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Έπεσαν υπέρ 
πατρίδος 
(Μέρος 1ο)

«Ως ουδέν γλύκιον ης πατρίδος»  
(Όμηρος).
Τίποτα άλλο πιο γλυκό από την πατρίδα  
(Μετάφραση: Δ. Ν. Μαρωνίτης)
«Τεθνάμεναι γαρ καλόν ενί προμάχοισι πεσόντα
άνδρ’ αγαθόν περί η πατρίδι μαρνάμενον»  
(Τυρταίος).
Τι τιμή στο παλληκάρι, όταν πρώτο στη φωτιά 
σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθα στη δεξιά 
(Μετάφραση: Σπ.Τρικούπης).
«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων 
απάντων τιμιώτερον εστί η πατρίς». 
(Σωκράτης).

Ο σεβασμός του ανθρώπου προς τους νεκρούς απο-
τελεί υποχρέωση και είναι πανάρχαιος. Έχει τις ρίζες 
του από τα βάθη των αιώνων, από την εποχή που ο 
άνθρωπος κατανόησε την έννοια του φαινομένου του 
θανάτου. Ο θάνατος, οι νεκροί, καθώς και η σχέση των 
ζωντανών ανθρώπων προς τους νεκρούς, απασχόλη-
σαν από τότε, και απασχολούν ακόμα και σήμερα τους 
ανθρώπους. 

Ο μέγιστος των ποιητών της αρχαιότητας και δη-
μιουργός των αθανάτων έργων της «Ιλιάδας» και 
της «Οδύσσειας», Όμηρος, αναφέρει ότι, ο Ύπνος και 
ο Θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια: «Ύπνω και θανάτω 
διδυμάοσιν». Ο δεύτερος μετά τον Όμηρο, σπουδαι-
ότερος ποιητής της αρχαιότητας, ο Βοιωτός Ησίοδος 
(7ος αι. π.Χ.), αναφέρει, στο έργο του «Θεογονία», ότι ο 
Ύπνος και ο Θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια και «δεινοί 
θεοί», που κατοικούν στο σκοτεινό Τάρταρο.

Ο σεβασμός για τους νεκρούς στην Αρχαία Ελλάδα 
εθεωρείτο επιταγή του Θεού προς τους ανθρώπους 
και ηθικός κανόνας με πανανθρώπινη αξία. Και η εξύ-
βριση εθεωρείτο έγκλημα κατά της τιμής. Η μεγαλύ-
τερη κατάρα που μπορούσε να εκφέρει κάποιος κατά 
άλλου, ήταν να μείνει άταφο το σώμα του, «εκπίπτειν 
χθονός». Τον σεβασμό προς τους νεκρούς επισημαί-
νει ο μεγάλος Αθηναίος, τραγικός ποιητής της αρχαί-
ας Ελλάδας, Σοφοκλής (5ος αι. π.Χ.), στην τραγωδία 
του «Αντιγόνη», όπου η ομώνυμη ηρωίδα του έργου 
υπερασπίζεται μέχρι θανάτου το νεκρό αδελφό της, 
αρνούμενη να υπακούσει στη διαταγή του βασιλιά 
των Θηβών, Κρέοντα, να μείνει άταφος ο αδελφός της 
Πολυνείκης, γιατί η Αντιγόνη πίστευε, ότι ο σεβασμός 
προς τους νεκρούς είναι θεϊκή εντολή και υπερέχει 
απέναντι στους νόμους των κρατών και τους άρχοντες 
που τους δημιουργούν.

Και οι Αθηναίοι καταδίκασαν σε θάνατο και δήμευ-
ση της περιουσίας, τους στρατηγούς της ναυμαχίας 
των Αργινουσών (406 π.Χ.), παρά τη σπουδαία τους 
νίκη κατά των Λακεδαιμονίων, επειδή κρίθηκαν ένοχοι 
εσχάτης προδοσίας προς τις ηθικές αξίες του γένους, 

με το να παραλείψουν το καθήκον τους να περισυλ-
λέξουν τους νεκρούς της ναυμαχίας, για να ταφούν 
στην πατρίδα τους. Από την αρχαιότητα οι έλληνες 
κατά τους πολέμους, κατόπιν συμφωνίας των αντι-
πάλων, κήρυτταν βραχεία αναστολή των εχθροπραξι-
ών (εκεχειρία/ανακωχή) για την περισυλλογή και την 
ταφή των νεκρών. Αργότερα ο σεβασμός στους νε-
κρούς θεσπίστηκε και νομοθετικά από τα Κράτη, αλλά 
και από διεθνείς συμβάσεις, όπως π.χ. από το Δίκαιο 
του Πολέμου, που προβλέπεται η, για ορισμένο χρόνο, 
αναστολή των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ των 
εμπολέμων, για την περισυλλογή των τραυματιών και 
των νεκρών. 

Ιδιαίτερο σεβασμό και τιμές απέδιδαν οι αρχαίοι Έλ-
ληνες προς τους πολεμιστές που έπεφταν στο πεδίο 
της μάχης υπέρ πατρίδος. Στην αρχαία Αθήνα, αλλά 
και σε άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, η ταφή 
των νεκρών του πολέμου γινόταν δημοσία δαπάνη 
με ξεχωριστές τιμές, τελετές και εκφώνηση επιταφί-
ων λόγων. Ο περίφημος Αθηναίος ιστορικός του Πε-
λοποννησιακού πολέμου Θουκυδίδης, διέσωσε, με το 
μεγαλείο του λόγου του, τον Επιτάφιο που εκφώνη-
σε ο Περικλής, εκ των επιφανεστέρων πολιτικών της 
αρχαιότητας, το 430 π.Χ., για τους πρώτους νεκρούς 
του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Περικλής στο λόγο 
του επισημαίνει και ότι, η πολιτεία δεν αποδίδει μόνον 
ηθικά βραβεία, αλλά μεριμνά και για τους επιζώντες 
συγγενείς των νεκρών (ανατροφή και εκπαίδευση των 
ορφανών κ.τ.λ.).

Στα πεδία των μαχών, στα θέατρα πολεμικών συ-
γκρούσεων και στον τόπο της ταφής των νεκρών του 
πολέμου, οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν μνημεία 
αφιερωμένα στους ηρωικούς μαχητές, που θυσίασαν 
τη ζωή τους για την τιμή και τη δόξα της πατρίδας. 
Η μορφή του μνημείου και τα υλικά κατασκευής τους 
ποικίλουν. Η συνηθέστερη μορφή είναι, πλάκα ή στή-
λη από μάρμαρο είτε από άλλο σκληρό πέτρωμα, με 
ή χωρίς βάση, επάνω στην οποία είναι χαραγμένα 
τα ονόματα των πεσόντων, ενώ συχνά υπάρχουν και 

σκαλισμένα πολεμικά σύμβολα είτε επιγραφές. Άλλη 
μορφή ταφικού μνημείου είναι ο τύμβος (τεχνητός δη-
λαδή λοφίσκος από χώμα στο σημείο πολλών ή ενός 
τάφου), ο ανδριάντας, η επιτάφια στήλη κ.ά.

Στη σύγχρονη εποχή, το μνημείο για τους πεσόντες 
ήρωες πολέμου είναι το Ηρώο, του οποίου η πιο συ-
νηθισμένη μορφή είναι η μαρμάρινη στήλη, στην οποία 
είναι γραμμένα τα ονόματα των πεσόντων. Σε μερι-
κές πόλεις και χωριά υπάρχουν και μνημεία, συνήθως 
ανδριάντες, αφιερωμένα σε ένα άτομο, που εξαίρουν 
την ανδρεία και τη συμβολή του στους αγώνες για την 
ελευθερία του έθνους. Ο χώρος του Ηρώου, που θε-
ωρείται κενοτάφιο των φονευθέντων στο πεδίο της 
μάχης πολεμιστών, είναι ιερός και πρέπει να αποδίδε-
ται ο προσήκων σεβασμός και να γίνονται μόνο τελε-
τές μνήμης και απότισης φόρου τιμής στους νεκρούς. 
Το Ηρώο ανεγείρεται συνήθως σε επιλεγμένο σημείο 
της πόλης ή του χωριού, κοντά ή μέσα στην κεντρική 
πλατεία, στον περίβολο Μητροπολιτικού ναού ή άλλης 
μεγάλης εκκλησίας, αλλά και σε περίοπτη θέση εκτός 
πόλης ή χωριού, καθώς και κοντά στα πεδία των μα-
χών, και αλλού.

Το Ηρώο είναι το κεντρικό σημείο εορταστικών εκ-
δηλώσεων, εθνικών εορτών, παρελάσεων, δοξολογιών, 
επιμνημόσυνων δεήσεων, εκφώνησης λόγων, απαγγε-
λίας ποιημάτων, κατάθεσης στεφάνων και απόδοσης 
τιμής στους ήρωες, που θυσιάστηκαν μαχόμενοι υπέρ 
πίστεως και πατρίδος. Τις δαπάνες για την ανέγερση 
των μνημείων/ηρώων στις πόλεις και τα χωριά, τη 
μορφή τους, το υλικό κατασκευής, τη σχεδίαση, την 
καλλιτεχνική επιμέλεια, τη θέση ανέγερσης, τη διαμόρ-
φωση του χώρου κλπ, τις αναλαμβάνει συνήθως το 
Δημόσιο. Όπου όμως αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω οι-
κονομικής δυσπραγίας του Δημοσίου -που είναι συχνό 
φαινόμενο- τότε αναλαμβάνει το βάρος της δαπάνης 
η ιδιωτική πρωτοβουλία.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία

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 540

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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Διακοπές 
ρεύματος
Τι συμβαίνει;

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), με ανακοίνωσή του την 
Τρίτη 8/9/2020 μας ενημέρωσε ότι το μπλακ άουτ 
που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, από τι 5 το πρωί, 
οφείλεται σε βλάβη στις εγκαταστάσεις υποσταθμού 
Υψηλής Τάσης - Μέσης Τάσης στην Πάρο, με αποτέ-
λεσμα τη διακοπή ηλεκτροδότησης στο νησί, αλλά και 
στα διασυνδεδεμένα νησιά Νάξο, Ίο, Σίκινο, Φολέγαν-
δρο, Αντίπαρο, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κουφονήσι. 

Η επαναηλεκτροδότηση περιοχών της Πάρου επα-
νήλθε από τις 6.30 το πρωί έως τις 11 π.μ.. Επίσης, 
έγινε γνωστό ότι ο ΑΣΠ Πάρου (που είναι σε «ψυχρή 
εφεδρεία») μπήκε εκ νέου σε λειτουργία έως να επι-
σκευαστεί η βλάβη για να υπάρχει ηλεκτροδότηση.

Τα προβλήματα
Το πρόβλημα στην Πάρο που επέφερε τη διακοπή 

ηλεκτροδότησης και στα διασυνδεδεμένα νησιά εντο-
πίστηκε στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού Υψηλής 
Τάσης - Μέσης Τάσης στη Νάουσα, στην υποδοχή 
δηλαδή του καλωδίου των 150.000 βολτ. Σ’ αυτό το 
σημείο ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει κανέναν υπάλληλο. Επίσης, 
στον συγκεκριμένο υποσταθμό έχει παρουσιαστεί πρό-
βλημα υγρασίας και παρουσιάζονται προβλήματα και 
φθορές μηχανημάτων.

Ακόμα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους εναερίτες 
τεχνίτες αφού έχουν απομείνει μόνο τρεις και την ημέ-

ρα-ώρα της βλάβης άλλοι ήταν σε άδεια και άλλοι εί-
χαν ρεπό. Έτσι, η βλάβη αντιμετωπίστηκε αναγκαστικά 
από τους τρεις «οκταμηνίτες» συμβασιούχους. 

Όπως σημείωνε παλαιότερη ανακοίνωση της ΤΔΕ 
Πάρου της ΕΤΕ ΔΕΗ: «Εμείς οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ 
Πάρου αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ενημερώ-
σουμε για το πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης 
της υπηρεσίας στην οποία εργαζόμαστε. Σήμερα το 
προσωπικό του συνεργείου της Πάρου απαρτί-
ζεται από τον εργοδηγό και από τρεις εναερίτες 
και εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
των νησιών μας, είναι ολοφάνερο ότι ούτε καν 
το μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες μπορεί να 
συνταχθεί. Να σας δώσουμε μια εικόνα ώστε να 
μπορείτε να συγκρίνεται, το 1990 οι ανάγκες ήταν το 
1/3 των σημερινών, ενώ το προσωπικό απαρτίζονταν 
από έντεκα τεχνίτες.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ενημερώσουμε, 
γιατί η έλλειψη προσωπικού σημαίνει αυτόμα-
τα υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ στους κατοίκους των 
νησιών Πάρου και Αντιπάρου. Ο χρόνος αποκα-
τάστασης βλαβών ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες 

είναι κακές μεγαλώνει υπέρμετρα με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες και όχι άδικα από 
τους πολίτες. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρού-
νται και στις νέες παροχές, ενώ άλλες εργασίες, που 
είναι και αυτές απαραίτητες, εκ των πραγμάτων βγαί-
νουν εκτός αμέσου προγραμματισμού.

Η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να λύσει 
το πρόβλημα με συμβάσεις οκταμηνιτών (τρεις 
στην παρούσα φάση), οι οποίες δε ανανεώνο-
νται για ίδια πρόσωπα. Η φύση της εργασίας 
όμως είναι τέτοια, που απαιτεί εξειδίκευση που 
οι οκτώ μήνες δεν φτάνουν για να την αποκτή-
σεις. Το πρόβλημα δεν λύνεται με ασπιρίνες. Η ανά-
γκη πρόσληψης νέου μόνιμου τεχνικού προσωπικού 
είναι κάτι παραπάνω από επιτατική (…)».

Ερώτηση στη βουλή
Για τις συνεχόμενες διακοπές ρεύματος σε όλα τα 

διασυνδεδεμένα νησιά με την Πάρο, ο βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, έκανε ερώτηση στη 
βουλή.

Σύμφωνα με την ερώτηση στο απόλυτο σκοτάδι 
αφήνει ο ΔΕΔΔΗΕ τους πολίτες, σύμφωνα με τις δι-
αμαρτυρίες κατοίκων που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας και σε τοπικά ΜΜΕ, αφού οι διακοπές ρεύματος 
είναι συνεχόμενες και χωρίς καμία ενημέρωση. Αυτό 
αποτελεί τεράστιο πρόβλημα τόσο για τους ανθρώ-
πους που η εργασία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά κυρίως για ανθρώπους που 
έχουν αναπνευστική υποστήριξη ή άλλη ανάγκη για 
την υγεία τους συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό. 

Σύμφωνα με τον κ. Συρμαλένιο «όλα αυτά είναι 
αποτέλεσμα της έλλειψης συντήρησης των δικτύων 
εξαιτίας της ανεπαρκούς στελέχωσης της ΔΕΔΔΗΕ 
σε προσωπικό και κυρίως σε τεχνικό προσωπικό – 
εναερίτες, την ίδια ώρα που χρυσοπληρώνει golden 
boys ως υψηλόβαθμα στελέχη».

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

Ενέργεια
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Βυζαντινή 
μουσική

Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
προκειμένου να συμβάλει στην διάδοση της πατροπα-
ράδοτης εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και στην 
ανάδειξη νέων ιεροψαλτών, έχει ιδρύσει από το 1995 
σχολή εκκλησιαστικής - βυζαντινής μουσικής.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και δικαίωμα εγγραφής 
έχουν οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου και άνω. Ο 

κύκλος σπουδών είναι επταετής. Όσοι δε αποφοιτούν 
από τη σχολή θα λαμβάνουν αναγνωρισμένο πτυχίο 
εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού.. Η σχολή λειτουργεί στους κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους του Ιερού Προσκυνή-
ματος υπό την διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου π. 
Εμμανουήλ Φωκιανού.

Η έναρξη των μαθημάτων ξεκίνησε στις 1 Σεπτεμ-
βρίου και ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 19 Σεπτεμβρίου (ώρα 20:30), ενώ η έναρξη των 
μαθημάτων τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες των ενδια-
φερομένων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 22840 
21203 και  6945 191 005 (π. Εμμανουήλ).

Κορωναϊός – 
Αντίπαρος 
Τι έγινε;

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, 
ιατρός, Σωτήρης Σκούρτης, απάντησε σε ερωτήσεις 
δημοτικών συμβούλων του νησιού και πολιτών, σχετι-
κά με τον κορωναϊό που έπληξε το νησί και για το πώς 
ήρθε το lockdown. Η ενημέρωση από τον κ. Σκούρ-
τη πραγματοποιήθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου.

Ως γνωστόν στις 14/8 η είδηση από την Πολιτική 
Προστασία για το lockdown και το ειδικό καθεστώς 
αυξημένων μέτρων προστασίας προκάλεσε ανησυχία 
στην Πάρο και την Αντίπαρο σε μόνιμο πληθυσμό και 
επισκέπτες των νησιών μας.

Τα ειδικά μέτρα ήταν:
- Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα 
έως τις 07.00 της επομένης.
- Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτυ, 
εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.
- Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω 
των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημό-
σιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.
- Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθ-
μός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν 
πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται 
έως 6 άτομα.
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους.

Κατά την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου 
Αντιπάρου ο κ. Σκούρτης είπε ότι το πρώτο κρούσμα 
στο νησί εμφανίστηκε στις αρχές Αυγούστου, 
αλλά ουσιαστικά, το επιδημικό κύμα εμφανί-
στηκε μετά τις 8 και 9 Αυγούστου, όταν άρχι-
σαν να συρρέουν τα περιστατικά. Ο κ. Σκούρτης 

πρόσθεσε ότι τα τεστ που έγιναν έως τις 12-13 Αυ-
γούστου ήταν επαρκή, αλλά στη συνέχεια υπήρχε έλ-
λειψη. Μετά την παραπάνω εξέλιξη κατέφθασε στην 
Αντίπαρο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που διενήργησε πάνω 
από 250 τεστ και διενεργεί ακόμη μέχρι σήμερα. Γι’ 
αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου Αντιπάρου ευχαρίστησε τον ΕΟΔΥ.

Τα κρούσματα

Ο κ. Σκούρτης είπε στη συνέχεια ότι ως ιατρός 
δεν μπορούσε να πει δημόσια για τα κρούσματα που 
υπήρχαν, αλλά ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου μπορεί να πει ότι υπήρχαν 24 θετικά δείγματα στην 
Αντίπαρο και στην Αθήνα καταγεγραμμένα. 

Συνεχίζοντας είπε: «Το νούμερο αυτό δεν είναι ένα 
νούμερο που να εξηγεί τους λόγους των μέτρων. 
Ωστόσο ο λόγος για τον οποίο ελήφθησαν αυτά τα 
περιοριστικά μέτρα για την Αντίπαρο και την Πάρο, 
που εν πολλοίς έχουν χαρακτηριστεί στοχοποιημένα 
και άδικα, ήταν τα πολλαπλά κρούσματα, τα οποία 
ακόμη ανευρίσκονται στην Αθήνα, ως προερχόμενα 
από αυτές τις περιοχές».

Ο κ. Σκούρτης πρόσθεσε ότι τα κρούσματα πλέ-
ον είναι ελάχιστα και όσο αραιώνουν οι επισκέπτες 
του νησιού θα αποφευχθούν οι ιώσεις του κορωναϊού. 
Ακόμα πρόσθεσε ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα συνεχί-
σει να έρχεται στο νησί 2-3 φορές την εβδομάδα, του-
λάχιστον για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επίσης, ο γιατρός-
πρόεδρος ευχαρίστησε για τις προσφορές που έγιναν 
από ιδιώτες στην προμήθεια τεστ και εξοπλισμού 
για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Αντιπάρου. Όπως 
σημείωσε «έχουμε μία καινούρια δωρεά από την κ. 
Κομνηνού για 50 συν 50 τεστ. Έχουμε καταναλώσει 
σχεδόν τα 50 ενώ τα υπόλοιπα 50 αναμένονται. Από 
την εταιρεία ΩΛΙΑΡΟΣ και τους δωρητές όλους που 
είχαν συνδράμει, είχαμε το πρωτοποριακό μηχάνημα 
αυτό, το οποίο έβγαζε το αποτέλεσμα σε 50 λεπτά και 
που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον κατά τις 
πρώτες ημέρες, ώστε να απομονώσουμε γρήγορα τα 
περιστατικά».

Πρόληψη

Ο κ. Σκούρτης μίλησε για την πρόληψη εξάπλωσης 
της νόσου στο σχολικό περιβάλλον, ενώ όπως δήλωσε 
ο δήμος έχει συναντήσεις με τον σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων της Αντιπάρου.

Ακόμα, σε συνεργασία με το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δασκάλους εκπαι-
δευτικούς στα σχολεία, καθώς στόχος είναι να γίνει 
έλεγχος σε όλα τα παιδιά. Σ’ αυτό το σημείο ευχαρί-
στησε το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και τον κ. Σαπουνά (προ-
ϊστάμενος της διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης 
του ΕΟΔΥ).

Τοπικές ειδήσεις

Παναγιώτης 
Καλλίερος 

Συζητούν σήμερα οι παιδαγωγοί για τη συ-
νεργασία «σχολείου και οικογένειας», ενέργεια 
απαραίτητη και επιβεβλημένη. Ο Καλλίερος την 
είχε εφαρμόσει, στενότατα μάλιστα. Το σπίτι με 
το σχολείο πάντα σε επαφή. 

Κάθε μαθητής είχε κι ένα τετράδιο - έλεγχο δι-
αγωγής στο σπίτι. Και κάθε μέρα η μητέρα ή ο 
πατέρας, έπρεπε να δώσουν γραπτώς σχετικές 
πληροφορίες στον δάσκαλο, για το φέρσιμο του 
παιδιού στο σπίτι. Το πνεύμα του δασκάλου ήταν 
παρόν στο σπίτι. Δεν έκανες κάτι που δε θα έπρε-
πε, γιατί την άλλη μέρα είχες να λογοδοτήσεις 
για την πράξη σου αυτή και στον δάσκαλο. Η ζωή 
στο σπίτι ήταν συνέχεια και προέκταση της σχο-
λικής ζωής. 

Ο Καλλίερος με το παιδαγωγικό του ταλέντο, 
ασκούσε στο παιδί μια επίδραση (αμοιβές, ποι-
νές, αλλά κυρίως παραδείγματα), για να προε-
τοιμάσει τους αυριανούς πολίτες, σύμφωνα με 
την αρχαία κλασσική παιδαγωγική αντίληψη. Η 
αγωγή που έδινε στα παιδιά είχε κοινωνική κα-
τεύθυνση. Ήθελε να καταστήσει το παιδί χρήσιμο 
μέλος της κοινωνίας. Είχε εφαρμόσει το σύστημα 
της αυτενέργειας και της συλλογικής ευθύνης. 
Με αυτή την αυτενέργεια, μπορεί να αποκτήσει 
το παιδί αληθινή πνευματική και ηθική μόρφωση 
και δεξιότητα.

Είχε οργανώσει μαθητική κοινότητα, που είχε 
το ξεχωριστό της ταμείο για τις ανάγκες του σχο-
λείου, για τα σπασμένα τζάμια, για ό,τι ελλείψεις 
παρουσίαζε το σχολείο. Είχε συστήσει σχολικούς 
κήπους, που τα παιδιά εργαζόντανε ελεύθερα και 
αυτόβουλα και τα προϊόντα τα πουλούσαν για να 
ενισχύσουν το ταμείο του σχολείου, καλλιεργώ-
ντας έτσι το κοινωνικό και συνεταιριστικό «εγώ» 
του παιδιού. Είχε οργανώσει το «Σχολείο Εργα-
σίας» όχι τόσο στο διδακτικό, αλλά στο τεχνικό 
μέρος. 

Φυσικό ήταν ένας τέτοιος φωτισμένος δάσκα-
λος να φροντίζει και για την ψυχαγωγία των παι-
διών. Σχολικές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, 
περιπάτους, εκδρομές, αξέχαστες Πρωτομαγιές, 
θαλασσινά μπάνια στην αρχή του καλοκαιριού, 
Πρωτοχρονιές με ανταλλαγή δώρων, κ.α. Χαρά, 
αλαλαγμός και ευφροσύνη των παιδιών. 

Όλα αυτά ήταν η αφορμή, που η υπηρεσία του 
με την ισοπεδωτική της νοοτροπία θέλησε να τον 
μεταθέσει. Ο Καλλίερος άνοιξε το δικό του σχο-
λείο, στο οποίο γράφτηκαν όλοι οι μαθητές και 
το δημόσιο παρέμεινε άδειο, αναγκάζοντας έτσι 
την υπηρεσία να ακυρώσει τη μετάθεση. Πέθανε 
στην Πάρο στις 19 Σεπτεμβρίου 1937. 

πηγές: «Παριανά τευχ. 67»
Η οδός του ξεκινάει από την πλατεία «Ζωοδό-

χου Πηγής», έως την οδό «ιατρού Πιέρρου Κα-
λακώνα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Στη βουλή τα 
προβλήματα 
της εστίασης

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, 
κατέθεσε αναφορά την επιστολή του συλλόγου «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ» Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων - Δι-
αμερισμάτων και Βιλλών Πάρου Αντιπάρου, με θέμα 
τη δικαίωση των επαγγελματιών του τουρισμού των 

δύο νησιών από τις συνέπειες της ξαφνικής και χωρίς 
προειδοποίηση εφαρμογής έκτακτων μέτρων λόγω 
κρουσμάτων, η οποία μετέτρεψε την περίοδο του Δε-
καπενταύγουστου σε νεκρή τουριστική ζώνη. 

Επίσης, στο έγγραφο αναφέρεται η δυσφήμιση που 
υπέστησαν παγκοσμίως τα δύο νησιά και προτείνονται 
μέτρα προκειμένου να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μέ-
χρι την επόμενη τουριστική περίοδο.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή, η ξαφνική και χω-
ρίς καμία προειδοποίηση εφαρμογή των έκτακτων 
μέτρων ότι τα νησιά μας έχουν θέμα κρουσμάτων 
ανέτρεψε το δεδομένη περίοδο Δεκαπενταύγουστο σε 
νεκρή τουριστική ζώνη. Οι προγραμματισμένες αφίξεις 

και κρατήσεις καταλυμάτων του 15ήμερου Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν αστραπιαία και συνεχί-
ζονται καθημερινά. Φυσικά το πρόγραμμα «τουρισμός 
για όλους» καθώς και τα άλλα προγράμματα κοινω-
νικού τουρισμού πάγωσαν. Η καλοκαιρινή περίοδος 
δυστυχώς σταμάτησε με ανεπανόρθωτες οικονομικές 
ζημίες. Ουσιαστικά ο κλάδος είχε έσοδα από 25/7 
έως 15/8 με μικρές πληρότητας και χαμηλές τιμές και 
μηδαμινής ζήτησης. Αδύνατον να καταστεί οικονομικά 
βιώσιμη κατάσταση για όλα τα τουριστικά καταλύματά 
των δυο νησιών αλλά και για τους άλλους επιχειρημα-
τίες της αλυσίδας του τουρισμού (εστίασης, καταστη-
ματάρχες, προμηθευτές, τροφοδοσίες κλπ).

Καταγγελία 
γυναικών

Η ομάδα γυναικών Πάρου-Αντιπάρου (μέλος 
της ΟΓΕ), κοινοποίησε το δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλά-
δας με αφορμή το τηλεπαιχνίδι big brother.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Καταγγελία της τηλε-βαρβαρότητας που βιάζει τη 

γυναικεία αξιοπρέπεια
Το τηλεοπτικό τοπίο, πεδίο μεγάλης κερδοφορίας 

και ανταγωνισμών για τους επιχειρηματικούς ομίλους, 
έχει μεταβληθεί σε έναν απέραντο βούρκο όπου επι-
πλέουν ξεδιάντροπα τα πιο δύσοσμα σκουπίδια της 
κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Τα 

πλήγματα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ειδικότερα 
εκείνα που στοχεύουν στις γυναίκες, ως απότοκα της 
σύγχρονης και καλά καμουφλαρισμένης ανισοτιμίας 
τους, πληθαίνουν μέρα με τη μέρα.

Τα επικίνδυνα, μισογυνικά σχόλια για εγκληματικές 
πράξεις, όπως ο βιασμός γυναικών, κάποιου παίκτη 
στο τηλεσκουπίδι του Μεγάλου Αδελφού είναι μόνο 
η κορυφή του παγόβουνου. Η αποπομπή του συγκε-
κριμένου παίχτη και οι όψιμες δηλώσεις του κανα-
λιού ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπουν 
τέτοιες τοποθετήσεις», μόνο κατάπτυστες μπορούν 
να θεωρηθούν. Αν δηλαδή η φράση δεν έφτανε ποτέ 
στα χείλη του παίχτη (εκείνου ή άλλου) θα έπαυε να 
υπάρχει η πρόθεση ή η αντίληψη; Θα έπαυε η ευθύνη 
του καναλιού, που αναίσχυντα κερδοσκοπεί από το 
συγκεκριμένο παιχνίδι; Ή του ΕΣΡ, που επιτρέπει την 
προβολή τέτοιων «θεαμάτων»; Ή της κοινωνίας της 
εκμετάλλευσης, που εμπορευματοποιεί τις σχέσεις και 
υποτιμά τις γυναίκες, κυρίως από τα λαϊκά στρώματα, 

ώστε να μπορεί καλύτερα να τις εκμεταλλεύεται;
Τα διάφορα τηλεσκουπίδια κλειδαρότρυπας ή και 

πιο ανοιχτής έκθεσης της ανθρώπινης, ειδικότερα 
της γυναικείας αξιοπρέπειας, στα μανταλάκια της μι-
κρής οθόνης, είναι τα πιο γόνιμα φυτώρια όχι μόνο 
ακραίων ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων 
και συμπεριφορών, αλλά και μια καθημερινή μαθητεία 
παικτών και τηλεθεατών στις κυρίαρχες αξίες των εκ-
μεταλλευτικών κοινωνιών – του ανταγωνισμού, της 
ανθρωποφαγίας, του ατομισμού – απομακρύνοντας 
τους νέους ανθρώπους από την ομορφιά και την 
αξία της συλλογικότητας και της αγωνιστικής στάσης 
ζωής.

Απαιτούμε την άμεση διακοπή κάθε παρόμοιας τη-
λεοπτικής βαρβαρότητας. Γόνιμη διέξοδος για την αι-
σθητική των γυναικών του καθημερινού μόχθου είναι 
η δράση με συλλογικούς αγώνες για την κατάκτηση 
της ισοτιμίας μας».

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

Τοπικές ειδήσεις

(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



Μαθηµατικά / Φυσική / Χηµεία
Πληροφορική / Βιολογία

& τα µαθήµατα όλων
των ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Προετοιµασία για σπουδές
Θετικές / Υγείας

Οικονοµίας / Πληροφορικής

4µελή τµήµατα / κλειστές οµάδες / ιδιαίτερο

φροντιστήριο

Γ. Κρητικός _ 22840 24366

φροντιστήριο

Κ. Ροκονίδας _ 22840 22682 

w w w . g n o s i - f a s m a . g r

Γυµνάσιο | Λύκειο | ΕΠΑΛ

συνεργαζόµενα φροντιστήριασυνεργαζόµενα φροντιστήρια



 | 7www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

Για γέλια ή για κλάματα;
Οι πρώτες εκπλήξεις ήρθαν με τις μάσκες που θα 

μοίραζε το υπουργείο και επί ημέρες κόμπαζε γι’ αυτό 
η πολιτική του ηγεσία. Οι μάσκες έφτασαν με αγώνα 
δρόμου το περασμένο Σάββατο το βράδυ και άρον-
άρον το επόμενο πρωί ενημερώθηκαν οι διευθύνσεις 
των σχολείων για να της παραλάβουν από το δημαρ-
χείο. Κυριολεκτικά στο παρά πέντε δηλαδή.

Το πρωί του αγιασμού στα σχολεία «ανακαλύψαμε» 
ότι ο «θησαυρός» του υπουργείου με τις μάσκες –που 
ήταν μία τελικά- δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά ένα πανί 
διαστάσεων μικρού τραπεζομάντηλου… και όχι φυσικά 
κατάλληλο για να εφαρμόσει σε πρόσωπο μικρών παι-
διών. Επί εβδομάδες η κυβέρνηση με την κ. Νίκη Κερα-
μέως κουνούσε το δάχτυλο για το πόσο «μεγαλόψυ-
χη» ήταν η πολιτική ηγεσία με την παράδοση μασκών… 
Ούτε εκεί δεν τα κατάφεραν οι «άριστοι». Το 
μόνο που κατάφεραν ήταν να δώσουν με φαστ τρακ 
διαδικασίες τη δουλειά με τις μάσκες σε γνωστό επι-
χειρηματία -φίλο φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη- 
με δραστηριότητα στην παραγωγή αλουμινίων…

Τα τραγελαφικά της κυβέρνησης φυσικά είχαν ξεκι-
νήσει από την Παρασκευή 11/9 όταν ενώ οι εκπαιδευ-
τικοί είχαν ενημερωθεί μόνο για τον αγιασμό της ημέ-
ρας αίφνης το υπουργείο Παιδείας άλλαξε με εγκύκλιο 
το πρόγραμμα. Έτσι, άρχισε ένας αγώνας δρόμου για 
να βρεθούν οι εκπαιδευτικοί και να τους ανακοινωθεί 
ότι άλλαξε το πρόγραμμα, ενώ το ίδιο πρόβλημα προ-
έκυψε και με την προσέλευση των μαθητών…

Στα αξιοσημείωτα ήταν και τα φυλλάδια που είχαν 
πεταχτεί έξω από σχολικά κτίρια με συνθήματα κατά 
της μάσκας, από νεόκοπο κόμμα της ακροδεξιάς. Κα-
ταδικαστέα προσπάθεια δημιουργίας αντιθέσεων κατά 
της μάσκας στα σχολεία από το κόμμα του Λαγού, με 
πέταμα προκηρύξεων έξω από τα σχολεία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το δώρο με το περιβόητο πα-
γουρίνο –το οποίο όπως είδαμε χωράει δε χωράει ένα 
ποτήρι νερό(!), αυτό δε μοιράστηκε ποτέ στην Πάρο, 
γιατί δεν ήρθε… Μην ξεχάσουμε άλλωστε ότι η δημο-
τική Αρχή είχε τάξει από πέρσι παγουρίνο στους μαθη-
τές (από τη δωρεά που είχε κάνει το ίδρυμα Λασκαρί-
δη) και το οποίο «τάξιμο» του δήμου, δεν έφθασε ποτέ 
στους μαθητές…

Ειδικό Σχολείο
Κι αν στα υπόλοιπα σχολεία του νησιού μας είχαμε 

τα όσα τραγελαφικά έγιναν δεν πρέπει να παραλεί-
ψουμε ότι υπήρχε και σχολείο που δεν άνοιξε λόγω 
δικών μας ζητημάτων… Δηλαδή, δεν έχει παρα-
δοθεί ακόμα το σχολείο στις Καμάρες, για τη 
λειτουργία του ειδικού σχολείου, το οποίο μην 
ξεχνούμε, ότι με λάθη της δημοτικής 

Αρχής επί δύο χρόνια δεν μπορούσαμε να λειτουρ-
γήσουμε. 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου –όπως ειπώθηκε- το 
σχολείο Καμαρών θα παραδοθεί καθαρό σήμερα (Πα-
ρασκευή 18/9), ώστε να λειτουργήσει τη Δευτέρα. Ση-
μειώνουμε ακόμα, ότι στις 31/8/2020 για την ενημέ-
ρωση της ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, ισχυριζόταν 
μεταξύ άλλων σε δελτίο Τύπου: «[…] Στο Ειδικό Σχο-

λείο, το οποίο, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, θα στεγαστεί στο παλαιό Δη-
μοτικό Καμαρών, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
εργασίες και είναι κτηριακά έτοιμο, ενώ αναμέ-
νεται η προμήθεια του εξοπλισμού από το Υπουργείο 
Παιδείας».

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει –και ακόμα δεν 
υπάρχει πληροφόρηση- είναι ότι στον συγκεκριμένο 
χώρο στεγάζεται το ΕΚΑΒ Πάρου. Το πού θα μετα-
φερθεί το τοπικό ΕΚΑΒ δεν είναι ακόμα γνωστό, κα-
θώς επιστροφή στον παλαιό του χώρο (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), δεν υπάρχει αφού στο εκεί οίκημα που 
χρησιμοποιούσε έχει μεταβληθεί ως θάλαμος νοσηλεί-
ας για κρούσμα κορωναϊού, ενώ τον χρησιμοποιεί και 
το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Τα προβλήματα
Τα προβλήματα στα σχολεία του νησιού μας ποικί-

λουν, αν και τα μεγαλύτερα θέματα εντοπίζονται στις 
μικρότερες ηλικίες.

Συνολικά υπάρχουν οκτώ κενά εκπαιδευτικών σε 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία για τα Τμήματα 
Παράλληλης Στήριξης. Τα κενά εντοπίζονται σε Μάρ-
πησσα, Αντίπαρο, Λεύκες, 2ο δημοτικό Παροικιάς, Νά-
ουσα και Αγκαιριά. Επίσης, υπάρχουν κενά ωρών για 
τη γυμναστική.

Σε ό,τι αφορά τις καθαρίστριες των σχολείων τα 
κενά φαίνεται να είναι λίγα και όλοι αναμένουν το ζή-
τημα να λυθεί πλήρως τις επόμενες ημέρες.

Ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι αυτό στα δη-
μοτικά σχολεία που οι ηλικίες είναι μικρές. Εκεί υπάρ-
χουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημε-
ρινότητα, όπως και στα ολοήμερα –που δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα-. Υπάρχουν απλά προβλήματα (π.χ. με 
τη λειτουργία του εστιατορίου στα ολοήμερα) ή ακό-
μα πιο περίπλοκα, με τα παιδιά που προέρχονται από 
διαφορετικές τάξεις και θα πρέπει να μπουν σε μία 
αίθουσα ολοήμερου.

Σημειώνουμε ότι με τα νέα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας εκτός των εκπαιδευτικών τους 
καθηκόντων οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν και τον 
ρόλο του γιατρού-νοσοκόμου σε περίπτωση υποψίας 
κρούσματος, του παιδονόμου στα διαλείμματα και του 
επόπτη για τις μάσκες…

Τέλος, έχουν καταστραφεί οι βρύσες από τα συστή-
ματα αντλιών για καθαρό νερό στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέ-
ρος» λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία σε ανα-
κοίνωσή του για την απόφαση της κυβέρνησης σημει-
ώνουν:

«- Δεν έχει καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Εν-
δεικτικά σε Πάρο και Αντίπαρο 4 τάξεις θα ξεκινή-
σουν χωρίς Δάσκαλο τμήματος, 8 παιδιά σε Νηπια-
γωγεία και Δημοτικά Σχολεία, αν και υπάρχει έγκριση, 
δεν θα έχουν παράλληλη στήριξη, ένα σχολείο δεν 
θα έχει γυμναστή. Οι επόμενες προσλήψεις θα γίνουν 
17 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευτικοί με δυσκολία θα πα-
ρουσιαστούν στα σχολεία πριν τις 21 Σεπτεμβρίου.
- Δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς οι θέσεις καθαριστρι-

ών/ών στις σχολικές μονάδες.
- Δεν έχουν παραδοθεί οι μάσκες.
- Δεν έχει σταλεί η εγκύκλιος για τον αγιασμό των 
μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.
- Δεν υπάρχει ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο με το 
οποίο θα καλύπτονται οι εκπαιδευτικοί, διευθυντές/
τριες Δ. Σχολείων και προϊστάμενες Ν/γείων για την 
εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά του covid-19 
σε περίπτωση που:
- γονείς: α) αρνηθούν τη χρήση μάσκας β) αποφασί-
σουν να μην παρακολουθήσουν μαθήματα τα παιδιά 
τους γ) κινηθούν νομικά εναντίον των εκπαιδευτικών 
για τους παραπάνω λόγους.
- για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων εκπαι-
δευτικών και μαθητών σε περίπτωση σύγχρονης εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σε σχολεία της Πάρου εκ-
παιδευτικοί που εργάζονταν στο νησί την προ-
ηγούμενη χρονιά, κατήγγειλαν ότι βιντεοσκο-
πήθηκαν με κινητό τηλέφωνο τα μαθήματα 
σύγχρονης διδασκαλίας που παρέδιδαν, αναρ-
τήθηκαν στο δημοφιλές σε νεαρές ηλικίες μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης Tik-Tok. Γονείς κατήγγειλαν ότι 
τα παιδιά τους επισκέφθηκαν ιστοσελίδες αυστηρά 
ακατάλληλες. Γονείς ανακάλυψαν ότι τα παιδιά τους 
χρησιμοποίησαν τις πιστωτικές κάρτες τους.

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων εκπαι-
δευτικών και μαθητών θα έπρεπε αποτελεί προτεραι-
ότητα και να προηγείται των μαθημάτων σύγχρονης 
διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, για την αποτροπή τόσο σοβαρών περι-
στατικών».

Η παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: 

«Όλα είναι έτοιμα από καιρό;», δημοσιοποίησε 
μία ημέρα πριν τον αγιασμό των σχολείων το παρακά-
τω δελτίο Τύπου:

«Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά μια νέα σχο-
λική χρονιά. Αυτή όμως η σχολική χρονιά με ατόφια 
την κυβερνητική ευθύνη, εκτός από τα προβλήμα-
τα του παρελθόντος, ξεκινά χωρίς ουσιαστικά μέτρα 
υγειονομικής προστασίας για τα παιδιά μας, τους εκ-
παιδευτικούς και τις οικογένειες όλων μας.

Τα σχολεία άνοιξαν 
Ο προβληματισμός μένει…
Το άνοιγμα των σχολείων στην Πάρο στις 14/9/2020 (εκτός από τα όσα 
τραγελαφικά έγιναν), έφερε στο φως και πολλά προβλήματα που υπάρχουν ενώ 
οι ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί είχαν προϊδεάσει για την κατάσταση που 
υπάρχει τη φετινή χρονιά.
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Τα 23 σχολεία του νησιού μας θα ανοίξουν:

- Στη πλειοψηφία τους με στοιβαγμένους μαθητές σε 
τμήματα άνω των 20 ατόμων
- Με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό
- Με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας 
- Με τη μια μάσκα της τελευταίας στιγμής ανά μαθη-
τή και εκπαιδευτικό
- Με τις γνωστές ελλείψεις των υποδομών της Δη-
μόσιας Υγείας.

Είχαν μήνες ολόκληρους να προετοιμάσουν 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεδομένης 
της πανδημίας. Πολιτική βούληση δεν είχαν.

Αποκορύφωμα της πολιτικής τους είναι το «αλα-
λούμ» με την εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία 
Παρασκευή μεσημέρι 11 Σεπτεμβρίου για την ώρα 
προσέλευσης των μαθητών, όταν «μετά κόπων και 
βασάνων» τα σχολεία είχαν κάνει τον προγραμματι-
σμό της πρώτης ημέρας και είχαν ανακοινώσει τις 
ώρες προσέλευσης των μαθητών. 

Μεγάλες είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής 
Αρχής:

- Ανυπαρξία προγραμματισμού απόκτησης κτιρια-
κών υποδομών για σχολική στέγη. Παιδικοί βρεφονη-
πιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία της Παροικιάς που 
ασφυκτιούν, στεγάζονται σε μισθωμένα, ακατάλληλα 
για εκπαιδευτική χρήση κτίρια.

- Η μελέτη για το νέο Γυμνάσιο της Παροικιάς, με 
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ανατέθηκε σε μελε-
τητή με καθυστέρηση πέντε ετών. Είναι προκλητική 
η αδιαφορία και η απραξία του Δημάρχου, παρά τις 
συνεχείς πιέσεις μας και τη σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια επιπλέον 
προκάτ αιθουσών, ώστε να καλυφθούν προσωρινά οι 
ανάγκες αυτού του Σχολείου.

- Καμιά κινητικότητα εδώ και οκτώ μήνες, παρά την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ανάθεση 
μελέτης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων στο 2ο 
Δημοτικό Παροικιάς.

- Καμιά καταγραφή και διεκδίκηση του απαιτούμε-
νου αριθμού καθαριστριών πλήρους απασχόλησης, 
ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες καθαρι-
ότητας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

- Τέλος ας μη θυμηθούμε τα παγουρίνια που «μοί-
ρασε» πέρσι ο κ. Κωβαίος αλλά που οι μαθητές δεν 
τα είδαν ποτέ. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώ-
νεται με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συνενο-
χή της Δημοτικής Αρχής.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς καλούνται να δι-
αχειριστούν μια πολιτική γεμάτη αντιφάσεις, με ελ-
λείψεις μέτρων και προϋποθέσεων, που απενοχοποιεί 
τους υπεύθυνους και στοχοποιεί την ατομική ευθύνη 
μαθητών και εκπαιδευτικών.

- Μπορούμε να ανατρέψουμε τους σχεδια-
σμούς τους.

- Μπορούμε να διεκδικήσουμε τα σχολεία που 
δικαιούνται τα παιδιά μας και ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες.

- Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 
να συντονίσουν τα βήματα τους για να διεκδι-
κήσουν τα αυτονόητα.

Εμείς θα είμαστε μαζί τους μέσα και έξω από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο άμεσα θα φέρουμε ως θέματα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο:

- Τη μετατροπή των καθαριστριών μερικής απασχό-
λησης σε πλήρους για την κάλυψη όλων των ανα-
γκών καθαριότητας στα σχολεία μας. Βέβαια είναι 
σκόπιμο να γίνει γνωστό ότι σύμφωνα με την ισχύου-
σα πρόσφατα νομοθεσία «η δαπάνη που προκαλείται 

από την αύξηση ωρών καλύπτεται αποκλειστικά από 
ίδιους πόρους…» δηλαδή από την τσέπη των δημο-
τών.

- Τον έλεγχο για την υλοποίηση των αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε προκαλέσει 
τον Δεκέμβριο του 2019, σχετικά με τα σχολικά κτί-
ρια. 

Λόγω των μέτρων που προβλέπουν παρουσία μόνο 
μαθητών και εκπαιδευτικών, οι εκπρόσωποι της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης δε θα παραστούν στην έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς, διευκολύνοντας το έργο 
των εκπαιδευτικών.

Παρά τις δυσκολίες ευχόμαστε καλή, αγωνιστική, 
αποδοτική και διεκδικητική χρονιά σε όλη την εκπαι-
δευτική κοινότητα».

Ανακοίνωση ΚΝΕ

Η Οργάνωση Βάσης Πάρου της ΚΝΕ υπό τον 
τίτλο: «Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, 
μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή», δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των σχολεί-
ων στις 14 Σεπτέμβρη. Δεν έχει εξασφαλίσει όμως 
πώς θα ανοίξουν στην πράξη τα σχολεία, με ποια 
προετοιμασία, με τι μέτρα προστασίας, αν θα έχουμε 
περισσότερους καθηγητές, αν θα έχουμε το απαραί-
τητο προσωπικό καθαριότητας, τι θα γίνει με τις ευ-
παθείς ομάδες, τι θα γίνει με την ίδια την προστασία 
της υγείας μας, των εκπαιδευτικών και των οικογε-
νειών μας! 

Την ίδια στιγμή προσπαθούν να μας πείσουν 
πως αν οι μαθητές πλένουμε τα χέρια μας και 
φοράμε μάσκες, οι οποίες δεν έφτασαν ακόμα 
στα σχολεία τότε δεν θα έχουμε διασπορά του 
ιού! 
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Σε καμία περίπτωση βέβαια το μέτρο αυτό δεν 
καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών, αφού ήδη 
οι γονείς μας έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην 
τσέπη όλο αυτό το διάστημα για αγορά υγειο-
νομικού υλικού και πιθανόν θα κληθούν να το 
κάνουν ξανά, μιας που η κυβέρνηση αρέσκεται 
στην ατομική ευθύνη και τόσο καιρό μας πετάει 
το μπαλάκι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν 
με την προστασία της υγείας μας μέσα σε τόσο 
δύσκολες υγειονομικές συνθήκες.

Ενώ δεν πήραν κανένα μέτρο για την ανάπτυξη των 
σχολικών υποδομών, μας ζητάνε να κρατάμε αποστά-
σεις μέσα σε αίθουσες κλουβιά. Μας ζητάνε δηλαδή 
να κρατάμε αποστάσεις την ίδια στιγμή που εν μέσω 
πανδημίας το υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε την 
ύπαρξη έως και 25 μαθητών ανά τμήμα!

Χαρακτηριστικά το Γυμνάσιο Παροικιάς με 
τους 330 μαθητές θα αναγκαστεί να λειτουργήσει με 
τμήματα από 21 μέχρι 23 μαθητές και χωρίς να έχει 
τις απαραίτητες αίθουσες από ολιγωρία της Δη-
μοτικής Αρχής. Γενικότερα τα υπάρχοντα σχολικά 
κτήρια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, 
ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πανδημίας.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα με επιχειρήματα δήθεν επιστημο-
σύνης προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι πιο ασφαλές 
να λειτουργεί μια τάξη με 25 παρά με 15 μαθητές 
ξεχνώντας ότι έλεγαν οι ίδιοι πριν ένα μήνα. Μέχρι 
σήμερα δεν έχουν εξασφαλίσει μόνιμο και επαρκές 
προσωπικό καθαριότητας για όλα τα σχολεία, ώστε 
να υπάρχει συχνός και καλός καθαρισμός, ενδιάμεσα 
και στο τέλος του σχολικού ωραρίου.

Τέλος οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπι-
κό είναι δεδομένες.

Σπατάλησαν όλο το χρόνο που είχαν από τον Ιού-
νη, που κερδίσαμε εμείς και οι οικογένειες μας με την 

υπεύθυνη στάση μας, μηδενίζοντας σχεδόν τα κρού-
σματα, και δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο στη 
δημόσια υγεία, στις συγκοινωνίες, στα σχολεία, και 
την ίδια στιγμή στοχοποιούν τη νεολαία για την έξαρ-
ση των κρουσμάτων. 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ:

1. Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της υγείας μας κατά το άνοιγμα των σχο-
λείων με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση. Ενί-
σχυση του ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου, δημόσια και δωρεάν υγεία για εμάς και τις 
οικογένειές μας.

2. Να προσληφθεί άμεσα ο απαραίτητος αριθμός 
εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά.

4. Να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός μόνι-
μων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

5. Να καταργηθεί κάθε νομοθετική διάταξη που επι-
τρέπει κάμερα στα σχολεία και OnLine μετάδοση των 
μαθημάτων.

6. Να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στο Λύ-
κειο. Να την πάρουν πίσω, όπως την έφεραν στα κλε-
φτά εν μέσω πανδημίας.

7. Όπου απαιτείται η μεταφορά μαθητών με Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, να εξασφαλιστεί η ασφαλής και 
δωρεάν μετακίνηση τους με περισσότερα δρομολόγια 
διαφόρων μέσων. Φτάνει πια η απαράδεκτη κατά-
σταση με τα λεωφορεία στα νησιά των Κυκλά-
δων!

8. Σε σχολεία με σοβαρά κτηριακά προβλήματα να 
εξασφαλιστούν άμεσα άλλοι κατάλληλοι χώροι. Να 
εγκατασταθούν άμεσα προσωρινά προκάτ και να επι-
σπευσθούν με ευθύνη της δημοτικής αρχής οι διαδι-
κασίες για κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων! 

Η Οργάνωση Βάσης Πάρου της ΚΝΕ καλεί 
τους μαθητές της Πάρου-Αντιπάρου να οργα-
νώσουν από τώρα τη διεκδίκηση τους μέσα από 
τα πενταμελή και τα 15μελή, τα συλλογικά μας 
όργανα μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές 
μας!».

Οι γονείς
Από την ένωση συλλόγων γονέων και κηδε-

μόνων δήμου Πάρου, δημοσιεύτηκε η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Αγαπητοί γονείς, για άλλη μια φορά η νέα σχολική 
χρονιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με συσσωρευμένα 
προβλήματα όπως τα κενά στο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, το ανεπαρκές προσωπικό καθαριότητας, οι 
μικρές αίθουσες με τα 25άρια τμήματα, η μη εξασφά-
λιση νέων αιθουσών διδασκαλίας όπου αυτές είναι 
απαραίτητες και όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας 
COVID-19.

Γονείς και Σύλλογοι Γονέων δηλώνουμε την ανησυ-
χία μας! Δεν αρκεί μόνο η χρήση της μάσκας. Πρέπει 
να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι 
κανόνες ατομικής υγιεινής.

Καλούμε λοιπόν από την πρώτη μέρα τους Συλλό-
γους Γονέων να βρίσκονται στα σχολεία και σε συ-
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς να συμβάλλουν στο 
βαθμό που τους αναλογεί ώστε να τηρηθούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα τα προβλεπόμενα μέτρα, με πρω-
ταρχικό στόχο, πάντα την ασφάλεια και την υγεία των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ως Ένωση Γονέων ευχόμαστε μαθητές, εκπαιδευ-
τικοί και γονείς όλοι μαζί ενωμένοι, να δουλέψουμε 
ώστε να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά με επιτυχία 
με ασφάλεια και πάνω από όλα με υγεία!

Καλή Αρχή και Καλή Σχολική Χρονιά!».
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ΚΤΕΛ 
Πάρου και 
δρομολόγια

Τα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων) 
Πάρου είναι μία ανώνυμη εταιρεία στα οποία συμπο-
λίτες μας έχουν επενδύσει αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η ιστορία των ΚΤΕΛ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 
1912 με διαγωνισμό που αφορούσε τους δρόμους 
Τρίπολης - Σπάρτης και Λαμίας - Καρπενησίου. Ως 
τότε επικρατούσε αναρχία στους δρόμους, με αποτέ-
λεσμα διάσπαρτα δρομολόγια και ανεξέλεγκτο τιμο-
λόγιο εισιτηρίων. Τα ΚΤΕΛ δέχθηκαν ισχυρό ράπισμα 
στα οικονομικά τους λόγω του Β’ παγκοσμίου πολέ-
μου, ενώ από το 1952 συστήθηκαν τα Κοινά Ταμεία 
Εισπράξεων Λεωφορείων. Το 1984 διαχωρίστηκαν 
τα αστικά από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ και από το 2003 
μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρίες, με ένα ιδιότυ-
πο όμως καθεστώς, αφού τα δρομολόγια που έχουν 
τα 59 ΚΤΕΛ της χώρας με περίπου 4500 λεωφορεία, 
έχουν μονοπώλιο για τις γραμμές τους. Δηλαδή, ενώ 
είναι ανώνυμες εταιρείες τα ΚΤΕΛ, απαγορεύεται σε 
άλλες ανώνυμες εταιρείες εκτός ΚΤΕΛ να πραγμα-
τοποιούν διαδρομές στα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Τα ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. ιδρύθηκαν με τη μορφή που 
έχει σήμερα το 2003, όμως προϋπήρχαν με άλλες 
μορφές και επωνυμίες από τη δεκαετία του 1950. 
Παρέχουν με ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα υπη-
ρεσίες υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας, δηλα-
δή, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και αποσκευών 
σε προκαθορισμένα δρομολόγια εντός του νησιού. 
Παράλληλα, εκτελούν και έκτακτα δρομολόγια κα-
λύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής τουριστικής αγο-
ράς. Διαθέτουν 15 υπεραστικά λεωφορεία και 1 
αστικό για την εξυπηρέτηση των επιβατών της Πα-
ροικιάς.

Όλα τα παραπάνω τα γράφουμε, ώστε να γίνει κα-
τανοητό σε όλους, ότι τα ΚΤΕΛ είναι μία ανώνυμη 
εταιρεία και όχι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Άρα, τα ΚΤΕΛ, αποφασίζουν τα δρομολόγια που θα 
κάνουν με σκοπό το κέρδος που θα επιφέρει σ’ αυτά 
και όχι οι ανάγκες που υπάρχουν. Εδώ όμως μπορεί 
να γίνει η παρέμβαση των Αρχών ώστε να εξυπη-
ρετούνται οι πολίτες που χρησιμοποιούν την καθη-
μερινότητά τους τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
ΚΤΕΛ.

Στην Πάρο επικρατεί μία ιδιότυπη κατάσταση 
λόγω του τουριστικού ρεύματος που υπάρχει τους 
θερινούς μήνες. Έτσι, το καλοκαίρι έχουμε δεκάδες 
δρομολόγια, ακόμα και για περιοχές που καλά-κα-
λά δεν γνωρίζουν ούτε καν οι ίδιοι οι κάτοικοι του 
νησιού, παρά μόνο οι ελάχιστοι εκεί κάτοικοι… Σε 
αντιδιαστολή η συγκοινωνία ακόμα και μεγάλων πε-
ριοχών της Πάρου τους χειμερινούς μήνες είναι έως 
και ανύπαρκτη. Τα δρομολόγια τον χειμώνα είναι 
μετρημένα στο χέρι και η πλειοψηφία των χωριών 
μένει χωρίς δρομολόγιο αμέσως μετά το κλείσιμο 
των σχολείων (συνήθως από τις 2 το μεσημέρι).

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να 
υπάρξει θεματικό δημοτικό συμβούλιο ώστε να 
βρούμε τους οικονομικούς τρόπους που πρέπει να 
βοηθηθούν τα ΚΤΕΛ για να υπάρχουν απογευματινά 
δρομολόγια στο νησί μας και κυρίως περισσότερα 
δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Επέκταση 
ωραρίου στη 
δημοτική 
συγκοινωνία

Ένα πάγιο αίτημα των πολιτών του νησιού μας για 
την επέκταση του ωραρίου της δημοτικής συγκοινω-
νίας στην Παροικιά, τις απογευματινές ώρες, επιτέ-
λους, εισακούστηκε από τους αρμόδιους στην Πάρο.

Έτσι, από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκίνη-
σαν τα νέα απογευματινά δρομολόγια της δημοτικής 
συγκοινωνίας σύμφωνα με τη σύμβαση «Παροχή συ-
γκοινωνιακού έργου - Δημοτική αστική συγκοινωνία 
στην Κοινότητα Πάρου» με αρ. πρωτ. 9671, που υπε-
γράφη με την εταιρεία ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. και η οποία 
περιλαμβάνει οκτώ απογευματινά δρομολόγια συν 
ένα που παρέχεται δωρεάν. Η διαδρομή με τις υπάρ-
χουσες στάσεις παραμένει η ίδια, για να καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Παροικιάς, με αφε-
τηρία και τέρμα στον σταθμό του ΚΤΕΛ στο λιμάνι, 
ενώ η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας παραμένει 

δωρεάν για όλους.
Το πρόγραμμα των δρομολογίων της δημοτικής 

συγκοινωνίας από την αφετηρία του ΚΤΕΛ και από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, διαμορφώνεται για το 
επόμενο διάστημα από 15/9/20 με 15/6/21, ως 
εξής:

Πρωί: 7:40, 8:00, 8:45, 9:30, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:00, 12:45, 13:35, 14:00, 14:20

Απόγευμα: 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 
19:15, 20:00, 20:45, 21:30

Έκπτωση για τους εκπαιδευτικούς στην 
ΚΤΕΛ

Με ανακοίνωσή της η ΚΤΕΛ Πάρου ενημερώνει ότι 
για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα ισχύει έκπτωση 
στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών από/προς το σχο-
λείο που εργάζονται.

Για την ειδική αυτή έκπτωση θα πρέπει οι ενδιαφε-
ρόμενοι εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στο λογιστή-
ριο της εταιρείας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως 
τις 3 το μεσημέρι έως την Παρασκευή 9 Οκτω-
βρίου 2020, με τη βεβαίωση από τον διευθυντή 
του σχολείου που εργάζονται και με μία φωτογραφία 
διαβατηρίου

Τέλος, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδι-
αφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν 
στον αριθμό τηλεφώνου 22840-21133 και 22840-
22273 καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου: info@ktelparou.gr

Συναντήσεις 
με πολίτες

Στις 6/9 η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου συναντήθηκε 
με φορείς και κατοίκους στη Νάουσα. Είναι η πρώτη 
εκδήλωση από μια σειρά προγραμματισμένων συνα-
ντήσεων σ’ όλα τα χωριά του νησιού.

Η συζήτηση είχε αρκετό ενδιαφέρον με μεγάλη 
συμμετοχή πολιτών της Νάουσας. Ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδας, αναφέρ-
θηκε στη δράση της παράταξης μέσα και έξω από το 
δημοτικό συμβούλιο τη χρονιά που πέρασε, αλλά και 
στα προβλήματα που υπήρχαν και διογκώνονται, και 
στα νέα που συσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική αντι-
μετώπιση από τη δημοτική αρχή. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι με τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις και τις υπερεξουσίες που αυτές 
έχουν δώσει στην οικονομική επιτροπή και τον δή-
μαρχο έχει αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα αφού 
50,5% με 49,5% έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε 70% 
με 30%. 

Επίσης, ανέλυσε την ουσιαστική υποβάθμιση του 
δημοτικού συμβουλίου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
ενώ τον Δεκέμβριο υπήρξε ομόφωνη απόφαση μετά 
από την πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπείρωσης για 
την άμεση αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήμα-
τος του Γυμνασίου της Παροικιάς με την τοποθέτηση 
νέων αιθουσών προκάτ και ο δήμαρχος έκανε αίτηση 
στον αρμόδιο οργανισμό στο τέλος Ιουλίου. Δηλαδή, 

ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έμεινε στο συρ-
τάρι του δημάρχου επτά μήνες και η νέα σχολι-
κή χρονιά θα βρει το Γυμνάσιο χωρίς τις αναγκαίες 
αίθουσες!

Από τον ομιλητή αλλά και απ’ όλους που πήραν 
τον λόγο αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε τόσο στον τομέα της υγείας και 
μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, όσο και ενόψει της 
νέας σχολικής χρονιάς και μάλιστα στο πλαίσιο των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. Σοβαρή αναφορά έγινε 
και στη δυσφήμηση της Πάρου από τις επιλογές του 
δημάρχου, που συνεχώς παρουσίαζε μια ψεύτικη ει-
κόνα για την υγειονομική κατάσταση στο νησί μας. 
Ακόμα, ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε για τους εργαζό-
μενους στο νησί μας και τους αυτοαπασχολούμενους 
επαγγελματίες, από τα οικονομικά προβλήματα που 
γεννήθηκαν από τον «ξαφνικό θάνατο» της τουριστι-
κής περιόδου.

Από όλους τους ομιλητές επισημάνθηκε η παρελ-
κυστική πρακτική της δημοτικής αρχής στην αντι-
μετώπιση των σοβαρών προβλημάτων αφού είναι 
εγκλωβισμένη στην υπεράσπιση και εφαρμογή της 
πολιτικής την κυβέρνησης, μακριά από κάθε διεκδι-
κητική διάθεση. Στη συζήτηση εκδηλώθηκε η ανάγκη 
ουσιαστικότερης και πιο ενεργής συμμετοχής των 
πολιτών δίπλα στη Λαϊκή Συσπείρωση για τη διεκδί-
κηση των λύσεων των προβλημάτων της Νάουσας 
αλλά και της Πάρου συνολικά.

Ο Κ. Ροκονίδας έκλεισε λέγοντας ότι «η Λαϊκή Συ-
σπείρωση θα είναι μπροστά σε κάθε δίκαιο αγώνα 
των παριανών για να διεκδικήσουμε αυτά που μας 
ανήκουν».
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Και ’κείνοι δεν 
απάντησαν…

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βρισκόμουν το 
καλοκαίρι στην Πάρο. Το 2019 όταν έμαθα για ονο-
ματοδοσίες δρόμων γύρισα αρκετούς της Παροικιάς 
και διάβασα διάφορα ονόματα πολλών αξιοσέβαστων 
πολιτών, που είχαν φύγει από τη ζωή.

Μεταξύ αυτών βρήκα και το όνομα του ξαδέλφου 
μου, Πολυχρόνη Νικ. Μουρλά, σε κάποιο απόμερο 
δρομάκι, ξεχασμένο από την κοινωνία της Πάρου. Συ-
ζητώντας με έναν αξιόλογο πολίτη, μου είπε «δυστυ-
χώς έγιναν λάθη και διαμαρτυρίες κατά την ονοματο-
δοσία».

Επί τη ευκαιρία αναδημοσίευσα στη «Φωνή της 
Πάρου» τα γεγονότα της Αντιπάρου (6/1/1942), τη 
δράση της εθνικής αντίστασης, την κατάδοση –δυστυ-
χώς- στους ιταλούς, τις συλλήψεις και τα δεινά που 
υπέφεραν στις φυλακές, και τις ποινές του ιταλικού 
στρατοδικείου το 1943. Άλλοι σε πολύμηνες φυλακί-
σεις, άλλοι σε εκτέλεση και άλλοι σε ισόβια, όπως του 
Πολυχρόνη Νικ. Μουρλά.

Επίσης, δημοσίευσα και ένα δικό μου περιστατικό 
στην ηλικία των 10 ετών τότε, που είχε σχέση με τον 
Πολυχρόνη. Αναλυτικά δημοσίευσα και τη βοήθεια που 
προσέφεραν τα μέλη της εθνικής αντίστασης Πάρου, 
στον αγώνα για την ελευθερία από την κατοχή. Ακό-
μα, δημοσίευσα και μία πρότασή μου για τη μεταφορά 
της πινακίδας με το όνομά του Πολυχρόνη, από το ση-
μείο που βρίσκεται σήμερα, σε κάποιο άλλο σημείο πιο 
κεντρικό, για λόγους που ανέφερα στο δημοσίευμα. 
Παράλληλα, έστειλα τα δημοσιευμένα κείμενα με μία 
προσωπική μου επιστολή, σε κάθε μέλος της επιτρο-
πής ονοματοδοσίας και κάθε αρμόδιο. Δηλαδή, στους 
κ.κ. Νίκο Αλιπράντη, Χριστόδουλο Μαούνη, Μάρκο 
Κωβαίο (δήμαρχο), Κ. Ροκονίδα (επικεφαλής αντιπο-
λίτευσης). 

Κύριοι της επιτροπής, ο Πολυχρόνης Ν. Μουρλάς, 
δεν ήταν ένας αξιοσέβαστος ηλικιωμένος της γειτο-
νιάς που μετά τον θάνατό του σε μνήμη του, του δώ-
σατε το όνομα στον δρόμο που κατοικούσε. Ο Πολυ-
χρόνης ήταν ένας νέος 28 ετών, που σκοτώθηκε στις 
3 Μαΐου 1945 στον βομβαρδισμό του Αμβούργου της 
Γερμανίας, όπου βρισκόταν όμηρος, εργαζόμενος σε 
πλοίο-εργοστάσιο πολεμικών εφοδίων. Ο Πολυχρόνης 
άφησε γυναίκα και δύο μικρά κοριτσάκια.

Κύριοι της επιτροπής και άλλοι αρμόδιοι δεν επιτρέ-
πεται να αγνοείτε περιφρονητικά τις αξίες. Δεν μπο-
ρείτε να αγνοείτε τις πράξεις του, ούτε και τη βοή-
θεια που πρόσφερε στους άγγλους αξιωματικούς και 
στρατιώτες να μεταβούν μέσω της υποβρυχιακής βά-
σης Αντιπάρου στη Μ. Ανατολή να πολεμήσουν τους 
ιταλογερμανούς.

Η τιμή και η προβολή του ονόματός του, που δικαι-
ούται, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε 
άλλη αποδοχή για την τοποθέτηση της πινακίδας του 
στον δρόμο που βρίσκεται σήμερα. Δυστυχώς πέρασε 
ένας χρόνος, και οι κύριοι που έλαβαν την επιστολή 
μου όχι μόνο κανείς τους δεν απάντησε, αλλά αδια-
φόρησαν τελείως στην πρόταση μου. Η στάση τους 
αποτελεί μεγάλη απαξίωση.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει ονοματοδοσία 
οδών, αλλά και μετονομασία οδών. Κρίμα, κρίμα, κρίμα

Πολυχρόνης Ιωάννου Μουρλάς

Υ.Γ. Λησμόνησα να αναφέρω ότι όταν δημοσίευσα 
όλα αυτά τα κείμενα έλαβα πολλά συγχαρητήρια. Ένας 
μάλιστα συμπολίτης μου με επέκρινε λέγοντας μου 
«έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να θυμηθούμε 
αυτά τα παιδιά που χάθηκαν;».

Η ελονοσία στην 
Πάρο 
(2ο 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 Κωνσταντίνου Διαμαντίδη 

Το Μηχανικό Κυκλάδων, του οποίου διευθυντής ήταν 
τότε ο λοχαγός Αλέξανδρος Γεωργαντάς, επιφορτί-
στηκε με την εξέταση του σχεδίου Weiler, εάν αυτό 
ήταν εφαρμόσιμο και σε περίπτωση που δεν θα ήταν, 
με την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου για την αποξήραν-
ση της περιοχής. Ο Γεωργαντάς ανέθεσε στον ανθυ-
πολοχαγό του Μηχανικού Διαμαντίδη, ο οποίος υπη-
ρετούσε στην Τήνο, να εξετάσει, εάν θα μπορούσε με 
βάση το σχέδιο και τον προϋπολογισμό του Weiler να 
εκτελέσει την αποξήρανση. Ο Διαμαντής μετέβη στην 
Πάρο, μελέτησε την κατάσταση και τον Φεβρουάριο 
του 1860 υπέβαλε ένα σχέδιο και προϋπολογισμό στη 
Διεύθυνση Μηχανικού Κυκλάδων. Στην αναφορά του 
σημείωνε ότι το έλος έχει έκταση 21 στρεμμάτων και 
στα περισσότερα σημεία βάθος 20 εκατοστών του μέ-
τρου και ότι η αποξήρανση θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί πολύ εύκολα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε 
συγκεντρώσει από γηραιούς κατοίκους, η δημιουργία 
του έλους ήταν συνέπεια εκχωματώσεων που είχαν γί-
νει στην περιοχή. Εάν λοιπόν τα αφαιρεθέντα χώματα 
θα επιστρέφονταν στη θέση τους, η αποξήρανση θα 
επιτυγχανόταν πλήρως. Για το άνοιγμα των τάφρων 
θα απαιτούνταν 4.409 δρχ. για ημερομίσθια και για 
τεχνικά υδραυλικά έργα 3.651 δρχ. επιπλέον. 

Η μελέτη του Διαμαντίδη υπεβλήθη στο υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο παρατήρησε ότι υπάρχει μεγά-

λη διαφορά μεταξύ της μελέτης του και εκείνης του 
Weiler του 1840, όσον αφορά την έκταση του έλους 
και τη μέθοδο αποξήρανσης. Πραγματικά ο Weiler είχε 
υπολογίσει την έκταση του έλους σε 143,75 στρέμμα-
τα, ενώ ο Διαμαντίδης σε 21 στρέμματα. Σύμφωνα με 
τον τελευταίο, όχι μόνο δεν υπήρχε διαφωνία μεταξύ 
των δύο μελετών, αλλά τουναντίον πλήρης συμφωνία. 
Ο Weiler είχε υπολογίσει 143,75 στρέμματα επειδή 
είχε συμπεριλάβει και τις γύρω καλλιεργήσιμες γαίες 
που είχαν έκταση 121,57 στρέμματα. Και οι δύο μη-
χανικοί, Weiler και Διαμαντίδης, είχαν υπολογίσει την 
έκταση του έλους σε 21,048 στρέμματα, οπότε προ-
σθέτοντας και την έκταση των καλλιεργήσιμων εκτά-
σεων η συνολική έκταση ανερχόταν κατά τον Weiler 
σε 143,75 και κατά τον Διαμαντίδη σε 142,618 στρέμ-
ματα, που είναι περίπου το ίδιο.

Όσον αφορά όμως τη μέθοδο αποξήρανσης σ’ αυτό 
ο Διαμαντίδης διαφωνούσε πλήρως με τον Weiler. 
Σύμφωνα με τον Διαμαντίδη η διάνοιξη των πολλών 
καναλιών και η κατασκευή του ιχθυοτροφείου δεν θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν στο έλος της Παροικι-
άς, το οποίο είχε βάθος μόνο 20 εκατοστά. Άλλωστε 
η κατασκευή ενός ιχθυοτροφείου απαιτούσε μεγάλες 
δαπάνες και η ύπαρξη του θα επαύξανε τις νόσους 
που μάστιζαν τον τόπο. Ο διευθυντής του Μηχανικού 
Κυκλάδων, Γεωργαντάς, προτιμούσε την απλούστερη 
μέθοδο αποξήρανσης του Διαμαντίδη, από εκείνη του 
Weiler, και έτσι η μελέτη του Διαμαντίδη εστάλη στο 
υπουργείο για έγκριση. Η τελευταία ήταν μεν πρόχειρη 
γιατί είχε γίνει μόνο εξ όψεως, δηλαδή χωρίς τη χρήση 
γεωμετρικών οργάνων και κατά συνέπεια, και ο προ-
ϋπολογισμός έγινε κατά προσέγγιση, απέδιδε όμως 
περίπου πόσο θα κόστιζε το όλο έργο.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή ο δήμος θα έπρεπε με 
προσωπική εργασία των κατοίκων της Παροικιάς να 
ανοίξει τις τάφρους, μια εργασία η οποία πραγματικά 
έγινε και είχε αποπερατωθεί τον Οκτώβριο 1860. Ο 
δήμος όμως δε διέθετε τα χρήματα για τα υπόλοιπα 
τεχνικά έργα και απευθύνθηκε στην κυβέρνηση, πα-
ρακαλώντας την να αναλάβει τη μικρή αυτή δαπά-
νη για την πλήρη αποξήρανση του έλους. Κατά τον 
δήμο, η προσωπική εργασία είχε ήδη πραγματοποιηθεί 
από τους κατοίκους, τα υπόλοιπα όμως ήταν υδραυ-
λικά έργα για τα οποία οι κάτοικοι δε διέθεταν ούτε 
τις απαιτούμενες γνώσεις, ούτε τα τεχνικά μέσα για 
να τα εκτελέσουν. Από την άλλη πλευρά το έδαφος, 
το οποίο καλυπτόταν από το έλος, ανήκε εξ ολοκλή-
ρου στο δημόσιο και κανείς ιδιώτης δεν επρόκειτο να 
ωφεληθεί από την αποξήρανση δικού του εδάφους. Ο 
έπαρχος Νάξου ζήτησε την αποστολή του Διαμαντίδη 
στην Πάρο για να διευθύνει τις εργασίες αποξήρανσης 
και να ελέγξει, εάν τα έργα που είχαν ήδη εκτελεσθεί 
από την κοινότητα ήταν επαρκή ή ποια άλλα έργα θα 
απαιτούνταν και να συντάξει ένα λεπτομερή προϋπο-
λογισμό. Ο Νομάρχης Κυκλάδων ενέκρινε επίσης την 
αποστολή του Διαμαντίδη και ήταν σύμφωνος ότι η 
κυβέρνηση έπρεπε να αναλάβει τα έξοδα για τα τε-
χνικά έργα. 

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 155

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλατεία Μαντώ Μαυρο-
γένους, ενοικιάζονται δωµάτια για 
όλο το χρόνο ή για τη σεζόν. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6947 077 493

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται γραφεία 
ή διαµερίσµατα σε κεντρικό κτίριο 
στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 
στον 1ο όροφο, (πρώην ξενοδοχείο 
George’s). Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο παραδοσιακού 
οικισµού, ενοικιάζονται οικίες για 
τη χειµερινή σεζόν ή και για όλο το 
χρόνο. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλησίον του Ναυτικού 
Οµίλου, διατίθεται διαµέρισµα προς 
ενοικίαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6936 501 107

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

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

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

∆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.

Προαγγελία Γάμου 
Ο  Κωνσταντίνος Σκιαδάς του Εμμανουήλ και της Βιολέττας το γένος Μπαρ-

μπαρή, που γεννήθηκε στην Πάρο και κατοικεί στην Πάρο και η Μαρία Ευδοκία 
Τσιμπούκα  του Γεωργίου και της Αναστασίας το γένος Πρίπορα, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν τον Οκτώβριο στο Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο.   

Δυο λόγια για τον Ελευθέριο Κρυστάλλη
Στις δύσκολες ώρες της ζωής κάθε ανθρώπου, δεν 

βρίσκεις εύκολα να σου ανοίξουνε την πόρτα του σπι-
τιού. Όμως ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που 
άνοιγε την πόρτα του σε όποιον του ζήταγε ήταν ο Λευ-
τέρης Κρυστάλλης. Η πόρτα και η αγκαλιά του άνοιξε 
και για μένα κάποια στιγμή σε μια τρικυμία της ζωής 
μου. Σήμερα το πρωί ακούγοντας την καμπάνα της 
Αγίας Τριάδας να σημαίνει πένθιμα και περιμένοντας 
το κακό μαντάτο αμέσως κατάλαβα ότι ή πόρτα αυτή 
έκλεισε για πάντα. Η είδηση για τον χαμό του Λευτέρη 
βύθισε όλο το χωριό τις Λεύκες και όλους τους λατό-
μους που υπηρέτησαν 40 χρόνια στα βουνά, θλίψη και 
μία πικρίλα που η ψυχούλα αυτή, δεν θα ξανά μιλήσει. Όποιος συναναστράφηκε 
έστω και λίγο τον Λευτέρη, ας κάνει μια προσευχή για την ανάπαυση του. 

Καλό παράδεισο αγαπημένο ξαδελφάκι. 
Νικόλαος Περ. Χανιώτης

Δωρεά
Εις μνήμην Ελευθερίου Παντ. Κρυστάλλη και αντί στεφάνου η οικογένεια Νικολά-

ου Περ. Χανιώτη και η Άννας Νικ. Γιατράκου απέστειλαν απ’ ευθείας στο Γηροκομείο 
της Πάρου 100,00€ και στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας 100,00€.

Ευχαριστήριο
Όλους όσους συμμετείχαν στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια του πολυαγα-

πημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΤ. ΚΡΥΣ-
ΤΑΛΛΗ, θερμά ευχαριστούμε. 

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 4/10/20 στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής στο Νεκροταφείο Νέας Ερυθραίας.

Η σύζυγος Φωτεινή Κρυστάλλη, Ο υιός Γεώργιος Κρυστάλλης, Η αδελφή Μαρία 
Κυδωνιεύς και οι λοιποί συγγενείς.

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€



 | 13www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

Ευχαριστίες 
της 
Μητρόπολης 
Παροναξίας

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, 
με επιστολή ευχαρίστησε το «PIPERI HOTEL ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για προσφορά που έκανε στο γηρο-
κομείο Πάρου.

Στην επιστολή του ο Μητροπολίτης, κ. Καλλίνικος, 
σημειώνει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευ-
γηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυ-
λιανή» εκτιμώντας ιδιαιτέρως την προσφορά σας στη 
δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε και αναγνω-
ρίζοντας ότι χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση του 
κόσμου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργία του 
Γηροκομείου μας, θα ήθελαν να σας ευχαριστήσουν 
και να σας εκφράσουν την ειλικρινή τους ευγνωμο-
σύνη.

Με την προσφορά προς το Ίδρυμά μας του εξοπλι-
σμού που προέκυψε από την ριζική ανακαίνιση του 
ξενοδοχειακού σας συγκροτήματος, βοηθάτε στην 
προσπάθεια που κάνουμε να ανανεώσουμε τα έπιπλα 
και τις ηλεκτρικές συσκευές της Μονάδας, τα οποία 
με την παρέλευση δεκατεσσάρων χρόνων λειτουρ-
γίας έχουν φθαρεί, ενώ φανερώνει και την μεγάλη 
ευαισθησία σας για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, το 
Ίδρυμά μας και τους διαβιούντες σε αυτό. Συμβάλ-
λετε δε θετικά στην προσπάθεια που καταβάλλουμε 
να διατηρούμε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
της Μονάδας και να διασφαλίζουμε αξιοπρεπείς συν-
θήκες διαβίωσης. Ο αγώνας μας για τη διατήρηση 
του Γηροκομείου είναι διαρκής και χρειαζόμαστε την 
αγάπη όλων. Το γεγονός ότι είστε κοντά μας, μας δίνει 
δύναμη να συνεχίζουμε το δύσκολο και πολυεύθυνο 
έργο μας. 

Με τη διαβεβαίωση ότι η κάθε δωρεά αξιοποιείται 
στο μέγιστο προς όφελος των Γερόντων μας και της 
ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας, σας 
ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και η Παναγία η Εκατοντα-
πυλιανή να είναι σκέπη, προστασία και ενίσχυση στη 
ζωή και στα έργα σας».

Η εταιρεία

Ο πρόεδρος της εταιρείας, «Grivalia Hospitality», 
Γιώργος Χρυσικός, σε επιστολή του επισημαίνει:

«Μέσω της δωρεάς στην Ιερά Μητρόπολη Παρο-
ναξίας, μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του 
ξενοδοχείου «Πιπέρι» που επιτυχημένα εξυπηρετού-
σε τη Νάουσα τόσα χρόνια, θέλουμε να στείλουμε το 
μήνυμα της αλληλοβοήθειας με ότι είναι χρήσιμο για 
συνανθρώπους μας και το έχουν ανάγκη. 

Παράλληλα το παλαιό ξενοδοχείο αναγεννάτε, με 
στόχο να επαναπροσδιορίσει τη φυσιογνωμία του 
τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της Νάουσας 
αλλά και γενικότερα της Πάρου. Θέτοντας σε προ-
τεραιότητα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, την 
ευημερία της και την ενίσχυση της τοπικής οικονο-
μίας των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, η 
Grivalia Hospitality ενδέχεται το επόμενο διάστημα 
να προχωρήσει σε περαιτέρω δωρεά παγίων στοιχεί-
ων σε δημόσιες υπηρεσίες της Πάρου, εφ’ όσον αυτά 
είναι διαθέσιμα και υφίσταται η ανάγκη από τοπικές 
δομές».

Η σημερινή δημοτική αρχή κατανοώντας την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης όμορφων χώρων ψυχαγωγίας, με 
κατάλληλες προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας 
για τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτε-
ραιότητα την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και την 
ασφαλή επαναλειτουργία όσων παρέμεναν κλειστές. 

Εκτιμήσαμε το γεγονός ότι, οι παιδικές χαρές απο-
τελούν μέρος διασκέδασης και διέξοδο αναψυχής για 
τα μικρά παιδιά αλλά και σημείο αναφοράς και πα-
ραγωγικής ανάπαυλας για όλη την οικογένεια. Έτσι, 
η εκ νέου πρωτοποριακή σχεδίαση των παιδικών χα-
ρών είχε ως στόχο όχι μόνο τη βέλτιστη σωματική και 
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, διαφορετικών ηλι-
κιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτή-
των, τη δημιουργική ενασχόληση και την κοινωνικοποί-
ησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου 
χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες 
συνοδούς.

Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς έγινε λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του χώρου, και τις 
προδιαγραφές που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό 
και τις προδιαγραφές κατασκευής, όπως αυτές καθορί-
ζονται στην υπουργική απόφαση 28492/ 18.05.2009. 
Οι αναπλάσεις μόνο για το 2020, εντάχθηκαν σε ένα 
συλλογικό έργο ευρύτερων παρεμβάσεων για τις παι-
δικές χαρές, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερ-
νάει τις 260.000 ευρώ, χρηματοδότηση και προέρ-
χεται από δημοτικούς πόρους κι από το πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ.

Φέτος συγκεκριμένα, η παρέμβασή μας περιελάβανε 
την αναβάθμιση, την αναδιαμόρφωση και τη λειτουρ-
γική αποκατάσταση δεκαέξι υφιστάμενων παιδικών 
χαρών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδι-
αγραφές που έχει ορίσει το υπουργείο Εσωτερικών, 
καθώς και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και 
πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

Οι παιδικές χαρές αυτές βρίσκονται: 1) θέση «Άγιος 
Νικόλαος» Αλυκής, 2) στην παραλία Αλυκής, 3) στην 
Αγκαιριά, 4) στο Άσπρο χωριό, 5) στον Δρυό, 6) στην 
πλατεία Μαντώ Μαυρογένους Παροικίας, 7) στη θέση 
«Κάτω Γιαλός» Παροικίας, 8) στο γήπεδο Μάρπησ-
σας, 9) στην πλατεία Μάρπησσας, 10) στο νηπιαγω-
γείο Μαρμάρων, 11) στον Πρόδρομο, 12) στις Λεύκες, 
13) στνο Κώστο, 14) στο δημοτικό σχολείο Κώστου, 
15) στη θέση «Σχολικός Κήπος» Νάουσας και 16) στη 
θέση «Παναγία» Νάουσας. 

Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται και παιδικές 
χαρές που είχαν χρόνια να λειτουργήσουν όπως η 
παιδική χαρά στη θέση «Παναγία» στην Νάουσα και η 
παιδική χαρά στη πλατεία της Μάρπησσας, οι οποίες 
ανακατασκευάστηκαν εξ’ ολοκλήρου βάσει των απαι-

τούμενων προδιαγραφών για την ασφαλή λειτουργία 
τους και παραδόθηκαν ήδη στα παιδιά των δύο χω-
ριών.

Πάνω και πρώτα από όλα όμως θέσαμε το θέμα της 
ασφάλειας για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε: τα παιδιά 
μας! Προχωρήσαμε με υπευθυνότητα στην ανάπλαση 
των παιδικών χαρών σε μοναδικούς παιδότοπους με 
πρωτοποριακή σχεδίαση, πιστοποιημένο εξοπλισμό, 
δάπεδα ασφαλείας με αντικραδασμικές και ηχομο-
νωτικές ιδιότητες, όπου κρίθηκε αναγκαίο, που προ-
σφέρουν προστασία από τραυματισμούς, πτώσεις και 
χτυπήματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον φιλικό για 
τους μικρούς μας φίλους. Επίσης, κατά περίπτωση, το-
ποθετήθηκαν νέα όργανα, φωτιστικά, περίφραξη και 
συντηρήθηκε όλος ο υφιστάμενος εξοπλισμός των 
παιδικών χαρών. 

Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσω ως υπεύθυνη αντιδήμαρχος, ότι έχουν εκδο-
θεί πιστοποιητικά ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα 
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων για όλες τις παιδι-
κές χαρές του Δήμου Πάρου, οι οποίες πλέον συμμορ-
φώνονται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές 
που έχει ορίσει το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης 
ΕΝ1176 και ΕΝ1177.

Η διαδικασία αυτή είναι διαρκής και γίνεται ξεχω-
ριστά για κάθε παιδική χαρά, καθώς σύμφωνα με την 
οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών, τα όργανα των 
παιδικών χαρών θα πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο 
προκειμένου να λαμβάνουν αντίστοιχα πιστοποίηση 
και σήμα καταλληλότητας για τη λειτουργία τους. 

Και σε αυτή την περίπτωση, η σημερινή δημοτική 
Αρχή, αποδεικνύει καθημερινά με έργα, ότι αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητά της, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων, η στή-
ριξη των οικογενειών του νησιού μας και ιδιαίτερα, η 
διασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τη νέα γενιά, η 
οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι για να δι-
ατηρηθούν αυτές οι παιδικές χαρές στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση ώστε να τις χαίρονται τα παιδιά 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει όλοι με 
αίσθημα ατομικής ευθύνης να τις σεβόμαστε και να τις 
προστατεύουμε. Διότι στο παρελθόν, δυστυχώς έχουν 
παρατηρηθεί φαινόμενα βανδαλισμού όπως ζωγρα-
φιές και σπασίματα που δεν οφείλονται σε φυσική 
φθορά, καθώς κάποιοι ασυνείδητοι κατέστρεφαν τα 
παιχνίδια και τον χώρο.

Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου 
Αντιδήμαρχος Πάρου

Ατελείωτο παιχνίδι στους 
αναβαθμισμένους υπαίθριους 
παιδότοπους
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Οδηγίες για 
διαχείριση 
κρούσματος 
στον 
αθλητισμό 

Το τμήμα αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου έδωσε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένες 
οδηγίες για διαχείριση κρούσματος κορωνοιού στον 
αθλητισμό, οδηγίες που οφείλουν οι σύλλογοι να τη-
ρούν κατά γράμμα, έτσι ώστε να προστατεύσουν τους 
αθλητές τους, όλους όσοι έρχονται σε επαφή με αυ-
τούς κλπ.

Γενικές αρχές 
Οι οδηγίες προσδιορίζουν τις ενέργειες και διαδι-

κασίες ομοσπονδιών, συλλόγων αθλητών και εγκα-
ταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση έναντι 
της λοίμωξης COVID-19. 

Οι οδηγίες αυτές, επικαιροποιούνται εάν αυτό απαι-
τηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ιδιαίτερη έμ-
φαση πρέπει να δίνεται από τους αθλητές και στις 
εξωαγωνιστικές τους δραστηριότητες, στην τήρηση 
των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα ατομικής προ-
στασίας καθώς και των μέτρων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας. 

Διαχείριση κρούσματος
1. Ασυμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβε-

βαίωση Covid-19 λοίμωξης. Συστήνεται απομόνωση 
του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι ασυμπτω-
ματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δρα-
στηριότητα ανάλογα με τη πραγματοποίηση τεστ ως 
ακολούθως:

1.1 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα 
μετά από 10ημέρες από την ημέρα της πρώτης ερ-
γαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και 
εφόσον δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 
Covid-19 λοίμωξη 

1.2 Με ένα τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγ-
μα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 
7η μέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης 
COVID-19 λοίμωξης. 

2. Συμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβε-
βαίωση Covid-19 λοίμωξης. Συστήνεται απομόνωση 
του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι συμπτωματικοί αθλητές 
επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα μόνο 
μετά από καρδιολογική εξέταση ανάλογα με τη πραγ-
ματοποίηση τεστ ως ακολούθως: 

2.1 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα 

μετά από 14ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργα-
στηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και είναι 
απύρετοι για μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών 
και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. 

2.2 Με ένα τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγ-
μα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 
10ημέρα της εργαστηριακής επιβεβαίωσης και είναι 
απύρετοι για μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών 
και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.

Διαχείριση στενών μη προστατευμένων 
επαφών με κρούσμα

1. Σε όσους ήρθαν σε στενή και μη προστατευμένη 
επαφή με το κρούσμα συστήνεται η αυξημένη ενεργη-
τική επιτήρηση για 10ημέρες από την ημέρα της τε-
λευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

2. Στην περίπτωση προγραμματισμένου αγώνα 
ομάδας διενεργείται μοριακός έλεγχος με RT- PCR 
ρινοφαρυγγικού δείγματος σε όλους τους αθλητές 
την παραμονή του αγώνα (MatchDay–1ήMD-1). Αν 
βρεθούν στον έλεγχο αυτό 3 ή περισσότερα 
θετικά αποτελέσματα, ο αγώνας αναβάλλε-
ται. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και το 
ιατρικό απόρρητο θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο 
κατά τη δειγματοληψία όσο και κατά τη διαχείριση 
των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Μέτρα 
Οποτεδήποτε αποφασιστεί η πραγματοποίηση αυ-

ξημένης ενεργητικής επιτήρησης ενός αθλητή ή μίας 
ομάδας τότε λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Η Διοίκηση του συλλόγου αναβάλει για 10ημέ-
ρες όλες τις προγραμματισμένες εξωαγωνιστι-
κές δραστηριότητες των αθλητών (εκτός των 
προπονητικών και αγωνιστικών υποχρεώσεων). 

2. Ενημερώνονται όλοι οι αθλητές και το επιτελείο 
για την ανάγκη περιορισμού των κοινωνικών επαφών 
τους και των μετακινήσεων εκτός από τις απολύτως 
απαραίτητες για την ομάδα. 

3. Στον χώρο προπόνησης προσέρχονται μόνο οι 
απολύτως απαραίτητοι για αυτή. 

4. Οι ομάδες που βρίσκονται σε καθεστώς αυξη-
μένης ενεργητικής επιτήρησης αποφεύγουν τα 
φιλικά παιχνίδια με άλλες ομάδες για όσο διαρκεί 
το διάστημα αυτό.

5. Στην προπόνηση όλοι, εκτός των αθλητών την 
ώρα της άσκησης, φοράνε μάσκα. 

6. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση 
(αθλητές και τεχνικό επιτελείο) αποστέλλουν 
κάθε πρωί στον ιατρό της ομάδας SMS ή μή-
νυμα σε εφαρμογή στο οποίο αναφέρουν συ-
νοπτικά «ΟΚ». Η χρήση της συντομογραφίας γίνεται 
για διευκόλυνση της διαδικασίας και σημαίνει ότι εί-
ναι απύρετοι (γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση), δεν 
νιώθουν εξάντληση, δεν έχουν βήχα ή δύσπνοια ή συ-
μπτώματα κρυολογήματος ή ανοσμία. 

7. Όποιος έχει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτω-
μα παραμένει στην οικία του και ενημερώνει 
σχετικά τον ιατρό του συλλόγου ή της Ομο-
σπονδίας για αξιολόγηση των ευρημάτων.

Ρωγμές στον 
Α.Ο. Πάρου

Η μη συμμετοχή του ΑΟ Πάρου στο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων και οι αναταραχές 
που έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση σε πολλούς 
φίλους του ποδοσφαίρου στην Παροικιά, έφεραν την 
παραίτηση από το ΔΣ του Γιώργου Καβάλλη. Ενός 
νέου παράγοντα που έχει υπηρετήσει τον σύλλογο 
από πολλές θέσεις και ως ποδοσφαιριστής.

Ο κ. Καβάλλης στην επιστολή παραίτησής του σημει-
ώνει ότι από τον περσινό Ιούνιο που ανέλαβε αντιπρό-
εδρος του ΑΟΠ το ποδοσφαιρικό τμήμα απαρτιζόταν 
με πάνω από 150 παιδιά-αθλητές. Όπως σημειώνει 
«το πρώτο βήμα ήταν να ξεκινήσουμε ανακαινίζο-
ντας το «σπίτι» μας (αποδυτήρια, γραφεία, πλυντή-
ρια, αποθήκη ιματισμού κ.λπ.) και στη συνέχεια, σε 
συνεργασία με τους προπονητές και γυμναστές, να 
επανδρώσουμε πλήρως τις υλικοτεχνικές ανάγκες 
του ποδοσφαιρικού τμήματος του Α.Ο. Πάρου. Δυ-
στυχώς, η περυσινή αθλητική σεζόν διακόπηκε βίαια 
λόγω της πανδημίας κι ενώ ο σύλλογος διατηρούσε 
ενεργά τέσσερα τμήματα υποδομών και δύο τμήματα 
ανδρικών ομάδων στα πρωταθλήματα της Ένωσής 
μας. Αυτή η μεγάλη συμμετοχή έδειχνε και την ανά-
γκη που υπήρχε για να παίξουν όλοι αυτοί οι αθλη-
τές-παιδιά ποδόσφαιρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώ-
τη φορά από το 1990, έτος ίδρυσης του συλλόγου, 
ο Α.Ο. Πάρου συμμετείχε στο πρωτάθλημα ανδρών 
της Ε.Π.Σ.Κ. με δύο ομάδες λόγω μεγάλου αριθμού 
αθλητών (ξεπερνούσαν τους 35)».

Η νέα ομάδα
Ο κ. Καβάλλης γράφει ότι για τη μία ομάδα στο 

πρωτάθλημα ενημερώθηκε από ηλεκτρονικές σελίδες 
και «καφενειακού τύπου συζητήσεις».

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος του ΑΟΠ, 
Α. Λάμπρου είπε τα σχέδιά για τη μία ομάδα τα οποία 
εμπεριείχαν μία ομάδα στην Α’ κατηγορία Κυκλάδων 
και μία στη Β’ κατηγορία, που θα απαρτιζόταν από παι-
διά κάτω των 18 ετών. Ακόμα, υποστηρίζει ότι όταν 
πληροφορήθηκαν ότι τα δεδομένα ανατράπηκαν διότι 
καταργήθηκαν οι δύο κατηγορίες και δημιουργήθηκε 
μία ενιαία κατηγορία με τρείς ομίλους ζήτησε έκτακτο 
Δ.Σ. για την επανεξέταση της προηγούμενης θετικής 
εισήγησης για τη μία και ενιαία ομάδα, μιας και τα κρι-
τήρια πλέον ήταν διαφορετικά.

Όπως υποστηρίζει: «[…] συγκλήθηκε έκτακτο Δ.Σ. το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου 
με τη συμμετοχή μόλις έξι μελών και με την απουσία 
της γραμματέας, σημαντικό να αναφερθεί μιας δεν 
έδωσε ο πρόεδρος την εντολή σε κανέναν ώστε να 
κρατηθούν πρακτικά. Η συνάντηση έγινε σε βαρύ κλί-
μα μιας και ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Λάμπρου, 
με τις ευλογίες του έφορου ακαδημιών ποδοσφαίρου 
κ. Τσαντάνη, ήρθε ξεκάθαρα να υπερασπιστεί αυτά 
που είχαν αποφασιστεί εκ των προτέρων δίχως να 
ενδιαφέρεται για τις αλλαγές που προανέφερα. Το 
αποτέλεσμα του άτυπου -όπως εξελίχθηκε- Δ.Σ. ήταν 
ο πρόεδρος να αγνοεί τις εκκλήσεις μου για επανεξέ-
ταση του ζητήματος και να επικαλείται την πρώτη ψη-
φοφορία που είχε διεξαχθεί με εντελώς διαφορετικά 
δεδομένα. Πλέον τα δεδομένα είχαν αλλάξει ο πρόε-
δρος δεν ήθελε την έναρξη ενός διαλόγου κάτω από 
τα νέα αυτά δεδομένα επικαλούμενος διαρκώς ότι 
λόγω της πανδημίας δεν αντέχει ο σύλλογος οικονο-
μικά την ύπαρξη ανδρικού τμήματος ποδοσφαίρου».

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι τάσσομαι 
υπέρ της ύπαρξης μίας δυνατής και ανταγωνι-
στικής ομάδας στην Πάρο αλλά και υπέρ της 
ύπαρξης μίας δεύτερης υποδεέστερης ομάδας 
με μοναδικό σκοπό τη συμμετοχή».



Ανασκαφές στο ∆εσποτικό
Πραγματοποιήθηκε και φέτος η συστηματική ανασκαφή της Εφορείας Κυ-

κλάδων στο ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό και στο Τσιμηντήρι, υπό τη δι-
εύθυνση του Γιάννου Κουράγιου (ΕΦΑΚΥΚ), με τη συνεργασία των αρχαιολό-
γων Ίλιας Νταϊφά και Αλεξάνδρας Αλεξανδρίδου (επικ. καθηγ. πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων), και τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών από το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. 

Οι εργασίες διήρκησαν 4 εβδομάδες (22/6-17/7/2020), ενώ για ένα μήνα 
(5/6-4/7/2020) πραγματοποιήθηκαν και οι αναστηλωτικές εργασίες στο ναό 
και το εστιατόριο του ιερού του Απόλλωνα.




