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Έπεσαν υπέρ 
πατρίδος 

(Μέρος 2ο)

Το χωριό μας, οι Λεύκες της Πάρου, ήταν από τα 
πρωτοπόρα στον τομέα ανέγερσης Ηρώου, χωριά της 
Ελλάδος και το δεύτερο, με ένα χρόνο διαφορά, από 
το πρώτο (που ήταν η Παροικιά), χωριό της Πάρου. 

Οι κάτοικοι των Λευκών, με το βαθύ αίσθημα εθνι-
κής, ιστορικής και πατριωτικής ευθύνης, με την πίστη 
στα προαιώνια ιδανικά, τις ακατάλυτες αξίες και αρχές, 
και τις παραδόσεις της φυλής μας, που τους διέκρινε, 
θεώρησαν ηθικό καθήκον και ιερό χρέος τους, να ανε-
γείρουν Μνημείο/Ηρώο, για να εκδηλώσουν τον σε-
βασμό, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους προς 
τα εβδομήντα δύο παλληκάρια τους, που θυσιάστηκαν 
για την πατρίδα στα πεδία των μαχών, κατά τους πολέ-
μους της περιόδου 1912-1922 (Βαλκανικούς, Πρώτος 
Παγκόσμιος, Μικρασιατικός). 

Και όταν το 1925, οι ξενιτεμένοι Λευκιανοί ίδρυσαν 
τον «Προοδευτικό Σύλλογό» τους στην Αθήνα, έθεσαν 
ως πρωταρχικό τους μέλημα την ικανοποίηση του δι-
ακαούς πόθου και της γενικής απαίτησης όλων των 
κατοίκων του χωριού, την ανέγερση Μνημείου/Ηρώ-
ου προς τιμήν των πεσόντων στους πολέμους παιδιών 
τους, αφού όλες σχεδόν οι οικογένειες των Λευκών 
είχαν απολέσει κάποιο προσφιλές τους πρόσωπο στο 
πεδίο της μάχης. Και δεν γνωρίζω αν μπορεί να βρεθεί 
άλλο χωριό, με πληθυσμό ανάλογο με αυτό των Λευ-
κών, στην ελληνική επικράτεια, που να έχει 72 νεκρούς 
στους πολέμους της ίδιας περιόδου.

Το απαιτούμενο για το έργο του Μνημείου/Ηρώου 
χρηματικό ποσό, παρόλο που ήταν υψηλό, για τα ισχνά 
βαλάντια, των μελών του Συλλόγου,της Κοινότητας 
των Λευκών και των κατοίκων του χωριού, συγκε-
ντρώθηκε μετά από άοκνες και συντονισμένες προ-
σπάθειες όλων των εμπλεκομένων, αποδεικνύοντας 
για άλλη μια φορά τη φιλοπατρία των Λευκιανών και 
την αγάπη προς τη γενέτειρά τους.

Έτσι τον Ιούνιο του 1927, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος 
λίθος του Ηρώου των Λευκών, πάνω από την περιο-
χή του Ράμνου, στη θέση «Καλλιθέα», ανατολικά του 
δεύτερου δημοτικού σχολείου των Λευκών (σήμερα 
λειτουργεί ως νηπιαγωγείο). Και μετά ένα χρόνο, στις 
4 Ιουνίου 1928, την ημέρα του εορτασμού του Μη-
τροπολιτικού Ναού των Λευκών, της Αγίας Τριάδας, 
έγιναν με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του Ηρώου, 
παρουσία του Νομάρχη των Κυκλάδων, των Αρχών 
της Πάρου, των συγγενών των πεσόντων και πλήθος 
κόσμου από όλο το νησί.

Η μαρμάρινη στήλη του Ηρώου, φέρει στο πάνω 
μέρος της πρόσοψής της το ανάγλυφο της σκεπτόμε-
νης Αθηνάς και στην κορυφή της τον αετό, με δάφνινο 
κλαδί στο ράμφος του. Το μάρμαρο της στήλης του 
Ηρώου, βγαλμένο από τα σπλάχνα της Παριανής γης, 
έφερε χαραγμένα επάνω τα εβδομήντα δύο ονόματα, 
των αθάνατων ηρωικών νεκρών που η ίδια παριανή 
γη ανέθρεψε. Αργότερα προστέθηκαν στον κατάλογο 
του Ηρώου, άλλα δεκαέξι ονόματα Λευκιανών, που 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα στους πολέμους της πε-
ριόδου 1940-1949 (Ελληνοϊταλικός, Εθνική Αντίστα-
ση, Εμφύλιος), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των 
πεσόντων σε ογδόντα οκτώ.

Στη θέση που τοποθετήθηκε αρχικά (Καλλιθέα) 
το Ηρώο, παρέμεινε για πενήντα περίπου χρόνια. Το 
1975, μεταφέρθηκε για πρακτικούς κυρίως λόγους, 
στην υπό διαμόρφωση πλατεία Αρετής των Λευκια-
νών, στη θέση που ήταν παλιά ο σχολικός κήπος, στη 
συνοικία Πηγάδα. Μεταξύ του πρώτου δημοτικού σχο-
λείου Λευκών και του Αυγουστινείου Ιδρύματος. (Στην 
παλιά θέση του Ηρώου χτίστηκε ξενοδοχείο από τον 
Ε.Ο.Τ. το «Ξενία», αργότερα ονομάστηκε «Πάνθεον» 
και σήμερα «Σπίτι της Λογοτεχνίας»). Για τη δημιουρ-
γία της πλατείας Αρετής των Λευκιανών, έγινε ευρεία 
επιχωμάτωση του σχολικού κήπου και κάλυψη του πη-
γαδιού που υπήρχε σε αυτόν, ώστε το ύψος του κήπου 
να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τον δρόμο του Ράμνου.

Στις 26 Αυγούστου 1979, έγιναν σε μεγαλοπρεπή 
τελετή τα εγκαίνια του Ηρώου και της πλατείας της 
Αρετής των Λευκιανών, παρουσία πολλών επισήμων, 
όλων των Λευκιανών και πλήθος κόσμου από τα 
άλλα χωριά της Πάρου. Πρωτεργάτης και πάλι για 
την πραγματοποίηση των έργων της μεταφοράς του 
Ηρώου και της δημιουργίας της πλατείας της αρετής 

των Λευκιανών, ήταν ο «Προοδευτικός Σύλλογος Λευ-
κιανών» της Αθήνας, συνεπικουρούμενος, όπως πάντα 
άλλωστε, από την κοινότητα των Λευκών και από τους 
απανταχού της γης Λευκιανούς, που πρόθυμα πρό-
σφεραν είτε τον οβολό τους είτε προσωπική εργασία. 
(Περισσότερες πληροφορίες για το Ηρώο, τα ονόματα 
των πεσόντων και την πλατεία της Αρετής των Λευκια-
νών, περιλαμβάνονται στα βιβλία: α) Ν. Χ. Αλιπράντη 
«Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου», Αθήνα 
1995, β) Του ιδίου, «Το Ηρώον και η Πλατεία Αρετής 
των Λευκιανών», Αθήνα 1980 και γ) Ε. Ν. Καστανιά 
«Λεύκες Πάρου Πεντέμισι Αιώνες Ιστορία», Αθήνα 
1998).

Αφορμή για να γράψω ετούτο το κείμενο, μου έδω-
σαν δύο επιστολές και μερικές φωτοτυπίες φωτο-
γραφιών που, πριν από 20 χρόνια (το 2000), μου είχε 
στείλει ο παιδικός μου φίλος, ο μακαρίτης Λυκούργος 
Χανιώτης (1929-2010), τις οποίες είχα φυλάξει στο 
αρχείο μου, όπως έκανα πάντα με τα σημειώματα και 
τις επιστολές του Λυκούργου, και περίμεναν καρτερικά 
τόσα χρόνια, για να έλθουν κάποτε στη δημοσιότητα. 

Για τον Λυκούργο τον Χανιώτη, τον φίλο μου, τον 
άνθρωπο, τον αγνό πατριώτη, τον αυτοδίδακτο, τον 
ακάματο μελετητή, τον για μια δωδεκαετία (1965-
1972) γραμματέα της κοινότητας των Λευκών, έχω 
ήδη γράψει, για τη ζωή και τις δυνατότητές του, σε 
προηγούμενα τεύχη των «Παριανών» (τεύχος 150, 
Ιούλ-Σεπτ. 2018, τ. 151, Οκτ.-Δεκ. 2018 και τ.152, 
Ιαν.-Μαρ. 2019), καθώς και στη «Φωνή της Πάρου» 
(φύλλα 475 Νοε. 2018, 483,484 Φεβρ.2019, 499, 
500 Μαϊ.-Ιούν. 2019).

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

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 541

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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Πόροι του 
ΕΣΠΑ για 
το δίκτυο 
κοινωνικών 
δομών

Αυξάνεται η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πό-
ρους της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την παροχή υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ 
και Δ Κυκλάδων, σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετω-
πίζουν αντίστοιχα προβλήματα, προκειμένου να καλυ-
φθεί η δαπάνη λειτουργίας των μονάδων μέχρι και τις 
31 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, υπο-
γράφηκε η πρώτη τροποποίηση της Πράξης «Παρο-
χή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις 
Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων», σύμφωνα με 
την οποία, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την λει-
τουργία του Κέντρου αυξάνεται από 268.000 ευρώ σε 
908.205 ευρώ. Αντιστοίχως, ως ημερομηνία λήξης της 
Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

Οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας 
και κατ’ οίκον νοσηλείας, απευθύνονται σε άτομα με 
μείζονες ψυχικές διαταραχές που κρίνεται αναγκαία 
η παρέμβαση κατ’ οίκον και εστιάζει σε ασθενείς με 
υψηλό κίνδυνο υποτροπών και ασθενείς που έχουν 
πρόσφατα νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. 

Η παρέμβαση γίνεται στο πλαίσιο Πολυκλαδικής 
Ομάδας και αναφέρεται σε πρόσωπο με πρόσωπο 

θεραπευτικές παρεμβάσεις κατ’ οίκον. Πιο συγκεκρι-
μένα, σε υπηρεσίες διάγνωσης, ψυχιατρικής παρακο-
λούθησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, χορήγησης 
και παρακολούθησης της φαρμακευτικής αγωγής, 
ψυχοεκπαίδευσης του ασθενούς και της οικογένειάς 
του κλπ. Παράλληλα, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσι-
ών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας, προβλέπο-
νται για το ευρύ κοινό δράσεις ευαισθητοποίησης κι 
αγωγής κοινότητας, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με άτομα που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, με 
στόχο την αναγνώριση και σωστή διαχείριση αυτής 
της ομάδας ασθενών. Προβλέπονται επίσης δράσεις 
δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς, παροχή ολοκλη-
ρωμένων παρεμβάσεων σε διασύνδεση με τις υπηρε-
σίες της κοινότητας.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών οι δράσεις αφορούν: 

- την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση για παιδιά 
που έχουν αναπτύξει ή είναι υψηλού κινδύνου για 
ανάπτυξη ψυχικής διαταραχής

- την παιδοψυχιατρική κάλυψη σε όλα τα νησιά, ει-
δικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη παιδιών κι οι-
κογενειών με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και ζητήματα 
ενδοοικογενειακής βίας 

- τη λειτουργία ιατρείων συστημικής θεραπείας οι-
κογένειας

- την ευαισθητοποίηση - ενημερωτικές ημερίδες για 
γονείς κι εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένα σεμινάρια για 
επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (παιδιάτρους, 
εκπαιδευτικούς).

∆ιασύνδεση 
Κυκλάδων

Κατά την ομιλία του Πρόεδρου και CEO του ΑΔ-
ΜΗΕ, Μάνου Μανουσάκη, στο 24ο Roundtable του 
Economist στις 16/9/2020 έγινε αναφορά για την 
ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων.

Ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι σήμερα ο μεγαλύτερος 
ενεργειακός επενδυτής στη χώρα. Με τις θαλάσσιες 
διασυνδέσεις και τους διεθνείς ενεργειακούς διαδρό-
μους που κατασκευάζει, συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να 
αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου.

Για τη διασύνδεση των Κυκλάδων, ο κ. Μ. Μανου-
σάκης ανέφερε ότι ολοκληρώνονται οι τρεις από τις 
τέσσερις φάσεις διασύνδεσης των Κυκλάδων. Μέσα 
στις επόμενες εβδομάδες, η Νάξος θα διασυνδεθεί με 
υψηλή τάση μέσω της Πάρου και της Μυκόνου. Πα-
ράλληλα, προχωρά και το δεύτερο υποβρύχιο καλώ-
διο μεταξύ Σύρου και Λαυρίου που θωρακίσει ενεργει-
ακά το νησί των Κυκλάδων. 

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Οικονομία
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Βραχυχρόνια 
μίσθωση 
Η μεγάλη 
χαμένη της 
χρονιάς

Η εφημερίδα μας παρακολουθώντας το φαινόμενο 
της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της ανεξέλεγκτης τά-
σης πολλών συμπατριωτών μας να μετατρέψουν τα 
ακίνητά τους σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα μέσω 
πλατφορμών του διαδικτύου, είχε κρούσει από το 
2018 τον κώδωνα του κινδύνου.

Παρά ταύτα, πολλοί συμπολίτες μας ανακάλυπταν 
το Ελντοράντο, όταν αποχωρούσαν με πολλά χρήμα-
τα εκείνοι που το είχαν βρει πρώτοι και αποσύρονταν 
βλέποντας ότι πλέον οι προσφερόμενες κλίνες είναι 
περισσότερες από τους εν δυνάμει 
παραθεριστές εν αρχή, και δεύτε-
ρον, ότι άνθρωποι με άλλες εργασί-
ες βιοπορισμού δεν μπορούσαν να 
μεταβληθούν σε ξενοδόχους εν μία 
νυκτί. 

Έτσι, έως και 30% λιγότερες 
από πέρσι είναι πανελληνίως 
πλέον οι αγγελίες ακινήτων 
στην ψηφιακή πλατφόρμα της 
Airbnb, καθώς η υγειονομική κρί-
ση ώθησε πολλούς ιδιοκτήτες στην 
απόσυρση του ακινήτου τους από 
τη δραστηριότητα των βραχυχρόνι-
ων μισθώσεων προκειμένου να το 
μισθώσουν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Στον κορεσμό των βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων που είχε 
ήδη ξεκινήσει από το 2019 ήρθε να 
προστεθεί και η κρίση που προκάλε-
σε η πανδημία του νέου κορωνοϊού, 
δίνοντας τη χαριστική βολή, στην 
αγορά, ενώ τα εισοδήματα των ιδιο-
κτητών ακινήτων καταγράφουν μειώσεις που αγγίζουν 
έως και το 80%. Αν και η οικονομία διαμοιρασμού τα 
τελευταία τρία χρόνια ενίσχυσε την ελληνική οικονο-
μία μέσω των εισπραχθέντων φόρων, η εικόνα έχει 
πλέον αλλάξει πολύ. Η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε 
με περισσότερα από 444 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα 
68 εκατ. ευρώ το 2017, 176 εκατ. ευρώ το 2018 και 
περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2019. Ο τζίρος της οικο-
νομίας διαμοιρασμού για την ελληνική οικονομία από 
τον Ιούνιο του 2018 έως τον Μάιο του 2019, άγγιξε 
τα 1,15 δισ. ευρώ. Ο φετινός απολογισμός αναμένεται 
να είναι εντυπωσιακά χαμηλότερος. Πλέον, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA οι συνολικές κα-
ταχωρήσεις ακίνητων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης -μόνο στην Αθήνα- έχουν μειωθεί σε πο-
σοστό πάνω από το 30%, ενώ στα νησιά υπολογίζουν 
να μειωθούν το 2021 ακόμα περισσότερο, λόγω της 
μικρής διάρκειας των διακοπών, αλλά και τις προσφο-
ρές που κάνουν οι οργανωμένες μονάδες των ξενο-
δοχείων.

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί

Μιλώντας ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δι-
κτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, Θεμι-

στοκλής Μπάκας, είπε ότι ως αποτέλεσμα, πολλοί 
ιδιοκτήτες ξεκίνησαν ακόμα και πριν από την έναρξη 
της πανδημίας να επιστρέφουν στις συμβατικές μα-
κροχρόνιες μισθώσεις των καταλυμάτων τους.

Ο κ. Μπάκας συνεχίζοντας είπε ότι οι ιδιοκτήτες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης διακρίνοντας τη συνεχόμενη 
μείωση των εισοδημάτων τους, τον ξέφρενο ανταγω-
νισμό της χαμηλής ημερήσιας διαμονής και ταυτόχρο-
να, την αυξανόμενη ζήτηση για μακροχρόνιες μισθώ-
σεις, επέλεξαν να διαθέσουν τα ακίνητα τους με στόχο 
το μηνιαίο εισόδημα.

Το τσουνάμι που ξεκίνησε από την Αθήνα

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ηλεκτρονική σελί-
δα zougla.gr «οι απομείναντες ιδιοκτήτες ακινήτων 
εγγεγραμμένων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης, δέχτηκαν την «χαριστική βολή» αρχές Φεβρουα-
ρίου του 2020 με τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα που 
αποτελούσαν και το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών 
τους. Οι ακυρώσεις από Κινέζους και Ινδούς, χτύπη-
σαν κόκκινο. Παράλληλα, όταν ανακοινώθηκαν και τα 
πρώτα κρούσματα σε ευρωπαϊκές χώρες και όλοι άρ-
χισαν να μιλάνε για πανδημία, αποτέλεσε τη χρονική 
στιγμή που το μέλλον θα καταγραφόταν δυσοίωνο 
για τον κλάδο της οικονομίας διαμοιρασμού».

Στην ίδια σελίδα και πάλι ο πρόεδρος του Πανελλα-
δικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, Θεμι-
στοκλής Μπάκας υποστήριξε: «Όλοι οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων εγγεγραμμένων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, προσπάθησαν εντός των καλοκαιρινών 
μηνών να κερδίσουν όσες περισσότερες πληρότητες 
μπορούσαν με σύμμαχο τη χαμηλή τιμή και την ευέλι-
κτη πολιτική ακύρωσης (μη κλειδωμένες κρατήσεις), 
με στόχο να «μαζέψουν» τη χασούρα όσο μπορούσαν, 
πριν αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στην οι-
κονομία διαμοιρασμού. Παράλληλα, πολλοί ιδιοκτή-
τες ενεργών ακινήτων εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης διαβλέποντας τα αρνητικά 
δεδομένα της τουριστικής σεζόν, από τον Ιούνιο του 
2020 είχαν εγγράψει – καταχωρήσει τα ακίνητα τους 
ταυτόχρονα και σε site αγγελιών διαθέτοντάς τα προς 
μίσθωση μεγαλύτερης διάρκειας, προσδοκώντας είτε 
το ακίνητο να μισθωθεί για μεγαλύτερη διάρκεια στο 
ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα, είτε να πραγματοποιηθεί 
κάποια ικανοποιητική εισοδηματικά κράτηση μέσω 
βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ωστόσο, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης μεγαλύ-
τερης διάρκειας για επιπλωμένα - πλήρως ανακαι-

νισμένα ακίνητα, ήταν αρκετά υψηλές ακόμη και αν 
συμπεριλάμβαναν το κόστος των κοινοχρήστων και 
internet. Παράλληλα, διέθεταν το ακίνητο τους για 
χρονικά διαστήματα 5-6 μηνών έως και 1 έτους, χρο-
νικά διαστήματα που δεν σχετίζονται με τις συμβατι-
κές – μακροχρόνιες μισθώσεις και με τον τρόπο αυτό 
δεν αποτελούσαν ελκυστικές προτάσεις για τους επί-
δοξους ενοικιαστές. Κατ’ ουσίαν, επιθυμούσαν να δι-
ατηρήσουν στάση αναμονής για την επιστροφή τους 
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αν άλλαζαν τα δεδομέ-
να. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων 
διατίθενταν επιπλωμένα, που για έναν εργένη, νέο 
ζευγάρι ή φοιτητή που στόχευαν για ενοικιαστή, η μί-
σθωση επιπλωμένου ακινήτου δεν εξυπηρετεί πάντα. 
Ο λόγος που οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης τα διέθεταν επιπλωμένα είναι το γεγονός 
ότι, σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να μισθώσουν 
αποθήκη για την φύλαξη του εξοπλισμού και της επί-
πλωσης, άρα, ένα επιπλέον μηνιαίο κόστος που θα 
πρέπει να επιβαρυνθούν. Ενώ, μισθώνοντας τα επι-
πλωμένα, μπορούσαν να ζητήσουν υψηλότερο μηνι-
αίο μίσθωμα και παράλληλα να μην επιβαρυνθούν οι 
ίδιοι με κόστη φύλαξης».

Πλήγμα
Όπως είπε στο ethnos.gr, ο 

πρόεδρος του Παρατηρητηρί-
ου Ακινήτων Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, Κώστας Γεωργάκος, 
η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας 
τομέας, για τον οποίο η πολιτεία δεν 
έχει λάβει καμία μέριμνα, με αποτέ-
λεσμα η συντριπτική πλειοψηφία 
των ιδιοκτητών και κυρίως όσοι εί-
ναι νόμιμοι, να βρίσκονται στο χεί-
λος της καταστροφής.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
των ιδιοκτητών είναι ταλαιπωρη-
μένοι και είχαν πληγεί πάρα πολύ 
την τελευταία δεκαετία. Δεν εισέ-
πρατταν ενοίκια και με τα τελευ-
ταία τους χρήματα προχώρησαν σε 
ανακαίνιση κατοικιών τους, παλαι-
ών βιοτεχνικών χώρων, ακόμα και 
καταστημάτων, προκειμένου να τα 
αξιοποιήσουν στο χώρο της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης. Τώρα βρίσκο-
νται στο χείλος της καταστροφής, 
αφού οι νόμιμοι δε θα μπορούν να 

πληρώσουν ούτε τους φόρους για το 2019. Μιλάμε 
για περισσότερα από 88.000 δηλωθέντα ακίνητα για 
βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα. Σε ακόμη χειρό-
τερη μοίρα είναι, όσοι μπήκαν στο χώρο του Airbnb 
επιχειρηματικά. Όσοι, δηλαδή, νοίκιασαν ή αγόρασαν 
ακίνητο, ώστε να το αξιοποιήσουν στο χώρο της βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης», σημειώνει ο κ. Γεωργάκος.

Ακόμα, τεράστιες θα είναι οι αρνητικές συνέπειες 
γενικότερα στο χώρο της κτηματαγοράς, σύμφωνα με 
τον κ. Γεωργάκο. Όπως αναφέρει, ένα μέρος των ιδιο-
κτητών, που διαθέτει τα ακίνητά του προς πώληση, θα 
τα αποσύρει, αφού θα δει ότι δεν πρόκειται να πετύχει 
τις τιμές που επιθυμούσε, ενώ ένα ακόμα μεγαλύτερο 
μέρος θα επιχειρήσει να επισπεύσει τι πωλήσεις, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές. Μάλιστα, η συγκε-
κριμένη τάση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διά-
στημα.

«Σε ό,τι αφορά τις τιμές αγοράς ακινήτων, δυστυ-
χώς, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Εκτιμώ ότι 
κυρίως στα μεγάλα ακίνητα και σε αυτά που κοστί-
ζουν περισσότερα από 100.000 ευρώ, η ζήτηση θα 
μειωθεί κατά 50% και οι τιμές θα μειωθούν κατά πε-
ρίπου 20% - 30%», σημειώνει ο πρόεδρος του Παρα-
τηρητηρίου Ακινήτων Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το θέμα της εβδομάδας
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Χωρίς 
Αυτοκίνητα

Με αφορμή την «παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνη-

τα» στις 22 Σεπτεμβρίου, ή ένωση συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων δήμου Πάρου, ενθάρρυνε τους πολίτες 
να χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, τα ποδήλατα και τα πόδια τους.

Ακόμα, όπως σημειώνει η Ένωση Γονέων «[…] ύστε-
ρα από πολλαπλά έγγραφα προς τους αρμόδιους φο-

ρείς, κατάφερε να επιτύχει την επέκταση του ωραρί-
ου της δημοτικής συγκοινωνίας. Έτσι, από την έναρξη 
αυτής της σχολικής χρονιάς τα δρομολόγια πραγμα-
τοποιούνται μέχρι τις 21:30 για να εξυπηρετούν τόσο 
τους μαθητές με τα φροντιστήρια και τις δραστηριό-
τητες τους, όσο και τους εργαζόμενους στις δουλειές 
τους».

2ο γυμνάσιο 
Παροικιάς

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στη συνεδρίασή του 
στις 15/9/2020 γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των 
όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 
2ου γυμνασίου Πάρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. 
Γεώργιος Παροικιάς.

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξε-
κινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από την 
τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει 
να παίρνει μορφή από το 2012, με απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου, όταν εγκρίθηκε ο φάκελος της 
μελέτης, αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότη-
σης, δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη. 

Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε στις 
20/4/2015 μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρημα-
τοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία σειρά 
ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημο-
σίων έργων ήτοι, την εισήγηση της επιτροπής διαγω-
νισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το 
ελεγκτικό συνέδριο και τον έλεγχο νομιμότητας του 

διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτί-
ου Αιγαίου. 

Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις 
της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με τους 
μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 ευρώ, έγινε 
υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό αξι-
ολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των προ-
μελετών. 

Τέλος μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οι-
κονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού 
από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πάρου στις 
26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού σταδί-
ου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης 
της μελέτης του 2ου γυμνασίου Παροικιάς, τελικής 
δαπάνης 143.242,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης 
ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19%. Στην εισήγηση της διεύ-
θυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πάρου προς 
το δημοτικό συμβούλιο επισημάνθηκαν επίσης η επι-
τακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του γυμνασίου Πά-
ρου που σήμερα φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών 
από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης 
νέων χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε 
περιοχή εντός σχεδίου. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου από τον δήμο 
Πάρου: «[…] Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει ήδη τις 
παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλότη-

τας από το υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν 
έγκριση της εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της 
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, 
Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της περιβαλλοντι-
κής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων και 
δ) έγκριση περιβαλλοντικού προελέγχου για την υπο-
βολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) 
του Τοπικού Ρυμοτομικού  Σχεδίου. Η έγκριση του 
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου πε-
ριοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, όπως αυτή φαίνεται 
στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τους εξής προτεινόμενους όρους δό-
μησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δό-
μησης 25%, 3) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανε-
γερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα 
τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 
9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που 
θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με 
χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος) 
και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέ-
γιστο αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγει-
ων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το παραπάνω 
σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού 
δρόμου, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλά-
τους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη πα-
ρόδιων θέσεων στάθμευσης».

Εκπαίδευση

Εικαστικό εργαστήρι

∆ηµοτική βιβλιοθήκη 
«Γιάννης Γκίκας»

• Τµήµα ζωγραφικής παιδιών & εφήβων
• Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου
(προετοιµασία πανελληνίων)
• Τµήµα κατασκευών παιδιών & εφήβων

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:
∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη 10:00-15:00
Τετάρτη & Παρασκευή 10:00-13:00 & 17:30-20:30

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167 | Ώρες 8:30-14:30

Τηλέφωνο 22840 28233

Σχολές τέχνης & πολιτισµού  ∆ήµου Πάρου

∆ηµοτικόωδείο
• Κλασικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
Πιάνο, κιθάρα, έγχορδα

• Μουσικής θεωρίας
Υποχρεωτικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, 
Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή 
σε ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών 

• Τµήµα προχορωδιακό (δωρεάν)  για παιδιά προσχολικής ηλικίας

• Χορωδίας (δωρεάν) παιδικής - εφηβικής 

• Χορωδίας (δωρεάν) ενηλίκων

Λειτουργούν τµήµατα:

Πληροφορίες & εγγραφές  | Τηλ. 22840 22038

Ώρες λειτουργίας  γραµµατείας: Τρίτη: 18:00 – 20:30 | Τετάρτη: 10:00 – 14:00
Πέµπτη & Παρασκευή: 17:00 – 21:00 | Σάββατο: 09:00 – 17:00

∆ηµόσιο Κέντρο
Πληροφόρησης
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Στρ/της 
Βασίλειος 
Ραχούτης 
(1981 – 2000)

Αντίο Βασίλη…
Εκεί στα Καμένα Βούρλα, κοντά στην εκκλησία, 

δίπλα στη θάλασσα, βρίσκεται η προτομή του 
Βασίλη του Ραχούτη, του ήρωα, του αντρειωμέ-
νου! Τη νύχτα, που όλοι κοιμούνται, ο Βασίλης 
ξαγρυπνά, έτοιμος να βοηθήσει τους ψαράδες 
που άργησαν να επιστρέψουν στα σπιτικά τους, 
έτοιμος να δαμάσει τα κύματα. Η ψυχή του είναι 
εκεί ολόγυρα!

Ο ήρωας είναι Ρουμελιώτης. Καμαρώνουμε κι 
εμείς οι Παριανοί πως είναι και δικός μας, γιατί 
σε μας είπε στη ζωή αντίο, γιατί για μας αγωνί-
στηκε για να σώσει ζωές, εκεί πάνω στο «Σα-
μίνα», στο σαπιοκάραβο που χανόταν στις «Δύο 
Πόρτες». Ο πατέρας του, του είπε στο κινητό του 
τηλέφωνο, «φύγε σώσε τη ζωή σου». Εκείνος 
όμως έμεινε εκεί. Ήταν μόνο είκοσι χρονών, πι-
στός στις αξίες του και στα ιδανικά του! Άρπαζε 
εκείνη την εφιαλτική νύχτα, κι έβαζε στις βάρκες 
τους ανθρώπους, την ώρα που η θάλασσα μαι-
νόταν, την ώρα που τα κύματα λυσσομανούσαν 
και παντού ακούγονταν φωνές τρόμου. Αγωνί-
στηκε, προσπάθησε με γενναιότητα. Η θάλασσα 
στις «Δύο Πόρτες» ήταν ανελέητη, τα κύματα της 
τεράστια! Το ηρωικό παλικάρι, ο μαχητικός Βασί-
λης Ραχούτης, ο αετός, στο τέλος νικήθηκε από 
τη μεγάλη κούραση, από την εξάντληση! Όταν οι 
παριανοί ψαράδες τον πήγαν στο νησί, εκείνος 
ήδη είχε πετάξει στα ουράνια, άγγελος, που πήγε 
κοντά στο Θεό του…

Την ημέρα των γενεθλίων του, 24 Ιουνίου, οι 
γονείς του, οι φίλοι του, οι Αρχές του τόπου, άγη-
μα στρατού, τον τιμούν κάθε χρόνο. Έχασε την 
ζωή του στις 26/9/2000, όταν πνίγηκε παλεύ-
οντας με τα κύματα στην θάλασσα της Πάρου, 
προσπαθώντας να σώσει όσους περισσότερους 
συνανθρώπους του μπορούσε, στο ναυάγιο του 
πλοίου «Εξπρές Σάμινα».

πηγές: Ζαφειρίνη Κυπραίου - Χονδρογιάννη
Η οδός βρίσκεται στην περιοχή «Αμμουδάρες» 

και ξεκινάει από την οδό «Αγίας Θεοκτίστης», 
έως τον ποταμό «Κατσίκη».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Η ελονοσία  
στην Πάρο 

(3ο μέρος)

Η ιστορία της ελονοσίας ταλαιπωρούσε βασανιστικά 
τους κατοίκους της Παροικιάς κατά τον 19ο αιώνα και 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Στα βόρεια λιβάδια της 
Παροικιάς υπήρχαν έλη, τα οποία αποτελούσαν κίν-
δυνο για τη δημόσια υγεία και είχαν σαν συνέπεια την 
απώλεια πολύτιμου καλλιεργήσιμου εδάφους.

Η κ. Όλγα Μπαδήμα-Φουντουλάκη, αρχιτέκτων, 
ιστορικός της αρχιτεκτονικής της νεότερης Ελλάδας, 
παρουσίασε στο περιοδικό «Παριανά» (τευχ.155), τις 
μελέτες για τις προσπάθειες αποξήρανσης της ελώ-
δους περιοχής της Παροικιάς, που έγιναν στα μέσα 
του 19ου αιώνα.

Μελέτη του Φυτάλη

Ενώ η μελέτη του Διαμαντίδη εγκρίθηκε από το 
υπουργείο και αποφασίστηκε η αποξήρανση να γίνει 
σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, εν τούτοις υπήρχαν αμ-
φιβολίες εάν η προσωπική εργασία των κατοίκων είχε 
εκτελεστεί σωστά. Το υπουργείο προτού καταβάλει τα 
έξοδα για τις περαιτέρω τεχνικές εργασίες, διέταξε το 
επαρχείο Νάξου να αναφέρει περί της εκτελεσθείσης 
προσωπικής εργασίας και να ελέγξει τι υπολείπεται 
για την πλήρη αποξήρανση. Τον Οκτώβριο 1860 το 
επαρχείο διέταξε τον διευθύνοντα στα έργα κατα-
σκευής της προκυμαίας Νάξου, Φυτάλη, να μεταβεί 
στην Πάρο και να ελέγξει τις εργασίες.

Ο Φυτάλης όμως κατέληξε σε τελείως διαφορετικό 
συμπέρασμα σε σχέση με τον Διαμαντίδη. Ο Φυτάλης 
εξέτασε τις τάφρους που είχαν ανασκαφεί από τους 
κατοίκους με προσωπική εργασία και στη συνέχεια σύ-
γκρινε τις μελέτες των Weiler και Διαμαντίδη, εκ των 
οποίων, όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρώτη προέβλεπε 
αποξήρανση με σύγχρονη δημιουργία ιχθυοτροφείου, 
η δεύτερη αποξήρανση απλώς με επιχωμάτωση. Επι-
πλέον, παρατήρησε ότι λόγω της φυσικής θέσης του 
έλους, που βρισκόταν χαμηλότερα από την επιφάνεια 
της θάλασσας, ήταν αδύνατη η αποξήρανση με απλή 
επιχωμάτωση, εξ άλλου δεν υπήρχε αρκετό υλικό για 
την επιχωμάτωση. Εάν το έλος ήθελε αποξηρανθεί 
πλήρως, πέραν του ότι η πλήρης αποξήρανση θα κό-
στιζε περισσότερο λόγω της μεταφοράς των υλικών 
για την επιχωμάτωση, κατά την εποχή των βροχών με 
την ορμητική ροή των υδάτων θα σχηματιζόταν πάλι 
έλος, επειδή το έδαφος είχε ελάχιστη κλίση ενώ τα 
ύδατα θα προσέγγιζαν με μεγάλη ορμή. Έτσι θεώρη-
σε τη μελέτη του Weiler επιστημονικά σωστότερη και 
συνέταξε νέο σχέδιο βασιζόμενος στο αρχικό σχέδιο 
του Weiler. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να με-
τατραπεί ένα μέρος του έλους σε μικρό ιχθυοτροφείο, 
το οποίο θα απέφερε και προσόδους, αναλόγως με τη 
δαπάνη που θα επενδυόταν για τη δημιουργία και τη 
συντήρηση του. Κατά τον Φυτάλη, το ιχθυοτροφείο θα 
ήταν οκτάπλευρο, η κάθε πλευρά του θα είχε μήκος 

42 μέτρα και το συνολικό εμβαδόν του θα ανερχόταν 
8.400 τ.μ. Ο Φυτάλης προέβλεπε μια μεγάλη διώρυγα 
για να επικοινωνεί το ιχθυοτροφείο με τη θάλασσα και 
μια λιθόκτιστη γέφυρα πάνω από τη διώρυγα. Επίσης, 
προέβλεπε η διώρυγα να σχηματίζει ένα ελιγμό κατά 
την εκβολή στη θάλασσα και ακόμη προέβλεπε την κα-
τασκευή ενός μικρού μόλου από ογκόλιθους, ο οποίος 
θα εμπόδιζε τα κύματα να φέρουν άμμο στο ιχθυο-
τροφείο. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του θα 
απαιτούνταν 6.562 δρχ. για τεχνικά έργα και 3.703,50 
δρχ. για ημερομίσθια, στο σύνολο η αποξήρανση θα 
κόστιζε 13.228,43 δρχ. 

Ο νέος διευθυντής Μηχανικού Κυκλάδων, Ρίζος, ενέ-
κρινε το σχέδιο και τον προϋπολογισμό Φυτάλη για 
την αποξήρανση του έλους της Παροικιάς και τα υπέ-
βαλε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Νομάρχης Κυκλάδων, Α. Αλεξανδρόπουλος, πα-
ρακάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να διατάξει τη 
διεύθυνση Μηχανικού Κυκλάδων να εκτελέσει την 
κατασκευή του ιχθυοτροφείου σύμφωνα με το σχέ-
διο Φυτάλη, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, βασιζόταν 
στην ιδέα του Weiler. Επειδή μετά την αποπεράτωση 
των έργων το ιχθυοτροφείο θα ήταν δημοτική περιου-
σία και τα έσοδα του δημοτικά, θα έπρεπε ο δήμος να 
αναλάβει τα έξοδα για τα τεχνικά έργα. Αλλά από την 
άλλη πλευρά, ο δήμος, δε διέθετε το ποσό των 6.562 
δρχ. για τα τεχνικά έργα, καλό θα ήταν η κυβέρνηση 
να δάνειζε τον δήμο Πάρου το ποσό αυτό ατόκως για 
μια δεκαετία.

Η περαιτέρω εξέλιξη

Ενώ αρχικά ο Νομάρχης Κυκλάδων υποστήριξε να 
γίνει η αποξήρανση σύμφωνα με το σχέδιο των Weiler 
και Φυτάλη, δηλαδή με την κατασκευή ιχθυοτροφείου, 
επειδή οι κάτοικοι προτιμούσαν την πλήρη κατάργη-
ση του έλους, ασφαλώς επειδή είχαν άγχος μήπως με 
την ύπαρξη του ιχθυοτροφείου δημιουργηθούν νέες 
εστίες μολύνσεως, τον Ιανουάριο 1862 ο ίδιος ο Νο-
μάρχης πρότεινε στο υπουργείο Εσωτερικών, η αποξή-
ρανση να γίνει σύμφωνα με τη μελέτη του Διαμαντίδη, 
δηλαδή χωρίς ιχθυοτροφείο. 

Ένα από τα επιχειρήματα του Φυτάλη ήταν ότι δεν 
υπήρχαν αρκετά υλικά για την πλήρη επιχωμάτωση 
του έλους. Έτσι, τον Νοέμβριο 1862, το υπουργείο 
Εσωτερικών έδωσε εντολή στη Νομαρχία και τη δι-
εύθυνση Μηχανικού Κυκλάδων να ερευνήσουν, εάν 
υπάρχουν αρκετά χαλίκια και άμμος στη γειτονική πα-
ραλία, με τα οποία θα γέμιζε ο χώρος του έλους. Η 
βροχή σε μικρό διάστημα θα παρέσυρε χώματα από 
τους γειτονικούς λόφους, τα οποία θα κάλυπταν την 
άμμο και τις πέτρες και έτσι σύντομα θα δημιουργείτο 
καλλιεργήσιμη επιφάνεια. 

Τα έγγραφα του Οθωνικού Αρχείου δεν παρέχουν 
πληροφορίες για την περαιτέρω εξέλιξη. Έτσι δε γνω-
ρίζουμε αν έγινε τη δεκαετία του 1860 κάποια επιχω-
μάτωση σύμφωνα με το σχέδιο Διαμαντίδη. Εάν έγινε 
επιχωμάτωση, τότε ήταν σίγουρα ελλιπής και οι εστίες 
μολύνσεως τουλάχιστον μέχρι το 1926 δεν είχαν εξα-
λειφτεί. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1920 υπό τη 
διεύθυνση του μηχανολόγου Μιχαήλ Ν. Κρίσπη, έγινε 
συστηματική επιχωμάτωση χάρη στη σιδηροδρομική 
γραμμή Decauville που τοποθέτησε και με τη χρήση 
ειδικών βαγονιών, με τα οποία πραγματοποιήθηκε η 
μεταφορά μεγάλου όγκου χωμάτων από τους γύρω 
λόφους και τότε πραγματικά επιτεύχθηκε πλήρης απο-
ξήρανση της ελώδους εκτάσεως της Παροικίας. Το 
ιστορικό της αποξήρανσης του μικρού έλους της Πα-
ροικίας, ξεκίνησε το 1840 και μέχρι το 1862 δεν είχε 
ακόμη τελειώσει. Αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εκτέ-
λεσης ενός έργου υποδομής την εποχή εκείνη, ίσως 
και σήμερα. Τελικά η οριστική αποξήρανση επιτεύχθη-
κε 70 χρόνια αργότερα.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 155. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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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

(Δευτέρα - Παρασκευή 10:30 - 12:00 & 19:30 - 21:00)

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Ολιγομελή τμήματα
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα,
   εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων, «bring a friend»

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

υπολογιστές | αναλώσιµα
επισκευές smartphones | GoPro
φωτοτυπικά | εξοπλισµός γραφείου

Ξαναρχίζει το διάβασµα;
παίξε µπάλα στο

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

Apple

Βυθίζονται οι 
επιχειρήσεις

Απώλειες τζίρου ύψους 20 δισ. ευρώ είχαν οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με 
κλάδους όπως το χονδρικό-λιανικό εμπόριο, η 
εστίαση και ο τουρισμός να χάνουν έσοδα από 
1,5 δισ. ευρώ έως 6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Τον μεγαλύτερο «λογαριασμό» από την επέλαση της 
πανδημίας «πλήρωσαν» κλάδοι όπως το χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, με τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό να χάνουν κατά το διάστημα Απρι-
λίου-Ιουνίου περίπου 6 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. 

Συγκεκριμένα, ο τζίρος τους ανήλθε στα 25,5 δισ. 
ευρώ από 31,4 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, 
σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 18,8%. Επίσης, 
έσοδα ύψους 3,6 δισ. ευρώ έχασε ο κλάδος της μετα-
ποίησης, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν πτώση 
21,6% στον κύκλο εργασιών τους, ενώ απώλειες εσό-
δων ύψους 2,6 δισ. ευρώ είχαν τα ξενοδοχεία και τα 
εστιατόρια κατά το ίδιο διάστημα, με τον κύκλο εργα-
σιών τους να συρρικνώνεται κατά 78,8%. 

Παράλληλα, ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλά-
δου των τεχνών και της ψυχαγωγίας μειώθηκε κατά 
53,2%. Ισχυρό πλήγμα έχουν υποστεί και οι επιχειρή-
σεις του κλάδου μεταφοράς και αποθήκευσης (-1,7 
δισ. ευρώ) καθώς και όσες δραστηριοποιούνται στον 
χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο (-1,38 δισ. 
ευρώ). 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των 
επιχειρήσεων ανήλθε συνολικά στα 58,9 δισ. ευρώ 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας πτώση 
25,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
όταν είχε διαμορφωθεί στα 78,8 δισ. ευρώ. Σχετικά 
πιο ανθεκτικές απέναντι στην πανδημική κρίση στάθη-
καν επιχειρήσεις του τομέα γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας με τον τζίρο τους να συρρικνώνεται κατά 3,4% 
σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά και όσες προσφέρουν 
υπηρεσίες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα (-9,4%).

Βουτιά 70%!
 Πτώση της τάξεως του 70% κατέγραψε ο συνολι-

κός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το οκτάμη-
νο του 2020 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία 
αποτυπώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επι-
φέρει η πανδημία του Covid-19, το συγκεκριμένο 
διάστημα διακινήθηκαν 13.451.346 επιβάτες ενώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν διακινηθεί 
44.895.202 επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα 
αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 161.180, από τις 
οποίες 83.852 ήταν εσωτερικού και 77.328 εξωτερι-
κού, παρουσιάζοντας πτώση 56,3%, σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματο-
ποιηθεί 368.414 πτήσεις.

Τέλος, τον μήνα Αύγουστο 2020 με βάση τα στοιχεία 
της ΥΠΑ προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια 
της χώρας 4.539.902 επιβάτες, μείωση 55,7% σε σχέ-
ση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 10.238.414 επι-
βάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 
45.422 με καταγράφοντας πτώση 41,4% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγμα-
τοποιηθεί 77.555 πτήσεις. Οι αφίξεις επιβατών εξωτε-
ρικού ήταν 1.667.484 παρουσιάζοντας μείωση 58,1% 
σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 3.977.915 
επιβάτες.
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Το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 
άνοιξε και φέτος τις πόρτες του για να παραλάβει τα 
σταφύλια των παριανών αμπελουργών, σε μια χρο-
νιά πολύ δύσκολη, με τον κλάδο να διαθέτει μεγάλα 
αποθέματα και τη ζήτηση να έχει πέσει σημαντικά. Οι 
ανάγκες σε πρώτη ύλη των ιδιωτικών οινοποιείων εί-
ναι μειωμένες και οι παραγωγοί, ειδικά των ερυ-
θρών ποικιλιών, είχαν ως μόνη εξασφαλισμέ-
νη λύση το συνεταιριστικό οινοποιείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αμπελουργοί του 
νησιού αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Σήμερα, όπως 
και σε κάθε δύσκολη φάση της ιστορίας του κλάδου, ο 
Συνεταιρισμός δέχτηκε να αναλάβει χωρίς προϋποθέ-
σεις τη διαχείριση της παραγωγής του κάθε παριανού 
αγρότη διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της αμπε-
λοκαλλιέργειας στα δύσκολα χρόνια. 

Τι έγραφε το 1958 η «Φ.τΠ.»

Στην «Φωνή της Πάρου» του 1958 σε άρθρο του 
κρατικού γεωπόνου, Ν.Χ. Τζιτζιλιέρη, διαβάζουμε: 

«Το παριανό αμπέλι πέρασε κατ’ αρχήν από δυο δο-
κιμασίες: Μίαν οικονομικής μορφής και μίαν μετεω-
ρολογικής μορφής. Η δοκιμασία οικονομικής μορφής 
αναφέρεται στην απόλυτον εξάρτηση της πωλήσεως 
του σταφυλιού ως ακατέργαστου πρώτης ύλης από 
της διαφόρους οινοποιητικάς εταιρίας. Είναι σε όλους 
γνωστή η ιστορία της πωλήσεως των βαρελιών των 
αμπελουργών. 

Η βιομηχανική παραγωγή επέτυχεν αμέσως και 
εμμέσως οι αμπελουργοί δια διαφόρους λόγους να 
μείνουν χωρίς βαρέλια. Έτσι η βιομηχανική ιδιωτική 
οινοποίησις κατόρθωσε τελικώς να γίνει ο μοναδικός 
ρυθμιστής των τιμών αγοράς των σταφυλιών από 
τους αμπελουργούς. Και οι αμπελουργοί, μη έχοντες 
άλλην διέξοδον, να είναι υποχρεωμένοι να παραδί-
δουν εις αυτήν τα σταφύλια των και να προβαίνουν 

και είς αντικατάστασιν των αμπελιών με άσπρα στα-
φύλια εις αμπέλια με μαύρα σταφύλια την γνωστή 
μαντηλαριά, διότι ή εταιρία αυτό το σταφύλι ήθελε. 
Και να εκλιπαρήται η ιδιωτική βιομηχανική οινοποίη-
σις να δώση μερικά ψίχουλα παραπάνω. Και η σημει-
ωθείσα οινική κρίσις να επιδεινώνη την κατάστασιν 
από απόψεως τιμών. 

Από την αιτίαν λοιπόν αυτήν εξηγείται εις ένα βαθ-
μό η μείωσις της εκτάσεως της αμπελοκαλλιέργειας. 
Και από την συνέπεια ταύτης παραμέλησιν της καλλι-
έργειας εξηγείται -μέχρις ενός πάλι σημείου- η μείω-
σις των αποδόσεων. 

Το αίτιον αυτό με την ανάληψιν της βιομηχανικής 
οινοποιήσεως εκ μέρους της Ενώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Πάρου και την πρόσφατον αγοράν 
του Οινοποιείου της Εταιρίας Οίνων και Οινοπνευμά-
των εξέλιπε, διότι η Ε.Γ.Σ. απέβη ο ρυθμιστής των 
τιμών διαθέσεως των Σταφυλών. Οι παραγωγοί 
πλέον δεν ευρίσκονται εις κατάστασιν εξαρτή-
σεως από την ιδιωτικήν βιομηχανικήν οινοποί-
ησιν, αλλά έχουν το εργοστάσιόν τους δια να 
οινοποιήται εις αυτό και να διατίθεται δια λογα-
ριασμόν τους προϊόν των αμπελιών των».

Τέλος, σε συζητήσεις μας με πρόσωπα του Συνεται-
ρισμού κατά καιρούς μας έχουν δηλώσει ότι τα ιδιωτι-
κά οινοποιεία έχουν συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο 
του παριανού κρασιού. Μας είχαν όμως επισημά-
νει ότι τη δύσκολη στιγμή μόνο ο Συνεταιρι-
σμός μπορεί να εγγυηθεί την βιομηχανική και 
εμπορική διέξοδο της παραγωγής και την ανά-
ληψη των σχετικών οικονομικών κινδύνων. 

Η διαχρονική αξία του Αγροτικού 
Συνεταιριστικού Κινήματος στην Πάρο

 Από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες του 20ου αιώνα οι 
παριανοί αγρότες οργανώνονται στην βάση Αγροτικών 

Συλλόγων και Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το 1929 
ιδρύεται η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου 
και Αντιπάρου ως δευτεροβάθμιος Συνεταιριστικός 
Φορέας έχοντας στην δύναμή της 13 Συνεταιρισμούς. 

Το 1957 η Ένωση αποκτά το πρώτο ιδιόκτητο οινο-
ποιείο της στην Παροικιά και ο Γαλακτοκομικός Συνε-
ταιρισμός Αρχιλόχου το πρώτο τυροκομείο στον Δρα-
γουλά. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 έχουμε 
Συνεταιριστικά Τυροκομεία και στην Παροικιά και την 
Αντίπαρο. Παράλληλα με το γάλα και το σταφύλι η 
Ένωση σε όλη την πορεία της παρεμβαίνει στον τομέα 
της συγκέντρωσης κριθαριού και του εφοδιασμού των 
αγροτών με λιπάσματα και ζωοτροφές με ιδιόκτητες 
αποθήκες σε όλη την Πάρο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 κατασκευάζει νέες 
παραγωγικές εγκαταστάσεις (Οινοποιείο-Ελαιουργείο) 
στη θέση Άγιος Γεώργιος Παροικιάς όπου το 2000 με-
τεγκαθίσταται και εκσυγχρονίζεται και το τυροκομείο 
από τον Πρόδρομο. 

Το 1996 άρχισε το πρόγραμμα για την ανασύσταση 
της παριανής αμπελουργίας, που ξεκίνησε η Ένωση 
σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας, με στόχο την αποδοτικότερη εκμετάλλευ-
ση του παριανού αμπελώνα και την παραγωγή ακόμη 
μεγαλύτερης ποιότητας και υψηλότερης βιολογικής 
αξίας αμπελοοινικών προϊόντων.  

Αμπελοκαλλιέργεια

Τα αμπέλια και ιδιαίτερα τα οινάμπελα αποτελούν 
παραδοσιακή καλλιέργεια για την Πάρο και η συνολι-
κή τους έκταση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. 
(2008) είναι 7.005 στρέμματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2004 υπήρχαν 781 πα-
ραγωγοί, 1.641 αγροτεμάχια και έκταση 4.235 στρέμ-
ματα. Το 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 
η καλλιεργούμενη έκταση ήταν 2.971,1 στρέμματα. Οι 
κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες που καλλιεργού-
νται είναι από ερυθρές ποικιλίες: Μανδηλαριά, Βά-
φτρα και Αϊδάνι και από λευκές ποικιλίες: Μενεμβασιά, 
Ασύρτικο και Σαββατιανό. Η καλλιέργεια παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς το μεγαλύτερο μέρος 
των αμπελώνων παράγουν οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
Υπάρχει σημαντικός αριθμός οινοποιείων (συνεται-
ριστικό και ιδιωτικών) στα οποία διατίθεται η τοπική 
παραγωγή.

Αγροτικός Συνεταιρισμός:
∆ιαχρονική αξία στην Πάρο
Η «Φωνή της Πάρου» συνεχίζοντας να στηρίζει από την ίδρυση της εφημερίδας 
πριν 75 χρόνια τον πρωτογενή τομέα του νησιού μας, παρουσιάζει σήμερα 
ειδήσεις σχετικά με τη συγκομιδή των σταφυλιών και του γάλακτος από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό.

αρχείο: Π. Αυλήτης | Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 1930
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Τα τελευταία χρόνια έχουν αντικατασταθεί παλιοί-
γερασμένοι αμπελώνες μέσω του προγράμματος της 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων. Σύμφω-
να με το πρόγραμμα παλιοί αμπελώνες εκριζώνονται 
και φυτεύονται νέοι στην ίδια ή διαφορετική τοποθε-
σία με βελτίωση της τεχνικής διαχείρισης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα έχει ωφελήσει στη μείωση του κόστους 
παραγωγής και στην αύξηση του εισοδήματος των 
αμπελουργών, ωστόσο έχει επιδράσει αρνητικά στον 
παραδοσιακό χαρακτήρα των αμπελώνων, λόγω εγκα-
τάλειψης της καλλιέργειας σε επικλινείς και δύσβατες 
περιοχές.

Οι εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας για παραγωγή οί-
νων ΠΟΠ/ΠΓΕ ενισχύονται με τη χορήγηση στρεμματι-
κής επιδότησης σύμφωνα με τον Καν. 1405/2006 για 
τα μικρά νησιά του Αιγαίου ώστε να αντισταθμιστούν 
τα μειονεκτήματα που προκύπτουν λόγω της νησιωτι-
κότητας. Παρά την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων 
οίνων υπάρχει ισχυρή τάση μείωσης της έκτασης των 
οινοποιήσιμων ποικιλιών λόγω των χαμηλών τιμών 
που δίνονται στους παραγωγούς και της οικιστικής 
ανάπτυξης (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ 2013). Οι αδιάθετες 
ποσότητες των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων στα-
φυλιών οδηγούνται

στην απόσταξη για την παραγωγή παραδοσιακών 
ποτών όπως η σούμα.

Το γάλα
Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό έχει συμβεί με το 

γάλα όπου ο Συνεταιρισμός παρά την ύπαρξη ιδιωτι-
κού τυροκομείου αναγκάσθηκε τους τελευταίους 
μήνες να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης 
της παραγωγής όλων των γαλακτοπαραγω-
γών της Πάρου και να απορροφηθεί το γάλα 
του μοναδικού παραγωγού που παρέδιδε εκεί 
το γάλα του.   

Έτσι, οι παριανοί αγρότες διενεργούν τις καθημερι-
νές ασχολίες τους, έχοντας εξασφαλίσει ότι ανεξάρτη-
τα από γενικότερες συγκυρίες υπάρχει εξασφαλισμένη 
τουλάχιστον μία διέξοδος της παραγωγής τους, που 
δεν είναι άλλη από την ιστορική Αγροτική Οργάνωση 
του νησιού τους. Η ιστορία διδάσκει και επαναλαμβά-
νεται. 

Όπως ειπώθηκε από στελέχη του πρωτογενή τομέα: 
«Ευχόμαστε καλή δύναμη τόσο στους αγρότες και το 
προσωπικό του συνεταιρισμού όσο και στους ιδιώτες 
μεταποιητές γιατί αυτός ο τόπος τους έχει όλους 
ανάγκη». 

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, το τυροκομείο του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Πάρου συγκεντρώνει ημερησίως 
περίπου 2.500 κιλά γάλα. 

Ακόμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού 
σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 το νησί πα-
ράγει (σε κιλά) Γραβιέρα 44.853, Λευκό τυρί 1.719, 
Κεφαλοτύρι 16.331, Μυζήθρα 3.171, Σούρωμα 4.019, 
Γιαούρτι 218,20, Κρέμα 3.060, Βούτυρο 870, Αγελαδι-
νό γάλα 672.079, Αίγειο γάλα 14.151.

Σκέψεις
Η Πάρος κατατάσσεται από άποψη κλίματος στον 

«εύκρατο» τύπο του «χερσαίου Μεσογειακού». Η ψυ-
χρή εποχή του έτους χαρακτηρίζεται από την ηπιότητα 
των κλιματολογικών φαινομένων.

Παγετός, χιόνι και χαλάζι σπανίως παρατηρούνται, 
ενώ οι καταιγίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνό-
τητα. Η θερμή εποχή, με μέση θερμοκρασία 20 έως 
25°C, λόγω των επικρατούντων βόρειων και βορειοα-
νατολικών ανέμων, αφορά την περίοδο από Μάιο έως 
και Σεπτέμβριο, συμπίπτει δε με την παντελή σχεδόν 
έλλειψη βροχοπτώσεων. Το ετήσιο θερμομετρικό εύ-

ρος κυμαίνεται γύρω στους 14°C. Το νησί από υδρο-
λογικής σκοπιάς παρουσιάζει μεγάλη υδροφορία σε 
σύγκριση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα η συνεχής ροή των δύο μικρών 
ποταμών που εκβάλλουν στη Νάουσα διασχίζοντας 
όλη τη βορειοανατολική Πάρο. Παρατηρείται ακόμα 
ότι μέσα στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής, αναβλύζει 
γλυκό νερό.

Στην Πάρο την προτελευταία δεκαετία όλες οι πα-
ραγωγικές δραστηριότητες πλην της απασχόλησης 
στον αγροτικό τομέα εμφάνισαν ανοδική τάση έως 
το 2008- 2009. Από την έναρξη της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης και έπειτα όλα τα δεδομένα 
για την επαγγελματική δραστηριότητα στην 
Πάρο άρχισαν να αλλάζουν.

Έτσι, οι κατασκευές που αποτέλεσαν τα προηγού-
μενα χρόνια τον σημαντικότερο κλάδο ανάπτυξης και 
αύξησης της απασχόλησης συρρικνώθηκαν κατά πολύ, 
ενώ μικρότερη αλλά σταθερή μείωση άρχισε να εμφα-

νίζει και ο κλάδος του τουρισμού με πρώτους πλη-
γέντες τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης 
και αναψυχής. Κατ’ ακολουθία το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο παρουσιάζουν αισθητή μείωση. Απώλειες επί-
σης παρατηρούνται και στον μεταποιητικό κλάδο.

Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα, σε αντίθε-
ση με τους άλλους κλάδους τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει αύξηση. Όλο και περισσότεροι νέοι 
εμφανίζονται με διάθεση να δραστηριοποιηθούν στο 
πρωτογενή τομέα.

Η απασχόληση στον πρωτογενή παραγωγή ανέρ-
χεται περίπου πάνω από το 11% στην Πάρο. Όμως 
για την ομαλή ανάπτυξη του νησιού θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για την αγροτική οικονομία 
και να ενισχυθούν δράσεις τόσο από την πο-
λιτεία όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Η επέμβαση του ιδιωτικού τομέα στον πρωτο-
γενή τομέα του νησιού είναι πλέον επιβεβλη-
μένη!

Πρώτο θέμα
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Πανηγύρια 
και ουσία!

Διάβασα με ενδιαφέρον στη στήλη του Χρ. 
Μαούνη, «Παριανές Μνήμες», την ιστορία με την 
αποξήρανση του έλους της Παροικιάς, που ξεκί-
νησε περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα και ολο-
κληρώθηκε την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα! 
Επί 70 περίπου χρόνια οι μελέτες, οι παρατηρή-
σεις για το έργο, η αγωνία για τη χρηματοδότηση 
κλπ ήταν έρμαια στις ορέξεις των κυβερνώντων 
και της τοπικής Αρχής…

«Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου» 
θα μου πείτε. Τα ίδια και απαράλλακτα εδώ και 
αιώνες σ’ αυτή τη χώρα, σ’ αυτό το νησί. Έτσι 
λοιπόν, πριν λίγες ημέρες, η δημοτική Αρχή εξέ-
δωσε ένα πανηγυρικό δελτίο Τύπου σχετικά με 
την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, 
τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δό-
μησης, για την ανέγερση του 2ου γυμνασίου Πα-
ροικιάς, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Γεώρ-
γιος. Επίσης, στο ίδιο πανηγυρικό δελτίο Τύπου 
ενημερωθήκαμε ότι εγκρίθηκε και υπογράφτηκε 
η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του 2ου γυ-
μνασίου Παροικιάς. Σημειώνω ακόμα, ότι χρή-
ματα δεν έχουν βρεθεί για την κατασκευή 
του σχολικού συγκροτήματος, όπως επίσης 
ότι χρειάζονται ακόμα μία σειρά ενεργειών σε δι-
άφορες υπηρεσίες. Και έτσι, για «κερασάκι στην 
τούρτα», να αναφέρουμε ότι ο χώρος του οικο-
πέδου δεν έχει ακόμα μεταγραφεί στον δήμο Πά-
ρου, καθώς το οικόπεδο που θα κατασκευαστεί 
το νέο γυμνάσιο Παροικιάς, ανήκει στην περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η υπόθεση του γυμνασίου είχε ανοίξει επί Γρη-
γορίας Πρωτολάτη, την εποχή που ήταν έπαρ-
χος Πάρου. Η Γρηγορία τότε, είχε κάνει «μαγι-
κές» ενέργειες σχετικά με τα σχολικά κτίρια. 
Ολοκλήρωσε το πλέον σύγχρονο σχολείο του 
νησιού (ΕΠΑ.Λ.) και αγόρασε το οικόπεδο για το 
γυμνάσιο. Όλα αυτά με τη βοήθεια –για να μην 
ξεχνούμε- του τότε Νομάρχη, Δ. Μπάιλα. Ξέρετε 
πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που πανηγυρί-
ζαμε; Έντεκα και μπαίνουμε στο δωδέκατο χρό-
νο σε λίγο. Ναι, από το 2009 είναι η υπόθεση! 
Από τότε, έως σήμερα, το μόνο σημαντικό ζήτη-
μα που προχώρησε ήταν ουσιαστικά η ανάθεση 
της μελέτης -προ ημερών- για το γυμνάσιο. Και 
αν αναλογιστούμε στα πόσα έγγραφα υπάρχουν 
ακόμα και από πού θα βρεθεί η χρηματοδότη-
ση θα καταλάβουμε ότι τα 70 χρόνια μελετών 
και συζητήσεων για την αποξήρανση του έλους 
της Παροικιάς τον 19ο αιώνα, ε μάλλον σε καλό 
δρόμο βρισκόμαστε…

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για τα όσα έργα 
έχουν εξαγγελθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο 
νησί μας. Και τι να πει κανείς για τις υποσχέσεις. 
Από το νέο εμπορικό λιμάνι, έως το γήπεδο στη 
Νάουσα, που ενώ «αρπάξαμε» αυτό που είχε η 
νεολαία εκεί και τους υποσχεθήκαμε νέο χώρο 
άθλησης, τα παιδιά μεγάλωσαν και το παράπονό 
τους έμεινε…

Στην Πάρο, που είμαστε της υπερβολής, τα 
μόνα πράγματα που μένουν, αλλά και ξεχνιούνται 
γρήγορα είναι τα πανηγυρικά δελτία Τύπου! Οι 
άλλοι φταίνε πάντα, όχι εμείς!

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τηλεοπτικό 
σήμα στην 
Πάρο

Ανοίγει ο δρόμος μέσα από το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τηλε-
οπτική κάλυψη στις λευκές περιοχές (περιοχές δηλα-
δή ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας που σήμερα 
δεν έχουν σήμα). Σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμ-
μα προβλέπεται και επιχορήγηση των δικαιούχων με 
150 ευρώ για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλι-
σμού και την οκταετή εγγύησή του. 

Το πρόγραμμα αφορά 960 οικισμούς σε λευκές 
περιοχές, καθώς προστίθενται σε πρώτη φάση 520 
οικισμοί. Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο, απλο-
ποιείται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από 
πλευράς των κατοίκων των λευκών περιοχών. Οι δι-
καιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους 
για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους και 

τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μέσω της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.
gov.gr) ή μέσω των ΚΕΠ. Η διαδικασία σχεδιάζεται 
να είναι εξαιρετικά απλή, καθώς οι δικαιούχοι θα κα-
ταθέτουν μόνο τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος της κατοικίας τους και η άντληση όλων των 
υπόλοιπων στοιχείων θα αντλούνται ηλεκτρονικά και 
χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες από 
τους πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη πως το πρόγραμ-
μα για την κάλυψη των λευκών περιοχών με τηλε-
οπτικό σήμα εκτείνεται σε βάθος οκταετίας, το νο-
μοσχέδιο προβλέπει την αντίστοιχη χρονική επέκταση 
στα 8 έτη της εγγύησης του αναγκαίου εξοπλισμού. 
Σημειώνεται πως σήμερα οι δικαιούχοι μπορούν να 
απευθυνθούν στη Digea ή την Cosmote για την πα-
ροχή της υπηρεσίας τηλεοπτικής κάλυψης. Για όλη τη 
διάρκεια ισχύος του προγράμματος δεν προβλέπεται 
κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση των δικαιού-
χων με τη μορφή συνδρομής.

Οι περιοχές στην Πάρο που μετέχουν στο πρόγραμ-
μα είναι: Καμάρι Αγκαιριάς, Πρωτόργια Νάουσας, 
Άγιος Χαράλαμπος, Άσπρο Χωριό, Βουνιά, Έλητας, 
Κουκουμαυλές και Χωριουδάκι.

«Καύσωνας» 
επικοινωνίας

Ζούμε τα «νέα ύστερα της χώρας», με την κοινω-
νικότητα να νοηματοδοτείται διαφορετικά από τον 
εκάστοτε λήπτη. Η αγωνία για τη ζωή, το αύριο της 
επιβίωσης, την προστασία των εθνικών συνόρων, 
διαμορφώνουν συνθήκες πρωτόγνωρες και υπο-
χρεώνουν τους κυβερνητικά υπεύθυνους, να δίνουν 
καθημερινές εξετάσεις επικοινωνίας στην «τριπλή» 
αυτή κρίση.

Να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν, να απαντούν, 
στα ερωτήματα των πολιτών, για τον τριπλό εφιάλ-
τη που στοιχειώνει τον ύπνο τους. Απαντήσεις, που 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με πολιτικές εξελίξεις 
και με την πορεία της χώρας. Το δεύτερο κύμα του 
κορωνοϊού, ήρθε πιο νωρίς από ό,τι το υπολογίζα-
με, με αποτέλεσμα η χώρα να μπαίνει σε κρίσιμο 
σημείο και η καθημερινή ενημέρωση από υπεύθυ-
να υγειονομικά στόματα, να είναι κάτι περισσότερο 
από αναγκαία. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, να

ευχηθούμε να μη φέρουν μαζί τους, υιοθέτηση 
νέων μέτρων περιορισμού της ζωής των πολιτών. 
Αναμένονται νέα διαφημιστικά σποτάκια, για τη 
χρήση μάσκας, αποφυγή συγχρωτισμού και μαθή-
ματα χαιρετισμού βασισμένα στη «νέα γλώσσα του 
σώματος». Με αγκώνες ο χαιρετισμός, με νοερά φι-
λάκια, οι ασπασμοί.

Με ή χωρίς επακούμβηση, όλα τα μέχρι χθες αυ-

τονόητα έχουν εξελιχθεί σε extreme sports. Από 
την αποφυγή της συνάντησης νέων με ηλικιωμέ-
νους, μικρά γιορτινά τραπεζώματα συγγενών και 
φίλων ακόμη και κανόνες σε ερωτική συνεύρεση. 
Και για όλα αυτά, χρειάζονται καθημερινές «ριπές» 
ενημέρωσης, μέχρι την προσμονή του θαύματος 
που λέγεται εμβόλιο. Φυσικά η μεγαλύτερη επι-
κοινωνία θα πρέπει να αφορά από την κυβέρνηση, 
τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην υγειονομική 
προστασία των πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας, με παράλληλα την αξιοπρεπή διαβίωση 
εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, που το εισόδη-
μα τους, μειώθηκε δραματικά. Η κυβέρνηση πρέπει 
να δει την ουσία των προβλημάτων και να δώσει 
τις πιο αποτελεσματικές λύσεις, περιορίζοντας στο 
ελάχιστο, την διαστρέβλωση της πραγματικής εικό-
νας, μέσω των φιλικών μέσων ενημέρωσης και

δημοκοπικών εταιρειών. Ο εξωραϊσμός μιας δύ-
σκολης κατάστασης, όσο σκηνοθετική μιντιακή προ-
στασία κι αν υπάρξει, δε θα τη διασώσει. Θα φέρει 
τα αντίθετα αποτελέσματα και το τέλος πιο κοντά. 

Στα εθνικά μας θέματα, η επικοινωνία με τους 
πολίτες, από την επίσημη κυβέρνηση και την αντι-
πολίτευση, θα πρέπει να είναι άκρως προσεκτική. 
Ο «εχθρός» είναι απέναντι και όχι μέσα στη χώρα 
μας. Να απομονωθούν όλες οι φωνές, ιδιαίτερα 
μέσα από το διαδίκτυο οι «φωνές» που προσπα-
θούν να κερδίσουν εκλογικά, πουλώντας ανεκδιή-
γητο «πατριωτισμό!». Χρειάζονται φωνές νηφάλιες, 
και ρεαλισμός στη αντιμετώπιση των πραγματικών 
δεδομένων. Ευθυγραμμισμός επιβάλλεται στην 
εξωτερική πολιτική, ενός κράτους, από όλες τις πο-
λιτικές δυνάμεις.

Ο «καύσωνας» της επιθετικής επικοινωνίας θα 
πρέπει να περιοριστεί στα εσωτερικά μας θέματα. 
Διαφορετικά, θα έχουμε παρατράγουδα, όπως στις 
μαύρες περιόδους της ιστορίας μας.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Ενημερωτικά 
φυλλάδια οδικής 
ασφάλειας

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, 
αστυνομικοί μοίρασαν ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, σχολικά προγράμματα και σε-
λιδοδείκτες) με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής τόσο σε 
μαθητές, όσο και σε γονείς, κατά την προσέλευση τους στα σχολικά συγκροτήματα 
των Κυκλάδων.

Πρόκειται για μια καθιερωμένη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση ειδικότερα της μαθητικής νεολαίας κατά τις μετακινήσεις τους 
από και προς τις σχολικές μονάδες. Στόχος είναι η συμβουλευτική ενημέρωση των 
μικρών μαθητών με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να κυκλοφορούν στο δρόμο με 
ασφάλεια, εφαρμόζοντας τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία υπενθυμίζει στους γονείς ότι εκείνοι είναι που 
δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί. Γι’ αυτό:

- Αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθεί το παιδί σας, 
για να φθάσει και να επιστρέψει από το σχολείο του.

- Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυνη. Ελέγξετε πολ-
λές φορές το δρομολόγιο για το σχολείο του παιδιού σας. Όταν καταλήξετε στην πιο 
κατάλληλη διαδρομή, φροντίστε να τη διανύσετε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε 
να του αποτυπωθεί σωστά.

- Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα μπορεί σιγά-σιγά να γνωρίσει 
όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του δρομολογίου και κατά συνέπεια τους 
ενδεχόμενους κινδύνους.

- Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει 
στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά 
και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν 
περνούν οχήματα.

- Μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή 
κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

- Κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας που πρέπει να βαδίζει στην εσωτερική 
πλευρά του πεζοδρομίου.

- Μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών πρέπει να είναι 
εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος του δρό-
μου δεξιά και αριστερά.

- Ιδίως τις βραδινές ώρες, το κίτρινο χρώμα στα ρούχα του παιδιού ή τα αντα-
νακλαστικά αυτοκόλλητα, βοηθούν τους οδηγούς να αντιληφθούν καλύτερα την 
παρουσία του στο δρόμο.

- Αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή 
πινακίδες (οδικά σήματα), ενημερώστε άμεσα τους αρμόδιους φορείς.

Το δώρο της 
μοναξιάς

Η μοναξιά μπορεί να εί-
ναι λυτρωτική, όταν απο-
τελεί επιλογή, και κατάρα, 
όταν επιβάλλεται αναγκα-
στικά.

Συνοδεύει ανθρώπους 
πρωτοπόρους σε κάθε 
δημιουργική σύλληψή και 
καταδιώκει τους απόκλη-
ρους θεατές των κοινωνι-

κών επιτυχιών των άλλων. Καταζητείται από πολυά-
σχολους παντρεμένους με παιδιά, που θεοποιούν το 
ένα λεπτό απομόνωσης, και αφορίζεται από όσους 
ορίζουν τον εαυτό τους ως επιτομή των σχέσεών 
τους… Οι ψυχολόγοι ξορκίζουν την κατάσταση αυτή 
με παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις διεκδικητικότητας, ενί-
σχυση της αυτοεκτίμησης και δραστηριότητες απο-
κρυπτογράφησης των λεκτικών και εξωλεκτικών ερε-
θισμάτων.

Η μοναξιά, και ειδικά η παρατεταμένη, αντιμετω-
πίζεται ως νοσηρή παρέκκλιση σε έναν κόσμο, που 
προσμετρά την κοινωνική καταξίωση με το εύρος κι 
όχι το βάθος των δικτύων. Ως χαρακτηριστικό των 
αδύναμων και των μη ευέλικτων, που αδυνατούν να 
ακολουθήσουν τους φρενήρεις ρυθμούς και τις ανα-
τροπές. Ως καταφύγιο ανθρώπων, που δεν μπόρεσαν 
να εδραιώσουν τις σταθερές τους και οπισθοχώρησαν 

σε μία ναρκισσιστική απομόνωση. Κι όμως. Τελευταίες 
έρευνες καταδεικνύουν ότι καμία υστέρηση στην ικα-
νότητα αντίληψης και ερμηνείας των γλωσσικών και 
μη λεκτικών σημάτων ή των κοινωνικών δεξιοτήτων 
δεν υφίσταται στους εραστές, αυτόκλητους και μη, 
της μοναξιάς. Ούτε καν μία συγκεκαλυμμένη προσπά-
θεια υποστήριξης ενός αδύναμου εγώ, που τρέμει την 
απόρριψη και αποφεύγει τη διακινδύνευση.

Αντίθετα, αυτό που φαίνεται πως καθηλώνει τη δρά-
ση, είναι μία υπέρμετρη υπευθυνότητα και ανάληψη 
της ευθύνης, όσον αφορά την πορεία και την ποιότητα 
των κοινωνικών σχέσεων εκ μέρους των μοναχικών 
ατόμων. Τα μοναχικά άτομα χρεώνονται την αποτυχία 
ολοκληρωτικά. Επενδύουν τόσο πολύ στις επαφές 
τους, που έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να 
προτιμήσουν την απόσυρση, παρά να αναπαράγουν 
ένα φαύλο κύκλο κενής και ανούσιας επικοινωνίας. 
Επιθυμούν τόσο δυνατά τη γόνιμη αλληλεπίδραση, 
που αποθαρρύνονται πλήρως, αν διαπιστώσουν ότι 
δεν έχει τις προδιαγραφές, για να εξελιχθεί έτσι. Λίγοι 
όμως καταλαβαίνουν την αυτο-θυματοποίηση, επειδή 
η μηχανισμοί άμυνας της εκλογίκευσης και της άρνη-
σης τους ξεγελούν.

Το κοινωνικό άγχος επιτείνεται και εσπευσμένες επι-
λογές ή αστοχίες το ενδυναμώνουν. Η μοναξιά είναι 
μία κατάσταση του μυαλού, κατά την οποία η επιδίωξη 
της επικοινωνίας υπάρχει σε τόσο έντονο βαθμό, που 
αυξάνεται η αγωνία κατάκτησής της. Αν και κάποιοι 
επιστήμονες θεωρούν πως η προδιάθεση είναι γενε-
τική, περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ηλικία την ενι-
σχύουν. Στις ακραίες της μορφές αποτελεί σύμπτωμα 
κατάθλιψης, αποφυγής και διαταραχών μνήμης. Παγι-
δεύει το αυτοσυναίσθημα, παρασύρει σε παρανοϊκές 

σκέψεις και προκαλεί διακυμάνσεις στον ύπνο, την 
όρεξη, τη διατροφή, την άσκηση, την ευεξία. Προσβάλ-
λει την ποιότητα ζωής και συσχετίζεται με καρδιακά 
νοσήματα.

Η μοναξιά είναι εντονότερη σε πολιτισμούς, όπου 
το συλλογικό έχει υποκατασταθεί ανεπιτυχώς με την 
ατομική ανέλιξη και τον ανταγωνισμό. Τα κοινωνι-
κά δίκτυα στο Ίντερνετ δεν μπορούν να βελτιώσουν 
την αίσθηση της απόσυρσης, ενώ σύμφωνα με τον 
Cacioppo η μοναξιά είναι μεταδοτική: Πρόσωπα που 
περιελάμβαναν έναν μοναχικό φίλο στις επαφές τους 
αύξαναν κατά 52% την πιθανότητα να επηρεαστούν 
από τις απόψεις του.

Η μοναξιά είναι μία ένδειξη πως κάτι πρέπει να αλ-
λάξει στη ζωή εκείνου, που τη βιώνει, ειδάλλως οι συ-
νέπειες θα επηρεάσουν τον ψυχολογικό και πνευματι-
κό τομέα. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ροή της 
πληροφορίας, συναισθηματική υποστήριξη, γνωριμίες 
για εξεύρεση συντρόφου και εναύσματα δημιουργικής 
απασχόλησης. Δυστυχώς, οι καιροί δεν παρέχουν πολ-
λαπλές ευκαιρίες, αλλά αντίθετα επιζητούν αφορμές 
για περιθωριοποίηση.

Αναρωτηθείτε λοιπόν πόσο συχνά αισθάνεστε πως 
δεν έχετε κανέναν, που να μπορεί να σας καταλάβει, 
ότι η κοινωνία αυτή δε φτιάχτηκε για σας, πως εκείνοι 
με τους οποίους κάποτε επικοινωνούσατε, τώρα δια-
βαίνουν το δικό τους δρόμο, ότι σας θυμούνται μόνο 
αν σας χρειάζονται, ότι περιστοιχίζεσθε από άσχετους 
και εκλάβετέ το ως ένδειξη καθολικής αλλαγής.

Ευστράτιος Παπάνης 
Επίκουρος Καθηγητής  

Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
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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)

ΚΑΜΠΟΣ πωλείται αγροτεµάχιο 14 
στρέµµατα µε δυνατότητα δόµησης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 083 094

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται επιπλωµένα 
studios και διαµερίσµατα, από 
Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο 2021. 
Κατάλληλα για εκπαιδευτικούς. Τηλ. 
για πληροφορίες: 697 229 7557

ΜΑΡΜΑΡΑ απέναντι από το Γυµνάσιο 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ διατίθεται οικία 80 τ.µ.
πλήρως εξοπλισµένη, µε WiFi, από 
Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, κατάλληλο 
για εκπαιδευτικούς. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976 787 674

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται µεζονέτα 98 
τ.µ. (κουζίνα, καθιστικό, 3 Υ/∆, 2 
µπάνια, 2 βεράντες µε θέα), πλήρως 
εξοπλισµένη και επιπλωµένη, από 
Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο. Πολύ 
καλή θέρµανση και αποθήκη για τους 
2 καλοκαιρινούς µήνες. Τιµή 450€, 
(συµπεριλαµβάνεται νερό και πάγιο 
ρεύµατος). Τηλ. 6983 784 763

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ενοικιάζονται 2 καταστήµατα 32 τ.µ. 
και 47 τ.µ. (δίπλα στο βενζινάδικο 
Aegean). Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στα τηλ. 6938 431 095, 
210 6533630

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

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

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, κέντρο παραδοσιακού 
οικισµού, ενοικιάζονται 2 οικίες 
επιπλωµένες µε παραδοσιακά έπιπλα, 
50-65 τ.µ. για τη χειµερινή σεζόν 
ή και για όλο το χρόνο. Τηλ. 6944 
509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται στούντιο επιπλωµένο, µέχρι και 
τον Ιούνιο του 2021. ∆ιαθέτει WiFi. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6976 675 669

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ζητούνται προς ενοικίαση 
από Έλληνα ιδιώτη, µε άµεση καταβο-
λή ενοικίων. Τηλ. επικοινωνίας: 6956 
766 793 και 6977 577 891

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
[ACA01] ζητείται από τεχνική 
εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα 
κατασκευών πολυτελών κατοικιών 
και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, 
για στελέχωση των γραφείων της 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσό-
ντα: Προϋπηρεσία σε λογιστική 
διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων 
σε µηχανοργανωµένο σύστηµα, 
Πτυχίο λογιστικής ή οικονοµικών, 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού 
και προφορικού λόγου, Άριστη 
γνώση MS Offi  ce, Σύνταξη και έκδοση 
ΑΠ∆ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδοµοτεχνικών 
έργων, Έµφαση στη λεπτοµέρεια, 
Θέληση για ενσωµάτωση σε µια 
οµάδα µε διεθνείς εµπειρίες και 
επαφές, σύγχρονες µεθόδους 
µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 

έργων, Θέληση για εκµάθηση / χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εφαρµο-
γών οικονοµικής και λογιστικής 
παρακολούθησης. Επιθυµητά προσό-
ντα: Εµπειρία στον κατασκευαστικό 
κλάδο θα συνεκτιµηθεί αναλόγως, 
Χρήση λογιστικών εφαρµογών 
(sost 1, quickbooks, xero ή άλλων). 
Αποστολή βιογραφικού και επιστολής 
ενδιαφέροντος στο email: cv.
constructionparos@gmail.com µε 
θέµα: ACA01.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το κατά-
στηµα ARSENIS DELICATESSEN στην 
Παροικιά. Επικοινωνία στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ζητείται από 
εταιρεία κλιµατισµού. Απαραίτητη η 
καλή γνώση της  Αγγλικής ή Γαλλικής 
γλώσσας, H/Y και η κατοχή  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. Επιθυµητή  
η προϋπηρεσία στον τοµέα ή πτυχίο 
µηχανολογίας. Πληροφορίες: Τηλ. 
22840 55273. Αποστολή βιογραφικών 
στο email paros@climatism.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ζητείται από κατασκευαστική εταιρία 
στην Παροικία. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών (θα εκτιµηθεί), 
Internet και MSOffi  ce (κυρίως Excel). 
Αποστολή βιογραφικών στο email : 
oikoparos@gmail.com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για βοήθεια σε 
ηλικιωµένο άτοµο, καθώς και για 
οικιακές εργασίες, πρωινές ώρες, ως 
το µεσηµέρι. Περιοχή Μαράθι. Τηλ. 
22840 22533

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσικής, Χηµείας και 
Προγραµµατισµού παραδίδονται, από 
πτυχιούχο του τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε Μεταπτυ-
χιακό στην Πληροφορική. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6976 746 004

ΕΛΛΗΝΙ∆Α, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου ετών 39, ζητάει εργασία για 
καθαριότητα σπιτιών – µαγαζιών και 
γενικότερα οποιαδήποτε εργασία. Τηλ. 
6909 464 912

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge 
και Michigan), κατ’ οίκον, (και online 
µέσω skype), όλα τα επίπεδα. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

FIAT SEICENTO πωλείται, µοντέλο 
2001, 1200cc, ιδανικό για πόλη, τιµή: 
2.000€. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
705 138.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΠΛΑ 
πωλούνται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ψυγείο Candy, ηλεκτρική κουζίνα 
Elco, ξύλινο διακοσµητικό έπιπλο 
50εκ. Χ 1µ.ύψος µε ντουλάπι, 2 
καρέκλες ξύλινες τραπεζαρίας µε 
µαξιλάρι. Τηλ. για λεπτοµέρειες: 6936 
734 834

Η PCPGR ελληνική εταιρεία, 
αναλαµβάνει τη µελέτη, κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση οικιών σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Λογικές τιµές µε συνέ-
πεια παράδοσης. Ζητούνται οικόπεδα 
για αντιπαροχή. Τηλ.: 6942 798 728, 
6977 577 891, ώρες γραφείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13/2020 διατάξεως της Ειρηνοδίκη Πάρου (Διαδικασία 
Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωμα-
τείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ» που εδρεύει στην 
Μάρπησσα Πάρου, Κυκλάδων και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε τα άρθρα 1 
και 20, σύμφωνα με το από 26.6.2020 τροποποιημένο καταστατικό του.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Ανδρεόπουλος Τ.Θ. 7 Παροικία Πάρος
ΑΜ Δ.Σ.ΣΥΡΟΥ 107 Πάρος,17/09/2020

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς
Ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς και η εθελοντική μας ομάδα 

συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες στην Καρδίτσα. 
Η λίστα των ειδών είναι η εξής:
Μακαρόνια - Ρύζι - Όσπρια - Γάλα - Λάδι - Καφές - Πελτέδες - Κον-

σέρβες - Χυμοί (μακράς διάρκειας) - Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα (κα-
θαρά, σε καλή κατάσταση και σε διαφανείς πλαστικές σακούλες)

Παρακαλούμε ΟΧΙ άλλα είδη παρά μόνο αυτά που αναγράφονται. 
Η συγκέντρωσή τους θα γίνει την Κυριακή 27/9 από 10:30-13:00, Δευτέρα 30/9 

από 18:00-21:00 και Τρίτη 1/10 από 18:00-21:00 στην αίθουσα του συλλόγου. 
Καλάθι θα υπάρχει και στο super market PROTON για το σκοπό αυτό. 

Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστούμε
Τηλ. επικοινωνίας για λεπτομέρειες: Νίκας Κωνσταντίνος 6985842946,
Χανιώτη Ελευθερία 6971695135, Χανιώτη Μαρία 6930900903

Εγγραφές για δραστηριότητες
Ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, μας προσκαλεί τη Δευτέρα 

28/9 και την Τρίτη 29/9 στην αίθουσα του συλλόγου 18:00-21:00, όπου θα πραγ-
ματοποιηθούν οι εγγραφές για τις εξής δραστηριότητες:

Παραδοσιακοί χοροί - Hip hop - Ping Pong - Γυμναστική ενηλίκων
Καθώς η φετινή χρονιά παρουσιάζει τις γνωστές σε όλους ιδιαιτερότητες λόγω 

κορωνοϊού, ο αριθμός των τμημάτων και των συμμετεχόντων θα γίνει γνωστός μετά 
την ολοκλήρωση των εγγραφών. 

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€
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Επιστολή για 
τον δρόμο 
στην Πούντα

Ο κ. Γιάννης Τριαντάφυλλος του Αρτεμίου, (κάτοικος 
Αντιπάρου), με αίτημα- αναφορά προς το δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου στις 20/9/2020, που κοινοποίησε 
στα τοπικά ΜΜΕ, περιφέρεια Ν. Αιγαίου, υπουργείο 
Ναυτιλίας, βουλευτές Νομού Κυκλάδων και άλλους 
εμπλεκόμενους, σημειώνει την κατάσταση του δρόμου 
προς την Πούντα, στα σημεία που αυτός εφάπτεται με 
τα θαλάσσια ύδατα.

Η αίτηση του κ. Τριαντάφυλλου έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλί-

ου Πάρου, αξιότιμε κύριε δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι 
σύμβουλοι.

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε όπως 
άμεσα στο επόμενο δημοτικό σας συμβούλιο φέρετε 
προς συζήτηση και όπως πάρετε σχετική απόφαση 
για το τεράστιο πρόβλημα που παρουσιάζει εδώ και 
αρκετά χρόνια ο δρόμος προς Πούντα - Αντίπαρο λίγο 
πριν το ξενοδοχείο Holliday.

Όπως πιστεύουμε, όλοι σας έχετε προσωπική εικό-
να και εμπειρία του ότι με βόρειους ανέμους πάνω 
από 5 μποφόρ είναι πολύ επικίνδυνη η διέλευση οχη-
μάτων λόγω του έντονου κυματισμού και των θαλάσ-
σιων υδάτων που ξεπερνούν τον μικρό φράχτη και 
κυριολεκτικά σκεπάζουν το οδόστρωμα και τα διερ-
χόμενο οχήματα.

Πριν θρηνήσουμε θύματα στο συγκεκριμένο σημείο 
αφού οι οδηγοί στην προσπάθεια τους να αποφύγουν 
το θαλασσινό νερό οδηγούν εντελώς στο αντίθετο 
ρεύμα, σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα 
για την κατάλληλη εξεύρεση λύσης με την τεχνική 
υπηρεσία σας σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, 
στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συ-
γκεκριμένη περιοχή.

Είμαστε στην διάθεση σας για προσωπική βοήθεια 
και συμμετοχή». 

Αντίδραση για 
ΕΝΦΙΑ

Την αντίδρασή του σημείωσε σε επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό το επιμελητήριο Κυκλάδων σχετικά με 
την εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ 
στα μικρά νησιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η οριζόντια εξαίρεση 
όλων των νησιών των Κυκλάδων με πληθυσμό πολύ 
μικρότερο των 1.200 κατοίκων αποτελεί μια ακόμα 
αδικία εις βάρος αυτών των νησιών και των κατοίκων 
τους. 

Όπως σημειώνεται: «Δεδομένης και της απώλειας 
του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ, είναι ξεκάθαρο ότι οξύνονται ακόμα πε-
ρισσότερο οι ανισότητες σε βάρος της νησιωτικής 
χώρας, ιδιαίτερα δε αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά 
δεν είναι τα μοναδικά ελλείμματα αλλά μέρος μόνο 
αυτών που η πολιτεία όφειλε να έχει εξομαλύνει, εξα-
σφαλίζοντας τα αυτονόητα για τις νησιωτικές περιο-
χές».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τελικά η περισπούδα-
στη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα νησιά θυμίζει προ-
εκλογικό πυροτέχνημα, καθώς το μέτρο αφορά νησιά 
πολύ μικρά σε πληθυσμό ή ακόμα και νησιά χωρίς κα-
τοίκους (Αντίψαρα) ή με μόλις δύο κατοίκους (Πλατύ 
Δωδεκανήσου). 

Νέα 
παρέμβαση 
των γυναικών 

Η Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου (μέλος 
της Ο.Γ.Ε.), υπό τον τίτλο: «Ανησυχούμε, δεν εφησυχά-
ζουμε, διεκδικούμε για την υγεία και τη μόρφωση των 
παιδιών μας». Έκανε νέα παρέμβαση με ανακοίνωσή 
της σχετικά με τα ζητήματα παιδείας και υγείας στο 
νησί μας.

Η ανακοίνωση της Ομάδας Γυναικών, έχει ως εξής:
«Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά με την προσδοκία κα-

λύτερων συνθηκών διδασκαλίας για τα παιδιά μας, 
βελτίωσης των υποδομών αλλά και την επάρκεια μό-
νιμων εκπαιδευτικών που εξασφαλίζουν τη συνέχεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η σημερινή όμως εικόνα των σχολείων μας -όπως 
έχει διαμορφωθεί- ματαιώνει για άλλη μια φορά κάθε 
προσδοκία μας, ενώ η υγεία και η ασφάλεια, των παι-
διών μας και των οικογενειών μας παίζονται στη ρου-
λέτα. Υπεύθυνοι είναι ο Δήμος και η Κυβέρνηση με τη 
στάση και τις πολιτικές τους επιλογές πάνω στα ζη-
τήματα Παιδείας και Υγείας που απασχολούν τη Πάρο 
εδώ και πολύ καιρό.

Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς βλέπου-
με:

- Τα παιδιά μας να στοιβάζονται σε τμήματα 24-25 
μαθητών, όσα δηλαδή και πριν την πανδημία ενώ σή-
μερα με την τήρηση των αποστάσεων που απαιτείται 
θα έπρεπε τα τμήματα να είναι ολιγομελή.

- Να μην εξασφαλίζονται οι ανάγκες για αυξημένη 
συχνότητα καθαρισμού των αιθουσών και των κοινό-
χρηστων χώρων του σχολείου με τις υπάρχουσες σε 
αριθμό καθαρίστριες. Στοιχείο που είναι προϋπόθεση 
για την τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας 
των παιδιών μας.

- Οι κτιριακές υποδομές να μην καλύπτουν τις ση-
μερινές ανάγκες στέγασης των μαθητών ενώ ο συ-
νωστισμός στις αίθουσες εγκυμονεί κινδύνους εύκο-
λης διασποράς του ιού.

- Τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό να παραμέ-
νουν ενώ υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για 
μόνιμους δασκάλους και καθηγητές στη Πάρο.

Όλα αυτά τα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί 
εξ’ αιτίας της πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά 
όλες οι κυβερνήσεις, ενώ βλέπουμε σήμερα να αυξά-
νουν και να οξύνονται ακόμα περισσότερο λόγω της 
πανδημίας. Η κυβέρνηση και ο Δήμος, δεν πήραν όλα 
τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα από τη λήξη της 
προηγούμενης χρονιάς ενώ υπήρχε χρόνος. Τα ανα-
γκαία μέτρα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να 
προστατευθεί η υγείας μας θεωρούνται τελικά κοστο-
βόρα και ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το κράτος!

Για να καλύψει, λοιπόν, η 
κυβέρνηση την αντιλαϊκή 
πολιτική της συνεχίζει με 
θράσος να αποδίδει την 
ευθύνη για τη διάδοση 
του ιού στους εργαζόμε-
νους, στους γονείς, στους 
εκπαιδευτικούς ακόμα και 
στα παιδιά. Όταν την ίδια 
ώρα συντηρεί ένα σύστη-
μα δημόσιας υγείας με 
κενά και ελλείψεις, αρνεί-
ται να επανδρώσει τα ΚΥ 
στα νησιά, όπως συμβαίνει 

και με τη Πάρο. Κυβέρνηση και Δήμος εξαντλούν όλα 
τα μέτρα προστασίας της διάδοσης του ιού στη χρή-
ση της μάσκας όταν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν 
το ελάχιστο, που είναι η μεταφορά των παιδιών μας 
στο σχολείο τους χωρίς να αναμειγνύονται με τουρί-
στες, εργαζόμενους κτλ.

Αξίζει στα παιδιά μας, σε εμάς και στις οικο-
γένειες μας αυτή η αντιμετώπιση και η έκθεση 
στον κίνδυνο;

Μπορούμε να μένουμε θεατές στην συνεχή 
υποβάθμιση της παιδείας;

Εμείς λέμε όχι. Φοράμε τη μάσκα αλλά δε μας 
εμποδίζει να υψώσουμε τη φωνή μας για να διεκ-
δικήσουμε ότι είναι απαραίτητο για την υγεία και τη 
μόρφωση των παιδιών μας. Η μόρφωση δεν είναι δι-
απραγματεύσιμη. Οι συνθήκες και η πρόσβαση στη 
μόρφωση δε μπορεί να είναι δύο ταχυτήτων. Η απαί-
τηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας και αποφυ-
γής συνωστισμού στους χώρους που κινούνται και 
μορφώνονται τα παιδιά μας είναι μονόδρομος.

Γι’ αυτό διεκδικούμε:
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε 

όλες τις βαθμίδες. Μονιμοποίηση όλων των αναπλη-
ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

- Να τοποθετηθούν άμεσα οι προσωρινές προκάτ 
αίθουσες του γυμνασίου.

- Να φιλοξενηθούν όλα τα παιδάκια στο βρεφονη-
πιακό που έχουν τουλάχιστον εξασφαλίσει οι γονείς 
το «πολυπόθητο» voucher.

- Να προσληφθούν όσες καθαρίστριες είναι απα-
ραίτητες για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα 
σχολεία σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

- Ενίσχυση και ανάπτυξη του Κέντρου Υγείας με το 
απαιτούμενο επιστημονικό και εξειδικευμένο νοση-
λευτικό προσωπικό ώστε να διασυνδεθεί με τα σχο-
λεία.

- Να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των μαθη-
τών με αποκλειστικά δρομολόγια για να αποφευχθεί 
ο συγχρωτισμός.

Ομάδα γυναικών Πάρου Αντιπάρου  
(Μέλος της ΟΓΕ)

omadaginaikonparou@gmail.com». 

Απόψεις - Ειδήσεις

Ομάδα Γυναικών 
Πάρου Αντιπάρου 
(Μέλος της ΟΓΕ)
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Αγωνιώδη 
ερωτήματα

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου – 
Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», ο σύλλογος Π.Ε. Σύ-
ρου – Τήνου – Μυκόνου και ο σύλλογος δασκάλων και 
νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, 
με κοινό τους κείμενο απευθύνουν ερωτήματα στο 
υπουργείο Παιδείας και στον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία 
των νηπιαγωγείων των νησιών μας.

Όπως τονίζουν: «Μέχρι τώρα, όμως, βλέπουμε πως 
τα σχολεία λειτουργούν με ένα ασαφές πλαίσιο, με 
οδηγίες συχνά αντικρουόμενες και πρακτικά ανεφάρ-
μοστες, χωρίς να διαφαίνεται με ποιο ουσιαστικό τρό-
πο θα παρέχεται η ασφάλεια για τα παιδιά, τις οικογέ-
νειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Δεν έχουν εξασφαλιστεί τα βασικά και στοιχειώ-
δη μέτρα και με δεδομένη την εν μέσω κορωνοϊού 
ψηφισμένη αύξηση στην αναλογία παιδιών / εκπαι-
δευτικών ανά τμήμα (1:25) αλλά και με την παντελή 
έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης γνωρίζουμε ότι 
λείπει ο βασικός παράγοντας της απόστασης των παι-
διών. Καθότι η ασφαλής λειτουργία των νηπιαγωγεί-
ων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών 
μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο 
είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τα παρακάτω 
ερωτήματα, τα οποία ζητάμε να απαντηθούν διεξοδι-
κά αφού «η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει 
θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυ-
νατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων.

- Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ για τα νηπια-

γωγεία αναφέρεται «Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή 
και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απο-
λυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των 
σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για 
τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19». Ποιος είναι 
ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών 
των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία «καλός αερι-
σμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική 
εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο 
νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/ια σε όλη 
τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος;

- Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον 
ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του 
νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες 
συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους». 
Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ σε όλα 
τα νηπιαγωγεία όταν τα περισσότερα λειτουργούν με 
αυτό τον τρόπο δηλαδή με μη σταθερές ομάδες κα-
θώς παιδιά από διαφορετικά τμήματα συναντιούνται 
στο Ολοήμερο;».

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αφού βάζουν παρό-
μοια ερωτήματα λειτουργίας των νηπιαγωγείων με τα 
παραπάνω σημειώνουν: «Πώς διασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή της με έναν και μοναδικό νηπιαγωγό σε 25 
κατά ανώτατο αριθμό παιδιά; πώς διαφυλάσσεται η 

ορθή χρήση της από τα μικρά παιδιά που αρκετά σχο-
λάνε στις 16:00 μ.μ. άρα θα πρέπει να φοράνε για ένα 
οκτάωρο τη μάσκα; Τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν 
αυξημένες ρινικές ροές και η μάσκα τους πρέπει να 
εναλλάσσεται συνέχεια; Τι γίνεται με τα παιδιά που 
πιπιλάνε συνέχεια αντικείμενα ή τα χέρια τους όταν 
θα πιπιλάνε τη μάσκα; Πόσες μάσκες θα πρέπει να 
αλλάζει ένα παιδί και πότε χρειάζεται αλλαγή μάσκας; 
Θα δίνουμε εμείς μάσκες στα παιδιά ή μόνο όσες 
φέρνουν από το σπίτι τους; Πού θα αποθηκεύονται 
οι μάσκες κατά την ώρα του φαγητού ή στα «διαλείμ-
ματα μάσκας;». Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι 
στο νηπιαγωγείο η χρήση μάσκας από τα νήπια 
θα αποτελέσει προστασία και όχι υγειονομική 
βόμβα για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους 
και για τους εκπαιδευτικούς;».

Επίσης, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών θέτουν 
ερωτήματα σχετικά με την τήρηση κανόνων ατομικής 
υγιεινής του ΕΟΔΥ, για την ετοιμασία ή και επιμέλεια 
του φαγητού στο μεσημεριανό γεύμα, εφόσον δεν 
υπάρχουν βοηθοί, καθώς και για την ασφάλεια των 
παιδιών.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται ως εξής: «[…] Τα 
ερωτήματα είναι ήδη πάρα πολλά και σίγουρα κα-
θημερινά προκύπτουν κι άλλα ακόμα περισσότερα , 
αν μάλιστα αναλογιστούμε τις ιδιαίτερες κτηριακές 
συνθήκες κάθε νηπιαγωγείου (ενοικιαζόμενα, νηπια-
γωγεία ενός χώρου κλπ). Αναρωτιόμαστε γιατί το 
υπουργείο δεν είχε προετοιμαστεί για όλα αυτά 
τα σενάρια εγκαίρως, εφόσον είχε στη διάθεσή 
του τουλάχιστον έξι μήνες από το ξέσπασμα της 
επιδημίας, αλλά περιμένουμε ακόμα και τώρα, μόλις 
μερικές ημέρες μετά την έναρξη της νέας διδακτικής 
χρονιάς, καθαρές οδηγίες και μέτρα για την αποτελε-
σματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

Που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών, των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 3 ΔΕ
2. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1 ΔΕ  
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία 
1. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 3 ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 3 ΥΕ 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης υποβο-

λής των αιτήσεων η 07η Οκτωβρίου 2020.
Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αίτησή τους (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6), που μπορούν να αναζη-

τήσουν στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr), υποβάλλουν και δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία όπως 
αναφέρονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020. Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς 
και τα γραφεία του Δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (τηλ. 22840-25300). Οι 
αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στην:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 84400 ΠΑΡΟΣ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr ).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ασφαλτόστρωση

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πάρου ξεκίνησαν 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εργασίες ασφαλ-
τόστρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πληροφόρη-
ση από τον έπαρχο Πάρου, Κώστα Μπιζά, υπάρχουν 
προεργασίες (φρεζάρισμα οδού) στα παρακάτω ση-
μεία διαδοχικά:

1. Πρόδρομος από στροφή Μαρμάρων μέχρι γε-
φύρι Μακριά Λίμνη. Λόγω στενότητας της οδού η κυ-
κλοφορία θα πρέπει να πραγματοποιείται από εναλλα-
κτικές οδούς (δρόμο μέσω Μαρμάρων) μέχρι το πέρας 
των εργασιών. 

2. 2ο χλμ επαρχιακής οδού Παροικιάς - Νά-
ουσας (από στροφή για Πυργάκι ως φυτώριο 
Περιπάνου περίπου). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται 
από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας εναλλάξ. 

3. 1ο χλμ επαρχιακής οδού Παροικιάς - Λευ-
κών (από αρχή ως γεφύρι Έλητα). Η κυκλοφορία θα 
διεξάγεται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. 

Τέλος, ο ανάδοχος του έργου θα προβεί στην κατάλ-
ληλη σήμανση και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με το 
προσωπικό του. 
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Κάτι που το 
ονομάζουν 
πρωτάθλημα…

Από την ΕΠΣ Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε η κλή-
ρωση των πρωταθλημάτων που διοργανώνει.

 Ο τρόπος που γίνεται το πρωτάθλημα –σε μία κατη-
γορία χωρισμένη σε Ομίλους και στη συνέχεια πλέι οφ 
για την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία- είναι μονα-
δικός στην Ελλάδα, καθώς θα υπάρχουν συμμετοχές 
ομάδων στα πλέι οφ που θα έχουν δώσει 7-8 αγώνες 
σύνολο στους Ομίλους, μη φυσικά συμπεριλαμβανο-
μένων των αγώνων που δε θα πραγματοποιηθούν, 
καθώς πολλές εκ των ομάδων που συμμετέχουν στον 
πρωτάθλημα της μίας κατηγορίας είναι σωματεία που 
με δυσκολία συμπληρώνουν αποστολές ή έχουν κίνη-
τρα να δώσουν όλους τους αγώνες, ειδικά μετά τους 
χειμερινούς μήνες…

Οι όμιλοι
1ος Όμιλος
Μετέχουν: Αίας Σύρου, Άνω Σύρος, Ελλάς Σύρου, Μύ-
κονος και ΠΑΣ Τήνου.
1η αγωνιστική
Αίας Σύρου – Άνω Σύρος
Ελλάς Σύρου – Μύκονος
Ρεπό: ΠΑΣ Τήνου
2ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΕ Πάρου, Σέριφος, Πανσιφναϊκός, Παμμη-
λιακός, Κύθνος, Πανναξιακός Β’.
1η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – Πανναξιακός Β’
Σέριφος – Παμμηλιακός
Κύθνος – ΑΕ Πάρου
3ος Όμιλος
Μετέχουν: Φιλώτι, ΠΑΣ Νάξου, Αστέρας Τραγαίας, 

Πανθηραϊκός, Καρτεράδος, Πύργος, Ίος.
1η αγωνιστική
 Φιλώτι – Αστέρας Τραγαίας
Πύργος – Καρτεράδος
Πανθηραϊκός – Ίος
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

Πώς θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής
Όταν τελειώσει η Α’ φάση, θα συγκροτηθεί ένας 

Όμιλος των έξι ομάδων, με τις δύο πρώτες ομάδες 
της βαθμολογίας του κάθε Ομίλου. Οι αγώνες θα δι-
εξαχθούν με βαθμολογία (εντός-εκτός) κατόπιν κλή-
ρωσης. Οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα ξεκινήσουν 
στην Β’ φάση με δύο βαθμούς επιπλέον (bonus). Ο 
1ος στη βαθμολογική κατάταξη θα είναι ο πρωταθλη-
τής Α’ περιόδου 2020-2021 και θα προβιβαστεί στην 
Γ’ εθνική κατηγορία ή όπως αλλιώς ονομαστεί.

Κύπελλο ΕΠΣΚ
Στην ίδια λογική του πρωταθλήματος (Όμιλοι) διορ-

γανώνεται από την ΕΠΣ Κυκλάδων και το κύπελλο. 
Α’ Όμιλος: Αίας Σύρου, Άνω Σύρος, Ελλάς Σύρου, 
ΠΑΣ Τήνου, Μύκονος, Πανσιφναϊκός, Σερίφος, Κύθνος, 
Παμμηλιακός
1η αγωνιστική
Άνω Σύρος - Παμμηλιακός 
2η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου - Άνω Μερά
Πανσιφναϊκός - (νικητής Άνω Σύρος - Παμμηλιακός)
Σέριφος - Αίας Σύρου
Ελλάς Σύρου – Κύθνος
Β’ Όμιλος: ΑΕ Πάρου, Πανναξιακός, Αστέρας Τρα-
γαίας, ΠΑΣ Νάξου, Φιλώτι, Πανθηραϊκός, Σαντορίνη 
2020, Καρτεράδος, ΑΟ Πύργου
1η αγωνιστική
ΑΟ Καρτεράδου - Πανναξιακός 
2η αγωνιστική
Πανθηραϊκός - Αστέρας Τραγαίας 
ΠΑΣ Νάξου - ΑΟ Πύργου 
ΑΕ Πάρου - ΑΣ Σαντορίνης 2020
Φιλώτι - νικητής ΑΟ Καρτεράδου - Πανναξιακός

Πρωτάθλημα 
μπάσκετ

Από την ΕΣΚ Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε η κλή-
ρωση του τοπικού πρωταθλήματος στον Νομό μας. Οι 
κληρώσεις έχουν ως εξής:

Πρωτάθλημα ανδρών
1ος Όμιλος
Μετέχουν: Άρης Σύρου, ΑΟ Ερμούπολης, Περιστεριώ-
νας Τήνου
1η αγωνιστική
Άρης Σύρου – Περιστεριώνας
Ρεπό: ΑΟ Ερμούπολης

2ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΕ Σαντορίνης, Πανναξιακός ΑΟΝ, ΑΟ Πά-
ρου
1η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟΠ
Ρεπό: Πανναξιακός ΑΟΝ

Πρ. Εφήβων
1ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΟ Άνδρου, Άρης Σύρου, Περιστεριώνας 
Τήνου, Πλοηγός Αντιπάρου
1η αγωνιστική
Περιστεριώνας - Πλοηγός Αντιπάρου
Άνδρος – Άρης Σύρου

2ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΟ Πάρου, ΑΕ Σαντορίνης, ΑΠΑΣ Τα Φανά-
ρια, Πανναξιακός ΑΟΚ
1η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης- ΑΠΑΣ Τα Φανάρια
Πανναξιακός ΑΟΚ – ΑΟ Πάρου

Πρ. Παίδων
1ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΟ Ερμούπολης, Άνδρος, Άρης Σύρου, Μύ-
κονος, Περιστεριώνας
1η αγωνιστική
Άρης Σύρου – Μύκονος
ΑΟ Ερμούπολης – Άνδρος
Ρεπό: Περιστεριώνας

2ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΕ Σαντορίνης, ΑΟ Πάρου, ΑΠΑΣ Τα Φα-
νάρια, Μαρπησσαϊκός, Πανναξιακός ΑΟΚ, Πλοηγός 
Αντιπάρου.
1η αγωνιστική
Φανάρια – ΑΕ Σαντορίνης
Πανναξιακός ΑΟΚ – Πλοηγός
Μαρπησσαϊκός – ΑΟ Πάρου

Πρ. Γυναικών
Μετέχουν: ΑΟ Ερμούπολης, ΑΠΑΣ Τα Φανάρια, ΑΟ 
Άνδρου, Μαρπησσαϊκός, Πανναξιακός ΑΟΚ, Περιστε-
ριώνας Τήνου.
1η αγωνιστική
ΑΟ Ερμούπολης - Πανναξιακός ΑΟΚ
Περιστεριώνας – Μαρπησσαϊκός
ΑΟ Άνδρου – ΑΠΑΣ Τα Φανάρια

Πρ. Κορασίδων
1ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΟ Άνδρου, ΑΟ Ερμούπολης, Περιστεριώ-
νας Τήνου

2ος Όμιλος
Μετέχουν: ΑΟ Πάρου, ΑΕ Σαντορίνης, ΑΠΣ Τα Φανά-
ρια, Πανναξιακός ΑΟΚ
1η αγωνιστική
ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟ Πάρου
Πανναξιακός ΑΟΚ – ΑΠΑΣ Τα Φανάρια

Απάντηση σε 
Γ. Καβάλλη

Από τον ΑΟ Πάρου δημοσιοποιήθηκε επιστολή – 
απάντηση προς το παραιτηθέντα μέλος του Δ.Σ. Γιώρ-
γου Καβάλλη, σε σχετική επιστολή που είχε δημοσιεύ-
σει η εφημερίδα μας στο προηγούμενο φύλλο της, Οι 
παρατηρήσεις του ΑΟΠ προς τον κ. Γ. Καβάλλη, έχουν 
ως εξής:

«[…] Ο σύλλογός μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1990, όχι μόνο ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά με 
συμμετοχή και στο τμήμα καλαθοσφαίρισης, ο οποίος 
στην πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε στον μεγαλύτε-
ρο αθλητικό σύλλογο του νησιού μας.

Όσον αφορά το θέμα της ανακαίνισης των αποδυ-
τηρίων, για την οποία ο κ. Καβάλλης διατυμπανίζει 
ότι πρόκειται για δικό του έργο, οφείλουμε να ενημε-
ρώσουμε πως εξακολουθεί και υπάρχει ανεξόφλητο 
υπόλοιπο το οποίο βαραίνει το σύλλογο. Να τονίσου-
με δε ότι υπήρχε σημαντική βοήθεια από μέλη του 

συλλόγου, η οποία και δεν αναφέρθηκε ποτέ. Άλλω-
στε πρόκειται για ιδιοκτησία του δήμου Πάρου και όχι 
του Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Στο θέμα που αφορά 
την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου, θα γινόταν η ύπαρ-
ξη της πραγματικότητα, αφού δηλώσαμε συμμετοχή, 
εφόσον υπήρχε ενδιαφέρον από τα δικά μας νεαρά 
παιδιά, αλλά και από τα παιδιά των λοιπών συλλόγων 
του νησιού. Από τη στιγμή που δε συγκεντρώθηκε ο 
απαιτούμενος αριθμός αθλητών, κρίναμε πως έπρεπε 
να αποσύρουμε τη συμμετοχή μας στο ανδρικό πρω-
τάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Εδώ πρέπει να τονιστεί 
πως το πρόστιμο ομάδας του ποδοσφαιρικού τμήμα-
τος που έχει δηλώσει συμμετοχή σε πρωτάθλημα και 
δεν παρευρεθεί, είναι 1000 ευρώ. Μετά από τόσα 
χρόνια λειτουργίας και συμμετοχής σε όλες τις κα-
τηγορίες και παρουσίας σε Final Four σχεδόν κάθε 
χρόνο, είναι η εύλογη απάντηση μας αναφορικά με 
την κακοδιοίκηση του συλλόγου.

Για την αναφορά στο ηλικιακό θέμα που θέτει, φαί-
νεται η άγνοια του κ. Καβάλλη, καθώς ο Α.Ο. Πάρου 
συμμετέχει στο Πρωτάθλημα με την Κ17. Αυτή είναι 
η τελική μας απάντηση και δε θα μπούμε στη διαδι-
κασία διαλόγου». 

Αθλητικά




