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399€
299€

Αφυγραντήρας
INVENTOR ATM-25Lit atmosphere

Κλιµατιστικό MITSUBISHI 
HJ25VA 9000 btu | 7χρόνια εγγύηση

558€ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλιακός 
SOLARNET 160Lit/2m2 διπλής ενέργειας

» σελ. 8-9

Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου
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«Ρημάζει» το 
δημοτικό σφαγείο!

» σελ. 8-9

φωτό αρχείου
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Η 
επικαιρότητα 
μέσα απ’ τα 
μάτια των 
παιδιών
Της Ελευθερίας Χανιώτη

Τις τελευταίες μέρες, η χώρα μας δέχεται «επίθε-
ση» από παντού. Γίνονται τόσα, δεν προλαβαίνουμε 
να επεξεργαστούμε τη μια πληροφορία, και «σκάει» η 
επόμενη, να μας συγκλονίσει ακόμα περισσότερο. 

Ο κορωνοϊός φτάνει στην Ιταλία, σύντομα και στην 
Ελλάδα. Τα ΜΑΤ κάνουν απόβαση νύχτα σε Λέσβο και 
Χίο. Ο κορωνοϊός έφτασε στην Ελλάδα. Στα σύνορα 
του Έβρου γίνεται μάχη. Και για να μην ξεχνάμε και τα 
δικά μας, το νησί μας θέλουν  να «στολιστεί» με ανε-
μογεννήτριες. Πανικός, ένταση και ερωτηματικά γεμά-
τα το κεφάλι μας. Οι παρακάτω, αν και μικροί, ίσως 
έχουν «πιάσει» το νόημα λίγο καλύτερα…

Κορωνοϊός
Δημήτρης: «Σχετικά με τον κορωνοϊό, νομίζω πως 

τα ΜΜΕ έχουν μεγαλοποιήσει το όλο θέμα γιατί τώρα 
πια είναι πιο «πιασάρικο». Οι περισσότεροι που έχουν 
προσβληθεί από αυτόν γίνονται καλά και συνεχίζουν 
τη ζωή τους κανονικά. Πολλοί λίγοι πεθαίνουν και 
μόνο αν είναι μεγάλοι άνθρωποι ή με χρόνιες ασθέ-
νειες. Πανικοβαλλόμαστε χωρίς λόγο. Το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τους κανόνες 
υγιεινής. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε στα σούπερ 
μάρκετ να αγοράζουμε ξηρά τροφή λες και είμαστε 
στην κατοχή».

Μαρία: «Ο κορωνοϊός είναι ένα προϊόν των ΜΜΕ 
και ίσως υπηρετεί κυβερνητικά συμφέροντα. Καλό θα 
ήταν να μην πέφτουμε συνεχώς στην ίδια παγίδα και 
αυτή τη φορά να αντισταθούμε στις ιδέες που προ-
σπαθούν να μας «φυτέψουν». 

Κώστας: «Ο κόσμος πανικοβάλλεται χωρίς λόγο. 
Φέτος έχουν πεθάνει παραπάνω άτομα από απλή γρί-
πη. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να μην «τρώμε» ό,τι 
μας πουλάνε».

Μάριος: «Ο κορωνοϊός είναι πολύ υπερεκτιμημέ-
νος και του έχουμε δώσει παραπάνω σημασία απ’ όση 
χρειάζεται. Ναι μεν πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά δεν εί-
ναι σίγουρο πως αν κολλήσεις θα πεθάνεις. Πιστεύω 
πως αυτό είναι ένα κόλπο των ΜΜΕ και του κράτους 
έτσι ώστε να μην ακουστούν τα όσα γίνονται σε Λέ-
σβο, Χίο και Έβρο». 

Γιώργος: «Αυτό το θέμα έχει γίνει τόσο 
«mainstream» που μας μιλάνε γι αυτό καθώς έχει 
πολύ περισσότερο «ψωμάκι». Πουλάει περισσότερο 
απ’ όλα τα άλλα. Σε λίγους μήνες θα μιλάμε πάλι για 
Τούρκους, euro 2020 κ.α. Πιστεύω πως τα κανάλια 
προβάλλουν μονίμως αυτό το θέμα γιατί τους το ζη-
τάει η κυβέρνηση». 

Τα ΜΑΤ στα νησιά
Δημήτρης: «Θεωρώ ότι την ευθύνη την έχει η κυ-

βέρνηση, γιατί δεν επεμβαίνει ενώ βλέπει τα ΜΑΤ να 

κάνουν χρήση χημικών και βίας εναντίων των κατοί-
κων της Λέσβου και της Χίου».

Κώστας: «Η αστυνομία το έχει παρακάνει, όπως 
και η κυβέρνηση που τους δίνει το ελεύθερο. Είναι 
ντροπή να χρησιμοποιούν βία και να χρησιμοποιούν 
λέξεις όπως «τουρκόσποροι». Ντροπή και για το κρά-
τος που φιλτράρουν τι θα φανεί στις ειδήσεις. Αυτή 
είναι η δημοκρατίας μας. Πολίτες, μη «τρώτε» ό,τι σας 
λένε».

Μάριος: «Τα ΜΑΤ δέχονται αυτούς στον Έβρο, που 
κάποιοι είναι και Τζιχαντιστές, και δέρνουν τους ομο-
εθνείς τους».

Γιώργος: «Τα ΜΑΤ είναι εκτελεστικά όργανα. Άλ-
λοι αποφασίζουν γι’ αυτούς. Τα νησιά αυτά ήταν απο-
κλεισμένα, αλλά σε λίγες ώρες βρέθηκε καράβι για τα 
ΜΑΤ. Δε νομίζω πως κι αυτοί θα ήθελαν να είναι εκεί 
και να βιώνουν όλο αυτό». 

Ηλίας: «Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Δεν 
επιλέγουν εκείνοι που θα πάνε . Έκαναν όμως κάποια 
πράγματα που δε χρειαζόταν και δεν έπρεπε. Δεν 
έπρεπε να ασκήσουν βία. Δεν έπρεπε να σπάσουν. Γι’ 
αυτό και ο κόσμος αντέδρασε υπερβολικά. Δεν είμαι 
εναντίον σε αυτούς που μπήκαν στο ξενοδοχείο και 
χτύπησαν τους αστυνομικούς. Γιατί αν είχε τραυμα-
τιστεί κάποιος δικός μου άνθρωπος από εκείνους, δε 
θα μπορούσα να σκεφτώ λογικά. Μπορεί να μην έκα-
ναν οι συγκεκριμένοι κακό στην οικογένειά μου, αλλά 
μπορεί να έκαναν σε κάποιου άλλου. Όσο γι’ αυτά που 
γίνονται στον Έβρο, είναι μια ευκαιρία να συνειδητο-
ποιήσουμε πόσο αδύναμη είναι η Ελλάδα, και μια δο-
κιμασία για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε 
σε παρόμοιες ή και χειρότερες περιπτώσεις». 

Ανεμογεννήτριες 
Αναστασία: «Πώς γίνεται αφού έχουμε δημοκρα-

τία και ενώ ο λαός δε θέλει ανεμογεννήτριες, να εγκα-
τασταθούν απλά επειδή κάποιοι κάποτε το ψήφισαν;». 

Δημήτρης: «Είμαι αρνητικός γιατί η εγκατάστασή 

τους θα αλλοιώσει την εικόνα της Πάρου. Το νησί μας 
δεν τις χρειάζεται. Πρέπει όλοι να λέμε όχι και να κι-
νητοποιηθούμε».

Κώστας: «Όταν έρθουν, να είμαστε όλοι εκεί. Μαζί. 
Αν δεν είμαστε τότε, δε θα είμαστε ποτέ». 

Μάριος: «Πιστεύω ότι σε ένα νησί όπως η Πάρος, 
που δίνει λεφτά στην Ελλάδα, λόγω τουρισμού, δε 
θα έπρεπε να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα το 
έκαναν στη Σαντορίνη ή τη Μύκονο; Θα μπορούσαν 
να τις βάλουν σε νησιά όπως η Γυάρος, η Μακρόνη-
σος, η Πολύαιγος κ.α». 

Γιώργος: «Ο μόνος τρόπος να αποτραπεί η εγκα-
τάστασή τους είναι να μην τους αφήσουμε να τις κα-
τεβάσουν από το καράβι». 

Ηλίας: «Είμαι κατά. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το 
νησί μας. Δυστυχώς δεν αποφασίζουν οι κάτοικοι αν 
θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, και αν αυτό γί-
νει, σίγουρα θα έχουμε επεισόδια, συγκρούσεις και 
ατυχήματα. Εγώ, σαν 16χρονος που θέλω να ζήσω 
και να μεγαλώσω τα παιδιά μου εδώ, δε θέλω να 
βλέπω βουνά γεμάτα ανεμογεννήτριες και να ακούω 
μονίμως ένα βουητό. Δε θα αλλάξει τόσο το πως ζεις 
στην Πάρο, θα αλλάξει όμως το πώς βλέπεις την 
Πάρο. Και δε θα τη βλέπεις με τον ίδιο τρόπο, με τον 
ίδιο θαυμασμό που τη βλέπεις τώρα». 

Ενημερώνονται, ψάχνουν, διαβάζουν, έχουν 
άποψη και πολλές φορές πιο σωστή απ’ τη δική 
μας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι 
πως σε αντίθεση με τους μεγάλους που επιλέ-
γουν τη  μία όψη από το νόμισμα,  τα παιδιά 
είναι πρόθυμα  να κατανοήσουν και τις δυο. 
Χωρίς φανατισμούς, χωρίς μίσος και άσχη-
μους χαρακτηρισμούς. Ίσως θα έπρεπε να τους 
δίνεται ο λόγος πιο συχνά. Και ίσως θα έπρεπε  
όταν εμείς δε βρίσκουμε διέξοδο και λύσεις, 
να κοιτάμε τα μάτια τους. Γιατί εκεί κρύβονται 
οι περισσότερες απαντήσεις, οι λόγοι που «πα-
λεύουμε», το παρόν και το μέλλον…

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 524

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

Στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 4ης Μάρτη προτάθηκε 
προ ημερήσιας διάταξης 
ψήφισμα για το προσφυ-
γικό – μεταναστευτικό από 

τον Αντιδήμαρχο Η. Κουvτρομιχάλη. Κατά την άποψη 
μας το προτεινόμενο κείμενο όχι μόνο δεν τοποθετείται 
συνολικά στο πρόβλημα αλλά «βάζει πλάτη» στήριξης 
της αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής, αποκρύπτει τις 
αιτίες του προσφυγικού-μεταναστευτικού ρεύματος  
και μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν κάνει πολιτική!!!

Θεωρώντας ότι το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να 
πάρει θέση και αν ήταν δυνατό ομόφωνη,  ζητήσαμε 
να δοθεί χρόνος για την συνδιαμόρφωση ενός κειμέ-
νου στο βαθμό που αυτό θα ήταν εφικτό. Για λόγους 
ευθυγράμμισης με την κυβερνητική πολιτική, ο κ. Κου-
ντρομιχάλης δεν έκανε αποδεκτή τη πρόταση μας, με 
αποτέλεσμα η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλί-
ου να υιοθετήσει την πρόταση του. Προφορικά εμείς 
καταθέσαμε προσχέδιο της δικής μας πρότασης,  που 
ολοκληρωμένα δίνουμε στη δημοσιότητα:

«Οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα στο προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι «κεραυνός εν 
αιθρία». Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εκείνων  που 
προκαλούν ή στηρίζουν πολέμους και εμφύλιους σπα-
ραγμούς, εκμεταλλεύονται τις πλουτοπαραγωγικές 
δυνατότητες χωρών. Αυτές είναι οι αιτίες που οδηγούν 
χιλιάδες ανθρώπων στο ξεριζωμό από τα σπίτια τους, 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση αναζητώντας μια κα-

λύτερη ζωή. Ενορχηστρωτές αυτής της πολιτικής οι 
ΗΠΑ, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διαχρονικά από κοντά 
και οι ελληνικές, με την αξιοποίηση των μηχανισμών 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αλήθεια:
• Ποιος ισοπέδωσε και διαμέλισε την Γιουγκοσλαβία;
• Ποιος βομβαρδίζει εδώ και 40 χρόνια το Αφγανι-

στάν;
• Ποιος ισοπεδώνει σήμερα  τη Συρία; 

Αυτή η πολιτική «φυσά τα πανιά» του Ερντογάν για 
να παίζει τα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια με όχη-
μα το Προσφυγικό, για να επιβάλει τις επιδιώξεις του 
τόσο στο χώρο του Αιγαίου όσο και στη Μέση Ανα-
τολή.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και της κυβερνη-
τικής εμμονής στη κοινή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και 
της συνθήκης του Δουβλίνου είναι ο εγκλωβισμός χι-
λιάδων ανθρώπινων ψυχών στα νησιά, στον Έβρο και 
αλλού. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους ξεριζωμέ-
νους που είναι τα θύματα των πολέμων και της ανέ-
χειας. Ο λαός μας ξέρει και από προσφυγιά και μετα-
νάστευση από το παρελθόν και τώρα που, χιλιάδες 
Ελληνόπουλα αναζητούν τη τύχη τους στο εξωτερικό 
εξαιτίας της ανεργίας, της φτώχειας και της κακοπλη-
ρωμένης δουλειάς. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη στους συμπατριώτες 
μας που οι τόποι τους έχουν μεταβληθεί ή μεταβάλ-
λονται σε απέραντα στρατόπεδα συγκέντρωσης - φυ-
λακές προσφύγων και μεταναστών με τεράστιες συ-
νέπειες για τη ζωή τους στο παρελθόν και σήμερα. 
Ταυτόχρονα νιώθουμε ευγνώμονες για όλους εκεί-
νους που από υπηρεσιακή θέση νυχθημερόν, με υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς αντιμετώπιζαν και 
αντιμετωπίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Η φύλαξη των συνόρων της χώρας μας είναι ανα-

γκαία χωρίς αυτό να σημαίνει εμπλοκή της Ελλάδας 
στα γεωπολιτικά παιχνίδια που «παίζονται» στην πε-
ριοχή. Αυτή η ανάγκη δεν μπορεί όμως να χρησιμο-
ποιείται από τη μια για να νομιμοποιούνται αντιδρα-
στικές  φωνές πατριδοκαπηλίας και από την άλλη δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται για να υιοθετεί την πολιτική 
των «ανοικτών συνόρων». Ταυτόχρονα δεν μπορεί να  
αποτελεί άλλοθι για τους «συμμάχους» μας, που σήμε-
ρα μιλούν για προστασία των συνόρων της Ευρώπης, 
αλλά όταν ο «σύμμαχος-γείτονας» απειλεί τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της χώ-
ρας μας «νίπτουν χείρας» και κοιτούν από την άλλη.

Καλούμε τον παριανό λαό να στρέψει και αυτός τα 
πυρά του στους υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν 
το πρόβλημα, να απομονώσει τις ανοικτές ή συγκα-
λυμμένες  αντιδραστικές κραυγές που αφήνουν τους 
θύτες στο απυρόβλητο και στήνουν στο τοίχο τα θύ-
ματα.

Τώρα απαιτείται :
• Να κλείσουν όλα τα hot spots και να μην 

ανοίξουν καινούργια πουθενά.
• Να απεγκλωβιστούν άμεσα οι  πρόσφυγες  και 

μετανάστες  από τα νησιά και τη χώρα.
• Να ανοίξει η ΕΕ τα σύνορα για τους πρόσφυ-

γες και μετανάστες που επιθυμούν να πάνε σε 
κράτη - μέλη της.

• Να καταργηθούν όλες οι συμφωνίες και συν-
θήκες που εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετα-
νάστες παρά τη θέλησή τους στα νησιά και 
στη χώρα μας. 
Να οργανωθούν διαδικασίες υποβολής ασύλου 

στην Τουρκία, στη Συρία και στα σύνορα μας για 
απευθείας μετακίνηση προσφύγων - μετανα-
στών στις χώρες προορισμού τους».

Άποψη

HOME & HOTEL

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

Τ: 22840 52832 | Ε-mail: sales@villart.gr

Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά
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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 

Ανεμογεννήτριες
Σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης των ανεμο-

γεννητριών στην Πάρο, δημοσιεύτηκαν οι δύο παρα-
κάτω ανακοινώσεις φορέων.

Εργαζόμενοι ΟΤΑ Πάρου – Αντιπάρου
«Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομέ-

νων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου εκφράζει την αμέριστη 
συμπαράσταση του στον αγώνα της παριανής κοι-
νωνίας ενάντια στην εγκατάσταση των Βιομηχανικών 
Πάρκων Ανεμογεννητριών στο νησί μας η οποία έχει 
αποκλειστικό στόχο την κερδοφορία τεράστιων μονο-
πωλιακών εταιρειών. 

Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την εγκατάστα-
σή τους, χωρίς να έχουν την ανταποδοτικότητα που 
διαφημίζουν οι οδηγητές γνώμης, και κληρονομούν 
παλιοσίδερα μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουρ-

γίας τους. Το νησί μας σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμέ-
νο θέμα βάλλεται διττά. Από τη μία υφίσταται την οι-
κολογική καταστροφή, που είναι κοινή σε όλους τους 
χώρους εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, και από 
την άλλη υφίσταται τεράστιο πλήγμα της γραφικότη-
τας και του αισθητικού πλούτου που πηγάζει από το 
ανάγλυφο του τοπίου του. 

Προς την ίδια κατεύθυνση και επειδή δεν έχουμε 
μάθει να μασάμε τα λόγια μας, σε ότι αφορά στην 
αισθητική απώλεια του τόπου μας εξακολουθούμε να 
καταγγέλλουμε την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
από ιδιώτες επιχειρηματίες του τουρισμού, την άναρ-
χη οικοδομική «ανάπτυξη» σε όλους τους τόπους του 
νησιού, και τη μεθοδευμένη υποβάθμιση του αρχαιο-
λογικού πλούτου της Πάρου».

Σύλλογος γυναικών Αντιπάρου
«Δηλώνουμε ότι συμπορευόμαστε με τη θέση της 

επιτροπής κατά των ανεμογεννητριών στην Πάρο, 
αλλά και γενικότερα στις Κυκλάδες.

Στηρίζουμε  τον αγώνα για την αποτροπή της εγκα-
τάστασής τους. Αγωνιζόμαστε για να διαφυλάξουμε 
το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των 
νησιών μας (Αντίπαρο και Πάρο), που έχουν παρα-
μείνει αναλλοίωτα στο χρόνο. Μια κληρονομιά που 
πρέπει να προστατεύσουμε  για την σημερινή και τις 
μελλοντικές γενιές.

Ως μέλη της ομοσπονδίας συλλόγων γυναικών 
Κυκλάδων έχουμε ήδη υπογράψει ψήφισμα «για να 
σταματήσουν οι εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών 
στις Κυκλάδες» και υιοθετούμε τη πρόταση για τη δη-
μιουργία γεωπάρκου Κυκλάδων υπό την προστασία 
της Unesco, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ήπιου 
αναπτυξιακού μοντέλου για τα νησιά μας».

Λειτουργία 
περιφερειακών 
ιατρείων

Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκαν οι ημέρες λει-
τουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού με 
ωράριο λειτουργίας 08.30-14.00.
Ιατρείο Νάουσας
9/3 Νικόλαος Κωνσταντινίδης
10/3 Δημήτριος Φλώρος
11/3 Γεράσιμος Μηλάς
13/3 Ραφαέλα Βούζα

16/3 Γεράσιμος Μηλάς
17/3 Ειρήνη Λάζαρη
18/3 Δημήτριος Φλώρος
19/3 Ραφαέλα Βούζα
20/3 Γαρυφαλλιά Νιζάμη
23/3 Γαρυφαλλιά Νιζάμη
26/3 Δημήτριος Φλώρος
27/3 Νικόλαος Κωνσταντινίδης
31/3 Δημήτριος Φλώρος
Ιατρείο Μάρπησσας
9/3 Γεωργία Τσατσάνη
10/3 Γεωργία Τσατσάνη
11/3 Γεωργία Τσατσάνη
11/3 Από 8.30 έως 11 στα Μάρμαρα και από 11.30 
έως 14.00 στον Πρόδρομο. Ειρήνη Λάζαρη
12/3 Ραφαέλα Βούζα

13/3 Γεράσιμος Μηλάς
13/3 Από 8.30 έως 11.00 στον Κώστο και από 11.30 
έως 14.00 στις Λεύκες. Γαρυφαλλιά Νιζάμη
17/3 Γεωργία Τσατσάνη
18/3 Γαρυφαλλιά Νιζάμη
19/3 Γεωργία Τσατσάνη
20/3 Γεωργία Τσατσάνη
24/3 Γεωργία Τσατσάνη
27/3 Δημήτριος Φλώρος
30/3 Γεωργία Τσατσάνη
Ιατρείο Αγκαιριάς
12/3 Νικόλαος Κωνσταντινίδης
17/3 Νικόλαος Κωνσταντινίδης
18/3 Ειρήνη Λάζαρη
19/3 Νικόλαος Κωνσταντινίδης
31/3 Γεράσιμος Μηλάς.

Τοπικές ειδήσεις
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8 Μάρτη: Παγκόσμια 
Ημέρα Γυναίκας

Η 8 Μάρτη είναι μέρα συμβολική για τα δικαιώματα και τους αγώνες, 
της εργαζόμενης γυναίκας. Συμβολίζει την απελευθέρωση της γυναίκας, 
τη χειραφέτησή της από κοινωνικούς καταναγκασμούς μέσα κι έξω από 
την οικογένεια από κάθε μορφή κοινωνικής ανισοτιμίας. Καθιερώθηκε 
πριν 110 χρόνια από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών 
ως Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας τιμώντας τις εργάτριες 
των ραφτάδικων της Νέας Υόρκης, που στις 8 Μάρτη του 1857 απήργη-
σαν διεκδικώντας καλύτερους όρους δουλειάς και αμοιβής.

Ο αγώνας για την πραγματική ισότητα εξακολουθεί κάτω από άλλες 
συνθήκες αλλά είναι το ίδιο αναγκαίος και σκληρός πολλές φορές. Σε 
αυτόν τον αγώνα οι άνδρες και οι γυναίκες δεν μπορεί παρά να είναι 
σύμμαχοι να αγωνίζονται δίπλα - δίπλα στην κοινωνική και πολιτική 
δράση διεκδικώντας, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, μια ζωή όπως 

αξίζει στις οικογένειες τους. Μαζί παλεύουν για μια ζωή χωρίς πολέ-
μους, χωρίς πρόσφυγες, με δουλειά για όλους σε καλύτερες συνθήκες, 
με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με κρατικές υποδομές για δωρεάν 
δημόσια υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια για όλους.

Σήμερα την εποχή της ψηφιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής 
ανάπτυξης πώς και κατά πόσο εξασφαλίζονται η πρόσβαση στην εργα-
σία, οι καλύτερες συνθήκες δουλειάς, η προστασία της μητρότητας, ο 
ελεύθερος χρόνος της για να μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά στην 
κοινωνική δράση; 

Εδώ στο νησί μας αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν; Υπάρχει επαρκές 
δίκτυο κρατικών δωρεάν δομών κοινωνικών υπηρεσιών που υποστηρί-
ζουν τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας όταν πχ στο τομέα της υγείας, 
ακόμα δεν έχουμε γυναικολόγο στο ΚΥ και μικροβιολογικό εργαστήριο 
ή ακόμα ανταποκρίνονται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες οι βρε-
φονηπιακοί σταθμοί και οι προϋποθέσεις προσβασιμότητας σε αυτούς; 
Είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες και την εποχικότητα της οικονομίας; 
Πως θα δουλέψει η γυναίκα;

Γυναίκες με παρουσία και δράση κοινωνική, πολιτική στο νησί κατα-
θέτουν την άποψη τους για της 8 Μάρτη αλλά και για τις υποδομές που 
θα κάλυπταν μέρος των αναγκών της Παριανής γυναίκας.
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Μια ημέρα Γιορτής, 
ένας αιώνας αγώνων 
για ισότιμες ευκαιρίες 
ζωής

H 8η Μαρτίου «Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας», αρχικά προτάθηκε από τη Διε-
θνή Διάσκεψη Γυναικών το 1910 και έκτο-
τε έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης των 
αγώνων του Κινήματος των Γυναικών σε 
όλον τον κόσμο. Σήμερα 110 χρόνια μετά, 
καλούμαστε να περιφρουρήσουμε τις κα-
τακτήσεις του γυναικείου κινήματος και να 
αξιοποιήσουμε τις νομοθετικές και θεσμι-
κές κατακτήσεις στις ανάγκες και τα δεδο-
μένα της σύγχρονης εποχής.

Στην πραγματικότητα, η θεσμική ισότητα 
της γυναίκας έχει περιορίσει αλλά δεν έχει 
καταφέρει να εξαλείψει την κοινωνική ανι-
σότητα και τους κοινωνικούς καταναγκα-
σμούς που περιορίζουν τις δυνατότητες 
της γυναίκας για ελεύθερη επιλογή, ούτε 
έχει διασφαλίζει τη μετάβαση από τα ίσα 
δικαιώματα στην ουσιαστική ισότητα των 
ευκαιριών. 

Στην Πάρο, η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, τα πολιτιστικά 
και τα κοινωνικά δρώμενα συνάδει με την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Τα 
τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονα παρατηρούμε μία αλλαγή κουλτούρας, μία 
μεταβολή από τις παραδοσιακές νοοτροπίες και τα στερεότυπα που περιόριζαν 
το ρόλο των γυναικών. 

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πάρου, υποστηρίζει τις γυ-
ναίκες με τη παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών υποστηρικτικού, ενημε-
ρωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, την ενημέρωση και 
πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της βίας και πολ-
λαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών καθώς και τη κοινωνική, ψυχολογική 
και νομική καθοδήγηση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου, τις κεντρι-
κές κρατικές υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς και συλλόγους.

Επιπλέον, ο Δήμος Πάρου μέσω των δράσεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για 
την ισότητα των δύο φύλων, υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη, την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, τη δραστηριοποίηση και κοινωνική απελευθέρωση των γυναικών, επι-
κουρεί και η λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο νησί 
μας. Στο Δήμο Πάρου, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας απέναντι σε κάθε 
οικογένεια δεχόμαστε όλα τα παιδιά, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε γονέα, ανε-
ξαρτήτως της εποχικότητας της οικονομίας μας, να εργαστεί. Προς τη κατεύ-
θυνση αυτή ο Δήμος Πάρου έχει ήδη δρομολογήσει τη κατασκευή ένας νέου 
ιδιόκτητου βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα Αρχιλόχου. 

Οι προκλήσεις όμως είναι συνεχείς και δυστυχώς οι γυναίκες εξακολουθούν 
ακόμη και σήμερα να αποτελούν την πλειοψηφία των οικονομικά ανενεργών 
ατόμων και να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια, στη βία και στον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Ο προβληματισμός μας σήμερα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση 
μίας σύγχρονης κοινωνίας όπου θα έχει εξαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
των γυναικών από αγαθά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός κα η αγορά 
εργασίας.

Όσον αφορά την απουσία γυναικολόγου και τη μη λειτουργία μικροβιολογι-
κού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, θα ήθελα να σημειώσω ότι παρόλο 
που δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία του, διεκδικούμε 
καθημερινά από το κεντρικό κράτος τη πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, την αναβάθμιση του εξοπλισμού του και συνδράμουμε όπου και 
όποτε οι συνθήκες μας το επιτρέπουν στη συντήρηση και τον ευπρεπισμό των 
χώρων του.

Δώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου
Αντιδήμαρχος Πάρου 
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Η 8η Μάρτη ως ιστο-

ρικό ταξικό αποτύπω-
μα του αγώνα των ερ-
γατριών της Ν. Υόρκης 
αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης για τη γυναίκα της 
εργατικής τάξης, την 
αυτοαπασχολούμενη, 
τη συνταξιούχο, τη 
μαθήτρια φωτίζοντας 
τον αγώνα τους ακό-
μα και σήμερα για τη 
διεκδίκηση μιας ζωής 
χωρίς εκμετάλλευση 
και καταπίεση, χωρίς 

πολέμους και ανεργία, χωρίς εργοδοτική και κρατική 
βία εις βάρος της εργαζόμενης γυναίκας, του παιδιού. 

Σήμερα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, 
η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να εξασφαλί-
σει αντικειμενικά την ικανοποίηση των σύγχρονων κοι-
νωνικών αναγκών σε υγεία, παιδεία, πολιτισμό - ψυ-
χαγωγία. Εμπόδιο σε αυτή τη δυνατότητα μπαίνει το 
γεγονός ότι παραμένει ως κριτήριο της ανάπτυξης το 
καπιταλιστικό κέρδος και όλοι οι τομείς της κοινωνικής 
ζωής υποτάσσονται σε αυτό. Γι’ αυτό και οι διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών παραμένουν μέχρι σήμερα ως 
ένας τρόπος να εξασφαλιστεί πρόσθετο κέρδος, ως 
μοχλός πίεσης προς τα κάτω των μισθών, ως πολιτική 
χειραγώγησης. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια οι γυναί-
κες να στρατευτούν και να διοχετεύσουν την ενέργειά 
τους και τον όποιο ελεύθερο χρόνο έχουν σε διεκδική-
σεις όπως είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναι-
κών στα «κέντρα λήψης αποφάσεων». Προβάλλεται η 
ενότητα της γυναίκας με μοναδικό κριτήριο το φύλο. 
Τί σχέση έχει όμως η γυναίκα εργαζόμενη και άνεργη, 
η αυτοαπασχολούμενη, συνταξιούχος που βάλλονται 
τα δικαιώματα της στην εργασία, στη μητρότητα, στη 
κοινωνική ασφάλιση με την γυναίκα στέλεχος των με-
γαλοεπιχειρήσεων, γυναίκα μέλος των διοικήσεων των 
μονοπωλίων, με τις γυναίκες βουλευτές, ευρωβουλευ-
τές, πρόεδροι της Κομισιόν, πρωθυπουργοί που στηρί-
ζουν και προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική που επιδει-
νώνει τις συνθήκες ζωής και εργασίας των γυναικών 
των λαϊκών οικογενειών; Είναι ίδια η λογική με αυτή 
της «ισότητας των δυο φύλων», σύνθημα που αξιο-
ποιήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως και καταργήθηκαν μια 
σειρά ρυθμίσεων και μέτρων ευνοϊκά για τη προστα-
σία της μητρότητα και του γυναικείου οργανισμού. Το 
αίτημα για «ισότητα των φύλων» μεταφράστηκε στους 
μισθούς, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των γυναικών και αντρών ως εξίσωση προς τα κάτω.

Η γυναικεία ισοτιμία είναι άμεσα συνυφασμένη με 
τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο. Σε μία τέτοια κοινωνία, σοσι-
αλιστική - κομμουνιστική, θα εξασφαλίζεται η σταθε-
ρή εργασία, με συνεχόμενη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και ζωής και γενική μείωση του εργάσιμου 
χρόνου, θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας της μη-
τρότητας και του γυναικείου οργανισμού. Θα μπορεί 
ελεύθερα να επιλέγει η γυναίκα στο πώς θέλει να αξι-
οποιήσει τον ελεύθερο της χρόνο σε σχέση με την οικο-
γένεια, το παιδί της και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της 
στηριζόμενη από ένα δίκτυο κρατικών δωρεάν δομών 
σε υγεία - πρόνοια, παιδεία, αθλητισμό, ψυχαγωγία. Η 
συμμετοχή της στα όργανα της εργατικής εξουσίας θα 
έχει ουσιαστικό και όχι τυπικό ρόλο. Εμείς καλούμε τη 
γυναίκα να μη συμβιβαστεί, να ενισχύσει με τη συμμε-
τοχή της το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό συν-
δικαλιστικό κίνημα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, 
τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων και αγροτών που 
παλεύουν σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Η συμ-
μετοχή της θα δώσει δυναμική στην εργατική –λαϊκή 
πάλη.     

Μαρία Τσάτσα
Υποψήφια Βουλευτής του ΚΚΕ τις Κυκλάδες

Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής Ο.Γ.Ε.
Αυτοαπασχολούμενη στον τουρισμό στην 

Πάρο

Η 8η Μάρτη, Η Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, είναι 
άρρηκτα δεμένη με τους 
αγώνες των εργατριών και 
του εργατικού κινήματος, εί-
ναι μέρα με αγωνιστικό πε-
ριεχόμενο. Είναι μέρα τιμής 
και μνήμης αλλά και μέρα 
υπόσχεσης ότι ο αγώνα μας 
για τη γυναικεία χειραφέτη-
ση και ισοτιμία συνεχίζεται.

Σήμερα οι πολιτικές της 
Ε.Ε. και των κυβερνήσεων 
φέρνουν αντιμέτωπες τις 
γυναίκες με μια «ζωή λάστι-
χο», με πολλές επαγγελματι-

κές υποχρεώσεις και με όλων των ειδών τις δυσκολίες 
και τα εμπόδια για να δημιουργήσει τη δική της οικο-
γένεια. Βλέπετε, η μητρότητα σήμερα, είναι ένα βάρος 
που πρέπει η γυναίκα να σηκώσει μόνη της ή μαζί με 
τον σύντροφο της. Αναγκάζεται να βάλει βαθειά το 
χέρι στη τσέπη για τις εξετάσεις που απαιτούνται πριν 
γεννήσει, για το τοκετό και την ιατρική παρακολούθη-
ση του παιδιού, για τις εξετάσεις και τους ελέγχους 
που απαιτούν οι ιδιαίτερες βιολογικές της ανάγκες. Με 
την απουσία της ουσιαστικής κρατικής υποστήριξης σε 
επιδόματα και υποδομές η γυναίκα αναγκάζεται να 
γυρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στις επαγγελμα-
τικές της υποχρεώσεις παλεύοντας παράλληλα με τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Για να μην πάμε και μακριά ας σκεφτούμε μια γυ-
ναίκα σήμερα μητέρα ή μη στην Πάρο και στην Αντί-
παρο, όπου δεν υπάρχει ούτε γυναικολόγος στο ΚΥ. 
Επομένως είναι μονόδρομος να απευθυνθεί για εξέ-
ταση και διάγνωση σε κάποιο ιδιώτη και για οτιδή-
ποτε άλλο προκύψει -έκτακτο η προγραμματισμένο- 
χρειάζεται με προσωπική της ευθύνη να εξασφαλίσει 
τη μετακίνηση της είτε σε κάποιο άλλο νησί (Νάξος, 
Σύρος) ή στην Αθήνα, με ό,τι σημαίνει αυτό στην οι-
κονομική επιβάρυνση του οικογενειακού της ή ατομι-
κού της εισοδήματος. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και 
την προβληματική κατάσταση στις δημόσιες υποδομές 
στην προσχολική αγωγή και στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, όπου οι τελευταίοι δεν μπορούν να καλύ-
ψουν ούτε τις τυπικές απαιτήσεις του νησιού, τους 
«εύκολους» μήνες του χειμώνα, το καλοκαίρι που αυ-
ξάνονται οι ανάγκες λόγω και της εποχικότητας στην 
εργασία στο νησί η κατάσταση για την μητέρα εργαζό-
μενη γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δυστυχώς σήμερα οι 
περισσότερες γυναίκες έχουν πεισθεί ότι η προσωπική 
και οικογενειακή ευημερία είναι ατομική υπόθεση της 
καθεμιάς. 

Ως αυτοαπασχολούμενη στο χώρο του τουρισμού 
βλέπω γυναίκες να εγκλωβίζονται σε λογικές που εί-
ναι μακριά από τις πραγματικές αιτίες των προβλημά-
των τους. Προβάλλονται πρότυπα γυναικών μεγαλο-
στελέχη μονοπωλιακών κολλοσών δίνοντας μας την 
εντύπωση ότι και εμείς μπορούμε να φτάσουμε εκεί, 
αποκρύπτοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες που αναγκάζουν σήμερα μια αυτοαπασχολούμενη 
(με ενδεχομένως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση) 
να φυτοζωεί και να κυνηγάει την ουρά της χρόνο με το 
χρόνο, να τσακίζονται τα δικαιώματα της σε εργασία 
και στη μητρότητα. 

Θεωρώ ότι η λύση στα προβλήματα της γυναίκας 
βρίσκονται στη συνέχιση του αγώνα, της διεκδίκησης 
μιας ζωής με δικαιώματα σε εργασία και ελεύθερο 
χρόνο κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ε.Ε., των 
κυβερνήσεων και των μονοπωλίων. Απαιτείται σήμερα 
η ενεργός συμμετοχή της γυναίκας στο εργατικό συν-
δικαλιστικό κίνημα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα 
με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, στις ενώσεις αυτοα-
πασχολούμενων με αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση.

Ηλέκτρα Ροκονίδα 
Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Αιγαίου

Αυτοαπασχολούμενη στον κλάδο  
του τουρισμού

8 Μαρτίου 
- Ημέρα της 
Γυναίκας

Ο βίος και η πολιτεία 
κάθε ανθρώπου, επη-
ρεάζεται και επηρεά-
ζει το κοινωνικό σύ-
νολο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται.

Πόσο μάλλον ο βίος 
των γυναικών, πάντα 
και σήμερα, μέσα από 
τους πολλαπλούς ρό-
λους που αυτές υπο-
δύονται, εντός και 
εκτός του σπιτιού.

Η σημερινή γυναίκα, 
δραστηριοποιείται σε 
όλους τους τομείς: της οικονομίας, του τουρι-
σμού, της τέχνης, του πολιτισμού, της επιστήμης, 
της πολιτικής, της παιδείας και βέβαια πάντα στην 
οικογένεια ως μητέρα, γιαγιά, κόρη, αδελφή.

Η γυναίκα στο πέρασμα των χρόνων πάλεψε 
για το δικαίωμά της στη μόρφωση, την εργασία, 
την οικογενειακή, κοινωνική και εργασιακή ισο-
τιμία.

Σαφώς και σήμερα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο 
σημείο.Τα πολλά χρόνια αγώνων και η εξέλιξη 
των κοινωνιών έχουν αλλάξει τις ανάγκες των 
γυναικών. Πάντα όμως θα υπάρχουν λόγοι για 
τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών ζωής για τη 
γυναίκα και την οικογένειά της.

Για τη γυναίκα που ζει και εργάζεται σε ένα 
νησί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ας εί-
ναι το νησί αυτό πρώτης ταχύτητας στον τομέα 
του τουρισμού.

Η γυναίκα για την φροντίδα της υγείας της 
πρέπει να απευθύνεται στα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα, μια και στο Κέντρο Υγείας δεν υπάρχει 
γυναικολόγος και δε λειτουργεί μικροβιολογικό 
εργαστήριο εις βάρος του χρόνου της και του οι-
κογενειακού προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις υπάρχουσες κρατικές δομές, 
αυτές δεν έχουν εναρμονιστεί ώστε να καλύ-
πτουν τις σημερινές ανάγκες για την απασχό-
ληση και φύλαξη των παιδιών κατά την θερινή 
περίοδο, λόγω της εργασίας των μητέρων στις 
τουριστικές επιχειρήσεις.

Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να κατοχυ-
ρωθεί η πλήρης ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, 
μέχρι να έχουμε ίση αμοιβή για την ίδια εργασία, 
μέχρι η εκλογική ποσόστωση να φτάσει στο 50-
50, μέχρι η γυναίκα να αισθάνεται και να είναι 
ισότιμη!

Μαρία Τριβυζά
Μέλος Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας 

& εκπρόσωπος του Συλλόγου  
στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών 

Κυκλάδων
πρ. Δημοτική Σύμβουλος

πρ. Πρόεδρος Νομικού Προσώπου  
Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας  

& Αλληλεγγύης Πάρου
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Η αιτία του κακού είναι η επιλογή από τις δημοτι-
κές αρχές διαχρονικά ότι πρέπει να είναι κερδοφόρα 
η λειτουργία του σφαγείου. Αυτό δεν είναι δυνατόν με 
βάση τον όγκο του ζωικού κεφαλαίου της Πάρου (των 
ζώων που σφάζονται).

Η λειτουργία των δημοτικών σφαγείων αφορά 
πρωτίστως την περιφρούρηση της δημόσιας υγεί-
ας και επιβάλλεται να επιδοτείται. Έτσι, με την επι-
λογή της κερδοφορίας, το δημοτικό συμβούλιο 
επί δημαρχίας Βλαχογιάννη παραχώρησε τη λει-
τουργία του σε ιδιώτη, με τις γνωστές συνέπειες. 
Σημειώνουμε ακόμα, ότι ποτέ δεν υπήρξε το «Συμ-
βούλιο του Σφαγείου» που, με βάση το εγκεκριμένο 
κανονισμό λειτουργίας του, έχει την αρμοδιότητα να 
λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διοικητικές και οικο-
νομικές αποφάσεις για τη σωστή λειτουργία και να 
αποδίδει έγγραφο απολογισμό για τις αποφάσεις και 
τις ενέργειές του κατ’ έτος στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατά συνέπεια η εξέλιξη είναι φυσικό επακόλουθο 
όλων αυτών παραλήψεων και λαθεμένων επιλογών.

Για το θέμα στο παρελθόν έχουν γίνει πάμπολλες 
συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο (τελευταία συζή-
τηση πρόπερσι τον Νοέμβριο), αλλά η επιλογή της 
δημοτικής αρχής να δαπανά τεράστια ποσά σε 
ταξιδάκια που βαφτίζονται «εκθέσεις τουρι-
σμού» και άλλες φιέστες επικοινωνιακού χα-
ρακτήρα, ενώ δεν θεωρεί αναγκαίο να επιδο-
τεί της λειτουργία των δημοτικών σφαγείων, 
έφερε το θέμα σ’ αυτό το τέλμα. 

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Το δημοτικό σφαγείο Πάρου έχει ασχοληθεί η Περι-

φέρεια Ν. Αιγαίου από το 2009 όταν σε επιθεώρηση 
που είχε γίνει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
διαπίστωνε αστοχίες και ελλείψεις στη λειτουργία του.

Δίχως υπερβολή σε κάθε επιθεώρηση που γινόταν 
και τα επόμενα χρόνια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας 
διαπίστωναν ελλείψεις στη λειτουργία του σφαγείου, 
και ζητούσαν από τον δήμο Πάρου διορθωτικές κινή-
σεις. 

Στις 26/7/2018 ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, σε 
επιστολή που είχε στείλει προς τον δήμαρχο Πά-
ρου Μ. Κωβαίο, τον εγκαλούσε για τη λειτουρ-
γία του δημοτικού σφαγείου και τον προέτρεπε να 
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας των κατοίκων της Πάρου.
Υπενθυμίζουμε ότι ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. 
Χατζημάρκος είχε δηλώσει την πρόθεση του να χρη-
ματοδοτήσει τα αναγκαία έργα που απαιτούνται για 
την εύρυθμη λειτουργία του.

Τα ευρήματα της επιθεώρησης
Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε 

χρονικά η τελευταία επιθεώρηση από τη Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Αιγαίου στο δημοτικό σφαγείο.

Αφού ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση η επιτροπή 
προτείνει πολλές διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή 
λειτουργία του σφαγείου. Τα περισσότερα μέτρα που 

προτείνει η επιτροπή ελέγχου του δημοτικού σφαγείου 
Πάρου έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και τον 
τρόπο σφαγής των ζώων. Ενδεικτικά κάποια από αυτά 
είναι:
• Να επισκευασθούν – καθαριστούν οι αποστειρω-

τήρες μαχαιριών για να φτάνει η θερμοκρασία του 
νερού στους 82 βαθμούς κελσίου. 

• Πλήρης εφαρμογή της μελέτης HASP του σφαγείου
• Τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται στη μελέτη 

-και εφαρμογή των απεντομώσεων – μυοκτονιών, 
-απολυμάνσεων με εγκεκριμένα απολυμαντικά 

• Δειγματοληψίες στα κρίσιμα σημεία.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων η επιτροπή 

ελέγχου σημειώνει:
• Αδειοδότηση επισκευή και συντήρηση ή αντικατά-

σταση του κλιβάνου - αποτεφρωτήρα.
• Διαφορετικά συνεργασία με εγκεκριμένο μεταφο-

ρέα διαχειριστή των υλικών ΖΥΠ.
• Τοποθέτηση του βυτίου συλλογής αίματος για την 

περεταίρω διαχείρησή του.
• Χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών.
• Συντήρηση και επισκευή του βιολογικού καθαρι-

σμού.
• Συντήρηση και επισκευή του κτηρίου.

Πρώτο θέμα

«Ρημάζει» το δημοτικό 
σφαγείο!

φωτό αρχείου

Το δημοτικό σφαγείο της Πάρου στον Άγιο Μηνά Λευκών, που θεωρητικά είναι 
ένα από τα καλύτερα δημοτικά σφαγεία της Ελλάδας, κυριολεκτικά «ρημάζει» 
από την αδιαφορία των υπευθύνων. Η εγκατάλειψη -εκτός από την απαξίωση 
του συγκροτήματος- ενέχει και κινδύνους για τη δημόσια υγεία του πληθυσμού 
της Πάρου και θα είναι και ένα σοβαρό πλήγμα στους επαγγελματίες 
κτηνοτρόφους και κρεοπώλες.
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Με μία προσεκτικότερη ανάγνωση θα διαπιστώσου-
με ότι οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για 
την σωστή λειτουργία του σφαγείου είναι εύκολο και 
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν αν υπάρξει η πολιτική 
βούληση του δημοτικού συμβουλίου.

Τι έλεγαν…
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στις 

25/5/2008 ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολί-
τευσης για το θέμα των δημοτικών σφαγείων και σε 
ερώτηση που κατέθεσε τότε προς την πλειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου για τη λειτουργία τους, δήλω-
νε στη «Φωνή της Πάρου» τα παρακάτω «προφητικά» 
λόγια, που επί δημαρχίας του έγιναν πραγματικότητα: 
«Έκανα αυτή την ερώτηση γιατί πρέπει το θέμα αυτό 
να λυθεί. Έχουν δοθεί χρήματα και από τον δήμο και 
από την κυβέρνηση και πρέπει ένα έργο που έχει γί-
νει, να λειτουργήσει. Γιατί αν μείνουν τα ντουβά-
ρια, σε λίγο χρόνο το κτίριο θα γίνει εκθεσιακός 
χώρος».

Το Πάσχα του 2018 και με αφορμή επίσης μεγάλο 
ζήτημα που είχε υπάρξει με το σφαγείο του νησιού και 
τη σφαγή ζώων, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος έγραφε σε 
ανακοίνωσή του:

«Ο δήμος Πάρου υπενθυμίζει στους παραγωγούς, 
τους κρεοπώλες και το καταναλωτικό κοινό ότι η 
σφαγή των αμνοεριφίων τόσο κατά την περίοδο του 
Πάσχα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κα-

θώς και των άλλων ειδών ζώων (βοοειδή και χοιρινά) 
επιτρέπεται μόνο στα νόμιμα σύγχρονα σφαγεία που 
κατασκεύασε και λειτουργεί ο Δήμος μας για την προ-
στασία της υγείας των δημοτών και του εισοδήματος 
των κτηνοτρόφων και των κρεοπωλών. Τα σφαγεία 
πληρούν όλους τους όρους υγιεινής, τηρούν τις αρχές 
του συστήματος ΗΑCCP και λειτουργούν σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Τα σφάγια υπόκεινται σε αστυ-
κτηνιατρικό έλεγχο από το Τμήμα Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου και φέρουν τη νόμιμη 
σφράγιση και επισήμανση (…)».

Τον Νοέμβριο του 2018 είχαμε εκ νέου συζήτηση 
στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, η οποία είχε προκλη-
θεί μετά από ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Πάρου και τις φήμες για τη μη πραγματοποίηση 
σφαγής στις 20/11/2018 στο δημοτικό σφαγείο, που 
σηματοδοτούσε τη διακοπή της λειτουργίας του για 
άγνωστο χρονικό διάστημα.

Γι’ αυτή τη συνεδρίαση στις 4/11/2018, η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου σημείωνε σε ανακοίνωσή της:

«Το πρόβλημα της λειτουργίας των σφαγείων δεν 
ήταν «κεραυνός εν αιθρία» και το θέμα της συντήρη-
σής τους δεν είναι τωρινό.

Ο στρουθοκαμηλισμός βέβαια είναι χαρακτηριστι-
κό της Δημοτικής Αρχής, που εκ των υστέρων προ-
σπαθεί να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα. Εδώ και 
πολύ καιρό έχουμε επισημάνει την ολιγωρία της, σχε-

τικά με τα προβλήματα λειτουργίας των σφαγείων και 
τις ελλείψεις τους.

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνήσαμε 
στην προσωρινή λύση λειτουργίας των σφαγείων με 
υπαλλήλους του Δήμου και σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους κρεοπώλες και κτηνοτρόφους, με 
δεδομένο το πρόβλημα τροφοδοσίας της τοπικής 
αγοράς, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργού-
σε η μη λειτουργία τους στο εισόδημα κτηνοτρόφων 
και κρεοπωλών. 

Αυτή η συμφωνία σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τη Δημοτική Αρχή από τις ευθύνες 
της για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτι-
κών σφαγείων και την αντιμετώπιση άμεσα των 
προβλημάτων συντήρησης και υποδομών τους 
με στόχο το αυτονόητο, την προστασία της δη-
μόσιας υγείας».

Σημειώνουμε ότι το θέμα που είχε συζητηθεί εκτός 
ημερήσιας διάταξης ήταν ουσιαστικά για την εγκατά-
λειψη της λειτουργίας του σφαγείου και του επιχει-
ρηματία που το λειτουργούσε. Όλες οι παρατάξεις 
συμφώνησαν τότε, εν όψει των εορτών και της αυ-
ξημένης ζήτησης κρέατος, να δοθεί προσωρινή λύση 
και να λειτουργήσουν τα σφαγεία με υπαλλήλους του 
δήμου και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
κρεοπώλες και κτηνοτρόφους. Από 1/1/2020 εξ άλ-
λου ο δήμος εισπράττει τα τέλη εισόδου για το κάθε 
ζώο που οδηγείται για σφαγή κατά συνέπεια μπορεί 
να αντιμετωπίσει τα έξοδα για την καθαριότητα και 
την γραμματειακή υποστήριξη του.

Μετά από όλα αυτά νομίζουμε ότι είναι επεί-
γουσα ανάγκη άμεσα το δημοτικό συμβούλιο 
να συζητήσει το θέμα και να πάρει αποφάσεις 
με βάση το πόρισμα της επιτροπής που έκανε 
την τελευταία επιθεώρηση ώστε να επαναφέ-
ρει τα δημοτικά σφαγεία σε θέση λειτουργίας 
με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως προ-
βλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Πρώτο θέμα

φωτό αρχείου

φωτό αρχείου
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Βασκανία, 
Μάτιασμα

(2ο μέρος)

Ίκτερος, νύχτουρας, χρυσή
α) Παίρνουμε μια βέρα (δαχτυλίδι) την οποία κινούμε 

ανάμεσα στα φρύδια (τη ρίζα της μύτης), εκ των κάτω 
προς τα πάνω, από τη μύτη προς το κούτελο, ενώ συγ-
χρόνως λέμε τα πιο κάτω λόγια: «Ευλογητός ο Θεός, 
η Παναγία η Θεοτόκος, πάει στου Χριστού τον τάφο. 
Στο δρόμο που πάει: τον νύχτουρα απαντάει και του 
λέει: Νέστορα, τρεις ανέστορα, ποιος είσαι συ που μ’ 
ερωτάς; - Είμαι ο Νέστορας, ο αδελφός του Χάρου. 
– Και που πας; - Πηγαίνω να γεμίσω τα πλευρά του 
(όνομα ασθενούς), να κόψω τα ήπατα του. – Έβγα, 
Νέστορα, από το νυν και αεί και από τα 24 γράμματα 
να πας στα όρη και τα βουνά και στις σπαρτόριζες, 
εκεί να κατοικήσεις και με (το όνομα του ασθενούς) 
να μην έχεις να κάνεις πια».

β) «Ευλογητός ο Θεός ημών, η Υπεραγία Θεοτόκος 
εξήλθε από το Όρος των Ελαιών μετά μυριάδων αγ-
γέλων και αρχαγγέλων, απάντησε τον ίκτερο και του 
λέει: - Που υπάγεις ίκτερε, δισίκτερε, άσπρε, μαύρε, 
πράσινε, κίτρινε συνάγωγε του θανάτου και αδελφέ 
του Χάρου; - Τα όρη με είδαν κι’ εχάλασαν, τα δέ-
ντρα εξερριζώθηκαν, η θάλασσα με είδε και άφρισε 
κι’ εσύ μ’ ρωτάς που υπάγω; Στον δούλο του Θεού 
(το όνομα του ασθενούς) να έμβω στην καρδιά του, 
να δράμω το σηκώτι του και στην πλευρά του. Μα η 
Παναγία η Θεοτόκος έτσι με όρισε με δούλον, με χέρι 
πέντε δακτύλων, με χρυσή σφραγίδα. – Ορκίζομαι στα 
24 γράμματα όπου έχει ο ήλιος στην καρδιά του και 
να υπάγεις να ρίξεις τους θυμούς σου, όπου χόρτο 
δεν βλαστάνει ούτε κι’ ακούει, στα όρη τα ψηλά και 
τα βάθη της θάλασσας. Είναι ο δούλος του Θεού βα-
φτισμένος (-νη), μυρωμένος (-νη) και στο όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και 
αεί και εις τους αιώνας, Αμήν».

Ήλιος
«Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι τρία απάρθε-

να κοράσια ξερνιούνται, κυλιούνται, τον Θεόν παρα-
καλούνται. Ο Χριστός επέρασε: «τι έχετε κοράσια και 
κυλιέστε και ξερνιέστε και τον Θεόν παρακαλιέστε;». 
«Ο ήλιος μας επέρασε και κυλιόμαστε και ξερνιόμα-
στε και τον Θεόν παρακαλιόμαστε. Δεν βρέθηκε άν-

θρωπος πεντάνυχος, πενταδάχτυλος να βάλει τρείς 
αγκώνοι, πανί, τρία δάχτυλα νερό και να πει: στο όνο-
μα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
Αμήν».

Εκτέλεση: α) Παίρνουμε τρία δάχτυλα νερό σ’ ένα 
ποτήρι. β) Παίρνουμε μια μαντίλα στης οποίας την μια 
άκρη δένομε κόμπο, μετά μετρούμε τρεις αγκώνοι ήτοι 
από το μεσαίο δάχτυλο μέχρι τον αγκώνα, κρατούμε 
το σημείο που μετρήσαμε, μετά παίρνουμε την άκρη 
της μαντήλας, όπου υπάρχει ο κόμπος, σταυρώνουμε 
το ποτήρι με το νερό. Βουτούμε την άκρη της μαντή-
λας στο νερό, μετά σταυρώνοντας τον πάσχοντα στο 
κούτελο λέμε το πιο πάνω ξόρκι. Το ίδιο κάνομε και 
στις δύο παλάμες, δηλ. σταυρώνουμε. Περνούμε το 
ποτήρι με το νερό τρεις φορές από το κεφάλι προς τα 
πίσω. Μετά μετρούμε πάλι τη μαντίλα, κρατούμε για 
να δούμε εάν κόντυνε αυτό που είχαμε μετρήσει ή όχι. 
Αν η μαντίλα έχει κοντύνει, θα συνεχίσουμε επί τρείς 
φορές το ίδιο σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Αν το 
άτομο το έχει περάσει ο ήλιος, το πανί μετά το αήτεμα 
θα ‘ρθει πάλι στη θέση του. Λέγεται, για να μη περάσει 
ο ήλιος δεν πρέπει να πιεις νερό κόντρα στον ήλιο, να 
μην κοιμηθείς, να μην καθίσεις πολλές ώρες στον ήλιο 
με ξεσκέπαστο κεφάλι.

Κοιλόπονος
«Αγαθός ο νοικοκύρης, πονηρή η νοικοκυρά, 
λάρδον εμαγείρευε, φάκων (φακές) εγκατέστηνε, 
πέντε ελιές μεσ’ στο σκουτέλι
και φελί (κομμάτι) ψωμί στο χέρι,
κληματένιο στρωματάκι
πέτρινο προσκεφαλάκι.
Έβγα πόνε απ’ την κοιλιά
κι’ ο Χριστός σε κυνηγά
με τη δεξιά του χέρα
και με ξύλινη μαχαίρα (η μαυρομάνικη μαχαίρα)».
Επισκέπτης ήταν ο Χριστός, ο οποίος μεταμφιεσμέ-

νος σε καλόγερα, ήθελε να δοκιμάσει την πίστη των 
ανθρώπων και τα αισθήματα φιλοξενίας. Εζήτησε φι-
λοξενία στο σπίτι κάποιου κτηματία. Ο νοικοκύρης τον 
εδέχθη ευγενικά, και είπε στη γυναίκα του να περιποι-
ηθεί τον επισκέπτη. Αντίθετα εκείνη του φέρθηκε αγε-
νώς και άσπλαχνα. Ενώ μαγείρευε κρέας του έβαλε 
φακές που μαγείρευε για τους εργάτες, για στρώμα 
να κοιμηθεί του έβαλε δεμάτια κλήματα και για προ-
σκέφαλο μια πέτρα. 

Τη νύχτα έπιασε τη νοικοκυρά κοιλόπονος που πήγε 
να πεθάνει από τους πόνους και το κόψιμο. Ο νοικο-
κύρης έφερε γιατρούς μα τίποτα. Στην απελπισία του 
εζήτησε τη γνώμη και τη βοήθεια του καλόγερα, ο 
οποίος του είπε να μην ανησυχεί, ότι δεν είναι τίποτα 
και θα περάσει, του είπε δε να του φέρει λίγο λάδι κι’ 
ένα μαυρομάνικο μαχαίρι, με το οποίο έκαμε το σημείο 
του σταυρού στην κοιλιά της άρρωστης και είπε το πιο 
πάνω ξόρκι. Μετά το αήτεμα της κοιλιάς της σπιτονοι-
κοκυράς ο καλόγερας εξαφανίσθει και τότε κατάλα-
βαν πως ήταν ο Χριστός.    

Συνεχίζεται…
(από τη συλλογή του Όθωνα Κάπαρη)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Τα δικά μας 
«Παράσιτα!»

Απόλυτη ανατροπή της βραδιάς απονομής των 
Όσκαρ, από την ταινία τα «Παράσιτα». Κέρδισαν 
τις ακριβές χολιγουντιανές παραγωγές βγαίνοντας 
από τους «υπονόμους» της ζωής και σάρωσαν, με 
τέσσερα βραβεία. Μια ταινία από τη nότια Κορέα, 
κατατρόπωσε το φημισμένο Χόλυγουντ.

Στη χώρα μας, όπου τα «παράσιτα» αφθονούν, 
έχει προβλεφθεί διαγωνιστικός θεσμός να απο-
δώσει τα αντίστοιχα αγαλματίδια των Όσκαρ; Ο 
ανταγωνισμός θα ήταν πολύ σκληρός μια και θα 
έπαιρναν μέρος χιλιάδες συμμετέχοντες. Πραγμα-
τικά «παράσιτα»!

«Παράσιτα» που καλλιεργούνται πολύ στα 
προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, και εμ-
φανίζονται κυρίως σε πάσης φύσεως μεταμεσο-
νύκτιες συζητήσεις, αλλά και σε έρευνες, ρεπορτάζ 
και συνεντεύξεις καφενειακού και πεζοδρομιακού 
τύπου. Τα «Παράσιτα» γίνονται από αγγελιοφόροι, 
μηνύματα και επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες

«Παράσιτα» που «ευδοκιμούν» σε θερμά κλί-
ματα των ποδοσφαιρικών σωματείων έχοντας 
πολύμορφες διακλαδώσεις με άλλου τύπου «πα-
ράσιτα» που φύονται σε έντονες κοινωνικές εξάρ-
σεις και ακούν στο όνομα «συλλογικότητες»!

«Παράσιτα» με ρίζες μακρόβιες, στα δημοσι-
οϋπαλληλικά εδάφη και διαβιούν τρώγοντας τις 
σάρκες των υγιών φορολογούμενων πολιτών. 
Εμφανίζονται και εφορμούν ως οι ακρίδες, κάθε 
φορά που υπάρχει αλλαγή κυβερνητικής εξουσί-
ας. Πραγματικά «τσουνάμι παρασίτων» που οδη-
γούν σε τριτοκοσμικές καταστάσεις.

«Παράσιτα» προσωπικοτήτων στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι από «ανώνυμους» που επιδιώκουν να 
πραγματώσουν μια μύχια επιθυμία τους, να γίνουν 
«επώνυμοι». Τα «ανώνυμα παράσιτα» υπάρχουν 
σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, δεξιώσεις, 
γκαλά, γάμους, βαπτίσεις αλλά και κηδείες «επω-
νύμων». Καλλιεργούν στενές σχέσεις με υπεύθυ-
νους δημοσίων σχέσεων, εκδηλώσεων, αλλά και 
φωτογράφους, που θα αποτυπώσουν μ ια φωτο-
γραφική σχέση του «ανώνυμου» με τον «επώνυ-
μο»!

«Παράσιτα» της πολιτικής και δημοσιογρα-
φικής ζωής του τόπου μας. Λαϊκίζοντα μικρόφω-
να κομματικών παρατάξεων, φερέφωνα, παλαιο-
κομματικοί που έχουν αναγάγει την πολιτική και 
τη δημοσιογραφία ως επαγγελματική ανέλιξη, 
αντί του γνωστού λειτουργήματος. Κατά καιρούς, 
νοιώθουν την ανάγκη του ρετουσαρίσματος και 
του εκσυγχρονισμού της εικόνας τους, αλλά μέχρι 
εκεί. Μέχρι τη διαπίστωση της ανάγκης!

«Παράσιτα» εξ ανάγκης, οι ολοένα και αυξα-
νόμενοι σε αριθμό, συνάνθρωποι μας που πεινάνε 
και ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Ο τραγέλαφος 
είναι ότι θεωρούνται αποδιοπομπαίοι από τα «πα-
ράσιτα» της πολιτικής που τους έφεραν στην ανέ-
χεια, με πλειστηριασμούς κατοικιών, εξαντλητικές 
φορολογίες, μειώσει μισθών και αύξηση ανεργίας. 
Αυτά τα «παράσιτα» εξ ανάγκης είναι οι πραγμα-
τικοί πρωταγωνιστές μια αληθινής ταινίας. Σε αυ-
τούς πρέπει να δοθούν πολλά Όσκαρ!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Κινδυνεύουν 
περιουσίες

Εδώ και χρόνια στην ανατολική περιοχή της Παρου  
υπάρχει πρόβλημα λόγω των έντονων και παρατετα-
μένων καιρικών φαινομένων (έντονος κυματισμός σε 
συνδυασμό με έντονες βροχοπτώσεις), με αποτέλεσμα 
να έχουμε μετατοπίσεις εδαφών, κατολισθήσεις και 
πτώση βράχων. Αποτέλεσμα είναι να έχει κατακρημνι-
στεί ο παραλιακός δρόμος, και να κινδυνεύει η ασφά-
λεια των σπιτιών της περιοχής.

Ο δήμος Πάρου με έγγραφό του στις 8/3/2019 ζή-
τησε να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

Επίσης, στις 8/3/19 η διεύθυνση Πολιτικής Προστα-
σίας της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, ζήτησε το ίδιο, 
καθώς η περιοχή με την καταστροφή που έχει υποστεί 
κατατάσσεται στις περιοχές που καταγράφονται στο 
σχέδιο «Ξενοκράτης» περί φυσικών-τεχνολογικών και 
λοιπών καταστροφών. Δηλαδή, καταστροφές από φυ-
σικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, υγεία 
και την περιουσία των πολιτών, ενώ υπάρχει παράκτια 
διάβρωση, διάβρωση εδάφους από τη θάλασσα (κα-
τολισθήσεις, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών), ως και 
ζημιές σε αγροτικές περιοχές, οδικό δίκτυο κλπ.

Στις 12/3/2019 η διεύθυνση σχεδιασμού και αντιμε-
τώπισης έκτακτων αναγκών της γενικής γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης την περιοχή και έως σήμερα… τίποτα δεν έχει 
γίνει! Σημειώνουμε ότι για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασης και τα έργα που πρέπει να γίνουν υπάρχει 
προμελέτη από το πανεπιστήμιο Πατρών. Τόσο ο δή-
μος Πάρου όσο και το λιμενικό ταμείο Πάρου – Αντι-

πάρου, έχουν απευθυνθεί στο υπουργείο Εσωτερικών 
για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τη διαδικασία 
«εκτάκτων αναγκών», αλλά η μόνιμη απάντηση που 
λαμβάνουν είναι: «Δεν υπάρχουν κονδύλια!». Επί-
σης, οι παραπάνω φορείς της Πάρου έχουν απευθυν-
θεί και στο υπουργείο υποδομών και ανάπτυξης και 
όπως πληροφορούμαστε αναμένεται τελική απάντη-
ση, πιθανά για χρηματοδότηση του αρχικού σταδίου 

του έργου. Το έργο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 
2.600.000 ευρώ. 

Έτσι, οι κάτοικοι ειδικά της περιοχής  Άρυακα 
παραμένουν με το σοβαρό πρόβλημα και τον 
κίνδυνο των κατοικιών τους, και είναι ανάγκη 
να δοθεί προτεραιότητα στα έργα αντιμετώπι-
σης των καταστροφών στα σημεία που υπάρ-
χουν κατοικίες. 

Υποστελέχωση 
ΔΕΔΔΗΕ 
Πάρου

Μόλις τρεις τεχνίτες έχουν μείνει πλέον στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ της Πάρου, ο οποίος εξυπηρετεί και την Αντίπαρο.
Από την άλλη η προκήρυξη θέσεων με 8μηνη σύμβαση 
επιλύει μόνο επιφανειακά το ζήτημα καθώς πρόκειται 
για ειδικότητα και καθώς οι συμβασιούχοι εναλλάσ-
σονται σε κάθε προκήρυξη, δε δύνανται να εξειδικευ-
θούν στο βαθμό που χρειάζεται.

Σε επιστολή τους προς τους δημάρχους Πάρου και 
Αντιπάρου στις 24/2/2020 οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ 
(ΤΔΕ Πάρου της ΕΤΕ ΔΕΗ), που υπογράφουν ο 
πρόεδρος Γιάννης Παντελαίος και ο γραμματέας Νίκος 
Δραγάτης, σημειώνουν:

«Εμείς οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ Πάρου αισθανόμα-
στε την ανάγκη να σας ενημερώσουμε για το πολύ 
σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης της υπηρεσίας 
στην οποία εργαζόμαστε. 

Σήμερα το προσωπικό του συνεργείου της Πά-
ρου απαρτίζεται από τον εργοδηγό και από τρεις 
εναερίτες και εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες των νησιών μας, είναι ολοφάνερο ότι 
ούτε καν το μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες 
μπορεί να συνταχθεί. Να σας δώσουμε μια εικόνα 
ώστε να μπορείτε να συγκρίνεται, το 1990 οι ανάγκες 
ήταν το 1/3 των σημερινών, ενώ το προσωπικό απαρ-
τίζονταν από έντεκα τεχνίτες.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ενημερώσουμε, 
γιατί η έλλειψη προσωπικού σημαίνει αυτόματα υπο-
βάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει ο ΔΕΔΔΗΕ στους κατοίκους των νησιών Πάρου 
και Αντιπάρου. Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών ει-
δικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές μεγαλώνει 
υπέρμετρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές δι-
αμαρτυρίες και όχι άδικα από τους πολίτες. Μεγάλες 

καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις νέες παροχές, 
ενώ άλλες εργασίες, που είναι και αυτές απαραίτητες, 
εκ των πραγμάτων βγαίνουν εκτός αμέσου προγραμ-
ματισμού.

Η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να λύσει το 
πρόβλημα με συμβάσεις οκταμηνιτών (τρεις στην 
παρούσα φάση), οι οποίες δε ανανεώνονται για ίδια 
πρόσωπα. Η φύση της εργασίας όμως είναι τέτοια, 
που απαιτεί εξειδίκευση που οι οκτώ μήνες δεν φτά-
νουν για να την αποκτήσεις. Το πρόβλημα δεν λύνε-
ται με ασπιρίνες. Η ανάγκη πρόσληψης νέου μόνιμου 
τεχνικού προσωπικού είναι κάτι παραπάνω από επι-
τατική. Πρέπει άμεσα να προκηρυχθεί ο απαραίτη-
τος αριθμός θέσεων εναεριτών για το συνεργείο της 
Πάρου και απαραιτήτως  μια θέση τουλάχιστον θα 
πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο κάτοικο Αντιπάρου. 
Σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού επίσης, 
υπάρχει και στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετικά 
εύκολα θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να καλυφθεί 
από το προσωπικό της ΔΕΗ που εργάζεται στο υπό 
ψυχρή εφεδρεία εργοστάσιο της Πάρου και το οποίο 
ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ελπίζουμε στην δική σας συμπαράσταση και στην 
δική σας παρέμβαση για την επίλυση του τόσο σημα-
ντικού προβλήματος για μας και για τα νησιά μας. Ο 
ηλεκτρισμός είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης».

Ερώτηση στη Βουλή
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, 

κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με θέμα τη σοβαρή 
υποστελέχωση του ΔΕΔΔΗΕ Πάρου.

Όπως αναφέρει ο κ. Συρμαλένιος, τίθενται τα εξής 
πολύ σοβαρά ζητήματα:

1. Κάλυψης των αναγκών ηλεκτροδότησης των μο-
νίμων κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών κατά 
την τουριστική σεζόν

2. Ασφάλειας των ίδιων των εργαζομένων, τακτικών 
και συμβασιούχων

3. Αδυναμίας κατάρτισης προγραμματισμού εργα-
σιών της υπηρεσίας ώστε να λειτουργεί εύρυθμα και 
έγκαιρα

4. Πλημμελούς εξυπηρέτησης αποκατάστασης βλα-
βών καθώς και νέων συνδέσεων ηλεκτροδότησης.
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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

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6937 
698 522, 22840 51639

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

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

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

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

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

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 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

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α’ και ΒΟΗΘΟΙ
ζητούνται µε προϋπηρεσία και γνώση 

αγγλικών για µεγάλες ξενοδοχειακές 
µονάδες από την ευρύτερη περιοχή 
της Πάρου. Παρέχονται καλές µηνι-
αίες απολαβές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6970 059271, email:  bio.hotel@
myservices.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται µε σχετική 
προϋπηρεσία από το νησί της Πάρου, 
για µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 
της περιοχής κατά την καλοκαιρινή 
σεζόν. Παρέχονται καλές µηνιαίες 
αποδοχές. Τηλ.: 6970 059271, email:  
bio.hotel@myservices.gr

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΝΕΟΣ/
ΝΕΑ), κτιρίων - κήπου και ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται για νεόδµητο 
συγκρότηµα 6 Βιλών στην Πάρο, 
κατά προτίµηση κάτοικοι Πάρου, 
για 7 µήνες (Απρίλιο - Οκτώβριο). 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
ciel-paros.com  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α και ΑΤΟΜΟ 
ΜΠΟΥΦΕ-ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΚΡΕΠΕΣ
ζητούνται για εργασία στην καφετέρια 
Φλοίσβος στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 693 2170 113, 693 
7472 111

ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ζητείται από την εταιρεία 
ενδυµάτων ELIS GEO για όλη την 
καλοκαιρινή σεζόν στην παλιά αγορά 
στην Παροικία Πάρου. Απαραίτητα 
προσόντα οι γνώσεις ξένων γλωσσών 
και η  χρήση Η/Υ. Η προϋπηρεσία 
στον χώρο της µόδας θα εκτιµηθεί. 
Παρακαλώ αποστείλετε βιογρα-
φικό µε φωτογραφία στο email: 
egeorgia2000@gmail.com, Τηλ. 6944 
594 696

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

ΨΗΣΤΗΣ και ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
γνώστης της Ελληνικής κουζίνας 
ζητούνται από το εστιατόριο - ταβέρνα 
«Η ΠΑΡΟΣ». Τηλ. για πληροφορίες: 
6977 082 425, 6946 412 045.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για τη σεζόν 
2021, για εργασία σε ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 52991, 6936 600 785

Ο∆ΗΓΟΣ–ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 
από αποθήκη χονδρικού εµπορίου 
κατεψυγµένων τροφίµων στην 
Πάρο. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο 6972 484 071

Τα καταστήµατα VILLART HOME 
στην Νάουσα αναζητούν για µόνιµη 
απασχόληση όλο τον χρόνο: α) 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ζητούνται για εργασία σε ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή για τη σεζόν. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 
λογιστικό γραφείου του κ. Γιµελιάρη 
στην Παροικιά, µε εµπειρία στο χώρο. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6932 837 538

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΣΚΑΦΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ πωλεί-
ται λόγω συνταξιοδότησης, ξύλινο, 
µήκους 6,60 µέτρων. Έτος κατασκευ-
ής 2002. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
41864, 6932 743 196

ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται λόγω µετακόµι-
σης από Πάρο. Τραπεζάκια σαλονιού 
(1 µεγάλο+2 µικρά), 2 διπλά κρεβάτια, 
τραπέζι κουζίνας µε 6 καρέκλες, 2 
µοκέτες, 1 ψυγείο και 2 Air Condition. 
Τηλ. 6975 748 317

Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας
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Η αμπελουργία 
στις Λεύκες

(Μέρος 6ο)
Η θέση που έπαιρναν οι εργάτες στις λωρίδες ήταν 

ανάλογη με την ηλικία, την ικανότητα στο σκάψιμο, την 
αντοχή τους κλπ. Στη μέση έμπαιναν συνήθως, οι δυ-
νατοί εργάτες. 

Το χώμα που έφερνε στην επιφάνεια κατά το σκά-
ψιμο η αξίνη, σκέπαζε τα γεωργικά παπούτσια (ειδικής 
κατασκευής από τους τσαγκαράδες / υποδηματοποι-
ούς του χωριού) που φορούσαν οι εργάτες, ώστε όταν 
κατά το σκάψιμο προχωρούσαν οι εργάτες, το χώμα 
να πέφτει από τα παπούτσια τους και να σκεπάζει τα 
ίχνη των πατημάτων τους. Όταν το έδαφος του αμπε-
λιού ήταν επικλινές, οι εργάτες κατά το σκάψιμο, προ-
σπαθούσαν να τραβούν με την αξίνη το χώμα, προς 
την ανηφορική μεριά του αμπελιού, για να μη διολι-
σθαίνει προς το κατηφορικό μέρος και παρασύρεται 
από το νερό της βροχής, αδυνατίζοντας το έδαφος της 
πεζούλας.

Όταν ο ήλιος ανέβαινε κανένα κονταρόξυλο στον 
ουρανό, γινόταν μικρή διακοπή για ένα σύντομο γεύ-
μα (πρόγευμα), που το έλεγαν και κολατσό ή κολακιό 
(από το ιταλ. colazione). Οι εργάτες κάθονταν κατα-
γής, άνοιγαν τα δισάκια, στα οποία συχνά εύρισκαν 
απρόσκλητους επισκέπτες όπως μυρμήγκια κ.ά., και 
έβαζαν στο στόμα τους ό,τι υπήρχε στο δισάκι (συνή-
θως, ψωμί με ελιές, τυρί της άρμης, αβγό βρασμένο 
σφιχτό), έπιναν κι ένα κρασάκι από το φλασκάκι για 

να στυλωθούν, και οι θεριακλήδες «έκαναν» το στρι-
φτό τους τσιγάρο. Συνέχιζαν μετά το σκάψιμο, μέχρι 
να ακουστεί ο ήχος της μεγάλης καμπάνας της Αγίας 
Τριάδος, που χτυπούσε κάθε μέρα δώδεκα φορές, στις 
δώδεκα το μεσημέρι και ακουγόταν σε όλη την περι-
οχή των Λευκών, αναγγέλλοντας ότι είναι ώρα για το 
μεσημεριανό φαγητό. Τότε σταματούσαν το σκάψιμο 
και κάθονταν για το μεσημεριανό φαγητό. Η διάρκεια 
της διακοπής για το μεσημεριανό φαγητό ήταν μεγα-
λύτερη από εκείνη του κολατσού και η τροφή ήταν 
πλουσιότερη (συχνά και με μαγειρεμένο φαγητό). Το 
απόγευμα  γινόταν, όχι πάντα, άλλη μια μικρή διακοπή 
για να πάρουν οι εργάτες μια ανάσα και ένα πρόχειρο 
φαγητό, που το έλεγαν μερέντ’ (μερέντι, από το λατιν. 

Merenda). Πολλές φορές οι εργάτες, κατά τα γεύμα-
τά τους, άπλωναν στο έδαφος τα δισάκια τους ή πε-
τσέτες (πεκέτες) και τοποθετούσαν επάνω τα τρόφιμά 
τους, ώστε να έχουν την ευχέρεια να τρώνε όλοι από 
όλα. Από τα γεύματα δεν έλειπε, συνήθως, το σκόρδο 
ή το κρεμμύδι (κρομμύδ’).

Το σκάψιμο εκτός από μεγάλη δύναμη και αντοχή 
(μυϊκή δύναμη στα χέρια, γερά μπράτσα όπως έλε-
γαν, ευλύγιστη μέση, γερά πνευμόνια), απαιτούσε και 
προσοχή για να μην προκληθούν τραυματισμοί των 
εργατών ή ζημιές στις ρίζες των κλημάτων, ούτε και 
καταστροφή των «ματιών» (οφθαλμών) που υπήρχαν 
στις κληματόβεργες. Το έδαφος των αμπελιών ήταν 
συνήθως σκληρό, γιατί οι βροχές ήταν λίγες, και είχε 
πολλά χαλίκια. Ο εργάτης για να το σκάψει, έπρεπε να 
σηκώνει από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, τη 
βαριά σιδερένια αξίνη και να την κατεβάζει χτυπώντας 
με δύναμη το έδαφος, καμιά φορά και δυο και τρεις 
φορές στο ίδιο σημείο, όταν το έδαφος ήταν πολύ 
σκληρό ή είχε πολλά χαλίκια (μικρές πέτρες). Όταν η 
αξίνη χτυπούσε σε χαλίκι, έβγαιναν συχνά σπίθες, ή 
το χαλίκι τιναζόταν, καμιά φορά, με δύναμη σε αρκε-
τή απόσταση από το σημείο που βρισκόταν. Και όταν 
το χαλίκι ήταν μεγάλο υπήρχε κίνδυνος, σε περίπτω-
ση που ο εργάτης κρατούσε χαλαρά το στειλιάρι, να 
φύγει από τα χέρια του η αξίνη και να τραυματιστεί ο 
ίδιος ή άλλος εργάτης. Το σκάψιμο σε σκληρό έδαφος 
προκαλούσε, όπως ήταν φυσικό, καθυστέρηση στην 
εργασία, μεγαλύτερη κόπωση στον εργάτη και γρηγο-
ρότερη φθορά στις αξίνες.

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Σεβασμός στο 
πράσινο

Πολλά είναι τα άρθρα που έχουν γραφτεί, για να ευ-
αισθητοποιήσουν μικρούς και μεγάλους να αγαπήσουν 
τα φυτά και το πράσινο γενικότερα. Πολύ μελάνι έχει 
καταναλωθεί και πολύς χρόνος έχει αφιερωθεί για 
να γνωστοποιηθούν και να γίνουν κατανοητά όλα τα 
οφέλη του πρασίνου στο νησί μας. Και όλοι συμφω-
νούμε ότι, η χλωρίδα και πανίδα του τόπου πρέπει να 
διατηρηθεί. Και ο καθένας μας δείχνει να έχει κάνει 
κτήμα του τη γνώση αυτή.

Πώς όμως γίνεται κάθε φορά που κάποιο προσωπι-
κό συμφέρον ξεπηδήσει, να ξεχνάμε όσα έχουμε μάθει 
μέχρι τώρα και χωρίς καμιά ευαισθησία να κόβουμε 
δέντρα, να ξηλώνουμε καλαμιώνες ολόκληρους, με 
διάφορα προσχήματα, ενώ η πραγματικότητα τις πε-
ρισσότερες φορές είναι ότι μας κρύβουν τη θέα και 
μόνο. Ένα επιχείρημα τόσο γελοίο, που σηκώνει μεγά-
λη κουβέντα, αφού το ακούμε συχνά στον τόπο μας. 

Έτσι, στο βωμό του χρήματος χάνονται αξίες, γελοι-
οποιούνται προσωπικότητες. «Το δέντρο μου σήκω-
σε τον μαντρότοιχο του σπιτιού μου και πρέπει 
να κοπεί…». Μα το δέντρο αυτό προϋπήρχε του μα-
ντρότοιχου! Γιατί δεν φρόντισες να αφήσεις περιθώριο 
όταν έκτισες την μάντρα σου, για την ανάπτυξη του 
δέντρου;

«Αυτός ο ευκάλυπτος έχει μεγαλώσει επικίν-
δυνα και κινδυνεύω από σπασίματα κλαδιών, 
πρέπει να κοπεί…». Μα ο ευκάλυπτος είναι ένα δέ-
ντρο τεραστίων διαστάσεων. Γιατί το φύτεψες στον 
κήπο σου και το άφησες ακλάδευτο όλα τα προηγού-
μενα χρόνια και έφτασε σε αυτό το ύψος, και αντί να 
το κλαδέψεις, ζητάς έτσι απλά να κοπεί;

«Η δενδροστοιχία αυτή κόβει τη θέα του ξε-
νοδοχείου μου, πρέπει να αφαιρεθεί…». Μα εσύ 
τη φύτεψες για να σου κόβει τον αέρα. Μετά τόσων 
χρόνων περιποίησης, πώς σου ήρθε να την διώξεις 
έτσι απλά; Μήπως να μετακινήσεις τα καθιστικά σου 

προς το παρόν και στην επόμενη ανακαίνιση του ξε-
νοδοχείου σου να δημιουργήσεις νέα καθιστικά σε 
άλλο σημείο; Λύσεις υπάρχουν, ίσως δαπανηρές με-
ρικές φορές. Και η εύκολη λύση είναι η σφαγή των 
δέντρων που θα πέσουν αδιαμαρτύρητα, στον βωμό 
του χρήματος. Έχουμε αναλογιστεί όμως ποτέ, πόσο 
ζημιά κάνουμε στη χλωρίδα - πανίδα και στο μικρο-
κλίμα του νησιού μας; Ζημιά ανυπολόγιστη που αν θα 
συνειδητοποιούνταν, θα κάναμε τα αδύνατα δυνατά, 
για να διατηρήσουμε και το πιο μικρό δεντράκι - φυτό, 
ακόμα να δημιουργήσουμε και νέους χώρους πρασί-
νου στο νησί.

«Μα τα δέντρα θέλουν πότισμα… Σ’ ένα άνυ-
δρο τόπο πως θα επιβιώσουν;». Η βλάστηση θέλει 
λίγο νερό στην αρχή και όλο λιγότερο στο μέλλον. Ένα 
ενήλικο φυτό-δέντρο (τη στιγμή που θα διαλέξουμε 
άνυδρες κατά το πλείστον ποικιλίες για τον νησί μας), 
στο μέλλον όχι μόνο δε μας στερεί το πολύτιμο για τη 
ζωή μας νερό, αλλά εμπλουτίζει και τον υδροφορέα. 
Παγιδεύοντας τις πρωινές υγρασίες στις φυλλωσιές 
του, ενώ το ριζικό του σύστημα παρακρατεί και οδηγεί 
το νερό της βροχής στον υδροφορέα, νερό που θα χα-
νόταν στη θάλασσα. 

Αγάπη και σεβασμό λοιπόν στο πράσινο του νη-
σιού μας, είναι το λιγότερο που πρέπει να δείξουμε, τη 
στιγμή που τα οφέλη του, είναι ανυπολόγιστης αξίας 
για τον τόπο μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Αστυνομικά
- Στις 24/2/20 το πρωί συνελήφθη στην Πάρο, 

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
68χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμού-
σε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου με ποινή φυλάκισης 
-2- ετών, -4- μηνών καθώς και χρηματική ποινή 600 
ευρώ, για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία

- Στις 2/3/20 το απόγευμα συνελήφθη στην Πάρο, 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
47χρονος ημεδαπός ο οποίος οδηγούσε δίκυκλη μο-
τοσυκλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΕΠΑΛ Πάρου
Ο σύλλογος διδασκόντων του Επαγγελματικού Λυ-

κείου Πάρου έχει προγραμματίσει ενημερώσεις για 
τους κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και της 
Α’ Γενικού Λυκείου. 

Οι ενημερώσεις αφορούν τις δυνατότητες και τις 
επιλογές που παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο Πά-
ρου (τομείς - ειδικότητες - πρόσβαση στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση). Η ενημέρωση είναι ανοικτή για κάθε 
ενδιαφερόμενο. Το πρόγραμμα των ενημερώσεων εί-
ναι το παρακάτω:
Γυμνάσιο Αρχιλόχου 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 
18:30
Γυμνάσιο Πάρου 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30
Γυμνάσιο Νάουσας 1 Απριλίου 2020 και ώρα 18:30



14 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Οδός 
Θεόδωρου Γ. 
Κυπραίου 

 Ο Θεόδωρος Κυπραίος γεννήθηκε στην Παροικιά 
γύρω στα 1885 και πέθανε στην Αθήνα το 1970. 
Αδελφός του ιστορικού Νικηφόρου Κυπραίου. 
Αφού τελείωσε στη Σύρο το Γυμνάσιο, μετέβη στο 
Παρίσι, όπου έλαβε το δίπλωμα της φιλολογίας. 

Η πνευματική του δραστηριότητα ήταν αφιερω-
μένη εξ ολοκλήρου στην πρόοδο των ελληνικών 
γραμμάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό, όπου το όνομα του είχε επιβληθεί σε όλους 
τους καλλιτεχνικούς και φιλολογικούς κύκλους. 

Σχολιαστής, κοινωνιολόγος, ρήτορας, πότε πειστι-
κός και πότε ορμητικός, κατά τη διάρκεια των 200 
διαλέξεων του σε Ελλάδα, Γαλλία, Μεγ. Βρετανία, 

Γερμανία, Ελβετία και Αίγυπτο, στο οποίο ανέλυε 
την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού. 

Δημοσιογράφος το 1920 στην Αθήνα διευθύ-
νει επί 15 χρόνια την εβδομαδιαία εφημερίδα του 
«Εθνική Ιδέα» και αργότερα το 1930 στο Παρίσι 
διευθύνει την επιθεώρηση του «Η Αναγέννηση». 
Ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δη-
μοσιογράφος και δημοσιολόγος, διευθυντής εφη-
μερίδων και περιοδικών. Μια πνευματική παρουσία 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου πρωτίστως 
είχε διαπρέψει και είχε αναγνωριστεί το έργο του. 
Στο ενεργητικό του εντάσσονται πλήθος ομιλιών, 
μελετών, ανταποκρίσεων, άρθρων, σχολίων καθώς 
και μελέτες και διηγήματα τυπωμένα σε βιβλία. Οι 
ομιλίες του ήταν ποικίλου περιεχομένου, κυρίως 
όμως εθνικού που εκφωνήθηκαν και στα στρατό-
πεδα της Μακεδονίας. Στη Γενεύη όπου διέμενε 
εργάσθηκε ως ανταποκριτής του ελληνικού Τύπου 
στην Κοινωνία των Εθνών.

Με τη ζωή του και με το έργο του πρόβαλε την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, γνώρισε τον ελληνικό πολι-
τισμό σε πολλές χώρες, και έγινε ο πρεσβευτής της 
Ελλάδας για πολλά χρόνια. Ο Θεόδωρος νυμφεύ-
θηκε αλλοδαπή και απέκτησε τον Βίκτορα και τον 
Πλάτωνα.  

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 29
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Στρ/γου Ιπποκράτη 

Αθ. Παπαβασιλείου», έως την οδό «Ιατρού Πιέρρου 
Καλακώνα».  

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

Εκδήλωση ΝΔ 
στην Πάρο

Η δημοτική τοπική οργάνωση της ΝΔ Πάρου - Αντι-
πάρου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στις 23 
Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής ΝΔ 
Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωμας, ο δήμαρχος Πάρου, 
Μάρκος Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου και αντιπεριφε-
ρειάρχης Υγείας, Κώστας Μπιζάς, δημοτικοί και τοπι-
κοί σύμβουλοι κ.α.

Η πρόεδρος της δημοτικής οργάνωσης, Ιφ. Χατζη-
γεωργίου, ξεκίνησε με αναφορά στον θάνατο της ποι-
ήτριας, Κικής Δημουλά, κι απάγγειλε στίχους από το 
έργο της. Ακόμα, αναφέρθηκε στο νικηφόρο εκλογικό 
ποσοστό των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών 
για τα δύο νησιά, μίλησε για την ευθύνη της τοπικής 
οργάνωσης τώρα που είναι κυβέρνηση η ΝΔ, κάλεσε 
τα μέλη και τους φίλους να είναι σε εγρήγορση κι εστι-
άστηκε στον τομέα υγείας, και στην ανάγκη για αγώνα 
μέχρι την τελική δικαίωση.

Ο βουλευτής, Φ. Φόρτωμας, μίλησε για τα θέματα 
της Πάρου και Αντιπάρου, τόνισε το ενδιαφέρον του 
τόσο για ζητήματα παιδείας όσο και για τα προβλή-
ματα υγείας και τις ενέργειες του για την προσπάθεια 
επίλυσης προβλημάτων στα δύο νησιά.

Ο έπαρχος και αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Κ. Μπι-
ζάς, μίλησε για τα τοπικά θέματα εστιάζοντας κυρίως 
σε θέματα υγείας, αλλά και στο ζήτημα των αιολικών 
πάρκων. 

Τέλος, η κ. Χατζηεγωργίου ευχαρίστησε τους παρευ-
ρισκομένους, τους φίλους και τα μέλη, καθώς και το 
συμβούλιο της τοπικής οργάνωσης για την εμπιστοσύ-
νη με την οποία την περιβάλλει. Ακόμα τα τοπικά ΜΜΕ 
και τους ευγενικούς χορηγούς της εκδήλωσης.

Δημήτρης 
Ραγκούσης 
Λαουτάρης

Σε μια κοινωνία ανθρώπων, μεγάλη ή μικρή, όταν 
κάποιο ξεχωριστό μέλος της «απαίρει από της γης εις 
τα άνω», λέγεται ότι η κοινωνία αυτή γίνεται φτωχό-
τερη. 

Έτσι κι εμείς οι Λευκιανοί και οι Πα-
ριανοί, μπορώ να συμπληρώσω ότι αυ-
τές τις μέρες αισθανόμαστε φτωχότεροι. 
Ναι, φτωχότεροι. Με την αποδημία ενός 
ξεχωριστού λεβέντη συγχωριανού μας. 
Του Δημήτρη Ραγκούση (Λαουτάρη). 

Ο Δημήτρης, γέννημα και θρέμμα του 
πανέμορφου χωριού μας, ποτισμένος με 
όλες τις πνευματοπολιτιστικές ιδιότη-
τές του, αγένιος νεανίας, ανέβηκε στην 
Αθήνα με την προσδοκία της κοινωνι-
κής ανέλιξης του, βοηθώντας παράλ-
ληλα και τους δικούς του στις Λεύκες. 
Κατετάγη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
«Οι καιροί ου μενετοί» όμως τον καιρό 
εκείνο. Εποχή από τις καταραμένες του 
έθνους μας. Βλέπετε τότε, τα γυαλιά 
που φορούσαμε είχαν χρήματα. Έτσι εύκολα, βγάζαμε 
ο ένας τα μάτια του άλλου, έτσι ο Δημήτρης εκτός Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ευτυχώς ή δυστυχώς. Ήρθε ο 
πόλεμος και ξαναγίναμε πάλι μια γροθιά. Ο Δημήτρης 
μας, βρέθηκε καταταγμένος στο αντάρτικο. Μάλιστα 
και συμπολέμησε με την παριανή ηρωίδα της Αντίστα-
σης, τη Μαρία Ναυπλιώτου.

 Όταν τελείωσε η δύστυνη αυτή περίοδος, μετήλθε 
διάφορα επαγγέλματα. Ο γραφών αυτές τις γραμμές, 
ευτύχισε να φορέσει παπούτσια από τα χέρια του. 
Δούλευε τότε με το Γιάννη το Ραγκούση απ’ το Μαρά-
θι, συγγενή του Χιονά (Μήτσο Ραγκούση). Το τσαγκα-
ράδικο βρισκόταν στην έξοδο της οδού Κυδαθηναίου, 

αντίκρυ στην Αγγλικανική εκκλησία. Μετά ασχολήθηκε 
με τα υφάσματα. Γυρολόγος στην αρχή, έμπορας στο 
τέλος, καταλήγοντας, αφού πέρασε και από το κέντρο 
της Αθήνας, στο όμορφο μαγαζί του δίπλα στου Βάρ-
σου, στην πλατεία Κηφισιάς. 

Ευτύχισε να έχει τις αγαπημένες του κόρες Ευγενία 
και Μαρία και τα εγγόνια του από τον πρώτο του γάμο. 

Ο Δημήτρης ο Λαουτάρης ο λεβέντης. Η πηγή της 
χαράς και του κεφιού. Τραγουδιστής. Χορευτής διακε-
κριμένος. Άκουσα «ιδίοις ωσί» στα βαφτίσια μικροανι-
ψιάς του, τον μαέστρο του μουσικού συγκροτήματος, 
να αναφωνεί συνεπαρμένος από το χορό του Δημή-

τρη: «Βρε μα τούτος είναι ο Νουρέγιεφ 
της Πάρου!». Το σπίτι του πάντα ανοι-
χτό και στην Αθήνα και στην Πάρο. Αν 
ήσουν τυχερός από κάποια επίσκεψη, θα 
έπεφτες πάνω σε εδέσματα επιλεγμένα 
απ’ τα χέρια του. Ήταν μοναδικός στην 
εξεύρεση και τη συγκομιδή του πιο σπά-
νιου χορταρικού, αμανίτων, καραβόλων. 
Ο τόπος συλλογής; Οπουδήποτε. 

Αξέχαστα, ανεπανάληπτα τα γλεντο-
κοπήματα με το Δημήτρη μας. Αναπολώ 
ένα τέτοιο μεσημεριανό, που κατέληξε, 
μετά το γύρω της Πάρου, τα ξημερώμα-
τα, αφού απαραιτήτως έπρεπε να περά-
σουμε απ’ την Αθερινόμαντρα - λιμανάκι 
κάτω από το σπίτι των γιατρών Περά-
κηδων στον Αϊ Γιάννη του Βαγγελή - για 

μπάνιο και ψάρεμα με την απόχη. Τι να γράψεις για τις 
συνεστιάσεις του - διάβαζε γλέντια τρικούβερτα - στην 
Αλυκή. 

Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Λαουτάρης. Λεβέντης στην 
ψυχή και το σώμα. Άκακος, δίκαιος, χαροποιό στοιχείο. 
Αγαπημένος από όλους όσους τον γνώρισαν. Δε θέλω 
το παρόν σημείωμα να γίνει επικήδειος. Γι’ αυτό δε θα 
καταλήξω στα τετριμμένα: «Γαίαν έχοι ελαφράν» ή το 
κοινότοπο: «Θεός σ’ χωρέστον».

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, να τον έχου-
με πάντα μπροστά μας και να προσπαθήσουμε να του 
μοιάσουμε. Έστω και λίγο. 

Εμμανουήλ Ιω. Χανιώτης

Άδειες για 
τρακτέρ

Οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστή-
ρα, τύπου Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού θα διεξαχθούν 
την Τρίτη 10/3/2020 και ώρα 10:30 στο γραφείο του 
τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9/3/2020):

- Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
- Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμία-

τρο και παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
- Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινή-

του ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
- ΑΦΜ
- Ηλεκτρονικό παράβολο (15 ευρώ) – εκδίδεται από 

το ΚΕΠ  Κωδικός:3783 και πληρώνεται στην Τράπεζα 
- Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση 

άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.



 | 15www.fonitisparou.gr

Μικροί 
«σατανάδες»

Θριαμβευτική νίκη με 4-1 πέτυχε ο ΑΟΠ Β’ που 
κέρδισε με 4-1 τον Μαρπησσαϊκό, στο κατ’ ευφημι-
σμό ντέρμπι του Β’ Ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, την περασμένη Κυριακή στον αγώνα του 
δημοτικού σταδίου Παροικιάς.

Ο αγώνας -που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ομάδα της Μάρπησσας- αφού αν νικούσε θα κέρδιζε 
το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου στην Α’ κατηγορία, 
ήταν τελικά αγώνας με έναν πρωταγωνιστή, αυτόν του 
ΑΟ Πάρου Β’. Πλέον, η ομάδα του Μαρπησσαϊκού για 
να ελπίζει σε άνοδο, θα πρέπει ο Νηρέας να νικήσει 
στην Κύθνο την τοπική ομάδα. Σε κάθε άλλο αποτέλε-
σμα η Κύθνος κερδίζει στις ισοβαθμίες. 

Η ομάδα της Παροικιάς άνοιξε το σκορ με γκολ του 
Διονύση Σκιαδά στο 14ο λεπτό, όταν ο τελευταίος με 
εναέρια προβολή άλλαξε την πορεία της μπάλας και 
την έστειλε στα δίχτυα του Μαρπησσαϊκού. Ο ΑΟΠ Β’ 
έγραψε το 2-0 στο 34ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι 
που εκτέλεσε άψογα ο Γιουρτζίδης. Σημειώνουμε ότι 
σε όλη τη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών ο ΑΟΠ Β’ 
ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων 
στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Μαρπησσαϊκός επιχει-
ρούσε σπασμωδικές επιθέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστι-
κά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν και όλοι πίστευαν 
ότι ο Μαρπησσαϊκός θα έκανε αντεπίθεση διαρκείας. 
Έτσι, ο Χίσκα το 51ο λεπτό έκανε με σουτ το 3-0. Στη 
συνέχεια είχαμε δυο δοκάρια (ένα για κάθε ομάδα) και 
15 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ο Δ. Σκιαδάς πέτυ-
χε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν επιτευχθεί 
φέτος στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Κυκλάδων. Ο Σκιαδάς έπιασε ένα σουτ 
«κεραυνό» έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την 
μπάλα να αναπαυτεί στο βάθος της εστίας του Μαρ-
πησσαϊκού, γράφοντας το 4-0. Ο Μαρπησσαϊκός πέ-
τυχε το γκολ της τιμής στο 79ο λεπτό με τον Ευστρ. 
Κρητικό.

Συνθέσεις
ΑΟΠ Β’: Χανιώτης, Πάπα, Σκανδάλης (Ζγκουρά-

τι), Χερουβείμ, Τσαντάνης, Άλκο (Καρποδίνης), Χίσκα 
(Ρούσσος), Λουκής, Σαρρής (Φλέσσας), Σκιαδάς, 
Γιουρτζίδης

Μαρπησσαϊκός: Τζανακόπουλος, Τσιγώνιας, Τρια-
ντάφυλλος, Θεοδώρου (Ρούσσος), Κιοσέ, Α. Παντελαί-
ος, Βράπι, Πατέλης (Περαντινός), Εσάι (Κ. Παντελαίος), 
Δ. Κρητικός, Ευστρ. Κρητικός

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 37 (Άνοδος Γ’ Εθνική)
--------------------------------------------------------
2. ΑΟ Σύρου 31
3. Μύκονος 25
4. Πύργος 18
5. Σέριφος 15
6. ΑΟΠ 13
--------------------------------------------------------
7. Πάγος 3 (Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΚ)
8. Καρτεράδος 3 (Υποβιβασμός Β’ ΕΠΣΚ)
Σημ.: Πανναξιακός και Πάγος έχουν έναν αγώνα 

περισσότερο.
Β’ ΕΠΣΚ (1ος Όμ.)
1. Ελλάς Σύρου 25 (μπαράζ ανόδου με +2 β.)
2. Παμμηλιακός 13 (μπαράζ ανόδου)
--------------------------------------------------------
3. ΠΑΣ Τήνου 7
4. Πανσιφναϊκός 4
5. Αίας Σύρου 4
Σημ.: Η Ελλάς Σύρου έχει ολοκληρώσει τους αγώ-

νες της. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν έναν αγώνα λι-
γότερο.

Β’ ΕΠΣΚ (2ος Όμ.)
ΑΟΠ Β’ – Μαρπησσαϊκός 4-1
Βαθμολογία 
1. Αστέρας Μαρμάρων 17 (μπαράζ ανόδου με +2 

βαθμούς)
2. ΑΟΠ Β’ 12*
3. Μαρπησσαϊκός 10
--------------------------------------------------------
4. ΑΠΣ Κύθνου 9
5. Νηρέας 7
Σημ.1: Για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος 

του Β’ Ομίλου, απομένει ο αγώνας της Κύθνου με τον 
Νηρέα.

Σημ.2: Ο ΑΟΠ Β’ δεν έχει δικαίωμα για τα μπαράζ 
ανόδου, αφού διατηρεί την πρώτη του ομάδα στην κα-
τηγορία της Α’ ΕΠΣΚ ανδρών.

Β’ ΕΠΣΚ (3ος Όμ.)
Φιλώτι – Αστέρας Τραγαίας 2-0
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 18 (μπαράζ ανόδου με +2 β.)
2. Φιλώτι 16 (μπαράζ ανόδου)
--------------------------------------------------------
3. Ίος 9
4. Τραγαία 9
5. Πανθηραϊκός Β’ 4
Σημ.: Για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα απομένει 

ο αγώνας Ίου – Πανθηραϊκού Β’. 
Κ-14 (2ος Όμ.)
Νηρέας – Νέος Σύρου 7-2
Σύρος 2002 – Κύθνος 2-3
Βαθμολογία
(εντός παρένθεσης οι αγώνες των ομάδων)
1. Κύθνος 25 (9) (final 4)
--------------------------------------------------------
2. Παμμηλιακός 15 (7) (μπαράζ για final 4)
--------------------------------------------------------
3. Νέος ΑΟ Σύρου 12 (9)
4. Σύρος 2002 11(8)
5. Νηρέας 10 (7)
6. Ιέραξ 0 (10)
Κ-10 (3ος Όμ.)
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 0-0
Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 6
2. Παμμηλιακός 4
3. Νηρέας 4
4. ΑΟΠ 4
Σημ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει δύο αγώνες περισσότε-

ρους από τις υπόλοιπες ομάδες).
Γ’ Εθνική (5ος Όμ.)
Θύελλα Καμαρίου - Κηφισιά 2-0 
ΑΕ Μοσχάτου - Άνω Μερά 1-0 
Ακράτητος - Εθνικός 0-1 
Καλλιθέα - Άγιος Ιερόθεος 3-0 
Άγιοι Ανάργυροι - Ερμής Κορυδαλλού 2-2 
Κερατσίνι - Πανθηραϊκός 0-0 
Ηλυσιακός - Φωστήρας 2-2
Βαθμολογία (22η αγωνιστική)
1. Καλλιθέα 52
--------------------------------------------------------
2. Θύελλα Καμαρίου 50
3. Φωστήρας 37
4. Μοσχάτο 35
5. Πανθηραϊκός 34
6. Κηφισιά 33
7. Αγ. Ιερόθεος 33 

7. Κερατσίνι 29
--------------------------------------------------------
9. Εθνικός Π. 28
10. Άνω Μερά 24
11. Ακράτητος 21
12. Ηλυσιακός 18
13. Αγ. Ανάργυροι 13
14. Ερμής Κορ/λού 11

Αθλητικά - Νεολαία

Σχολή 
διαιτησίας 
μπάσκετ

Νέα σχολή διαιτησίας διοργανώνει ο σύνδεσμος δι-
αιτητών καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων για την ανάδει-
ξη νέων διαιτητών. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί στις 
10-11-12 Απριλίου 2020 στη Μύκονο.

Οι υποψήφιοι διαιτητές μπορούν να υποβάλουν τις 
αιτήσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, έτος γεννή-
σεως, e-mail, κιν. τηλ.) και αποστέλλεται στην ηλε-
κτρονική δ/νση του συνδέσμου sedkak@gmail.com 
Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ. (κανονισμοί – 
εμφάνιση – σφυρίχτρα). Αιτήσεις συμμετοχής έως και 
29/3/2020.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στις 
εργασίες των σχολών διαιτησίας έχουν άτομα ηλικίας 
άνω των 18 ετών, απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ανα-
γνωρισμένης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, με λευκό ποινικό μητρώο (να μην έχουν 
καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη).

Χρήματα για 
θεραπεία των 
εξαρτήσεων

Με σκοπό τη χρηματοδότηση της λειτουργίας κοι-
νωνικών δομών του ΟΚΑΝΑ, που παρέχουν υπηρεσίες 
πρόληψης, και θεραπείας των εξαρτήσεων, καθώς και 
κοινωνικής επανένταξης, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση έντα-
ξης της Πράξης «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης 
και Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο 
Αιγαίο 2014 – 2020».

Το έργο έχει σκοπό να ενισχύσει τη δράση των Κέ-
ντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
που λειτουργούν σε Σύρο, Πάρο, Κω και Ρόδο, με 
την πρόσληψη νέου προσωπικού, προκειμένου να δι-
ευρυνθούν οι υπάρχουσες δράσεις σε περισσότερους 
ωφελούμενους και να συμβάλει στην καλύτερη αντι-
μετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των 
αναγκών του, στο εύρος της Περιφέρειας. 

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι της πα-
ρέμβασης ανέρχονται σε 150  άτομα. 

Τέλος, ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται 
η 3.2.2020 και λήξης η 3.6.2022.



Η 21η έκδοση
έχει ξεκινήσει!

Εσύ θα είσαι μέσα;
Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | info@smileweb.gr


