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Οι γραφικοί
■ Ορισμός
Ο γραφικός τύπος ή ο «τρελός του χωριού», είναι 

συνήθως αυτός ο τύπος που ξεχωρίζει ανάμεσα στο 
πλήθος, έχει λίγο ψώνιο πάνω του και δεν αναγνω-
ρίζει ότι ξεπερνά το όριο. Όλα αυτά βέβαια είναι κά-
πως γενικά και δεν πιστεύω ότι υπάρχει στάνταρ ορι-
σμός. Αφήστε ότι για τους περισσότερους γραφικούς 
πιστεύω ότι μεταξύ των όλων των άλλων ακούς απ’ 
αυτούς και μεγάλες αλήθειες:

■ Ο γλωσσοπλάστης
Ο μελαχρινός Οδυσσεύς, ο γλωσσοπλάστης, ήταν 

ένας γραφικός τύπος των Αθηνών, στις αρχές του πε-
ρασμένου αιώνα. Ήταν οικονομικά ανεξάρτητος και 
διέθετε τρία οικήματα στην πλ. Κουμουνδούρου της 
Αθήνας. Ο μελαχρινός Οδυσσεύς, όπως του άρεσε 
να τον αποκαλούν, έγινε γνωστός ως κατασκευαστής 
νέος λέξεων, που επέμενε να μπουν στα επίσημα λεξι-
κά. Δείτε τώρα μερικές λέξεις που είχε «εφεύρει» και 
πείτε μου π.χ. αν είσαστε ποιητής, αν τις χρησιμοποι-
ούσατε. Τον έρωτα τον μετέτρεψε σε πυροζάλη. Την 
ερωτιάρα γυναίκα την έλεγε ανδρομαζώστρα. Τον 
γάμο υποστήριζε ότι πρέπει να τον λένε ανδρογυναι-
κομαρτύριον, ενώ το μπαστούνι έλεγε ότι πρέπει να το 
λέμε χειρστήρπους, αφού είναι το όργανο με το οποίο 
στηρίζεται το χέρι και το πόδι. Ακόμα, το καπέλο υπο-
στήριζε ότι πρέπει να το λέμε καρκαλύπτη, αφού κα-
λύπτει την κάρα. Όπως βλέπετε δε θα έλεγα ότι ήταν 
γραφικός και ας μιλούσε γι’ αυτόν όλη η Αθήνα, που 
τον φώναζε στις παρέες της για να διασκεδάζει.

■ Κώστας ο Ρήτορας
Ο Κώστας, ο Ρήτορας, ήταν ένας γραφικός τύπος 

κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνος. Το δυ-
στύχημα για τον Κώστα τον ρήτορα, ήταν ότι ήταν 
σφοδρά αντιβασιλικός και εκείνη η εποχή δεν προ-
σφερόταν γι’ αυτό… Πουλούσε εφημερίδες στους 
δρόμους της Αθήνας και ρητόρευε κατά του Όθω-
νος. Η αστυνομία τον ξυλοφόρτωνε συνεχώς. Κάποια 
στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του! Όπως έγινε στη συνέχεια 
γνωστό, είχε πάει στην Εύβοια όπου πριν χρόνια είχε 

παντρευτεί εκεί. Βρήκε όμως τη γυναίκα του να έχει 
παντρευτεί με άλλον και την σκότωσε! Αφού έμεινε 
στη φυλακή για περίπου μία δεκαετία συνέχισε τη ζωή 
του στην Αθήνα και άρχισε πάλι να ρητορεύει κατά 
της βασιλείας. Στο τέλος της ζωής του πέθανε σ’ ένα 
δημοτικό νοσοκομείο, ξεχασμένος και πάμφτωχος. 
Ξεχασμένος απ’ όλους; Λοιπόν την επόμενη ακριβώς 
ημέρα της κηδείας του ο μεγάλος σατιρικός ποιητής 
μας Γ. Σουρής (φωτό), τον ενθύμισε σε όλη την Αθήνα, 
αφιερώνοντας του το παρακάτω ποίημα:

«Με κάθε Κώστα ρήτορα, με κάθε «λαοπλάνο»
Την λευτεριά την έχομε και με το παραπάνω.
Μα σαν κοιτάς την λευτεριά να τρέχει μες στο δρόμο
Χωρίς κανένα χαλινό, χωρίς κανένα νόμο,
Δεν είναι τίποτε κι αυτή παρά μια δεσποτεία
Και ξαμολιέται πίσω της όλ’ η φαυλοκρατία».
Έτσι, για τον γραφικό Κώστα τον ρήτορα, που έλεγε 

η Αθήνα ότι είχα χαζέψει από το ξύλο, ο Σουρής έγρα-
ψε ποίημα, για να θρηνήσει τον θάνατό του!

■ Ο «στρατηγός» Διπλαράκος
Ο «στρατηγός» Διπλαράκος, ήταν τόσο διάσημος, 

που ακόμα και σήμερα αν δούμε κάποιον και φοράει 
πάνω του πολλά χρυσά ή αλυσίδες λέμε «Να και ο 
Διπλαράκος!». Ο Διπλαράκος ήταν βέρος Πειραιώτης 
και ζούσε κοντά στο δημοτικό θέατρο Πειραιώς. Εκεί, 
έβγαινε στην πλατεία με μία δήθεν στρατιωτική ρά-
βδο, που την είχε ζωσμένη με κάθε φανταχτερή αλυ-
σίδα που έβρισκε και έδινε στρατιωτικά παραγγέλματα 
στον στρατό του! Στο στήθος του έβαζε ψευτοπαρά-
σημα, καρφίτσωνε στη ζώνη του πολλές αγκράφες, 
ενώ έβαζε και ψευτόχρυσα κουμπιά και ό,τι άλλο 
φανταχτερό πάνω στο σακάκι του, που του έδιναν οι 
πωλητές παλαιών αντικειμένων στην πλ. Ιπποδαμείας! 
Μια μέρα οι πειραιώτες πλήρωσαν μία μπάντα να παί-
ζει μαζί του στρατιωτικά εμβατήρια και τον έβαλαν να 
κάνει παρέλαση με τον φανταστικό στρατό του στην 
πλ. Δημοτικού Θεάτρου! Λέγεται ότι ο Διπλαράκος 
ήταν τόσο αγαπητός στον Πειραιά και τόσο πολύ τον 
αγαπούσε ο κόσμος, όπου κανείς μα κανείς δεν αμφι-
σβήτησε ποτέ του -όταν συζητούσε μαζί του- ότι δεν 
ήταν αληθινός στρατηγός!

■ Ο Γιαννάκης
Ο Γιαννάκης του Πειραιά είναι μία από τις αναγνω-

ρίσιμες μορφές –ακόμα και σήμερα της πόλης-, αν 
και πλέον πρέπει να πλησιάζει τα 80 του χρόνια. Ο 
Γιαννάκης, που τον θυμάμαι από μαθητής του δημο-
τικού σχολείου, δε μεγάλωσε… Το μυαλό του έμεινε 
στην ηλικία των 6-7 χρονών. Ο Γιαννάκης είναι πάντα 
ευγενικός και το απαιτεί και από εσένα όταν σου μι-
λήσει. Το μόνο που ζητάει είναι ελάχιστα χρήματα από 
θαμώνες σε καφέ και ταβέρνες. Όταν ζητάει χρήματα, 
ποτέ μα ποτέ, δεν του λες «όχι!», γιατί μετά κλαίει! Δώ-
στου 10 λεπτά, 20 λεπτά, θα σου πει ευχαριστώ, «όχι» 
όμως να μην του πεις. Αν δε θες να του δώσεις του 
λες πολύ απλά: «Αύριο Γιαννάκη». Τότε φεύγει ικανο-
ποιημένος, γιατί σκέπτεται ότι αύριο θα του δώσεις και 
έτσι υπάρχει η ελπίδα! Ο γραφικός Γιαννάκης εκφράζει 
την ελπίδα του ανθρώπου με τον πιο επίσημο τρόπο! 
Να ’ναι καλά! 

Δ.Μ.Μ.

Ανακύκλωση
Το μπυράκι όταν πιω, 
απευθείας θα σκεφτώ,
το κουτάκι να ανακυκλώσω, 
και το αλουμίνιο να σώσω. 
Το ίδιο κάνω και με τ’ άλλα τα κουτάκια, 
πορτοκαλάδες, λεμονάδες και τσαγάκια, 
κονσέρβες, πελτέδες, γαλατάκια,
κι αυτά με τα μεταλλικά κουτάκια.
Πίνω και μεθώ, 
και τη μπουκάλα μου κρατώ, 
άμα δε την ξαναγεμίσω, 
στο ειδικό κάδο θα τη ρίξω. 
Σπασμένα μπουκάλια και γυαλιά,  
είμαι προσεκτικός με αυτά, 
γιατί άμα ραγίσει το γυαλί, 
είναι επικίνδυνο πολύ.  
Όσο για τα πλαστικά, 
θέλουν περιποίηση αυτά, 
να ξεπλύνω το κεσεδάκι, 
να ξεβιδώσω το καπάκι.  
Για να γίνει σωστός διαχωρισμός, 
πρέπει να είμαι κι εγώ πολύ προσεκτικός, 
άμα είναι λερωμένα, 
πάνε όλα πια χαμένα. 
Χάρτινες κούτες έχω πολλές, 
που τις διπλώνω και δεν τις πετάω γερές, 
γιατί τον μπλε κάδο γεμίζουν, 
και τον πολίτη σιχτιρίζουν. 
Φυσικά και αυτές,
δεν πρέπει να είναι λερωμένες, 
γιατί δεν είναι ανακυκλώσιμες, 
όταν είναι και βρεγμένες.   
Λάμπες φθορίου και απλές, 
ανακυκλώνονται και αυτές, 
μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, 
σε αποθήκες ειδικές.  
Τα παλιά ελαστικά, 
είναι πολύ παραγωγικά, 
σόλες, δάπεδα ελαστικά, 
μερικά που φτιάχνονται από αυτά.
Έλαια, λίπη μαγειρικά, 
είναι απόβλητα αυτά, 
και πρέπει να συλλεχθούν , 
γιατί σε ενέργεια θα παραχθούν.  
 Για μπαταρίες κάθε λογής, 
σε περιμένει η «Αφής».

Χριστόδουλος Μαούνης

Διαφωνίες

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 504

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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facebook.com/parospark
instagram.com/parospark

T. 22840 53573

Όπερα κάτω
από τα Αστέρια

ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19

21:00
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ: 12€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10€
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
ONLINE ΣΤΟ PAROSPARK.COM 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ, 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΝΑΟΥΣΑ: WIDEANGLE ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ,
ΜΕΛΙΣΣΙ DELICATESSEN ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ.
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Διάσημες άριες και τραγούδια για τον έρωτα

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ - ΣΟΠΡΑΝΟ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΙΖΑ - ΣΟΠΡΑΝΟ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΓΑΛΟΣ - ΤΕΝΟΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΤΕΝΟΡΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ - ΠΙΑΝΟ, και η νεανική χορωδία του Ωδείου 
Μυθωδία υπό την διεύθυνση της ΜΑΡΟΥΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ.

Τοπικές ειδήσεις

Αύξηση 
κίνησης

Αν και τα οικονομικά στοιχεία των επαγγελματιών 
για τον Ιούνιο του 2019 είναι αρνητικά στο νησί μας, 
παρόλα αυτά τα στοιχεία του λιμεναρχείου Πάρου δεί-
χνουν αύξηση κίνησης γι’ αυτόν τον μήνα…

Έτσι, για άλλα μία φορά επιβεβαιώνεται ότι οι πά-
μπολλες παραθεριστικές κατοικίες δημιουργούν κί-
νηση στο λιμάνι Παροικιάς, αλλά αυτό δεν έχει καμία 
σχέση με την οικονομική πραγματικότητα στις ντόπιες 
επιχειρήσεις.

Τον Ιούνιο 2019 κατέφθασαν στον λιμένα Πάρου 

91.308 επιβάτες και το νούμερο αυτό είναι το μεγαλύ-
τερο της τελευταίας δεκαπενταετίας! Οι περισσότεροι 
επιβάτες ήρθαν στην Πάρο μέσω του λιμένα Πειραιώς 
(41.886), ενώ δεύτερος λιμένας από τον οποίο επιβι-
βάστηκαν οι περισσότεροι επιβάτες προς Πάρο ήταν 
αυτός του Μυκόνου, απ’ όπου ήρθαν στο νησί μας, 
12.938 επιβάτες. 

Οι ημερομηνίες με τη μεγαλύτερη κίνηση προς τον 
λιμένα της Πάρου ήταν στις 14 και 15/6/2019, όπου 
κατά τις ημερομηνίες αυτές αποβιβάστηκαν στην Πα-
ροικιά, 5369 και 5186 επιβάτες στις δύο προαναφε-
ρόμενες ημέρες. Το λιμάνι της Παροικιάς συνδέθηκε 
τον μήνα Ιούνιο με 28 άλλους λιμένες της χώρας και 
αυτά τα δρομολόγια έγιναν από 20 διαφορετικά πλοία 
με 269 κατάπλους. Το λιμάνι της Νάξου ήταν το λιμά-
νι με τη συχνότερη σύνδεση με τον λιμένα Πάρου, με 

τον οποίο συνδέθηκε με 14 διαφορετικά πλοία. Ακόμα, 
τον Ιούνιο, πραγματοποιήθηκαν 16 κατάπλοι πλοίων 
φορτηγών πλοίων και 11 κατάπλοι δεξαμενοπλοίων. 

Τέλος, τον Ιούνιο 2019 είχαμε τον κατάπλου έξι 
κρουαζιερόπλοιων, εκ των οποίων αποβιβάστηκαν 
804 επισκέπτες του νησιού μας. 

Σύνδεση με Αντίπαρο
Αύξηση είχαμε και στην πορθμειακή γραμμή Πού-

ντας Πάρου – Αντιπάρου κατά τον μήνα Ιούνιο, κα-
θώς μετακίνηθαν από αυτήν 41.062 επιβάτες, έναντι 
33.492 πέρσι.

Επίσης, κατά τον μήνα Ιούνιο 2019 από Πούντα 
προς Αντίπαρο είχαμε τη μετακίνηση 7.849 Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων, 1.170 φορτηγών και 1.914 δικύκλων.

Η Πάρος του 
Μεσοπολέμου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Νίκου Χρ. Αλιπρά-
ντη, με τίτλο: Η Πάρος του Μεσοπολέμου, στις ταξι-
διωτικές εντυπώσεις του Δημ. Χατζόπουλου».

Το βιβλίο αφορά στην παρουσίαση και στον σχολι-
ασμό ενός παλαιού κειμένου του δημοσιογράφου, πε-
ζογράφου και χρονογράφου, Δημητρίου Χατζόπουλου 
(Αγρίνιο 1872 - Αθήνα 1936).

Πρόκειται για τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Δημ. 
Χατζόπουλου από την Πάρο, που είχαν δει το φως της 
δημοσιότητας στην αθηναϊκή εφημερίδα, «Πολιτεία», 
το θέρος του 1936. Ο Χατζόπουλος ήταν από τους 

κορυφαίους στον 20ο αιώνα, που έγραψε τόσα πολλά 
πράγματα για το νησί μας. 

Η περιήγησή του στην Πάρο ξεκίνησε το καλοκαί-
ρι του 1926, μετά από πρόσκληση του Προοδευτικού 
Συλλόγου Λευκιανών, ο οποίος διοργάνωσε την πρώ-
τη εκδρομή του στις Λεύκες. Ο Χατζόπουλος επισκέ-
φθηκε πολλές περιοχές του νησιού και τις έκανε γνω-
στές στο Αθηναϊκό κοινό. Για την Παροικιά –μεταξύ 
άλλων έγραφε χαρακτηριστικά: «Ήσυχος και ήρεμος 
η Παροικία, όπως πάντοτε, ευχάριστη και τερπνή, τε-
λευταίον δε έγινε καλόν ξενοδοχείον εις τον λοφίσκο 
της Αγίας Άννης με τους ανεμομύλους του. Καταβάλ-
λονται τώρα προσπάθεια παρά της Κοινότητος όπως 
εορταστεί επισημότερον η πανήγυρις της 15ης Αυ-
γούστου της Εκατονταπυλιανής. Θα προσκληθούν και 
όσοι εκ των δωρεάν ταξιδευόντων δημοσιογράφων 
διά τοιαύτας εμποροπανηγύρεις». 
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Μείωση 
5% στις 
αφίξεις των 
αεροδρομίων

Μείωση διεθνών αφίξεων της τάξης του 5% για φέ-
τος το καλοκαίρι δείχνει ο τρέχων προγραμματισμός 
των αεροπορικών εταιρειών για τους βασικούς θερι-
νούς προορισμούς. 

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός των αεροπορικών 
εταιρειών στις 30 Ιουνίου αποκαλύπτει πως ο αριθμός 
των αεροπορικών θέσεων σε πτήσεις από το εξωτε-
ρικό που έχει προγραμματισθεί για τη θερινή σεζόν 
2019 στα περιφερειακά αεροδρόμια (16,6 εκατ. πέρυ-
σι συνολικά για το έτος) καταγράφει μείωση κατά 7% 
(1,2 εκατ.) σε σχέση με τις θέσεις που είχαν δρομολο-
γηθεί την αντίστοιχη χρονική στιγμή για τη σεζόν του 
2018 και κατά 4,9% (855 χιλ.) σε σχέση με τον αριθμό 
των θέσεων που εντέλει υλοποιήθηκαν το 2018. Αυτά 
προκύπτουν από μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 
με τίτλο «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2019, βάσει της πορείας των οικο-
νομιών των χωρών προέλευσης επισκεπτών και των 
προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων».

Η μείωση των θέσεων από τη Γερμανία είναι της 
τάξης του 8%, από την Ολλανδία 5%, από την Πολω-
νία 32%, από το Βέλγιο 6% και από την Κύπρο 25%. 
Αντιθέτως από τη Γαλλία παρατηρείται αύξηση των 
προγραμματισμένων θέσεων κατά 5% και από την Αυ-

στρία 15%. Από τη Βρετανία υπάρχει οριακή αύξηση 
1% και από την Ιταλία μηδενική μεταβολή. Ο γενικός 
διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, επισημαίνει 
όμως πως μέρος της παρατηρούμενης μείωσης στον 
προγραμματισμό των θέσεων στα περιφερειακά αερο-
δρόμια, ενδέχεται να αποτελεί και «διόρθωση» από τα 
επίπεδα-ρεκόρ του 2018.

Να σημειωθεί πως η τελική μεταβολή των αεροπο-
ρικών αφίξεων θα προσδιοριστεί τόσο από τον βαθ-
μό υλοποίησης του προγράμματος, όσο και από την 
πληρότητα των αεροπλάνων. Επιπλέον, η τουριστική 
κίνηση στα νησιά θα προσδιοριστεί και από τον ει-
σερχόμενο τουρισμό που μετεπιβιβάζεται στον διεθνή 
αερολιμένα Αθηνών προς κάποιο περιφερειακό αερο-
δρόμιο.

Πάντως, οι διεθνείς αφίξεις κατά το πρώτο 5μηνο 
του τρέχοντος έτους στα περιφερειακά αεροδρόμια 
έδειξαν μια σταθερότητα (+0,9%) που προκύπτει από 
ένα πολύ ισχυρό τετράμηνο (+8,5%). Όμως ήδη από 
τον Μάιο παρατηρήθηκε μια μείωση κατά 3,1% σύμ-
φωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ αν και σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία για τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους 
δύο πρώτους μήνες της σεζόν, οι πληρότητες των αε-
ροπλάνων ήταν αυξημένες.

Την πορεία της φετινής τουριστικής θερινής περι-
όδου επηρεάζει αρνητικά η σχετική επιδείνωση του 
οικονομικού κλίματος στις ευρωπαϊκές οικονομίες το 
2019, που προβλέπεται να αναπτυχθούν με χαμηλότε-
ρους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2018. «Αυτό 
επιδρά συνήθως αρνητικά στο διαθέσιμο εισόδημα 
και τη διάθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν»,
επισημαίνει το ΙΝΣΕΤΕ. Μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμέ-
νεται να έχει η οικονομία των ΗΠΑ, με τις οποίες όμως 
δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τα περιφερειακά 
αεροδρόμια. Επίσης, αρνητικά επιδρά και το περυσινό 
ζεστό καλοκαίρι στην Ευρώπη που επηρέασε την τα-
ξιδιωτική συμπεριφορά στις αγορές αυτές, οδηγώντας 
τους δυνητικούς επισκέπτες είτε σε παραμονή στη 
χώρα τους για τις διακοπές τους («staycations»), είτε 
σε αναβολή της λήψης της απόφασης για διακοπές 
στο εξωτερικό.

Ασφαλώς και δεν βοηθάει την Ελλάδα ούτε η επά-
νοδος της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής στις αγο-
ρές, που ωθεί τους tour operators και τις αεροπορικές 
εταιρείες να αυξήσουν τη δυναμικότητα προς τους 
προορισμούς αυτούς για να εξυπηρετήσουν την αυξη-
μένη ζήτηση. Επίσης πρόβλημα είναι και ο περιορισμός 
της δυναμικότητας του κλάδου των αερομεταφορών, 
λόγω της καθήλωσης των Boeing 737-Max.

ΠΗΓΗ: Έντυπη «Καθημερινή» (13/7/2019)

«Ξέχασαν» να 
τα δηλώσουν…

Στη φάκα της ΑΑΔΕ έπεσαν 20.000 ακίνητα βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης Airbnb που δεν δηλώθηκαν στο 
ηλεκτρονικό Μητρώο ενώ οι ελεγκτές έπιασαν ταυ-
τόχρονα 130 ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από 
βραχυχρόνιες μισθώσεις τα οποία όμως «ξέχασαν» να 
εμφανίσουν στην Εφορία.

Μέσω ειδικού προγράμματος αυτοματοποιημένου 
εντοπισμού (web scraping) η ΑΑΔΕ σάρωσε την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων και 
διαπίστωσε ότι 20.000 ελληνικά Airbnb ακίνητα δεν 
είχαν δηλωθεί και δεν είχαν αποκτήσει Αριθμό Μη-
τρώου Ακινήτου. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται υπο-
χρεωτικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων μέσω των οποίων διατίθενται τα 
ακίνητα.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, έδωσε 
εντολή να σταλεί το συντομότερο αίτημα προς 
την Airbnb, για να δοθούν στην ΑΑΔΕ όλα τα 
στοιχεία όσων εντοπίστηκαν να μην έχουν δη-
λώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) 
στην πλατφόρμα. Παράλληλα τις επόμενες ημέ-
ρες θα αναζητηθούν τα ακίνητα χωρίς ΑΜΑ και στις 
υπόλοιπες δημοφιλείς πλατφόρμες (Booking.com, 
HomeAway κλπ).

Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο μητρώο της 
ΑΑΔΕ πάνω από 70.000 ακίνητα βραχυχρόνιας μί-
σθωσης και όσοι πιαστούν να μην έχουν δηλώσει τα 
ακίνητά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή 
προστίμου 5.000 ευρώ.

Στο επόμενο διάστημα, η ΑΑΔΕ θα έχει στη διάθεσή 
της τα στοιχεία πληρωμών μέσω εμβασμάτων, καρτών 
κλπ από πλατφόρμες για πελάτες τους με ελληνικό 
ΑΦΜ τα οποία θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις 
φόρου εισοδήματος. Οσοι εντοπιστούν να έχουν κρύ-
ψει εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν τα προ-
βλεπόμενα πρόστιμα.

Στην ηλεκτρονική φάκα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν και 130 
AΦM για αδήλωτα εισοδήματα από τις πλατφόρμες. 
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν στα χέρια τους στοιχεία 
εισπράξεων από αλλοδαπούς παρόχους πληρωμών 
στα οποία έχουν εντοπίσει και ελέγχουν πάνω από 
130 ΑΦΜ που έλαβαν πληρωμές στο εξωτερικό μέσω 
πλατφορμών χωρίς να έχουν δηλώσει τα εισοδήματα.

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί τη συνεργασία με τις φορο-
λογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών της ΕΕ 
για το συντονισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και πληροφοριών σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων 
μέσω πλατφορμών.

Μετακίνηση 
ΑΜΕΑ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρι-
μνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι 
από τις 15/7/2019 έως και τις 
31/10/2019, θα ανανεώνονται και 
θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνη-
σης ΑΜΕΑ. 

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων, 
θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης (Πλ. Παπάγου 
34, Ερμούπολη και ώρες 8.30-12.30) και στα ΚΕΠ των 
δήμων του Νομού Κυκλάδων.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την 
ανωτέρω διαδικασία είναι τα παρακάτω:

- Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Από-
φαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φο-
ρέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογο-
ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή 
βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματικούς από 
το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατρο-
φικού επιδόματος. 

1) Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η 
αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. 

2) Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής 
Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή 
Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα 
εξής:

I. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% 
τουλάχιστον ή

II. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% 
τουλάχιστον ή

III. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
IV. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
V. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
VI. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
VII. Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντί-

γραφο αυτής
- Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώ-

ματος (φορολογικού έτους 2018)
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς ίδιες 

για τους δικαιούχους δελτίου
συνοδού, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο 

δελτίο του συνοδού (σε περίπτωση
έκδοσης)
Τέλος, εξουσιοδότηση απαιτείται στην περίπτωση 

που δεν παρίσταται ο δικαιούχος.
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Από τον Νότο 
στον Βορρά

Στο αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσι-
άστηκε η περιοδική έκθεση με τίτλο: «Από τον Νότο 
στον Βορρά: αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αι-
γαίο».

Η περιοδική έκθεση αποπειράθηκε να αφηγηθεί μία 
από τις πολλές σελίδες που συνθέτουν τη συναρπα-
στική ιστορία του Ελληνικού Αποικισμού. Μια ιστορία 
που διαπερνά πολυάριθμες πτυχές του αρχαίου ελλη-
νικού πολιτισμού: το εμπόριο και την οικονομία, τις πο-
λιτικές μεταβολές και τους κοινωνικούς μετασχηματι-
σμούς, τις λατρείες και τα ταφικά έθιμα, αλλά και τους 
μύθους που πλάστηκαν γύρω από την ιδέα της θα-
λασσινής περιπέτειας και της αναζήτησης του ιδανικού 
τόπου από ηρωικούς ανθρώπους που δεν φοβήθηκαν 
να αναμετρηθούν με το αδύνατο και να το νικήσουν.

Η έκθεση επικεντρώθηκε στο φαινόμενο του αποικι-
σμού του βόρειου Αιγαίου από τους Κυκλαδίτες, λίγο 
πριν από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. όταν οι Άνδριοι σε 
συνεργασία με τους Χαλκιδείς ίδρυσαν αποικίες στην 
ανατολική Χαλκιδική και τον Στρυμονικό κόλπο και 
οι Πάριοι εγκαταστάθηκαν στη Θάσο και στη 
Θασιακή Περαία. Στόχος της εκθεσιακής αφήγησης 
είναι να διερευνηθούν: τα αίτια, οι συνθήκες και τα κί-
νητρα της εκδήλωσης του αποικιακού ρεύματος από 
την Πάρο και την Άνδρο στο βόρειο Αιγαίο, τα ιδιαίτε-
ρα αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των μητροπόλε-
ων και των αποικιών τους, η συμβολή των θαλάσσιων 
δρόμων στη διαμόρφωση πολιτιστικών και εμπορικών 
δικτύων στον αιγαιακό χώρο και ευρύτερα, η επαφή 

και η αλληλεπίδραση των αυτοχθόνων πληθυσμών με 
τους αποίκους, οι απαρχές της διαμόρφωσης της κοι-
νής ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.

Η έκθεση αναπτύχθηκε σε δύο αίθουσες: Η πρώτη 
αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μητρόπολη Άνδρο πα-
ρουσιάζοντας τις πόλεις της Ζαγορά και Υψηλή, και τις 
αποικίες της, Άκανθο, Σάνη, Στάγειρα και Άργιλο. Στη 

δεύτερη αίθουσα παρουσιάζονται η μητρόπο-
λη Πάρος και η αποικία της Θάσος, καθώς και 
τρεις από τις αποικίες της Θάσου στην απέναντι ακτή, 
η Νεάπολη, η Οισύμη και η Γαληψός.

Επίσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρωποκε-
ντρικού χαρακτήρα παρουσιάστηκαν «προφίλ» επώνυ-
μων κατοίκων των πόλεων, όπως ο Πάριος Αρχίλο-
χος και ο Σταγειρίτης Αριστοτέλης, αλλά και μικρές 
ιστορίες των ανώνυμων, που άφησαν απτά τα ίχνη 
τους μέσα από τα υλικά κατάλοιπα: ιστορίες ερωτικής 
ζήλιας, άτυχων θανάτων, πολύτιμων φυλακτών, μα-
γειρικής στην κουζίνα, άωρων θανάτων, λεπτών χει-
ρουργικών επεμβάσεων και πολλές άλλες δίνουν την 
ευκαιρία στον σημερινό επισκέπτη να συνδεθεί άμεσα 
με τους ανθρώπους του παρελθόντος.

Η προϊσταμένη του τμήματος εκθέσεων, επικοινω-
νίας και εκπαίδευσης του ΑΜΘ, Αγγελική Κουκου-
βού, σε δημόσιες δηλώσεις της είπε: «Δεν ήταν μόνο 
η εγγενής λαχτάρα του έλληνα για περιπέτειες όταν 
Aνδριοι και Πάριοι εγκατέλειπαν τις πόλεις τους, λίγο 
πριν από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. για να ιδρύσουν 
ελληνικές πόλεις στον Βορρά.

Ήταν ταυτόχρονα ο υπερπληθυσμός, οι συγκρού-
σεις, οι διαμάχες μεταξύ αριστοκρατίας και κατώ-
τερων τάξεων και τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν στις μητέρες πόλεις. Πλέοντας προς 
τον Βορρά οι Κυκλαδίτες επέλεξαν στρατηγικά ση-
μεία της ναυσιπλοΐας στενά συνδεδεμένα με κέντρα 
του εμπορίου. Οι φυσικοί πόροι της Χαλκιδικής (με-
ταλλεύματα και ξυλεία), τα λατομεία της Θάσου (οι 
Πάριοι γνώριζαν εξάλλου το μάρμαρο) αλλά και οι 
πλούσιες σε μεταλλοφόρα κοιτάσματα περιοχές από 
τις εκβολές του Στρυμόνα ως το Παγγαίο, προσελκύ-
ουν τους δαιμόνιους έλληνες».

Πολιτισμός
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Η ανακύκλωση 
μίας άλλης εποχής
Στο προηγούμενο φύλλο αναφέρθηκα στα βάζα, 

στο μεταλλικό βαρέλι, στα βιβλία, στο γυάλινο 
μπουκάλι, στην νταμιτζάνα, στις εφημερίδες, στις 
κονσέρβες, στα λάστιχα, στο ντενεκέ, στο χαρτί και 
στο χαρτόνι. Η λίστα όμως της επαναχρησιμοποίη-
σης, συνεχίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της καθη-
μερινότητας. Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. 

- Ψαράκια για την μπρακαρόλα, από το άσπρο 
πλαστικό της συσκευασίας του σαπουνιού AVA για 
τα πιάτα.

- Βαρίδια ψαρέματος, από λιωμένο μολύβι μέσα 
σε ρετάλια σωλήνας υδραυλικού.

Πρόκες στραβωμένες (δηλαδή χρησιμοποιημένες) 
τις ισιώναμε με το σφυράκι και ήταν έτοιμες για 
κάρφωμα.

- Σκουριασμένες πρόκες, στο περιβόλι για σίδηρο 
στα δέντρα. 

- Σπασμένα γυαλιά, στο στηθαίο του μαντρότοι-
χου για τους ανεπιθύμητους εισβολείς. 

- Ρετάλια δέρματος, από τον τσαγκάρη, για χρήση 
ροδέλας, για δακτυλήθρα, για να μην σου κόβει το 
δάκτυλο η πετονιά ή η καλούμα του χαρταετού. 

- Για ουρά χαρταετού, σχισμένα δίκτυα, η κρόσσια 
από εφημερίδες, περιοδικά.     

- Φθαρμένα σεντόνια, για πιατόπανα, ποτηρόπα-
να, ξεσκονόπανα, πατσαβούρια, σφουγγαρίστρες. 

- Το ψαθί στις καρέκλες το αντικαθιστούσαμε με 
σχοινί, πλεγμένο σε διάφορα μοτίβα.  

- Στα τριμμένα γόνατα των παντελονιών και στους 
αγκώνες των πουλόβερ, ράβαμε κομμάτι ύφασμα ή 
δέρμα, φέρνοντας καινούργια μόδα, που κρατάει ως 
σήμερα.

- Φθαρμένο πουλόβερ, το ξεφτούσαμε και ξανα-
χρησιμοποιούταν το μαλλί για άλλη πλέξη. 

- Σχισμένα καλτσόν, μπλούζες, παντελόνια, που-
κάμισα, ακόμα και πλαστικές σακούλες, έφτιαχναν 
χαλάκια, κουρελούδες, κ.α.

- Σκιάχτρο στις καλλουργιές και τον Ιούδα, έφτια-
χναν με παλιά ρούχα.

- Με παλιά ρούχα και τσουβάλια, έφτιαχναν στο-
μόχι, φίμωτρο, σακούλες για τα μαστάρια τις κατσί-
κας και για τις ακαθαρσίες των ιπποειδών.  

- Στρώματα και μαξιλάρια, γεμίζονταν με μαλλί 
προβάτων, πούπουλα, ακόμα και από άχυρο.

- Μπάλα φτιαγμένη από κουρέλια.

- Κουβαρίστρες και μπομπίνες, εκτόξευαν την φα-
ντασία των παιδιών στα παιχνίδια.

- Η πρώτη πάνινη τσάντα από μπλούζα.
- Τσάντα από δίχτυ. 
- Τσουβάλια τροφίμων και λιπασμάτων απαραίτη-

τα στις κατοικιές, επαναχρησιμοποιούνταν για απο-
θήκευση, για στρωσίδι, κλπ.  

- Τσίγκινα πιάτα και ποτήρια, καραβάνες, μετ’ έπει-
τα με πλαστικά, για πολλές χρήσεις. 

- Το τάπερ της «Νέας Φυτίνης», ήταν το αγαπημέ-
νο της οικοκυράς. 

- Παλιά έπιπλα, ντουλάπια, μπαούλα όλα είχαν μια 
θέση σε μια αποθήκη ή σε ένα κοτέτσι. 

- Κλαδέματα ακόμα και το πιο μικρό ξυλάκι χρησί-
μευε για προσάναμα.

- Παλιές πόρτες, παράθυρα επισκευάζονταν μέχρι 
τελικής πτώσης, για να χρησιμοποιηθούν στη συνέ-
χεια στο κοτέτσι, στη μάντρα, για φράχτης.

Πραγματικά ήταν μεγάλη η στενοχώρια, όταν χα-
λούσε κάτι και έπρεπε να το αντικαταστήσουν, γιατί 
δεν υπήρχε εναλλακτική λύση και οικονομική δυ-
νατότητα. Παρόλα αυτά όμως το μυαλό έψαχνε να 
βρει διάφορες λύσεις επαναχρησιμοποίησης αυτών. 

Στη μείωση των συσκευασιών βοηθούσε φυσικά 
και η χύμα εμπορία πολλών προϊόντων, ιδιαίτερα 
τροφίμων. Τσουβάλια στημένα όρθια στο μπακάλι-
κο με όσπρια, ρύζι, αλάτι, αλεύρι, ζάχαρη, κ.α., τα 
βαρέλια με το λάδι, το ξύδι, το κονιάκ, το καθαρό 
πετρέλαιο, τα ξύλινα τελαράκια με ρέγκες, σαρδέ-
λες, ελιές, το βαρέλι με τη φέτα και τα λαδοτύρια, 
το τουλούμι με το τουλουμίσιο τυρί, το ξύλινο κιβώ-
τιο με τα σαλιγκάρια, το βάζο με τη χύμα κολόνια, 
το χύμα σαπούνι σκόνι, τα ξυραφάκια, το πλαστικό 
κουτί με τα παστέλια (μπαστουνάκια), το βάζο με τις 
καραμέλες, τα χύμα μπισκότα του Παπαδοπούλου 
στο μεταλλικό κουτί. Η χειροποίητη παρασκευή των 

φαρμάκων. 
Φυσικά δεν μπορούμε πια να γυρίσουμε σ’ εκείνη 

την εποχή, όχι μόνο για λόγους καθημερινότητας, 
ευκολίας, χρόνου, κόστους, αλλά περισσότερο για 
λόγους υγιεινής. Αλλά θα μπορούσε το ευαισθητο-
ποιημένο μας μυαλό, να σκεφτεί τρόπους επανα-
χρησιμοποίησης ορισμένων υλικών.  

Η ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση είναι ο οι-
κονομικότερος τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων και 
χώρου. Με την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση 
αντί να γίνεται σπατάλη των χρημάτων, γίνεται εξοι-
κονόμηση των χρημάτων με το να επαναχρησιμο-
ποιούμε τις συσκευασίες και όλα τα ανακυκλώσι-
μα υλικά που μαζεύονται στο σπίτι μας. Επίσης με 
αυτήν την διαδικασία δεν υπάρχει επιβάρυνση στο 
περιβάλλον και έτσι είναι ένας παράγοντας ώστε να 
διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό χωρίς να το 
μολύνουμε.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Στις εκλογές 
δεν έπρεπε 
να ψηφίσω 
κανένα κόμμα

Έπρεπε να ρίξω στην κάλπη λευκό μαζί με το παρακά-
τω μήνυμα:

«Δεν υπάρχει πολίτης σ’ αυτή τη χώρα που δεν πα-
ραδέχεται ότι τα περισσότερα προβλήματα που βιώνου-
με τα τελευταία σαράντα χρόνια οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στην έλλειψη παιδείας πολιτών και πολιτικών. 
Διερωτώμαι, γιατί να ψηφίσω κάποιο από τα κόμματα 
αφού δεν δίνουν σημασία σ’ αυτό το σοβαρό θέμα και 
δεν κάνουν καμία προσπάθεια για να αλλάξουμε  συμπε-
ριφορές και να αποκτήσουμε παιδεία. 

Προεκλογικά, το μόνο που άκουγα από το πρωί μέχρι 
το βράδυ ήταν υποσχέσεις για  φοροελαφρύνσεις, έν-
φια, προσλήψεις, πλεονάσματα, επενδύσεις, ανάπτυξη, 
ασφαλιστικό, Πρέσπες, μετανάστες, ασφάλεια, επιδόμα-
τα, ΦΠΑ, κ.ά. 

Τα κόμματα υπόσχονται διάφορα, όταν είναι γνωστό 
ότι οι περισσότερες από αυτές τις υποσχέσεις δεν μπο-
ρούν να  υλοποιηθούν γιατί  υπάρχει πρόβλημα στην 
εφαρμογή τους, αφού, ένα ανησυχητικά μεγάλο πο-
σοστό πολιτών και ιθυνόντων δεν έμαθαν να σέβονται 
τους νόμους, να πειθαρχούν, να είναι αντικειμενικοί, αμε-
ρόληπτοι, αξιοκρατικοί, ανιδιοτελείς, υπεύθυνοι, να είναι 
συνεπείς και να μη λένε ασύστολα ψέματα.

Δεν έμαθαν να έχουν ευγένεια, να είναι δίκαιοι, να εί-
ναι σεμνοί, να έχουν μέτρο και  ποιοτική αισθητική κρίση. 
Δεν έμαθαν να σέβονται τον συνάνθρωπο και το περι-
βάλλον, τα μνημεία, τα σχολικά κτήρια, τη δημόσια περι-
ουσία.

Όταν πολλοί νόμοι δεν εφαρμόζονται, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται, με τη διαφθορά την παραβατικότητα και την 
παρανομία να βρίσκονται στο ζενίθ, σπάζοντας παγκό-
σμια ρεκόρ, δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι 
σε όλες αυτές τις συμπεριφορές, κυρίαρχο ρόλο έχει η 
έλλειψη παιδείας, πολιτισμού και αισθητικής πολιτών και 
ιθυνόντων.

Μακάρι να γινόταν μια προσπάθεια από όλα τα κόμμα-
τα με στόχο την απόκτηση παιδείας, γιατί, όσα σχέδια και 
να κάνουμε για πρόοδο και ανάπτυξη, αυτά θα ακυρώ-
νονται από τις συμπεριφορές μας, όπως γίνεται πάντα. 

Να μου πουν οι κύριοι πολιτικοί, πόσες προτάσεις έκα-
ναν στις τελευταίες εκλογές για τα γράμματα, τις τέχνες 
και γενικά για τον πολιτισμό. Βέβαια ο πολιτισμός δεν 
πουλάει και δε φέρνει ψήφους, καθώς η νοοτροπία, οι 
συνήθειες και οι συμπεριφορές ενός λαού δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση και δεν αλλάζουν σε μια τετραετία, όταν 
οι κυβερνήσεις ανυπομονούν και βιάζονται να επιδείξουν 
έργο που «φαίνεται» για να εξασφαλίσουν τις επόμενες 
εκλογές.

Στον τόπο που ζω δεν έχουμε ένα αξιόλογο κέντρο 
πολιτισμού για συναυλίες, συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια, 
ομιλίες, παραστάσεις κ.α. για την πνευματική καλλιέρ-
γεια και την άνοδο του πνευματικού μας επιπέδου, και 
κανένας υποψήφιος δε μίλησε γι αυτήν την ανάγκη. Δεν 
είδα όμως ούτε και τους συμπολίτες μου, εκτός από λί-
γους, να αγωνίζονται για την ανάγκη ύπαρξής του.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Πώς είναι δυνατόν να 
ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικοί  για να ασχοληθούν με 
την καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής των Ελ-
λήνων,

όταν είναι «σαρξ εκ της σαρκός» όμοιοι με εμάς που 
τους γεννήσαμε και τους εκπαιδεύσαμε. Ανακυκλωνό-
μαστε μέσα στη μιζέρια μας και στην έλλειψη παιδείας. 

Αντί για πανηγύρια και φιέστες, καλύτερα θα ήταν οι 
Δήμοι να οργανώνουν σεμινάρια καλής συμπεριφοράς 
και αγωγής του πολίτου. Και μην μου πείτε ότι και αυτή 
η κυβέρνηση θα κάνει κάτι για την παιδεία των Ελλήνων. 
Αν το είχαν σκεφθεί θα μας το είχαν πει προεκλογικά».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Σημειώνουμε ότι στον κόλπο της Νάουσας από τον 
Νοέμβριο του 2018 έως και το Μάρτιο του 2019 
υπήρξε συστηματική αλίευση ολοθουρίων και δολω-
μάτων από 10 έως 15 αλιευτικά σκάφη. Είναι η τέ-
ταρτη συνεχή χρονιά που επαναλαμβάνεται ανάλογη 
δραστηριότητα .

Σύμφωνα με το νόμο σε κάθε σκάφος δίνεται η δυ-
νατότητα αλίευσης έως και 400 ατόμων την ημέρα, 
από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου. Με 
απλούς υπολογισμούς  ο σύλλογος εκτιμά ότι στον 
κόλπο με βάση το νόμο, μόνο τη φετινή χρονιά, 
έχουν αλιευθεί περισσότερα από 150.000 άτο-
μα. Η εντατική αλίευση έχει θορυβήσει τους κατοί-
κους και τους φορείς σε σχέση με την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, καθώς μάλιστα η δραστηριότητα εμ-
φανίζει μεγάλη παραβατικότητα σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία από τους ελέγχους του λιμεναρχείου  
Πάρου.

Η επιστολή

Στην επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς που 
έστειλε ο «Ναϊάς», μεταξύ άλλων σημειώνει:

«[…] Αρχικά ήρθαμε σε επαφή με τα πανεπιστήμια 
της Ελλάδος και ειδικότερα τα τμήματα που ειδικεύο-
νται με τις επιστήμες της θάλασσας.

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα ωκεανογραφίας και 
θαλασσίων βιοεπιστημών. Καθηγητής Μπατζάκας Ιω-
άννης

- Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα βιολογίας. Καθηγη-
τές: Καρακάσης Ιωάννης- Παπαγεωργίου Ναυσικά.

- Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα 
βιολογίας. Καθηγήτρια Αντωνιάδου Χρυσάνθη.

- Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα βιολογίας. Καθηγη-
τής Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος.

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα γεωπονίας, ιχθυ-
ολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος. Καθηγητής (δρ) 
Βαφείδης Δημήτρης.     

Ζητήσαμε από τους πανεπιστημιακούς να μας απο-
στείλουν μελέτες και βιβλιογραφία σχετικά με τα είδη 
των ολοθουρίων, τη λειτουργία και συνεισφορά τους 
στο οικοσύστημα καθώς και τις παρενέργειες που θα 
επέλθουν στο οικοσύστημα από την συστηματική αλί-
ευσή τους. Παράλληλα ζητήσαμε στοιχεία σχετικά με 
τις άδειες δολωμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Αλι-
είας καθώς και από τα παραρτήματα της Διεύθυνσης 
στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Ζητήσαμε στοιχεία 
επίσης από το Λιμεναρχείο Πάρου τους ελέγχους και 
τις παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τριετία 
2017-2019. Τα στοιχεία που λάβαμε από όλους τους 
παραπάνω ήταν κατατοπιστικά αλλά άκρως ανησυ-
χητικά:

1. Από τα πανεπιστήμια λάβαμε έρευνες και μελέτες 
σχετικά με το είδος των ολοθουρίων οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί στα Δωδεκάνησα, στο Παγασητικό 
και στο Βόρειο Αιγαίο (Μυτιλήνη, κόλπος Γέρας). Τα 
είδη αυτά συμβάλλουν στη βιοαναμώχλευση 
του αμμώδη πυθμένα και στην σταθεροποίηση 
του αριθμού βακτηριακών αποικιών. Η υπεραλί-
ευση τους και η εξαφάνισή τους από τους κόλπους 

μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των παραλιών, 
σε βυθούς και αμμουδιές με μολυσμένη άμμο με λα-
σπώδη υφή και έντονη δυσάρεστη οσμή.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας τα στοιχεία που 
λάβαμε για τις άδειες ολοθουρίων και λοιπών δολω-
μάτων είναι 98 άδειες πανελλαδικώς 22 από τις οποί-
ες ανήκουν στην εποπτεία Καλύμνου, 3 στη εποπτεία 
Κυκλάδων και οι άλλες κατανεμημένες στις υπόλοι-
πες περιοχές της Ελλάδος

3. Από το λιμεναρχείο Πάρου την τριετία 2017-
2019 πραγματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι και δι-
απιστώθηκαν 21 παραβάσεις σχετικά με την 
αλίευση του είδους και κατά κύριο λόγο οι πα-
ραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ημε-
ρήσιας αλίευσής τους.

Με δεδομένα τα στοιχεία αυτά ο σύλλογος μας απο-
φάσισε να ξεκινήσει την πρώτη έρευνα στο κόλπο της 
Νάουσας Πάρου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το τμήμα ωκεανογραφίας και θαλασσίων 
βιοεπιστημών. Η ερευνητική ομάδα με υπεύθυνο κα-
θηγητή τον κ. Μπατζάκα, τον ιχθυολόγο, Μπαρδάνη 
Εμμανουήλ και τον φοιτητή, Δουκάκη Νικόλαο, πραγ-
ματοποίησαν δειγματοληπτικό έλεγχο σε 17 σημεία 
του κόλπου της Νάουσας την 1η και 2η Μαΐου του 

2019 με αίθριες συνθήκες. Τα σημεία επιλέχθηκαν 
τυχαία αλλά ομοιόμορφα διεσπαρμένα ώστε να κα-
λύψουν όσο το δυνατόν περισσότερη επιφάνεια του 
κόλπου. Τα αποτελέσματα ήρθαν στις 31 Μαΐου και 
είναι πολύ ανησυχητικά. Στον κόλπο καταγράφη-
καν 3 είδη ολοθουρίων: το Holothurium Tubulosa, 
Holothurium Poli, holothurium forskali. Το κύριο 
εμπορεύσιμο και εξαγόμενο είδος ολοθουρίου 
H. Tubulosa βρίσκεται σε  αυξημένη μείωση σε 
σχέση με τα άλλα μη εμπορεύσιμα και αλιεύσιμα 
είδη του κόλπου.

Στη συνέχεια των παραπάνω αιτούμαστε:
1. Προσωρινή απαγόρευση διάρκειας 2 ετών 

της αλιείας δολωμάτων και ολοθούριων στον 
κόλπο της Νάουσας με σκοπό την έρευνα και την 
συλλογή δεδομένων της βιοτικής κατάστασης του 
κόλπου.  

2. Επανεξέταση των μέτρων σχετικά με την αλιεία 
ολοθουρίων και δολωμάτων πανελλαδικά. Μείωση 
του αριθμού ημερήσιας αλιείας και σαφή προσ-
διορισμού του ελάχιστου αλλά και του μέγιστου 
βάθους αλίευσης του είδους. Καθορισμός ανώτα-
του αριθμών ατόμων ανά σκάφος και αθροιστικά πα-
νελλαδικώς που μπορούν να αλιευτούν ανά αλιευτική 
περίοδο.

3. Εντατικότερους ελέγχους σε όλα τα στάδια 
αλίευσης και εμπορίας του είδους. 

4. Χρηματοδότηση μελετών από τους φορείς και τα 
υπεύθυνα τμήματα του υπουργείου μέσω του ΕΛΚΕ-
ΘΕ και των πανεπιστημίων για τα είδη εχινοδέρμων 
και την  ζωτικότητα του κόλπου της Νάουσας Πάρου.

5. Ενημέρωση των φορέων αλιείας σε όλη την Ελ-
λάδα σχετικά με την χρησιμότητα και την προστασία 
των εχινοδέρμων.

Όσο δεν προστατεύουμε τις περιοχές μας από φαι-
νόμενα υπερβολικής και παράνομης αλίευσής των 
ολοθούριων και σε συνδυασμό με την ελλιπή ενη-
μέρωση για την σπουδαιότητα των εχινόδερμων στη 
διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος υπάρχει τε-
ράστιος κίνδυνος υποβάθμισης και αλλοίωσης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Η έρευνα

Το μέλος του Ν.Ο. Νάουσας «Ναϊάς», Ιωάννης  
Χατζόπουλος, γράφει για την έρευνα που έγινε στον 
κόλπο της περιοχής:

«Τα μέλη του ναυτικού ομίλου «Ναϊάς» σε συνεργα-
σία με την ερευνητική ομάδα του τμήματος ωκεανο-
γραφίας και θαλασσίων βιοεπιστημών του πανεπιστη-
μίου Αιγαίου πραγματοποίησαν διήμερη έρευνα στις 1 
και 2 Μαΐου 2019 στον κόλπο της Νάουσας.  

Η ερευνητική ομάδα με υπεύθυνο καθηγητή τον 
Ιωάννη Μπατζάκα, τον ιχθυολόγο Εμμανουήλ Μπαρ-
δάνη, το φοιτητή Νικόλαο Δουκάκη και τους εθελο-
ντές Ιωάννη Μαλαματένιο, Εμμανουήλ Ραγκούση και 
Ιωάννη Χατζόπουλο προέβησαν σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο σε 17 σημεία σε αμμώδεις και βραχώδεις πυθ-
μένες του κόλπου. Οι μετρήσεις έγιναν με τετράγωνο 
πλαίσιο (10mΧ10m εμβαδού 100 μ2), με σκοπό να 
μετρηθούν όλοι οι οργανισμοί εντός του πλαισίου και 
ειδικότερα τα ολοθούρια (συλλογή, μέτρηση μήκους 
και βάρους καθώς και ταυτοποίηση ειδών). Τα σημεία 
επιλέχθηκαν τυχαία αλλά ομοιόμορφα διεσπαρμένα, 
με σκοπό να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
επιφάνεια του κόλπου. 

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για τον πλη-
θυσμό των ολοθουρίων και της βιοτικής κατάστασης 
του υδάτινου περιβάλλοντος του κόλπου της Νάουσας 
ελήφθησαν στις 31 Μαΐου και είναι πολύ ανησυχητικά. 
Σύμφωνα με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 
(λογισμικό Ogis) στα τρία είδη ολοθουρίων που κα-
ταγράφηκαν (holothurium tubulosa, holothurium poli, 
holothurium forskali) παρατηρήθηκε αυξημένη 
μείωση στα δύο από αυτά σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο από 60% (holothurium tubulosa, holothurium 
forskali). 

Ένας άλλος παράγοντας ανησυχίας ήταν ότι στα 8 
από τα 17 σημεία που διεξήχθη η έρευνα δεν 
εντοπίστηκαν καθόλου άτομα ολοθουρίων 
ενώ τα βάθη των σημείων αυτών ήταν κυρίως 
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Κίνδυνος στον κόλπο της 
Νάουσας 
Χάνονται... τα ολοθούρια
Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας, «Ναϊάς», με επιστολή του προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου με την υπερ-αλίευση των ολοθουριών από τον κόλπο της 
περιοχής, που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παραλιών, σε 
βυθούς και αμμουδιές, με μολυσμένη άμμο με λασπώδη υφή και έντονη 
δυσάρεστη οσμή.
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2-5 μέτρα, βάθη που συνήθως τα βρίσκουμε 
σε μεγάλους πληθυσμούς. Άλλος ένας παράγο-
ντας ανησυχίας είναι ότι στα 17 σημεία της έρευνας, 
οι επιστήμονες κατέγραψαν μεγάλο αριθμό 
νεκρών πινών (Pinna nobilis). Κατά μέσο όρο 
8/10 πίνες ήταν νεκρές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουν μικρό 
αριθμό ολοθουρίων και έτσι αντικρούονται οι μαρ-
τυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων για 
τη μεγάλη πληθυσμιακή αφθονία ολοθουρίων στον 
κόλπο της Νάουσας τα προηγούμενα έτη. Συνοψίζο-
ντας οι ανησυχητικοί μικροί αριθμοί ολοθουρίων του 
είδους Hol.Tubulosa και Hol. Forskali οφείλονται σε 
υπεραλίευση. Επισημαίνουμε την ανάγκη περισσότε-
ρων ερευνών για την συλλογή δεδομένων έτσι ώστε 
να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη εικόνα της μεταβο-
λής των πληθυσμών ανά τα έτη».

Τα αποτελέσματα…

Για το ίδιο θέμα ο εθελοντής της ομάδας που μετείχε 
στην παραπάνω έρευνα, Ιωάννης Μαλαματένιος, 
υποστηρίζει:

«Με μία απλή αναζήτηση, τόσο στο διαδίκτυο, όσο 
και στη σχετική με τη θαλάσσια βιολογία βιβλιογραφία, 
μπορεί εύκολα κάποιος να αναγνωρίσει τη σημαντικό-
τητα του ολοθούριου για τα θαλάσσια οικοσυστήματα 
και να αναλογιστεί τελικά, πόσο τυχεροί είμαστε στην 
περιοχή μας που το θαλάσσιο αυτό είδος ευδοκιμεί. 

Το πιο σημαντικό ίσως είναι, ότι τα ολοθούρια 
ασκούν σημαντική επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστη-
μα, καθώς συμβάλλουν στην ανακύκλωση της οργανι-
κής ύλης  και στη σταθεροποίηση των συνθηκών που 
επικρατούν στην επιφάνεια του πυθμένα. 

Για να το πούμε απλά λόγια, μοιάζει με ένα 
φυσικό φίλτρο το οποίο διαρκώς καθαρίζει 
και ανακυκλώνει των βυθό. 

Να το δούμε και με ένα παράδειγμα που προέρχεται 
από την πανεπιστημιακή έρευνα και το οποίο αποδει-
κνύει αυτές τις δυνατότητες του ολοθούριου. Μελέτη 
της σχολής γεωπονικών επιστημών του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, έδειξε, ότι οι οργανισμοί αυτοί αφαιρούν 
ένα μεγάλο ποσοστό ρυπαντικού φορτίου από το ίζη-

μα των ενυδρείων (το ποσοστό μείωσης του οργανι-
κού υλικού έφθασε στο 172,91% ενώ το ποσοστό του 
οργανικού άνθρακα έφθασε στο 114,85%).

Εγώ δεν είμαι υδροβιολόγος, αλλά μπορώ να πιστο-
ποιήσω εμπειρικά, καθώς βρίσκομαι στην θάλασσα 
σχεδόν 60 χρόνια, ότι στον κόλπο της Νάουσας το εί-
δος ευδοκιμεί και σε συγκεκριμένες μάλιστα περιοχές 
το συναντάμε σε μεγάλες ποσότητες στο βυθό. Επί-
σης, όλοι όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα στην πε-
ριοχή, έχουν γίνει μάρτυρες ενός γεγονότος, το οποίο 
για άλλη μια φορά αποδεικνύει, ότι στη χώρα μας το 
μέτρο μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα. Τα τελευταία χρό-
νια λοιπόν, το ολοθούριου υπεραλιεύεται στον κόλπο 
της Νάουσας από συγκεκριμένους αλιείς, διότι όπως 
αποδεικνύεται από δημοσιεύματα, αποτελεί πηγή ση-
μαντικών οικονομικών εσόδων για ορισμένους, καθώς 
το εξάγουν σε χώρες της Ασίας στις οποίες θεωρείται 
είτε εκλεκτό έδεσμα, είτε ακόμα και φάρμακο. 

Το ζήτημα όμως αυτής της υπεραλίευσης και εν 
πολλοίς καταστροφικής αλιείας, την οποία σημειώστε 
ότι πολλές φορές την έχει πιστοποιήσει το τοπικό Λι-
μεναρχείο,  είναι ότι αλλοιώνεται και σε πολλές 
περιπτώσεις ανατρέπεται δραματικά η αλυσί-
δα του τοπικού θαλάσσιου οικοσυστήματος, 
καθώς ένας εξαιρετικά χρήσιμος οργανισμός, 
όπως ανέφερα παραπάνω, τείνει να εξαλει-
φθεί. 

Το ζήτημα μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, καθώς 
ακόμα κι αν δεν γνωρίζαμε την οικολογική σπουδαιό-
τητα του ολοθούριου, το ότι υπάρχει σε τόσο μεγάλες 
ποσότητες σε ένα μικρό και κλειστό θαλάσσιο οικο-
σύστημα, όπως ο κόλπος της Νάουσας, δηλώνει ότι 
σε κάτι εξυπηρετεί, σε κάποια χρησιμότητα αποσκοπεί 
και κυρίως κάποια οικολογική ισορροπία ευνοεί. Διε-
ρωτώμαι αν ένας τόσο σημαντικός κρίκος της τοπικής 
οικολογικής αλυσίδας σπάσει, τι θα συμβεί στο άμεσο 
μέλλον; Ποιες θα είναι οι συνέπειες; Και ποιος τελικά 
θα αναλάβει τις ευθύνες; 

Νομίζω ότι αυτοί που θα ζημιωθούν πρωτίστως, δε 
θα είναι ούτε οι αλιείς που το υπεραλιεύουν, ούτε οι 
έμποροι που το εξάγουν στην Ασία, αλλά εμείς οι ίδιοι, 
οι ντόπιοι κάτοικοι. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτό θα 
συμβεί σε 5, 10 ή 20 χρόνια, αλλά η εμπειρία μας, μας 

έχει δείξει ότι όταν ένας κρίκος της αλυσίδας σπάσει 
τότε οι συνέπειες είναι δυσάρεστες και δραματικές. 

Αναρωτιέμαι ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις 
θάλασσές μας, τι θα γίνει αν εκλείψει εντελώς το 
ολοθούριο και επίσης αναλογιστείτε το μέγεθος της 
τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο του οικολογικού συστήματος του κόλπου της 
Νάουσας και τι θα συμβεί αν αυτό σταδιακά αλλοιω-
θεί και εντέλει υποβαθμιστεί ανεπανόρθωτα».

Οι πρώτες απαντήσεις

Οι πρώτες απαντήσεις στην επιστολή του Ν.Ο. Νά-
ουσας «Ναϊάς», είναι οι παρακάτω:

Από τη διεύθυνση και διαχείρισης αλιευτικών πόρων 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων στις 30/4/2019 έγινε γνωστό ότι:

«[…] Η Υπηρεσία μας μέχρι και τις 24/4/2019 έχει 
ενημερωθεί από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας 
για την έκδοση ενενήντα οκτώ (98) αδειών αλί-
ευσης ολοθούριων του γένους Holothuria spp, στο 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 
48/2018 (Α΄90) περί «Ρυθμιστικών μέτρων για την 
αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria 
spp», η άδεια αλίευσης έχει ισχύ από την 1η Νοεμ-
βρίου κάθε έτους ή, εφόσον εκδοθεί μετά την ημε-
ρομηνία αυτή, από την ημερομηνία έκδοσής της έως 
και την 30η Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους (…).

Σύμφωνα με την παρ. (…) προϋπόθεση για τη χο-
ρήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέ-
τει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία … να 
έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή 
δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως 
του μήκους του σκάφους και να τηρεί ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας (…).

Με την τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 2, και σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (…) , δόθηκε η δυ-
νατότητα στα αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέ-
τουν σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης 
(VMS) και δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
αλιείας (ERS) να χορηγηθεί άδεια αλίευσης 
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ολοθουρίων και να διενεργούν αλιεία από την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας έως τέλους 
Απριλίου 2019. Λόγω της εφαρμογής της παρέκ-
κλισης αυτής, η Υπηρεσία δεν έχει διαθέσιμα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία παραγωγής που να αφορούν στο 
σύνολο των αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια 
αλίευσης ολοθουρίων για όλη την ελληνική επικρά-
τεια. Μετά τις 22 Μαΐου 2019, δηλαδή για την επόμε-
νη αλιευτική περίοδο 1η Νοεμβρίου 2019 έως και 30 
Απριλίου 2020, τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν 
άδεια αλίευσης ολοθουρίων, πρέπει να τηρούν όλες 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. (…)».

Το λιμεναρχείο Πάρου στις 9/5/2019 απάντησε 
στον Ν.Ο. «Ναϊάς»:

«Σε συνέχεια του σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι 
με βάση το αρχειακό υλικό Υπηρεσίας μας κατά τις 
περιόδους 2017-2018-2019 διενεργήθηκαν περί 
τους 69 αλιευτικούς ελέγχους σε σημεία όπου δρα-
στηριοποιούνταν αλιείς με ειδική άδεια αλίευσης δο-
λωμάτων – ολοθούριων, ενώ βεβαιώθηκαν (21) εί-
κοσι μία παραβάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο 
αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ημερήσιας 
αλίευσης του είδους».

Η πρώτη δημοσίευση της «Φωνής»

Η «Φωνή της Πάρου» για την υπερ-αλίευση των βυ-
θών των νησιών μας είχε πρωτοσέλιδο θέμα και στις 
1/12/2017 υπό τον τίτλο: «Ναυμαχία αλιέων στην 
Αντίπαρο». Τότε η εφημερίδα μας είχε κάνει ρεπορτάζ 
με αφορμή επιστολή διαμαρτυρίας αλιέων από την 
Αντίπαρο.

Το να ασχολείται ολόκληρο σκάφος με επαγγελματί-
ες ψαράδες για να αλιεύσει είδη εχινόδερμου σκουλη-
κιού μόνο παλαβό και τρελό δεν είναι. Και αυτό διότι η 
τιμή του παραπάνω σκουληκιού που ζει στη λάσπη του 
βυθού μετά από επεξεργασία φτάνει στη λιανική 
πώληση τα 1100 ευρώ το κιλό, για ορισμένα 
είδη του!

Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω αλιεύματα είναι βρώ-
σιμα στην ασιατική κουζίνα, ενώ παρουσιάζουν αυ-
ξημένη ζήτηση και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, 
αφού δεν τα χρησιμοποιούν μόνο ως ένα ακριβό 
έδεσμα, αλλά φτιάχνουν και κρέμες καλλυντικών από 
αυτά.

Τα πλοθούρια, ή ολοθουροειδή, (Holothuroidea), εί-
ναι ομοταξία θαλάσσιων εχινόδερμων με μακρύ σώμα. 
Απαντώνται στις θερμές και εύκρατες θάλασσες. Είναι 
περισσότερα γνωστά με την κοινή ονομασία «αγγού-
ρια της θάλασσας», εξαιτίας

του σχήματός τους, που θυμίζει το ομώνυμο λαχανι-
κό. Κάτω από το δέρμα τους έχουν ενδοσκελετό. Ζουν 
μέσα στην άμμο ή σε ρωγμές βράχων αλλά και σε κο-
ραλλιογενείς υφάλους. Σε είδη που διαβιούν στο πέ-
λαγος, συνήθως ο σκελετός απουσιάζει. Μπορούν να 
αναπλάθουν μέρη του σώματός τους, τα οποία μερικές 
φορές αποκόπτουν για λόγους άμυνας. Ζουν συνήθως 
μοναχικά και τρέφονται με ζωικές ή φυτικές ουσίες 
τις οποίες βρίσκουν στη λάσπη του βυθού. Τρέφονται 
γενικά με απόβλητα στη βενθική ζώνη του ωκεανού. 
Η δίαιτά τους περιλαμβάνει νεκρή και αποσυντιθέμενη 
οργανική ύλη που βρίσκεται στη θάλασσα και στη λά-
σπη του βυθού. Τα «θαλασσινά αγγούρια» καταπίνουν 
ολόκληρη τη λάσπη του βυθού. Η σύλληψη της τρο-
φής γίνεται με τη βοήθεια των κεραιών τους.

Τέλος, στην Ελλάδα το είδος απαντάται στο στενό 
της Αντιπάρου, στον κόλπο της Νάουσας στις Κολυ-
μπήθρες, στον Παγασητικό κόλπο, στον Κορινθιακό 
κόλπο και στο στενό της Παροναξίας.

Η ζήτησή τους παγκοσμίως

Τα «θαλάσσια αγγούρια» είναι εδώδιμα σε ορισμέ-
νες χώρες της Ασίας και στην Κίνα εκτρέφονται σε ει-
δικά εκτροφεία. 

Σε χώρες, όπως τη Μαλαισία και την Ινδονησία χρη-
σιμοποιούνται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. 
Από αυτά φτιάχνουν επίσης λάδια, κρέμες και καλλυ-
ντικά. Πιστεύεται μάλιστα ότι τα ζώα περιέχουν όλα τα 

λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα στην επανόρθωση 
των ιστών. Ερευνάται η χρήση των ολοθουροειδών 
και στη θεραπεία της ελονοσίας. Τα ολοθούρια κατα-
ναλώνονται ακόμα για τις αφροδισιακές τους ιδιότη-
τες και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για τον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

Σε χώρες της Ασίας και της Αμερικής, το σωματικό 
τοίχωμα των ολοθουρίων χρησιμοποιείται για κατανά-
λωση σε μορφή χαπιού ή βράζεται και στη συνέχεια 
καταναλώνεται ο ζωμός, ο οποίος δρα ως τονωτικό. 
Επιπλέον χρησιμοποιούνται ευρέως όχι μόνο ως τρό-
φιμο, αλλά και για τη δημιουργία φαρμακευτικών προ-
ϊόντων και καλλυντικών. Στην Αυστραλία πολλές εται-
ρίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα ολοθούρια για 
την καταπολέμηση του κρυολογήματος, φτιάχνοντας 
διάφορα ιατρικά παρασκευάσματα. Συνεπώς, από την 
στιγμή που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι φυσικό 
η αλίευση των ολοθουρίων ολοένα να αυξάνεται προ-
κειμένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. 

Τα ολοθούρια αλιεύονται στις ασιατικές χώρες πάνω 
από 1.000 χρόνια . Ωστόσο, λόγω της όλο και μεγα-
λύτερης ζήτησης ολοθούριων από τα μέσα του 20ου 
αιώνα, οι αλιεία τους εντατικοποιήθηκε με αποτέλε-
σμα πολλά αποθέματα να εξαντληθούν οδηγώντας σε 
μια γεωγραφική επέκταση της αλιείας πέρα από τις 
πρωτογενείς περιοχές αλιείας. Σήμερα αλιεύονται σε 
παγκόσμια επίπεδο περισσότερα από 60 είδη ολοθού-
ριων με τα ετήσια συνολικά αλιεύματα (ολόκληρα τα 
ζώα) να είναι περίπου 100.000 τόνοι. 

Η αλιεία ολοθούριων στην ανατολική Μεσόγειο 
άρχισε στα τέλη του 1996 και επικεντρώθηκε κυρίως 
στα «H. Polii», «H. Tubulosa» και «H. Mammata», τα 
οποία μεταποιούνται τοπικά και στη συνέχεια εξάγο-
νται στις ασιατικές χώρες ως κατεψυγμένα, αποξηρα-
μένα και αλατισμένα προϊόντα. Οι κύριοι τύποι αλιείας 
ολοθούριων στην Μεσόγειο υπάγονται στην κλάση 
«S- Αλιεία» (μικρής κλίμακας, τοπική αλιεία εδραίων 
οργανισμών) με τη συλλογή των ατόμων να πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά με το χέρι, είτε με ελεύθερη 
κατάδυση είτε με τη χρήση καταδυτικής συσκευής και 
σύστημα παροχής αέρα (ναργιλές). Μια εναλλακτική 
προσέγγιση της εξαγωγής ολοθούριων προς τις ασια-
τικές χώρες, η οποία θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα 
του αποθέματος στην μεσόγειο αλλά και τα κοινωνι-
κά-οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτά είναι η 
εντατικοποίηση της καλλιέργειάς τους, τόσο σε χερ-
σαίες εγκαταστάσεις μέσα σε δεξαμενές, όσο και στην 
ανοιχτή θάλασσα σε κλωβούς κοντά σε υπάρχοντες 

κλωβούς καλλιεργούμενων ψαριών. Μάλιστα, η μέ-
θοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι στηρίζεται στην 
αρχή της πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας, η οποία 
ορίζεται ως η καλλιέργεια δύο ή περισσότερων υδρό-
βιων οργανισμών από διαφορετικά τροφικά επίπεδα 
στις ίδιες εγκαταστάσεις, με τρόπο ώστε να μιμείται 
την ροή ενέργειας των φυσικών οικοσυστημάτων. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η σίτιση ολοθούριων με τα 
σωματιδιακά απόβλητα που καθιζάνουν από ιχθυο-
κλωβούς μειώνει το συνολικό οργανικό φορτίο που 
απελευθερώνεται από την ιχθυοκαλλιέργεια, υποδει-
κνύοντας ότι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο προς 
την βιώσιμη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην 
Μεσόγειο, μέσα από μια οικοσυστημική προσέγγιση. 

Πρώτο θέμα
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Μια 
ανακοίνωση… 
και ένα 
μπράβο!

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
την περασμένη εβδομάδα δείχνει ότι κάτι δεν πάει 
καλά σε τούτο τον τόπο… Η ανακοίνωση αποδεικνύ-
ει ουσιαστικά την καθεστωτική αντίληψη που διέπει 
αρκετά άτομα στην πλειοψηφία του δήμου Πάρου. 

Αρκετοί εκ της δημοτικής πλειοψηφίας θεωρούν 
ότι επειδή έχουν στα χέρια τους τη διοίκηση του 
δήμου μπορούν να πολιτεύονται κατά τη δική τους 
λογική. Έτσι, δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουν ορ-
κιστεί ακόμα στέλνονται σε σεμινάρια που είναι για 
εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και ακόμα χει-
ρότερο στέλνονται στα σεμινάρια μόνο οι της πλειο-
ψηφίας. Λες και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπο-
λίτευσης ανήκουν σε κάποιον άλλον δήμο, και δεν 
ψηφίστηκαν από τους πολίτες της Πάρου.

Τα ίδια έγιναν και για την επίσκεψη υποψηφίου 
βουλευτή της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο. Ο 
υποψήφιος βουλευτής μίλησε σύμφωνα με το δελτίο 
Τύπου και τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν σε εκ-
δήλωση που του οργάνωσε ο ίδιος ο δήμος Πάρου. 
Με εξοπλισμό (καρέκλες, εξέδρες, βήμα ομιλητή, μι-
κροφωνικές εγκαταστάσεις κλπ) της δημοτικής αρ-
χής . Η ΚΔΕΠΑΠ λειτούργησε ακριβώς όπως θα λει-
τουργούσε για μία πολιτιστική εκδήλωση του νησιού. 

Η άλλη ιστορία –με το μπράβο του τίτλου μας- ξε-
κινάει από μία «ανώνυμη» σελίδα που υπάρχει στο 
διαδίκτυο με το όνομα του δήμου Πάρου (μυρωδιά 
οι του δήμου ότι αυτό είναι παράνομο και έπρεπε να 
έχουν ήδη καταφύγει στην εισαγγελία και στη δίω-
ξη ηλεκτρονικού εγκλήματος). Μυρωδιά ακόμα, ότι, 
μία ονομασία γεωγραφικού όρου εκχωρείται 
μόνο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης, πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη «ανώνυ-
μη» σελίδα χρησιμοποιεί ως τίτλο της το «ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΡΟΥ».

Η συγκεκριμένη «ανώνυμη» σελίδα (τίποτα στο δι-
αδίκτυο δεν είναι ανώνυμο), έχει μαζέψει αρκετούς 
χρήστες οι οποίοι ανεβάζουν διάφορα θέματα. Η σε-
λίδα δεν κάνει τίποτα κακό επί της ουσίας (και εγώ 
είμαι χρήστης της) με τη διαφορά ότι δεν είναι επί-
σημη και σ’ αυτήν έχει εισβάλει ο κάθε πικραμένος 
και ανεβάζει θέματα από διαφημιστική προβολή έως 
και ό,τι κάτσει γύρω του. Ο δήμος Πάρου, προφα-
νώς, αντιλήφθηκε ότι αυτό δεν είναι το πρέπον διότι 
εκτίθεται, καθώς όλοι στην αρχή -οι μη μυημένοι- πι-
στεύουν ότι είναι επίσημη σελίδα και έτσι δημιούργη-
σε μία άλλη επίσημη σελίδα. Αυτή η σελίδα στον ένα 
μήνα περίπου της δημιουργίας της πρέπει να ομο-
λογήσω ότι είναι αρκετά χρήσιμη. Πολλοί συμπολί-
τες μας μπαίνουν σ’ αυτήν, αναφέρουν προβλήματα, 
από κάψιμο λάμπας έως και πιο σύνθετο ζήτημα, και, 
υπάρχει σχεδόν άμεση απάντηση επίσημα. 

Θεωρώ ότι η επίσημη σελίδα του δήμου στο 
facebook είναι ένα θαρρετό και πολύ σημα-
ντικό βήμα και οφείλω να ομολογήσω ότι όπως 
τους «εγκαλώ» γι’ αυτά που καταγγέλλει η Λαϊκή Συ-
σπείρωση στην ανακοίνωσή της, ομοίως τους συγ-
χαίρω για την πρωτοβουλία τους.

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η δύναμη 
της αποχής, 
απειλεί το 
πολιτικό 
σύστημα

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια η αποχή των πολιτών από τις κάλπες. Σε 
λίγο, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους 
δε θα πηγαίνουν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. 

Άλλοι από πολιτική αδιαφορία, άλλοι από απο-
πολιτικοποίηση και αποστροφή από τα πολιτικά 
δρώμενα, και άλλοι για να πάνε για μπάνιο και 
ουζάκι. Κυριακή κοντή γιορτή, για να μετρήσουμε 
το ποσοστό της αποχής. Θα δοθούν πολλές εξη-
γήσεις, την επόμενη μέρα για να αιτιολογήσουν τις 
συμπεριφορές που οδηγούν σε απολιτικοποίηση 
και αποχή. Όμως περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει 
να εξεταστεί, εκτός από διάφορους εξωγενείς πα-
ράγοντες, πόσο συμμετέχουν και τα πολιτικά κόμ-
ματα με τη συμπεριφορά τους, οδηγώντας τους 
πολίτες στην πολιτική αδιαφορία και αποχή από τις 
κάλπες, και μετά να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα 
για την κατάσταση που τα ίδια δημιούργησαν. 

Το λάθος που γίνεται από πολιτικούς και εκλο-
γικούς αναλυτές, είναι να αποδίδεται η αποχή σε 

νέκρωση ή απουσία κάθε πολιτικού αισθητηρίου 
των ψηφοφόρων και ιδιαίτερα των νέων. Το ότι 
κρύβει την ανάγκη αλλαγής των πραγμάτων πο-
λιτικών και κοινωνικών, όλων όσων επιθυμούν τη 
διαφοροποίηση από την καταθλιπτική καθημερινό-
τητα, λαμβάνονται υπόψη στις εξηγήσεις;

Το ότι ζούμε στην εποχή της ολοκληρωτικής 
επικοινωνίας, με δυσδιάκριτα τα όρια της ψευδούς 
προπαγάνδας και των μεθόδων της που διαπλέκο-
νται σε τέτοιο βαθμό που οι πολίτες δεν διακρίνουν 
εύκολα, αλλά που μετά από λίγο αποδεικνύεται το 
αναληθές, πόσο συμβάλλουν στην αναξιοπιστία 
του πολιτικού συστήματος;

Στις μέρες που ακολουθούν, μετά την Κυριακή 
των εκλογών, τα συναισθήματα των πολιτών θα 
είναι αντιφατικά. Κάποιοι θα είναι νικητές και τρο-
παιούχοι των βουλευτικών προνομίων και κάποιοι 
θα είναι ηττημένοι και αρκετοί θα περάσουν το κα-
τώφλι του ταμείου ανεργίας! 

Αντίθετα, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τη 
νίκη ή ήττα των πολιτικών. Τους ενδιαφέρει μόνο 
στο βαθμό που το αποτέλεσμα συνδέεται με τα 
πολύ συγκεκριμένα δικά τους συμφέροντα. Παρά 
το γεγονός ότι η μεγάλη δύναμη της αποχής, δημι-
ουργεί ανασφάλεια, απογοήτευση και εκνευρισμό, 
στο πολιτικό σύστημα, οι ευμετάβλητες θέσεις που 
εκφράζουν τους υποχρεώνουν να φαίνονται ανα-
ξιόπιστοι στα μάτια των ψηφοφόρων τους. 

Σήμερα η αποχή των πολιτών, από τις κάλπες 
ως στρατηγική επιδίωξη πολιτικού κόμματος, είναι 
τραγικό λάθος. Εγκυμονεί κινδύνους πολιτικής επι-
βίωσης ολόκληρου του πολιτικού συστήματος και 
των πολιτικών προσώπων.

Τα πολιτικά κόμματα, στο σύνολο τους, θα πρέ-
πει να πολεμήσουν, την αποχή των πολιτών από 
τις κάλπες, διαφορετικά δεν θα βρίσκουν πρόθυμο 
ακροατήριο. 

Οι πολίτες θα πρέπει από τη δική τους πλευρά 
να στείλουν στη βουλή πρόσωπα που εγγυώνται 
ότι δεν θα μετατραπούν σε «πρόθυμους» και «χρή-
σιμους ηλίθιους» για να κρατήσουν τα προνόμια, 
ενώ παράλληλα απαξιώνουν την πολιτική.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

«Μάλλον 
δεν έχουν 
καταλάβει…»

Στις 7 Ιουλίου 2019 δημοσιοποιήθηκε από τον δη-
μοτικό συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
δελτίο Τύπου για ενέργειες που έγιναν από τη δημο-
τική αρχή.

Το δελτίο Τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, 
έχει ως εξής:

«Η Πάρος παραδομένη χειρότερα από ποτέ στα 
προβλήματα της, με μια δημοτική αρχή που παρακο-
λουθεί αμήχανα πόσοι ανεβοκατεβαίνουν στα καρά-
βια, επιτελώντας με αυτόν τον τρόπο το «αναπτυξι-
ακό» της όραμα και αναβαθμίζοντας όπως λέει, την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων!!! 

Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος εξακολουθεί να θεωρεί 

το Δήμο κομματικό γραφείο του βουλευτή και πλέον 
υπουργού εργασίας Γ. Βρούτση, παραχωρώντας του 
τη δημοτική περιουσία (βάθρα, καθίσματα, μικροφω-
νική) για τις προσωπικές προεκλογικές του ανάγκες. 
Προφανώς ο Δήμος και πρέπει να στηρίζει και να δι-
ευκολύνει την πολιτική δράση των κομμάτων (πλην 
των φασιστικών μορφωμάτων). Άλλο όμως αυτό και 
άλλο η στήριξη του κάθε υποψήφιου με στόχο την 
προσωπική του προβολή και εκλογή.

Αλλά ο Μ. Κωβαίος θεωρεί τον Δήμο και δικό του 
μαγαζί. Έτσι χωρίς να ενημερώσει την αντιπολίτευση 
αποφάσισε να πάνε σε ενημερωτική ημερίδα για τη 
νέα νομοθεσία της λειτουργίας των δήμων με κά-
λυψη εξόδων και ημερήσια αποζημίωση(!) σημερινοί 
δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και νεοεκλεγμένοι που 
ακόμα δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι! 

Αυτό είναι το ύφος της εξουσίας και το ήθος 
της συναίνεσης του Δημάρχου.

Σύντομα όμως θα διαπιστώσει ότι κάνει σε 
κάθε περίπτωση μεγάλο λάθος».
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Εξοχικό στις 
Κυκλάδες

Αυξημένες κατά 54% εμφανίστηκαν κατά το πρώτο 
φετινό εξάμηνο οι αγοραπωλησίες εξοχικών κατοικι-
ών σε επιλεγμένα νησιά των Κυκλάδων, όπως προκύ-
πτει από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων 
του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως σημειώνει, σε σχετική ανάλυση για την αγο-
ρά εξοχικών κατοικιών, η εταιρεία πιστοποιημένων 
εκτιμητών ακινήτων «Geoaxis Property & Valuation 
Services», η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται 
από χώρες του εξωτερικού. Μέρος εξ αυτών μάλιστα 
κινείται στην αγορά όχι μόνο για την απόκτηση εξοχι-
κής κατοικίας, αλλά και για τη λήψη της άδειας παρα-
μονής για πολίτες εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο του σχετικού 
προγράμματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τριμήνου, οι εισ-
ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την απόκτηση 
ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 130% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Πρόκειται για μια ση-
μαντική εξέλιξη, καθώς καταδεικνύει τη διάρκεια που 
έχει η πορεία προσέλκυσης σημαντικών κεφαλαίων 
από ξένους επενδυτές, δεδομένου ότι το 2018 η σχε-
τική αύξηση είχε ξεπεράσει το 172%.

Σύμφωνα με την «Geoaxis», και την έντυπη «Κα-
θημερινή» στις 13/7/2019, ανοδικά κινούνται πλέον 
και οι τιμές πώλησης εξοχικών κατοικιών, με τη μεγα-
λύτερη αύξηση να καταγράφεται φέτος στη Σαντορί-
νη. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνε-
ται σε 1.820 ευρώ/τ.μ. (η τιμή δεν αφορά τα ακίνητα 
μοναδικής αρχιτεκτονικής στην Καλντέρα του νησιού 

ή πολυτελείς κατασκευές), σημειώνοντας άνοδο της 
τάξεως του 2,45%. Στην Κέα, η άνοδος των τιμών 
φέτος ξεπερνάει το 2% και διαμορφώνεται σε 1.665 
ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο. Αντίστοιχα, στη Μύκονο, 
η μέση τιμή πώλησης συμβατικών κατασκευών εξο-
χικών κατοικιών διαμορφώνεται σε 2.200 ευρώ/τ.μ., 
ενισχυμένη κατά 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στην 
Πάρο το μέσο κόστος διαμορφώνεται σε 1.800 
ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια άνοδο της 
τάξεως του 1,35%. Στην Κύθνο, το κόστος μιας 
μέσης εξοχικής κατοικίας ανέρχεται φέτος σε 1.340 
ευρώ/τ.μ., αυξημένο κατά 1,15% σε σχέση με το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 
10%-15% της αγοράς αφορά πολυτελείς κατοικίες, το 
κόστος των οποίων κινείται σαφώς υψηλότερα, ενώ 
παράλληλα υψηλότερο είναι και το ποσοστό της ετή-
σιας αύξησης των τιμών. Άλλωστε, στην περίπτωση 
των συμβατικών εξοχικών κατοικιών, οι τιμές ξεκίνη-
σαν να αυξάνονται και μάλιστα οριακά μόλις πέρυσι, 
έπειτα από μία δεκαετία συνεχούς μείωσης. Στον αντί-
ποδα, η αγορά των πολυτελών εξοχικών κατοικιών 
είχε ξεκινήσει να σταθεροποιείται ήδη από το 2016, 
σημειώνοντας τις πρώτες αυξήσεις τιμών (κυρίως σε 
Μύκονο και Σαντορίνη και λιγότερο σε άλλα νησιά) 
ήδη από το 2017.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ξυλά, επικεφαλής της 
Geoaxis, «οι αυξητικές τάσεις στην αγορά παραθε-
ριστικών κατοικιών θα συνεχιστούν για ολόκληρο το 
2019-2020, όσο τα σημάδια ανόδου του τουριστικού 
ρεύματος εξακολουθούν και είναι ισχυρά και η οικο-
νομία της χώρας διατηρεί τη σταθεροποιητική της 
πορεία». Κατά τον ίδιο, η Μύκονος και η Σαντορίνη 
θα συνεχίσουν να αποτελούν τους πλέον δημοφιλείς 
προορισμούς και να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ μικρότερα και χαμηλό-
τερης τουριστικής ανάπτυξης νησιά είναι πιθανό να 
πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια (π.χ. Μήλος, 
Σέριφος).

Τα νέα της 
δημοτικής 
βιβλιοθήκης 
Πάρου

Τρεις εκδηλώσεις πραγματοποίησε η δημοτική βιβλι-
οθήκη, «Γ. Γκίκας», κατά την Άνοιξη του 2019 και αυτές 
ήταν: 

- «Φουφήχτρα, η μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα», 
αφήγηση παραμυθιού με την Μαρουσώ Περιπάνου, 
στις 6/3/2019

- «Δεν είναι απλά πέτρες, είναι η ζωή μας», με την 
Ιωάννα Παναγιωτοπούλου και την Χριστίνα Πιλάτου, 
στις 15/3/2019. Η εκδήλωση ανήκει στον κύκλο «Εκ-
κολαπτόμενοι επιστήμονες» όπου δίνεται η δυνατό-
τητα σε νέα παιδιά να παρουσιάσουν τον τομέα που 
γνωρίζουν καλύτερα μέσα από τις εξωσχολικές τους 
δραστηριότητες.

- «Συνεργατική βιωματική αφήγηση παραμυθιού» με 
την Αθηνά Χειμαριού, στις 20/3/2019

Τέλος, συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Διαβάζοντας για 
τους άλλους», που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος, 
όπου εθελοντές αφηγητές διαβάζουν καθημερινά λο-
γοτεχνία στους τροφίμους του Γηροκομείου. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

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

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, πωλείται 

δυάρι 50 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 41461

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 

στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 

µήνες ή όλο το χρόνο από Ελληνίδα, 

από το Σεπτέµβριο και µετά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 694 293 1627

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

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

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22765, 6974 

945 215

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 

κυλικείο του αεροδροµίου της Πάρου 

µε γνώσεις µπουφέ. Απαραίτητη η 

γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. 

Τηλ. 6982 925 141

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 

κατάστηµα τεντών και ειδών σκίασης 

«Νταλαφούρας» στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητες οι τεχνικές γνώσεις 

πάνω στο αντικείµενο. Τηλ. 22840 

52582, 6934 741 385

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, αναλαµ-

βάνει καθαρίσµατα σε σπίτια, µαγαζιά, 

βίλλες, κήπους, κότερα. Τηλ. για 

πληροφορίες: 0030 6944 081 190

Αναγγελία γάμου
Ο Πίττης Ιωάννης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας το γένος Σκράκκου, που 

γεννήθηκε στα Πετρανά Κοζάνης και κατοικεί στην Πάρο και η Καπούτσου Πα-

ρασκευή του Ιακώβου και της Αικατερίνης το γένος Βλάχου, που γεννήθηκε στο 

Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 24 Αυγούστου 

2019 στον ιερό ναό Αγ. Παρασκευής στο Μαράθι της Πάρου.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

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

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ



 | 13www.fonitisparou.gr Απόψεις-ειδήσεις

Καλαμιώνες 
και διαχείριση

Πολλές φορές βλέπουμε άγρια βλάστηση από κα-
λαμιώνες, να επεκτείνονται σε δρόμους που οδηγούν 
σε κατοικίες και δυσχεραίνουν την πρόσβαση, ενώ οι 
κάτοικοι διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της περι-
οχής τους και ζητούν να υπάρξει μέριμνα καθαρισμού 
και κοπής αυτών.

Οι καλαμιώνες πολλές φορές αποτελούν σημείο πα-
ραμονής ερπετών, τρωκτικών, ενώ γίνονται και εστίες 
ρύπανσης, από την ρίψη σκουπιδιών και άλλων άχρη-
στων αντικειμένων. Ο παράγων άνθρωπος και πάλι 
που μόνο ζημιά προκαλεί στο οικοσύστημα.

Αντίστοιχα, η περισυλλογή των καλαμιών αποτελεί 
μια επικερδή εργασία, αφού σε πολλές περιοχές της 
χώρας, αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με το επάγγελ-
μα αυτό, εμπορευόμενοι το φυτό αυτό, αφού δουλεύ-
ουν καθημερινά στους καλαμιώνες, όπου αφθονούν. 
Ταξιδεύοντας σε κάποιες περιοχές στα ενδότερα της 
χώρας, βλέπουμε σε πολλά σημεία του οδικού και 
αγροτικού δικτύου, να συναντάμε συνεργεία που κό-
βουν καλάμια, δημιουργώντας στοίβες από δεμάτια 

καλαμιών, που περιμένουν να «φύγουν» σε άλλες πε-
ριοχές. 

Με πριόνια και αλυσοπρίονα τα καλάμια κόβονται, 
τεμαχίζονται, δένονται σε δεμάτια και φορτώνονται σε 
τρακτέρ ή φορτηγά, για να μεταφερθούν κατόπιν σε 
αγοραστές αγροτικών κατά το πλείστον περιοχών, κυ-
ρίως της Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας. Αποτελούν 
δε ένα καλό εισόδημα, για αυτούς που τα εμπορεύο-
νται. Η διαχείριση όμως των καλαμιώνων, απασχολεί 
έντονα τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές 
κοινωνίες, λόγω των κινδύνων από πυρκαγιές, που 
προέρχονται από την αλόγιστη καύση των καλαμιών, 
κυρίως την άνοιξη. Ωστόσο, οι καλαμιώνες είναι τόσο 
ανθεκτικοί, που ακόμα μετά από την καύση τους, θα 
αναγεννηθούν ξανά. Ο στόχος όμως των υπηρεσιών 
είναι, η εξάλειψη της παράνομης καύσης των καλα-
μιώνων, που σημαίνει και εξάλειψη του κινδύνου από 
πυρκαγιές.

Η καταλληλότερη εποχή συγκομιδής για το καλά-
μι είναι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τότε το 
καλάμι είναι παγωμένο και στεγνό από χυμούς και 
έτσι αντέχει στην επεξεργασία του. Χρησιμοποιείται 
ως μέσο στήριξης φυτών, σε ελαφριές και ανθεκτικές 
κατασκευές, όπως καλύβες, θερμοκήπια, κλπ. Ο δε 
κύκλος ζωής του, είναι τα τρία χρόνια περίπου. Έχει 
την ικανότητα, να λυγίζει στους ανέμους και να μην 
κινδυνεύει να σπάσει. Επίσης οι καλαμιώνες, κρατάνε 
τα επικλινή και σαθρά εδάφη, με τις ανθεκτικές τους 
ρίζες. 

Ακόμα, σε παραλίμνιες περιοχές, αποτελούν μια ση-
μαντική, ιδιαίτερης κατηγορία βλάστησης, καθώς υπο-
στηρίζει πλούσια βιοποικιλότητα, όπως πουλιά, μικρά 
θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια και έντομα. Επιπλέον, λει-
τουργεί ως φίλτρο για την λίμνη και αποτελεί κρίσιμο 
στοιχείο, για την αναπαραγωγή των ψαριών. Ενώ ευ-
νοεί ακόμα και την αναπαραγωγή των ειδών της ορνι-
θοπανίδας και γενικά το οικοσύστημα. 

Έτσι, βλέπουμε τη χρησιμότητα των καλαμιώνων και 
πως μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτούς. Ακόμα η 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των καλαμιώνων, 
αποτελεί ένα σημαντικό έργο, με πολλά οφέλη για τις 
τοπικές κοινωνίες, αλλά χρειάζεται επιστημονική γνώ-
ση και εμπειρία για τον σχεδιασμό διαχείρισης.            

Παναγιώτης Δημόπουλος

Σε 
ασυναγώνιστες 
τιμές τα γνήσια 
Παριανά τυριά

Το γνωστότερο συνεταιριστικό τυρί στην Πάρο ήταν 
η γραβιέρα από την εποχή του τυροκομείου στον Πρό-
δρομο. Με τη δημιουργία του νέου τυροκομείου της 
τότε Ένωσης (Αγροτικός Συνεταιρισμός) στην Παροι-
κιά, το 2001, έγινε μια προσπάθεια παραγωγής κι άλ-
λων τυροκομικών προϊόντων, με βάση κυρίως τα τυριά 
που παράγονταν στην Πάρο με παραδοσιακό τρόπο.

Το φρέσκο παριανό γάλα, συλλεγόμενο από τις φάρ-
μες του νησιού ερχόταν πολύ σύντομα για τυροκόμι-
ση στο σύγχρονο εργοστάσιο της ΕΑΣ. Το προσωπικό 
του τυροκομείου με πολύ μεράκι, αφοσίωση και αγάπη 
για τη δουλειά τους, δημιούργησαν μια αξιοζήλευτη 
γκάμα τυροκομικών προϊόντων, δουλεύοντας πάνω σε 
αυθεντικές παριανές συνταγές, προσαρμοσμένες στις 
σύγχρονες πρακτικές υγιεινής κατά την παραγωγή.

Αν λοιπόν η γραβιέρα αποτελούσε το κατ’ εξοχήν 
γνωστό παριανό τυρί, το κεφαλάκι που δημιουργήθη-
κε (κεφαλοτύρι) έμελλε να γίνει αυτό που λέμε «Τυρί 

μας και καμάρι μας». Για χάρη του μας είχε επισκεφτεί 
Γιαπωνέζικη τηλεοπτική εκπομπή προκειμένου να μά-
θει τον τρόπο παρασκευής του και τι ήταν αυτό που το 
έκανε τόσο ξεχωριστό και γευστικά ιδιαίτερο. Ο πα-
ριανός καταναλωτής το εμπιστεύτηκε και το αγάπησε, 
αφού πλέον μπορούσε να το απολαύσει ως επιτραπέ-
ζιο για σαγανάκι, αλλά και τριμμένο.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, προκειμένου να 
ευχαριστήσει τον παριανό καταναλωτή για την προτί-
μηση του, αλλά να δώσει και τη δυνατότητα και στον 
επισκέπτη να το δοκιμάσει, το διαθέτει στο τυροκομείο 
του στην τιμή των 7,5 ευρώ το κιλό (λιανική πώληση). 
Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα σούπερ μάρκετ και 
λοιπά καταστήματα.

Οδός Λ/γου 
Γεώργιου Β. 
Γράβαρη

Παραθέτω απόσπασμα  που σχετίζεται με την 
αιματηρή μάχη που διεξήχθη στο Πέτσοβο νοτι-
οανατολικά της Σερβίας κοντά στα βουλγαρικά 
σύνορα, στις 15 Ιουλίου 1913.

«[…] Ήτο νύκτα ακόμη, ότε ήρχισεν ο συναγερ-
μός της τρίτης Μεραρχίας. Δεν είχεν ακόμη ξη-
μερώσει. Εκείνην, την στιγμήν ηκούσθησαν πυ-
κνοί πυροβολισμοί όπλων πεζικού προς το άκρον 
αριστεράν της Μεραρχίας πλησίον του χωριού 
Μητσομήντζη, εις τα υψώματα του οποίου είχε 
μείνει από της χθες ο λόχος του μηχανικού υπό 
τον Γράβαρην. Οι Βούλγαροι κατόρθωσαν την 
νύκτα να εισχωρήσουν εντός της χαράδρας αρι-
στερά του λόφου 1450 απαρατήρητοι και κατά 
την χαραυγήν να φανούν προ των Ελληνικών 
κλιμακίων των προφυλακών του μηχανικού. 
Ήτο η ώρα, κατά την οποίαν διενέμετο εις τους 
στρατιώτας το πρωινόν ρόφημα, το τσάι και την 
στιγμήν κατά την οποίαν ο επιλοχίας τους εκά-
λει εις γραμμήν, ο φρουρός του άκρου φυλακίου 
παρετήρησε κάτω από μίαν λόχμην να προβάλ-
λουν δύο Βούλγαροι. – Βούλγαροι! Εφώναξεν 
εξαφνικά. Εις τα όπλα! Εις το άκουσμα αυτό το 
ανέλπιστον οι στρατιώται αφήκαν  το ρόφημα 
και ήρπασαν τα όπλα, υποδεχθέντες με ομομ-
βροντίαν πυροβολισμών τους επερχόμενους 
Βουλγάρους. Οι τελευταίοι είχαν την λόγχην εφ’ 
όπλου και ώρμησαν κατά των θέσεων μας υπό 
τους ήχους των τυμπάνων των, με αγρίας φω-
νάς και αλαλαγμούς.   

Η θέσις του λόχου ήτο δεινή. Αλλά δεινοτέρα 
θα ήτο όλης της Μεραρχίας, εάν ο εχθρός κα-
τώρθωνε να καταλάβη τον λόφον αυτόν, οπότε 
θα απέκλειε την όλην υποχώρησιν αυτής προς 
δυσμάς και νότον. Ο διοικητής του λόχου λο-
χαγός Γράβαρης, ενόησεν όλον το μέγεθος του 
κινδύνου, αλλά και όλον τον όγκον της ευθύνης, 
η οποία εβάρυνεν αυτόν και τους άνδρας του. 

Εδώ θα πεθάνουμε όλοι, παιδιά, εφώναξε 
στους άνδρας του λόχου. Και ταυτοχρόνως δι-
έταξε τα άκρα κλιμάκια να υποχωρήσουν και να 
καταλάβουν την κορυφή της λοφοσειράς.   

Όταν δε οι Βούλγαροι, μετά πεισματώδη αγώ-
να, κατόρθωσαν να πλησιάσουν και σχεδόν να 
τους κυκλώσουν, ο ιπποκόμος του προσέτρεξε 
με το άλογο του δια να τον σώση.

Δεν φεύγω εγώ απ’ εδώ, είπε…, πήγαινε! Και 
δεν έφυγε. Μια σφαίρα τον έβρε εις την κεφα-
λήν και τον άφηκε νεκρόν (…)».

*2η αναφορά (1η στο τεύχος 464 της Φωνής 
της Πάρου, στις 13 Ιουλίου 2018) 

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 17) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό Μαρίας Ναυ-

πλιώτη έως την οδό Μαντώς Μαυρογένη. 
Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας 
Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Όταν η Πάρος 
είχε στεριά με 
Αντίπαρο και 
Νάξο!

Πριν από περίπου 20.000 χρόνια, ξεκίνησε το τέλος 
του τελευταίου παγετώνα. Μέχρι πριν από 11.000 
χρόνια γίνονταν ακόμα εκτεταμένες τεκτονικές ανακα-
τατάξεις και ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης, γεγο-
νότα που έχουν μείνει σε θρύλους κι έτσι από στόμα 
σε στόμα έφτασαν ως τις μέρες μας οι διάφοροι κα-
τακλυσμοί που αναφέρονται στις μυθολογίες πολλών 
λαών του πλανήτη. Τα τελευταία 20.000 χρόνια η 
στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει περίπου 130 μέτρα.

Τότε, ένα μεγάλο μέρος των κεντρικών Κυκλάδων 
ήταν ενωμένο μεταξύ του. Δηλαδή, τα νησιά: Άνδρος, 
Τήνος, Μύκονος, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Ίος, Σίκινος, 
Φολέγανδρος ήταν ένα ενιαίο κομμάτι γης, το οποίο 
άρχισε να χωρίζεται βαθμιαία, όπως ανέβαιναν τα νερά 
και τα ψηλότερα μέρη και βουνά απομονώθηκαν και 
έγιναν νησιά. Μελετώντας το Αιγαίο και γνωρίζοντας 
τις σχετικές μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και 
του επιπέδου της ακτής μπορεί κανείς να αναζητήσει 
και να βρει με επιτυχία, ναυάγια και κατασκευές και να 
υπολογίσει περίπου πότε κατασκευάστηκαν ή βούλια-
ξαν και ποιό σκοπό, πιθανώς, εξυπηρετούσαν.

Το νησί Δεσποτικό, η Αρχαία Πρεπέσινθος, που ανα-
φέρεται από τον Στράβωνα και τον Πλίνιο, κατά τη 
Ρωμαϊκή περίοδο και πριν, ήταν ενωμένο με την Αντί-
παρο. Στη βόρεια παραλία, φαίνονται πολύ καθαρά, 
λαξεύσεις στο υπόστρωμα του βράχου στα ρηχά, οι 
οποίες «χάνονται» μέσα στη Γη και έχουν κατεύθυνση 
προς τον χώρο Μάνδρα, όπου έχουν βρεθεί εξαιρετικά 
αρχαιολογικά ευρήματα, που χρονολογούνται από το 
1.000 π.Χ.. Αυτές οι λαξεύσεις, στις οποίες είχε ανα-
φερθεί ο αρχαιολόγος, Χρ. Τσούντας, από τη δεκαετία 
του 1890 και ο Rubensohn, στις αρχές του 20ου αιώ-
να, αποτελούν έκτοτε άλυτο αρχαιολογικό μυστήριο.

Μοιάζουν με αυτές του Δριού και του Βουτάκου, 
στην νοτιο-ανατολική και νοτιο-δυτική Πάρο, τους 
γνωστούς, λανθασμένα και ως «νεώσοικους» του 
Δριού (σ.σ.: νεώσοικος= οίκος της νηός / νεώς, ναύς= 
πλοίο). Παρά ταύτα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 
οι λαξεύσεις του Δεσποτικού αλλά και οι άλλες, ούτε 
ως προς την κατασκευή, ούτε ως προς την κλίση, ούτε 
την έκταση, τον αριθμό, την τεχνοτροπία, το μήκος, 
ούτε -κυρίως- ως προς τη φορά τους σε σχέση με την 
ακτογραμμή, έχουν καμία σχέση με νεώσοικους.

Τα διαβρωμένα υπολείμματα αρχαίων τεχνικών έρ-
γων στη νότια Πάρο, σκεπασμένων σήμερα από τα 
νερά της θάλασσας με το μήκος τους να ξεπερνά τα 
300 μέτρα, μοιάζουν περισσότερο με οδηγούς/ράγιες, 
για την ελεγχόμενη κύλιση βαρέων αντικειμένων. Δη-
λαδή, τοποθετούνται μέσα φάλαγγες, («κατρακύλια» 
που λέμε σήμερα στα καρνάγια) και με τη βοήθεια ζω-
ϊκού λιπαντικού (άλειμμα) στα τοιχώματα, για να γλι-
στρήσει ο φάλαγγας, τοποθετούμε επάνω μία παλέτα, 
που φέρει ένα μεγάλο όγκο μαρμάρου 10-15 τόνων, 
όπως αυτούς που βλέπουμε στα εγκαταλελειμμένα 
ημίεργα στα λατομεία, στο Μαράθι της Πάρου. 

Ο ωκεανογράφος-βιολόγος, επαγγελματίας δύ-
της και μηχανικός εναλίων έργων με μεταπτυχιακές 
σπουδές στις ύφαλες τεχνικές κατασκευές, Πέτρος 
Νικολαΐδης, υποστήριζε: «Εκτιμώ, πως είναι πολύ 
απίθανο να είχαν δαπανήσει κυριολεκτικά χιλιάδες 
εργατώρες να κατασκευάσουν αυτά τα έργα σε δύο 
τρεις θέσεις γύρω από την Πάρο και στην Πρεπέσιν-

θο, χωρίς αυτό να είχε σχέση με μεγάλη οικονομική 
δραστηριότητα της εποχής τους: το μάρμαρο.

Πριν από 11.000 – 11.500 χρόνια η Πάρος με τη 
Νάξο ήταν ενωμένες. Το μέγιστο βάθος ανάμεσά 
τους σήμερα είναι 35 μέτρα. Το στενό μεταξύ Πάρου 
– Αντιπάρου ήταν ακόμα στεριά πολύ πιο πρόσφατα 
στο χρόνο, έως 7.200 χρόνια πριν. Τότε, άρχισε να 
δημιουργείται ένα παλιρροϊκό, θαλάσσιο «ποταμάκι», 
όπως στο στενό του Ευρίπου. Έτσι εξηγείται και η 
πολύ μεγάλη αλιευτική δραστηριότητα στο Σάλιαγκο, 
χωρίς χρήση αγκιστριών αλλά με την χρήση καμα-
κιών και διβαριών.

Υπάρχει κι ένα τείχος, ολότελα σκεπασμένο από τα 
νερά, που ενώνει την Πάρο με την Αντίπαρο. Το τείχος 
είναι σε τέτοιο βάθος, που υπολόγισα, ότι πρέπει να 
είχε αρχίσει να χτίζεται την εποχή πριν την ακμή του 
Σάλιαγκου. Δηλαδή, όταν άρχισαν να χάνουν την επα-
φή με την αντίπερα «όχθη», άρχισαν να τοποθετούν 
μεγάλες πέτρες στο κατακλυζόμενο στενό και όπως 
ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας, προσέθεταν και 
άλλες Έτσι δημιουργήθηκε σιγά-σιγά μια λιθοδομή, 
ένα τείχος-γέφυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βρήκα 
και κάποιες ασυνέχειες στο τείχος.

Το ελαφρά οφιοειδές αρχαίο «τείχος»-γέφυρα, στο 
μέσο της φωτογραφίας, που ένωνε την Πάρο με την 
Αντίπαρο, τώρα κάτω από τα νερά του Αιγαίου. Οι πε-
ριοχές με πιό σκούρο χρώμα είναι φυκιάδες Ποσει-
δωνίας. Το βάθος της θάλασσας εδώ είναι 5,50 – 6 
μέτρα. Η διατομή του τείχους είναι σχήματος τραπε-
ζίου. Η στέψη της λιθορριπής αυτής βρίσκεται στα 
-3 μέτρα. Οι πέτρες κατά μέσο όρο έχουν βάρος, όσο 
μπορεί να σηκώσει και να κουβαλήσει ένας άνθρω-
πος, περίπου 25-30 κιλά.

Το αμέσως από πάνω νησί είναι το Ρεμματονήσι, 
«νησί Γουλανδρή» και πιο πάνω ο Σάλιαγκος, όπου 
έχει πιστοποιηθεί μια από τις αρχαιότερες παρουσί-
ες ανθρώπου στο νότιο Αιγαίο, τουλάχιστον από το 
6.400 χρόνια πριν, οπότε υπολογίζεται ότι υπήρχε 
εκεί μια σχετικά μεγάλη για εκείνα τα χρόνια αποικία 
περίπου 300 ανθρώπων, υποστηρίζει ο Colin Renfrew 
(τώρα λόρδος), που έκανε τις ανασκαφές εκεί και στο 
Πυργάκι το 1964».

Η ενωμένη Παροναξία!
Η Δήλος, η Ρήνεια και η Μύκονος ήταν ένα από τα 

τελευταία ενιαία κομμάτια ξηράς ενός τεράστιου νη-
σιού που δέσποζε κάποτε στο κεντρικό Αιγαίο. 

Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, η θάλασσα που 
εισχωρούσε διαρκώς στην ξηρά διαχώρισε τις ακτο-
γραμμές των τριών νησιών, σχηματίζοντας σιγά σιγά 
την εικόνα που αντικρύζουμε σήμερα στον χάρτη. Λίγο 
πιο νότια, η ενωμένη Παροναξία, είχε και αυτή την 
ίδια μοίρα. Η θάλασσα τη σκέπασε αφήνοντας να ξε-
προβάλουν τα δύο νησιά. Ο καιρός κύλησε, οι μνήμες 
σβήστηκαν, ώσπου το καλοκαίρι του 2002 μια ομάδα 
ειδικών πλησιάζει με ένα μικρό βαρκάκι την πανέμορ-
φη παραλία της Στενής, στη Ρήνεια. 

Ο Κοσμάς Παυλόπουλος, αναπληρωτής καθη-
γητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου πα-
νεπιστημίου, φόρεσε τη μάσκα του και μαζί με τους 
συνεργάτες του καταδύθηκαν όπου είδαν να ξεπρο-
βάλει από τον πυθμένα μια ρωμαϊκή δέστρα πλοίου. 
«Ήταν μόλις ενάμισι μέτρο κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας και μας επιβεβαίωσε όλα τα δεδομένα 
που είχαμε συγκεντρώσει από την αρχή της έρευνάς 
μας. Ο πυθμένας ήταν κάποτε στεριά. Και μάλιστα στο 
πρόσφατο, γεωλογικά, παρελθόν». Σε μικρή απόστα-
ση από τη δέστρα, διάσπαρτα λιγοστά απομεινάρια 
πρόδιδαν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας εδώ και αρ-
κετές χιλιετίες. «Σκεφτείτε, πριν από 2.500 χρόνια, η 
στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 2,5 μέτρα χαμη-
λότερα», δήλωσε στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Το μυστήριο
Ο δρ, γεωλόγος, Βασίλης Καψιμάλης, ερευνητής στο 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας στο ΕΛΚΕΘΕ και ο Κοσμάς 
Παυλόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωγραφίας του Χαροκόπειου πανεπιστημίου, δήλω-
σαν στα «ΝΕΑ».

«Υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τις Κυκλάδες που 
δεν έχει σχέση με τον ρυθμό ανόδου της θαλάσσιας 
στάθμης.

Οι Κυκλάδες κάθονται πάνω σε ένα πλατό, ένα 
ύβωμα, με βάθος που δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα, 
που χωρίζει το Βόρειο από το Νότιο Αιγαίο. Από τη 
μία πλευρά του πλατό, στο Βόρειο Αιγαίο, ο πυθμέ-
νας φθάνει μέχρι τα 1.500 μέτρα βάθος, ενώ από 
τη νότια πλευρά, ο πυθμένας είναι ακόμα πιο βαθύς 
φθάνοντας τα 2.500 μέτρα βάθος. Είναι αλήθεια ότι 
πριν από 20.000 χρόνια, όταν η στάθμη της θάλασ-
σας βρισκόταν 120 με 130 μέτρα χαμηλότερα απ’ ό,τι 
είναι σήμερα, τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούσαν 
ένα ενιαίο, τεράστιο νησί που είχε μήκος 160 χιλιόμε-
τρα και πλάτος 70 χιλιόμετρα».
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Διακοπή 
συνεργασίας

Τη διακοπή της συνεργασίας του με τον προπονητή 
της ομάδας, Χρήστο Γαβαλά, ανακοίνωσε με δελτίο 
Τύπου ο ΑΟΠ στις 11 Ιουλίου 2019.

Ο ΑΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Γαβαλά, για τις υπηρε-
σίες που προσέφερε στην ομάδα και σημειώνει ότι ο 
πρώην προπονητής του θα συνεχίσει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες στον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής.

ΝΗΡΕΑΣ ο 
«θεός» της 
Νάουσας

Νηρέας, ο θεός της θάλασσας με τις 50 κόρες, ο 
μεγάλος μάντης του Πόντου έδωσε το όνομά του στον 
ιστορικό σύλλογο της Νάουσας.

Ήταν το 1959, όταν μια παρέα από Ναουσαίους, που 
ανησυχούσαν για το μέλλον των παιδιών του χωριού, 
αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα σύλλογο. Το όνομα ξε-
πήδησε από τη θάλασσα, αφού και η ζωή της Νάου-
σας είναι η γαλάζια θεά.

Α.Ο. «Νηρεύς» Ναούσης Πάρου
Με την υπ. αριθμό 434/1959 απόφαση του πρωτο-

δικείου Σύρου να σφραγίζει την όλη προσπάθεια και 
τα πρώτα τμήματα (κολυμβητικό, κωπηλατικό, ποδο-
σφαιρικό), η προσωρινή διοίκηση του 1960 απο-
τελείται από τους εξής :

1.Γρατσίας Εμμανουήλ
2.Παρούσης Κων/νος
3.Αλιφιέρης Ολύμπιος 
4.Κωνσταντινου Ηλίας
5.Γαβαλάς Ευάγγελος
6.Γαβαλάς Χρήστος 
Η πρώτη εκλεγμένη διοίκηση του 1961 αποτε-

λείται από τους εξής:
1. Γαβαλά Χρήστο, πρόεδρος
2. Κωνσταντίνου Ηλία, αντιπρόεδρος
3. Παρούση Κωνσταντίνο, ταμίας
4. Τζαννετή Γεώργιο, γραμματέας
5. Γαβαλά Ευάγγελο, έφορος
6. Θεολογίτη Θεμιστοκλή, μέλος
7. Ρούσσο Γεώργιο, μέλος
Στις μετέπειτα διοικήσεις μέχρι και το 1966 

συμμετείχαν και οι:
1. Αλιφιέρης Ελευθέριος
2. Κορτιάνος Άγγελος
3. Κορτιάνος Σταύρος
4. Κασσαλίας Βύρων
5. Μπαρούμας Εμμανουήλ
6. Σπύρου Γρηγόρης
7. Παπακωνσταντίνου Κ
Τα χρόνια περνούν και παρότι ο ΝΗΡΕΑΣ παρουσι-

άζει έντονη αθλητική δραστηριότητα, κερδίζοντας τα 
τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου του 1967, 1972, 
1978 , ο σύλλογος μαραζώνει και περνά μια δύσκολη 
περίοδο μέχρι το 1979, όπου και αρχίζει μια νέα εποχή.

Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο σύλλογο και αρχίζει 
μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα παράλληλα με 
την αθλητική. Ήταν τότε το Φεβρουάριο του 1979 
όπου αρχίζει και η έκδοση της «Μηνιάτικης Ενημέρω-
σης των Φιλάθλων της Νάουσας» από την οποία πλη-
ροφορούμαστε την πρόθεση της τότε κοινότητας να 
παραχωρήσει έκτασή της στο ΝΗΡΕΑ κάτω ακριβώς 
από τον «Προφήτη Ηλία» για να δημιουργηθεί το νέο 
γήπεδο ποδοσφαίρου καθώς και τις προσπάθειες του 
συλλόγου για τη δημιουργία κινηματογραφικής λέ-
σχης, η οποία λειτουργεί με επιτυχία μέχρι και σήμερα.

Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας»
Το 1981 γίνεται τροποποίηση καταστατικού σύμφω-

να με την υπ’ αριθμό 259/1981 απόφαση του πρω-
τοδικείου Σύρου και ο «Α.Ο ΝΗΡΕΥΣ» μετονομάζε-
ται σε «Αθλητικό Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
(Α.Μ.Ε.Σ) ΝΗΡΕΑΣ» το οποίο και υπογράφουν οι εξής:

Αλιφιέρης Χρήστος, Αλιφιέρης Ελευθέριος, Αλιφιέ-
ρης Ολύμπιος, Αλιφιέρης Νικόλαος, Αρκουλής Λ Γε-
ώργιος, Αρκουλής Λ Ιωάννης, Αλιπράντης Κων/νος, 
Αναγνωστόπουλος Πέτρος, Αναστασόπουλος Δημή-
τρης, Βιτσαδάκης Γρηγόρης, Βιτσαδάκης Σπύρος, Βι-
τσαδάκης Κ Παναγιώτης, Βιτσαδάκης Ε Παναγιώτης, 
Βεντουρής Νικόλαος, Βιώνης Λογγίνος, Βελέντζας Κ 
Νικόλαος, Βελέντζας Ε Νικόλαος, Γαβαλάς Νικόλα-
ος, Γαβαλάς Κων/νος, Γαβαλά Αικατερίνη, Γαβαλάς 
Στέφανος, Γαβαλάς Ευάγγελος, Γαβαλάς Α Γεώργιος, 
Γαβαλάς Π Γεώργιος, Γαβαλάς Δημήτριος, Γαλανάκης 

Μιχάλης, Δαβερώνας Ε Αντώνης, Ζουμής Ευθύμιος, 
Καρποδίνης Νικόλαος, Καρποδίνης Στυλιανός, Κά-
παρης Όθων, Κασσαλιάς Βύρων, Κορτιάνος Άγγελος, 
Κορτιάνος Σταύρος, Κρητικός Ανάργυρος, Κρητικός 
Γεώργιος, Κρητικός Διαμαντής, Κονταράτος Νικόλα-
ος, Μαλαματένιος Σταύρος, Μαλαματένιος Λ Νικό-
λαος, Μαλαματένιος Γ Νικόλαος, Μαλαματένιος Β 
Αντώνιος, Μαλαματένιος Γ Αντώνιος, Μαλαματένιος Κ 
Αντώνιος, Μαργαρίτης Σταμάτιος, Μπαφίτης Μιχάλης, 
Μπαρμπαρήγος Σταμάτης, Μπαρμπαρήγος Λευτέρης, 
Μπαρμπαρήγος Γεώργιος, Μπαρμπαρήγος Δημήτριος, 
Μπαρμπαρήγος Ευάγγελος, Μπαρμπαρήγος Ιωάννης, 

Μπαφίτης Πέτρος, Μπαρούμας Εμμανουήλ, Παρού-
σης Εμμανουήλ, Παντελαίος Μιχάλης, Πετρόπουλος 
Δαμιανός, Πούλιος Ιωάννης, Παντασούλας Βασίλειος, 
Παντασούλας Νικόλαος, Ρούσσος Αντώνιος, Ρούσσος 
Εμμανουήλ, Σαραντινός Χριστόδουλος, Σιφναίος Εμ-
μανουήλ, Σιφναίος Μάρκος, Σιφναίος Πέτρος, Σιφναί-
ος Ιωάννης, Σκαραμαγκάς Γεώργιος, Σπύρου Ανάργυ-
ρος, Σπύρου Γρηγόρης, Σαγκριώτης Σπύρος, Σκιαδάς 
Ευστράτιος, Ταντάνης Σπύρος, Ταντάνης Λογγίνος, 
Ταντάνης Πέτρος, Τσουνάκης Νικόλαος, Τριπολιτσιώ-
της Πέτρος, Τριπολιτσιώτης Μιχάλης, Τριπολιτσιώτης 
Κώστας, Χαμηλοθώρης Ν Γεώργιος, Χαμηλοθώρης 
Αθανάσιος, Χαμηλοθώρης Π Γεώργιος και Θεοφίλης 
Λύσανδρος.

Ο Α.Μ.Ε.Σ «Νηρέας» είναι αναγνωρισμένο σωματείο 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αριθμό μη-
τρώου ΛΦ 79 και συνέβαλε στην ίδρυση της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων της οποίας αποτελεί και μέλος από το 
1980, συμμετέχοντας στα πρωταθλήματα ποδοσφαί-
ρου του νομού.

Τη δεκαετία του ’80 οργανώθηκαν από τον σύλλογο 
εκθέσεις ζωγραφικής, λαογραφικού υλικού, συναυλίες 
μουσικής ενώ ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία η κινημα-
τογραφική λέσχη.

Τη δεκαετία του ’90 ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγ-
ματικότητα. Ο σύλλογος έπειτα από χρόνια σκληρής 
δουλειάς και προσπάθειας επιτυγχάνει να κατασκευα-
στεί η αίθουσα πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων 
που εγκαινιάστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2000.

Η αίθουσα
Το 1993-94 ύστερα από επίπονες και επίμονες προ-

σπάθειες του τότε Δ.Σ. του συλλόγου έγιναν οι πρώτες 
ενέργειες για την ανέγερση των κτηριακών εγκατα-
στάσεων του συλλόγου (αίθουσα πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, γραφεία, αποδυτήρια).

Οι πρώτοι οικονομικοί πόροι ήταν από τα ίδια τα 
μέλη του Νηρέα, οι οποίοι με την οικονομική τους 
συνεισφορά αλλά και με προσωπική τους εργασία 
έβαλαν τα πρώτα λιθαράκια για τη δημιουργία ενός 
χώρου που πάρα πολύ σύλλογοι αλλά και ιδιώτες θα 
ζήλευαν.

Η τότε Γ.Γ. Αθλητισμού αλλά και τα υπουργεία Αιγαί-
ου, Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ συνέβαλλαν στην όλη 
προσπάθεια, κατόπιν προσωπικών διενέξεων του Δ.Σ. 
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, την αμέριστη συμπαρά-
σταση τόσο οικονομική αλλά και ηθική της τότε Κοι-
νότητας Νάουσας αλλά και όλων των κατοίκων της 
Νάουσας.

Στην αίθουσα λειτουργεί ανελλιπώς τα τελευταία 
χρόνια κινηματογραφική λέσχη και σ’ αυτή πραγμα-
τοποιούνται οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας. 
Την λειτουργία της αίθουσας και τη συντήρηση αυ-
τής πραγματοποιούν αβίαστα και ακούραστα επί σειρά 
ετών το Δ.Σ και τα μέλη του συλλόγου. Η αίθουσα 
είναι ανοικτή προς όλους τους πολίτες της Νάουσας 
και σε αυτή πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συ-
γκεντρώσεις των διάφορων φορέων της Νάουσας 
κατόπιν επικοινωνίας με το σύλλογο και εφόσον το 
πρόγραμμα της αίθουσας το επιτρέπει.




