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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 500

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
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1η Ιουνίου 2019
Η 1η Ιουνίου δυο χιλιάδες δεκαεννιά, 
θα μείνει ως μέρα πολύ σημαδιακιά. 
Παγκόσμια ημέρα γενικώς, 
του γάλακτος και των γονιών. 
Στην Πάρο όμως έχουμε γιορτή, 
γιατί συναίνεσαν δύο συνδυασμοί.
Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, 
έπραξαν αυτό που θες.
Πήγαν όλοι μαζί, 
να γκρεμίσουν μια αυθαίρετη λιθοδομή. 
Οι δύο δημοτικές παρατάξεις, 
επιδόθηκαν σε πράξεις. 
Και επικροτήθηκε αυτό, 
απ’ όλο το λαό.
Τέτοιες πράξεις συναινετικές, 
είναι για όλους ενθαρρυντικές.  
Δε θα ανεχθούμε πια άλλη παρανομία, 
σε στεριά και παραλία.

Χριστόδουλος Μαούνης

Το μακρύ και το 
κοντό…

■ Τηλεόραση
Η ώρα ήταν περίπου τέσσερις το απόγευμα. 

«Ντρουν-ντρουν» το αναθεματισμένο κινητό τηλέφω-
νο. Αγχώθηκα και νευρίασα. Ποιός να είναι τούτη την 
ώρα και τι να θέλει μεσημεριάτικα αναρωτήθηκα. Ο 
αριθμός άγνωστος. Τελικά το σήκωσα, πιστεύοντας ότι 
κάποιος αναγνώστης της εφημερίδας κάτι θα ήθελε. 

■ Τηλεόραση 2
Μία γυναικεία φωνή σε ρυθμό πολυβόλου ακούω 

να μου λέει: «Καλησπέρα σας, είμαι από την Cosmote 
tv και έχουμε μία ενημέρωση για εσάς». Δεν ξέρω 
γιατί, καθώς συνήθως είμαι πολύ απότομος και κο-
φτός σε παρόμοια τηλεφωνήματα, το μόνο που προ-
λαβαίνω να πω είναι: «Δε με ενδιαφέρει, δεν έχω τη-
λεόραση στο σπίτι μου!». Η γυναικεία φωνή συνεχίζει: 
«Με το πρόγραμμα αυτό σας δίνουμε δωρεάν 6 μήνες 
σε συμβόλαιο δύο ετών που θα κάνετε». Ήταν ολο-
φάνερο. Η κοπέλα είχε βάλει μία αφήγηση μπροστά 
της και έλεγε, και δεν άκουγε τι έλεγα εγώ. Συνεχί-
ζω απαντώντας της. «Σας είπα, δεν έχω τηλεόραση 
στο σπίτι μου και δε με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα 
που θέλετε να μου πουλήσετε!». Η γυναικεία φωνή 
συνεχίζει ακάθεκτη και μου λέει: «Θα έχετε 90 δορυ-
φορικά κανάλια, αθλητικά γεγονότα, ποδόσφαιρο με 
live αγώνες, κλπ». Πρέπει να μιλούσε ακατάπαυστα 
τουλάχιστον τρία λεπτά. 

■ Τηλεόραση 3
Σε κάποια στιγμή σταματάει να μου διαφημίζει την 

πραμάτεια της και με ρωτάει αν θα κάνω συμβόλαιο. 
Της απαντώ: «Σας μιλάω εδώ και ώρα, και σας επα-
ναλαμβάνω ότι δε με ενδιαφέρει, γιατί δεν έχω τη-
λεόραση!». Μη σας τα πολυλογώ, η κυρία έπαθε ένα 
πολιτιστικό σοκ! «Μα πώς, είναι δυνατόν; Δεν έχετε 
τηλεόραση, αλήθεια μου λέτε;». Της απαντώ ευγενι-
κά. «Ναι, δε θέλω και ούτε επιθυμώ». Η κυρία συνε-
χίζει: «Μας πώς είναι δυνατόν. Τον αριθμό σας τον 
έχω γιατί τον βρήκα από τους αριθμούς των κινητών 
τηλεφώνων. Άρα τεχνολογία δεν είναι και αυτό». Της 
ξανα-απαντώ: «Ούτε κινητό θα είχα, Εταιρικό αριθ-
μό έχω, η εταιρεία τον πληρώνει, γιατί είναι αναγκαίο 
–λένε- στη δουλειά μου». Τελικά η κοπέλα με απο-
χαιρέτησε και είμαι σίγουρος ότι θα πιστεύει ότι είμαι 
άνθρωπος των σπηλαίων!

■ Διαζευκτήριο 
Εδώ και 3-4 εβδομάδες περίπου έχω μπλέξει και 

προσπαθώ να αποδείξω(!) ότι έχει πάει σε άλλους 
κόσμους η μητέρα μου, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. 
Μπλέξιμο παντού. Σε κάποια στιγμή πηγαίνω να πάρω 
ένα χαρτί από το ΚΕΠ, που θα αποδεικνύει ότι είμαι ο 
πλησιέστερος συγγενής της μητέρας μου. Ευγενική η 
υπάλληλος στο ΚΕΠ Παροικιάς και θέλει να με βοηθή-
σει για να τελειώνω την υπόθεση. Σε κάποια στιγμή με 
ρωτάει: «Άλλα αδέλφια έχεις;». Της απαντώ: «Ναι έχω 
από τον πρώτο γάμο της μητέρας μου». Με κοιτάει και 
μου λέει: «Θα χρειαστούμε το διαζευκτήριο της μητέ-
ρας σου». Παιδιά, με έλουσε κρύος ιδρώτας!

■ Διαζευκτήριο 2
Γιατί τώρα με έλουσε ο κρύος ιδρώτας. Η μακαρί-

τισσα μάνα μου παντρεύτηκε με τον πατέρα μου όταν 
–καταρχήν- ήμουν αγέννητος… Μετά, απ’ ότι γνωρίζω, 
παντρεύτηκαν το 1963. Πότε χώρισε η μάνα μου από 
τον πρώτο της άνδρα, τι λεπτομέρειες ξέρω για τις 
ημερομηνίες –που δεν ξέρω- και σκεπτόμενος ότι αν 
μπλέξεις με το δημόσιο την έκανες από κούπες, κα-
ταλαβαίνετε το σοκ που έπαθα. Και άντε να ξεκινή-
σουμε τώρα με την υπάλληλο του ΚΕΠ να μαζεύουμε 
στοιχεία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση και θα πάρουμε στο χέρι το διαζευκτήριο… 
Το πιο ωραίο είναι ότι όλα τα χαρτιά της μάνας μου 
ήταν στον Πειραιά. 

■ Διαζευκτήριο 3
Το διαζευκτήριο λοιπόν της μάνας μου από τον 

πρώτο της γάμο μπορούσαμε να το πάρουμε από την 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών. «Ωραία, βρήκαμε μια άκρη» 

σκέφτομαι. Μιλάω τηλεφωνικά με έναν κύριο στην 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Μου λέει: «Κανένα πρόβλημα. 
Θα έρθεις εδώ. Μητροπόλεως 60 είμαστε, θα μου 
πεις ημερομηνίες και σε 1-2 μέρες θα πάρεις το αντί-
γραφο». Του απαντώ: «Ξέρετε, είμαι στην Πάρο εγώ». 
Μου απαντά: «Κανένα πρόβλημα, Μητροπόλεως 60 
είμαστε!». Τα νεύρα μου κουρέλι. Του λέω: «Κύριε, δεν 
είμαι στην οδό Πάρου στην Κυψέλη, αλλά στο νησί 
των Κυκλάδων που ονομάζεται Πάρος. Για να έρθω 
στην Αθήνα θέλω δύο εισιτήρια να πάω και να γυρί-
σω, τρεις τουλάχιστον διανυκτερεύσεις εκεί μέχρι να 
πάρω το χαρτί στο χέρι, το όλον δηλαδή θέλω 500 
ευρώ, και όλα αυτά αν καταφέρω να πάρω άδεια από 
τη δουλειά μου για 3-4 μέρες...». Λίγο σκεπτικός ο 
κύριος… μου απαντά: «Μητροπόλεως 60 βρισκό-
μαστε!». Δηλαδή, αναφωνείς αμέσως: «Αθάνατο Ελ-
ληνικό δημόσιο!».

■ Διαζευκτήριο 4
Παίρνω τηλέφωνο την αδελφή μου. «Ρε συ θυμάσαι 

πότε χώρισε η μαμά;». Σιγά μην ήξερε. Ότι ημερομηνία 
μου είπε ήταν λάθος! Ήταν μικρή και δε θυμόταν… Τι 
να κάνω, τι να κάνω, έβαλα μπρος τα μεγάλα μέσα! 
Παίρνω τηλέφωνο έναν γνωστό στη Μητρόπολη Πα-
ροναξίας και του λέω τι συμβαίνει. Μου απαντά βρες 
ημερομηνίες και ότι άλλα στοιχεία έχεις και έλα αύριο 
να πάρω εγώ τηλέφωνο, για να μην πάς επάνω. Άρα 
γίνεται και από εδώ σκέφτομαι αλλά ο κύριος που μί-
λησα μου απαντούσε συνεχώς «Μητροπόλεως 60». 
Μη σας τα πολυλογώ μέχρι έναν εφοριακό που έχει 
άκρη στην Μητρόπολη Αθηνών έβαλα για να μεσο-
λαβήσει και μην πάω στην Αθήνα. Τελικά, μέσα στην 
απελπισία μου κοιτάω μέσα σ’ ένα κουτί και βρίσκω(!) 
το πρωτότυπο διαζευκτήριο της μάνας μου, που είχε 
γίνει ένα κουρέλι μετά από τόσες δεκαετίες. Αυτό κα-
τέθεσα στο ΚΕΠ και βγάλαμε μία άκρη.

■ Δήμος Πειραιά
Από τον δήμο Πειραιά έπρεπε να πάρουμε ένα άλλο 

χαρτί, για να το πάω στο πταισματοδικείο και να μας 
δώσουν από εκεί βεβαίωση ότι η μάνα μου δεν είχε 
αφήσει διαθήκη. Στείλαμε τα χαρτιά από το ΚΕΠ και 
περιμέναμε 2-3 μέρες να μας στείλουν το χαρτί που 
ζητούσαμε. Τελικά και ενώ το πιστοποιητικό βγήκε 
μέσα στην ίδια ημέρα από τον δήμο Πειραιά, εμείς πε-
ριμέναμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να το πάρουμε 
στα χέρια μας, διότι η βεβαίωση είχε βγει στον 4ο όρο-
φο και δεν είχε πάει στον… 1ο όροφο, που στέλνονται 
από εκεί οι απαντήσεις στα ΚΕΠ! Δεν περιγράφω άλλο!

Δ.Μ.Μ.

φωνίες
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα το 1981 και κατάγοµαι από την Τήνο. Είµαι απόφοιτος του τµήµατος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Νεότερη Ιστορία 
και Πολιτική Επιστήµη. Υπήρξα µέλος της Φοιτητικής Παράταξης της Νέας 
∆ηµοκρατίας (∆ΑΠ/Ν∆ΦΚ) στο Πανεπιστήµιο, Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Κυκλάδων, 
µέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού 
Συµβουλίου της ΟΝΝΕ∆ για θέµατα ναυτιλίας και 
νησιωτικής πολιτικής. Παράλληλα έχω αναπτύξει 
έντονη δράση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέχρι 
σήµερα εργάζοµαι ως επιστηµονικός συνεργάτης 
σε θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου στο γραφείο 
του προέδρου της Ν∆. 

ΟΡΑΜΑ
Το όραµα µου για τις Κυκλάδες βασίζεται στο τρίπτυχο: 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται:
• Προώθηση στρατηγικής γαλάζιας ανάπτυξης. 
• Τόνωση  πρωτογενούς δραστηριότητας και σύνδεσή της µε το τουριστικό προϊόν του 
κάθε νησιού.
• Ενίσχυση  λιµενικών υποδοµών.
• Προώθηση της ενεργειακής αυτονοµίας των νησιών.
• Στοχευµένες χωροταξικές παρεµβάσεις για το περιβάλλον και τον τουρισµό.
• "Κυκλική" διαχείριση των υδάτινων πόρων και υποδοµών.
•  Στρατηγική διαχείρηση αποβλήτων και  πλαστικών
•  Εφαρµογή της "έξυπνης" τεχνολογίας στις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
•  Θαλάσσια οικοσυστήµατα για βιώσιµες αλιευτικές κοινότητες. 

Οι Κυκλάδες
    σε πρώτο πλάνο

Παραβατικότητα

Αστυνομικά νέα
- Συνελήφθη στις 11 Ιουνίου 2019 το πρωί στην Πάρο, από αστυνομικούς 

του αστυνομικού τμήματος Πάρου, ένας 32χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος 
για διάπραξη κλοπών, παράνομη κατοχή όπλου και ειδών πυροτεχνίας.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε ο κατηγορούμενος το 2018 αφαίρεσε τμηματικά 
από δυο κατοικίες στην Πάρο χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές. Σε έρευνα που 
έγινε στο σπίτι του δράστη παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν:

1) Κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθη-
καν στους δικαιούχους, 2) ξιφολόγχη και 3) δυο κροτίδες.

- Συνελήφθησαν στις 14 Ιουνίου 2019 στην Πάρο, έπειτα από στοχευμένη 
αστυνομική επιχείρηση του αστυνομικού τμήματος Πάρου, δύο άνδρες ηλικίας 52, 
50 ετών και μια 37χρονη, ημεδαποί, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση 
αδικήματα της για κατοχής-καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών και πα-
ράνομης οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 
εντοπίστηκε πρόσφατα καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε οικόπεδο του 52χρονου και 
άμεσα η περιοχή τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη προσαγωγή του 52χρονου, αστυνομικοί που χειρίζο-
νταν τη υπόθεση εντόπισαν επ’ αυτοφώρω τον 50χρονο τη στιγμή που επιχειρούσε 
να εκριζώσει τα δενδρύλλια, προκειμένου να τα αποκρύψει. Επίσης, από την εξέλιξη 
της υπόθεσης προέκυψε ότι ο 50χρονος ενεργούσε ύστερα από ενημέρωση-καθο-
δήγηση της 37χρονης. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 52χρονου και 
στον περιβάλλοντα αυτής χώρο, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν συνολικά:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -365,7- γραμμάρια 
-9- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη
Πιστόλι με γεμιστήρα και -32- φυσίγγια πυροβόλου όπλου
Κυνηγετικό όπλο, χωρίς άδεια κατοχής
Αναδιπλούμενο μαχαίρι
-4- κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου.

Προσοχή στην 
εξαπάτηση 

Σε δεκαπέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας 
Μεσολογγίου, οι οποίοι πέτυχαν την εξάρθρωση πολυμελούς σπείρας που είχε εξα-
πατήσει εκατοντάδες πολίτες σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Ο 42χρονος αρχηγός της σπείρας, ο οποίος είναι έγκλειστος φυλακών για παρό-
μοια αδικήματα και μάλιστα δρούσε μέσα από τις φυλακές, τηλεφωνώντας στα θύ-
ματα και συντονίζοντας την δράση των μελών της σπείρας. Τους τελευταίους δέκα 
μήνες είχε στρατολογήσει 47 περιφερειακά μέλη της σπείρας. Οι αστυνομικοί εξι-
χνίασαν 65 περιπτώσεις εξαπατήσεων, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που 
αποκόμισαν οι συλληφθέντες από τη συνεχή δράση τους, αγγίζει τις 600.000 ευρώ.

Το κόλπο των επιδοτήσεων…

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης των μελών της σπείρας, ο 42χρονος αρχη-
γός αφού λάμβανε από τα υπόλοιπα βασικά μέλη τα στοιχεία και τα τηλέφωνα των 
υποψηφίων θυμάτων, επικοινωνούσε μαζί τους και παρουσιαζόταν συνήθως ως 
διευθυντής τραπεζικού καταστήματος, ενημερώνοντας τους ότι είναι δι-
καιούχοι σημαντικών χρηματικών ποσών, προερχόμενων από προγράμ-
ματα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ) για ανακαίνιση τουριστικών κα-
ταλυμάτων κλπ. 

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα πληρωμής σχετικών φόρων από τα θύματα και ανα-
φέροντάς τους παράλληλα ότι η προθεσμία ανάληψης των χρηματικών ποσών των 
επιδοτήσεων έχει λήξει προ αρκετού καιρού και ότι μέσα στην ίδια μέρα θα πραγμα-
τοποιηθεί η οριστική διαγραφή τους, τους έπειθε να καταθέτουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τέλος, σημειώνουμε ότι παρόμοια κρούσματα απάτης έχουν διαπιστωθεί και στα 
νησιά μας γι’ αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κύκλος», 
συνιστά να προσέχουν οι καταλυματίες:

1. Τηλεφωνήματα από «επενδυτική εταιρεία» που τους ζητάει το email τους.
2. Να μην παραλαμβάνουν και να μην πληρώνουν επί αντικαταβολή φάκελο, από 

άγνωστο σε αυτούς αποστολέα.
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Αύξηση 
κίνησης, 
αλλά…

Όπως σημειώθηκε και κατά την πασχαλινή περίοδο, 
έτσι και το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος στην Πάρο, 
σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος της κίνησης επιβα-
τών στο λιμάνι της Παροικιάς.

Παρά την κάμψη που υπάρχει μέχρι στιγμής, μετά 
το Πάσχα, στην έλευση τουριστών, το τουριστικό ρεύ-
μα με έλληνες για διαμονή μερικών ημερών, είναι 
αξιοπρόσεκτο. Το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος (13-
16/6/2919) κατέφθασαν στο νησί μας 16.582 επι-
βάτες με 104 κατάπλους, έναντι 11.438 την περσινή 
χρονιά και 10.995 το 2017. Εντυπωσιακή ήταν για μία 
ακόμα φορά και η αύξηση Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς 
στην Πάρο κατήλθαν από τα πλοία 1419 έναντι 1049 
το τριήμερο του 2018, 1126 το 2017, 1201 το 2016, 
540 το 2015, 605 το 2014, 750 το 2013, κλπ.

Η «πτώση» της χώρας

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 
10/6/2019 ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει επίσης με υποτονι-
κούς ρυθμούς και χαμηλότερες κρατήσεις από το εξω-
τερικό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), οι πληρότητες 
πανελλαδικά κινήθηκαν κοντά στο 50%, ενώ πέρυ-
σι τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν αγγίξει ακόμη και το 
70%. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για πτωτική τάση φέ-
τος, όπως καταγράφεται μέχρι στιγμής στα νούμερά 
τους, αναμένοντας εναγωνίως τη ροή των κρατήσεων 
των επόμενων εβδομάδων.

Αποδελτίωση

Γενικά για την κίνηση που αναμένεται τη φετινή πε-
ρίοδο τώρα στη χώρα όσο και στην Πάρο, γράψαμε 
στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας. Όμως πλέον 
έχουμε κάποια σημεία, που πρέπει να τα δούμε πιο 
προσεκτικά.

- Οι 16.582 επιβάτες που ήρθαν στο νησί μας κατά 
το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν «ανταποκρίνο-
νται» στις εισπράξεις των τουριστικών επιχειρήσεων…

- Έχει γίνει πλέον σαφές ότι οι εκατοντάδες πα-
ραθεριστικές οικίες φιλοξενούν τους περισσότερους 
επισκέπτες. Η Πάρος έχει μεταβληθεί σε ό,τι ήταν τις 
περασμένες δεκαετίες πολλές περιοχές πέριξ των 
Αθηνών. Με την ευκολία που κάποτε φίλοι των φίλων 
και συγγενείς φιλοξενούνταν σε παραθεριστικές οικί-
ες στη Σαλαμίνα, Πόρτο Ράφτη, Αλεποχώρι, Σχοινιά, 
Λαγονήσι κλπ, με την ίδια ευκολία σήμερα, φιλοξε-
νούνται σε παραθεριστικές κατοικίες στο νησί μας. Οι 
περισσότεροι εξ αυτών των παραθεριστών αφήνουν 
πολύ λίγα χρήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. Συνήθως 
ψωνίζουν από την Αθήνα και πέρα από το μπάνιο τους 
στην Πάρο, βγαίνουν δεν βγαίνουν από το σπίτι τους 
για έναν καφέ.

- Ο Μάιος ήταν ένας πολύ «κακός» μήνας τουριστι-
κά για την Πάρο, ενώ έως και του Αγ. Πνεύματος δεν 
είχαμε καλή οικονομικά κίνηση στο νησί.

- Είναι φανερό ότι θα κινηθούμε -στη μεγάλη του 
πλειοψηφία- με βάση το τουριστικό ρεύμα από τη 
χώρα μας. Άλλωστε η φετινή μείωση του τουριστι-
κού ρεύματος στην Ελλάδα οφείλεται στη μείωση 
που παρουσιάζεται από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να γίνει μία επανεκτίμηση στην τιμολογιακή 
πολιτική των προσφερόμενων ειδών. Ο έλληνας έχει 
μέτρο σύγκρισης για ό,τι του προσφερθεί. Δύσκολα ο 
έλληνας θα δεχτεί π.χ. να αγοράσει μία τυρόπιτα σε 
τιμή πάνω απ’ αυτή που πωλείται στη γειτονιά του…

- Ο κλάδος της ενοικίασης τροχοφόρων στο νησί 
μας, φαίνεται ότι δέχεται μεγάλο πλήγμα. Ενώ οι εται-
ρίες ενοικιάσεως έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 
χρόνια, ο τζίρος τους είναι μειούμενος. Όλο και πε-
ρισσότερα τροχοφόρα κατέρχονται από τα πλοία της 
γραμμής όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα νούμε-
ρα που δίνει στη δημοσιότητα το λιμεναρχείο Πάρου. 
Ο ανταγωνισμός των ναυτιλιακών εταιρειών και στους 
ναύλους των οχημάτων σε συνδυασμό με την αύξη-
ση φιλοξενίας παραθεριστών σε κατοικίες, έχει φέρει 
τους έλληνες παραθεριστές να φέρνουν μαζί τους τα 
δικά τους αυτοκίνητα και όχι να προστρέχουν στην 
ενοικίαση αυτών. Είτε γιατί τους είναι πιο οικονομικό 
να πληρώσουν το κόμιστρο στο πλοίο, είτε γιατί θέ-
λουν να φέρνουν τα πράγματά τους από την Αθήνα 
με το αυτοκίνητό τους και όχι να τα κουβαλούν στα 
χέρια. Η μεγάλη πλειοψηφία άλλωστε των πελατών 
των εταιρειών ενοικίασης τροχοφόρων είναι αλλοδα-
ποί και όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φ. της 
εφημερίδας μας οι αλλοδαποί τουρίστες φέτος θα εί-
ναι λιγότεροι. 

Και στα 
ρηχά οι 
λαγοκέφαλοι…

Αρκετά κρούσματα έχουμε τον τελευταίο χρονικό δι-
άστημα, καθώς λαγοκέφαλοι εμφανίζονται πάρα πολύ 
κοντά σε παραλίες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ οι λαγοκέ-
φαλοι βγαίνουν στα ρηχά, διότι πιθανά είναι πιο ζεστά 
τα νερά, ενώ γενούν τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Γι’ 
αυτόν τον λόγο το ΕΛΚΕΘΕ προειδοποιεί τους λουό-
μενους να προσέχουν, να μην «παίζουν» μαζί τους, να 
μην τους ταΐζουν κλπ. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός 
άλλωστε από την ημέρα που ένας άνδρας σε παραλία 
της Καρπάθου δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο, 
την ώρα που έπαιζε με το ψάρι με το χαρακτηριστι-
κό σχήμα του κεφαλιού και των εμπρόσθιων δοντιών. 
Μπορεί το γεγονός, συνοδευόμενο και από βίντεο, να 
έλαβε δημοσιότητα, αλλά η απειλή από τον λαγοκέ-
φαλο δεν προέρχεται κυρίως από το ισχυρό δάγκωμά 
του, αλλά από την τάση κυριαρχίας του στα νερά της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου και από την επικίνδυνη 
νευροτοξίνη που περιέχει.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, που βρίσκονται στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, ο λαγοκέφαλος αλιεύεται πλέον 
συχνά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει επεκταθεί στο 
Νότιο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εμφανίσεις υπάρ-
χουν και στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά μάλλον τα πιο ψυχρά 
ύδατα και τα θαλάσσια ρεύματα λειτουργούν αποτρε-
πτικά ακόμα.

Γιατί έχουμε αυτή την επέκταση του λαγοκέφαλου; 
«Κατ’ αρχάς έχει παίξει ρόλο η κλιματική αλλαγή, η 
θέρμανση των θαλασσών. Από το 1985 υπάρχουν 
μελέτες που καταγράφουν σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας των βαθύτερων υδάτων. Επίσης, αν 
και ήρθε ο λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο, δεν ακολού-
θησαν είδη που λειτουργούν ως εχθροί του», εξηγούν 
οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ. Ο βασικός κίνδυνος από 
τον λαγοκέφαλο σχετίζεται με την επικίνδυνη τοξίνη 
που βρίσκεται στο σώμα του, κυρίως στις ωοθήκες, 
στο συκώτι, στο έντερο και στο δέρμα. Η τοξίνη αυτή 
μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο αναπνευστικές δι-
αταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, 
μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Πριν από μερικά 
χρόνια αλλοδαποί, πλήρωμα πλοίου που βρισκόταν 
αρόδο στο λιμάνι του Ηρακλείου, ψάρεψαν και έφα-
γαν λαγοκέφαλο, με αποτέλεσμα να βρεθούν στην 
εντατική του νοσοκομείου. «Ο λαγοκέφαλος απαγο-
ρεύεται αυστηρά να εκφορτώνεται, να πωλείται, να 
καταναλώνεται. Απαιτείται πολύ καλή ενημέρωση σε 
όλους, τους ντόπιους, τους τουρίστες –μερικοί από 
τους οποίους ψαρεύουν ερασιτεχνικά–, ακόμα και 
το ιατρικό προσωπικό, που μπορεί να μη γνωρίζει το 
πρόβλημα», σημειώνει η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ κ. 
Περιστεράκη.
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Σύσκεψη 
για την 
κρουαζιέρα

Με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου Κυκλάδων και 
σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου επισκέφτηκε το 
νησί αντιπροσωπία στελεχών εταιρειών πολυτελούς 
κρουαζιέρας.

O δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, μαζί με τον 
πρόεδρο του λιμενικού Ταμείου, Σταύρο Καραχάλιο 
και τον πρόεδρο της επιτροπής τουρισμού και ανάπτυ-
ξης, Μικέ Λεοντή, συναντήθηκαν με την αντιπροσωπία 
στο δημαρχείο όπου παρουσίασαν τον προγραμματι-
σμό βελτιώσεων των υποδομών, αλλά και τα σχέδια 
που αφορούν την αύξηση ασφάλειας. Στη συζήτηση 
έγινε ανάλυση των δυνατοτήτων του προορισμού σε 
επίπεδο εκδρομών αλλά και των μοναδικών στοιχείων 
που κάνουν την Πάρο μοναδικό τόπο διακοπών. 

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ξεναγήθηκαν στις 
ομορφιές του νησιού και είδαν από μόνοι τους τις δυ-
νατότητες που έχει το νησί σε τουριστικές υποδομές 
και εκδρομές, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για την 
επιλογή της Πάρου ως προορισμού κρουαζιέρας. Στη 
συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε βάση στην στρα-
τηγική θέση του νησιού στο Αιγαίο και τη μείωση κα-
τανάλωσης καυσίμων που μπορεί να επιτευχθεί λόγο 
των κοντινών αποστάσεων από τους άλλους κρουα-
ζιερικούς προορισμούς. Αναλύθηκαν τέλος οι δυνατό-
τητες να ενταχθεί η Πάρος τα επόμενα χρόνια στον 
προγραμματισμό τους. 

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε: 
«Το Λιμενικό Ταμείο με τους συνεργάτες του και  μαζί 
με όλους τους τοπικούς φορείς προχωρούν στην 
συγκρότηση στρατηγικού σχεδίου τριετίας με σκοπό 
την αναβάθμιση  των προσφερόμενων υποδομών και  
υπηρεσιών προς τις εταιρίες κρουαζιέρας. Το Λιμενι-
κό Ταμείο και ο Δήμος Πάρου θα συμμετέχει ενεργά 
στην επόμενη μεγάλη Ευρωπαϊκή έκθεση κρουαζιέ-
ρας Seatrade Europe που θα πραγματοποιηθεί τον 
επόμενο Σεπτέμβριο στο Αμβούργο όπου με συγκε-
κριμένα προγραμματισμένα ραντεβού (Β2Β συναντή-
σεις) θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του προορι-
σμού μας για την πραγματοποίηση κρουαζιέρων στο 
νησί μας. Οι προσπάθειές μας για ένταξη της Πάρου 
στο καλεντάρι των εταιρειών κρουαζιέρας συνεχίζο-
νται με αμείωτο ρυθμό».

Παιδικοί 
Σταθμοί

Τη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες να εγ-
γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς και βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 
για το σχολικό έτος 2019-2020, παρέχει η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, με ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού 
ύψους 1.722.229 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου απευθύνει πρόσκληση προς 
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων που αφο-
ρούν: 

1) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020» συγχρημα-
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.412.899 ευρώ, 
μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 700 ωφελού-
μενοι, και

2) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)», συγχρη-
ματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 309.330 ευρώ, 
μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 100 ωφελού-
μενοι, για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Άξονα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020, ο οποίος συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η δράση θα υλοποιηθεί από την «Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» αφορά 
στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπα-
θών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν 
ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 
και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών. Μέσω της 
δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν 
τη φροντίδα ανήλικων παιδιών (γυναίκες και άνδρες), 
με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω του ορίου 
της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας ή τη διατήρηση και τη βελτίωση των 
όρων απασχόλησής τους.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες 
και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παρο-
χής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το 
σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες 
δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

- Βρεφικοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντί-

δας 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντί-

δας για προνήπια με αναπηρία
- Παιδικοί Σταθμοί 
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το 

κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» 
(voucher) του παιδιού του.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr με 
ημερομηνία λήξης στις 31/7/2019.

Έργα στις 
παραλίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτό το διάστημα οι εργασί-
ες καθαρισμού των παραλιών στον δήμο Πάρου από 
ειδικό μηχάνημα το οποίο διαθέτει σύστημα συλλογής 
και εκφόρτωσης απορριμμάτων που θα κοσκινίσει την 
άμμο, συλλέγοντας σκουπίδια και ξένα αντικείμενα 
όπως γόπες, πέτρες, πίσσες, φύκια, ξύλα, πλαστικά, 
γυαλιά κλπ, τα οποία έχουν συσσωρευτεί κατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα.

Οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, επίστρω-
σης και καθαρισμού, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 
στις εξής παραλίες:

Δ.Κ. Παροικιά: 1) Ζωοδόχου Πηγής, 2) Λειβαδιών, 
3) Κριού – Μαρτσέλου - Καμινίων, 4) Παρασπόρου, 5) 
Αγίας Ειρήνης, 6) Πούντας καναλιού, 7) Σουβλιάς

Δ.Κ. Νάουσας: 1) Σάντα Μαρία, 2) Αγίων Αναργύ-
ρων, 3) Πιπέρι, 4) Κολυμπηθρών 5) Αη Γιάννη

Δ.Κ. Αρχιλόχου: 1) Μώλου, 2) Τσουκαλιών, 3) 
Γλυφάδων

Δ.Κ. Μάρπησσας: 1) Λογαρά, 2) Πούντα Beach, 3) 
Τσερδάκια, 4) Χρυσής Ακτής, 5) Πίσω Λιβαδιού

Δ.Κ. Αγκαιριάς: 1) Αγίου Νικολάου, 2) Αλυκής, 3) 
Πίσω Αλυκής, 4) Γλυφών, 5) Τρυπητής.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από τον δήμο Πάρου: 
«[…] Σκοπός μας είναι η προστασία του περιβάλλο-
ντος, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των 
παραλιών της Πάρου, αλλά και η ασφάλεια και υγι-
εινή των λουομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα τοποθετη-
θούν στο άμεσο μέλλον και χημικές τουαλέτες, καθώς 
ο διαγωνισμός για την προμήθειά τους βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο. 

Επιπλέον, ο δήμος Πάρου προμηθεύτηκε φέτος τέσ-
σερις ναυαγοσωστικές λέμβους με ειδική θέση για 
φορείο πρώτων βοηθειών και αυτοφερόμενους τρο-
χούς για εύκολη μεταφορά, τέσσερα ρυμουλκούμενα 
τροχοφόρα και τέσσερις εξωλέμβιες μηχανές 9,9 HP, 
καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό αυτών. 

Τέλος, ο δήμος Πάρου καλεί τους επιχειρηματίες, 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες, να συνδράμουν 
στη διατήρηση της καθαριότητας της θάλασσας και 
των ακτών και  να σεβαστούν το περιβάλλον του νη-
σιού μας».

Θαλάσσια 
παραβατικότητα

- Το πρωί της 7ης Ιουνίου, ενημερώθηκε η λιμε-
νική αρχή Πάρου για περιστατικό ρύπανσης, στη θα-
λάσσια περιοχή της Νάουσας

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας 
λιμενικής αρχής διαπιστώνοντας ρύπανση από καύσι-
μη ύλη ντίζελ, έκτασης 35 τ.μ, η οποία είχε προκληθεί 
κατά τη διάρκεια πετρέλευσης του Τ/Ρ-Ε/Π «ΒΕΝΑΛΙ» 
Ν.Π. 11921, που ελλιμενίζεται στην εν λόγω περιοχή. 

Στο σημείο τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και απορ-
ροφητικά υλικά και η ρυπαίνουσα ουσία περιορίστηκε, 
ενώ από την οικεία λιμενική αρχή, που διενεργεί την 
προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του εν λόγω 
σκάφους.

- Στη σύλληψη κυβερνήτη Ε/Π-Τ/Ρ πλοίου 
προέβησαν στις 13/6 στελέχη της λιμενικής αρχής 
Πάρου.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω ως κυβερνήτης Ε/Π-Τ/Ρ 
πλοίου το οποίο τελούσε υπό απαγόρευση απόπλου, 
απέπλευσε από τον χώρο διαχείμασης σκαφών Νά-
ουσας και κατέπλευσε στην Παροικιά. Προανάκριση 
διενεργείται από το λιμεναρχείο Πάρου.

Τοπικές ειδήσεις



 | 7www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

Τα παιδιά των 
δημοτικών 
σχολείων στο 
Πάρκο

Μετά από πρόσκληση του Περιβαλλοντικού και Πο-
λιτιστικού Πάρκου Πάρου, 1000 και πλέον παιδιά από 
τα Δημοτικά Σχολεία της Πάρου και της Αντιπάρου 
επισκέφθηκαν τη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη μέσα 
στον Ιούνιο, πραγματοποιώντας την τελευταία ημερή-
σια εκδρομή της σχολικής χρονιάς.

Το Πάρκο προσκάλεσε τους μικρούς μαθητές σε μια 
προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
παιδιών για τη φυσική κληρονομιά της Πάρου, τη δική 
τους κληρονομιά.

Η Έλενα Συμεωνίδου, σύμβουλος περιβάλλοντος 
του Πάρκου, συνομίλησε μαζί τους για την εξέλιξη του 
οικοσυστήματος της Πάρου μέσα στους αιώνες, τον 
καθοριστικό ρόλο της ανθρώπινης παρουσίας και την 
άρρηκτη σύνδεση των νησιωτών με τη φύση, καθώς 
και για τις προσπάθειες πολλών εθελοντών κατοίκων 
να αποκαταστήσουν και να αναγεννήσουν τη χερσό-
νησο του Άι Γιάννη Δέτη τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο 
βοτανικό κήπο που ετοιμάζεται στο Πάρκο, απαρίθμη-
σαν με ενθουσιασμό τα φυτά της Πάρου και άκουσαν 

για τις ιδιότητές τους και για τους τρόπους που έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τους Κυκλαδίτες μέσα στο χρόνο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χαρουπιά, μια και στη δι-
άρκεια του σχολικού έτους το Σωματείο των Φίλων 
του Πάρκου έδωσε σπόρους χαρουπιάς και οδηγίες 
φύτευσης σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία ώστε τα παιδιά 
να φτιάξουν φυτά χαρουπιάς και να έρθουν να τα φυ-
τέψουν στο Πάρκο τον επόμενο χειμώνα.

Το Πάρκο κάλυψε τη μισή δαπάνη της μετακίνησης 
των μαθητών, τους κέρασε παγωτό και διέθεσε ψύκτη 
νερού, σε μια προσπάθεια μείωσης των πλαστικών 
απορριμμάτων, και το εστιατόριο «Μοναστήρι» τους 
κέρασε τοστ.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για τον επόμενο χειμώνα, 
ώστε τα παιδιά να δουν την ανάπτυξη του βοτανικού 
κήπου και να φυτέψουν τις χαρουπιές που θα έχουν 
μεγαλώσει στο μεταξύ.

Το Πάρκο ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία 
όλο το διδακτικό προσωπικό που ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση και βοήθησε στη διοργάνωση, και σχεδιά-
ζει ακόμα περισσότερες συνεργασίες και δράσεις με 
όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Εορτασμός 
των Αγ. 
Πάντων

Τὴν Kυριακὴ 23 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει 
Πάντας τοὺς Ἁγίους. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ πανηγυρίζει καὶ 
ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Πάντων στὴν ὁμώνυμη Κορυφὴ τοῦ 
νησιοῦ. 

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν θὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς:
Στὶς 7.00 τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22 Ἰουνίου θὰ 

γίνῃ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, θὰ γίνῃ ὁ ὄρθρος μὲ τὴν θεία 

Λειτουργία.
Ἡ ὅλη ἀκολουθία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 5.00 π.μ. καὶ θὰ 

τελειώσῃ κατὰ τὶς 10.15 π.μ. περίπου.

Νέα 
αυθαιρεσία 

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, έγινε παρέμβαση 
από ιδιώτη στο υδροβιότοπο της Χρυσής Ακτής, ο 
οποίος τοποθέτησε ξύλινη ράμπα προς την παραλία.

Το Σάββατο 8/6/19 η δημοτική αρχή ξήλωσε τις 
όποιες παρεμβάσεις είχαν γίνει στην περιοχή από τον 
ιδιώτη, ο οποίος πιθανόν πιστεύει ότι η παραλία και ο 
υδροβιότοπος του ανήκει…
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Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις γραπτές ερώτησεις των ευρωβουλευ-
τών του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη και Σωτήρη Ζαριανό-
πουλου, με την οποία ζητούσαν ανάμεσα σε άλλα την 
άμεση αναστολή εργασιών στα πάρκα συνολι-
κά, επανεξέταση του συνόλου των αδειοδοτή-
σεων και εκπόνηση συνολικής μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων.

Το μπαλάκι των ευθυνών για την άναρχη διασπορά 
ανεμογεννητριών στην ελληνική κυβέρνηση πετάει η 
ΕΕ, όταν είναι γνωστή και καταγεγραμμένη η συνευ-
θύνη και των δυο για την απαράδεκτη κατάσταση που 
συνεχίζει να υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας 
μας. 

Σύμφωνα με τον 902.gr ο αρμόδιος επίτροπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Περιβάλλοντος, 
Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu Vella, 
στην απάντησή του αναφέρει ότι «εναπόκειται στα 
κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση όλων 
των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ και τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων 
αξιολογήσεων, τόσο πριν από την έγκριση ενός 
έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίη-
σης και του κύκλου ζωής του. Τα κράτη-μέλη 
μπορούν επίσης να αποφασίσουν την αναστολή 
των εργασιών, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Η ερώτηση του ΚΚΕ

Η απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου της ευρωπα-
ϊκής ένωσης K. Vella, προήλθε έπειτα από σειρά γρα-
πτών ερωτήσεων των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, μία 
από αυτές αναφέρει:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης 
E-005051/2018 προς την Επιτροπή, Άρθρο 130 του 
Κανονισμού, Κώστας Παπαδάκης, Σωτήρης Ζα-
ριανόπουλος.

Θέμα: Ερώτηση για την άμεση αναστολή των εργα-
σιών για ανεμογεννήτριες και ηλεκτρική διασύνδεση 
στη Μονεμβασιά και τη Λακωνία.

Η άναρχη διασπορά ανεμογεννητριών, που προω-
θείται και από την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη 
με κατασκευή εναέριου δικτύου πυλώνων υψηλής τά-
σης, μετατρέπει με ταχείς ρυθμούς το δήμο Μονεμ-
βάσιας, και συνολικά το νομό Λακωνίας, σε απέραντο 
αιολικό πάρκο, ως αποτέλεσμα της πολιτικής της συ-
γκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των προκατόχων της 
και της στρατηγικής της ΕΕ για την απελευθέρωση, 
ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της ενέργειας, 
την προώθηση των λεγόμενων ΑΠΕ, για την εξασφά-
λιση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων του 
κλάδου. 

Τα παραπάνω έργα που εκτελούνται σε κατοικημέ-
νες περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστο-
ρικής αξίας, έχουν καταστροφικές συνέπειες για το 

περιβάλλον, την υγεία και τις ζωές των κατοίκων της 
περιοχής.

Για το νομό έχουν αδειοδοτηθεί 1052 MW ΑΠΕ, από 
τα οποία 680 MW αφορούν αιολικά πάρκα και 349 
MW φωτοβολταϊκά. Μόνο για 9 από τα 35 αιολικά 
πάρκα, οι μονοπωλιακοί όμιλοι πήραν επιδοτήσεις που 
φτάνουν τα 69.686.078 EUR, ενώ τα λαϊκά νοικοκυ-
ριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες χρε-
ώσεις.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στα αιτήματα για:
1) Άμεση αναστολή εργασιών στα πάρκα αυτά, επα-

νεξέταση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εκπό-
νηση συνολικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων;

2) Κατάργηση των τελών ΑΠΕ, άμεση μείωση των 
τιμολογίων οικιακού και αγροτικού ρεύματος κατά 
50%;

3) Άμεση υπογειοποίηση του δικτύου σύνδεσης των 

αιολικών πάρκων με τους υποσταθμούς της ΔΕΗ;».

Η απάντηση Vella

Αναλυτικά η απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου της 
ευρωπαϊκής ένωσης K. Vella, έχει ως εξής:

«Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις της στις γρα-
πτές ερωτήσεις E-005051/2018, E-003280/2018, 
E-004170/2018, E-004127/2018 και 
E-003437/2018, η Επιτροπή δεν διενεργεί ελέγ-
χους συμμόρφωσης για μεμονωμένα έργα αιολι-
κών πάρκων. Εντούτοις, η Επιτροπή έχει κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλά-
δας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύου-
σα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον σχε-
διασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής 
αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
τήρηση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας της ΕΕ και τη διεξαγωγή όλων των αναγκαί-
ων αξιολογήσεων, τόσο πριν από την έγκριση ενός 
έργου όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και 
του κύκλου ζωής του. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να αποφασίσουν την αναστολή των 
εργασιών, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η 
ανάκληση των υφιστάμενων αδειών πρέπει 
να γίνεται από τις εθνικές δικαστικές αρχές. 
Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να κρίνουν αν μια 
άδεια έχει χορηγηθεί κατά παράβαση της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας της ΕΕ (π.χ. αν οι επιπτώσεις ενός 
έργου σε μια περιοχή Natura 2000 δεν έχουν υπο-
βληθεί σε κατάλληλη αξιολόγηση βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προ-
στασία των οικοτόπων1) και να ζητήσουν τη διόρθω-
ση της κατάστασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ανεμογεννήτριες: 
Η Ελλάδα εγκαλείται επί 
παραβάσει…
Η  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας 
λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη 
τη χώρα.
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Η νομοθεσία της ΕΕ αφήνει τη διακριτική ευχέρεια 
στα κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της χρηματο-
δότησής τους μέσω τελών ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας), στον βαθμό που τα εν λόγω προγράμματα είναι 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
Επιπλέον, η αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές2 στοχεύει στη βελτίωση και 
στην αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πη-
γών στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπώ-
ντας σε οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές».

Το σχόλιο της Ευρωκοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΚΚΕ

Από το ΚΚΕ –που έκανε τις ερώτησεις- το παραπά-
νω θέμα σχολιάστηκε ως εξής:

«Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ υπογραμ-
μίζει πως η απάντηση της Επιτροπής «επιχειρεί να 
αποκρύψει ότι η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση χέρι-
χέρι καταστρώνουν τις πολιτικές και καταρτίζουν το 
νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανεξέλεγκτη 
εξάπλωση των ανεμογεννητριών σε πυκνοκατοικη-
μένες περιοχές, χωρίς να υπολογίζουν τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, την υγεία και τις ζωές των κατοίκων, 
στο πλαίσιο της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των 
μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου.

Δεν είναι η «φιλοπεριβαλλοντική» ευαισθησία της 
ΕΕ και των κυβερνήσεων που τους ωθεί στη λεγόμε-
νη «πράσινη» ενέργεια - πώς άλλωστε θα μπορούσαν 
αυτοί που τσακίζουν λαούς με την πολιτική τους, δεν 
διστάζουν να σπέρνουν πόλεμο, δυστυχία, προσφυγιά; 
Είναι η δίψα για κερδοφόρες επενδύσεις συσσωρευ-

μένων κεφαλαίων στον τομέα αυτό, που συνδυάζει 
σχετικά φθηνό κόστος παραγωγής και υψηλές τιμές 
πώλησης ρεύματος που ακριβοπληρώνει ο λαός. Το 
πραγματικό ερώτημα δεν είναι ενεργειακές επενδύ-
σεις ή όχι, καλή ή κακή Ενέργεια. Το πραγματικό ερώ-
τημα είναι «Ενέργεια σε όφελος ποιανού, του λαού ή 
των επιχειρήσεων;».

Δεν υπάρχει φιλολαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της ΕΕ 
και της στρατηγικής της. Όταν αναφερόμαστε στην 
Ενέργεια στον καπιταλισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δύο βασικές έννοιες τους ξεχωρίζουν: Η Ενέργεια δεν 
είναι φυσικό αγαθό, ούτε αυτονόητο λαϊκό δικαίωμα η 
πρόσβαση σ’ αυτό. Είναι εμπόρευμα.

Σημειώνεται ακόμη ότι στο αίτημα της Ευρωκοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την κατάργηση των 
τελών ΑΠΕ -χαράτσι για τα εργατικά, λαϊκά νοικοκυ-
ριά- και την άμεση μείωση των τιμολογίων οικιακού 
και αγροτικού ρεύματος κατά 50% για την ανακού-
φισή τους, η ΕΕ παραπέμπει και πάλι στην ελληνική 
κυβέρνηση. Κοινός παρανομαστής της πολιτικής ΕΕ 
και κυβέρνησης ωστόσο και στο θέμα αυτό είναι να 
πληρώνουν το μάρμαρο οι εργαζόμενοι για να πρι-
μοδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας, στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης της 
οικονομίας».

Τα σωματεία και οι φορείς που κινητοποιούνται 
ενάντια στην άναρχη διασπορά των αιολικών πάρ-
κων πρέπει να εντείνουν την πάλη τους ενάντια στην 
απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση του κλάδου 
της Ενέργειας, διεκδικώντας αναλυτική εξέταση των 
πολλαπλών επιπτώσεων στην οικονομία και στο πε-
ριβάλλον της περιοχής, απαγόρευση εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών κοντά σε περιοχές ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους, φθηνό ρεύμα για το λαό, κατάργηση 
των «πράσινων» τελών ΑΠΕ, άμεση μείωση των τιμο-
λογίων ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση της έμμεσης 
φορολογίας στα καύσιμα, για να απαλλαχθεί και ο το-
μέας της Ενέργειας από το βραχνά της καπιταλιστικής 
κερδοφορίας».

Η πραγματικότητα…

Η «Φ.τΠ.» δίνει μαζί με την παριανή κοινωνία μία 
μάχη κατά των καταστροφικών συνεπειών από  την 
εγκατάσταση των  ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Όλοι οι κυβερνητικοί πολιτικοί, τόσο της τωρινής 
όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, έχουν ως 
«καραμέλα» τη φράση: «είναι οδηγία της ευρωπαϊκής 

ένωσης». Η απάντηση όμως της Ε.Ε. στις ερώ-
τησεις του ΚΚΕ ξεγυμνώνει τους εκάστοτε κυ-
βερνητικούς ισχυρισμούς.

Η ουσία είναι ότι το «παιχνίδι» με τις Α.Π.Ε. 
προσφέρει ιλιγγιώδη κέρδη στις επιχειρήσεις 
που κρύβονται από πίσω, είτε με τις επιδοτήσεις που 
παίρνουν είτε πουλώντας πανάκριβα στα ίδια τα κρά-
τη την ενέργεια. Έχουν φθηνό κόστος παραγωγής οι 
Α.Π.Ε., κατασκευάζονται ουσιαστικά με κρατικό χρήμα 
και πουλούν ακριβά στον κόσμο…

Το πραγματικό ερώτημα είναι «ενέργεια σε 
όφελος ποιανού, του λαού ή των επιχειρή-
σεων;» όπως τονίζει η Ευρωκοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΚΚΕ. Η απάντηση είναι απλή για 
όλους μας. Είναι μία μπίζνα πολύ καλά οργα-
νωμένη μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών και 
των πολιτικών!

Πρώτο θέμα

Ο ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε. Κ. Παπαδάκης

Ο ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε. Σ. Ζαριανόπουλος
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αυτοκριτική…
Προ πολλών ετών βρισκόμουν στην Αθήνα έχο-

ντας πάνω μου αρκετά χρήματα. Είχα δύο επιλο-
γές. Ή να αγοράσω μία πολυτελέστατη έκδοση 
που είχε κυκλοφορήσει τότε με «τα άπαντα του 
Παπαδιαμάντη» ή να αγοράσω ένα στερεοφωνικό 
συγκρότημα. 

Στην αρχή άρχισα να «ζαχαρώνω» ένα στερεο-
φωνικό, το οποίο είχε μία πολύ καλή τιμή. Το κοι-
τούσα από εδώ, το κοιτούσα από εκεί, έως που 
πείστηκα, περισσότερο πιστεύω λόγω τιμής και αν 
έκανα την αγορά θα μου έμενε και ένα καλό ποσό 
στην τσέπη. Την ώρα που σκεφτόμουν όλα αυτά 
άκουσα μία φωνή από πίσω μου να μου ζητάει 
βοήθεια. Δε γύρισα να κοιτάξω ποια είναι, ούτε 
έδωσα απάντηση. Μετά από λίγο με έπιασαν οι 
τύψεις και προσπάθησα να βρω ποια ήταν εκείνη 
που μου ζήτησε βοήθεια και εγώ έκανα ότι δεν 
άκουσα. Τελικά, δεν πήρα το στερεοφωνικό, κα-
θώς τα έχασα από την προηγούμενη εξέλιξη.

Στη συνέχεια μπήκα σ’ ένα βιβλιοπωλείο και αγό-
ρασα τα «άπαντα του Παπαδιαμάντη». Περήφανος 
και κρατώντας σε δύο μεγάλες «ασήκωτες» σα-
κούλες τα βιβλία, κατηφόριζα την οδό Ακαδημίας. 
Φθάνοντας περίπου στο ύψος της εκκλησίας της 
Ζωοδόχου Πηγής, παρατήρησα μία νεαρή κοπέλα 
η οποία φορούσε μία ασυνήθιστα κοντή φούστα, 
αλλά είχε πολύ στραβά πόδια. Αυτό το «σχολίασα» 
στη σκέψη μου και απεφάνθην ότι δεν της πάει! Η 
κοπέλα με το που έφτασε έξω από την εκκλησία 
έκανε τον σταυρό της και μπήκε μέσα να ανάψει 
κερί. Αισθάνθηκα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγη 
ώρα πολύ ηλίθιος, καθώς εγώ ήμουν χαρούμενος 
που απέκτησα όλη την κουλτούρα της Ορθόδοξης 
παράδοσης με τα βιβλία του Παπαδιαμάντη, αλλά 
δεν πήρα είδηση καν την εκκλησία που περνούσα! 

Αυτά τα δύο περιστατικά που έγιναν μέσα σε 
λίγη ώρα με στοίχειωναν για πολλά χρόνια και 
αποφάσισα –τουλάχιστον- να είμαι πιο επιεικής σ’ 
αυτό που βλέπω και λιγότερο «καμαρωτός» όταν 
έχω πάνω μου κάτι πολύτιμο, όπως τα βιβλία του 
Παπαδιαμάντη.  

Η κριτική, ειδικά η εύκολη και ανέξοδη, είναι 
κάτι που αρέσει σε όλους μας. Είναι εύκολο να την 
κάνουμε ή να την επιδείξουμε σε φίλους μας σε 
κοινά τραπέζια. Αλίμονο όμως αν βρεθούμε προ 
των πραγματικών συνθηκών…

Με ευκολία λέμε για την κατάσταση που επι-
κρατεί στους δρόμους της γειτονιάς μας, αλλά δεν 
ξέρω πόσοι από εμάς πετούν π.χ. τα σκουπίδια με 
τάξη (ναι με τάξη και όχι έξω από τον κάδο). Δεν 
ξέρω πόσοι από εμάς στον δρόμο δίνουμε προτε-
ραιότητα στους άλλους και δεν κλείνουμε τις δι-
ασταυρώσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς τηρούμε 
τις ώρες κοινής ησυχίας και δε θορυβούμε όταν 
έχουμε τα κέφια μας… Είπαμε, αυτή η ιστορία με 
τη βοήθεια που μου ζήτησαν και δε γύρισα ποτέ 
να κοιτάξω, είναι το θέμα μου…

Πρόστιμα 
στους δήμους 
για την 
ανακύκλωση

Υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών, Αλ. Χαρί-
τση, και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σ. Φάμελλο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
με την οποία καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης των 
διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στους ΟΤΑ 
Α’ βαθμού, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώ-
σεις για την εναλλακτική διαχείριση και τη χωριστή 
συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.

Οι παραβάσεις διακρίνονται ανάλογα με τη σοβα-
ρότητά τους και με βάση την επιλογή του κάθε ΟΤΑ 
να οργανώσει την ανακύκλωση των δημοτικών απο-
βλήτων σε συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης ή αυτοτελώς, οπότε ο δήμος αναλαμβάνει 
περισσότερες αρμοδιότητες.

Η μέθοδος περιλαμβάνει διαβάθμιση υπέρ των ΟΤΑ 
που έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό ή και την υλοποίη-
ση εργασιών χωριστής συλλογής έστω και σε μικρότε-
ρο βαθμό από τον προβλεπόμενο στα τοπικά τους σχέ-
δια και επιβάρυνση των ΟΤΑ που δεν αναλαμβάνουν 
καμία δράση για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
εφαρμογή των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων. Στην 
ΚΥΑ ορίζεται η ειδική επιμέτρηση των προστίμων που 
θα εφαρμόζονται στην περίπτωση που διαπιστώνο-
νται παραβάσεις από τους ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
πρόσθετα κριτήρια σε σχέση με τις παραβάσεις των 
λοιπών υπόχρεων φορέων.

Τέλος, το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων εσόδων του 
δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότη-
τας και φωτισμού του προηγούμενου έτους από τη 
βεβαίωση της παράβασης.

Οι κυρώσεις αποτυπώνονται ως εξής:
- Για τη χαμηλής εμβέλειας (Ι) παράβαση από 1000 

ευρώ έως 10.000 ευρώ.
- Για τη σημαντική παράβαση (ΙΙ) από 2001 ευρώ 

έως 28.000 ευρώ.
- Για την πολύ σημαντική (ΙΙΙ) από 3.001 ευρώ έως 

55.000 ευρώ.
- Για την υψηλή (ΙV) από 4.001 ευρώ έως 77.000 

ευρώ.
- Για την πολύ υψηλή (V) από 5.001 έως 100.000 

ευρώ.

Οδός Αγ. 
Τριάδος

Ένα από τα γραφικότερα παρεκκλήσια στο κέ-
ντρο της αγοράς του παραδοσιακού οικισμού της 
Παροικιάς. Το παρεκκλήσιο αυτό είναι δίκλιτο, το 
νότιο κλίτος τιμάται στο όνομα της Αγίας Τριάδος 
και το βόρειο κλίτος είναι αφιερωμένο στην Αγία 
Παρασκευή. 

Το παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας, είναι μονό-
κλιτη τρουλλαία βασιλική, με οκτάπλευρο τρούλ-
λο και μονότοξο καμπαναριό. Η σφενδόνη του 
τρούλλου, παρουσιάζει εσωτερικά, συνεχείς μι-
κρές διακοσμητικές κόγχες. Υπάρχουν δύο είσο-
δοι, στη βόρεια είναι χαραγμένη στο μαρμάρινο 
υπέρθυρο η χρονολογία (1622) και στην νότια 
(+Δέησης του δούλου ιερέος του Θεού Γεωργήου 
Γρηπάρη 1626).

Στο νεώτερο ξύλινο τέμπλο διατηρούνται από 
το παλαιό ο επιχρυσωμένος σταυρός και τα δύο 
λυπητερά που στηρίζονται πάνω σε δράκοντες. 
Από το παλαιό τέμπλο προέρχονται επίσης, οι τρεις 
εικόνες που κοσμούν το σύγχρονο, καθώς και το 
συρόμενο πέτασμα της Ωραίας Πύλης. Οι εικόνες 
είναι καλής τέχνης και φιλοτεχνήθηκαν, πιθανώς, 
στα τέλη του 17ου με αρχές του 18ου αιώνα. Μπρο-
στά από το τέμπλο βρίσκονται δύο παλαιά μαρ-
μάρινα κηροπήγια με τετραγωνικές βάσεις. Στο 
μέσον του μαρμάρινου δαπέδου, υπάρχει ο τάφος 
του Στυλιανού Νικολάου Βάλληνδα (1845-1903), 
γόνου αρχοντικής οικογένειας της Πάρου.   

Το παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας, είναι  το πιο 
πολύ φωτογραφημένο και έχει αποτυπωθεί σε 
καρτ ποστάλ. Σήμα κατατεθέν η μαρμάρινη κρή-
νη που εφάπτεται σε αυτό, προσφορά στην πόλη, 
όπως και οι άλλες δύο, του ηγεμόνα της Μολδο-
βλαχίας Νικολάου Μαυρογένη. Το υπουργείο Πο-
λιτισμού έχει ανακηρύξει αυτό το παρεκκλήσιο σε 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

Πηγές: «Παρεκκλήσια και εξωκλήσια της Πά-
ρου» του Παναγιώτη Πατέλλη

Η οδός της ξεκινάει από την οδό Ν/ρχου Βασι-
λείου Γράβαρη, έως την οδό Πέτρου Μπάου.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Οι ταχυδρόμοι 
των Λευκών

(Μέρος 3ο)
Μανώλης Ρούσσος (Σουραβλάς). Ο γελαστός, 

καλαμπουρτζής, γλεντζές κι αυτός, ταχυδρόμος. Το 
σπίτι του πάντα ανοιχτό. Σε γλέντι όμως έπρεπε να 
προσέχεις να μην καθίσεις δίπλα του γιατί σίγουρα θα 
έφευγες με πονεμένη πλάτη. Είχε τη συνήθεια, κάθε 
λίγο, με το «εβίβα», να σηκώνει το κουπί που είχε για 
χέρι και να ρίχνει από μια σβερκιά, φωνάζοντας: «Ααα, 
φίλε!».

Δημήτρης (Μήτσος) Κρητικός (Καρδαμήδας). 
Ο πάντα κι αυτός εύχαρις, ζωντανό στοιχείο του χω-
ριού μας. Μανιώδης κυνηγός. Αλησμόνητες μένουν 
στη μνήμη μου οι συνάξεις των κορυφαίων κυνηγών 
των Λευκών: Νικόλας Κυδωνιεύς (Κοντολέων), Μή-
τσος Περράκης (Τσαμπουνάρης), και Μήτσος Κρητικός 
(Καρδαμήδας), μαέστρος και διευθύνων τη συζήτηση. 
Ο Μήτσος που δεν παρέλειπε να διανθίζει με τα πο-
λεμικά του κατορθώματα από την Αλβανία: «Και που 
λέτε, σινγκινιβίν έκανε ο όλμος πριν σκάσει!».

Χρήστος Μοστράτος. Το πιο γερό πιρούνι των 
Λευκών. Διατηρούσε παντοπωλείο, το πρώην του Ηλία 
Ζουμή. Σ’ ένα από τα ταξίδια του συνταξίδευε με τον 
συνάδελφό του Μανώλη Σουραβλά. Κάποια στιγμή, 
έβγαλαν το τυρί και τη φρατζόλα που είχαν προμηθευ-
τεί για να δειπνήσουν. Μέχρι να πιάσει δύο μπουκιές 
ο Μανώλης, η φρατζόλα και το τυρί είχαν οδεύσει και 
αναπαύονταν στη γαστέρα του Χρήστου.

Υπήρξαν κι άλλοι, περιστασιακοί, ταχυδρόμοι που 
δεν άντεξαν τον εξοντωτικό ρυθμό της δουλειάς. Ο 
Νικόλας Αρκάς (Μπαρότης), τσαγκάρης. Χαρακτηρι-
στικό του μπάρμπα Νικόλα, όταν του ’ρχόταν η στραβή 
στα χαρτιά: «Καλά μου ’τάλεγε μένα η μάνα μ’».

Αυτοί ήταν οι Λευκιανοί ταχυδρόμοι της γενιάς μου. 
Βέβαια, και όλη η Πάρος είχε τους ταχυδρόμους της. 
Στον Κώστο, θυμάμαι, δούλεψαν δύο. Ο Γιάννης Λα-
χταρίδης, που είχε το καφενείο του Κώστου, το οποίο 
αστειευόμενοι οι Παριανοί αποκαλούσαν «Λας Βέ-
γκας» της Πάρου και ο Κώστας Βελέντζας (Κωστα-
ντάρας). Ο Κωσταντάρας, εύσωμος ψηλός άντρας το 
δέμας –ένα αντρί, όπως λέμε– και ένα άκακο μεγάλο 
παιδί στην ψυχή. Ιστορική έχει μείνει ατάκα που εκτό-
ξευσε, όταν οργώνοντας το χωράφι του, πλησιάζοντας 
στο τέλος ο όργος και έχοντας απομείνει ένα μικρό 
κομμάτι, έσπασαν τα νερά της ετοιμόγενης αγελάδας 
που ήταν ζευγμένη στο αλέτρι. Μη μπορώντας να κά-
νει αλλιώς, την ξέζεψε και την πήγε στο στάβλο για τη 
γέννα. Επιστρέφοντας και βλέποντας το χέρσο κομ-
μάτι του χωραφιού που ’χε απομείνει από τον όργο, 
αποφάσισε να ζευχθεί αυτός τα’ αλέτρι στη θέση της 
αγελάδας. Έτσι κι έγινε. Ο βοηθός που είχε για το όρ-
γωμα, μπήκε στη θέση του ζευγολάτη και για να πει-
ράξει τον Κώστα, τον νημάτιζε με το βουκέντρι. Μια. 
Δύο. Αγανάκτησε ο Κώστας και του ’βαλε τις φωνές: 
«Βρε, λέγεμνε ’άρω’ και ξέρω εγώ να γυρίζω!». Το 
’άρω’ ήταν εντολή του ζευγολάτη προς τα ζώα για να 
κάνουν στροφή.

Στην περιφέρεια της Αγγεριάς, ταχυδρόμος ήταν 

ένα άλλο «άκακο αρνίο», ο Νικόλας Παντελαίος. Χα-
ρακτηριστικό του, η πολυλογία, που τη διάνθιζε με 
ελληνικούρες: «Έχωμεν και όρνιθας. Ωά. Αλέκτορες». 
Κάποτε ο Νικόλας βρέθηκε στις Λεύκες, στο εμπορι-
κό του Γιάγκου Κονταράτου διακεκριμένου Λευκιανού 
και μεγαλεμπόρου (σίδηρο, ξυλεία, τσιμέντα, δέρματα, 
μέχρι κετσέ για τα σαμάρια και ρετσίνι για τα κρασιά, 
διέθετε). Την ώρα εκείνη, είχε βάρδια πωλητή η σύ-
ζυγος του Γιάγκου, κυρία Παρασκευώ. Ακούγοντας το 
Νικόλα μας να παρλαπιπίζει, θέλησε να μάθει, αυτό 
που λέμε απλο-ελληνιστί σήμερα, «who is who». Ο Νι-
κόλας δολιχοδρομούσε αποφεύγοντας να απαντήσει 
ευθέως. Στην επιμονή όμως της κυρίας Παρασκευώς, 
τι να κάνει, ενέδωσε: «Είμαι εξάδελφος του ασθενι-
ζομένου». Πράγματι, ήταν εξάδελφος γνωστού στην 
Πάρο μονίμως ασθενούς.

Και η Παρκιά είχε τους ταχυδρόμους της: Σωτήρη 
Κοντό (Κατσαούνη), Γιάννη Μαύρη (Κουντούνη), Στέ-
λιο Αργυρόπουλο, Γιώργο Μπιζά (Κλαδίτη). Τα κάτω 
χωριά (Τσιπίδος, Μάρμαρα, Δραγουλάς) είχαν τους: 
Γιάννη Σηφάκη (Μονόχειρα), Γρηγόρη Μελανίτη (Χα-
ρανά). Η Νάουσα, τον Αντώνη Τριπολιτσιώτη (μονόχει-
ρας κι αυτός). Αναλογίζομαι τους Σηφάκη και Τριπο-
λιτσιώτη, πως μονόχειρες και παρ’ όλη την αναπηρία 
τους εξασκούσαν αυτό το εξοντωτικό επάγγελμα. Και 
ψυχικά και σωματικά. Ας σκεφτούμε την αγωνία τους 
να ολοκληρώσουν ένα ταξίδι, μετρώντας και ξαναμε-
τρώντας τα μεταφερόμενα, μην έχει χαθεί κάποιο απ’ 
αυτά, και αφού τάχουν χοντρύνει στα λόγια, με τους 
βαρκάρηδες, τον λογιστή του βαποριού και τον μετα-
φορέα οδηγό, στα παζάρια. Αυτόπτης και αυτήκοος 
άκουγα το ύψος του ναύλου που ζητούσε λογιστής 
βαποριού από ταχυδρόμο. Ανάγκασε τον αγανακτισμέ-
νο άνθρωπο να πετάξει άδειο καλάθι στη θάλασσα 
για το οποίο απαιτούσε ναύλο. Ας αναλογιστούμε το 
κουβάλημα γεμάτου καλαθιού. Σε μικρή απόσταση. Κι 
ας σκεφτούμε τις δεκάδες καλάθια, νταμιτζάνες και 
δέματα με τα οποία πάλευε ο ταχυδρόμος για να ζή-
σει την οικογένειά του. Να συμπληρώσω ότι σ’ αυτούς 
τους «ήρωες» εμπιστευόμασταν τα παιδιά μας, να τα 
συνοδέψουν στην Αθήνα για δουλειά ή για σπουδές, 
αφού από οικονομική φτώχεια δεν μπορούσαμε να τα 
συνοδέψουμε οι γονείς τους.

Αυτοί λοιπόν οι ταχυδρόμοι της γενιάς μου που θυ-
μάμαι, πιθανόν και άλλοι που δεν γνωρίζω ή δε θυμά-
μαι. Για όλους αυτούς προσεύχομαι, για την ανάπαυσή 
τους και -υπάρχουν και εν ζωή- για την υγειά τους.

 Μανώλης Ι. Χανιώτης

Μεσημεριανός 
ύπνος στην 
Παναγία

Μεσ’ του καλοκαιριού την κάψα, ώρα κοινής ησυ-

χίας, και το ήρεμο χωριό ετοιμάζεται για τον μεσημε-

ριανό ύπνο.

Φαγωμένοι οι περισσότεροι έπεφταν στα κρεβάτια 

κανονικά, ενώ άλλοι ανάποδα για να μη χαλάσουν 

το στρώσιμο. Ήταν και κάποιοι, που, για περισσότερη 

δροσά, πλάγιαζαν στις ντιβανοκασέλες στην κουζίνα.

….Ώρα 14.00 και εγώ στης γιαγιάς, πάνω στην Πα-

ναγία. Στο χωριό δεν κυκλοφορεί ψυχή, μόνο που και 

που ακούς κάνα πιατικό στο πλύσιμο του. Αναγκαστι-

κά, μην έχοντας άλλη επιλογή, πέφτω στο ντιβάνι στη 

σάλα.

Το σπίτι είχε τρία δωμάτια όλο κι’ όλο, μικρό για τα 

σημερινά δεδομένα, αλλά έλλειψη τότες δεν υπήρχε. 

Η σάλα είχε μικρό παραθύρι βορινό και απέναντι μια 

μεγάλη πόρτα με κρύσταλλο. Φάτσα στο έμπα, ήταν 

ο καναπές με τις ανθοστήλες και στο πλάι της πόρ-

τας, μια κέδρινη ντουλάπα, έργο του Αλιπράντη. Κάτω 

από τον καναπέ, επειδή δεν τον είχαμε ξεχώσει ακό-

μη, ήταν το κασελάκι για τον πάππου με το όνομα του 

γραμμένο (και το δικό μου). 

Στη μέση της σάλας είχε ξύλινο τραπέζι, άλλο έργο 

τέχνης του Αλιπράντη για την προίκα της γιαγιάς, με 

κοφτό καρέ, και ένα βαθύ πήλινο στο κέντρο γεμά-

το ψεύτικα φρούτα που μαρτυρούσαν τα χρόνια τους. 

Δεξιά και αριστερά υπήρχαν φωτογραφίες «Αμερικά-

νικες», και μια του θείου Σταύρου που ’χε χρόνια «στο 

Κάναδα». Δεξιά στη γωνία ήταν ένα ντιβάνι με ντύμα 

«κλάδα» και επάνω στον τοίχο μια βελούδινη πάντα 

κατά μήκος του ντιβανιού που απεικόνιζε τον Χριστό 

ως «Ω Καλός Ποιμήν» με το αρνάκι στους ώμους Του.

Παντού ησυχία, ηρεμία και γαλήνη, να όμως που 

εμένα δεν με έπαιρνε ο ύπνος! Από το βορινό παράθυ-

ρο ακουγόταν η θάλασσα με το ξεροβόρι και τα κύμα-

τα που έσπαγαν στο ζουριό και στις σπηλιές πιο πέρα. 

Μια αλησμόνητη δροσιά γέμιζε το δωμάτιο και εγώ, 

ξάγρυπνος, έβαζα μπροστά το δικό μου έργο, και με το 

δάκτυλο μαδούσα τα αμέτρητα στρώματα του ασβέ-

στη στον τοίχο… και καθώς περνούσε η ώρα η ηρε-

μία με κατακυρίευε, και αφήνοντας την απασχόλησή 

μου, γυρνούσα αριστερά με τα μάτια καρφωμένα στο 

κουρτινάκι που αργά-αργά, σαν αναπνοή, ακουμπούσε 

τη σιδεριά της πόρτας… και χωρίς να το καταλάβω, με 

τον ήχο της θάλασσας και την κουρτίνα, με έπαιρνε 

ένας γλυκύτατος ύπνος.

Νικόλαος Μ. Γαβαλάς 
Νάουσα 

Μάιος 2019
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΡΥΟΣ ενοικιάζεται οικία πλήρως 

ανακαινισµένη, 70 τ.µ. περίπου, µε 

1 Υ/∆, 2 µπάνια, κουζίνα, καθιστικό. 

Ενοικίαση για όλο το χρόνο. Τηλ.: 

6977 717 884, 6977 272 991 και 

ώρες απογευµατινές.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται οικία 40 τ.µ, 

µε 1 Υ/∆, 1 µπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, 

τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 

χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 

παραλία. Τηλ. 6932 901 931

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται µονοκατοι-

κία 100 τ.µ., νεόδµητη, µε 2 Υ/∆, 2 

µπάνια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 

A/C και βεράντες µε απεριόριστη 

θέα. Ενοικίαση για όλο το χρόνο. Τηλ. 

22840 41562, 6972 884 194

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά, µε γνώσεις 

καφέ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 

36 4045

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ µε 

εµπειρία ζητείται από εµπορική 

εταιρεία στην Πάρο, για µόνιµη 

εργασία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Αποστολή βιογραφικού στο email: 

xristoscompany@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 

αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-

κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 

– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 

ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 

27990

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από 

ψητοπωλείο στην Παροικιά, για 

εποχιακή απασχόληση. Πληροφορίες 

στο τηλ. 22840 22308

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραφείο 

ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πα-

ροικιά Πάρου. Απαραίτητα δίπλωµα 

οδήγησης αυτοκινήτου και προαιρετι-

κά δίπλωµα µοτοσυκλέτας και γνώση 

αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: info@paroscarrental.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται α-

πό ξενοδοχειακή µονάδα στη Νάουσα, 

για ηµιαπασχόληση. Εργασία 21:00-

0:30. Γνώση αγγλικών απαραίτητη. 

Τηλ. 6948 895 316

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για τροφοδοσία 

καταστηµάτων. Ικανοποιητικές 

αποδοχές. Τηλ. γα πληροφορίες: 6937 

564 721

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η’ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΟΥ ζητείται από συνεργείο στις 

Καµάρες Πάρου. Μόνιµη ή εποχιακή 

εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6973 

873 360

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται 

µε Γ’ κατηγορίας δίπλωµα και µε Β’ 

κατηγορίας δίπλωµα για εταιρεία 

ανακύκλωσης στην Πάρο. Πλήρης 

απασχόληση. Πληροφορίες στα 

παρακάτω τηλ. 6932 460 190, 22840 

25131, 6980 512 445.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από τεχνικό γραφείο στην Πάρο για 

µόνιµη απασχόληση. Απαραίτητα 

προσόντα, η γνώση αγγλικών, Η/Υ 

(πακέτο Offi  ce: word, excel κ.α.) Η 

γνώση σχεδιαστικού προγράµµατος 

θα εκτιµηθεί. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: buildingoffi  ceparos@

gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 

ζητείται από τεχνικό γραφείο στην 

Πάρο για συνεργασία, µε γνώση 

του προγράµµατος Archicad. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

buildingoffi  ceparos@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε πολύ καλή 

γνώση αγγλικών και εµπειρία σε ε-

φαρµογές. Μισθός 1.200€. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 6972 001 802, email: 

adoriadou@gmail.com

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ζητείται από 

εστιατόριο στη Νάουσα Πάρου για τη 

σεζόν. Παρέχονται: ικανοποιητικός 

µισθός και διαµονή. Τηλ. για πληρο-

φορίες: 22840 53121.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από Ναυτική 

Εταιρεία στην Πάρο, µε γνώσεις στα 

ναυτιλιακά. Αποστολή βιογραφικών 

στο email : info@pariashipping.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22765, 6974 

945 215

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από την εταιρεία 

ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε., µε δίπλωµα Β’ 

κατηγορίας για διανοµή τροφίµων. 

Πληροφορίες µέσω email paros.

mietsel@gmail.com ή στα τηλέφωνα 

22840 26161, 22840 21666

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-

αζόµενα δωµάτια στη Νάουσα για 

τη σεζόν. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 

52991, 6973 272 843

ΜΑΓΕΙΡΑΣ έµπειρος ζητείται για και-

νούργιο εστιατόριο - µεζεδοπωλείο 

στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6936 981 514

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ µε εµπειρία στη φροντίδα 

ηλικιωµένων και στην καθαριότητα, 

αναζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ. 6907 

644 108 (κ. Λουίζα)

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για φύλαξη 

ηλικιωµένων, καθαριότητα σπιτιών, 

σίδερο και άλλες οικιακές εργασίες. 

Τηλ. 699 8030 913

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για του µήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο για καθαριότητα 

ή και µαγείρεµα σε βίλλες. Τηλ. 6974 

643 607

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ πωλείται µάρκας 

HONDA TRANSALP 700 κυβικά, 

µοντέλο 2008. Τιµή: 3.500€. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6973 707 646

Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

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

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

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας
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Συνέντευξη 
ΣΥΡΙΖΑ στην 
Πάρο

Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου οι υποψήφιοι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Γάκης, Μανιός, Συρίγος και Συρ-
μαλένιος), το βράδυ της Τρίτης 18 Ιουνίου 2019.

Ο κ. Γάκης, αναφέρθηκε σε οικολογικά ζητήματα, ο 
κ. Μανιός, σε θέματα υγείας, ο κ. Συρίγος, για τον θε-
σμικό ρόλο των βουλευτών και ο κ. Συρμαλένιος για 
τη γενική πολιτική της χώρας και όπως υποστήριξε «το 
κοινωνικό κράτος αναδιοργανώθηκε επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφερόμενοι στα θέματα της Πάρου είπαν ότι επί 
των ημερών τους προωθήθηκαν τρία σημαντικά έργα 
στο νησί μας, όπως τα ζητήματα του τομέα υγείας, 
το νέο αεροδρόμιο και η διασύνδεση της ηλεκτρικής 
ενέργειας με την ηπειρωτική χώρα. Ακόμα, όπως συ-
μπλήρωσαν «αυτή τη στιγμή «τρέχουν» έργα στην 
Πάρο 16 εκ. ευρώ».

Στις ερωτήσεις των παριανών ΜΜΕ απάντησαν για 
το θέμα των ανεμογεννητριών ότι είναι ένα ζήτημα 
που για την ώρα βρίσκεται στα δικαστήρια και υπο-
στήριξαν ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη χωροταξία 
για την τοποθέτησή τους και σαφώς όχι αυτή και τα 
μεγέθη που προβλέπονται. Για το αεροδρόμιο απέκλει-
σαν κάθε παραχώρησή του, αφού πλέον δεν υπάρχει 
καμία υποχρέωση του κράτους προς τους δανειστές, 
όπως είπαν. 

Τέλος, είπαν ότι σε ό,τι αφορά τις υποδομές που 
λείπουν από το αεροδρόμιο του νησιού μας αυτές θα 
υλοποιηθούν, καθώς βρίσκονται στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων.

Υποψηφιότητες
Έως τη στιγμή που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας 

μας είχαν γίνει γνωστές οι παρακάτω υποψηφιότητες 
για την τετραεδρική περιφέρεια του Νομού Κυκλάδων.

ΣΥΡΙΖΑ: Αγγελατάκη Αλέκα, Γάκης Αντώνης, Μα-
νιός Νικόλαος, Ρήγου Ιρέν (Ειρήνη), Συρίγος Αντώνης, 
Συρμαλένιος Νικόλαος

ΝΔ: Βακόνδιος Γεώργιος, Βρούτσης Ιωάννης, Κα-
φούρος Μάρκος, Μονογυιού Αικατερίνη, Πρινιά Δέ-
σπινα, Φόρτωμας Φίλιππος

ΚΙ.ΝΑ.Λ.: Βλασερός Ιωάννης, Θεολογίτου Σοφία, 
Κουτρούλια – Δαρζέντα Αλεξάνδρα, Μπάιλας Δημή-
τριος, Παπαμανώλης Γεώργιος, Πολατσίδης Χρήστος

ΚΚΕ: Καϊλής Νικόλας, Πρωτόπαπα Φρατζέσκα, 
Ρεμούνδου Κατερίνα, Τσάτσα Μαρία, Χαραλαμπάκος 
Ορέστης

ΜΕΡΑ 25: Σκαγιάς Δημήτρης, Σταυριανός Μάνος, 
Τόνια Παντελαίου

Μ-Λ ΚΚΕ: Τσώνη Ιωάννα.

Απόψεις - Ειδήσεις

Εκλογές στον 
ΑΟΠ

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 ο Αθλητικός Όμιλος 
Πάρου θα πραγματοποιήσει τη γενική του συνέλευση 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, ενώ 
οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν παρουσία δικηγό-
ρου την επόμενη ημέρα (Κυριακή 23/6/2019), στο 
γραφείο του συλλόγου (δημοτικό στάδιο Παροικιάς), 
από τις 17.30 έως τις 21.30.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου 
οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνή-
σουν στον αριθμό τηλεφώνου: 6945 430 468

Άδειες 
τρακτέρ!

Οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστή-
ρα, τύπου Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού θα διεξαχθούν 
στις 25/6/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο γρα-
φείο του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24/06/2019):

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

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

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

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

άδειας προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιστολή για 
την υγεία

Το συντονιστικό συλλόγων εργαζόμενων 
Πάρου Αντιπάρου, που αποτελείται από τους δύο 
συλλόγους των εκπαιδευτικών στα νησιά μας, καθώς 
από τους συλλόγους των εργαζόμενων στους ΟΤΑ 
Πάρου Αντιπάρου και στη ΔΕΥΑ Πάρου, έστειλαν επι-
στολή προς την 2η ΥΠΕ Αιγαίου, σχετικά με τη λειτουρ-
γία του Κ.Υ. Πάρου.

Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι σημειώνουν:
«Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για 

την άμεση απάντησή σας στο με αρ. πρωτ. 3/11-4-
2019 έγγραφό μας, στο οποίο θέσαμε ερωτήματα για 
τη λειτουργία του Κ.Υ. Πάρου και να σας γνωστοποι-
ήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από μέρους 
μας για καλλιέργεια κλίματος φόβου και ανασφάλειας 
στον Παριανό λαό.  Αντίθετα αυτό που προσπαθούμε 
να πετύχουμε είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών του νησιού μας και η καλλιέργεια κλί-
ματος ασφάλειας, η οποία είναι σχεδόν αδύνατον να 
υπάρξει, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρές ελλείψεις στη 
δημόσια υγεία.

Σε καμία περίπτωση δε θα θέλαμε να αμφισβη-
τήσουμε το γεγονός ότι η υπηρεσία σας καταβάλει 
εργώδεις προσπάθειες ώστε να μη διαταράσσεται η 
εύρυθμη λειτουργία των Φορέων της αρμοδιότητάς 
σας, αλλά επιθυμούμε να γνωρίζετε ότι αυτές δεν 
καρποφορούν. Στην πραγματικότητα: καρδιολόγος 
δεν υπάρχει ακόμα στο Κ.Υ. Πάρου, μικροβιολογικές 
εξετάσεις δε γίνονται και ακόμα και σε έκτακτα περι-
στατικά, οι ασθενείς στέλνονται σε ιδιωτικά ιατρεία 
για να κάνουν αιματολογικές και λοιπές εξετάσεις. 
Οδοντιατρικές επεμβάσεις δεν πραγματοποιούνται. Η 
τηλεϊατρική που όπως ενημερωθήκαμε, ενώ θα μπο-
ρούσε να σώσει ζωές, μιας και το Κ.Υ. διαθέτει άριστα 
μηχανήματα, δε λειτουργεί. 

Είναι αρμοδιότητα σας όχι απλά να απαντήσετε 
θεωρητικά στα ζητήματα που έχουμε αναφερθεί και 
στις δύο επιστολές μας, αλλά να τα ελέγξετε επί του 
πρακτέου. 

Οι ελλείψεις, που έχουν αναφερθεί στις δύο επι-
στολές, αποτελούν σημαντικά ζητήματα - προβλή-
ματα τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο, όχι μόνο για τους εργαζόμενους των τεσσά-
ρων συλλόγων, αλλά και για όλους τους πολίτες της 
Πάρου.

Αναμένουμε άμεσα και εγγράφως τις δικές σας 
ενέργειες».

Τριανταφυλλιά, 
πανδαισία 
χρωμάτων

Η τριανταφυλλιά, από τα αγαπημένα φυτά του κάθε 
κηποτέχνη, αφού η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων καθώς 
και το άρωμά της, είναι οι βασικοί λόγοι που της εξα-
σφαλίζουν μια θέση στον κήπο, στις περισσότερες κη-
ποτεχνικές κατασκευές.

Ανήκει στην οικογένεια «Rosaceae» στο γένος 
«Rosa», όπου βρίσκουμε περισσότερα από 200 είδη, 
ενώ μέχρι σήμερα συνεχίζεται η δημιουργία νέων ει-
δών. 

Όλα τα είδη τριανταφυλλιάς έχουν ξυλώδη μορφή 
και φέρουν αγκάθια. Υπάρχουν αειθαλείς και φυλλο-
βόλες, θαμνώδεις, δενδρώδεις, αναρριχώμενες, νάνες, 
μινιατούρες ακόμα και έρπουσες. Είναι πολύ ανθεκτι-
κές στο κρύο και φυτεύονται ακόμα και στον βαρύ 
χειμώνα. Ακόμα και στα βουνά μας συναντάμε συχνά 
άγριες τριανταφυλλιές. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύ-
ματα και εμβολιασμό. Τα συχνά ποτίσματα και λιπάν-
σεις βοηθούν την ανθοφορία της. Κλαδεύεται μία 
φορά το χρόνο αυστηρά (βαθιά) ανάλογα την περιοχή, 
Ιανουάριο μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου. Καλό είναι να 
κλαδεύεται από ειδικό για να διατηρείται σε σωστό 
σχήμα (κυπελοειδές). 

Συχνή ασθένεια το ωίδιο, που εμφανίζεται ένα λευ-
κό χνούδι στα καινούρια φύλλα και τα μπουμπούκια, 
τα οποία παραμορφώνονται (σγουραίνουν – κατσα-
ρώνουν). Συνήθως δημιουργείται όταν βρέχονται τα 
φύλλα της κατά το πότισμα. Γι’ αυτό καλό είναι να πο-
τίζεται με σταλακτοφόρο κοντά στις ρίζες του φυτού. 
Καταπολεμείται εύκολα με θειάφισμα. Άλλες ασθένει-
ες ο περονόσπορος και σκωρίαση. Άλλοι εχθροί είναι 
τα ζωικά παράσιτα, αφίδες, θρίπες, κοκκοειδή, τετρά-
νυχοι. (Ψεκασμός για την καταπολέμηση από ειδικό, με 
ακαρεοκτόνα). 

Το τριαντάφυλλο εμφανίστηκε στη γη πολύ πριν τον 
άνθρωπο. Απολιθώματα ανθέων και φύλλων έχουν 
βρεθεί και χρονολογούνται πάνω από 35 εκατομμύρια 
χρόνια. Σε απεικονίσεις το συναντάμε το 4.000 π.Χ. σε 
νομίσματα στην κεντρική Ασία, ενώ στην Ευρώπη το 
βρίσκουμε αρχικά στην Ελλάδα, στο παλάτι της Κνω-
σού. Πιστεύεται ότι στην Ελλάδα το έφερε ο Μίδας 
ο βασιλιάς της Φρυγίας. Πολλοί ιστορικοί ποιητές και 
κλασικοί συγγραφείς, εξύμνησαν το «άνθος της Αφρο-
δίτης» όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί 
κατά τη μυθολογία πήρε το χρώμα του από το αίμα 
της θεάς Αφροδίτης. Οι αρχαίοι Έλληνες το καλλιέρ-
γησαν με αγάπη και αφοσίωση και το διέδωσαν σε 
άλλους λαούς. Ο Επίκουρος λέγεται ότι καλλιεργούσε 
έναν υπέροχο κήπο με τριανταφυλλιές στην Αθήνα, 
ενώ μεγάλη συλλογή με ρόδα διατηρούσε και η Σαπ-
φώ το 600 π.Χ.

Σήμερα το χρώμα των ανθέων έχει ταυτιστεί με διά-
φορα χαρακτηριστικά όπως αγνότητα, αγάπη, εκτίμη-
ση, ελπίδα, σεβασμός, ευτυχία. Εκτός όμως από την 
καλλωπιστική χρήση του φυτού, τα φύλλα του χρησι-
μοποιούνται και ως αφέψημα, πηγή φαρμακευτικών 
και αρωματικών ουσιών, καθώς και σαν πηγή βιταμί-
νης C. Πολλοί οι μύθοι για το τριαντάφυλλο σε όλο 
τον κόσμο. Ένας ελληνικός γνωστός μύθος λέει ότι το 
τριαντάφυλλο το δημιούργησε η θεά των λουλουδιών 
και της βλάστησης, Χλωρίδα, που βρίσκοντας το άψυ-
χο σώμα μιας νύμφης στο δάσος το μεταμόρφωσε σε 
λουλούδι.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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Χοροί στη 
Νάουσα

Το Σάββατο 22 Ιουνί-
ου στις 9 το βράδυ, στο 
προαύλιο της Παναγίας 
στη Νάουσα, το μουσι-
κοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσας θα παρουσιάσει 
μία μουσική εκδήλωση με 
χορούς και 100 περίπου 
χορευτές.

Όλα θα ξεκινήσουν με χορούς της Χίου και θα ακο-
λουθήσουν χοροί της Μακεδονίας με ιδιαίτερη έμ-
φαση στο έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»- από τη 
Νάουσα της Ημαθίας, με την οποία το παριανό συ-
γκρότημα έχει αδελφοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. 
Θα ακολουθήσουν χοροί της Σάμου, της Λήμνου και 
των Κυκλάδων. Για το τέλος, η Πάρος… σας περιμένει, 
με χορούς και τραγούδια του νησιού.

Όλα αυτά από τα νιάτα της Πάρου, μουσικούς και 
χορευτές, με τις όμορφες φορεσιές τους.

Απόψεις - Ειδήσεις

Παρωνύμια 
Λευκιανών 
με το επίθετο 
Χανιώτης

Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι των Λευκών είχαν καθένας 
και το δικό του παρατσούκλι. Υπήρχαν και περιπτώσεις 
που κάποιοι είχαν περισσότερα του ενός. Και αυτό δεν 
οφειλόταν σε ιδιοτροπία ή παραξενιά των κατοίκων, 
αλλά κυρίως στο ότι υπήρχαν πολλοί κάτοικοι που εί-
χαν το ίδιο ονοματεπώνυμο (συνονόματοι) και πολλές 
φορές και το ίδιο πατρώνυμο, και αυτό δημιουργούσε 
πρόβλημα αναγνώρισης ενός συγκεκριμένου Λευκια-
νού.  Του κανόνα δεν ήταν δυνατόν να εξαιρεθούν οι 
φέροντες το επίθετο Χανιώτης (Χανιώτηδες /Χανιώ-
τες).   

Ο Λυκούργος Χανιώτης μας έδωσε τον παρακάτω 
πίνακα, με τα παρατσούκλια που είχαν οι Χανιώτηδες 
των Λευκών (Σε παρένθεση γράφονται τα παρατσού-
κλια όπως τα πρόφεραν οι παλιοί Λευκιανοί):

1) Βουναλιώτης (Β’ναλιώτ’ς), 2) Δαφνιώτης (Δαφ-
νιώτ’ς), 3) Θεσσαλός, 4) Κάννος, 5) Καρακατσάνης 
(Καρακατσάν’ς), 6) Καρκανελάς, 7) Κοντογιώργος (Κο-
ντογιώρες), 8) Κουφαντώνης (Κ’φαντών’ς), 9) Κουφο-
γιακουμής (Κ’φογιακ’μής), 10) Κρυονέρης (Κρυονέρ’ς), 
11) Λίγαντας (Λιγάντας). 12) Λιλής (Λιλής), 13) Λεβέ-
ντης (Λεβέντ’ς), 14) Μπαναγιάννης (Μπαναγιάνν’ς), 
15) Μπανανικόλας (Μπανανικόλας), 16) Μπούκης 
(Μπούτσ’ς), 17) Μπιζανιώτης (Μπ’ζανιώτ’ς), 18) 
Μπουκλίκης (Μπ’κλίτσ’ς), 19) Μπραΐμης (Μπραΐμ’ς), 
20) Ντενεμάνης (Ντενεμάν’ς), 21) Παρδάλης (Παρ-
δάλ’ς), 22) Πετεινός (Πετ’νός), 23) Χαρκός (Πετ’νός).

Άλλα παρατσούκλια Λευκιανών

Στο κεφάλαιο Γ’ του βιβλίου2 μας (σελ. 352-355), 
περιλαμβάνονται όσα παρατσούκλια των κατοίκων 
των Λευκών μπορέσαμε τότε να συλλέξουμε. Παρα-
κάτω αναφέρουμε και άλλα παρατσούκλια που κατα-

φέραμε να συγκεντρώσουμε μέχρι σήμερα:
Αδιάντροπος (Αδγιάντροπος), Ατσοχαριάς, Αφρικά-

νος, Βρόντας.
Γενοβέλης (Γενοβέλις), Γενοβέζος, Γιαννουλάκης 

(Γιανν’λάτσ’ς), Γιόρανες, Γκέλμπερης (Γκέλπερ’ς), Γκό-
γκας.

Δαγκλής, Δαμάλας, Δαυλός, Δεσπότης (Δεσπότ’ς), 
Δημαρχάκης (Δ’μαρχάτσ’ς).

Ζάβαλης (Ζάβαλις), Ζεϊμπέκης (Ζεμπέτσ’ς), Ζέπαινα, 
Ζεπούνης (Ζεπούνις), Ζερβογιάννης (Ζερβογιάννις), 
Ζούμπος (Ζ’μπός), Ζώρας.

Καβαλογιάννης (Καβαλογιάννις), Καβούκος (Καβ’κός-
), Κακιά Μαρούσα (Κατσά Μαρ’σά), Κακόμης (Κα-
κόμ’ς), Καλοκαιράκης (Καλοτσαιράτσ’ς), Καλότυχος 
(Καλότ’χος), Καμήλας (Καμ’λάς), Καντινέλης (Καντ’νέ-
λις), Καπνάς, Καραβιώτης (Καραβιώτ’ς), Καράβολας, 
Καρνάβαλος, Καρβουνιάρης (Καρβ’νιάρ’ς), Κλαμένη 
(Κλαμένι), Κοιλαράς (Τσ’λαράς), Κόκορας, Κολοβάς, 
Κομήτης (Κομήτ’ς), Κοντύλος (Κοντ’λός), Κοντογιώρ-
γης (Κοντογιώρες), Κούκος (Κ’κός), Κουμπής (Κ’μπής), 
Κουλούρα (Κ’λ’ρά), Κούτελος (Κ’τέλος), Κουτελιέ-
ρης (Κ’τελιέρ’ς), Κρεμμύδας (Κρομμ’δάς), Κύκλωπας 
(Τσκ’κλώπας).

 Λαζανάς, Λάκκος, Λουκάδαινα (Λ’κάδαινα), Λέλακας 
(Λέλεκας), Λεβέντης (Λεβέντ’ς), Λεβεντογιάννης (Λεβε-
ντογιάνν’ς), Λίρας (Λιράς), Λύκας (Λικάς),  Λυκόπετρος 
(Λικόπετρος), Λύκος (Λικός).

Μεγαλείος, Μέλαγκας, Μπάχλας, Μπιζανιώτης 
(Μπ’ζανιώτ’ς), Μπόρας, Μπουρμάς (Μπ’ρμάς).

Νηστευτής (Νιστευτής), Νόζας, Ντανάλιας, Ντερλε-
λές, Ντζιμπρολόγος (Ντζ’μπρολόγος).

Ξανθό Όνειρο, Ξένης (Ξένις), Ξενογιάννης (Ξενο-
γιάννις), Οργανάκι (Οργανάτσ’). Πανωλεθρίας, Παπής, 
Πασάς, Πεταλούδας (Πεταλ’δάς), Πέτσας, Περουλο-
μανόλης (Περ’λομανόλις), Πετρομανόλης (Πετρομα-
νόλις). Ρουγιάς (Ρ’γιάς).

Σαβούρας (Σαβ’ράς), Σαΐνης (Σαΐνις), Σαμπάναγας, 
Σελογιάννης (Σελογιάννις), Σκορπιός (Σκροπγιός), 
Σουβλιστής (Σ’βλιστής).

Τάγκαλος (Ντάγκαλος), Ταγκαλάκης (Ταγκαλάτσ’ς), 
Ταξάς, Τέζας, Τζαννής, Τζορτζάκης (Τζορτζάτσ’ς), Τρυ-
πητός (Τρ’π’τός), Υψέλης (Υψέλις).

 Φάβας, Φαραός, Φεσάρας, Φουρνούκης 
(Φ’ρνούτσ’ς), Φωνακλάς.

 Χαλάης, Χιλιόμετρος (Χ’λιόμετρος), Χωνάρας.
Ευάγγελος Ν. Καστανιάς

Καρτέλα 
ενημέρωσης 
πελάτη

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) ενημέρωσε τους επι-
χειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων ότι, βάση του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, έχουν την υποχρέ-
ωση ανάρτησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» σε 
εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, οι επιχειρήσεις 
τουριστικών καταλυμάτων παραλαμβάνουν την καρ-
τέλα αυτή από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελ-
ματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, σε ό,τι αφορά 
τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, 
κατοικίες και επαύλεις.

Η Συνομοσπονδία διευκρινίζει και εφιστά την προ-
σοχή στους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων 
ότι, η υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται 
στην υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, αφορά καταστήματα μαζικής εστίασης 
και αναψυχής (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης 
εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης 
και λοιπά παρόμοια καταστήματα) και δεν αφορά στις 
ελάχιστες τιμές των μη κύριων ξενοδοχειακών κατα-
λυμάτων.

Πλαστική 
ρύπανση στη 
Μεσόγειο

 H αποτυχία των μεσογειακών χωρών να διαχειρι-
στούν τα πλαστικά απορρίμματά τους, οδηγεί αναπό-
φευκτα στην καταγραφή επιπέδων-ρεκόρ πλαστικής 
ρύπανσης στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ κοστίζει εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία 
της περιοχής, σύμφωνα με νέα έκθεση του WWF με 
τίτλο «Σταματήστε την πλημμύρα των πλαστικών: Πώς 
οι μεσογειακές χώρες μπορούν να σώσουν τη θάλασ-
σά τους».

Η αναλυτική αυτή έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα εξετάζει το σύστημα διαχείρισης των πλαστικών 
που εφαρμόζουν όλες οι μεσογειακές χώρες, αξιολο-
γώντας παράλληλα, τις επιδόσεις τους στην αντιμετώ-
πιση της πλαστικής ρύπανσης. Αποτυχίες και ευθύνες 
των παραγωγών, των αρχών και των καταναλωτών 
διαπιστώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ 
τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός εξαιρετικά 
αναποτελεσματικού, δαπανηρού και ρυπογόνου συ-
στήματος διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων που 
λειτουργεί σε όλη τη Μεσόγειο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, κάθε χρόνο, 
570.000 τόνοι πλαστικού καταλήγουν στα 
νερά της Μεσογείου – είναι, δηλαδή, σαν να 
ρίχνουμε στη θάλασσα 33.800 πλαστικά μπου-
κάλια το λεπτό. Η πλαστική ρύπανση αναμέ-
νεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρα-
γδαίους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, ενώ η 
παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων στην 
περιοχή υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστεί 
έως το 2050.

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών 
απορριμμάτων καταλήγει στις χωματερές, λόγω δυ-
σκολιών στη συλλογή και τη διαχείριση αποβλήτων, 
ενώ το 6% εκτιμάται πως τελικά διαρρέει στο περι-
βάλλον. Παρότι στη χώρα μας υπάρχει νομικό πλαίσιο 
για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, η εφαρ-
μογή του είναι προβληματική εξαιτίας των πιέσεων 
από τους εμπλεκόμενους φορείς και της έλλειψης κα-
τάρτισης και ενημέρωσης.

Με βάση τα παραπάνω, τα πλαστικά απορρίμματα 
δεν επιφέρουν επιπτώσεις μόνο στο θαλάσσιο περι-
βάλλον, αλλά και στην οικονομία, καθώς κοστίζουν 
περίπου 641 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στους 
τομείς του τουρισμού, της αλιείας και της ναυτιλίας 
της Μεσογείου. Ειδικότερα, η οικονομία της Ελλάδας 
εκτιμάται ότι χάνει 26 εκατομμύρια ευρώ ετησίως 
εξαιτίας της πλαστικής ρύπανσης.
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«Μόνο το γεγονός της εκτόξευσης του αριθμού των 
αγγελιών ακινήτων, χωρίς ανάλογη αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών, αρκεί για να διαφορο-
ποιήσει τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και να 
γείρει την πλάστιγγα υπέρ των ενοικιαστών και κατά 
των ιδιοκτητών», σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυ-
ρου economistas.gr.

Δηλαδή, αν δεν αναχαιτιστεί η συνεχής μεγέθυνση 
της προσφοράς, δύσκολα θα υπάρξει ανάκαμψη των 
εισοδημάτων στο μέλλον. Με βάση τα τελευταία στοι-
χεία, εκτιμάται ότι πάνω από 80.000 ακίνητα πανελλα-
δικά θα βρεθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων κατά τη διάρκεια των επόμενων 
μηνών, εκ των οποίων τουλάχιστον 15.000 – 20.000 
στην Αττική.

Ακόμα, αν σε αυτό τον αριθμό προστεθούν τα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια (που φέρουν δηλαδή το σήμα του 
ΕΟΤ και προσφέρουν κι άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας), 
αλλά και τα δεκάδες νέα ξενοδοχεία, μικρά και με-
γάλα, που συνεχώς προστίθενται στο απόθεμα των 
υποδομών φιλοξενίας της χώρας, τότε εύλογα αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι αν δεν υπάρξει σύνεση, είναι 
πιθανή η δημιουργία μιας ακόμα «φούσκας» 
στην αγορά ακινήτων.

Τα αρνητικά

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια έχουν αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους. Για παράδειγμα, το 2018, 
το πραγματικό εισόδημα από κάθε ακίνητο βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης (υπολογίζοντας δηλαδή και πόσες 
ημέρες είναι μισθωμένο το κάθε διαμέρισμα ή η κάθε 
κατοικία) κατέγραψε πτώση κατά 28%, σε 58,2 
ευρώ, έναντι 80,7 ευρώ στο τέλος του 2017.

Η τάση αυτή συνεχίζεται και φέτος, με εξαί-
ρεση μόνο τα ποιοτικότερα ακίνητα και όσα βρίσκο-
νται στα σημεία πρώτης ζήτησης, δηλαδή εντός του 
ιστορικού κέντρου της πόλης. Αυτά εξακολουθούν να 
προσελκύουν επισκέπτες και να διατηρούν τα εισοδή-
ματά τους σε υψηλό επίπεδο (της τάξεως των 1.500 
– 2.000 ευρώ μηνιαίως), δεν ισχύει όμως το ίδιο και 
για άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας.

Ενδείξεις «κορεσμού» έχουν αρχίσει να καταγρά-
φονται και στην επενδυτική δραστηριότητα (ανακατα-
σκευές, ανακαινίσεις), κατά το τελευταίο διάστημα, αν 
και κάποιοι φορείς της αγοράς ακινήτων συνδέουν την 
εξέλιξη αυτή με το προεκλογικό κλίμα που έχει επικρα-
τήσει. Επίσης, με βάση τα νεότερα στοιχεία του Δείκτη 

Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο Δείκτης Επιχει-
ρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές υποχώρησε 
σημαντικά τον Απρίλιο στις 56,2 μονάδες (από 61,1 
μονάδες). Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η τάση είναι 
περισσότερο πτωτική στις ιδιωτικές κατασκευές (δη-
λαδή στις κατοικίες) και λιγότερο στα δημόσια έργα. 
Μάλιστα, η πτώση των προσδοκιών στις ιδιωτικές κα-
τασκευές είναι τέτοια, που ο δείκτης διαμορφώνεται 
σε μόλις 67,5 μονάδες, χαμηλότερα ακόμα και από τον 
αντίστοιχο περσινό μήνα (74,5 μονάδες).

Ο καταστροφικός Μάιος

«Η πτώση στις πληρότητες, πανελλαδικά, μέσα 
στον Μάιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 15% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι», δηλώ-
νει χαρακτηριστικά στο «business stories» o κ. Ανδρέ-
ας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχει-
ριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ).

Σύμφωνα με δημοσίευμα στις 18/6/19 στην εφη-
μερίδα «Πρώτο Θέμα», προ εξαετίας, στο τέλος 
του 2013, ο συνολικός αριθμός των καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας ήταν 5.390, 
για να υπερδιπλασιαστεί το 2014 σε 12.063, να φτά-
σει σε 26.455 το 2015 και να ανέλθει τώρα (ως προς 
τις ενεργές καταχωρήσεις) κοντά στις 91.000!

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειρι-
στών Ακινήτων, κ. Χίου, κάνει την πρόβλεψη ότι «το 
2019 δεν πρόκειται να φτάσουμε τα νούμερα της 
περσινής χρονιάς. Ο Ιούνιος είναι και αυτός μέτριος 
και μόλις τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να αυξάνε-
ται η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας τα μηνύματα και από άλλες ευρωπαϊκές 
αγορές, όπως η Ιταλία, οι τουρίστες γνωρίζουν ότι 
υπάρχει πληθώρα ακινήτων που μισθώνονται μέσα 
από τις πλατφόρμες και μεταθέτουν συνεχώς προς 
τα πίσω τις κρατήσεις τους». 

Σημειώνουμε ακόμα ότι τα δημοφιλή νησιά των Κυ-
κλάδων διατηρούν ικανοποιητικές πληρότητες, το ίδιο 
και οι μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σίφνος, η Σέρι-
φος κ.ά. Τέλος, ο ΠΑΣΥΔΑ, όπως επισημαίνει ο κ. Χίου, 
επιμένει και στο θέμα της νομιμότητας από πλευράς 
των ιδιοκτητών, που «θα πρέπει να δηλώνουν στην 
ΑΑΔΕ τα ακίνητά τους, αφού σε διαφορετική περί-
πτωση ασκείται αθέμιτος ανταγωνισμός προς κάθε 
κατεύθυνση».

Αποδελτίωση

Το Airbnb δεν είναι το νέο Ελντοράντο! Άλλωστε μην 
ξεχνούμε ότι το Ελντοράντο (ισπανικά ο χρυσός),  ήταν 
ένας φανταστικός τόπος βόρεια της νοτίου Αμερικής 
–πιθανά στην Κολομβία- και εκεί χρυσός, δε βρέθηκε 
ποτέ!

Ακόμα, για όλους όσοι ανακάλυψαν το τελευταίο 
χρονικό διάστημα τη φόρμουλα Airbnb και ανακατα-
σκεύασαν τα οικήματά τους, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι η εποχή που ορισμένοι πλούτισαν μ’ αυτή 
τη δουλειά ήταν την τριετία 2010-2013! Οι 
αποδόσεις χρόνο με τον χρόνο πέφτουν μ’ αυτή την 
ενασχόληση και απλά τα «απόνερα» που άφησε η χρυ-
σή τριετία (2010-13) στη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι 
αυτά που ενθουσιάζουν ακόμα τους όψιμους επιχειρη-
ματίες που θέλουν να γίνουν ξενοδόχοι. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι το Airbnb χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά και χρησιμοποιείται έως και σήμερα, διότι προ-
σέφερε ουσιαστικά χαμηλότερες τιμές διαμονής. Κάτι 
που πλέον δε γίνεται στο βαθμό που ξεκίνησε. 

Επίσης, ο επίσημος ξενοδοχειακός κλάδος, που 
έχει πληγεί απ’ αυτή την υπόθεση (Airbnb), πιέζει κα-
θημερινά τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου και ήδη 
η φορολόγηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση γίνεται 
βραχνάς για τους μικρο-ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώ-
νουμε ακόμα, ότι σύμφωνα με αναλυτές οικονομολό-
γους, οι παραθεριστές που έχουν χρήμα να διαθέσουν 
θα συνεχίσουν να εμπιστεύονται τα 4-5 αστέρων ξε-
νοδοχεία και όχι διαμερίσματα δίχως 24ωρη υποστή-
ριξη κλπ. Άρα τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν 
μπορούν να προσελκύσουν υψηλά βαλάντια. 

Κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των 
ενδιαφερομένων είναι ότι με τον καιρό κυκλοφορούν 
ανταγωνιστικές πλατφόρμες προς το Airbnb, όπως π.χ. 
το «Couchsurfing», που κάποιος μπορεί να μένει δω-
ρεάν σε καναπέ! Οι λεγόμενες έξυπνες πλατφόρμες 
στρέφονται στους ανθρώπους που θέλουν χαμηλό 
κόστος, κάτι που ίσχυε στις αρχές του Airbnb. Μην ξε-
χνούμε άλλωστε ότι πλέον εμφανίζονται πλατφόρμες, 
ανταλλαγής σπιτιών δωρεάν (home exchange), όπου 
οι χρήστες με ένα πάγιο κόστος, μπορούν να ανταλ-
λάσσουν -μεταξύ τους- τα σπίτια τους.

Τέλος, σύμφωνα με τον οικονομολόγο αναλυτή, Πα-
ναγιώτη Σοφιανόπουλο, που γράφει για το παραπάνω 
θέμα εδώ και δύο χρόνια, το ξεφούσκωμα του Airbnb 
είναι θέμα χρόνου, αλλά απλά στην Ελλάδα, όπως 
κάθε πράγμα, θα καθυστερήσει ένα ή δύο χρόνια…

Η «φούσκα» της  
βραχυχρόνιας μίσθωσης
Σύμφωνα με έκθεση της ICAP, η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που 
παρουσίασε εκρηκτική ανάπτυξη χάρη στην πλατφόρμα της Airbnb, ανήκει 
πλέον στο παρελθόν.
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