
Ο Κ. Μπιζάς εφ όλης της ύλης
» σελ. 7-9

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

ΤΥΛΙΧΤΑ
2

.

2

0

€

GYROMANIA

DELIVERY SERVICE
2 2 8 40 2 8008

6 9 7 1 7 0 6 7 1 7

6 9 4 4 1 7 6 8 6 6

ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 24:00
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 | Φύλλο 545 | www.fonitisparou.gr Εβδοµαδιαία πολιτική εφηµερίδα Πάρου Αντιπάρου | 



2 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020Τοπικές ειδήσεις

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 545

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

Περί 
απόκρυψης 
ο λόγος (1)

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με νέα 
της ανακοίνωση επισημαίνει για μία ακόμα φορά τα 
λάθη που έγιναν κατά την προκήρυξη διαγωνισμού 
στην ΚΔΕΠΑΠ για το καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προ-
σωπικό. Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει 
ως εξής:

«Στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου του διοικη-
τικού συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ με θέμα την έγκριση 
των πρακτικών αξιολόγησης για το καλλιτεχνικό-εκ-
παιδευτικό προσωπικό οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης ψήφισαν αρνητικά και αιτιολόγησαν την 
ψήφο τους με την παρακάτω τοποθέτηση που ζήτη-
σαν να μπει στο σώμα της απόφασης:

«Κατά την άποψη μας:
1. Η απόφαση 63/2020 δεν είναι σύννομη καθόσον 

εμφανίζει ως παρόντα μέλη του ΔΣ μέλη που ήταν 
απόντα (Μαρία Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη) κατά τη 
συνεδρίαση και δεν εμφανίζει μέλη του ούτε απόντα 
ούτε παρόντα σε αυτή τη συνεδρίαση (π.χ. Δ. Σαρρή).  

2. Επί του  περιεχομένου τώρα της απόφασης 
63/2020 που καθορίζει τα προσόντα του προσωπικού 
έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

i. Η απόφαση επικαλείται την παρ.28 άρθρο  9 του 
Νόμου 4057/2012, το οποίο παραπέμπει στο  Άρθρο 
14 στην παρ. 1 του νόμου 2190/1994. Όμως βάσει 
της παραγράφου 2 άρθρο 14 του ίδιου Νόμου εξαι-
ρούνται οι καλλιτέχνες και μάλιστα αυτοί που 
διορίζονται σε διευθυντική θέση.

ii. Η προκήρυξη και η διακήρυξη εμπεριέ-
χουν όρους, όπως μόνιμης κατοικίας και 
ζητούν υπεύθυνες δηλώσεις «περίεργου χα-
ρακτήρα» (τι σημαίνει άραγε «ο καλλιτεχνι-
κός διευθυντής θα προσέρχεται στα γραφεία 
της ΚΔΕΠΑΠ σε ημέρες και ώρες εργάσιμες 
όποτε αυτό ζητηθεί…»), που αντίκεινται στους 
διαγωνισμούς για καλλιτεχνικό προσωπικό 

και κυρίως για θέσεις διευθυντικές.
iii. Τα πρόσθετα προσόντα (προϋπηρεσία στο δημό-

σιο, αριθμός τέκνων κλπ) και μάλιστα για τη θέση του 
καλλιτεχνικού διευθυντή προξενούν κατάπληξη αφού 
καμιά σχέση δεν έχουν με τα απαιτούμενα για την εκ-
πλήρωση του έργου του.

Βάση των παραπάνω κρίνουμε λοιπόν ότι η διαδικα-
σία είναι λανθασμένη αν όχι παράνομη και δεν εγκρί-
νουμε το πρακτικό. 

Είναι φανερό ότι για μια ακόμα φορά αναδεικνύ-
εται η ανάγκη γνώσης των εισηγήσεων από τα 
μέλη του ΔΣ ώστε να υπάρχει ο χρόνος της σωστής 
ενημέρωσης και μελέτης τους και όχι η προφορική 
παρουσίαση τους μόνο κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης. 

Ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και 
την επαναπροκήρυξη του εκ νέου, με την ορθή 
νομολογία και τους σωστούς όρους στα κριτή-
ρια και τα προσόντα που προβλέπονται.

Το καταθέτουμε στα πρακτικά 
Μαρία Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη 
Ανθούλα Θεοδωράκου»

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην απόφα-
ση που αναρτήθηκε στη διαύγεια η παραπάνω 
τοποθέτηση δεν αναφέρεται.

Καλούμε τη διοίκηση της ΚΔΕΠΑΠ να προ-
βεί σε ορθή επανάληψη και να συμπεριλάβει 

την αιτιολόγηση της αρνητικής μας ψήφου, η 
οποία πρέπει πολύ σύντομα να ξεπεράσει τη 
νοοτροπία του «δικού μας μαγαζιού». 

Παράλληλα αναμένουμε άμεσα τη συνεδρί-
αση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ, στο 
πλαίσιο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που έχει υιοθετήσει το αίτημα της ακύρωσης του δι-
αγωνισμού για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσω-
πικού  και την επαναπροκήρυξη του εκ νέου με τους 
σωστούς όρους. 

Κάθε καθυστέρηση καθιστά τη διοίκηση της 
ΚΔΕΠΑΠ υπόλογη σε μαθητές, γονείς, προσω-
πικό και γενικότερα το παριανό λαό, γιατί δεν 
πρέπει να λησμονούν ότι διαχειρίζονται δημο-
τικό χρήμα.

Ζήτημα 
περιβάλλοντος

Με τον τίτλο «ερώτηση που περιμένει απάντηση», 
η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποίησε στις 
20/10/2020, το παρακάτω ερώτημα προς τη δημοτική 
Αρχή:

«Η Δημοτική Αρχή που πρόσφατα αποφάσισε νέο 
κανονισμό καθαριότητας με τσουχτερά πρόστιμα για 
τους δημότες, που όμως θεωρεί δικαίωμα της να με-
τατρέπει χωματερές μέσα στους οικισμούς (Ζευλάκι 
και Νάουσα), οφείλει να δώσει απάντηση με αποδει-
κτικά στοιχεία στην παρακάτω ερώτηση:

Που πήγαν Δήμαρχε τα πετρελαιοειδή που 
συνελέγησαν από την τελευταία θαλάσσια ρύ-
πανση του κόλπου της Παροικιάς προ εικοσαη-
μέρου;».

CONSTRUCTION 
OF REALITY

Υπάρχει μία έκφραση που χρησιμοποιούν οι Αγ-
γλοσάξονες, ονομάζεται construction of reality και 
αναφέρεται σε εκείνους που προσπαθούν να κατα-
σκευάσουν μια πραγματικότητα, που στην πραγ-
ματικότητα βρίσκεται… πολύ μακριά από την πραγμα-
τικότητα.

Αυτό συμβαίνει πάντα πριν τις εκλογές από τους 
έχοντες την εξουσία και ταυτοχρόνως την επιθυμία να 
επανεκλεγούν, αλλά και σε οποιαδήποτε χρονική στιγ-
μή υπάρχει μια, μεγαλύτερη από τη συνήθη, κατακραυ-
γή από την πλειοψηφία των πολιτών. Επιλέγουν λοιπόν 
ορισμένα στοιχεία του έργου τους (όλοι πραγματοποι-
ούν έργο, νόμος της φύσης) που θεωρούν θετικά, και 

παραλείπουν τα αρνητικά, σε τέτοιο βαθμό που νομίζει 
κανείς ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Επίσης, προ-
βάλλονται έργα που σχεδίασαν και ξεκίνησαν άλλοι ως 
αποκλειστικά δικά τους, έργα που θα ολοκληρωθούν 
μετά από αρκετά χρόνια σαν να «τελειώνουν αύριο», 
αλλά και έργα που ήδη έχουν καθυστερήσει υπερβολι-

κά, ως επιτεύγματα, ενώ στην πραγματικότητα αποτε-
λούν αρνητικά παραδείγματα λειτουργίας μιας αρχής.

Και βγαίνεις για βόλτα. Πλατείες που μόνο πλατεί-
ες δε θυμίζουν, Μαθητές σε αίθουσες προκάτ, χρόνια 
τώρα… Δρόμοι χωρίς πεζοδρόμιο δίπλα στα σχολεία, 
γεμάτοι λακκούβες… Λιμενικά έργα να βαλτώνουν… 
Κλπ, κλπ, κλπ.

Και μετά ακούς. Χώρος υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων που τελειώνει… Μελέτες (κυκλοφοριακό-
master plan πχ) με ρυθμούς χελώνας… Κέντρο υγείας 
λίγοι και με ελάχιστα μέσα… Αστυνομία, Δήμος υπο-
στελέχωση, αλλά μη τα λες… Κλπ, κλπ κλπ. Και τελικά 
διαπιστώνεις. Κράτος που μεταθέτει τις ευθύνες του… 
Δήμαρχοι, πειθήνια όργανα, που δεν αντιστέκονται… 
Διεκδίκηση, λέξη άγνωστη…

Γι αυτό καλή η εικονική πραγματικότητα, 
αλλά για να λύσεις προβλήματα δεν βοηθά.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος



Επισκεφθείτε το νέο κατάστηµα µας στη Νάουσα Πάρου
τηλ. 22840-55273 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DAIKIN KAI SAMSUNG
 Έως και 12 άτοκες δόσεις µε αγορά µέσω πιστωτικών καρτών

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Αλλάζουµε το κλίµα... στην οµορφότερη χώρα του κόσµου!

Ν .  Χ Α Λ Α Κ Α Τ Ε Β Α Κ Η Σ  Ε Π Ε
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Μερικά «ψιλά» για 
τους ανέργους…

«Με σκοπό την απόκτηση, επικαιροποίηση και δι-
εύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
ανέργων, την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας», όπως υποστηρίζει ανακοίνω-
ση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, απευθύνεται 
πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υπο-
στήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων 
με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου» για την υποβολή προτάσεων έργων 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020».

Δυνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω πρόσκλησης, 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  600.000 
ευρώ, είναι: Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι , Κλαδικοί 
φορείς, Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια, Αναπτυξι-
ακές εταιρείες ΟΤΑ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, 
οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων 
προς ένταξη και χρηματοδότηση στον Άξονα Προ-
τεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι 
δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δομή ή 
παράρτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ 
– ΕΣΠΑ από τις 09.11.2020 (ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής προτάσεων)  έως τις  31.12.2020 (ημερομηνία 
λήξης υποβολής προτάσεων). 

Τέλος, οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.
gr/

Αρχαία 
λατομεία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται μετά την έγκριση 
από το δημοτικό συμβούλιο η συνεργασία του δή-
μου Πάρου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Cost - 
European Cooperation in Science & Technology», 
η ένταξη των αρχαίων λατομείων στο Μαράθι ως 
περίπτωση μελέτης στο πρόγραμμα «Cost Action 
18110 - Underground Built Heritage as catalyser for 
Community Valorisation». Η δράση αυτή θα έχει απο-
τέλεσμα την προστασία και ανάδειξη των ανενεργών 
λατομείων μαρμάρου στο Μαράθι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου «[…] 
Αποτελεί μέρος της δυναμικής και αποφασιστικό 
κομμάτι της δημιουργίας τού και διαχρονικού  έργου 
της δημοτικής Αρχής, η ανάδειξη της πολιτισμικής 
κληρονομιάς αυτής, της οποίας η φήμη και η λάμψη, 
ξεπέρασε τα στενά όρια του νησιού. 

Με σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο, ερευνητική 
ομάδα επισκέφθηκε τα αρχαία λατομεία μαρμάρου 
των Νυμφών, ώστε να αναδείξει την αξία τους, μέσω 
σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ψηφιοποίησης 
της πρωτογενούς πολιτισμικής πληροφορίας. Στo φυ-
σικό, αυθεντικό τουριστικό Κυκλαδίτικο προϊόν που 
διαθέτει η Πάρος, προστίθεται ακόμα ένας θησαυρός 
(η Παρία Λίθος), μία μοναδική πολιτισμική κληρονο-
μιά. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει εφόδιο προβολής 
του νησιού, μετατρέποντάς το παράλληλα σε κέντρο 
έρευνας, με τη συνδρομή της τεχνολογίας και τη συμ-
μετοχή άκρως εξειδικευμένων επιστημόνων σε σχε-
τικά θέματα».

Ζήτημα στην 
Πολεοδομία 
Σύρου

Πλήθος παρατυπιών διαπίστωσε το υπουργείο Περι-
βάλλοντος έπειτα από έλεγχο στις προεγκρίσεις οικο-
δομικών αδειών που εκδόθηκαν για τη Μύκονο, λίγο 
πριν από την επιβολή της αναστολής δόμησης. 

Όπως προκύπτει, στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων 
οι φάκελοι που έγιναν δεκτοί από την πολεοδομία πα-
ρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και οι περισσότεροι δεν 
θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί. Το υπουργείο θα ζητήσει 
την ανάκληση των αδειών αυτών, ενώ θα στείλει την 
υπόθεση στον εισαγγελέα. Οι άδειες εκδόθηκαν από 
την πολεοδομία Σύρου, στην οποία «επανα-υπάχθηκε» 
πριν από λίγα χρόνια η Μύκονος, μετά την αδυναμία 
της να διατηρήσει «ανοιχτή» τη δική της πολεοδομία 
(και τις καταγγελίες που υπήρχαν εις βάρος υπαλλή-
λων). Πρόκειται για άδειες τουριστικών καταλυμάτων 
σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», αξι-
οποιώντας μια πληροφορία, το υπουργείο ζήτησε από 
την πολεοδομία την αποστολή όλων των φακέλων που 
κατατέθηκαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ανα-
στολή (αρχές Αυγούστου) έως την επιβολή της. Κατά 
τον έλεγχο των φακέλων προέκυψε ότι πολλοί συνο-
δεύονταν από ελλιπή τοπογραφικά, από τα οποία δεν 
προέκυπτε με σαφήνεια αν διέθεταν την απαιτούμενη 
αρτιότητα, αν υπήρχε συμβατότητα με τις χρήσεις που 
ορίζει η ζώνη οικιστικού ελέγχου του νησιού και αν 
είχαν το απαιτούμενο «πρόσωπο» σε εγκεκριμένη οδό. 

Ειδήσεις

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα
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Επιτάχυνση 
του έργου ζητά 
ο Μπιζάς

Σχετικά με το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας στο προ-
ηγούμενο φ. για την κατάσταση του έργου συντήρησης 
των δρόμων στην περιοχή Κώστου, ο έπαρχος Πάρου, 
Κ. Μπιζάς, έκανε παρέμβαση και μέσω της διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων έστειλε επιστολή στον 
ανάδοχο του έργου με την οποία ζητάει την καλύτερη 
οργάνωση και συντονισμό των συνεργείων του και την 
ταχύτερη δυνατή επίλυση των τεχνικών προβλημάτων.

Σημειώνουμε ότι η εργολαβική σύμβαση του έρ-
γου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου», συνολικής 
δαπάνης 495.883,55 ευρώ, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 
του 2020. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών 
για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, 
την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, εργασίες αποκα-
τάστασης του ασφαλτοτάπητα, εργασίες καθαρισμού 
των τάφρων και των ερεισμάτων του οδικού δικτύου, 
καθαρισμού των οχετών για την απορροή των ομβρί-
ων υδάτων και των ρεμάτων, άρση των καταπτώσεων, 
καθώς και αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος 
που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού 

στο γεφύρι των Μαρμάρων Κοινότητας Αρχιλόχου και 
άλλες σχετικές εργασίες. Φορέας κατασκευής του έρ-
γου είναι η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Στο διάστημα 14.9.20 – 19.9.20 πραγματοποιήθηκε 
απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στις περι-
οχές του επαρχιακού οδικού δικτύου: α) Πρόδρομο, β) 
2ο χλμ. Παροικίας – Νάουσας, γ) 1ο χλμ. Παροικιάς – 
Λευκών και δ) Σαρακήνικο.

Κατόπιν ο ανάδοχος του έργου ενημέρωσε το τμήμα 
Τεχνικών Έργων ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με την μο-
νάδα που παράγει την άσφαλτο και θα προχωρούσε σε 
κινήσεις για την αποκατάσταση του προβλήματος. Στις 
6.10.20 ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο 1ο 
χλμ. Παροικίας – Λευκών που διήρκησαν μόνο λίγες 
ώρες διότι το πρόβλημα με την μονάδα παραγωγής 
ασφάλτου δεν είχε λυθεί.

Ακόμα, στις 14.10.20 η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυ-
κλάδων έστειλε επιστολή στον ανάδοχο του έργου με 
την οποία ζητάει την καλύτερη οργάνωση και συντονι-
σμό των συνεργείων του, ενώ στις 17/10 και 18/10  ο 
εργολάβος ενημέρωσε τον έπαρχο ότι οι εργασίες θα 
ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες και μόλις λύσει το τεχνικό 
πρόβλημα.

Τέλος, το τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πάρου ζη-
τάει κατανόηση από τους οδηγούς, παρακαλεί να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και αναμένει ότι ο εργολάβος θα 
τηρήσει την υπόσχεση του για επίλυση του τεχνικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζει το συνεργείο του.

Η τεχνολογία 
και η 
ανεργία…

Εκτιμάται ότι έως το 2026 θα χαθούν πολλές δεκά-
δες χιλιάδες θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένα επαγ-
γέλματα λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κα-
θημερινή» στις 8/10/2020, θα μειωθούν οι θέσεις 
ταμιών καθώς οι διαδικτυακές αγορές αλλά και τα αυ-
τόματα ταμεία στα καταστήματα έχουν περιορίσει τη 
ζήτηση τους. 

Περίπου 41.800 θέσεις τραπεζικών υπαλλή-
λων θα εξαφανιστούν λόγω ότι οι συναλλαγές μέσω 
εφαρμογών ολοένα και πληθαίνουν. Στο ίδιο διάστημα, 
οι υπάλληλοι ταχυδρομείου θα συρρικνωθούν 
κατά 65.300, καθώς οι μηχανές πλέον μπορούν να 
κάνουν την ταξινόμηση των φακέλων. Επίσης, η ρο-
μποτική και οι 3D εκτυπώσεις θα στοιχίσουν περίπου 
145.000 θέσεις συναρμολογητών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται πως θα το δεχθεί 
ο κλάδος των διοικητικών υπαλλήλων, αφού 
υπολογίζεται πως θα χαθούν 321.200 θέσεις.
Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία «βοηθούν» τα διοικητικά 
στελέχη να διεκπεραιώσουν μόνα τους πολλές εργα-
σίες. Σημειώνεται πάντως πως εξαίρεση είναι οι διοι-
κητικοί υπάλληλοι στον χώρο της Υγείας.

Ειδήσεις
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Ηλεκτρονικά 
η εξυπηρέτηση 
πολιτών στη 
Λιμενική 
Αστυνομία

Νέα εποχή ξεκινά στις σχέσεις των πολιτών με το 
λιμενικό Σώμα, με την έναρξη λειτουργίας, μέσα στο 
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ειδικής εφαρμογής 
για την ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αι-
τήσεων αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας. 

Η εφαρμογή e-ΔΛΑ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου πολίτες 
και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να διεκπεραιώνουν 
πλήρως, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, σειρά 
δραστηριοτήτων, για τις οποίες τώρα πρέπει να επισκε-
φτούν τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. 

Στην αρχική φάση η εφαρμογή θα καλύψει 10  κα-
τηγορίες δραστηριοτήτων:
-άδεια ναυαγοσώστη
-δραστηριοποίηση δύτη
-δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί
-δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
-εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
-εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων 
μικρών σκαφών
-ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου
-καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής
-σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλό-
ων σκαφών 
-σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Επίδομα 
θέρμανσης 

Από την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η διάθεση 
του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή σεζόν (2020 
- 2021). 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Στα-
ϊκούρα, υπάρχουν σκέψεις για να διευρυνθεί το επί-
δομα θέρμανσης, καθώς το επιτρέπει η παρατεταμένη 
καλοκαιρία αλλά και το γεγονός ότι οι δεξαμενές των 
νοικοκυριών είναι γεμάτες από την προηγούμενη άνοι-
ξη καθώς οι τιμές πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα χαμηλές 
μέχρι και τον Μάιο. 

Το επίδομα θέρμανσης συνολικού ύψους 84 εκατ. 
ευρώ θα δοθεί πριν από την πρωτοχρονιά προκατα-
βολικά. Εξετάζεται να δοθεί σε όσους καταναλώνουν 
φυσικό αέριο ή και υγραέριο, ενώ για τη θέρμανση 
με ξύλα και πέλετ θα υπάρχει «ρήτρα μη επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος». Δηλαδή, δε θα επιδοτούνται όσοι 
καταναλώνουν ξύλα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθή-
να, Θεσσαλονίκη), αλλά θα ενισχύονται όσοι χρησιμο-
ποιούν καυσόξυλα στις αγροτικές και ορεινές περιοχές 
εκτός πόλεων.

Εκτός επιδόματος θέρμανσης μένουν όσοι χρησιμο-
ποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση (ηλεκτρικά 
καλοριφέρ, θερμοπομποί, καυστήρες ρεύματος κλπ), 
καθώς για τα ευάλωτα νοικοκυριά ισχύει το κοινωνικό 
τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανεξάρτητα το ποια καύσιμα θα καλύπτει το επίδομα 
θέρμανσης, τα ποσά ανά γεωγραφική ζώνη αναμένε-
ται να είναι τα εξής:

Ζώνη Α (Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, 
Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας) 
250 ευρώ.

Ζώνη Β (Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβά-
λας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, 
Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής) - 
180 ευρώ.

Ζώνη Γ (Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐ-
ας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, 
Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Χίου) 110 ευρώ.

Ζώνη Δ (Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, 
Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λα-
κωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών 
Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων) 80 ευρώ.

Νέο είδος 
ψαριού στις 
θάλασσές μας

Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του ξενικού είδους 
ψαριού Cheilodipterus novemstriatus έγινε στη Ρόδο 
από μέλος του Παρατηρητηρίου Πολιτών του Ινστιτού-
του Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».

Το είδος αυτό συναντάται συνήθως στην πε-
ριοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού 
ενώ από το 2010 έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω 
της διώρυγας του Σουέζ. Κατά τη διάρκεια του Αυ-
γούστου εντοπίστηκε αρκετές φορές στην ανατολική 
Ρόδο, από τον δύτη Ευγένιο Λουδάρο, σε νερά με βά-
θος 8- 9 μέτρων.

Το Cheilodipterus novemstriatus έχει λεπτό σώμα 
με κοντό ρύγχος, δόντια σαν σκύλος και στις δύο σια-
γόνες, και μεγάλα μάτια. Το σώμα του έχει ασημί-γκρι 
χρώμα με πέντε αντίθετες διαμήκεις μαύρες ρίγες. Η 
μεσαία ή η τρίτη λωρίδα ξεκινά από το ρύγχος που 
διατρέχει το μάτι ενώ η κάτω λωρίδα βρίσκεται κατά 
μήκος της κοιλιακής επιφάνειας. Είναι ένα μικρό είδος, 
με μέγιστο μήκος τους 8 πόντους, αλλά πιο συχνά έχει 
μήκος 2-6 πόντους.

Είναι νυχτερινό ψάρι και αναδύεται από τα καταφύ-

για κατά τη διάρκεια της ημέρας για να τρέφεται σε 
πιο ανοιχτές περιοχές, και οι νυχτερινές του συνήθειες 
μπορεί να έχουν διευκολύνει την επιτυχή εισβολή του 
στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς υπάρχουν λίγοι αυ-
τόχθονες νυκτερινοί ανταγωνιστές του για τη συλλογή 
τροφής. Το κύριο φαγητό του είναι το ζωοπλαγκτόν 
και στην Ερυθρά Θάλασσα συναντάται συχνά τη νύχτα 
κατά μήκος αμμώδους ακτής σε βάθος 0,5-1,5 μ. Είναι 
ένα κοινωνικό είδος και συγκεντρώνεται σε μεγάλες 
ομάδες (περίπου 30 ατόμων), ειδικά στα καταφύγια 
της ημέρας και ακόμη και στους νεοσύστατους μεσο-
γειακούς πληθυσμούς. Όπως και άλλα είδη καρδινά-
λων έχει ίδια συμπεριφορά ζευγαρώματος και ερωτο-
τροπίας και το αρσενικό γεννά τα αυγά στο στόμα του 
θηλυκού, το οποίο κατά τη διάρκεια της επώασης λι-
μοκτονεί. Τέλος, δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο.

Επιδότηση για 
απόσυρση της 
βιντζότρατας

Επιδότηση έως 25.000 ευρώ ανά σκάφος παρέχει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αλιείς για την 
απόσυρση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος», που σύ-
ρεται από σκάφος ή βιντζότρατα.

Η συγκεκριμένη απόφαση, την οποία υπογράφουν 
από κοινού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Μάκης Βορίδης, και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ελήφθη με 
γνώμονα την ορθολογική διαχείριση και την αποτροπή 
υπερεκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του εν λόγω 
αλιευτικού εργαλείου δεν επιτρέπεται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και η μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή 
τους γινόταν είτε δοκιμαστικά είτε κατά παρέκκλιση με 
συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, που έληξε τον Μάρ-
τιο του 2020.

H υφυπουργός, Φωτεινή Αραμπατζή, αρμόδια για 
θέματα αλιευτικής πολιτικής, προτάσσοντας την ανά-
γκη στήριξης των αλιέων της βιντζότρατας προχώρη-
σε στην επιδότηση συνολικού ύψους 5,75 εκατ. ευρώ 
για την απόσυρση του αλιευτικού τους εργαλείου, με 
το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) να ορίζεται σε 25.000 ευρώ 
ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη που ενεργοποίησαν 
άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που 
σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB) έστω και για 
μία από τις χρονιές 2017, 2018, 2019 ή 2020, και σε 
20.000 ευρώ ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη που 
είχαν αλλά δεν ενεργοποίησαν την άδεια αλίευσης με 

το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος 
ή βιντζότρατα (SB) τα αντίστοιχα έτη.

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς-πλοιοκτή-
τες των 232 αδειοδοτημένων επαγγελματικών αλι-
ευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο 
«γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» 
σε όλη την επικράτεια (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 
αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφόσον τα 
σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά 
το έτος 2020, δραστηριοποιούνται στην αλιεία με το 
αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος 
ή βιντζότρατα (SB)» και θα έχουν προβεί στην κατάρ-
γηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται 
από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από 
την αλιευτική άδεια του σκάφους και καταχώριση της 
διαγραφής του εργαλείου αυτού στο Εθνικό Αλιευτικό 
Μητρώο.

Επισημαίνεται πως οι αλιείς μπορούν να συνεχίσουν 
να ασκούν κανονικά τις αλιευτικές δραστηριότητες 
τους με άλλα αλιευτικά εργαλεία (ως παράκτιοι) για 
τα οποία διατηρούν άδεια.

* Με πληροφορίες από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» 
που κυκλοφορεί με τον «Ελεύθερο Τύπο».
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Η συνέντευξη του κ. Μπιζά έχει ως εξής:
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι περισσότεροι 

πολίτες των νησιών μας δεν έχουν κατανοήσει 
τη σημασία που έχει ένα επαρχείο. Μπορείτε 
εσείς να μας εξηγήσετε;

Κ.Μ.: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπως προέκυ-
ψε από τον νόμο «Καλλικράτης» στην αυτοδιοίκηση 
αποτελείται από δεκατρείς Περιφερειακές Ενότητες 
και είναι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που αντικα-
τέστησαν τα πρώην επαρχεία. Δυστυχώς όμως η κα-
τάργηση των επαρχείων το 2010 οδήγησε πολλούς 
υπαλλήλους να ζητήσουν μετάταξη σε δήμους ή 
υπουργεία διότι φοβήθηκαν ότι θα έχαναν τις θέσεις 
τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 
των Περιφερειακών Ενοτήτων από ικανά και έμπει-
ρα στελέχη με αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη 
λειτουργία τους. Στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου, λειτουργούν οι 
διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας, Ανάπτυξης, Με-
ταφορών, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιεί-
ας, Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Τεχνικών Έργων, 
Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, στη Σύρο, βρίσκεται 
και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η οποία καταρ-
τίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 
(με πόρους από το ΕΣΠΑ), δημοσιεύει και αξιολογεί 
προσκλήσεις για χρηματοδότηση δημόσιων έργων».   

Το επαρχείο Πάρου τι στελέχωση έχει και τι 

δυνατότητες έχει ο πολίτης για να ικανοποιη-
θούν αιτήματά του;

Κ.Μ.: «Στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου υπηρε-
τούν έξι μόνιμοι υπάλληλοι (τμήμα διοίκησης, τμήμα 
τεχνικών έργων, τμήμα μεταφορών, τμήμα κτηνιατρι-
κής). Θα πρέπει ν’ αναφέρω ότι την παρούσα χρονική 
στιγμή εργάζονται στην Π.Ε. Πάρου και έξι άτομα από 
το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. 
και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες για την εξυ-
πηρέτηση των συμπολιτών μας στο τμήμα της διοίκη-
σης, των μεταφορών και της αγροτικής οικονομίας. 
Είναι προφανές ότι από τους τίτλους των τμημάτων 
που λειτουργού στην Π.Ε. Πάρου προκύπτουν και οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στους συμπολίτες μας στα 
νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου».

Αντιμετώπιση της πανδημίας
Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ανά-

ληψη καθηκόντων της νέας περιφερειακής 
αρχής. Τι έχει επιτευχτεί σ’ αυτό το χρονικό 
διάστημα.

Κ.Μ.: «Όλοι γνωρίζουμε ότι η βασική πηγή εσό-
δων για τους νησιώτες είναι ο τουρισμός σε ποσοστό 
περίπου 90% του ΑΕΠ. Το 2019 η Περιφέρεια μας 
ήταν η 1η Περιφέρεια από το σύνολο των δεκατριών 
Περιφερειών της χώρας μας στον τομέα των τουρι-
στικών εσόδων. Οι ενδείξεις και οι προκρατήσεις των 
δωματίων στα τουριστικά καταλύματα έδειχναν ότι το 

2020 θα ήταν μια χρονιά με ακόμη καλύτερα απο-
τελέσματα… Όμως από τον Φεβρουάριο του 2020, 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του 
κορωνοϊού (covid-19). Η περιφερειακή Αρχή άμεσα 
συνειδητοποίησε το μέγεθος του προβλήματος (οικο-
νομικό, επισιτιστικό, υγειονομικό) και προχώρησε σε 
ένα σχεδιασμό τριών βημάτων. 

Πρώτο βήμα στη θωράκιση και στον εξοπλισμό των 
υγειονομικών μονάδων στα νησιά μας με τις παρα-
κάτω ενέργειες: α) τη χρηματοδότηση ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού (μηχανήματα μοριακού ελέγχου 
στα νοσοκομεία, κλωβοί αρνητικής πίεσης με δωρεά 
στο ΕΚΑΒ, θάλαμοι απομόνωσης και υποδοχής iso 
box στα ΚΥ των νησιών μας, αναπνευστήρες, είδη 
ατομικής προστασίας κ.α.), β) τη χρηματοδότηση της 
αγοράς 39 ασθενοφόρων οχημάτων, γ) τη μισθοδοσία 
ιατρών και βοηθητικού προσωπικού που έχουν προ-
σληφθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δημόσιων 
νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και δ) τη συμβολή στη στελέχωση των δημόσιων δο-

Ο Κ. Μπιζάς εφ όλης της ύλης
Η εφημερίδα μας στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ανάληψη 
καθηκόντων των νέων αυτοδιοικητικών Αρχών, απευθύνθηκε στον έπαρχο Π.Ε. 
Πάρου και αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Μέριμνας και 
Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων, Κώστα Μπιζά.

Πρώτο θέμα

Χαιρετισμός στη συγκέντρωση για τα 
αιολικά στον Αγ. Κων/νο Παροικίας

Στο ΣΤΕ για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης των αιολικών
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μών υγείας με την καταβολή του επιδόματος των 450 
ευρώ ανά μήνα, σε περίπου ογδόντα επικουρικούς και 
αγροτικούς ιατρούς.

Δεύτερο βήμα στη δωρεάν εκπαίδευση 26.000 νη-
σιωτών στα υγειονομικά πρωτόκολλα μέσω τηλεδια-
σκέψεων από το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ της Περιφέ-
ρειας.

Τρίτο βήμα στη διαφήμιση των νησιών μας την 
κατάλληλη στιγμή και με στοχευμένες δράσεις προς 
τους υποψήφιους πελάτες μας αφού μας γνωστοποι-
ήθηκε η ημερομηνία έναρξης των πτήσεων προς τα 
πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου.

Οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούσαν στην υπο-
στήριξη του βασικότερου οικονομικού κλάδου των 
νησιών μας, του τουρισμού. Συγχρόνως όμως οι 
αιρετοί της περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με 
τα στελέχη όλων των Διευθύνσεων εργάστηκαν για 
την επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας, τη 
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με δήμους, τη 
χρηματοδότηση έργων, την προετοιμασία μελετών και 
την δημοσίευση προσκλήσεων για υλοποίηση έργων 
από το ΕΣΠΑ».

    

Ο αντιπεριφερειάρχης… Κ. Μπιζάς
Εσείς ως έπαρχος της Περιφερειακής Ενότη-

τας Πάρου έχετε επωμιστεί συγχρόνως και το 
φορτίο του αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων. 
Ποια είναι τα καθήκοντά σας σ’ αυτόν τον το-
μέα.

Κ.Μ.: «Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Περιφερειάρ-
χης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μου έκανε την 
ιδιαίτερη τιμή να μου αναθέσει την αρμοδιότητα του 
θεματικού αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας – 
Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων 
Κυκλάδων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θε-
σμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που ορίζεται 
αντιπεριφερειάρχης από την Π.Ε. Πάρου. Τα καθή-
κοντα μου έχουν να κάνουν με την εποπτεία και τον 
συντονισμό των διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Κυκλάδων. Όπως αντιλαμβάνεστε την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι παραπάνω Διευθύν-
σεις έχουν αυξημένα καθήκοντα λόγω της πανδημίας.                                                                           
Τα στελέχη της διεύθυνσης Υγείας έχουν ως αρμοδι-
ότητα να ελέγχουν την εφαρμογή των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων στα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος, να αδειοδοτούν και να ελέγχουν ιδιωτικά 
ιατρεία, φαρμακεία, να εξετάζουν τις καταγγελίες των 
πολιτών που αφορούν επικίνδυνες εστίες για τη δη-
μόσια υγεία. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ενέργειες 
για τα 24 νησιά μας θα πρέπει να γίνουν από τους 

πέντε συνολικά επόπτες υγείας που υπηρετούν στις 
Κυκλάδες.

Τα στελέχη της δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας έχουν 
ως αρμοδιότητα την αδειοδότηση και τον έλεγχο κοι-
νωνικών ιδρυμάτων (όπως είναι τα Γηροκομεία, τα 
ΚΗΦΗ, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί), τη λειτουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου της Π.Ε. Κυκλάδων, την 
υλοποίηση επισιτιστικών προγραμμάτων κ.α.».

Η νυν περιφερειακή Αρχή είναι υπεύθυνη 
στα νησιά μας επί 6 χρόνια. Πώς αποτιμάται 
εσείς το γεγονός και τι έχει προσθέσει η πολι-
τική που έχει ακολουθηθεί.

Κ.Μ.: «Όπως σωστά αναφέρατε η νυν Περιφερει-
ακή Αρχή είναι υπεύθυνη στα νησιά μας εδώ και 6 
χρόνια. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά θέματα όπως το 
μεταναστευτικό – προσφυγικό, την οικονομική κρίση, 
τα εθνικά – κυριαρχικά ζητήματα από τους γείτονες 
και τους τελευταίους μήνες την πανδημία του κορω-
νοϊού. Ως αυτοδιοικητικός και ως πολιτικός που υπη-
ρετώ την αυτοδιοίκηση εκτιμώ ότι το έργο μας έχει 
θετικό πρόσημο και οι κάτοικοι των νησιών μας είναι 
ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ασκούμε διοίκηση 
στον Β’ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πολιτική 
που ακολουθούμε στηρίζεται στην αλήθεια και στον 
διαρκή αγώνα για καλύτερες συνθήκες στη διαβίωση 
των συμπατριωτών μας».

Ο θεσμός των Περιφερειών
Ο θεσμός των περιφερειών ανά την Ελλάδα, 

που έχει αντικαταστήσει τις παλιές Νομαρχίες 
τι έχει προσθέσει –αν έχει προσθέσει- και τι 
έχει αφαιρέσει από την κατάσταση που υπήρχε 
επί δεκαετίες με τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 
Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η κατάσταση 
σήμερα είναι πιο χαώδης ενώ πρώτα με τις Νο-
μαρχίες ήταν πιο «μαζεμένα» τα πράγματα.

Κ.Μ.: «Ο θεσμός των Περιφερειών αντικατέστησε 
τις παλιές Νομαρχίες με τον νόμο «Καλλικράτης» το 
2010. Δημιουργήθηκαν δεκατρείς Περιφέρειες σε 
όλη την Ελλάδα με στόχο την Περιφερειακή Διακυ-
βέρνηση. Οι Περιφέρειες εκτός των αρμοδιοτήτων 
που είχαν οι πρώην Νομαρχίες έχουν αναλάβει και 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης που είναι αρμόδια 
για την ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Περιφέρειας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
(έργα που αφορούν τις υποδομές, τον αθλητισμό, την 
παιδεία, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα, την καινο-
τομία κ.α.).

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαρτίζεται από 60 
κατοικημένα νησιά και όπως αντιλαμβάνεστε η διακυ-
βέρνηση είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με άλλες 

Περιφέρειες της χώρας μας. Υπάρχουν προβλήματα 
στη διασύνδεση των νησιών, στη μεταφορά των πο-
λιτών και των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως 
όσοι υπηρετούμε την Περιφέρεια έχουμε υποχρέωση 
να ανταποκριθούμε στα προβλήματα και να εργαστού-
με για την πρόοδο και την ανάπτυξη των νησιών μας. 
Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η 
εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων είναι σίγουρο ότι 
θα βελτιώσουν και θα επιταχύνουν την εξυπηρέτη-
ση των νησιωτών. Σήμερα λόγω και της πανδημίας 
διαπιστώνουμε πόσο χρήσιμη είναι η αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών μέσων για τη συναλλαγή με τις δημό-

Πρώτο θέμα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για τα αρχαία 
λατομεία στην παλαιά βουλή
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σιες υπηρεσίες, τις τράπεζες, την πραγματοποίηση 
συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη. Έχουμε μπει σε μια 
νέα εποχή και οφείλουμε όλοι να εκπαιδευτούμε και 
να προσαρμοστούμε στην νέα πραγματικότητα».  

Να έρθουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό και αν 
θέλετε αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτουν 
πολλοί από την αρχή των Περιφερειακών Αρ-
χών. Δηλαδή, π.χ. πώς μπορεί να υπάρχει ένα 
μοντέλο αυτοδιοίκησης που αφορά εδώ στο 
νότιο Αιγαίο μία τόσο μεγάλη περιοχή με τόσες 
ανισότητες μεταξύ τους και νησιά με πολλές 
διαφορές. Τι μπορεί π.χ. να ενδιαφέρει έναν 
κάτοικο της Ψερίμου η οποιαδήποτε τουριστι-
κή προβολή της Περιφέρειας. Τι κοινό μπορεί 
να υπάρχει με τα προβλήματα της Ρόδου και 
του Καστελλόριζου αντίστοιχα. 

Κ.Μ.: «Προφανώς υπάρχουν σημαντικές ανισότη-
τες ανάμεσα στα νησιά της Περιφέρειας μας. Όμως 
κάθε νησί είναι ιδιαίτερο, έχει ιστορία, πολιτισμό και 
παράδοση. Οι κάτοικοι όλων των νησιών ακόμη και 
του μικρότερου αξίζουν την προσοχή του επίσημου 
κράτους και της αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια μας 
προσπαθεί να εκτελεί έργα σε κάθε νησί, όσο μικρό 
και αν είναι, συντηρώντας σχολεία, επισκευάζοντας 
αθλητικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας κίνητρα 
για ιατρικό προσωπικό, κατασκευάζοντας βασικές 
υποδομές ώστε κανένας νησιώτης να μην αισθάνεται 
μόνος και αδικημένος. Η πατρίδα μας οφείλει να στη-
ρίζει ισότιμα όλους τους κατοίκους της».

Πάρος - Αντίπαρος

Τι έργα έχουν γίνει σε Πάρο και Αντίπαρο 
αυτά τα έξι χρόνια της νυν περιφερειακής Αρ-
χής;

Κ.Μ.: «Σε όλα τα νησιά μας υλοποιήθηκαν από τους 
Ευρωπαϊκούς Πόρους, τους Εθνικούς και ίδιους πό-
ρους του προϋπολογισμού της Περιφέρειας μας ση-
μαντικά έργα: εξοπλισμός νοσοκομείων, ΚΥ, ΠΠΙ και 
του στόλου του ΕΚΑΒ, χρηματοδότηση τηλεϊατρικής, 
ΚΗΦΗ, Κέντρα Κοινότητας, προγράμματα ψυχικής 
υγείας, μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα ύδρευσης (στην 
Πάρο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση εξωτε-
ρικού δικτύου ύδρευσης Κώστος – Παροικία με προ-
ϋπολογισμό 871.796,38 ευρώ και στην Αντίπαρο η 
κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Γεωργί-
ου με προϋπολογισμό 975.000 ευρώ), στη συντήρηση 
- διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου, κατασκευή 
σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλειστών γυμνα-
στηρίων, συντηρήσεις – επισκευές σχολικών μονά-
δων (στην Πάρο 375.000 ευρώ και στην Αντίπαρο 
40.000 ευρώ, μέσω προγραμματικών συμβάσεων), 
κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Μάρ-
πησσα, προμήθεια εξοπλισμού σε σχολεία, συντηρή-
σεις γηπέδων (ειδικά για την Πάρο χρηματοδότηση 
με 322.000 ευρώ για το γήπεδο της Παροικιάς το 
οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και  
χρηματοδότηση με 200.000 ευρώ της συντήρησης 
του γηπέδου της Μάρπησσας μέσω προγραμματικών 
συμβάσεων με τον δήμο που θα είναι ο φορέας εκτέ-
λεσης του έργου), χρηματοδότηση των Vouchers για 
τα τροφεία παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, συν-
διοργανώσαμε δράσεις στον πολιτισμό, στον αθλητι-
σμό και στην γαστρονομία, προβάλλαμε τα τοπικά μας 
προϊόντα στις μεγαλύτερες εκθέσεις σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό, εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή των νησιών 
μας σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και σε 
όλα τα διεθνή ΜΜΕ, εγκρίναμε την χρηματοδότηση 
της υλοποίησης προγράμματος κουνουποκτονιών το 
οποίο ήδη υλοποιείται μέσω προγραμματικών συμβά-

σεων με τους δήμους των νησιών μας».

Υπάρχουν έργα που έχουν μείνει πίσω στα 
νησιά μας και ποια είναι αυτά;

Κ.Μ.: «Σίγουρα υπάρχουν περισσότερα έργα που 
έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Έργα που έχουν να κά-
νουν με τις υποδομές στον χώρο της υγείας, της εκ-
παίδευσης, του πολιτισμού, των λιμενικών υποδομών, 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, της διασύνδεσης των 
νησιών μεταξύ τους καθώς και με τον Πειραιά, της 
οδοποιίας, των αερομεταφορών κ.α. Σε κάθε περίπτω-
ση όμως χρειάζεται να εκτιμήσουμε και τις αντοχές 
των νησιών μας. Δεν πρέπει να οικοδομηθούν όλες οι 
εκτάσεις, δεν πρέπει να συνεχίσουμε την αλόγιστη κα-
ταστροφή του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου των νησιών 
μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την εγκατάσταση των 
βιομηχανικών αιολικών πάρκων στα βουνά μας. Μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε άλλες μορφές ΑΠΕ όπως η 
ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμία, η υδροηλεκτρική».

Έχουμε την εντύπωση ότι σχεδόν έχετε «ρι-
ζώσει» στις Νομαρχιακές παλιότερα και τώρα 
στις Περιφερειακές εκλογές. Δε σας ενδιαφέ-
ρουν οι δημοτικές εκλογές;

Κ.Μ.: «Στις Νομαρχιακές εκλογές δεν είχα συμμετά-
σχει ποτέ. Το 2003-2010 υπήρξα δύο φορές εκλεγμέ-
νος δημοτικός σύμβουλος Πάρου με τις δημοτικές πα-
ρατάξεις της μειοψηφίας. Έβαλα υποψηφιότητα στις 
Περιφερειακές εκλογές τον Οκτώβριο του 2010 και 
εκλέχτηκα με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας. 
Στις εκλογές του 2014 και του 2019 είμαι εκλεγμένος 
με την πλειοψηφούσα παράταξη και επικεφαλής Πε-
ριφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως βλέπεται 
έχω περάσει και από τους δύο βαθμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γνωρίζω την λειτουργία τους αλλά 
και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν για την επίλυ-
ση των καθημερινών προβλημάτων των νησιών μας. 
Προσωπικά συμμετέχω στην αυτοδιοίκηση διότι θε-
ωρώ ότι είναι πιο κοντά στον πολίτη, αφουγκράζεται 
πιο εύκολα τα ζητήματα και αν κάποιος ασχολείται με 
ειλικρίνεια και εντιμότητα θα καταφέρει να βάλει ένα 
μικρό ή μεγάλο λιθαράκι για την πρόοδο της πατρίδας 
μας».

Πρώτο θέμα

Παράδοση θαλάμων απομόνωσης και υποδοχής στο Κ.Υ. Πάρου

Έκθεση μελιού στον Πειραιά



10 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020Απόψεις - Ειδήσεις

Δε βάζουμε 
μυαλό

Το τι έγινε το καλοκαίρι και το τι αγωνίες περά-
σαμε με το lockdown όλοι τα θυμόσαστε κι όλοι 
ευχόμαστε να μη μας συμβεί ξανά αυτό.

Το τι έφταιξε τότε και από εκεί που λέγαμε: 
«Δόξα Τω Θεώ», βρεθήκαμε να λέμε «Βοήθεια 
Παναγία Μας», είναι μία άλλη ιστορία για την 
οποία όμως δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι της 
κατάστασης, αλλά «βοήθησε» και η αλλοπρόσαλ-
λη προσέγγιση των γεγονότων από την πολιτεία 
(φουλ τα πλοία και όλα τα Μέσα συγκοινωνίας, 
καμία ενημέρωση ουσίας κλπ). Δε βάζω μέσα στις 
ευθύνες και τις χαζομάρες που έγιναν από επαγ-
γελματίες αφού μόνο λίγες δεν ήταν αυτές.

Πάμε στο σήμερα λοιπόν, που μάλλον έχει πε-
ρισσότερη ουσία από την παρελθοντολογία. Το 
νησί μας τα πάει μια χαρά πλέον. Αραιά και που 
κανένα κρούσμα με ρυθμό πολύ μικρό, λίγοι έχου-
με μείνει (μόνοι μας σχεδόν), και όσοι αλλοδαποί 
έχουν ξεμείνει από το καλοκαίρι είναι εκείνοι που 
έχουν οικία εδώ και πολύ καλά σκέπτονται «που 
να πηγαίνω τώρα στα Παρίσια και τα Λονδίνα» 
με τα όσα γίνονται εκεί με τα κρούσματα. Κάπως 
έτσι έχει η κατάσταση αυτή την εποχή γύρω από 
την κατάσταση με τον κορωνοϊό και σχεδόν μα-
καρίζουμε την τύχη μας που δε συμβαίνει στην 
Πάρο ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές.

Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι επιμένουν 
να κάνουν τα ίδια λάθη! Και εκεί πια δεν πρέπει 
να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, αλλά να αντιδρά-
σουμε άμεσα. Ας πάμε λοιπόν στην ουσία και να 
τονίσω αρχικά ότι και εμένα μου έχουν λείψει 
ειδικά τα μπαράκια και τα ξενύχτια με τις κραι-
πάλες. Μόνο που επειδή ο κύριος Covid-19 δεν 
αστειεύεται «έχω γίνει κότα και κάθομαι στα αυγά 
μου».

Ποδοσφαιρικός αγώνας του κυπέλου ΕΠΣ Κυ-
κλάδων στις 30 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Παροι-
κιάς. Να το γράψω όπως ακριβώς ήταν. Μέσα 
στο γήπεδο τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και 
έξω απ’ αυτό, στον δρόμο, ο χαμός του χαμού. 
Σύμφωνα με μετριοπαθή υπολογισμό πάνω από 
250 άτομα. Άλλοι στη μάντρα πίσω από το τέρμα, 
άλλοι κατήλθαν στη μάντρα πίσω από την εξέδρα 
κλπ. Αγώνας ποδοσφαίρου και πάλι στο ίδιο γή-
πεδο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τα ίδια! Ούτε 
στην αστυνομία ρίχνω τα βάρη ούτε πουθενά 
αλλού. Εμάς και μόνο εμάς βαραίνει η ανοησία.

Πάμε τώρα και στην άλλη χαζομάρα. Γεμίζουν 
οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο και 
φωτογραφίες από καταστήματα εστίασης και 
τους χορούς που ρίχνουν οι συμπολίτες μας ο 
ένας πάνω στον άλλον. Προφανώς και λόγω της 
οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει τα 
συγκεκριμένα καταστήματα θέλουν να δείξουν 
ότι μόνο σε εκείνα γίνονται τα φθινοπωρινά καλά 
γλέντια!

Για να ξέρουμε λοιπόν τι μας γίνεται! Συμμα-
ζευτείτε όλοι. Ούτε δεύτερο lockdown αντέχει το 
νησί, ούτε άλλα κρούσματα!

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ασθένεια, 
συμπάθεια 
και εκλογική 
εκστρατεία

«Σας περιμένω με αγάπη και χωρίς μάσκα, στο 
Lobby του νοσοκομείου για ένα ποτάκι, κουβέντα 
και ένα δωρεάν γρήγορο τεστ κορωνοϊού». Αυτή θα 
μπορούσε να ήταν μια πρόσκληση ενός πολιτικού με 
στυλ Ντόναλντ Τραμπ, μεσούσης της προεκλογικής 
εκστρατείας του, με την άδεια γιατρών, νοσηλευ-
τών και διάσημων λοιμωξιολόγων. Καθόλου απίθα-
νο να τη δούμε την πρόσκληση, από τον Αμερικανό 
Ασθενή, υποψήφιο για επανεκλογή στο αξίωμα του 
Προέδρου.

Μέχρι τώρα, γνωστοί πολιτικοί καλούσαν τους 
ψηφοφόρους τους σε γεύματα, δείπνα ή για τσάι, 
με στόχο να κερδίσουν την ψήφο και την εύνοια 
τους. Προσκλήσεις από παραθαλάσσιες καφετέρι-
ες, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια πολυτελείας, 
αλλά και μεζεδοπωλεία, ακόμη και παιδικές χαρές. 
Αυτά ήταν το πολιτικό «τρεντ» της εποχής προ κο-
ρωνοϊού. Με το ουισκάκι στο χέρι και τη φραπεδιά 
ή φρέντο αν προτιμάτε.

Σήμερα, τα πράγματα άλλαξαν και οι προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις απαγορεύονται. Ακυρώνονται 
τα πάντα. Ακόμη και οι παρελάσεις. Τα νούμερα και 
οι στατιστικές δημιουργούν εφιαλτικό σκηνικό σε 
εκατομμύρια απεγνωσμένων ανθρώπων. Ένας από 
τους πιο διάσημους ασθενείς, πολέμιος της μάσκας 
και αρνητής της ύπαρξης του κορωνοϊού την «πά-
τησε» κατά τα κοινώς λεγόμενα. Αλλά, όπως είδα-
με, μυαλό δεν έβαλε και κυκλοφορεί ενώ βρίσκεται 
σε καραντίνα με αυτοκίνητο, βάζοντας σε κίνδυνο 

όσους τον συνοδεύουν και φωτογραφίζεται χωρίς 
μάσκα, δηλώνοντας να μη μας φοβίζει ο κορωνοϊός. 
Βρισκόμαστε στο μέσον μιας πανδημίας, αναλογι-
ζόμενοι το εφιαλτικό σκηνικό του 19ου αιώνα, με 
ανθρώπους και ποντίκια να συναγωνίζονται στους 
λονδρέζικους υπονόμους και ο αθεόφοβος, στους 
πολυτελείς χώρους του νοσοκομείου, να αδιαφορεί 
με τα λεγόμενα του ακόμη και για τη Θεία Δίκη, τη 
Νέμεσις.

Εκτός κι αν η τραγωδία που έπληξε την υγεία του 
Προέδρου, της συζύγου του και των στενών συ-
νεργατών του, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
το γνωστό μας «περί όνου σκιάς». Εκλαϊκευμένα, 
πολύ κακό για το τίποτα, και στα σύγχρονα, fake 
news. Μας ταλαιπώρησε ειδησεογραφικά, γιατί το 
έπαιξε αρνητής της ύπαρξης του ιού, αλλά και ως 
πλανητάρχης. Μετά την ιχνηλάτηση των επαφών, 
πολιτικοί αναλυτές ξεκίνησαν να αναρωτιούνται, αν 
η απείθεια του προέδρου στα μέτρα υγιεινής προ-
στασίας, θα επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά το εκλο-
γικό αποτέλεσμα, σε λιγότερο από ένα μήνα.

Στην αρχή, σταμάτησαν ακόμη και τα στοιχήματα, 
μια και η τελευταία δημοσκόπηση του δείχνει να 
υπολείπεται του αντιπάλου του, πάνω από δέκα μο-
νάδες. Νέες δημοσκοπήσεις δεν έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, για να μετρηθεί πόσο επηρέασε 
η ασθένεια του, την απόφαση το εκλογικού σώμα-
τος. Συνήθως, η συμπάθεια λόγω ασθένειας, δίνει 
εκλογικούς πόντους από λύπηση. Όμως, το περίερ-
γο είναι ότι έγινε γρήγορα καλά, κάνει «τσάρκες» 
επικοινωνιακές και «μπορεί να ζητήσει ακόμη και 
το επόμενο ντιμπέϊτ να γίνει στην εντατική μονάδα! 
Άλλωστε, το κλέος του προεδρικού αξιώματος, τα 
απαιτεί!

Τραμπ είναι αυτός. Ανεξέλεγκτος. Το μόνο που κα-
ταλαβαίνει είναι, ότι στη ζωή, μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν σε θέματα υγείας μόνο όσοι έχουν εκατομ-
μύρια δολάρια. Κι αυτός έχει. Στην πλούσια Αμερική, 
οι φτωχοί που θα αρρωστήσουν θα πάνε σαν το 
«σκυλί στο αμπέλι». Γιατί οι υπηρεσίες υγείας δεν 
είναι τσάμπα. Πληρώνονται και πληρώνονται ακρι-
βά. Το δικό μας ΕΣΥ όσα κι αν του καταλογίζουμε, 
σώζει ζωές!

 Όσο για την πρόσκληση, τσάι και συμπάθεια στη 
ΜΕΘ, μη γελάτε. Με τον Τραμπ, έχουμε να κάνουμε 
και με μια προεκλογική εκστρατεία που διχάζει!

Επικίνδυνες 
περιοχές…

Απειλητικά κινείται πάνω από τη χώρα μας ο κορω-
νοϊός, αφού πολλές περιοχές ανά την επικράτεια βρί-
σκονται στο 3ο επίπεδο και μόλις ένα βήμα πριν μπουν 
σε lockdown όπως η Κοζάνη και η Καστοριά.

Το ζήτημα είναι πως σε λίγες ημέρες οι ειδικοί 
αναμένουν κατακόρυφη αύξηση των νέων 
κρουσμάτων λόγω του καιρού αφού από το τέλος 

Οκτωβρίου που θα αρχίσει η αισθητή πτώση της θερ-
μοκρασίας και οι πολίτες θα μπαίνουν σε κλειστούν 
χώρους, η μεταδοτικότητα του ιού αυξάνεται κατά 10 
φορές.

Οι 6 περιοχές της Ελλάδος που βρίσκονται σήμερα 
σε πορτοκαλί συναγερμό όπου έχουν επιβληθεί μέτρα 
περιορισμού είναι: Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Πέλ-
λα, Αχαΐα, Αττική.

ΤΑ 17 νησιά που σήμερα παρουσιάζουν υψηλό επι-
δημιολογικό φορτίο με βάση τους παράγοντες που 
συνυπολογίζουν οι επιστήμονες είναι: Νάξος, Ύδρα, 
Πόρος, Σπέτσες, Αίγινα, Αγκίστρι, Ζάκυνθος, Κύθνος, 
Κέα, Λέσβος, Σάμος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, 
Σίκινος, Φολέγανδρος, Ίος.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood

Παλιές 
ιστορίες

Την εποχή που ξέσπασε η επανάσταση, οι περισσότε-
ρες περιοχές της Ελλάδας είχαν χωριστεί σε επαρχίες 
στα πρότυπα του φεουδαλικού συστήματος, που είχαν 
σαν διοικητή έναν Έλληνα κοτζαμπάση. 

Οι κοτζαμπάσηδες ζούσαν όπως οι δυτικοί ευγενείς 
και σε πολλές περιπτώσεις κατασκεύαζαν οικόσημα 
και έδιναν δυτικούς τίτλους στον εαυτό τους. Οι κοτζα-
μπάσηδες τα είχαν καλά με τον Σουλτάνο κυρίως, αν 
του απέδιδαν ικανοποιητικούς φόρους! Αποδέχτηκαν 
την επανάσταση, παρ’ όλο που πολλοί απ’ αυτούς στην 
πορεία αποκεφαλίστηκαν.

Η πρώτη μεγάλη διαμάχη που παρ’ ολίγο να τινάξει 
στον αέρα την επανάσταση, ήταν μεταξύ των πολιτι-
κών (κοτζαμπάσηδων) και των στρατιωτικών. Οι πρώ-
τοι θεωρούσαν τους δεύτερους αμόρφωτους και άξε-
στους και δεν ήθελαν να τους δώσουν κανένα πολιτικό 
ρόλο. Η διαμάχη αυτή προκάλεσε και την φυλάκιση του 
πλέον ικανού στρατιωτικού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Οι πλέον σημαντικοί Παριανοί πολιτικοί ήταν ο Πανα-
γιώτης Δημητρακόπουλος και ο Φραγκίσκος Κρίσπης 
Μαύρος. Ο Φρ. Κρίσπης Μαύρος υπέβαλε με υπόδειξη 
του Καποδίστρια, πρόταση περί απαγόρευσης της εκ-
προσώπησης των στρατιωτικών στις εθνικές συνελεύ-
σεις. Η πρόταση απορρίφτηκε με κύριο αντιδρώντα τον 
στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη, αλλά συνέβαλε στην 
διαμάχη πολιτικών-στρατιωτικών.

Ο Φρ. Κρίσπης Μαύρος στάθηκε στο πλευρό του 
Καποδίστρια και έλαβε πολλές κυβερνητικές θέσεις. 
Στις 2/2/1829 διορίζεται «Προσωρινός διοικητής των 
φρουρίων της Άνω Μεσσηνίας» (Μοθώνης) και αργό-
τερα νομάρχης Αργολίδας «προϊστάμενος της πρώτης 
τη τάξη νομαρχίας του Κράτους».

Ο Καποδίστριας όμως, θεωρείτο από τους Αγγλο-
γάλλους ως εκφραστής των ρωσικών συμφερόντων 
με αποτέλεσμα να προστεθεί ένας ακόμη εθνικός δι-
χασμός μεταξύ των φιλογάλλων και των φιλορώσων! 
Τον Σεπτέμβριο του 1832 δολοφονήθηκε ο πρόκρι-
τος της Πάρου Μιχαήλ Ιωάννου Κρίσπης, από σώμα 
άτακτων Κεφαλλονιτών υπό την αρχηγία του Ανδρέα 
Χαλκιά. Η δολοφονία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως πο-
λιτική στο πλαίσιο της παραπάνω διαμάχης. Ο Μιχαήλ 
Κρίσπης ήταν αντικαποδιστριακός και η σύζυγός του 
ήταν η Κατίγκω από την οικογένεια Μάτσα.

Ο ερχομός του Όθωνα δεν ηρέμησε τα πνεύματα 
γιατί όπως είναι λογικό, θεωρήθηκε εκπρόσωπος του 
φιλογαλλικού κόμματος. Η πλέον σοβαρή όξυνση ήταν 
η επανάσταση στις 3/9/43 με πρωταγωνιστές τους Δ. 
Μακρυγιάννη, Α. Μεταξά και Καλλέργη, που είχε υπο-
χρεώσει τον βασιλιά Όθωνα να αποδεχτεί την εκλογή 
πληρεξουσίων για την κατάρτιση του συντάγματος του 
1844.

Στην Πάρο κύριοι διεκδικητές των δύο θέσεων των 
πληρεξουσίων, ήταν ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος 
(γιος του Παναγιώτη), ο Φρ. Κρίσπης Μαύρος και ο 
Ζώρζης Μάτσας Μαυρογένης. Ο Δημήτρης Γεωργακό-
πουλος ήταν κοινής αποδοχής, αλλά η διαμάχη αφο-
ρούσε τους άλλους δύο! Ο Φρ. Κρίσπης Μαύρος ήταν 
με τους αντιοθωνικούς και ο Ζ. Μάτσας Μαυρογένης 
με τους φιλοοθωνικούς! Ξέσπασαν επεισόδια τότε με 

αφορμή την εγκυρότητα των εκλογών (η μια παρά-
ταξη κατηγορούσε την άλλη για νοθεία). Έγιναν δύο 
συνελεύσεις με σκοπό την εκλογή πληρεξουσίων, η μία 
υπό την προεδρία του δημάρχου Παροικιάς Θεόδωρου 
Καμπάνη που εξέλεξε τους Δημήτρη Γεωργακόπουλο 
και Φρ. Κρίσπη Μαύρο και η άλλη με επικεφαλής τον 
Δ. Χαμάρτο που εξέλεξε τους Δημήτρη Γεωργακόπου-
λο και Ζ. Μάτσα Μαυρογένη! Τελικά, μετά από πολλές 
ενστάσεις και γραφειοκρατικές διαμάχες, αναγνωρί-
στηκε η εκλογή των Δημήτρη Γεωργακόπουλο και Ζ. 
Μάτσα Μαυρογένη. Πάντως, το επόμενο έτος (1844) 
ο Φρ. Κρίσπης Μαύρος εξελέγη βουλευτής.

Η οικογένεια Καπαρού ζούσε τότε στον Κώστο όπου 
ήταν πάρεδρος ο Ιωάννης Καπαρός. Ο Ιωάννης Καπα-
ρός ως «εκλογέας Κώστου» συμμετείχε στην εκλογή 
των Δημήτρη Γεωργακόπουλο και Ζ. Μάτσα Μαυρο-
γένη. Ο Όθων Καπαρός (παππούς του γιατρού Όθωνα 
Κάπαρη) γεννήθηκε το 1844 και βαπτίστηκε Αθανά-
σιος Όθων προς τιμήν του βασιλιά! Τη συνήθεια αυτή 
είχαν κι άλλες παριανές οικογένειες όπως, πχ ο Όθων 
Παπαβασιλείου με καταγωγή από την οικογένεια Μαυ-
ρογένη.

Πάντως, ο Εμμανουήλ Καπαρός είχε φιλικές σχέσεις 
με τον Κωνσταντίνο μοναχογιό του δολοφονηθέντος 
Μιχάλη Κρίσπη, ο οποίος εξελέγη επανειλημμένως 
βουλευτής Παροναξίας. Ο Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει 
τον γιο του Εμμανουήλ, Ιωάννη και είχε δανείσει μέρος 
των χρημάτων με τα οποία ο Εμμανουήλ αγόρασε το 
1879 την μονή του Αγίου Ιωάννου Επταβρύσης.

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα –που υπογράφει 
ο κ. Γιώργος Καπαρός- είναι με την άδεια της ηλε-
κτρονικής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΪΚΗ, πωλείται 
3άρι διαµέρισµα, µε πάρκινγκ, σε 
εξαιρετική περιοχή και µε επενδυτική 
προοπτική. 4ος όροφος, προσόψεως,  
φωτεινό, καλαίσθητο, σε άριστη κατά-
σταση. Τιµή: 180.000€. Πληροφορίες: 
6978 449 306

ΜΑΡΑΘΙ στον κάµπο πίσω από το 
ξενοδοχείο, πωλείται έκταση 8,5 
στρέµµατα. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλ. 6940 860 673

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ,
ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6973 
599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 1ου 
ορόφου, 90 τ.µ. κατάλληλος για 
κατοικία ή για επαγγελµατική στέγη, 
3/χωρο, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, 
πρόσοψη στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλατεία Μαντώ Μαυρο-
γένους, ενοικιάζονται στούντιο για 
τη χειµερινή σεζόν, έως και τέλος 
Μαΐου. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 
077 493

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται δωµάτιο 
για ένα άτοµο, µε w.c., κουζίνα, και 
wifi , κοντά στο δηµαρχείο για όλο το 
χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ/ΑΠΟΘΗΚΗ/ΓΚΑΡΑΖ/
ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ζητείται προς 
ενοικίαση για όλο το χρόνο, 200 – 
400 τ.µ., µαζί µε διαµέρισµα, έξω 
από την πόλη, ήσυχο µέρος, ή ΣΠΙΤΙ
µε πολύ µεγάλο χώρο εργασίας. Τηλ. 
22840 23368

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 
επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε κυρία 
για το µοίρασµα των εξόδων. Τηλ. 
επικοινωνίας: 698 459 7679

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθο-
πωλείο Ντίνα στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς, για µόνιµη απασχόληση 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 077 052

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται, από 
µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για 

εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΚΟΠΕ-
ΛΑ ζητείται για µόνιµη εργασία από 
εταιρεία στη Μάρπησσα. Απαραίτητα 
προσόντα, άριστη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ, λογιστικές γνώσεις, επι-
κοινωνιακή ικανότητα. Αποστολή 
βιογραφικών στο: fr.ni@hotmail.gr, 
τηλ. 6981 024 986

Ζητούνται άτοµα για 12µηνη απασχό-
ληση σε τεχνική εταιρεία.
1) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ µε 
γνώση σε ηλεκτρολογικά-υδραυλικά 
σε σχέση µε πισίνα υδροµασάζ. 
Προηγούµενη εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
2) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
επιθυµητά προσόντα: Ανεπτυγµένη 
ικανότητα επικοινωνίας, οργανω-
τικές δεξιότητες, µεθοδικότητα και 
συνέπεια στη διαχείριση εγγράφων, 
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών 
project και σύνταξη προσφορών προς 
τους συνεργάτες. Πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων. Αποστολή βι-
ογραφικών στο mail: parospicinity@
gmail.com

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

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι εσωτε-
ρική για φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου 
ή για οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Παροικιάς. Τηλ. 699 8030 913

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ YANMAR 21HP πω-
λείται µε φρέζα, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. 693 480 4828

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA GL240
µε κουβά πωλείται, µε ή χωρίς τα 
παρελκόµενα, (φρέζα, αλετράκι, 
καταστροφέας). Τηλ. 697 7070 182

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 
6977 082 425. Ώρες επικοινωνίας, 
14:00 - 19:00

Πωλούνται από κατασκευαστή τα εξής ακίνητα:
Περιοχή ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας
1. Μεζονέτα 183 τμ, τιμή 235.000€
2. Ισόγειο διαμέρισμα 170 τμ, 220.000€
3. Μονοκατοικία με πισίνα, γεώτρηση, ελιές, 353 τμ, 450.000€
4. Οροφοδιαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
5. Διώροφο σπίτι 200 τμ, μεγάλη θέα, τιμή 250.000€
6. Διαμέρισμα 68 τμ με σκεπαστή βεράντα 15 τμ, τιμή 65.000€
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας
7. Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
8. Διαμέρισμα 200 τμ, βεράντες με θέα το λιμάνι, τιμή 250.000€
Περιοχή ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
9. Διαμέρισμα 1ου ορόφου μεγάλες βεράντες με θέα Αντίπαρο, τιμή 125.000€
10. Διαμέρισμα ισογείου 70 τμ, βεράντες, τιμή 105.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ
11. Μονοκατοικία διώροφη με ξενώνα, πισίνα, κήπο, κοντά στη παραλία, 325 τμ, 
τιμή 480.000€
12. Ισόγειο διαμέρισμα 157 τμ με πισίνα, βεράντες με πέργκολες, κοντά στην παρα-
λία, τιμή 250.000€
13. Διαμέρισμα 1ου ορόφου 134 τμ, βεράντα με θέα, κοντά στην παραλία, τιμή 
220.000€
14. Οικόπεδο 650 τμ με Άδεια οικοδομής για 240 τμ συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48τμ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 250.000€
15. Μάγγανο διαμέρισμα 251 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 250.000€
16. Μάγγανο διαμέρισμα 118 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 150.000€
17. Μάγγανο ισόγειο διαμέρισμα 370 τμ, με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, τιμή 
400.000€
18. Κτήμα οικοδομήσιμο στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 στρέμματα, θέα προς Φάραγγα, 2,5 
χλμ από θάλασσα, τιμή 85.000€
19. ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τμ με κατοικία 85 τμ, με μύλο, πηγάδι, αποθήκη, πολ-
λές ελιές και άλλα οπωροφόρα, θέα το μοναστήρι Θαψανών και θάλασσα, 15 λεπτά 
από Παροικία, τιμή 125.000€
www.paroshomes.livadas.de, email: angellivada@yahoo.com, τηλ. 6932 285 768

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
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) - 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€∆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  Αριανούτσος Ανδρέας του Φραγκίσκου και της Αθανασίας το γένος Χρι-

στοφόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Μπρόμη Μα-
ρία του Θεόδωρου και της Βασιλικής το γένος Στεφανιδάκη, που γεννήθηκε στον 
Χολαργό και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στη Λαμία.

Σχολή διαιτησίας 
Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων προτίθεται να λειτουργήσει σχολή δι-

αιτησίας στη Σύρο και σε όποιο νησί των Κυκλάδων υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον. 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16-35 ετών. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας –αποστολή αιτήσεων 22810-82888, epskykladon@gmail.com ενώ οι 
αιτήσεις γίνονται από 20/10/2020 μέχρι 20/11/2020. Τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά είναι:

- Αίτηση (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, ημ. γέννησης, κινητό τηλ, mail, διεύθυν-
ση και νησί)

- Γνωμάτευση παθολόγου ή καρδιολόγου
- Γνωμάτευση οφθαλμιάτρου
- Ποινικό Μητρώο
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Τίτλος σπουδών (Γ’ γυμνασίου και άνω).
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Ερώτηση για 
την οικία 
Γλέζου

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδή-
μα, έκανε ερώτηση στα υπουργεία Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, και Εσωτερικών, με την οποία ζητάει να 
μην γκρεμιστεί το σπίτι της μητέρας του Μανώλη Γλέ-
ζου στη Μάρπησσα.

Η βουλευτής αναφέρει στην ερώτησή της ότι ο Μ. 
Γλέζος που καταγόταν από τη Νάξο και την Πάρο, 
αφού η μητέρα του, Ανδρομάχη Ναυπλιώτη, γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στη Μάρπησσα, σε ένα υστεροαναγεν-
νησιακό αρχοντικό του 1747 στην πλατεία του Αγίου 
Νικολάου, στο κέντρο της Μάρπησσας. 

Όπως σημειώνει «Το σπίτι αυτό, εκτός της ίδιας της 
αξίας του σαν παραδοσιακό οικοδόμημα, στεγάζει 
επίσης την ιδιαίτερη ιστορία των παιδικών και εφη-
βικών χρόνων της μητέρας του Μανώλη Γλέζου, για 
την οποία ο ίδιος έλεγε  χαρακτηριστικά ότι “η πιο 
σημαντική ανάμνηση της ζωής μου δεν είναι η σημαία 
αλλά η μάνα μου”. Το αρχοντικό πωλείται από την Αν-
δρομάχη Ναυπλιώτη στην οικογένεια Γαβαλά το 1927 
και έως τότε που παρέμενε σε σχετικά καλή κατάστα-
ση νοικιαζόταν ως τελωνείο λόγω της κεντρικής του 
θέσης και παράλληλα ως κατοικία του τελώνη. Το 
1989 το αρχοντικό, γνωστό πλέον ως κτίσμα Γαβαλά, 
ανακηρύσσεται διατηρητέο με απόφαση του υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Το σπίτι παραμένει παραδομένο στη 
φθορά των χρόνων, παρά τις προσπάθειες αρκετών 
ανθρώπων που κατά διαστήματα έχουν ενδιαφερθεί 
για την τύχη του, με χαρακτηριστικό την προσπάθεια, 
κάποτε, του δήμου για τη μεταβίβαση του αρχοντικού 
στη δικαιοδοσία του με στόχο τη διάσωσή του. Αυτή η 
προσπάθεια, όμως, δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Η αρχιτέκτονας και σύμβουλος της δημοτικής κοι-
νότητας από την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Όλγα Ισι-
γώνη είχε δηλώσει το 2016: “Το κτίσμα πρέπει να 
παραχωρηθεί εκ νέου στον δήμο και να εξευρεθούν 
χρήματα για την επισκευή του υπό την εποπτεία της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας. Μπορεί να διερευνηθεί 
επίσης η δυνατότητα ένταξης στα χρηματοδοτικά 
προγράμματα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας”.

Όπως έχει δημοσιευθεί το 2016 στην «Εφ.Συν.» ο 
τότε δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος, τονίζοντας 
ότι το κόστος αποκατάστασης του κτίσματος προσεγ-
γίζει το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ, είχε δηλώσει: “Βε-
βαίως είναι στολίδι για τον τόπο μας, ωστόσο ο δήμος 
έχει άλλες προτεραιότητες, όπως τα αρχαία Λατομεία 
της Πάρου. Εάν ενδιαφερθεί το υπουργείο Πολιτισμού 
έχει καλώς. Η δημοτική αρχή ουδεμία δυνατότητα δι-
αθέτει ανάληψης του κόστους όπως και ανάληψης 
της ευθύνης για την ασφάλεια των διερχομένων”.

Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένη την αξία 
που έχει το συγκεκριμένο κτίσμα στην πολιτισμική και 
πολιτική μας ιστορία,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 
1. Πού βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με την τύχη 

του συγκεκριμένου ιστορικού οικήματος;
2. Το συγκεκριμένο σπίτι έχει χαρακτηριστεί διατη-

ρητέο, επομένως ποια η ευθύνη του Κράτους για την 
διάσωσή του;

3. Ο δήμος ή το υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμό-
διο για τη διάσωση του κτιρίου; 

4. Υπάρχει προοπτική συγχρηματοδότησης της διά-
σωσής του από τον προϋπολογισμό του δήμου και του 
υπουργείου Πολιτισμού;

5. Ποιο είναι σήμερα το κόστος αναστήλωσης του 
συγκεκριμένου σπιτιού;

6. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτι-
σμού από το δήμο; 

7. Υπάρχει δυνατότητα ένταξης της διάσωσης του 
συγκεκριμένου αρχοντικού στα συγχρηματοδοτούμε-
να προγράμματα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας;».

Τα λάθη του ΜέΡΑ25
Για ακόμη μία φορά ερώτηση του ΜέΡΑ25 που αφο-

ρά το νησί μας, έχει κενά… Το κόμμα μπορεί να μη 
διαθέτει βουλευτή στο Νομό Κυκλάδων, αλλά παρόλα 
αυτά μέσω μελών του ενημερώνεται για διάφορα θέ-
ματα, που στη συνέχεια προωθούν οι βουλευτές του 
ως ερωτήσεις τη βουλή.

Είναι σαφές όμως ότι εκείνοι που ενημερώνουν τους 
βουλευτές του κόμματος για τα θέματα των Κυκλάδων 
δεν έχουν πλήρη ενημέρωση και έτσι μένουν κενά.

Για το θέμα η κ. Όλγα Ισιγώνη-Τζαννετάκη, που 
αναφέρεται σε δική της παρέμβαση το ΜέΡΑ25 ση-
μείωσε:

«Η ερώτηση της βουλευτού είναι ελλιπής διότι κα-
νένα δήμαρχος δεν ενδιαφέρθηκε για την αναστήλω-
ση του, κανένας δήμαρχος δεν έκανε αποδεκτή την 
δωρεά που έγινε δυο φορές αλλά και τις δυο φορές 
απερρίφθη μετ επαίνων, διότι κατά την εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου ήταν πολύ μεγάλο 
το ποσό για την αναστήλωση του και την μετατροπή 
του σε πολιτιστικό κέντρο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση 
ήθελε ο δήμος.

Ακόμα, το κτήριο έχει δωριθεί στο ελληνικό δημόσιο, 
μετά την παραπομπή των ιδιοκτητών στον εισαγγελέα 
για παραμέληση του ακινήτου τους από τον δήμο.

Δεν γνωρίζω από που συνέλλεξε η βουλευτής τα 
στοιχεία που παραθέτει στην ερώτηση της, απλά θα 
μπορούσε να μπει στη σελίδα της επιτροπής υποστή-
ριξης του παραδοσιακού οικισμού της Μάρπησσας, 
ώστε να μην έχει ανακρίβειες, ειδικά ως προς τη δη-
μοτική αρχή και την διπλή άρνηση της για την αποδο-
χή της δωρεάς».

Το κτίσμα
Για το κτίσμα της Μάρπησσας ο Σπ. Δελ. Ναυπλιώ-

της, γράφει:
«Το υστεροαναγεννησιακό αρχοντικό με την καλυμ-

μένη βεράντα στον όροφο, στην πλατεία του Αγίου 
Νικολάου, στο κέντρο της Μάρπησσας Πάρου, πνέει 
τα δομικά του λοίσθια!

Κτίσμα του 1747, από την επιφανή οικογένεια Πα-
παδοπούλου (που καταγόταν και ο Άγιος Κύριλλος 
Παπαδόπουλος) από Συριανό συγκρότημα τεχνιτών 
εξειδικευμένων, που είχαν ανοικοδομήσει και άλλα 
κτίσματα στην Παροικιά και στα χωριά που ατυχώς 
δεν υπάρχουν πια, είχαν δημιουργήσει το 1700 και 
1800 μία διαλάμψασα οικοδομικώς Πάρο. Δυστυχώς 
όμως τα υλικά που χρησιμοποιούσαν δεν ήσαν μα-

κρόχρονης ζωής, παρά την παρέμβαση του μαρμάρου 
κυρίως όμως για καλλώπισμα, θυρώματα, παράθυρα 
κλπ. Το μπετόν δεν ήταν ακόμη σε χρήση. Οι παλαιό-
τεροι είχαν να διηγηθούν την ομορφιά των κτισμάτων 
και κυρίως στο χωριό Μάρμαρα. Αυτά πριν εκατόν 
πενήντα χρόνια.

Το αναφερόμενο αρχοντικό μένει στην οικογένεια 
Παπαδοπούλου ως το 1860. Μετά περιέρχεται στην 
οικογένεια Δελαγραμμάτη, αφού ο Τζωρζάκης Συμ. 
Δελαγραμμάτης νυμφεύεται την Ανδρομάχη Παπαπ-
δοπούλου. Εν συνεχεία, το 1878 προικοδοτείται στην 
κόρη τους Κόνα Βασιλικώ Δελαγραμμάτη που πα-
ντρεύεται τον εκ Νάξου ασκούντα χρέη δικηγόρου και 
ειρηνοδίκη Γεώργιο Κων. Ναυπλιώτη, που διετέλεσε 
τρεις τετραετίες δήμαρχος του Δήμου Μάρπησσας. Ο 
Τζωρζάκης Δελαγραμμάτης ήταν σχεδόν ισόβιος δή-
μαρχος Υρίας και μετά δήμαρχος Μάρπησσας. Εδώ 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ο Κώστας Ναυπλιώτης 
(βουλευτής), ο Δελαγραμμάτης Ναυπλιώτης, ιδιοκτή-
της της Ηλεκτρικής Εταιρείας Πάρου από το 1926 και 
η αδελφή τους Ανδρομάχη, μητέρα του Μανώλη Γλέ-
ζου. Και στην Παροικιά, το διώροφο σπίτι, δίπλα στη 
μεσαία βρύση του Μαυρογένη, ήταν ιδιοκτησία της 
οικογένειας Γεωργίου Κων. Ναυπλιώτη με τα αρχικά 
γράμματα στο μαρμάρινο μπαλκόνι Γ.Κ.Ν. 1885. Το 
σπίτι στη Μάρπησσα πουλήθηκε από την Ανδρομάχη 
Γλέζου στην οικογένεια Γαβαλά το 1927 που παρα-
μένει έως σήμερα. Από τότε και μέχρι που ήταν σε 
καλή κατάσταση, ενοικιαζόταν ως τελωνείο λόγω της 
κεντρικής του θέσης και συγχρόνως κατοικία του τε-
λώνη λόγω των πολλών χώρων.

Το ισόγειο αποτελείται από ένα μεγάλο βοηθητικό 
χώρο με τζάκι που εκεί γίνονταν οι βαριές οικογενεια-
κές δουλειές, από το ζύμωμα του ψωμιού, το πλύσιμο 
ρούχων κλπ, ως την αποθήκευση των καρπών και των 
φρούτων, αφού η οικογένεια είχε αρκετά κτήματα.

Το ισόγειο είχε και δύο προς τη δύση μαγαζιά. Ο 
όροφος έχει τη σκεπασμένη με  οξυκόρυφα τόξα βε-
ράντα, στηριγμένη σε λεπτούς κίονες και την είσοδο 
προς τα κύρια δωμάτια. Ήταν το living room ή σάλα 
και δύο υπνοδωμάτια που είχαν θέα με δύο μεγάλα 
παράθυρα προς το Δρυό και τη θάλασσα. Από τη βε-
ράντα ήταν και η είσοδος για το μαγειρείο και στη 
συνέχεια σε μια μεγάλη τουαλέτα. Το σπίτι έχει ένα 
μοναδικό κτιριολογικό στοιχείο. Η βορειοανατολική 
γωνία είναι κομμένη και έχει γίνει παράθυρο με μαρ-
μάρινο πλαίσιο, όπως όλα τα ανοίγματα εξωτερικά και 
εσωτερικά.

Στους τοίχους των όψεων υπήρχαν πιάτα φαγιάνς. 
Είχαν μείνει αξέχαστα σους παλαιούς Μαρπησσαίους 
τα προεκλογικά δημοτικά βράδια με φωτισμένο το αρ-
χονταρίκι».

Το θέμα της εβδομάδας
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Κακούργημα 
η κακοποίηση 
ζώων

Με συλλήψεις και παραπομπή στο Αυτόφωρο απει-
λούνται όσοι κακοποιούν ζώα, σύμφωνα με νέα εγκύ-
κλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία μετά 
τα πρόσφατα περιστατικά βίας και βασανισμού ζώων, 
ζητεί την αυστηρή τήρηση του νόμου. 

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Όλγα Σμυρ-
λή, με την εγκύκλιο της, καλεί τους εισαγγελείς όλης 
της χώρας να επιλαμβάνονται άμεσα και να κινούν την 
αυτόφωρη διαδικασία, υπογραμμίζοντας για άλλη μία 
φορά την ανάγκη άμεσης εποπτείας για την τήρηση 
του νόμου σε κάθε περίπτωση κακοποίησης, σκληρής 
συμπεριφοράς και αξιωτικής αντιμετώπισης των ζώων.

Οι πρόσφατες πάντως περιπτώσεις κακοποίησης 
ζώων οδήγησαν τον αρμόδιο υπουργό, Μάκη Βορί-
δη, να εξαγγείλει αυστηροποίηση της νομοθεσίας με 
μετατροπή του αδικήματος για την κακοποίηση των 
ζώων από πλημμέλημα σε κακούργημα. Αντιμέτωποι 
με ποινές κάθειρξης που θα κυμαίνονται από 5 έως 10 
χρόνια θα βρίσκονται όσοι βασανίζουν και κακοποι-
ούν ζώα υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή 
η σχετική νομοθετική διάταξη, την οποία προετοιμάζει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα μετατρέπει 
το αδίκημα της κακοποίησης ζώων από πλημμέλημα 
σε κακούργημα. Για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση 
στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί 
εντός του 2020. 

Τέλος, τα τελευταία αποτρόπαια περιστατικά βασα-
νισμού ζώων ξεχείλισαν το ποτήρι ενός επαναλαμβα-
νόμενου εγκλήματος, καθώς κάθε μήνα στην Ελλάδα 
συλλαμβάνονται 25 άτομα για κακοποίηση ζώων. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας για 
το Α’ εξάμηνο του 2020 (Ιανουαρίου – Ιουνίου) είχαν 
υποβληθεί 2.644 καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, 
είχαν σχηματιστεί 778 δικογραφίες και έγιναν 148 
συλλήψεις.

Η ιστορία στη νομοθεσία
Σύμφωνα με το Report Animal Abuse Greece 

(reportanimalabusegreece.blogspot) το 1848 δημο-
σιεύθηκε ο «Νόμος κατά ζωοκλοπίας και ζωοκτονίας», 
που τιμωρούσε τον ζωοκλόπο ή ζωοκτόνο αλλά και 
τον συνεργό του με πρόστιμο ή χρηματική ποινή, δι-
πλάσια της τιμής του εν λόγω ζώου, ενώ αυτός που 
τον αποκάλυπτε, δηλαδή ο μάρτυρας, λάμβανε ως 
αμοιβή ολόκληρο το ύψος της ποινής του δράστη. Το 
αδίκημα θεωρείται τότε πταίσμα. Επίσης, την ίδια χρο-
νιά δημοσιεύθηκε ο Νόμος «Περί θανατώσεως των 
περιπλανωμένων ζώων χοίρων και αιγών εντός αλ-

λοτρίας ιδιοκτησίας», με τον οποίο επιτρεπόταν στους 
αγροφύλακες να θανατώνουν χοίρους και κατσίκες 
που περιπλανιόνταν χωρίς επιτήρηση σε ξένες ιδιο-
κτησίες.

Το 1867 δημοσιεύθηκε ο Νόμος «Περί ζωοκλο-
πής και ζωοκτονίας» σύμφωνα με τον οποίο όποιος 
ζωοκλόπος/ζωοκτόνος συλλαμβανόταν, οδηγούνταν 
απευθείας στο δικαστήριο και δικαζόταν σε βαθμό 
πλημμελήματος, ενώ προβλεπόταν αποζημίωση για 
τον ανακαλύψαντα τον δράστη.

Το 1911 δημοσιεύτηκε ο Νόμος «Περί ζωοκλοπίας 
και ζωοκτονίας» με αυστηρότερες ποινές στερητικών 
της ελευθερίας και χρηματικές κατά των δραστών ζω-
οκλόπων και ζωοκτόνων, επεκτεινόμενες και κατά των 
συνεργών τους.

Το 1917 δημοσιεύθηκε ο Νόμος «Περί προστασίας 
των ζώων» με τον οποίο προστατεύεται κάθε ζώο κι 
όχι συγκεκριμένη κατηγορία ζώων. Για πρώτη φορά 
θεσπίζεται για κάθε ζώο η προστασία του από τον βα-
σανισμό, την κακοποίηση και τη σκληρή μεταχείρισή 
του. Επίσης, προβλέπεται η ευθανασία σε ζώα πάσχο-
ντα από ασθένεια άνευ θεραπείας ή αρκετά ηλικιωμέ-
να, με αναγκαία την κτηνιατρική γνωμάτευση. 

Το 1978 δημοσιεύτηκε το Νομοθετικό Διάταγμα 
«Περί καταπολεμήσεως της εχινοκοκκιάσεως-υδατι-
δώσεως, της λύσσης και των λοιπών ζωοανθρωπο-
νόσων», ο οποίος προέβλεπε την καταγραφή και σή-
μανση όλων των σκύλων, και υποχρέωνε σε ετήσια 
κτηνιατρική εξέταση και εμβολιασμό.

Το 1981 ο Νόμος «Περί Προστασίας των Ζώων», 
για τη χορήγηση κατάλληλης κι επαρκούς τροφής και 
νερού, εξασφάλισης άνετου, υγιεινού και προσαρμο-
σμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου κατά-
λυμα. Τίθενται για πρώτη φορά έννοιες, όπως η εγκα-
τάλειψη ενός ζώου, το πλαίσιο για την ορθή διαβίωση 
τους, ο προάγγελος της, λεγόμενης σήμερα, παθητικής 
κακοποίησης, η χειρουργική επέμβαση με αναισθησία 
και το πλαίσιο των πειραμάτων, διατάξεις που ισχύουν 
έως και σήμερα. 

Το 1992 κυρώνεται η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των ζώων συντροφιάς» με το Νόμο 2017 
με τον οποίο προστατεύονται δικαιώματα των ζώων 
δια μέσου απαγορεύσεων, όπως η προστασία τους από 
σκληρή εκγύμναση που υπερβαίνει τις φυσικές τους 
δυνάμεις κλπ.

Το 1995 δημοσιεύεται η Υγειονομική Διάταξη «Περί 
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων».

Το 2003 δημοσιεύεται ο Νόμος «Ζώα συντροφιάς, 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» που 
καθορίζει αναλυτικά τους ορισμούς των ζώων συντρο-
φιάς και των αδέσποτων ζώων, τις υποχρεώσεις κατό-
χων ζώων συντροφιάς.

Το 2012 ψηφίζεται ο Νόμος «Για τα δεσποζόμενα 
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία 
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό». Θεσπίζονται αυστηρότατες 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ευχαριστίες 
Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, με επιστολή 
του ευχαρίστησε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Φιλήμο-
να Ζαννετίδη, για τη συμβολή του στην επίλυση προ-
βλημάτων του πρωτογενή τομέα. 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«κε αντιπεριφερειάρχη,  
Εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου και των υπη-

ρεσιών του δήμου Πάρου, νιώθω την υποχρέωση να 
σας ευχαριστήσω για το πνεύμα συνεργασίας και αλ-
ληλεγγύης που επέδειξε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
και εσείς προσωπικά ως θεματικός αντιπεριφερειάρ-
χης Πρωτογενούς Τομέα και την άμεση ανταπόκρισή 
σας στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση του εκσυγ-
χρονισμού των Δημοτικών Σφαγείων Πάρου.  

Το αμέριστο ενδιαφέρον σας και οι συμβουλές σας 
ως προς τη βέλτιστη διαχείριση των σφαγείων και την 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την τόνωση του πρω-
τογενή τομέα του νησιού, που προέρχονται από τις 
γνώσεις σας και την πολυετή εμπειρία σας, αποδεί-
χθηκαν πολύτιμες για την στήριξη της οικονομίας και 
του κτηνοτροφικού κόσμου της Πάρου.  

Εκτιμώ ειλικρινά την αρωγή της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την 
ευημερία της τοπικής κοινωνίας και είμαι βέβαιος ότι 
θα συνεχιστεί και στο μέλλον».

Πεζοπορία με 
τον ΧΟΝ

Την πρώτη πεζοπορία για την περίοδο 2020-2021, 
θα πραγματοποιήσει το τμήμα πεζοπορίας του Χορευ-
τικού Ομίλου Νάουσας την Κυριακή 25/10/20, τηρώ-
ντας όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς. 

Η εκδήλωση ανήκει στην ομάδα εξορμήσεων με τον 
τίτλο: «Εξερευνούμε πεζοπορώντας» που διοργανώνει 
ο Όμιλος, με σκοπό να γνωρίσουμε λίγο παραπάνω 
σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του νησιού μας.

Σημείο συνάντησης είναι ο χώρος στάθμευσης μπρο-
στά απ’ το σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στο εμπορι-
κό κέντρο της Μάρπησσας, λίγο πριν τη διασταύρωση 
προς Πίσω Λιβάδι και Λογαρά στις 10.45 το πρωί και 
οι περιπατητές θα ακολουθήσουν τη διαδρομή «Ξε-
χωριανή» Μάρπησσας, Αϊ Γιάννης, Πίσω Λιβάδι, Άγιος 
Νικόλαος, Λογαράς και Θαλασσίτης, και παραλιακά 
Πούντα-Μάρπησσα. Η διάρκεια της πεζοπορίας είναι 
μιάμιση ώρα.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται 
σε άτομα άνω των 18 ετών ή και μικρότερης ηλικίας 
συνοδευόμενα από ενήλικα, Οι συμμετέχοντες πρέπει 
να έχουν μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπι-
σκότα ή μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα 
ρούχα και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, 
και να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις 
ώρες πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλ-
λεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο email 268anthe@gmail.com
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Ήττα 
Μαρπησσαϊκού

Την ήττα με 89-47 δέχθηκε ο Μαρπησσαϊκός για το 
πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, από την ΑΕ 
Σαντορίνης στη Θήρα.

Η ομάδα της Σαντορίνης πήρε τα ηνία του αγώνα 
από το ξεκίνημα και η νίκη της ήταν δίκαιη. Τα δεκά-
λεπτα του παιχνιδιού ήταν: 28-13, 54-24, 71-38 και 
89-47.

Συνθέσεις:
ΑΕ Σαντορίνης: Μαρκοζανές 3 (1), Γρηγοριάδης 

19, Γκιοπαλάι, Διαμαντής 1, Στρίμπας, Φωκιανός 8 (2), 
Μαλολλάρι 30, Μουρατίδης 18 (5), Χάλαρης, Η. Φύ-
τρος 4, Κ. Φύτρος 6, Βαζαίος

Μαρπησσαϊκός: Κεφάλας, Μηναδάκης 2, Καπού-
τσος, Ζουμής 3, Ρίνι 12, Πετρόπουλος 2, Τριβυζάς 1, 
Ρούσσος 16, Σπανογιάννης 11

Βαθμολογία Β’ Ομ. Παίδων ΕΣΚΚ
1. ΑΕ Σαντορίνης 4
2. ΑΟ Πάρου 2
3. Μαρπησσαϊκός 2
4. Πανναξιακός ΑΟΚ 2
5. Φανάρια 1
6. Πλοηγός 1
Σημ.: ΑΕ Σαντορίνης και Μαρπησσαϊκός έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.

Αθλητικά

Πρωτάθλημα 
Κυκλάδων:  
Περιμένουμε 
τα μπαράζ…

Το φετινό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων όπως 
έχουμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας είναι άνισο με την τοποθέτηση όλων των 
σωματείων σε μία κατηγορία και φυσικά με την άνοδο 
των ομάδων της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Νά-
ξου σε πανελλήνιες κατηγορίες, έχει γίνει πιο φτωχό.

Έτσι, οι εναπομείναντες ομάδες των Κυκλάδων 
στην ενιαία κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος 
ουσιαστικά περιμένουν την τελική φάση στον Όμιλο 
των ομάδων για την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία, 
αφού τώρα έχουν ουσιαστικά αγώνες ρουτίνας στους 
Ομίλους, αφού σ’ αυτούς μετέχουν ομάδες που είναι 
παρέες αγύμναστων ατόμων ουσιαστικά, οι οποίοι κα-
τεβαίνουν στα παιχνίδια προφανώς για τη συμμετοχή. 

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι σε επτά αγώνες μπή-
καν 40 γκολ. Δηλαδή 5,72 γκολ ανά αγώνα! Αυτά δε 
γίνονται πουθενά, μόνο στο πρωτάθλημα που σκέφτη-
κε να διεξάγει η ΕΠΣΚ με τον τρόπο που γίνεται!

Οι Όμιλοι – τα φαβορί
Από τον Α’ Όμιλο οι ομάδες που θα διεκδικήσουν 

την άνοδο –στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος- 
είναι η Ελλάς Σύρου (φαβορί και για την άνοδο) και 
ο Αίας Σύρου.

Στον Β’ Όμιλο το φαβορί για την πρώτη θέση του 
Ομίλου είναι η ΑΕ Πάρου και κατά δεύτερο λόγο ο 
Παμμηλιακός, ενώ η ΑΕ Σερίφου είναι ο άγνωστος 
Χ. Στον Γ’ Όμιλο το φαβορί για την πρώτη θέση είναι 
ο ΑΟ Πύργου. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι αγώνες που γίνονται στο 
ξεκίνημα του πρωταθλήματος αποδεικνύουν τη διαφο-
ρά δυναμικότητας των ομάδων και κάποιες συναντή-
σεις προκαλούν θυμηδία. Η διαφορά δυναμικότητας 
των ομάδων σε ορισμένους αγώνες βασίζονται μάλ-
λον στον σεβασμό που δείχνουν οι δυνατές ομάδες 
στις πιο αδύνατες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
ο αγώνας της ΑΕ Πάρου το περασμένο Σάββατο το 
βράδυ, με τον Πανσιφναϊκό, όταν στο πρώτο ημίχρονο 
η παριανή ομάδα έβαζε γκολ κυριολεκτικά όποτε 
ήθελε και μετά το 6-0(!) του πρώτου σαρανταπεντά-
λεπτου, ο προπονητής της Λεωνίδας Σμυρνής, έκανε 
πέντε αλλαγές, ενώ έβαλε και άλλους δύο παίκτες στη 
συνέχεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπει ένα «στοπ» 
στα γκολ και να λήξει τελικά η συνάντηση στο 8-0… 
Μεταξύ δε των ποδοσφαιριστών που έκανε αλλαγές 
ήταν εκείνοι που διακρίθηκαν… και αυτό το έπραξε για 
να κόψει τον ρυθμό (και καλά έκανε), και να μην 
πάρει το σκορ διαστάσεις αγώνων μπάσκετ και χωρίς 
μάλιστα να πετύχουν «καλάθι» οι αντίπαλοι! 

Ο θρίαμβος της ΑΕ Πάρου
Ο αγώνας του περασμένου Σαββάτου στο δημοτικό 

στάδιο Πάρου δεν αντέχει σε καμία κριτική, αλλά το 
ότι το σκορ παρέμεινε στο 8-0… οφείλεται στην καλή 
διάθεση των παικτών της παριανής ομάδας.

Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 20ο λεπτό όταν μετά 
από μία εξαιρετική προσπάθεια του Αριανούτσου, ο 
Παντελαίος με σουτ έγραψε το 1-0, που ήταν και το 
πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων για 
την ιστορία του νεοσύστατου σωματείου.

Το 2-0 έγραψε ο Εσάι δύο λεπτά αργότερα, ενώ ο 
Μπέτσα στο 30ο λεπτό έγραψε με σουτ το 3-0 και στο 
34ο λεπτό το 4-0. Στη συνέχεια είχαμε άλλα δύο γκολ 
στο 38ο και 41ο λεπτό από τον Γιουρτζίδη, που ανέ-
βασαν το σκορ στο ημίχρονο στο 6-0. Το 7-0 έγραψε 
ο Ζγουράτι (ίσως το ωραιότερο γκολ της συνάντησης) 
και το τελικό 8-0 ο Εσάι. Τέλος, η ΑΕ Πάρου είχε και 

δύο δοκάρια με τους Ζγουράτι και Ραμπαβίλα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΕ Πάρου: Πανταζής, Ρούσσος, Παπαδόπουλος, 

Μπέτσα, Καμπάσης (Κιοσσέ), Χίσκα (Γιαννούλης), Εσάι 
(Βιτζηλαίος), Παντελαίος (Μπαμπαλιού), Γιουρτζίδης 
(Αρκουλής), Αριανούτσος (Ραμπαβίλας), Κρητικός 
(Ζγουράτι)

Πανσιφναϊκός: Ποργιώτης, Χρύσος, Παπαγγελέ-
τος, Σταυριανός, Ζαμπέλης, Φράγγος, Ατσόνιος (Α.Γ. 
Τρούλλος), Β. Γεωργούλης, Κορακής (Α.Κ. Τρούλλος), 
Θ. Γεωργούλη, Κουκ Σάμουελ

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Β. Ρούσ-
σο και Γρυπάρη

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ.
Άνω Σύρος – Ελλάς Σύρου 1-8
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 6
2. Αίας Σύρου 3
--------------------------------
 3. ΠΑΣ Τήνου 0
4. ΑΕ Μυκόνου Β’ 0
5. Άνω Σύρος 0
Σημ.: Ο ΠΑΣ Τήνου δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, ενώ 

ΑΕ Σύρου και ΑΕ Μυκόνου Β’ έχουν έναν αγώνα λι-
γότερο.

Β’ Όμ.
Πανναξιακός Β’ – Σέριφος 0-2
ΑΕ Πάρου – Πανσιφναϊκός 8-0
Παμμηλιακός – Κύθνος 5-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 6
2. Σέριφος 3
--------------------------------
3. Πανναξιακός Β’ 3
4. ΑΕ Πάρου 3
5. Κύθνος 0
6. Σίφνος 0
Σημ. Η ΑΕ Πάρου και η Κύθνος έχουν έναν αγώνα 

λιγότερο.

Γ’ Όμ.
Αστέρας Τραγαίας – Πύργος 0-6
ΠΑΣ Νάξου – Φιλώτι 4-1
Ίος – Καρτεράδος 3-2
Βαθμολογία
1. Πύργος 6
2. ΠΑΣ Νάξου 3
------------------------------
3. Φιλώτι 3
4. Ίος 3
5. Πανθηραϊκός 0
6. Αστ. Τραγαίας 0
7. Καρτεράδος 0
Σημ.: Ο Πανθηραϊκός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα. 

ΠΑΣ Νάξου και Ίος έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Κ-15 (Β’ Όμ.)
ΑΟ Πάρου – Αίας Σύρου 0-1

Γ’ Εθνική – (6ος Όμ.)
Πανιώνιος – Πανναξιακός 4-1 
Χαραυγιακός – ΑΕ Μυκόνου 2-1 
Αήττητος Σπάτων – Φωστήρας 1-0
ΓΣ Μαρκό – ΑΕ Μοσχάτου 0-0
Εθνικός – ΓΣ Ηλιούπολης 0-1
Ρεπό: Προοδευτική

Εκλογές 
Νηρέα

Με 73 μέλη να δίνουν το παρόν πραγματοποιήθηκαν 
οι εκλογές στον ΑΜΕΣ «Νηρέας». Τα αποτελέσματα 
είχαν ως εξής:

Για το διοικητικό συμβούλιο:
Σιφναίος Μανώλης 61
Κάπαρης Τάσος 57
Ταντάνης Αργύρης 54
Παλμόγλου Γεωργία 47
Καϋμενάκης Πάρης 41
Μπαφίτης Γιώργος 40
Μελανίτης Νίκος 36
Βιτζηλαίου Κατερίνα 34
Χριστοφορίδης Γιάννης 33
Σπύρου Μαρία 27
Ζουμής Δημήτρης 25
Κράρα Μαρία 25
Αντωνίου Κωνσταντίνος 16
Για την ελεγκτική επιτροπή:
Ρούσσος Κωνσταντίνος 62
Ρούσσος Στάθης 50
Σκιαδάς Φίλιππος 42
Σιφναίος Μιχάλης 32



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!
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