχολείο δεν είναι σε γυάλα ή σε κενό αέρος, είναι 
μέρος της κοινωνίας μας, όπου η βία είναι συστατικό 
της στοιχείο: Από την ανεργία, τη φτώχεια και την ανα-
σφάλεια, μέχρι την ένταση της καταστολής, τους πολέ-
μους και την προσφυγιά. Οπως συστατικό της στοιχείο 
είναι ο ανταγωνισμός, ο ατομισμός, η λογική «ο θάνα-
τός σου η ζωή μου». Σ’ αυτό το πλαίσιο διαπλάθονται 
οι προσωπικότητες των νέων σήμερα, καθώς η κοινω-
νία, η ηθική της, οι στάσεις, οι συμπεριφορές κ.λπ. κα-
θορίζονται από το συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό 
σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχουν.

Το σύστημα, με λίγα λόγια, καλλιεργεί αξίες, τρό-
πους και στάσεις ζωής που τελικά αντιστρατεύονται 
την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση, κατακερματίζουν 
τη νεανική προσωπικότητα, διαμορφώνουν νέους αν-
θρώπους φοβισμένους, αδύναμους να πάρουν τη ζωή 
στα χέρια τους. Αυτές τις εμπειρίες συσσωρεύουν τα 
παιδιά μέσα στο σημερινό περιβάλλον. Αυτό είναι το 
θερμοκήπιο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται, αναπα-
ράγονται και διογκώνονται φαινόμενα όπως αυτό του 
«σχολικού εκφοβισμού».

Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι δεν 
αρκούν μερικές καμπανιακές ενημερώσεις και συ-
ζητήσεις στα σχολεία, κάθε φορά που το φαινόμενο 
έρχεται πιο οξυμένο στην επικαιρότητα. Αν θέλουμε 
πραγματικά να σκύψουμε πάνω στον σχολικό εκφο-
βισμό ως κοινωνικό φαινόμενο, πρέπει να κοιτάξουμε 
κατάματα τις σάπιες αξίες της σημερινής κοινωνίας 
και την αντανάκλασή τους στο σχολείο.

Με αυτήν την έννοια, η απάντηση στο πρόβλημα 
βρίσκεται στην αναζήτηση των ακριβώς αντίθετων 
αξιών από αυτές που προβάλλει η σάπια σημερινή κοι-
νωνία. Ομαδικότητα και συλλογικότητα στη θέση του 
ακραίου ατομισμού και του «κοιτάω την πάρτη μου». 
Αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια στη θέση του αντα-
γωνισμού. Νοιάξιμο στη θέση της αδιαφορίας για ό,τι 
συμβαίνει γύρω μας. Οργανωμένη συλλογική πάλη για 
όσα δικαιούμαστε είναι η διέξοδος για τη δικαιολογη-
μένη απέχθεια που νιώθει ο νέος για το σύστημα που 
τον καταδικάζει, και όχι ο ατομικός ακραίος δρόμος 
της θυματοποίησης ή της στοχοποίησης του διπλανού 
του.

Γι’ αυτό και η συζήτηση για την αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού, αλλά και για τη στήριξη και αλ-
ληλεγγύη προς τους μαθητές και τις οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (οικονομικό, 
υγείας κ.λπ.), χρειάζεται να γίνει πρώτα και κύρια υπό-
θεση των συλλόγων, των σωματείων, των γονιών και 
φυσικά των ίδιων των μαθητών και φοιτητών - σπου-
δαστών, μέσα από τα μαθητικά τους συμβούλια, τους 
συλλόγους τους, τα συλλογικά τους όργανα, που πρέ-
πει να έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά και να παίρνουν 
θέση για όσα συμβαίνουν γύρω τους.
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Περμακουλτούρα 
και εφαρμογές

Περμακουλτούρα, λέγεται η επιστήμη σχεδιασμού 
οικοσυστημάτων, που μας δείχνει πώς μπορούμε να 
είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι, με οδηγό τη φύση. 
Χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές, με καινούρια όμως 
τεχνογνωσία, σεβόμενοι πάντα τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.

Η φιλοσοφία της περμακουλτούρας, είναι να συνερ-
γάζεσαι με τη φύση και όχι να την ανταγωνίζεσαι.

Στην ουσία, την περμακουλτούρα την έχουμε όλοι 
μέσα μας. Δίνοντας έμφαση και σεβόμενοι τα φυσι-
κά μας οικοσυστήματα, γιατί αυτά μας θρέφουν. Μας 
δείχνει πώς θα καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες, με 
απλές, έξυπνες και εφαρμόσιμες πρακτικές λύσεις, για 
να ζούμε καλύτερα. Μας δείχνει την αφθονία, πως 
υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και μας δίνει τη δύναμη, 
να ελισσόμαστε και να εξελισσόμαστε. Μας μαθαίνει 
ακόμα, να παρατηρούμε και να προσαρμοζόμαστε. 
Μεταμορφώνοντας τη δουλειά σε διασκέδαση και να 
βλέπουμε τις λύσεις, στα όποια προβλήματα.

Μας δείχνει, πώς μπορούμε να δημιουργούμε ανα-
γεννητικά οικοσυστήματα, τα οποία τρέφουν εμάς και 
τις μέλλουσες γενιές. Ουσιαστικά είναι μια ολιστική 
προσέγγιση, για τη διαχείριση της φύσης και της γης, 
με τεχνικές που οδηγούν στην αναγέννηση της γης 
μας και των συστημάτων μας, καθώς και στην ευη-
μερία της τοπικής μας κοινωνίας, αποβλέποντας στην 
συλλογική αυτάρκεια. Εφαρμόζοντας τις αρχές της 
περμακουλτούρας, μπορούμε να σχεδιάσουμε το σπίτι 
μας, τον κήπο μας, το κτήμα μας, το χωριό μας, την 
πόλη μας και τη ζωή μας, ώστε να ζούμε πιο εποικο-
δομητικά και ευχάριστα. Καταφέρνοντας μικρές αλλα-
γές, οι οποίες στο χρόνο θα γίνουν μεγάλες και αισθη-
τές. Η περμακουλτούρα είναι μια λύση, που ξεκινάει 
από την καλλιέργεια του εαυτού μας, γιατί στηρίζεται 
στο εμείς και όχι στο εγώ.

Στο νησί μας, υπάρχουν αρκετά οργανωμένα κτή-
ματα, που εμπνέονται με τις αρχές της περμακουλ-
τούρας. Ονειρεμένες φάρμες, με ροδιές, συκιές και 
πολλά αρωματικά βότανα, δίνοντας στον τουρίστα και 
επισκέπτη του νησιού, την ευκαιρία να δοκιμάσει την 
ντόπια παραγωγή, βιολογικών προϊόντων, που λόγω 
κλίματος είναι ιδιαίτερα γευστική. Έτσι, ο κάθε επισκέ-
πτης να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στη φύση. 

Η στροφή προς την αειφορεία, όπου θα φέρει αυ-
τάρκεια στον τόπο μας, που ως λογική του μέλλοντος, 
θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ως λάτρεις της 
φύσης και του φυσιολογικού. Έτσι ο επισκέπτης που 
θα επιθυμεί, να μπορεί να έρθει στο περιβόλι, για να 
πιεί τον καφέ του, να φάει εξαιρετικά πιάτα με λαχα-
νικά από το περιβόλι και να γευτεί, τα ζουμερά και 
γευστικά φρούτα, της παριανής γης και να αρκεστεί 
σε αυτό.

Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά δεν είναι. 
Εφαρμόζεται σε πολλές τουριστικές χώρες του κό-
σμου και δίνει μια εναλλακτική προοπτική για το μέλ-
λον. Ας το τολμήσουμε λοιπόν, αισιοδοξώντας ότι τα 
αποτελέσματα θα μας ανταμείψουν αναλόγως. Απο-
σκοπώντας παράλληλα σε ποιοτικό τουρισμό, αναδει-
κνύοντας τον τόπο μας σε ποιοτικό προορισμό, όπως 
ακριβώς του αξίζει.                  

Παναγιώτης Δημόπουλος

Θετικό 
πρόσημο τον 
Ιανουάριο, 
αλλά…

Στους 12.467 έφτασε ο αριθμός των αποβιβασθέ-
ντων επισκεπτών στο νησί μας στον λιμένα Παροικιάς. 
Επίσης, στον λιμένα Παροικιάς κατήλθαν 2.136 οχή-
ματα ιδιωτικής χρήσης και ο αριθμός αυτός είναι ο 
μεγαλύτερος της τελευταίας 15ετίας.

Η ολοένα και μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων και 
φορτηγών στους δρόμους της Πάρου τα τελευταία 
χρόνια έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα της 

καθημερινότητας. Παρά ταύτα ουδεμία σχετική συζή-
τηση δεν έχει γίνει γι’ αυτό στο δημοτικό συμβούλιο 
του νησιού μας και η δημοτική αρχή -όπως φαίνεται- 
το μόνο που επιθυμεί είναι οι αυξητικοί ρυθμοί στα 
νούμερα των επισκεπτών, δίχως να σκέφτεται τι γίνε-
ται με τον υπερ-τουρισμό κι αν στόχος είναι η αύξηση 
της τουριστικής επισκεψιμότητας ή η καθημερινότητα 
των μόνιμων κατοίκων της Πάρου, και η διατήρηση 
του κυκλαδίτικου τοπίου.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στο πορθμείο Πούντας 
Πάρου – λιμένα Αντιπάρου και αυτή είχε αύξηση σε 
σχέση με τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το 2016 είχαν μετακινηθεί μέσω του συγκεκριμέ-
νου πορθμείου 1847 επιβάτες, 538 Ι.Χ. αυτοκίνητα 
και 40 φορτηγά, ενώ φέτος τον Ιανουάριο 2020 εί-
χαμε 4.078 επιβάτες, 955 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 190 
φορτηγά! 

Προτάσεις για 
την Παροικιά

Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου – 
Αντιπάρου», Μ. Μαυρογένους κατέθεσε προτάσεις 
προς τις τοπικές Αρχές για την αναβάθμιση της Πα-
ροικιάς.

Ο σύλλογος σημειώνει ότι: «Το 2019 σίγουρα ήταν 
από τις κορυφαίες τουριστικές σεζόν της Πάρου και 
ευχόμαστε το 2020 αλλά και κάθε επόμενη χρονιά να 
είναι αντίστοιχη με αυτήν. Για να επιτευχθεί βέβαια 
αυτό πρέπει κάθε χρόνο να επενδύουμε στο τουριστι-
κό προϊόν μας και να μην μένουμε στάσιμοι και απλοί 
θεατές» και οι προτάσεις που πιστεύει ότι θα συντε-
λέσουν σημαντικά στην αναβάθμιση της Παροικιάς 
έχουν ως εξής:

- Εγκατάσταση κερματοδεκτών στις δημο-
τικές τουαλέτες της Παροικίας, ανάλογες με αυτές 
που υπάρχουν ήδη σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα 
καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και αρκετά χρό-
νια. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται η πρόσβαση σε 
αυτές, έναντι ενός ποσού της τάξης των 50 λεπτών. 
Με τα έσοδα αυτά ενδεχομένως να μετατραπούν και 
σε εντελώς αυτοματοποιημένες αυτοκαθαριζόμενες 
τουαλέτες.

- Ελεγχόμενη στάθμευση στο parking του 
Γράβαρη από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Προτείνεται 
οι μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στον παραδοσιακό 
οικισμό της Παροικιάς να αποκτήσουν δωρεάν κάρ-
τα στάθμευσης, ενώ στους υπόλοιπους πολίτες θα 
υπάρχει συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική ανάλογη 
με αυτή που εφαρμόζεται γύρω από την πλατεία του 

Αγ. Νικολάου. Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού το 
μείζον πρόβλημα της παραμονής οχημάτων που σταθ-
μεύουν για μήνες ολόκληρους στο παρκινγκ Γράβαρη 
θα αποτραπεί.

- Επέκταση της περιόδου της κλειστής εισό-
δου των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της 
Παροικιάς  από Πάσχα έως τέλη Οκτώβρη, με στόχο 
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

- Μεταφορά του ΚΤΕΛ απέναντι από το Κ.Υ., 
παράλληλα του δασυλλίου της Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής έως το ύψος της διασταύρωσης. Με τον τρό-
πο αυτό θα αποσυμφωρηθεί το λιμάνι. Η μεταφορά 
αυτή επιβάλει τη δημιουργία κατάλληλου διαδρόμου 
κύλισης των βαλιτσών των επισκεπτών από το λιμάνι 
έως την αφετηρία των λεωφορείων. Διαφωνούμε με 
πιθανή μονοδρόμηση του κεντρικού αυτού δρόμου, 
αφού η απόφαση αυτή που είχε ληφθεί παλαιότερα, 
είχε αποτύχει.

- Να κατασκευαστούν σύγχρονα – κλιματι-
ζόμενα σκίαστρα για τους ταξιδιώτες αντικαθιστώ-
ντας τα υπάρχοντα  παλαιά κτίρια, που βρίσκονται 
στην κυρίως προβλήτα του λιμανιού.

- Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση θέσπιση 
ωραρίου αποκομιδής σκουπιδιών τόσο από την υπη-
ρεσία καθαριότητας όσο και από τους κάτοικους και 
επαγγελματίες.

- Ασφαλτόστρωση και εν συνεχεία διαγράμ-
μιση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στις 
«Φυστικιές», αφού είναι σε κάκιστη φυσική κατάσταση.

- Συντήρηση του περιφερειακού δρόμου της 
Παροικίας.

- Απαγόρευση αυθαίρετης αφισοκόλλησης 
και καθορισμός συγκεκριμένων σημείων για αφίσες.

- Υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στο 
Κάστρο της Παροικίας και κατά προτεραιότητα η με-
ταφορά της μεγάλης κολόνας της ΔΕΗ που βρίσκεται 
μπροστά από το κάστρο και το εκκλησάκι της Αγίας 
Άννας».

Ο σύλλογος κλείνει την επιστολή του σημειώνο-
ντας: «Ευελπιστούμε στην υλοποίηση των παραπάνω 
προτάσεων του συλλόγου μας, αφού όλοι μας επιθυ-
μούμε την σωστή αναβάθμιση της Παροικιάς, όπως 
αρμόζει στην πρωτεύουσα ενός τουριστικού και πολι-
τισμένου νησιού».
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται κατάστηµα 55 
τ.µ., επί του κεντρικού δρόµου. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6989 771 272

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

Τα καταστήµατα VILLART HOME στην 
Νάουσα αναζητούν για µόνιµη απα-
σχόληση όλο τον χρόνο: α) ΠΩΛΗΤΗ. 
Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών 
και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ. β) 
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε προϋπηρεσία σε ραφή 
ειδών οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης. Τηλ. επικοινωνίας: 6934 665 
416, βιογραφικά στο cv@villart.gr

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax:  22840 – 41563 
και στο e-mail: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764 

Ξενοδοχεία στην Παροικιά, ζητούν 
για τη σεζόν από Απρίλιο έως τέλος 
Οκτωβρίου, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και άτοµα 
για το ΣΕΡΒΙΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ηλικίας 
έως 45 ετών, ζητείται για κατάστηµα 
επίπλων στην Αγκαιριά της Πάρου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6984 
133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  ζητείται 
σε 4* ξενοδοχείο στην Πάρο από 
Απρίλιο– Οκτώβριο. Απαραίτητα προ-
σόντα: Άριστη γραπτή & προφορική 
γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία σε 
ρεσεψιόν ξενοδοχείου αντίστοιχης 
κατηγορίας, επικοινωνιακοί & πρόθυ-
µοι χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
2η ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση 
Γαλλικών ή Ιταλικών), απόφοιτος/η 
τµήµατος τουριστικής σχολής. 
Παρέχεται: ανταγωνιστικός µισθός 
ανάλογος της εµπειρίας, διαµονή & 
διατροφή (για ενδιαφερόµενους που 
δεν κατοικούν στην Πάρο), πλήρης 
εκπαίδευση πριν το άνοιγµα του ξε-
νοδοχείου. Επίσης ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ για 
την ίδια περίοδο, µε προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο αντίστοιχης κατηγορίας. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
pyrgakihotel.gr και τηλ. επικοινωνίας: 
6972 005 505

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ζητείται, γυναίκα για 6ωρη απασχόλη-
ση, για καθαρισµό ενός σπιτιού 
στην περιοχή του ∆ρυού στην Πάρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών (να µπορούν να 
συνεννοούνται) και η µετακίνηση µε 
δικό τους όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  
698 56 62 106

ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen και ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το κατάστηµα 
χονδρικής Arsenis. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση, από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών. 
Απαραίτητη, η οργανωτικότητα, η 
λήψη πρωτοβουλιών, η συνεργατι-
κότητα, η γνώση βασικών εργαλείων 
διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων 
(Outlook, Gmail, Word/Excel), η καλή 

χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτώς και προφορι-
κώς), η ευγενής και επικοινωνιακή 
προσωπικότητα, καθώς και η κατοχή 
µεταφορικού µέσου. Επιθυµητή η 
όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των 
σχέσεων µε εταιρείες συνεργα-
τών, δηµόσιες υπηρεσίες καθώς 
και τους πελάτες της εταιρείας. 
Αποστολή βιογραφικών το email : 
cv.constructionparos@gmail.com µε 
θέµα : ADM0120

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) ζητείται από τεχνική εταιρεία 
µε πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη 
και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, 
ως υπεύθυνη/ος έργων για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη: -η όρεξη 
για ενσωµάτωση σε µια οµάδα 
ανθρώπων µε διεθνείς εµπειρίες 
και επαφές, σύγχρονες µεθόδους 
µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 
έργων, η προσήλωση στο brandname 
και την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσµατος, το IT literacy, η επι-
θυµία για µάθηση και επαγγελµατική 
εξέλιξη σε ένα σταθερό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Επιθυµητή:  η εµπειρία 
συντονισµού και διαχείρισης όλων 
των διαδικασιών παραγωγής έργων 
(συντονισµός συνεργείων, ζήτηση 
παραγγελιών και σύγκριση προ-
σφορών, σύνταξη προϋπολογισµών, 
πραγµατοποίηση προµετρήσεων/
επιµετρήσεων, έλεγχος εργασιών και 
σύνταξη πιστοποιήσεων, εκπόνηση 
και παρακολούθηση χρονοδιαγραµ-
µάτων, κ.ο.κ.), η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών µε προτίµηση στα 
Γαλλικά ή Γερµανικά. Βιογραφικά στο 
email: cv.constructionparos@gmail.
com µε θέµα : PCM0120

ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΗΣ & ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ζητούνται από το κατάστηµα Αλιπρά-
ντης, πλακάκια - είδη υγιεινής, για 
µόνιµη εργασία . Πληροφορίες στο 
τηλ. 22840 21747

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΠΕΛΑ 
ζητείται για µόνιµη εργασία σε εται-
ρεία στη Μάρπησσα, επικοινωνιακή, 
µε άριστη γνώση αγγλικών και µε 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο 
email: fr.ni@hotmail.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
για εργασία σε ξενοδοχείο στη 
Νάουσα, από Απρίλιο – Οκτώβριο. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, 
προγράµµατος κρατήσεων, ΟΤΑ, 
προϋπηρεσία, γαλλικά επιθυµητά. 
Παρέχονται µισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό-φω-
τογραφία στο e-mail: info@zefi -hotel.
com. Τηλ. 6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
εργασία σε ξενοδοχείο στη Νάουσα, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο. Απαραίτητα: 
εργατικότητα και άδεια παραµονής. 
Παρέχονται µισθός - ασφάλιση, 
διαµονή και διατροφή. Βιογραφι-
κό-φωτογραφία στο e-mail: info@
zefi -hotel.com. Τηλ. 6937 263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται για εργασία σε 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρίλιο 
– Οκτώβριο. Απαραίτητη η γνώση 
παρασκευής καφέδων - ποτών, 
service πελατών αγγλικά. Παρέχονται 
µισθός - ασφάλιση, διαµονή-ηµιδια-
τροφή. Βιογραφικό-φωτογραφία στο 
e-mail: info@zefi -hotel.com. Τηλ. 
6937 263 928

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο, για να καλύψει 

τις θέσεις ρεσεψιόν, καµαριέρας, σερ-
βιτόρου, µπαρ, συντηρητή, λάντζας, 
κηπουρού. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 24116, ώρες 10πµ-5µµ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ζητείται για µόνιµη συνεργασία, από 
επώνυµη εταιρεία ενδυµάτων, για το 
κατάστηµα της Πάρου στο Λιµανάκι 
της Νάουσας. Μας ενδιαφέρουν 
άτοµα µε εµπειρία στην εξυπηρέτηση, 
επικοινωνιακά, µε οµαδικό πνεύµα 
και γνώσεις στο χώρα της µόδας και 
του στυλ. Στείλτε το βιογραφικό σας 
στο info@heel.gr ή επικοινωνήστε 
στο 210/9575384 εσωτ. 1, ώρες: 
10:00-16:00

ΝΕΟΣ/ΝΕΑ κάτοικος Πάρου ζητείται 
για νεόδµητο συγκρότηµα 6 Βιλών 
στην Πάρο, για θέση εργασίας Villa 
Manager, για 7 µήνες (Απρίλιο - 
Οκτώβριο), µε άριστη γνώση της 
αγοράς, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, επικοινωνιακές ικανότητες και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@ciel-paros.
com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 
εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-
ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 
του αντικειµένου και άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό στο email: 
parospharma@yahoo.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΕΣ ζητούνται στην Αντίπαρο 
για 3µηνη απασχόληση, για καθα-
ριότητα και περιποίηση εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Απαραίτητα 
προσόντα: Ευγένεια, σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. Παροχές: ανταγωνιστι-
κές µηνιαίες αποδοχές, διαµονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο vilabro@
gmail.com, Τηλ. επικοινωνίας: 6946 
00 00 36

BUTLER ζητείται µε προϋπηρε-
σία, για 3µηνη απασχόληση στην 
Αντίπαρο. Παροχές: ανταγωνιστικές 
µηνιαίες αποδοχές, διαµονή και δια-
τροφή. Απαραίτητα προσόντα: Άψογη 
γνώση αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο, ικανότητα οµαδικής 
συνεργασίας. Συστατικές επιστολές θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο vilabro@
gmail.com, Τηλ. επικοινωνίας: 6946 
00 00 36 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για υποστή-
ριξη πελατών σε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στο Λογαρά για την σεζόν 
2020 (Μάιο-Οκτώβριο), 6ωρη ή 
πλήρης απασχόληση (10.00-4.00). 
Απαιτούµενα: πολύ καλή γνώση 
αγγλικών ή και 2ης γλώσσας, διάθεση 
για δουλειά, προϋπηρεσία 1 χρόνο 
θα εκτιµηθεί, ιδανικό να µένει κοντά, 
διότι το ωράριο µπορεί να µεταβάλ-
λεται. Πληροφορίες : 6974 008 629. 
Αποστολή cv kleopatrapsarrou@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενο-

δοχείο LEFKES VILLAGE στις Λεύκες 
Πάρου από Μάιο έως Οκτώβριο για 
τα πόστα: 1.υπεύθυνη σέρβις, 2.Υπεύ-
θυνη πρωινών 3. Καµαριέρα και 4. 
Συντηρητή (από Απρίλιο). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών 
στο lefkesvl@otenet.gr ή στο 22840 
41827

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται 
από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Επιθυµητή προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
taxislogistis@gmail.com

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται στην Αντίπαρο. Α-
παιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κου-
ζίνα, άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων, ευχάριστος-
θετικός χαρακτήρας, απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχονται: 
3µηνη απασχόληση, (Ιούνιος-Αύ-
γουστος), απολαβές αναλόγως 
προσόντων, διαµονή-διατροφή, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Βι-
ογραφικά: vilabro@gmail.com, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 00 00 36   

Ο∆ΗΓΟΣ ηλικίας από 25 – 40 ετών µε 
απολυτήριο λυκείου ζητείται από την 
εταιρεία διανοµής τροφίµων, ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, για µόνιµη ή εποχιακή 
εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6938 
915 586

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ και ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ζητούνται. Επικοινωνία 
στο τηλ. 6932 540 211

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο email: 
info@kmadvisors.gr ή στο fax: 22840 
21808. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21915, 28141

ΥΠΑΛΛΗΛΟI ζητούνται από 
εταιρεία Car Hire για εργασία στην 
Πάρο. Για τις θέσεις α) εξυπηρέτησης 
πελατών και β) οδηγού. Απαραίτητα 
προσόντα: επιθυµητή κατοχή πτυχίου, 
κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 
για πάνω από 1 έτος,  επιθυµητή 
εµπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 
τουλάχιστον 1 έτους, πολύ καλή 
γνώση αγγλικών, επιθυµητή δεύτερη 
ξένη γλώσσα, ενθουσιώδης ευγενική 
προσωπικότητα µε ενδιαφέρον 
για τον πελάτη, αποτελεσµατικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα 
ανταπόκρισης σε εργασιακό περι-
βάλλον µε απαιτητικούς ρυθµούς, 
οµαδικό πνεύµα. Αποστολή βιογραφι-
κών: stparos@hertz.gr, επικοινωνία: 
22840 28113

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 
στην καφετέρια Φλοίσβος στην 
Παροικιά, για τις παρακάτω θέσεις: 
α) Σερβιτόρος/α, β) Λάντζα και γ) 
Μπουφές-Κρύα κουζίνα-Κρέπες. Τηλ. 
για πληροφορίες: 693 2170 113, 693 
7472 111

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-

ζόµενα δωµάτια στην Πούντα (έναντι 
Αντιπάρου) για τη σεζόν Μάιο-Ο-
κτώβριο. Ικανοποιητικός µισθός, 
ασφάλιση. Προοπτικές µονιµότητας. 
Επιθυµητή η προϋπηρεσία και η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας (µέτριο 
επίπεδο). Συνεργάσιµη, ευχάριστη. 
Πληροφορίες: 6977 657 399, Βιο-
γραφικά στο: kiriaki.remvistudios@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατάστη-
µα ΥΡΙΑ στο Λογαρά της Πάρου. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6944 115 555

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζητείται, µε βασικές 
γνώσεις AutoaCAD, για να απα-
σχοληθεί σε µόνιµη συνεργασία σε 
µηχανολογικό γραφείο στην Παροι-
κία Πάρου. Αποστολή βιογραφικού: 
armodios_vovos@yahoo.gr, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6955 193 879

ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένου στην Παροικιά. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 326 
224

Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται από την ΚΤΕΛ 
ΠΑΡΟΥ ΑΕ για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2020 (Ιούλιο µε Σεπτέµβριο). 
Μισθός ικανοποιητικός. ∆εν παρέχεται 
διαµονή. Αποστολή βιογραφικού στο 
info@ktelparou.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
πλήρη απασχόληση σε συγκρότηµα 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στη 
περιοχή της Νάουσας, από Ιούνιο 
έως και Σεπτέµβριο. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικό στο e-mail: 
seaandsunparos@gmail.com Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6936 735 854

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από τεχνικό γραφείο στην Πάρο, 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα, η καλή γνώση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και η καλή γνώση 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: parosbuildings@gmail.
com

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Η’ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ζητείται από 
τεχνικό γραφείο στην Πάρο, για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα, 
η πολύ  καλή γνώση των προγραµµά-
των autocad και arhicad καθώς και 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: parosbuildings@gmail.
com

ΑΤΟΜΟ για την παραγωγή στον 
τοµέα των επιγραφών και κατασκευ-
ών ζητείται από την εταιρεία DPS. 
Εµπειρία µε ξυλουργικά µηχανήµατα, 
κατασκευές και γνώσεις βαφής θα 
εκτιµηθούν. Υπευθ. Μαργαρίτης 
Ηλίας. Τηλ. 6937 411 195, και email: 
info@dps.com.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-
νωνία στο email: nekdion@yahoo.gr

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€

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Γιατροπούλης Μάρκος του Δημητρίου και της Αγγελικής το γένος Μαύρη, 

που γεννήθηκε στην Πάρο και κατοικεί στην Πάρο και η Μελκόνιαν Σβετλάνα
του Βάτσικ και της Μαχλάβα το γένος Ζουμπασβίλη, που γεννήθηκε στην Τιφλίδα 
της Γεωργίας και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στην Πάρο. 



 | 13www.fonitisparou.gr

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

Information Ofcer

iliakis@Leptosestates.gr

εως τις 24 Φεβρουαρίου 2020

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, ώρα 09:30 π.μ.,  θα τελέσουμε το σαρα-
νταήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του πολυαγαπημένου μου συζύγου Νικολάου 
Μιχαηλίδη, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά.  

Ευχαριστώ θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Η σύζυγος Βέτα Μιχαηλίδη

Εποχική γρίπη
Η διεύθυνση δημόσιας υγείας Κυκλάδων με αφορμή την έξαρση της εποχικής 

γρίπης και το κλείσιμο επ’ ολίγον ορισμένων σχολικών μονάδων και  επειδή ο κίν-
δυνος μετάδοσης της γρίπης θα είναι υπαρκτός και στο προσεχές χρονικό διάστημα, 
εφιστούμε την προσοχή στους γονείς για την τήρηση των οδηγιών πρόληψης, που 
καθημερινά μεταδίδουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων 
της Αποκριάς, όπου θα επικρατήσουν συνθήκες συγχρωτισμού.

Όσον αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων πνευμονίας που οφείλονται στο νέο στέ-
λεχος κοροναϊού (covid-2019 Corona Virus Disease 2019), σημειώνουμε ότι μέχρι 
σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επιδη-
μιολογικά στοιχεία Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η γρίπη μεταδίδεται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων όταν ο ασθενής βήχει ή 
φταρνίζεται. Η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό, συμπτώματα από το 
αναπνευστικό σύστημα όπως βήχα, δύσπνοια, κυνάγχη και σε σοβαρές περιπτώσεις 
με πνευμονία. Για την προστασία από την γρίπη μεγάλη σημασία έχει η τήρηση γενι-
κών μέτρων πρόληψης για τις λοιμώξεις, όπως:

1. Προσεκτική υγιεινή των χεριών, συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 
νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλα-
κτικά αλκοολούχο διάλυμα (π.χ. οινόπνευμα 70ο C). Η χρήση γαντιών δεν 
υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

2. Τα χέρια πρέπει να πλένονται: α) Πριν από την επαφή με τα μάτια, τη μύτη, το 
στόμα ή τα γεννητικά όργανα (φαγητό ή κάπνισμα, επίσκεψη στην τουαλέτα), β) 
Μετά από κάθε άμεση επαφή με ασθενή ή σωματικά υγρά ασθενή (π.χ. σάλια) και γ) 
Μετά από κάθε επαφή με αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με αναπνευστικές 
ή εκκρίσεις ασθενή (π.χ. χαρτομάντιλο)

3. Σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής όπως: α) Κάλυψη του στόματος 
και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, β» Αποφυγή επαφής των 
χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων και γ) Αποφυγή 
επαφής με ασθενής που έχουν συμπτώματα αναπνευστικού.

Ελληνική γλώσσα και 
παγκοσμιοποίηση

Απόλαυσα, διαβάζοντας, το νέο «γεννητούρι» του γιατρού-συγγραφέα, διδάκτο-
ρος Αντώνη Αρκά «Το Μπάρκο». Στο πόνημά του αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται 
και στη σημερινή υπάρχουσα πραγματικότητα. Την περιβόητη «Παγκοσμιοποίηση». 
Σε κάποια στιγμή αναλογίστηκα: «Μήπως ακριβέ μου φίλε Αντώνη τα παραλές;». 
Ύστερες όμως και ωριμότερες σκέψεις, τον δικαίωσαν.

Μου ήταν αδύνατο να σκεφτώ ότι, η ρήση που αποδίδεται στον περιβόητο Χ. 
Κίσινγκερ: «Αν θέλουμε να χτυπήσουμε τους Έλληνες πρέπει να θάψουμε την πολι-
τιστική κληρονομιά τους που τη συνεχίζουν και σήμερα», θα εύρισκε την πραγματο-
ποίησή της στα εγχώρια «Κισιγκεράκια» που το παίζουν Ελληναράδες!

Ας αναλογιστούμε: οι τίτλοι όλων των ραδιοτηλεοπτικών μέσων είναι ξενόγλωσ-
σοι. Εις το πλείστον Αγγλικοί. Ακόμη και ο τίτλος ενός από τα τέσσερα κρατικά κανά-
λια! Ευάριθμες οι εξαιρέσεις τοπικών σταθμών με τίτλους τα ονόματα περιοχών από 
τις οποίες εκπέμπουν: Μακεδονία, Βεργίνα, Κρήτη. Ακόμη και ο τίτλος του σταθμού 
της Σαντορίνης  ως τοπικού τ. σταθμού είναι «Volcano!».

Φρικιά κανείς και με τη γλώσσα που μιλούν οι διάφοροι τηλεπαρουσιαστές («τη-
λεπερσόνες» ελληνιστί). Τι να πρωτοθαυμάσουμε! Το πλασάρισμα που κάνουν της 
δήθεν γλωσσομάθειάς τους (break, talk show, debate, Panel…) και τα ωραία, σπά-
νια ελληνικά τους; Π.χ. ΟκτώΜβριος, ΣεΜπτέμβριος, απΟθανατίζω, μεγεΝθύνω και 
τόσα άλλα. Δυστύχησα σε πρωινάδικο να ακούσω και να διαβάσω σε ένα πρόλογο 
παρουσίασης μισού λεπτού, 10, ναι ΔΕΚΑ, παπαρδέλες αγγλιστί, μεταξύ των άλλων 
«…και τώρα πως πέρασαν χθες βράδυ οι celebrities, …juicy news!!!» Έλεος!  Σε 
λίγο θα αρχίσουμε να μιλάμε τα Ελληνικά Yiddish! Τι να γράψω άλλο; Dropping, 
shopping…

Είναι φυσικό να με ρωτήσετε: «Και τώρα τι κάνουμε;» Αποχή φίλοι. Κάποτε στην 
Αγγλία, κερδοσκοπούντες οι έμποροι, αύξησαν την τιμή της ζάχαρης. Η αντίδραση 
ήταν άμεση. Οι διάφοροι σύλλογοι συνέστησαν στις νοικοκυρές αποχή από την ζά-
χαρη. Σε μια βδομάδα η ζάχαρη είχε επανέλθει στις κανονικές της τιμές. Μπορούμε 
άραγε κι εμείς να αντιδράσουμε ίδια για να προστατεύσουμε τη γλώσσα μας; Τη 
γλώσσα του μεγάλου ποιητή Οδ. Ελύτη: «Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική»

      Μανώλης Ι. Χανιώτης

Άποψη - Ειδήσεις
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Οδός Στ. 
Ποπολάνου

Ο Στέλιος Ποπολάνος γεννήθηκε στη Νάουσα 
το 1889. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια αφού 
έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς. Τις 
γυμνασιακές σπουδές τελείωσε στην Αθήνα και 
ακολούθως εισήχθη στη νομική σχολή. 

Τελειόφοιτος της νομικής επιστρατεύτηκε και 
συμμετείχε στους βαλκανικούς πολέμους 1912-
1913 καθώς και στις επιχειρήσεις του 1ου πα-
γκόσμιου πολέμου 1915-1918. Το 1919 νυμ-
φεύθηκε την Μαρίκα Κοκκίνη, από την Άνδρο, με 
την οποία απέκτησε τον Νίκο και τη Μαρίνα. Το 
1920 επιστρατεύτηκε πάλι και συμμετείχε στην 
Μικρασιατική εκστρατεία. Μετά την καταστροφή 
1922 επέστρεψε στην Ελλάδα με τον βαθμό του 
υπολοχαγού και αποστρατεύτηκε. Κατά τη διάρ-
κεια του Μεσοπολέμου ασχολήθηκε με επιχείρη-
ση εισαγωγής σαμπάνιας στην Ελλάδα από την 
Γαλλία. 

Το 1924 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Πάρο, 
όπου άνοιξε γραφείο για νομικές υποθέσεις και 
ανάπτυξε δραστηριότητα στην Ένωση Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Πάρου επί σειρά ετών. Το 
1929 νυμφεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Αικατε-
ρίνη Ρούσσου και θα αποκτήσουν τον Αναστάσιο, 
τον Αντώνη και την Εύα.

Στην Παροικιά, ο Ποπολάνος, θα αναπτύξει 
έντονη πνευματική και πολιτιστική δραστηριό-
τητα. Υπήρξε η ψυχή της Φιλολογικής Στέγης 
Πάρου που έφερε την προσωνυμία «Αρχίλοχος», 
το 1934. Το 1937 ο Ποπολάνος σε συνεργασία 
με τον θεολόγο καθηγητή του γυμνασίου Πάρου, 
Κώστα Ψυχογιό, εκδίδουν την ιστορία της Πά-
ρου, με τίτλο «Η Πάρος, από την αρχαιότητα ως 
τη σύγχρονη εποχή». 

Αλλά και στη λογοτεχνία ο Ποπολάνος δοκί-
μασε τις δυνάμεις του, με το μυθιστόρημα του 
«Η Κλωθώ», που δημοσιευόταν από τα μέσα του 
1954 ως το τέλος του 1961, στη «Φωνή της 
Πάρου». Υπήρξε ενεργό μέλος και πρόεδρος του 
Συνδέσμου Παρίων Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυ-
λιανή». Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 
επιστρατεύτηκε και πάλι παρά την ηλικία του (51 
ετών) και υπηρέτησε ως υπολοχαγός καθ’ όλη 
τη διάρκεια του πολέμου. Στην κατοχή βρισκό-
ταν στην Πάρο όπου ασχολούνταν με το γραφείο 
του και την καλλιέργεια των κτημάτων του, ενώ 
παράλληλα εμψύχωνε και ενημέρωνε σε καθη-
μερινή βάση τους συμπολίτες του με τα δελτία 
ειδήσεων του απαγορευμένου τότε ραδιοφωνι-
κού σταθμού του Λονδίνου, με μεγάλο κίνδυνο. 

Στις 5 Δεκεμβρίου 1961 έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 72 ετών.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 63
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Ναυάρχου Ιππο-

κράτους Παπαβασιλείου», έως την οδό «Ανδρέα 
Σαρρή».  

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Διαβούλευση 
του ΣΒΑΚ

Τη Δευτέρα 10/2/20 διοργανώθηκε από τον δήμο 
Πάρου και την ομάδα μελετητών της εταιρίας «Συ-
γκοινωνιακές λύσεις», η 1η διαβούλευση για το «Στρα-
τηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Παροικιάς», που έχει ως στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
επισκεπτών της Πάρου, την ασφάλεια των πεζών και 
την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της καλυτέ-
ρευσης της κίνησης των οχημάτων και της μετάβασης 
προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης μέσα στην 
πόλη.

Οι μελετητές παρουσίασαν τη φιλοσοφία του ΣΒΑΚ, 
τα στάδια της μελέτης, τα πρώτα αποτελέσματα της 
ανάλυσης των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί 
έως σήμερα καθώς και τα προτεινόμενα εναλλακτικά 
σενάρια. Στη συνέχεια, τέθηκαν τα βήματα προς επί-
τευξη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα, έως το 2030 που είναι το έτος «στόχος». 
Τέλος, οι μελετητές παρουσίασαν την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών λύσεων και τα μελλοντικά βήματα που 
απαιτούνται.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι εάν δεν επιλυθούν τα 
προβλήματα που δημιουργούν τα οχήματα, ιδιαίτε-
ρα στον κόμβο «πρώην Γκίκα» και στον Μύλο, αλλά 
και η παράνομη στάθμευση κοντά στο λιμάνι, δεν εί-
ναι δυνατή η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου από 
εναλλακτικά μέσα μετακίνησης και η αναβάθμιση του 
αστικού χώρου.

Νέα Υόρκη

Ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε στην πρόσφατη δι-
εθνή τουριστική έκθεση της Νέας Υόρκης. «New York 
Times Travel Show», που διεξήχθη με επιτυχία από τις 
24 έως 26 Ιανουαρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής σημει-
ώνεται: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 
μας στον Phillip Richard για τη συνέπεια, το χαμόγελό 
και την ακούραστη παρουσία του. Αξίζουν συγχαρη-
τήρια στον ΕΟΤ και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
για τη σωστή οργάνωση και υποδειγματική φιλοξε-
νία».

«BOOT 2020»
H Πάρος μετείχε στη διεθνή έκθεση BΟΟΤ για τον 

θαλάσσιο τουρισμό, που έγινε στο Düsseldorf της Γερ-
μανίας κατά το διάστημα 18-26 Ιανουαρίου 2020, υπό 
την οργανωτική επιμέλεια της αντιδημάρχου Πάρου, 
Δώρας Σαρρή. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, το 
φυσικό περιβάλλον και την τουριστική υποδομή της 
Πάρου, ενώ για πρώτη φορά έγινε παρουσίαση όλων 
των επαγγελματιών της θάλασσας, μέσω ενός κοινού 
φυλλαδίου. 

Μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νησιού έδινε 
έμφαση στη γεωγραφική τοποθεσία και την εύκολη 
πρόσβαση από την Αττική και τα γύρω νησιά, μέσω 
της ενοικίασης ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών σκαφών, 
στην ύπαρξη οργανωμένων αλιευτικών καταφυγίων 
σε όλο το νησί και τις παροχές τους, καθώς και στη 
δυνατότητα ημερήσιων εκδρομών. Κατόπιν, αναλόγως 
του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, δίδονταν πληρο-
φορίες για την κατάδυση (καταδυτικά σημεία, χλωρίδα 
και πανίδα του βυθού μας), για την ιστιοσανίδα και αε-
ροσανίδα (δύναμη και διεύθυνση ανέμου κλπ ανάλογα 
την εποχή) κ.α. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μοιράστηκαν 
πολλές εκατοντάδες φυλλάδια για τα θαλάσσια σπορ 
στην Πάρο, καθώς επίσης και το Imagine Paros, το 
οποίο περιέχει γενικές πληροφορίες για το τουριστικό 
προϊόν της Πάρου, ενώ η προσφορά σπόρων βασιλι-
κού έδωσε μία νότα χαράς και προσμονής στους επι-
σκέπτες της έκθεσης που προγραμματίζουν τις διακο-
πές τους στο νησί μας.

Νέο ΔΣ στην 
ΟΠΑΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Παρια-
νών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 3ης Ιανουαρίου 
2020 συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύν-
θεση:

Πρόεδρος: Νίκος Μαλατέστας
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πατέλης
Γενική γραμματέας: Μαρία Χανιώτου
Αναπληρώτρια γεν. γραμματέας: Αργυρώ Μαϊ-

τού
Ταμίας: Παναγιώτης Μπιζάς
Έφορος: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
Μέλος: Νίκος Τριβυζάς
Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 31 Δεκεμβρί-

ου 2020.

Πινγκ πονγκ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς προσκαλεί τους 

φίλους αθλητές του πινγκ-πονγκ από όλη την Πάρο 
και την Αντίπαρο να συμμετάσχουν στους αγώνες που 
θα πραγματοποιηθούν από τον σύλλογο ως εξής:

ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΙ: 12-18 ετών
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 6μμ Προκριματικοί 

αγώνες.
Κυριακή 8 Μαρτίου 6μμ Ημιτελικοί και τελικοί 

αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 27 Φεβρουαρίου, 

στον Γιώργο Στουγιάννου (τηλ.: 694 29 53 950 και 
στον Δημήτρη Καλανδράνη (τηλ.: 697 34 42 210) και 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Όλων των ηλικιών
Σάββατο 7 Μαρτίου 6μμ Προκριματικοί αγώνες
Κυριακή 8 Μαρτίου 6μμ Ημιτελικοί και τελικοί 

αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 5 Μαρτίου στον 

Δημήτρη Καλανδράνη: Τηλ 697 34 42 210
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Σ. Σταματόπου-

λος, Γ. Στουγιάννου, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Καλανδρά-
νης

ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: ΚΔΕΠΑΠ

Τοπικές ειδήσεις



 | 15www.fonitisparou.gr

Κακή μέρα για 
τον ΑΟΠ

Μία ήττα που τον γυρίζει πολλά χρόνια πίσω γνώ-
ρισε ο ΑΟ Πάρου στη Νάξο, από τον τοπικό Πανναξι-
ακό, για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Σ’ έναν αγώνα-παράσταση για ένα ρόλο, ο ΑΟΠ 
ηττήθηκε με το εξωπραγματικό 9-0. Ο αγώνας δεν 
αντέχει σε καμία κριτική και πρέπει να προβληματίσει 
πολλούς, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ενώ στον πρώ-
το γύρο του πρωταθλήματος για την ομάδα της Πα-
ροικιάς είχαν ακουστεί τόσο καλά λόγια, στον β’ γύρο 
φαίνεται ότι έχει ρίξει «λευκή πετσέτα».

Τα γκολ για τους Ναξιώτες σημείωσαν ο Βαθρακο-
κοίλης στο 1ο λεπτό, ο Πιτταράς στο 8ο, ο Γεωργιάδης 
στο 33ο και 38ο, ο Βαθρακοκοίλης στο 43ο στο 50ο και 
76ο, ο Πιτταράς στο 78ο και τέλος –και πάλι (5 γκολ 
στον αγώνα)-, ο Βαθρακοκοίλης 88ο. 

Συνθέσεις:
Πανναξιακός: Ζέρβας (Λουλάι), Καράι (Ζάνος), 

Ανεβλαβής, Κωστόπουλος, Χαμηλοθώρης, Πιτταράς, 
Σέμε (Σερμάδι), Βαθρακοκίλης, Γκασούκας (Ζαφείρης), 
Μπονιάκος, Γεωργιάδης

ΑΟΠ: Χαριστός, Πάπα (Ζγουράτι), Χερουβείμ (Λου-
κής), Μπέτσα, Τσαντάνης, Άλκο, Τσούκα (Κούτσα), Γα-
βαλάς, (Γ. Σαρρής), Α. Σαρρής, Γιαννούλης, Σκανδάλης.

Μοιράστηκαν τα πάντα
Ισοπαλία 2-2 ήρθε το ντέρμπι του Β’ Ομίλου της Β’ 

κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, μεταξύ του Αστέρα Μαρ-
μάρων και του νεανικού Νηρέα.

Στο τοπικό ντέρμπι –στο οποίο οι Ναουσαίοι εκφρά-
ζουν παράπονα για τη διαιτησία του κ. Αγγέλου- οι 
δύο ομάδες προσπάθησαν για τη νίκη και παρ’ ότι το 
παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας η αγωνία για 
το τελικό αποτέλεσμα ήταν έκδηλη στους φίλους των 
δύο ομάδων.

Ο Νηρέας άνοιξε πρώτος το σκορ στο 26ο λεπτό 
με τον Αρκουλή, που εκμεταλλεύτηκε λάθος των αμυ-
ντικών της ομάδας των Μαρμάρων. Ο Αστέρας ισο-
φάρισε το παιχνίδι στο 47ο λεπτό με τον Αριανούτσο, 
αλλά στο 66ο λεπτό ο νεαρός Σιμόπουλος έδωσε και 
πάλι την πρωτοπορία στους «κίτρινους» της Πάρου με 
1-2. Στο 83ο λεπτό ο έμπειρος Ραμπαβίλας έγραψε το 
τελικό 2-2.

Συνθέσεις
Αστέρας Μαρμάρων: Ζουμής, Μοστράτος (Αντι-

παριώτης), Ζέλα, Κοτσιοβός, Μαϊστόροβιτς, Καργιώ-
της, Ραμπαβίλας, Αλιπράντης (Τσιμωτάς), Αριανού-
τσος, Κληρονόμος, Παπαδόπουλος

Νηρέας: Πανταζής, Β. Παπαδόπουλος, Υμέρι, Καρ-
ποδίνης, Τριπολιτσιώτης, Ρούσσος, Χασάνι (Ταντάνης), 
Σιμόπουλος, Λόκα, Βοσινάκης, Αρκουλής.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Σέριφος – Πάγος 8-0
Πανναξιακός – ΑΟΠ 9-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 34
------------------------------
2. ΑΟ Σύρου 25
3. Μύκονος 19
4. Πύργος 18
5. Σέριφος 15
6. ΑΟΠ 13
------------------------------
7. Πάγος 3
8. Καρτεράδος 3
Σημ.: Πανναξιακός και Πάγος έχουν 12 αγώνες. ΑΟ 

Σύρου και Μύκονος έχουν 10 αγώνες. Όλες οι υπόλοι-
πες ομάδες έχουν 11 αγώνες.

Β’ ΕΠΣΚ (Β’ Όμ.)
Αστέρας Μαρμάρων – Νηρέας 2-2
ΑΠΣ Κύθνου – Μαρπησσαϊκός 3-0 α.α.
Βαθμολογία

1. Αστέρας Μαρμάρων 16
2. Κύθνος 9
---------------------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 9
4. Νηρέας 7
5. ΑΟΠ Β’ 6
Σημ.: Αστέρας Μαρμάρων και Μαρπησσαϊκός, έχουν 

έναν αγώνα περισσότερο.

Κ-10 (Γ’ Όμ.)
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός 0-0
Βαθμολογία
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. Μαρπησσαϊκός 5 (5)
2. ΑΟΠ 4 (4)
3. Παμμηλιακός 4 (4)
4. Νηρέας 3 (3)

Αθλητικά

Δράσεις ΝΟΠ
 • Το διήμερο 25-26/1/2020,πραγματοποιήθηκε στην 

Παροικιά ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας «Δη-
μήτριος Βρακάς», με τη συμμετοχή εβδομήντα και 
πλέον αθλητών από τους ναυτικούς ομίλους Πάρου, 
Νάουσας Πάρου «ΝΑΙΑΣ», Αντιπάρου «ΩΛΙΑΡΟΣ» και 
Σύρου.

Η συμμετοχή στον αγώνα και στην εκδήλωση από 
παιδιά, γονείς και φίλους του ομίλου, ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Ο άνεμος ήταν από νότιες 
διευθύνσεις, με ένταση από 6-12 μίλια. Ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάρου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσει δημόσια όλους όσοι συνετέλεσαν σε αυτήν τη 
μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης.
 • Το διήμερο 18 & 19 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθη-

κε στο Φαληρικό όρμο ο διασυλλογικός αγώνας ιστι-
οπλοΐας «ΕΛΛΗΣ 2020-ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΛΚΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ» 
από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με δύο αθλη-
τές του, τον Παναγιωτίδη Κόλλια Κωνσταντίνο και την 

Δαφερέρα Θεοφανία. Ο Παναγιωτίδης Κόλλιας Κων-
σταντίνος κατέλαβε την 7η θέση και η Δαφερέρα Θεο-
φανία κατέλαβε την 42η θέση.
 • Στις 1-2/2/2020 πραγματοποιήθηκε από τον Ν.Ο. 

Καλαμακίου ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας 
«Καλαμάκια», με την συμμετοχή 74 σκαφών Laser 4.7 
και 18 σκαφών Laser RDL. Οι θέσεις που έλαβαν οι 
αθλητές του ΝΟΠ στις ιστιοδρομίες των Laser 4.7εί-
ναι οι εξής:

Καρασαντές Κων/νος 27η, Παναγιωτίδης-Κόλλιας 
Κων/νος 28η, Ραγκούσης Στέφανος 38η, Δαφερέρα 
Θεοδώρα 44η, Καλακώνα Μαρίνα 52η, Πούλιος Αντώ-
νης 56η, Νίκας Θοδωρής 63η και Ραγκούσης Ίωνας 
66η.

Στην κατηγορία Under 16 οι αθλητές μας κατέλαβαν 
τις εξής θέσεις:

Ραγκούσης Στέφανος την 4η θέση στα αγόρια, Δα-
φερέρα Θεοδώρα τη 2η θέση στα κορίτσια, Πούλιος 
Αντώνης την 21η θέση στα αγόρια, Νίκας Θοδωρής 
την 26η θέση στα αγόρια και Ραγκούσης Ίωνας την 28η 
θέση στα αγόρια

Οι θέσεις που πήραν οι αθλητές μας στις ιστιοδρομί-
ες των Laser Radial είναι:

Σίδερης Χάρης 12η και Δαφερέρα Θεοφανία 17η.

Στα ψηλά ο 
ΑΟΠ

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (του Β’ Ομίλου) 
σκαρφάλωσαν οι έφηβοι του ΑΟΠ, καθώς νίκησαν 
με σκορ 96-43 τον Πανναξιακό ΑΟΝ, στον αγώνα 
που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της 
Μάρπησσας.

Οι παριανοί παίκτες ήταν πολύ καλοί στον αγωνιστι-
κό χώρο και δεν άφησαν κανένα δικαίωμα αμφισβή-
τησης σε ό,τι αφορούσε το ποιος θα έπαιρνε το ροζ 
φύλλο του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν:  27-11, 51-27, 73-
39 και 96-43.

Συνθέσεις
ΑΟΠ: Λάβδας 5, Αλιπράντης 12 (1), Πάσσαρης 4, 

Θωμόπουλος 17 (1), Αρκουλής 10, Δρόσος, Ανδρεά-
δης, Μυτιληναίος 5 (1), Γεωργίτσος 10, Λουκής 25 (2), 
Α. Σκιαδάς, Ν. Σκιαδάς 8

Πανναξιακός ΑΟΝ: Δέτσης, Τσελέντης, Καρού-
σης, Α. Τόμπας, Μαυρομάτης 21, Δ. Τόμπας 9 (2), Α. 
Κάρλοβιτς, Σαράντος 5, Μητσέας 1, Χατζηεργάτης, Ε. 
Κάρλοβιτς, Φλεριανός 7.

Βαθμολογία (Β’ Όμ.)
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΕ Σαντορίνης 13 (7)

2. ΑΟΠ 10 (6)
----------------------------------
3. Φανάρια 9 (5)
4. Πλοηγός 9 (7)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 7 (7)

Ήττα Μαρπησσαϊκού
Με σκορ 18-112 (!) ο Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε από 

τον ΑΠΣ «Τα Φανάρια», για το πρωτάθλημα παίδων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν:  
3-32, 9-60, 9-87 και 18-112.

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Α. Μελανίτης, Ρούσσος 1, Μηνα-

δάκης 2, Ζουμής 2, Κ. Τριβυζάς, Γ. Τριβυζάς, Χανιώτης, 
Ρίνι, Μ. Μελανίτης 11 (1), Πετρόπουλος, Ανουσάκης 2, 
Σπανογιάννης

Φανάρια: Λιανόπουλος 12 (1), Παπανικολάου 18, 
Τριαντάφυλλος 16, Κούρτης 4, Σεϊντίνι 26 (2), Δόκλης 
14, Γκιόργκα 3, Χιλάι 17 (2), Φραγκίσκος 2.

Βαθμολογία (Β’ Ομ.)
(Εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. ΑΟΠ 17 (9)
2. Φανάρια 16 (8)
----------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 14 (9)
4. Μαρπησσαϊκός 11 (9)
5. Πανναξιακός ΑΟΝ 10 (9)
6. Πλοηγός 10 (8)



Η 21η έκδοση
έχει ξεκινήσει!

Εσύ θα είσαι μέσα;
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