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Η Κιβωτός του 
κόσμου
Τι έργο μεγάλο είναι αυτό,  
πραγματικά πολύ Θεάρεστο.  
Συνεισφέρουν όλοι εθελοντικά,  
για να ευχαριστήσουν τα παιδιά.

Είναι μια κιβωτός, που από πελάγη απελπισίας,  
πλέει, σε πελάγη ευτυχίας. 
Μέσα της έχει απροστάτευτα παιδιά κάθε ηλικίας,  
που χρήζουν μεγάλης ευαισθησίας. 

Είναι η μοναδική σωτηρία,  
στου καιρού μας την αδιαφορία. 
Σαν το Νώε κυβερνάει ο πατήρ Αντώνιος την κιβωτό,  
και συμπαραστάτες έχει κλήρο και λαό.

Στην Πάρο έχει τον πατήρ τον Στυλιανό,  
και τον παπά-Χρήστο τον Μαρμαριανό. 
Οι δύο κληρικοί μέσα από την κατήχηση,  
σύνταξαν ομάδα προς ενίσχυση.  

Επιστρατεύουν γονείς και παιδιά,   
για να φτιάξουν ομάδα εθελοντικιά.  
Όλοι συμμετέχουν στη γιορτή αυτή,  
γιατί προσφέρουν ΑΓΑΠΗ αμέτρητη. 

Έτσι λοιπόν Ιούνη και Σεπτέμβρη,  
η ψυχή της Πάρου γαληνεύει. 
Γιατί προσφέρει δώρα του Θεού,  
στα παιδιά της Κιβωτού.

Χριστόδουλος Μαούνης 

Μη μου 
μιλάτε…

Ο διάολος μου είναι όταν μου πιάνεις κουβέντα μετά 
από ήττα της ομάδας μου. Μιλάμε ότι αρρωσταίνω. 
Δε θέλω να ακούω τίποτα. Κάνω διάλογο μόνο με 
τον εαυτό μου και το τι έφταιξε. Είναι το χούι μου. 
Δε θέλω να μου μιλάει κανείς. Και από ανάποδα απο-
τελέσματα τις μέρες που πέρασαν άλλο τίποτα. Από 
τη μια το «θεριό» το Λιχτενστάιν στο ποδόσφαιρο (να 
δω τώρα ποιος φταίει που διώξαμε τον Άγγελο) και 
από την άλλη ο αποκλεισμός στο μπάσκετ… Κι όμως 
με έπαιρναν τηλέφωνο για να συζητήσω γι’ αυτά τα 
αποτελέσματα. Δε θέλω ρε μεγάλε, δε θέλω!

■ Αγία Νάπα
Μέσα σε όλα αυτά διάβασα στον Κυπριακό Τύπο για 

την πορεία της δημιουργίας τεχνητού νησιού και την 
κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα, που είναι από τα 
δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα. Μέσα σε 9 μόνο 
μήνες δημιουργήθηκε η μαρίνα και το τεχνητό νησί, 
που θα φιλοξενήσει επαύλεις και θα συνδέεται με γέ-
φυρα. Τα έργα θα έχουν και δεύτερη φάση που θα 
ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια περίπου. Τώρα θα ρω-
τήσετε τι με έπιασε και ασχολούμαι με τα κατασκευ-
αστικά έργα της Κύπρου. Να, επειδή εδώ ο χρόνος 
περνάει και περνάει και ολοκλήρωση στο αγκυροβόλιο 
της Αλυκής δεν βλέπουμε, αφού πάντα φταίει ο «κα-
κός» εργολάβος, να γράψω ότι το έργο στην Κύπρο 
έχει ως κατασκευαστή τον ίδιο «κακό» εργολάβο… 
Στην Αλυκή χελώνα και στην Αγία Νάπα Καρλ Λιούις! 
Κάτι δε μου κολλάει.

■ Οι κολοτούμπες
Τα έγραφα εγώ την περασμένη εβδομάδα για την 

αντίληψη των κυβερνώντων περί νησιωτικότητας. Αχ 
βρε Κούλη, έχεις πάντα μία ροπή εσύ και οι συνεργά-
τες σου να μας θυμόσαστε πάντα το καλοκαίρι για τα 
πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Και εντάξει, άσε την απο-
δρομολόγηση, άσε το ΕΠΑΛ, άσε και το πόσο «Μα-
κεδονομάχοι» αποδειχτήκατε. Αλήθεια, εκείνο το ΦΠΑ 
μήπως το θυμόσαστε…

■ Ποδόσφαιρο
Έχω μια αρρώστια –ως γνωστόν- με την μπάλα… 

Δεν είναι μόνο η Παναθηναϊκάρα και ο Ιωνικός, που 
σεισμό να έχει κάνει εγώ ξεκινώ την καθημερινή μου 
ενημέρωση από τις εφημερίδες που έχουν νέα γι’ αυ-
τές τις δύο, αλλά έχω κόλλημα και με τα ερασιτεχνικά 
σωματεία Έτσι, στη Χίο, ήμουν φανατίλα ΑΠΟ Χίου –
σήμερα δεν υπάρχει- και Μικρασιατική, στην Ικαρία, 
ΠΑΣ Ίκαρος και τα μυαλά στα κάγκελα, στην Πάρο, 
ΑΟΠάρα, και στον Πειραιά, με τον θρυλικό ΑΟ Καρα-
βά με ιστορία 100 χρόνων παρακαλώ και τον ΠΑΟΑΝ 
που δεν υπάρχει πλέον.

■ ΠΑΟΑΝ
Ο ΠΑΟΑΝ (Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Αγίου 

Νικολάου) ήταν η πλέον «περίεργη» ομάδα στα εφη-
βικά μου χρόνια. Είχε δημιουργηθεί από οπαδούς του 
Ιωνικού, είχε έδρα την πιο νότια πλατεία της Νίκαιας 
(Αγ. Νικόλαος), είχε στέκι 1 χιλιόμετρο πιο πάνω (Αγ. 
Γεώργιος), είχε οπαδούς ακόμα 1 χιλιόμετρο πιο πάνω, 
στην πλ. Κρήνης και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές 
του έμεναν άλλα ένα χιλιόμετρο πιο πάνω, στην πλ. 
Σπάθα. Μπέρδεμα δηλαδή. Η ομαδάρα έκανε «μεγά-
λη» καριέρα στην Γ’ κατηγορία Πειραιά. Πιο κάτω κα-
τηγορία δεν υπήρχε! Μπορεί να είχε έδρα τη Νίκαια, 
αλλά επειδή δεν είχε γήπεδο αγωνιζόταν ως γηπεδού-
χος στου Σκαραμαγκά.

■ ΠΑΟΑΝ 2
Ο ΠΑΟΑΝ πρωτοπαρουσιάστηκε στα γήπεδα με 

άσπρες φανέλες και βυσσινί ρίγες. Λόγω όμως ότι το 
βυσσινί χρώμα παρέπεμπε στην Προοδευτική (που να 
εξαφανιστούν Θεούλη μου από τον χάρτη), τα χρώμα-
τα άλλαξαν αμέσως σε κεραμιδί. Κατά μία θεωρεία οι 
παλιές φανέλες πλύθηκαν με χλωρίνη και το βυσσινί 
έγινε κεραμιδί! Η ομάδα μπορεί να μην έδρεψε δάφνες 

στα γήπεδα, αλλά… είχε πάντα 100-200 άτομα υπο-
στηρικτές και με τις ατάκες τους έγραφες βιβλία!

■ ΠΑΟΑΝ 3
Μια Κυριακή, ο ΠΑΟΑΝ έπαιζε στις 8.30 το πρωί(!) 

στο γήπεδο του Σκαραμαγκά. Δηλαδή, άμα ήθελες να 
δεις τον αγώνα έπρεπε να ξυπνήσεις από τις 7! Ποιος 
να πάει; Κατά τις 12 το μεσημέρι μαζευτήκαμε στον 
Αγ. Γιώργη για να μάθουμε τι έγινε. Ήρθε η ομάδα και 
πιάσαμε τον Παναγιώτη, που ήταν ο τερματοφύλακας. 
Είχε ύψος κάπου στο 1.70 με 120 κιλά τουλάχιστον… 
«Τι έγινε ρε Παναγιώτη» τον ρωτάμε. Ο Παναγιώτης 
απαντάει: «Στο 2ο λεπτό μας ακύρωσαν γκολ. Στο 15ο 
περίπου είχαμε δοκάρι. Στο τέλος του ημιχρόνου χά-
σαμε απίστευτο γκολ. Στα μέσα του β’ ημιχρόνου χά-
σαμε δύο ακόμα καλές ευκαιρίες. Τους είχαμε πατήσει 
σας λέω». Εμείς τρελαμένοι πια από τέτοια μπαλάρα 
που παίξαμε και δεν είμαστε εκεί, τον ρωτάμε: «Και τι 
έγινε τελικά;». Ο Παναγιώτης λέει: «Στο τελευταίο λε-
πτό βγήκε από δεξιά ο Χρηστάκης, έκανε μία σέντρα 
και ο Βασίλης με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα!». 
Χαμός σας λέω έγινε στο καφενείο. Ανεβήκαμε στις 
καρέκλες και φωνάζαμε «γκολ», λες και είμαστε στο 
γήπεδο! Σε κάποια στιγμή ένας φίλος ρωτάει: «Δηλα-
δή, νικήσαμε 1-0». Και απαντάει η τερματάρα: «Όχι 
4-1 χάσαμε, αλλά βάλαμε γκολ στο 90!». Α ρε ΠΑΟΑΝ 
πόσο μου λείπεις…

■ Το γιοφύρι της Άρτας
Για το Β’ γυμνάσιο Παροικιάς έχει ξεκινήσει η ιστο-

ρία από το 2006. Για το κλειστό γυμναστήριο Παροι-
κιάς έχει ξεκινήσει η ιστορία από το 2017. Επίσης, 
δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς ζητούσαμε (Παροικιά, 
Μάρμαρα), ένας θα γίνει (Μάρμαρα). Στα Μάρμαρα 
έμειναν απέξω 2 παιδιά και στην Παροικιά 16 παιδιά. 
Ας μη συνεχίσω τα θέματα… 

■ Το καλυτερότερο
Και μιας και το έφερε η κουβέντα για τον Κούλη, να 

επισημάνω ότι την περασμένη εβδομάδα που έδωσε 
συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, η οποία διήρκεσε 
τρεις(!) ώρες, η πρώτη ερώτηση από αντιπολιτευόμε-
νο μέσο (Ριζοσπάστης) δόθηκε μετά την πρώτη ώρα, η 
δεύτερη στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στη μέση 
της συνέντευξης και η τρίτη ερώτηση (δηλ. μία ερώτη-
ση ανά ώρα ο αντιπολιτευόμενος Τύπος), δόθηκε προς 
το τέλος στην «Αυγή». Α! Και στο «Ντοκουμέντο» δε 
δόθηκε καμία ερώτηση! Α ρε Κούλη! Στα δάχτυλα τα 
παίζεις αυτά!

Δ.Μ.Μ.

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 510

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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Διαγραμμίσεις

Το θέμα της φθοράς των διαγραμμίσεων πεζών, για 
το οποίο υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολλούς συμπο-
λίτες μας, φέρνει επίσημα η ένωση συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων δήμου Πάρου, με ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά από ένα καλοκαίρι με αυξημένη τουριστική 

κίνηση, παρατηρούμε φθορά στις διαβάσεις πεζών 
και στα σημάτων οδικής κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε πολύ, για την ασφάλεια των μαθη-
τών και στα μέτρα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, 
όπως μεριμνήσετε: 

- για το φρεσκάρισμα των διαβάσεων σε όλα τα 
σχολικά κτίρια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις 
στάσεις των λεωφορείων, καθώς και για τον καθαρι-
σμό των σημάτων οδικής κυκλοφορίας, που δηλώ-
νουν «Προσοχή Σχολείο», από αυτοκόλλητα και κλα-
διά δέντρων».

Ανακοίνωση 
ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά 
Κωβαίου

Η ΠΟΕ ΟΤΑ με έγγραφό της στηρίζει τις διαμαρ-

τυρίες του ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ 

Πάρου – Αντιπάρου, για παράτυπες τοποθετήσεις του 

δημάρχου, Μ. Κωβαίου, σύμφωνα πάντα με την καταγ-

γελία των εργαζόμενων στον δήμο Πάρου.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ έχει ως εξής:

«Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με φαινόμενα ανομίας, καταστρατήγη-

σης διατάξεων και οργανωτικής διάλυσης υπηρεσιών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποκλειστική ευθύνη 

των αιρετών.

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα καταστρατήγη-

σης τόσο των σχετικών διατάξεων όσο και των συμ-

φερόντων των εργαζομένων αποτελεί σύμφωνα με 

την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 

Πάρου-Αντιπάρου ο Δήμος Πάρου. Σύμφωνα με όσα 

καταγγέλλονται εργάτες καθαριότητας ορισμένου 

χρόνου εκτελούν καθήκοντα γραφείου, εκδίδονται 

ψευδής βεβαιώσεις καθηκόντων, με προφανή στόχο 

εξυπηρετήσεις ρουσφετολογικού χαρακτήρα και η δι-

άλυση και η απαξίωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Οι δημότες του δήμου πληρώνουν δημοτικά τέλη για 

να έχουν καθαριότητα και όχι για να εξυπηρετούνται 

ρουσφέτια των αιρετών. Κατ’ επανάληψη έχουν τεθεί 

και άλλα ερωτήματα προς το δήμαρχο με σχετικά έγ-

γραφα, που έχουν σχέση με την ασφάλεια των εργα-

ζομένων στους χώρους δουλειάς, με την αξιοπιστία 

των οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, με τη 

λειτουργία του Τεχνικού Ασφαλείας και ιατρού Εργα-

σίας, και δεν έχουν απαντηθεί.

Με βάση τη σχετική καταγγελία ο δήμαρχος, Μάρ-

κος Κωβαίος, επιδεικνύοντας πρωτοφανή απαξιωτι-

κή συμπεριφορά αδιαφορεί για κάθε καταγγελία δι-

αλαλώντας μάλιστα πως έχει «ανωτέρω στήριξη και 

έγκριση» για τις ενέργειές του.

Η καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 

Πάρου Αντίπαρου έχει διαβιβαστεί ήδη από 1/8/2019 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου για τις ενέργειες της οποίας ουδεμία 

ενημέρωση έχουμε. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση 

των υπηρεσιών σας, τόσο για την αποκατάσταση της 

νομιμότητας όσο και για την διασφάλιση του δικαιώ-

ματος των δημοτών να απολαμβάνουν τις υπηρεσί-

ες για τις οποίες ήδη πληρώνουν. Παρακαλούμε για 

την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τις όποιες 

ενέργειές σας».

Διαμαρτυρία 
για το 
νεκροταφείο 
Κώστου

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: 
«Περί νεκροταφείου ο λόγος…», δημοσιοποίησε 
στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 δελτίο Τύπου, σχετικά με ζη-
τήματα που έχουν δημιουργηθεί στον Κώστο.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ούτε να πεθάνεις 

δεν μπορείς. Η Δημοτική Αρχή με εκβιαστικό τρόπο 
αναγκάζει τους κατοίκους να καταβάλλουν τέλος φύ-
λαξης οστών των κεκοιμημένων συνανθρώπων μας 
και μάλιστα με αναδρομικότητα έξι ετών . Θεωρούμε 
ότι μια τέτοια κίνηση μας προσβάλλει ως ανθρώπους 
και δείχνει έλλειψη σεβασμού και πολιτισμού απένα-
ντι σε όλους όσοι κείτονται εκεί. Εμείς δεν ξεχωρί-
ζουμε τους συνανθρώπους μας σε αυτούς που έχουν 
να πληρώσουν και σε αυτούς που δεν έχουν, θεω-
ρούμε ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του συνό-
λου των κατοίκων η με ευλάβεια φύλαξη των οστών 
στο κοιμητήριο.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
- Το νεκροταφείο του χωριού έχει δημιουργηθεί με 

παραχώρηση χώρου από ιδιώτη και το οστεοφυλάκιο 
με παραχώρηση του κ. Ρούσσου Παντελή του Ανα-
στασίου.

- Το οστεοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί και συντη-
ρηθεί με προσωπική εργασία και δωρεές ανθρώπων 
που είτε βρίσκονται εκεί, είτε είναι ακόμα εν ζωή.

- Το οστεοφυλάκιο ανακαινί-
σθηκε το έτος 1996 με δαπά-
νες του εν Αθήναις Συλλόγου 
Κωστιανών και με δωρεά της 
Ζωής Μ. Γαβαλά στη μνήμη 
του συζύγου της.

- Το οστεοφυλάκιο ανακαινί-
σθηκε το Μάρτιο του 2010 με 

πρωτοβουλία του εφημέριου κ. Ανουσάκη Νικολάου 
υπό την προεδρία της κ. Ρούσσου Ειρήνης, με δωρε-
ές και προσωπική εργασία κατοίκων του χωριού που 
είτε έχουν συγγενείς μέσα στο οστεοφυλάκιο είτε όχι, 
και με παραχώρηση επιπλέον γης για την επέκτασή 
του.

- Ο ευπρεπισμός  του χώρου και η καθαριότητα 
εξακολουθεί να βασίζεται στους κατοίκους του χω-
ριού που επισκέπτονται συχνά το χώρο και πρόσφατα 
μάλιστα την πρωτοβουλία πήρε ο εφημέριος του χω-
ριού έπειτα από παράπονα κατοίκων για την παραμέ-
ληση του χώρου.

Ζητάμε: 
- Κατάργηση των τελών φύλαξης κυτίων με από-

φαση τοπικού συμβουλίου και Δημοτικού Συμβουλίου
- Διαγραφή της ισχύoς της αναδρομικότητας των 

οφειλών
- Να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας κοι-

μητηρίων στο χωριό μας, καθώς πρόκειται για έναν 
κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται σε κοιμητήρια των 
Αθηνών χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε χωριού.

Για τους παραπάνω λόγους οι κάτοικοι του χωριού 
και εμείς, περιμένουμε απαντήσεις σε όλα αυτά από 
τη Δημοτική αρχή και την Πρόεδρο της Κοινότητας. 
Δεν πρέπει να ξεχνούν πως βρίσκονται σε θέσεις ευ-
θύνης για να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των κατοίκων 
που εκπροσωπούν και να προασπίζουν το δίκιο τους».

Τοπικές ειδήσεις
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Πάνος 
Κεμπάμπης: 
«Η Παροικιά 
είναι η πιο 
αδικημένη 
κοινότητα 
στην Πάρο»

Ο νέος αντιδήμαρχος Πάρου, Πάνος Κεμπάμπης, ο 
οποίος έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα της Πα-
ροικιάς, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην 
εφημερίδα μας για τα ζητήματα της πολύπαθης πρω-
τεύουσας του νησιού μας.

Η συνέντευξη του κ. Κεμπάμπη έχει ως εξής:
Όταν λέμε αντιδήμαρχος με ευθύνη την Πα-

ροικιά, τι ακριβώς εννοούμε;
Π.Κ.: «Η Παροικιά είναι η πρωτεύουσα του νησιού 

μας και πληθυσμιακά η μεγαλύτερη κοινότητα. Από 
τη νέα δημοτική αρχή κρίθηκε ανάγκη για πιο έντονη 
παρουσία και εκπροσώπηση της πρωτεύουσας στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο. Η αντιδημαρχία αυτή κα-
θιερώνεται για πρώτη φορά από τη δημιουργία του 
καλλικρατικού δήμου. Ο αντιδήμαρχος Παροικιάς θα 
έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό την παρα-
κολούθηση και την εκτέλεση όλων των έργων, και 
παρεμβάσεων στην Παροικιά, θα συνεργάζεται με την 
πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση προβλημά-
των, θα μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση 
των πολιτών για τα θέματα κοινότητας. Μετά απ’ όλα 
αυτά πιστεύω ότι γίνεται πλήρως κατανοητό τι ση-
μαίνει ο τίτλος αντιδήμαρχος Παροικιάς. Η Παροικιά 
είναι ο γίγαντας που κοιμάται. Το εμπορικό κέντρο του 
νησιού με τεράστια δυναμική ανάπτυξης που δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτε από μεγάλα τουριστικά και εμπορι-
κά κέντρα των Κυκλάδων».

Ο κ. δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση 
του απερχόμενου δημοτικού συμβουλίου είπε 
ότι «η Παροικιά δεν αναπτύχθηκε όση η υπό-
λοιπη Πάρος». Εσείς πάνω σ’ αυτή τη δήλωση 
τι θα σχολιάζατε;

Π.Κ.: «Πολύ σωστά είπε ότι δεν αναπτύχθηκε όπως 
τα άλλα χωριά. Είναι γεγονός ότι η Παροικιά είναι η 
πιο αδικημένη κοινότητα στην Πάρο. Από τη γεωγρα-
φική της θέση και τη λειτουργία του κεντρικού λιμα-
νιού, επιβατικού, εμπορικού, τουριστικού, έχει μετα-
τραπεί σ’ ένα διακομιστικό κέντρο εισόδου-εξόδου, 
χωρίς να γίνουν έργα υποδομής, χωρίς πρόβλεψη και 
διορατικότητα για το μέλλον, αδιαφορία και βόλεμα  
δεκαετιών».

Οι ευθύνες, το σήμερα
Το απερχόμενο συμβούλιο της δημοτικής 

Κοινότητας Παροικιάς, έχει ευθύνες για τη ση-
μερινή κατάσταση της πρωτεύουσας του νη-
σιού μας;

Π.Κ.: «Θα ήταν χάσιμο χρόνου και ενέργειας για 
εμένα να αναλωθώ σε κριτική παλαιότερων πολιτι-
κών. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και μο-
ναδικός κριτής είναι ο κάτοικος της Παροικιάς και όχι 
εγώ. Ο λαός έστειλε το μήνυμα του και ο νοών νοήτω. 
Αισθάνομαι τεράστιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον 
κόσμο που με την ψήφο του με εμπιστεύτηκε. Το δικό 
μας έργο θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας και τότε 
θα δώσουμε λόγο όλοι μας για αυτά που κάναμε, και 
για αυτά που δεν κάναμε».

Με δεδομένο ότι στο σημερινό συμβούλιο 
της τοπικής κοινότητας Παροικιάς την πλειο-
ψηφία έχει ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης, 
πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. 
Αυτό το ρωτάμε γιατί πιστεύουμε ότι οι απο-

φάσεις για την Παροικιά θα πρέπει να έχουν 
τη μεγαλύτερη πολιτική συναίνεση –αν όχι την 
ομοφωνία- από συμβούλους του τοπικού και 
του δημοτικού συμβουλίου. 

Π.Κ.: «Η Παροικιά και τα προβλήματα της μας χρει-
άζονται όλους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για εσω-
στρέφεια και εγωπάθεια. Όποιος συγχωριανός μπορεί 
να βοηθήσει θα βρει βήμα ώστε να προσφέρει στον 
τόπο. Δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 
υπάρχει μόνο η Παροικιά. Και μην ξεχνάμε ότι πρώτη 
φορά στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου υπάρχουν τό-
σοι Παροικιώτες».

Τα προβλήματα
Ποια είναι κατά τη δική σας άποψη τα κύρια 

προβλήματα που έχει σήμερα η Παροικιά. Πώς 
θα ιεραρχούσαστε τα άμεσα μέτρα που πρέπει 
να προταθούν για την άμεση ανακούφιση της 
Παροικιάς.

Π.Κ.: «Η ιεράρχηση -μερικών προβλημάτων- της 
Παροικιάς έχει ως εξής:

α) Καθαριότητα-σκουπίδια
- τήρηση κανονισμού καθαριότητας
- οριοθέτηση και νέοι κάδοι υπόγεια-ανώγεια, όλα 

συζητούνται
- στρατηγική τοποθέτηση και αξιοποίηση ανθρώπι-

νου δυναμικού
- επισκευή οχήματος πλυσίματος κάδων.
β) Κυκλοφοριακό, έως να έρθει η μελέτη για το κυ-

κλοφοριακό.
- αξιοποίηση χώρων στάθμευσης που ήδη υπάρ-

χουν και εύρεση νέων
- ταμπέλες και σήματα κυκλοφορίας, καλλωπισμός 

και φωτισμός στα σοκάκια που ενώνουν τους χώρους 
στάθμευσης με την παραλία

- ελεγχόμενη στάθμευση σε όλο το παραλιακό μέ-
τωπο

- ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων σε όλη την 
Παροικιά

- φανάρι στη διασταύρωση Παροικιάς – Νάουσας.
γ) Οδοποιία
- επισκευή δρόμων
- διαγράμμισης
- πεζοδρόμηση
- φωτισμός
δ) Δημόσιοι χώροι
- καλλωπισμός και ανάδειξη πάρκων, κήπων, παρ-

τεριών
- δημόσιες τουαλέτες με πληρωμή δηλαδή ύπαρξη 

μόνιμου υπαλλήλου.
ε) Δημοτική συγκοινωνία
- αγορά δεύτερου λεωφορείου 
- στάσεις
ζ) Ρομά, συνεργασία αστυνομίας, λιμεναρχείου, οι-

κονομικής υπηρεσίας και έλεγχος μέσα στο λιμάνι».
Ποια είναι τα επιπλέον μέτρα (μεσοπρόθε-

σμα – μακροπόθεσμα), που είναι αναγκαία για 
την Παροικιά.

Π.Κ.: «Τι μεσοπρόθεσμο τι μακροπρόθεσμο, όλα 
θέλουν χρόνια. Το θέμα είναι να αρχίσουμε τώρα.

α) νέο λιμάνι Πάρου για οχηματαγωγά επιβατηγά, 
αποτελεί τη μόνη λύση του κυκλοφοριακού. Τα άλλα 
είναι ασπιρίνες.

β) πολεοδομικό γραφείο στη Πάρο
γ) Πραγματική ανακύκλωση και εκμετάλλευση απο-

βλήτων 
δ) επέκταση αποχέτευσης και ύδρευσης
ε) αφαλατώσεις
στ) αίθουσα αναμονής λιμανιού αναπαλαίωση - 

ανακαίνιση όχι καινούρια (η γνώμη  μου)
ζ) κλειστό γυμναστήριο
η) αγροκήπιο
θ) πεζοδρόμια
ι) νεκροταφείο 
ια) σχολεία
ιβ) αλιευτικό καταφύγιο
ιγ) απόβλητα σκαφών και ιστιοφόρων».

Η υπόσχεση – τα συμφέροντα
Εσείς, ως δημοτικός σύμβουλος της πλει-

οψηφίας έως πού είσαστε διατεθειμένος να 
φτάσετε προκειμένου να «υπερασπίσετε» τα 
συμφέροντα της Παροικιάς.

Π.Κ.: «Ένα υπόσχομαι! Θα παραμείνω ο άνθρωπος 
που γνωρίζετε και που εμπιστευτήκατε. Θα συνεχίσω 
να αγωνίζομαι με όλη μου τη δύναμη να τα λέω, να 
πιέζω για να δω την Παροικιά των ονείρων μας. Μαζί 
μπορούμε περισσότερα. Βοηθήστε με να τα πετύχου-
με».

Το ενδεχόμενο να υπάρξει σύγκρουση συμ-
φερόντων (που κατά την άποψή μας θα υπάρ-
ξει), μεταξύ των λύσεων που θα προταθούν 
για την Παροικιά και εκείνους που θα θιχτούν 
–κυρίως οικονομικά- από αυτά τα μέτρα, το 
έχετε σκεφτεί; Και αυτό το ρωτάμε διότι τα 
προηγούμενα χρόνια έγιναν πολλές κινήσεις 
προς όφελος των επαγγελματιών της περιοχής 
και η τοπική εξουσία τους έκλεινε πονηρά το 
ματάκι…

Π.Κ.: «Περισσότερο μου το λένε φίλοι και γνωστοί, 
παρά το σκέφτομαι ο ίδιος ότι με τι λύσεις που θα 
προταθούν για τη Παροικιά θα υπάρξει σύγκρουση 
συμφερόντων, και οικονομικό αντίκτυπο. Θέλω να πι-
στεύω ότι με τις λύσεις που θα προταθούν και που 
στο κάτω-κάτω είναι αποτυπωμένες εδώ και πολλά 
χρόνια και έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλους δήμους, 
και σε άλλα κράτη, θα είναι προς το κοινό συμφέρον. 
Αρκεί να μην έχουμε φαινόμενα απληστίας».
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Συνάντηση 
φιλόζωων με 
αστυνομία

Μια γόνιμη συνάντηση για αλληλοενημέρωση και 
επιβεβαίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση 
της κακοποίησης των ζώων μεταξύ των φιλοζωικών 
και της Αστυνομίας, είχαν μέλη φιλοζωικών οργανώ-
σεων στις 8/9/2019.

Συγκεκριμένα, οι φιλόζωοι συνάντησαν τον διοικητή 
του Α.Τ. Πάρου, Γιώργο Μποζίκη. Το παρόν στη συνά-
ντηση έδωσαν η πρόεδρος της ΠΦΠΟ (Πανελλαδική 
Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία), Νατάσσα 

Μπομπολάκη, η γραμματέας Μαρία Χουστουλάκη, η 
πρόεδρος του συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πά-
ρου», Δέσποινα Καλογεροπούλου και η πρόεδρος του 
συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου «PAWS», Ρούλα 
Ελευθεριάδου. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθη-
καν ήταν οι καταγγελίες για τα αυξανόμενα περιστα-
τικά κακοποίησης ζώων και κυρίως η εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τη βάρβαρη και βασανιστική πρακτική 
του «παστουρώματος» σε ιπποειδή και παραγωγικά 
ζώα.

Επίσης, η πρόεδρος της Φ.Ε.Π. Δέσποινα Καλογερο-
πούλου, παρέδωσε στον διοικητή του Α.Τ. Πάρου, Γ. 
Μποζίκη, ένα ανιχνευτή microchip (σκάνερ), ως δω-
ρεά του συλλόγου προς την αστυνομία, για να διευκο-
λυνθεί στο έργο της. Στόχος είναι να αρχίσουν έλεγχοι 
σήμανσης των δεσποζόμενων σκύλων, ώστε να περιο-
ριστεί το φαινόμενο των συνεχών εγκαταλείψεων.

Σημειώνουμε ότι η σήμανση και καταγραφή των σκύ-
λων συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών και ποι-
μενικών είναι υποχρεωτική (Ν.4039/12, Ν.4235/14) 
και η μη εφαρμογή επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 
ευρώ, ενώ η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να διενερ-
γεί ελέγχους.

Βρεφονηπιακός 
σταθμός 
Μαρμάρων

Ένας νέος σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός έρ-
χεται να προστεθεί στο δίκτυο των αντίστοιχων κοινω-
νικών δομών, τις οποίες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
δημιουργεί στα νησιά της, επενδύοντας πόρους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 
2020».

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος 

ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία με 
την οποία θα προκηρυχθεί το έργο: «Βρεφονηπιακός 
σταθμός Μαρμάρων Πάρου», ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του οποίου ανέρχεται σε  1.000.000 ευρώ. Το 
έργο αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθ-
μού, με δυνατότητα φιλοξενίας 25 νηπίων και 12 βρε-
φών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανέγερση διώροφου 
κτηρίου στη θέση Αγία Μαρίνα, εντός του οικισμού 
Μάρμαρα της δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου του 
δήμου Πάρου, το οποίο θα ενταχθεί στο φυσικό και οι-
κιστικό περιβάλλον και θα πληροί όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπια-
κού σταθμού. Ο σταθμός θα παρέχει τη δυνατότητα 
ύπνου νηπίων και βρεφών, σε ξεχωριστές αίθουσες. 
Όλοι οι κύριοι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στην 

ισόγεια στάθμη, για την καλύτερη και ασφαλέστερη 
κίνηση των νηπίων, ενώ η δεύτερη στάθμη συγκε-
ντρώνει τις βοηθητικές χρήσεις. Στο πίσω μέρος του 
οικοπέδου προβλέπεται υπαίθριος χώρος, διαμορφω-
μένος με γωνιά παιδικής χαράς και πρασίνου. Επίσης, 
στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτη-
του εξοπλισμού (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) 
για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. 

Τέλος, το έργο, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
1.000.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραι-
ότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020.
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«Ανθέμιον»
Με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων που έφυγε 

από τη ζωή (13/9/2013) η αγαπητή σε όλους, Κυριακή 
Ραγκούση – Κοντογιώργου, θα θυμηθούμε έναν σταθ-
μό στην πολιτιστική εξέλιξη της Πάρου, το «Ανθέμιον». 

Το «Ανθέμιον» ήταν δημιούργημα της ευαισθησίας 
και της αγάπης για τα πολιτιστικά στοιχεία, που έχουν 
σχέση με την Πάρο και κατ’ επέκταση τις Κυκλάδες 
και το Αιγαίο, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι έκαναν 
αυτή την ευαισθησία σκοπό ζωής, μόχθο και απόλαυ-
ση.

Με αίσθημα ευθύνης οι άνθρωποι του «Ανθέμιου» 
αποσκοπούσαν να προστατεύσουν και να διασώσουν 
από τον αφανισμό γνήσιους θησαυρούς της ιστορικής 
και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να τους αναδείξουν 
και να τους προβάλλουν σε ντόπιους και ξένους επι-
σκέπτες, μέσα από διάφορες πολιτιστικές δράσεις.

Βασικός οραματιστής η Κυριακή Ραγκούση - Κοντο-
γιώργου, η οποία αναζητούσε με πάθος κάθε στοιχείο, 
που έχει να κάνει με την ιστορία και τη ζωή του νησιού, 
μια ιστορία πλούσια και μοναδική στον Αιγαιοπελαγί-
τικο χώρο. Βασικός συντελεστής επίσης, ήταν και ο 

συλλέκτης από τη Νάουσα, Γιάννης Βασιλειόπουλος, 
με το πολύτιμο υλικό που συνέλεγε χρόνια. 

Η οικογένεια Αλ. Κοντογιώργου ανέλαβε, με δικά της 
έξοδα, να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις στέγασης και 
έκθεσης των συλλογών. Παραχώρησε και διασκεύασε 
ιδιωτικό χώρο σε μουσειακό, με όλες τις προδιαγρα-
φές ασφάλειας και συντήρησης των έργων. Το απο-
τέλεσμα, ήταν μοναδικό για τα πολιτιστικά πράγματα 
της Περιφέρειας. Σε καλαίσθητο και ευρύχωρο κτίριο, 
με θαυμάσιους υπαίθριους χώρους όπου παντού ήταν 
έντονη η Κυκλαδική αρχιτεκτονική εκτίθονταν οι συλ-
λογές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου εμπλουτί-
ζονταν με νέα στοιχεία. Τα πολιτιστικά αγαθά του «Αν-
θέμιου» συγκροτούσαν ενιαία σύνολα (συλλογές), με 
ιδιαίτερη ιστορική και επιστημονική αξία για την Πάρο 
και την ευρύτερη περιοχή.

Μέτρα και σταθμά: Μια από τις πληρέστερες 
συλλογές του είδους, με αντικείμενα από το Βυζάντιο 
ή και παλαιότερα μέχρι σήμερα.

Τάματα και λατρευτικά είδη: Αντιπροσωπευτική 
συλλογή με μεγάλο αριθμό αντικειμένων, μερικά από 
τα οποία κρίνονται σπάνια.

Ξίφη και πιστόλες: Παλιά ξίφη, πιστόλες και πο-
λεμικά είδη από τους αγώνες των Ελλήνων.

Κοσμήματα - κεντήματα: Πλούσια συλλογή από 
κοσμήματα φερμένα από ξένους τόπους για τις γυναί-
κες της περιοχής και κεντήματα, αριστουργήματα της 
λαϊκής τέχνης.

Χρηστικά αντικείμενα: Κεραμικά, ξύλινα, μπρού-
τζινα, γυάλινα, χάλκινα, αργυρά, διάφορα χρηστικά 
είδη από τα νοικοκυριά, σημαντικές πηγές άντλησης 
ιστορικών πληροφοριών. Η συλλογή ήταν πλούσια και 
μερικά είδη ήταν σπάνια.

Οικόσημα και μετάλλια: Μικρή συλλογή από τις 
αναπαραστάσεις των οικοσήμων 12 παριανών οικο-

γενειών και από αναμνηστικά μετάλλια, αγώνων και 
εκδηλώσεων.

Χαρακτικά: Πρόκειται για μια συλλογή με το μεγα-
λύτερο αριθμό χαρακτικών της περιόδου 1500-1900 
που αναφέρονται κυρίως στα νησιά Πάρο και Αντίπα-
ρο. Η ενότητα αυτή περιλάμβανε τις εξής επί μέρους 
συλλογές: Χάρτες-πορτολάνοι-ναυτικά όργανα, πα-
ριανές ενδυμασίες, παριανός χορός, σπήλαιο της Αντι-
πάρου, αρχαία λατομεία, διάφορες σκηνές της ζωής 
του νησιού.

Νομίσματα: Μια πλούσια συλλογή παλαιών και 
νεότερων νομισμάτων, με ξεχωριστή θέση για τα αρ-
χαία, τα νομίσματα των αποικιών της Πάρου και εκεί-
να της Γαλλοβελγικής εταιρείας για εκμετάλλευση των 
μαρμάρων του 19ου αιώνα.

Γραμματόσημα: Παλαιά και νεότερα μαζί με φακέ-
λους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και παλαιά επιστο-
λικά δελτάρια και γράμματα από και προς την Πάρο.

Φωτογραφίες: Πλουσιότατη συλλογή με παλιές 
φωτογραφίες της εποχής που έφυγε. Αποτέλεσε κατά 
καιρούς πηγή άντλησης στοιχείων για μελετητές και 
συγγραφείς.

Ακόμα, το «Ανθέμιον» διέθετε βιβλιοθήκη, η οποία 
περιλάμβανε πέντε χιλιάδες βιβλία, περιοδικά, έντυπα, 
που αντιπροσώπευαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, 
συγγραφείς που κατάγονταν ή ζούσαν στην Πάρο, ή 
οποιαδήποτε έκδοση ανάφερε πληροφορίες για την 
Πάρο και την Αντίπαρο για τις Κυκλάδες γενικότερα, 
χωρίς να παραβλέπονται τα βιβλία γενικότερου ενδια-
φέροντος. Το «Ανθέμιον» ήταν στη διάθεση του μελε-
τητή, της εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε πνευματι-
κού και απλού ανθρώπου.

Ήταν μια πρωτοποριακή, ιδιωτική πρωτοβουλία, που 
δυστυχώς δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε στο 
νησί μας. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Όφις: Μύθοι και 
πραγματικότητα

Θεωρείται το σύμβολο του κακού. Ζώο πονηρό, κα-
κόβουλο και επικίνδυνο. Όλοι αυτοί οι μύθοι, έχουν 
περάσει από γενιά σε γενιά αιώνες τώρα, αφού δεν 
υπήρχε σωστή ενημέρωση και ενδιαφέρον για έρευνα.

Στην αρχαιότητα θεωρούνταν ζώο ιερό και χρήσιμο. 
Καλός οιωνός αν έμπαινε στο σπίτι και καμιά προκα-
τάληψη δεν υπήρχε εναντίον του. Για τους αρχαίους 
Έλληνες, αντιπροσώπευε την αναγέννηση, τη φρονιμό-
τητα, καθώς και τη θεραπεία των ασθενειών. Ήταν το 
σύμβολο του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής, που έχει 
υιοθετηθεί μέχρι σήμερα.

Παρ’ όλο που τα περισσότερα φίδια στον τόπο μας 
είναι ακίνδυνα, οι περισσότεροι άνθρωποι πανικο-
βάλλονται, λόγω άγνοιας και όταν έρθουν σε τυχαία 
συνάντηση με κάποιο είδος φιδιού, συνήθως το απο-
τέλεσμα είναι ένα ακόμα αδίκως, σκοτωμένο ζώο. Σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού, το να σκοτώσεις ένα 
φίδι είναι ποινικό αδίκημα και επιβάλλονται μεγάλα 
πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν και τις 20.000 
ευρώ. Ντοκιμαντέρ του National geographic, μιλά 
για τη σημαντικότητα της ύπαρξης όλων των ειδών 
και τονίζει ότι κανένα είδος φιδιού δεν είναι επιθετικό 
και συμβουλεύει, σε οποιαδήποτε τυχαία συνάντηση 

με κάποιο φίδι, να κρατήσουμε 2 μέτρα απόσταση και 
αδιαφορώντας να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Το φίδι 
δεν είναι εχθρός του ανθρώπου και δεν επιτίθεται σε 
τίποτα που δεν αποτελεί την τροφή του. Πόσο μάλλον 
στον άνθρωπο που τον φοβάται. 

Επιστήμονες προειδοποιούν πως αν εξαλειφθούν 
τα φίδια, τα τρωκτικά θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό 
που θα έχουμε σημαντικά προβλήματα, γιατί τα φίδια 

κρατάνε μεγάλη ισορροπία στην τροφική αλυσίδα του 
οικοσυστήματος. Από μικρή ηλικία, καταναλώνουν με-
γάλες ποσότητες εντόμων και όταν ενηλικιωθούν τρέ-
φονται με τρωκτικά που είναι και η κύρια τροφή τους, 
βοηθώντας έτσι τη μείωση των υπεράριθμων πληθυ-
σμών τους. Υπολογίζεται ότι ένα φίδι κατά τη διάρκεια 
της ζωής του καταναλώνει περίπου 1.000 τρωκτικά. 
Αν φονευθεί δηλαδή, επιτρέπεται αυτομάτως η ύπαρ-
ξη χιλίων τρωκτικών και ότι άλλο αυτό συνεπάγεται, 
με τον εύκολο πολλαπλασιασμό τους.

Έχουμε ακούσει ακόμα, ότι οικολόγοι μαζεύουν και 
αφήνουν φίδια σε κάποιες περιοχές. Ποτέ δεν έχει 
αποδειχτεί κάτι τέτοιο, τη στιγμή που είναι τελείως 
αντί – οικολογικό, να αφαιρεί κάποιος ζώα μαζικά από 
μια περιοχή και να τα προσθέτει σε μια άλλη, αλλά-
ζοντας έτσι την ισορροπία του οικοσυστήματος. Κάτι 
τέτοιο λοιπόν δεν αρμόζει σε οικολογική οργάνωση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 
αντιμετωπίζουν θετικά την διενέργεια εκστρατείας 
για ενημέρωση του κοινού, σε σχέση με τις ενέργει-
ες που πρέπει να ακολουθούνται, σε περίπτωση που 
αντιληφθούμε φίδι στον χώρο μας, ως επίσης και η 
εκπαίδευση των αρμοδίων υπηρεσιών, που χειρίζονται 
τέτοια θέματα. Πρέπει να κατανοήσουμε, ότι το φίδι 
είναι ένα σημαντικό είδος στη ζωή του ανθρώπου και 
αξίζει τον σεβασμό μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος



 | 7www.fonitisparou.gr

Σύλλογος Προστασίας
Ζώων Πάρου
paws@paws.gr
τηλ: 6975 060927
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Βοήθησε κι εσύ για να 
ολοκληρωθεί σύντομα 

το καταφύγιο μας!

Για δωρεές - PAYPAL: paws@paws.gr
ALPHABANK: GR0201406250625002002013349

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

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

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

Αντιπεριφερειάρχης 
ο Κ. Μπιζάς

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργου Χατζημάρκου, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας 
Μπιζάς, τοποθετήθηκε αντιπεριφερειάρχης Υγείας, 
Πρόνοιας – Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Πα-
ντοπωλείων Κυκλάδων.

Σε σχετικό του μήνυμα, ο κ. Κ. Μπιζάς σημειώνει: «[…] 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, ορίζεται αντιπεριφερειάρχης 
από την Π.Ε. Πάρου καθώς και από άλλα νησιά των 
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Αυτό αποδεικνύει 
την ισχυρή βούληση του περιφερειάρχη να αξιοποι-
ήσει το σύνολο των αιρετών, να αποκεντρώσει την 
διοίκηση, να ενισχύσει την περιφερειακή συνείδηση 
και να υποστηρίξει έμπρακτα την νησιωτικότητα (…).

Προσωπικά υπόσχομαι να υπηρετήσω τον θεσμικό 
μου ρόλο με συνέπεια και εντιμότητα, να συνεργαστώ 
με τα στελέχη των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας Κυκλάδων και να είμαι χρήσιμος στα 
νησιά μας ώστε να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη 
του περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, στην εκτίμηση 
των συναδέλφων μου στο περιφερειακό συμβούλιο 
και να σταθώ αντάξιος της αγάπης των συμπατριω-
τών μου στην Πάρο και την Αντίπαρο».

Οδός Μιχαήλ 
Ιωάννου Κρίσπη

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1832 ο Μιχαήλ Ι. Κρίσπης 
δολοφονήθηκε ως αντικαποδιστριακός από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους, μέσα στο ναό της Κα-
ταπολιανής ή κατά ζώσα παράδοση, μπροστά στον 
ναό των Τριών Ιεραρχών, κοντά στο πατρικό του 
σπίτι στην Παροικιά. 

Γεννήθηκε το 1789, διετέλεσε πρόκριτος, δημο-
γέρων Παροικιάς και πληρεξούσιος Πάρου. Σύ-
ζυγος του Σιόρ Μιχέλη, όπως τον αποκαλούσαν, 
υπήρξε η Κατίγκω Μάτσα. Μοναδικό παιδί τους 
ο Κωνσταντίνος Κρίσπης (1826-1886), δήμαρχος 
Παροικιάς, βουλευτής Παροναξίας και πρόεδρος 
της ελληνικής Βουλής. 

«[…] Με αρχηγό τον Ανδρέα Χαλκιά, ένοπλοι Κε-
φαλλονίτες αναχώρησαν από το Ναύπλιο με πρώ-

το σταθμό την Τήνο. Ακολούθως κατευθύνθηκαν 
στην Πάρο, στις 3 Σεπτεμβρίου και πριν προφθά-
σει ο ναύαρχος Κριεζής να στείλει τέσσερα πολε-
μικά πλοία εναντίον των ληστών, αυτοί «εκυρίευ-
σαν την πόλιν, εφόνευσαν τον Μιχαήλον Κρίσπην 
ένα των προκρίτων, επολιόρκησαν τον Διοικητικόν 
Τοποτηρητήν εντός της οικίας του και μόλις ενώ 
ετοίμαζον ξύλα δια να τον κατακαύσωσι μετά των 
μετ’ αυτού στρατιωτών, έφθασαν τα πλοία και τον 
ελύτρωσαν», αναφέρει το γράμμα του προς την επί 
των Ναυτικών Γραμματείαν (Σύρα, 9 Σεπτ. 1832, ο 
ναύαρχος Α. Γ. Κριεζής.

Και συνεχίζει: «Ταυτοχρόνως έφθασαν εκεί και 
οι στρατιώται της πολιτοφυλακής της Νάξου μετά 
του διοικητού κ. Κλεομένους και όντες οι λησταί 
πεντήκοντα περίπου τον αριθμόν αποσυρθέντες 
από την πόλιν κατέλαβον την Μονήν της Εκατο-
νταπυλιανής όπου ήδη ευρίσκονται στενώς απο-
κλεισμένοι και οι οποίοι, άμα συλληφθώσι, θέλου-
σι πεμφθή προς την Κυβέρνησιν δια να κριθώσι 
παρά του αρμοδίου δικαστηρίου και να δώσωσι 
δίκην δι’ όσα ληστρικώς έπραξαν».

 Πηγή: «Χρονολογικό Πανόραμα της ιστορίας της 
Πάρου».

Η οδός ξεκινάει από την πλατεία «Μαντώ Μαυ-
ρογένους», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Κενά

Για μία ακόμα χρονιά υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών 
στα σχολεία της Πάρου, με «πρωταθλητή» το ΕΠΑΛ, 
στο οποίο ούτε λίγο-ούτε πολύ, έχει 11 κενές θέ-
σεις!

Αν συμπεριλάβουμε και το «κόψιμο» τμήματος από 
το ΕΠΑΛ, τότε μιλάμε κυριολεκτικά για «ξεχαρβάλω-
μα» στην επαγγελματική εκπαίδευση στο νησί μας.

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 
Πάρο, τα κενά είναι τα συνήθη κάθε χρονιάς και όλοι 
ελπίζουν να υπάρξει λύση τις επόμενες εβδομάδες. 
Παρά ταύτα, για μία ακόμα χρονιά, οι παριανοί μαθη-
τές θα έχουν κάποια μαθήματα τα οποία για το 2019-
2020 θα εκπαιδευτούν λιγότερες ώρες…

Σχολική χρονιά 2019-2020

Ο καθηγητής φυσικών επιστημών στο γυμνάσιο Πά-
ρου και δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση, Φραγκίσκος Κεφάλας, υποστηρίζει για τη νέα 
σχολική χρονιά τα παρακάτω:

«Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους εκπαι-
δευτικούς και τους μαθητές να επανέρχονται μετά την 
απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία διακοπή 
του καλοκαιριού στις  θέσεις τους. 

Στο νησί μας η νέα σχολική χρονιά βρίσκει τα σχολεία 
σε καλό επίπεδο στον τομέα της υλικοτεχνικής υπο-
δομής με εξαίρεση την Παροικιά. Με χρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα προηγούμενα 
δύο χρόνια ο δήμος Πάρου υλοποίησε σε δύο φάσεις 
πρόγραμμα για επισκευές ύψους 225.000 ευρώ, ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες υλοποίησης ενός 
δεύτερου προγράμματος επισκευών ύψους 150.000 
ευρώ. Σύμφωνα με τον έπαρχο, Κ. Μπιζά, υπάρχει η 
δυνατότητα για επιπλέον χρηματοδοτήσεις εφόσον 
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι προηγούμενες. 

Δυστυχώς για την Παροικιά, στην οποία συγκεντρώ-
νεται και το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών στον 
τομέα της σχολικής στέγης, όπως και σε πολλούς 
άλλους τομείς η αδράνεια έχει δημιουργήσει σοβα-
ρά προβλήματα με το σύνολο σχεδόν των σχολικών 
κτιρίων να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Το γυμνάσιο Πάρου θα έχει φέτος 
περίπου 325 μαθητές με 14 τμήματα και πλέον ούτε 
οι προκάτ αίθουσες φτάνουν για να καλύψουν τις στε-
γαστικές του ανάγκες, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει 
το τμήμα ένταξης σε αίθουσα του λυκείου. 

Το 2ο δημοτικό σχολείο λειτουργεί με τρεις ενοικια-
ζόμενες αίθουσες εκτός σχολείου, ενώ οι υποσχέσεις 
για την δημιουργία πεζοδρομίου στον περιφερειακό 
που θα διευκολύνει την ασφαλή πρόσβαση στο σχο-
λείο, παραμένουν υποσχέσεις. Η επέκταση του σχολεί-
ου μέσω ανάθεσης της μελέτης στην «Εγνατία Α.Ε.» 
έχει εγκλωβίσει, την όποια προσπάθεια επίλυσης, εδώ 
και μια δεκαετία. Τα τέσσερα νηπιαγωγεία που θα 
έχουν φέτος περισσότερους μαθητές λόγω της υπο-
χρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, λειτουρ-
γούν σε νοικιασμένα κτίρια που καλύπτουν μόνο το 
ελάχιστο των προδιαγραφών. Το μεγαλύτερο όμως 
πρόβλημα είναι ότι με εξαίρεση το γυμνάσιο και ένα 
νηπιαγωγείο για τα οποία είναι πιθανό να υπάρξει 
λύση σε 6 με 7 χρόνια, για τα υπόλοιπα η δεκαετία 
είναι το μικρότερο διάστημα στο οποίο θα πρέπει να 
αναμένουμε να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ταυτόχρονα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού 
στα επόμενα χρόνια και εφόσον η «ανάπτυξη» συνεχι-
στεί θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές οι οποίες έχουν 
ήδη αρχίσει να εμφανίζονται και θα δημιουργήσουν 

σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
αύξηση του μαθητικού δυναμικού εξαιτίας του εσωτε-
ρικού κυρίως μεταναστευτικού ρεύματος, θα προκα-
λέσει επιπλέον πίεση στις δομές κυρίως στην Παροι-
κιά, αλλά και αλλού που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
πρόβλημα είναι πολύ πιθανό να προκύψει.

Η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού σε συνδυασμό 
με την αύξηση της τουριστικής κίνησης, δημιουργεί 
σημαντικά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς λόγω 
αύξησης του κόστους διαβίωσης, αλλά κυρίως λόγω 
έλλειψης αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης. Δεν χρει-
άζεται να πάμε μακριά για να δούμε τι θα συμβεί. Φέ-
τος το ποσοστό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε 
Μύκονο και Θήρα σχεδόν ξεπερνά των μονίμων και 
τα δύο νησιά. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν 
να αντέξουν τις συνθήκες και φεύγουν με αποτέλεσμα 
η στελέχωση των σχολείων να καθυστερεί. Πέρα από 
την καθυστέρηση υπάρχουν και ελλείψεις αφού πλέ-
ον ούτε οι αναπληρωτές επιλέγουν τα συγκεκριμένα 
νησιά, ενώ αρκετοί αρνούνται ακόμα και τον διορισμό 
τους σε αυτά. Ήδη στους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
του νησιού μας αρχίζει να αναπτύσσεται μια τάση φυ-
γής αφού η εύρεση στέγης για όλο το χρόνο, σε τιμές 
που να αντιστοιχούν στους μισθούς είναι πλέον πολύ 
δύσκολη υπόθεση. Απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο σε 
κεντρικό πολιτικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, οι οποί-
ες θα ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς διαφορετικά σε 

Πρώτο θέμα

Νέα σχολική χρονιά: 
Τα προβλήματα διαιωνίζονται
Με αρκετά προβλήματα, κενά διδακτικού προσωπικού, «αποψίλωση» του ΕΠΑΛ 
Πάρου, κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ ξεκίνησε η νέα 
σχολική χρονιά στην Πάρο.
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μερικά χρόνια τα σχολεία θα υποφέρουν από έλλειψη 
μόνιμου προσωπικού. Ήδη τα περισσότερα δημοτικά 
σχολεία στην Πάρο στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό 
σε αναπληρωτές οι οποίοι ευτυχώς δουλεύουν αρκετά 
χρόνια στις ίδιες θέσεις ωστόσο αν δεν λυθεί το πρό-
βλημα στην στέγαση τότε δεν θα έχουμε ούτε αυτούς.

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μια τεχνική δια-
δικασία, είναι μια διαδικασία διαπροσωπική, ενταγμένη 
στο τοπικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, που κυρί-
αρχο ρόλο έχουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν 
δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί (19.480 αναπληρωτές 
προσλήφθηκαν πριν την έναρξη της χρονιάς 2018-
2019 και 31.500 έφτασαν στο σύνολο τους μέχρι το 
τέλος της χρονιάς – 20.558 προσλήψεις μέχρι τώρα 
φέτος) που για αρκετά χρόνια αναγκάζονται να ζουν 
με μια βαλίτσα στο χέρι αποκομμένοι ουσιαστικά από 
τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες καλούνται να δουλέ-
ψουν, μακριά από τις οικογένειες τους, αδυνατώντας 
να δημιουργήσουν κοινωνική ζωή. Αυτός ο παραλο-
γισμός πρέπει να σταματήσει. Απαιτούνται μόνιμοι 
διορισμοί ώστε τα σχολεία της περιφέρειας και των 
νησιών που πλήττονται κυρίως από την έλλειψη μόνι-
μου προσωπικού να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε 
κανονικές συνθήκες.

Κλείνοντας θα αναφερθώ στον απόηχο της περσινής 
χρονιάς λόγω των χαμηλών βαθμολογιών στις εξετά-
σεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς 
στην χώρα μας κυριαρχεί η αντίληψη ότι σκοπός του 
σχολείου αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά είναι 
η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Τα κόμματα εξουσίας 
από την δεκαετία του ’80 και μετά προσπαθώντας 
να ικανοποιήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις, δη-
μιούργησαν πολλές στρεβλώσεις στο σύστημα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Στην 
προσπάθεια λοιπόν να περιορίσουν τις επιπτώσεις 
που έχουν προκύψει από τις δικές τους επιλογές, με-
ταφέρουν την ευθύνη στους ίδιους τους μαθητές με 
την εισαγωγή της βάσης του 10. Οι χαμηλές επιδόσεις 
όμως είναι αποτέλεσμα των θεμάτων των εξετάσεων, 
που δεν έχουν καμία σχέση με την διδακτική πραγ-

ματικότητα του δημόσιου σχολείου. Πώς μπορεί να 
απαιτείται από το εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές 
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε θέματα τέτοιου 
βαθμού δυσκολίας ενώ το σχολείο δεν τους έχει προ-
ετοιμάσει για αυτά;

Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από τις χαμηλές επι-
δόσεις προκύπτει από το γεγονός ότι θεωρώντας την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση απλά 
σαν το μέσο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, δε δί-
νουμε την απαιτούμενη σημασία στο περιεχόμενο που 
θα πρέπει να έχουν αυτές οι βαθμίδες. Περιεχόμενο 
που πρέπει να έχουν ως στόχο, την καλλιέργεια δεξιο-
τήτων που θα είναι χρήσιμες στην ζωή όλων των παι-
διών, είτε μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστή-
μιο είτε όχι. Άλλωστε όσο καλό και να είναι γνωστικά 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα, τι είδους επιστήμονες θα 
δημιουργεί αν οι μαθητές δεν έχουν αναπτύξει τις δε-
ξιότητες που χρειάζονται για να είναι λειτουργικοί σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, αν το μόνο για το οποίο 
προετοιμάζονται είναι να αποστηθίζουν κείμενα και 
τυποποιημένες μεθόδους επίλυσης ασκήσεων;

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο στους 
μαθητές μας και στις οικογένειες τους, καθώς και σε 
όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς».

Ξανά περικοπές στο ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κάνει περικο-
πές και μειώσεις στην εκπαίδευση των νησιών μας και 
μεταξύ άλλων «έκοψε» από το ΕΠΑ.Λ. Πάρου το τμή-
μα του Τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών: Τε-
χνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων. 
Το υπουργείο εκτός από το τμήμα Ηλεκτρολογίας και 
Ηλεκτρονικών του ΕΠΑΛ Πάρου έκοψε τμήματα και 
από τα ΕΠΑΛ Σύρου (2), Τήνου (2), Άνδρου, Κέας (2), 
Νάξου (2) και Θήρας (2).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων: 
«[…] Κόβοντας όλους τους παραπάνω τομείς και ει-
δικότητες το υπουργείο Παιδείας στερεί από τους 
μαθητές μας, που είχαν δηλώσει την επιθυμία να φοι-
τήσουν σ αυτές, να επιλέξουν να σπουδάσουν και να 
εργαστούν αργότερα πάνω στο αντικείμενο που επι-
θυμούν και «βίαια» τους μετακινούν σε άλλο πεδίο 
σπουδών, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη επιλογή σε 
άλλο σχολείο του νησιού που ζουν (…)».

Η Λαϊκή Συσπείρωση για το ΕΠΑΛ

Υπό τον τίτλο: «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια 
Παντελή μου…», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημο-
σιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Τέτοιες ημέρες πριν από ένα χρόνο και πάλι στο 
προσκήνιο ήταν η κατάργηση ολιγομελούς τμήμα-
τος του ΕΠΑΛ. Αποτέλεσμα των πανελλαδικών κι-
νητοποιήσεων εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών 
με τη συμπαράσταση των τοπικών κοινωνιών ήταν 
η οπισθοχώρηση του υπουργείου Παιδείας, για την 
κατ’ εξαίρεση λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των 
ΕΠΑΛ. Τονίζαμε τότε ότι είναι: «…μια προσωρινή δι-
καίωση που δε διασφαλίζει σε καμιά περίπτωση, 
το τι θα συμβεί την επόμενη σχολική χρονιά».

Δυστυχώς σήμερα επιβεβαιωνόμαστε ότι οι κυ-
βερνήσεις μπορεί να αλλάζουν η πολιτική τους όμως 
όχι. Για μια ακόμα χρονιά το δικαίωμα στη μόρφωση 
είναι ζητούμενο. Η Ελλάδα της «δίκαιης ανάπτυξης» 

Πρώτο θέμα
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και της «ανάπτυξης για όλους» εκτός των άλλων ζητά 
από τους μαθητές να αλλάξουν τις επιλογές τους τον  
τελευταίο χρόνο φοίτησης στο σχολείο ή να γίνουν 
εσωτερικοί μετανάστες. Αυτή η πολιτική πρέπει να 
βρει μέτωπο αντίστασης και διεκδίκησης του αυτο-
νόητου. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές 
πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να διεκδικήσουν και 
να απαιτήσουν:

- Τα τμήματα, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ 
να διαμορφώνονται με βάση τις μορφωτικές ανάγκες 
των μαθητών κι όχι με βάση τις αναδιαρθρώσεις και 
την περικοπή των δαπανών.

- Να λειτουργήσουν όλα τα ολιγομελή τμήματα το-
μέων και ειδικοτήτων με πλήρη στελέχωση.

- Να γίνουν μόνιμοι μαζικοί διορισμοί με άμεση μο-
νιμοποίηση των 33 χιλιάδων και πάνω αναπληρωτών 
που εργάζονται τα τελευταία χρόνια και καλύπτουν 
μόνιμες και διαρκείς ανάγκες».

Καταγγελία ΕΛΜΕ για το ΕΠΑΛ

Η ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου δημοσιοποίησε δελ-
τίο Τύπου σχετικά με τη μη έγκριση ειδικότητας στο 
ΕΠΑΛ Πάρου.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά, βρισκόμαστε 

δυστυχώς θεατές στο ίδιο έργο. Συγκεκριμένα, το 
υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει την ειδικότη-
τα των ηλεκτρονικών της Γ τάξης του ΕΠΑΛ Πάρου, 
στην οποία έχουν γραφτεί έξι παιδιά. Οι συγκεκριμέ-
νοι μαθητές παραμένουν μετέωροι, ενώ η σχολική 
χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Υπενθυμίζουμε πώς:

1. Το κατώτερο όριο μαθητών στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ 
είναι οι οκτώ μαθητές. Όταν υπάρχουν λιγότερες εγ-
γραφές, το τμήμα θα πρέπει να εγκριθεί ως ολιγο-
μελές. Οι έξι εγγραφές σε δυσπρόσιτο σχολείο, θε-
ωρούνται παραπάνω από αρκετές για να εγκριθεί το 
τμήμα.

2. Επίσης, στα τμήματα ειδικότητας του τομέα ηλε-
κτρολόγων/ηλεκτρονικών στο ΕΠΑΛ Πάρου, υπάρ-
χει ανώτατο όριο μαθητικού δυναμικού το οποίο 
αντιστοιχεί σε 14 μαθητές. Στη δεύτερη ειδικότητα 
του συγκεκριμένου τομέα (ηλεκτρολόγοι) έχουν ήδη 
γραφτεί 13 μαθητές, κάτι που καθιστά απαγορευτική 
οποιαδήποτε σκέψη «μεταφοράς» των έξι μαθητών 
της ειδικότητας ηλεκτρονικών στην όμορη ειδικότητα 
των ηλεκτρολόγων. Άλλωστε, φαντάζει παράλογο σε 
ένα απομακρυσμένο σχολείο να μη μπορούν να δημι-
ουργηθούν δύο διαφορετικές ειδικότητες με δυναμι-
κό 19 μαθητών! Οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν 
σκοπό να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, έχοντας μά-
λιστα αυξημένες πιθανότητες επιτυχίες.

Το σχολείο έχει προβεί από την πρώτη ημέρα του 
Σεπτεμβρίου σε όλες τις τυπικές ενέργειες, μέσω της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
στη Σύρο. Θεωρούμε, πως η ακατανόητη απόφαση 
του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί βάρβαρη παραβί-
αση της νησιωτικότητας και του δικαιώματος των μα-
θητών στην μάθηση. Με τα τωρινά δεδομένα, η μόνη 
διέξοδος των έξι μαθητών μας είναι η αναγκαστική 
μετανάστευση σε άλλο νησί ή σε άλλη πόλη, όπου 
λειτουργεί η ειδικότητα την οποία επέλεξαν. Αντιλαμ-
βανόμαστε όλοι, τι σημαίνει αυτό για τη συνοχή και 
τον προϋπολογισμό των οικογενειών τους.

Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ καλεί το υπουργείο 

Παιδείας να αναλογιστεί τις συνέπειες της απόφασής 
του και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην 
άρση της αδικίας και στην έγκριση του τμήματος».

Διαμαρτυρία της ένωσης γονέων

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου με ανακοίνωσή της στις 9/9/2019, 
διαμαρτύρεται για την κατάργηση από το υπουργείο 
Παιδείας, του τομέα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών 
στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Η ανακοίνωση των γονέων έχει ως εξής:
«Απορίας άξια η είδηση για την κατάργηση του τμή-

ματος του Τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών 
στο ΕΠΑΛ Πάρου, ενώ φοιτούν μαθητές της Γ’ τά-
ξης και υπάρχει ήδη το κατάλληλο μόνιμο προσωπικό 
στον συγκεκριμένο τομέα. 

Οι μαθητές δεν είναι πιόνια κανενός, ώστε να ανα-
γκάζονται να αλλάζουν ειδικότητα κάθε χρόνο, λόγω 
της κατάργησης των ολιγομελών τμημάτων. Οι ειδι-
κότητες και οι τομείς των ΕΠΑΛ πρέπει να διαμορ-
φωθούν με βάση τις εκπαιδευτικές  ανάγκες των 
μαθητών κι όχι με βάση τις αναδιαρθρώσεις και την 
περικοπή δαπανών. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Πάρου είναι αντίθετη στην πολιτική των περικοπών 
και τη μείωση του κόστους της εκπαίδευσης, με θύ-
ματα τους μαθητές και θα διεκδικήσει το δικαίωμα 
των παιδιών να επιλέξουν την ειδικότητα που επιθυ-
μούν να σπουδάσουν».

Ψυχολόγος

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου με ανακοίνωσή της στις 6/9/2019 
διαμαρτύρεται για την απόφαση του υπουργείου Παι-
δείας να μη συμπεριληφθεί στους πίνακες θέση ψυχο-
λόγου για τα δημοτικά σχολεία, κάτι που υπήρχε πέρσι. 
Το θέμα αποκάλυψε στο προηγούμενο φ. η εφημερίδα 
μας.

Η ανακοίνωση των γονέων έχει ως εξής:
«Σχετικά, με την απόφαση της υφυπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη, που δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ της 23ης Αυγούστου 2019, που 
αφορά την τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 σε 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για 
το σχολικό έτος 2019-2020, διαπιστώσαμε ότι δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες τα νησιά της Πε-
ριφερειακής Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπόψη σας:
α) τη νησιωτικότητα και τις γεωγραφικές ιδιαιτερό-

τητες των νησιών μας
β) την μη ύπαρξη υποστηρικτικής δομής ΕΔΕΑΥ σε 

Πάρο και Αντίπαρο
γ) τις σχολικές μας μονάδες με τις διαρκώς αυξα-

νόμενες ανάγκες
δ) τους προηγούμενους πίνακες και εισηγήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την ένταξη των 

σχολικών μας μονάδων στους πίνακες με τις προτει-
νόμενες ομάδες για την τοποθέτηση ψυχολόγων κλά-
δου ΠΕ23».

Οι δηλώσεις για τη νέα χρονιά

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για τη νέα 

σχολική χρονιά δήλωσε:
«Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς,
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς εύχομαι σε 

κάθε μαθητή και μαθήτρια της Πάρου, μία νέα, συ-
ναρπαστική και γόνιμη διαδρομή στον χώρο της μά-
θησης, μία διαδρομή γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες και 
προοπτικές για πρόοδο, μία πορεία που θα οδηγήσει 
στην επιτυχή κατάκτηση του μέλλοντος και τη δια-
μόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους.

Ως Δημοτική Αρχή θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω 
ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Πά-
ρου, υλοποιώντας έργα και παρεμβάσεις που διασφα-
λίζουν ένα υγιές εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους 
μαθητές μας και θα σταθούμε αρωγοί και συμπαρα-
στάτες στο έργο των εκπαιδευτικών και των γονέων 
για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στο μέλλον. 

Εύχομαι σε όλους μια δημιουργική σχολική χρονιά 
με υγεία και πρόοδο!».

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με την έναρ-
ξη της νέας σχολικής χρονιάς δόθηκε στη δημοσιότη-
τα η παρακάτω ανακοίνωση:

«Για μια χρονιά ακόμα τα σχολικά κουδούνια πιά-
νουν δουλειά!

- Για μια χρονιά ακόμα αρχίζει ο Γολγοθάς των λα-
ϊκών οικογενειών, να προσφέρουν στα παιδιά τους 
αυτά που δικαιούνται και το σημερινό σχολείο τους 
τα στερεί.

- Για μια χρονιά ακόμα τα παιδιά μας θα στεγάζονται 
σε κοντέϊνερς, κτίρια ακατάλληλα, γερασμένα, κακο-
συντηρημένα άλλων εποχών και αναγκών.

- Για μια χρονιά ακόμα τα σχολεία ξεκινούν και αρ-
κετοί εκπαιδευτικοί δεν είναι στη θέση τους.

- Για μια χρονιά ακόμα τις πραγματικές ανάγκες των 
σχολείων σε διδακτικό προσωπικό τις καλύπτουν οι 
πάνω από 30.000 αναπληρωτές. 

- Για μια χρονιά ακόμα τα παιδιά μας θα παραλά-
βουν βιβλία του προηγούμενου αιώνα, ξεπερασμένα, 
γεμάτα λάθη και ελλείψεις.

- Για μια χρονιά ακόμα παράλληλη στήριξη και ενι-
σχυτική διδασκαλία… θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή.

- Για μια χρονιά ακόμα πρέπει οι «εκτελεστές» της 
εποπτείας της τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσε-
ων να πειστούν…γιατί οι μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ έχουν 
δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις ειδικότητες που επέ-
λεξαν και όχι κάτι άλλο.

Όλα αυτά και άλλα πολλά για εκείνους που μας κυ-
βερνούσαν και αυτούς που μας κυβερνούν αποτελούν 
«κανονικότητα» και εργαλεία «ανάπτυξης».

Ταυτόχρονα τεράστιες είναι οι ευθύνες της δημο-
τικής αρχής για την κατάσταση στο νησί μας. Τα κο-
ντέινερς της προσωρινής λύσης μόνιμη κατάσταση, 
το νέο γυμνάσιο της Παροικιάς δεν έχει ακόμα μελέ-
τη, το πρόβλημα του 2ου Δημοτικού της Παροικιάς 
άλυτο, η συντήρηση σχολικών κτιρίων και η επίλυση 
θεμάτων ασφάλειας προβληματική, η ανυπαρξία πε-
ζοδρομίων δεδομένη, και άλλα πολλά. Κι όμως παρά 
τα προβλήματα πρέπει να σταθούμε δίπλα στα παιδιά 
μας, να τα μάθουμε να αγωνίζονται γι αυτό που τους 
ανήκει και να μη συμβιβάζονται. 

Μαζί τους να απαιτήσουμε:
- Παιδεία, σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν, ουσια-

στική και όχι στα λόγια.
- Νέα, ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Να γίνει προ-

σεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολικά κτίρια.
- Άμεση κάλυψη των κενών, καμία διδακτική ώρα 

χαμένη. Άμεση έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας και 
πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

- Κανένα παιδί εκτός ολοήμερου σχολείου, παιδι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών.

- Να λειτουργήσουν όλα τα Τμήματα Ένταξης και 
όλες οι δομές Ειδικής Αγωγής για τους μαθητές που 
το έχουν ανάγκη.

- Δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών.
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους 

μαθητές, άμεση υποδομή για δωρεάν δελτία υγείας».
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ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19:
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 
• ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους
• Φορείς δημόσιου τομέα
• Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
• Εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέ-
τρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο 
κάτω δράσεις και υπο-δράσεις :

   Το ποσοστό επιχορήγησης είναι: 
• Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παρά-

γουν έσοδα, 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 
1305/2013).

• Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν 
έσοδα, έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013. Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική 
ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης το οποίο 
κέρδος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων και προκύπτει – 
βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη χρηματοοικονομική ανάλυση.

• Για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύ-
σεις που παράγουν κέρδη, έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει των 
άρθρων 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει 
έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερ-
βαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευ-
σης της επένδυσης το οποίο κέρδος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 
των προτέρων και προκύπτει – βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη χρηματο-
οικονομική ανάλυση. Εναλλακτικά, στην περίπτωση πράξης η οποία εμπίπτει στο 
άρθρο 53 ή 55 Καν. (ΕΕ) 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να 
καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικο-
νομικής ανάλυσης.
Περιοχή εφαρμογής των υπο-δράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Αμοργού, Ανάφης, Άνδρου, Αντιπάρου, Θήρας, 
Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σερί-
φου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου, Φολεγάνδρου).

Περιοχή εφαρμογής της υπο-δράσης 19.2.6.1.1: Νησιά της περιοχής παρέμβασης με πα-
ρουσία εθελοντικών οργανώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας όπως Άνδρος, Θήρα, Πάρος, Σύρος, Νάξος, Μήλος.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02-07-2019 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01-11-2019 
Επιπλέον, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 16:30) από την ημερομη-

νία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία 
της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη 
- 84100 Σύρος: το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η υπογεγραμμένη αίτηση 
στήριξης και το παράρτημα αυτής καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις 
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα συνημμένα της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλε-
κτρονική μορφή, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» και είναι 
επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-cyclades.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, 
την διαδικασία υποβολής των προτάσεων και συμπλήρωσης των αιτήσεων στήριξης στα 
γραφεία της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαρά-
κη, Νατάσα Κλήμη και Γεώργιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: 
Info@e-cyclades.gr.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Εµµανουήλ Β. Λιανόπουλος
Σύγχρονο Καρδιολογικό Ιατρείο

• Triplex κατ' οίκον µε φορητό υπερηχογράφο

• Exercise test σε ύπτιο εργοµετρικό ποδήλατο, ειδικό triplex βαλβίδων

• Παιδοκαρδιολογική εκτίµηση/υπέρηχος

• Προγραµµατισµένος 6µηνιαίος-ετήσιος έλεγχος (interrogation) βηµατοδοτών

• Αρρυθµίες, 24-48ωρο Ηolter Ρυθµού. Holter Πίεσης.

• Ολοκληρωµένη παρακολούθηση καρδιακής ανεπάρκειας, 
στεφανιαίας νόσου

• Προληπτική καρδιολογία ( ρύθµιση αρτ. υπέρτασης, δυσλιπιδαιµιών )

• Προσχολικός και προαθλητικός έλεγχος
IASIS Medical Clinic τηλ. 2284021075, Παροικία-Πάρος

Τίτλος Δράσης/Υπο-δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι Ενδεικτική 
δημόσια 
δαπάνη

Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 
δημόσια κτίρια»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, 
φορείς δημόσιου 
τομέα

250.000

Υπο-δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχε-
τικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 
ιατρεία κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, φο-
ρείς δημόσιου τομέα, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

350.000

Υπο-δράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις 
για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες 
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθη-
ση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, φο-
ρείς δημόσιου τομέα, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

340.000

Υπο-δράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων»

Ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

100.000

Υπο-δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρε-
σίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτι-
σμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ-
μιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων 
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδρια-
κών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηρι-
στικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

450.000

Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

Υπο-δράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασι-
κών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»

Εθελοντικές οργανώ-
σεις εγγε-γραμμένες 
στο σχετικό Μητρώο 
της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προ-
στασίας

100.000

Σύνολο 1.590.000
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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

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 
δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται διώροφη οικία 
εντός του οικισµού, στη θέση Καφε-
νεία, 80,52 τ.µ. µε ισόγεια αποθήκη 
46,02 τ.µ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
22840 42469

ΠΟΥΝΤΑ, στη στροφή για Κάµπο, 
πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο 1 
στρέµµα και κτίζει 100 τ.µ. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6932 684 504

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6937 
698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΝΕΟ ΠΗΓΑ∆Ι ενοικιά-
ζεται δίχωρο σπίτι (κουζίνα-σαλόνι, 
Υ/∆, µπάνιο), πλήρως εξοπλισµένο 
µε έπιπλα και οικιακό εξοπλισµό. Για 
περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιούνιο! 
Κατά προτίµηση σε εκπαιδευτικούς. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 472 588

ΛΕΥΚΕΣ, δίπλα στο άλσος, πάνω από 
την ταβέρνα «Φλώρα», ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 2 δωµατίων, επιπλωµένο, 
µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Τηλ. 

6989 421 425

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 
µήνες ή όλο το χρόνο από ελληνίδα, 
από τον Οκτώβριο και µετά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 293 1627

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 
το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 
Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή 
της Αλυκής – Αγκαιριάς – Κά-
µπου. Τηλ. 697 3047 502

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-
τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 
µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία στο κατάστηµα Express Μarket 
στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 
τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 
µανάβικο, πάγκο κοπής, υπεύθυνος/η 
καταστήµατος. Μόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 
καλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
cv_expressmarketparos@hotmail.
com, τηλ. 698 4453 993

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ζητείται από 
το κατάστηµα Arsenis Delicatessen 
στη Νάουσα. Βιογραφικά στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα 
Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. 
22840 23721

ΚΥΡΙΑ έως 35 ετών ζητείται για 
εργασία σε Κατασκευαστική - Τεχνική 
εταιρία, µε απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιπροσθέτως η γνώση 
της γαλλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί 
ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών 
cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 
ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 
Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας έως 30 
ετών ζητείται από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ: 
22840 51908

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ για 
χονδρική πώληση στις Κυκλάδες 
ζητείται από την Diver, εταιρεία 
µαγιώ µε δραστηριότητα 40 χρόνων. 

Αποστολή βιογραφικού στo info@
diver.com.gr και τηλ. επικοινωνίας 
210 2524229.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ SCHAUB LORENS,
τύπου µπαούλο πωλείται, χωρητικό-
τητας 99 λίτρων. ∆ιαστάσεις: 85εκ. 
ύψος Χ 55εκ. πλάτος. Τιµή: 120€. Τηλ. 
693 845 5073

ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ πωλούνται (2 ανδρικό + 
γυναικείο), ελαφρά µεταχειρισµένα, 
80€ το ένα. Τηλ. 693 845 5073

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

Προαγγελίες Γάμου 
Ο Ρούσσος Μιχαήλ του Ηλία και της Ελένης το γένος Αμπατζίδη που γεννήθηκε 

στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Σκιαδά Δήμητρα του Γεώργιου και της 
Αναστασίας το γένος Κεφαλληνού που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Πάρο θα παντρευτούν στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου 
στις 27 Οκτωβρίου. 

Ο  Πούλιος Στυλιανός του Γεωργίου και της Αθηνάς το γένος Σπανού, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Βιώνη Αντιγόνη  του Παντελή 
και της Ουρανίας το γένος Κρητικού, που γεννήθηκε στην Πάρο και κατοικεί στην 
Πάρο, θα παντρευτούν στις 9 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέρα Παναγιάς στην Πάρο. 

Ο  Αράθυμος Ιωάννης του Νικολάου και της Σταυρούλας το γένος Παντελε-
άκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Γεροπέτρου Αι-
κατερίνη  του Φίλιππου και της Αλεξάνδρας το γένος Κακογιάννη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 5 Οκτωβρίου στην Πάρο. 

Όταν καθήκον και ανθρωπιά 
συναντιούνται… στην Πάρο

Θα ήθελα και το θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω το προσωπικό του Γη-
ροκομείου της Πάρου για τον σεβασμό, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που επέδει-
ξαν για τον θείο μου, έναν άνθρωπο που είχε τις ιδιαιτερότητές του και χρειαζόταν 
ειδική μεταχείριση.

Είχα την ευκαιρία να σχηματίσω προσωπική άποψη για τη συμπεριφορά των αν-
θρώπων αυτών απέναντι σε όλους τους ηλικιωμένους και γι’ αυτό τονίζω την αξι-
οσύνη τους και την ανθρωπιά τους. Είναι λογικό, λοιπόν, να επιθυμώ να συγχαρώ 
τους παράγοντες της ύπαρξης, της συντήρησης και της λειτουργίας του ιδρύματος 
αυτού, που αποτελεί κόσμημα και τιμή για τους Παριανούς και την Πάρο. Μέσα σ’ 
αυτούς σε περίοπτη θέση βρίσκονται οι απλοί άνθρωποι του νησιού, που σε κάθε 
ευκαιρία στηρίζουν την προσπάθεια αυτή είτε με δωρεές είτε με προσωπική συνει-
σφορά, όπως η κ. Ειρήνη Ρουσσάκη (συνταξιούχος εκπαιδευτικός).

Θα ήταν όμως απρέπεια να μην αναφερθώ ειδικά στο προσωπικό από το βοηθη-
τικό μέχρι τους τραπεζοκόμους, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, την κοινωνική 
λειτουργό, τον κ. Καπούτσο Γιώργο, την κ. Δαραφέρα Χριστίνα ιατρό και φυσικά 
στον διευθυντή κ. Μελανίτη Γιώργο.

Άνθρωποι ανήμποροι ζουν σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, άρτιο από κάθε άποψη 
με όλα τα στοιχεία, που συνιστούν πολιτισμένη, ευχάριστη κι ασφαλώς ανθρώπινη 
διαμονή. Εκεί βρισκόταν ο θείος μου, ο Λιανός, του οποίου την ευθύνη είχα αναλάβει 
μετά τον θάνατο του αδελφού του και συγχωρεμένου τώρα πατέρα μου. Νιώθω, 
λοιπόν, ότι έκανα το καθήκον μου, που επέλεξα εσάς για να ζήσει ανθρώπινα τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του.

Συγχαρητήρια σε όλους και πολλά ευχαριστώ από εμένα προσωπικά και την ευ-
ρύτερη οικογένειά του.

Γιάννης Μπουσούνης,
Οδοντίατρος

Νάξος, 10/9/2019

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ
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Είδος 
πολυτελείας 
το τσίπουρο, 
στην τιμή του 
ουίσκι!

Το αγαπημένο τσίπουρο των ελλήνων, το οποίο 
ξεκίνησε την πορεία του πριν από επτά περίπου αιώ-
νες στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, είναι αυτό στο 
οποίο έβαλε στο στόχαστρο η Κομισιόν, η οποία τάσ-
σεται υπέρ της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου για 
αυξημένο συντελεστή ειδικού φόρου.

Η αύξηση θα ανεβάσει κατά 18 φορές τον σημερινό 
συντελεστή και στο εξής κινδυνεύει να φορολο-
γείται όπως και το ουίσκι, αφού η Κομισιόν επι-
κροτεί την απόφαση για λόγους ανταγωνισμού. 

Η τελική τιμή στο ράφι των καταστημάτων –σύμ-
φωνα με εμφιαλωτές μεγάλων εταιριών- για το τσί-
πουρο θα φτάσει τα 16,5 ευρώ για τη φιάλη 
των 700ml. Ακόμα, σύμφωνα με την άποψη των ει-
δικών περί των οικονομικών θεμάτων, μετά απ’ αυτή 
την αλλαγή της τιμής αναμένεται να διογκωθεί το 
λαθρεμπόριο χύμα τσίπουρο αμφίβολης ποι-
ότητας, η κατανάλωση του οποίου μπορεί να είναι 
επικίνδυνη για την υγεία των καταναλωτών. Ο φόρος 
εκτινάσσεται στην καλύτερη περίπτωση από 
0,59€/χιλ/μο στα 5,1€/χιλ/μο, καθώς μετατρέπε-
ται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης έτοιμων προϊόντων 
ενώ στη χειρότερη περίπτωση θα αυξηθεί κατά 
10,2€ / χιλ/μο έτοιμων προϊόντος!

Πλήγμα στην αγροτική οικονομία

Πλήγμα θα δεχτούν και τα δεκάδες μικρά και μεσαία 
αποστακτήρια/εμφιαλωτήρια τσίπουρου και τσικου-
διάς, λόγω του επιβαλλόμενου σε αυτά διπλασιασμού 
του ισχύοντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προ-
ϊόντα τους.

Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών η 
τιμή του τσίπουρου και της τσικουδιάς, δυο ντόπιων 
και παραδοσιακών αποσταγμάτων, θα προσεγγίσει 
αυτή των εισαγόμενων ποτών (ουίσκι, τζιν, βότκα κλπ), 
θα πληγεί υπέρμετρα η εγχώρια παραγωγή και λαϊκή 
κατανάλωση. 

Έτσι, η εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών θα 
επιφέρει με μαθηματική ακρίβεια την εξόντωση χιλιά-
δων αμβυκούχων - διήμερων αποσταγματοποιών και 
θα συμπιέσει περαιτέρω το εισόδημα χιλιάδων αμπε-
λοκαλλιεργητών σε όλη τη χώρα -μικρών στην πλειο-
νότητά τους- που θα οδηγηθούν στο ξεκλήρισμα.

Ερώτηση Ευρωβουλευτών ΚΚΕ

Με την απάντησή της στην ερώτηση που κατέθεσε η 
ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την απόφα-
ση του δικαστηρίου της ΕΕ που αυξάνει τη φορολό-
γηση στο τσίπουρο και την τσικουδιά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «χαιρετίζει» προκλητικά τη συγκε-
κριμένη απόφαση, η εφαρμογή της οποίας θα έχει 
ολέθριες συνέπειες. Προκλητική είναι και η τοποθέτη-
ση της Επιτροπής ότι «δεν συμμερίζεται την άποψη ότι 
οι μικροί αποσταγματοποιοί θα εκτοπιστούν αναπό-
φευκτα λόγω της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας».

Σε ανακοίνωσή της η ευρωκοινοβουλευτική ομά-
δα του ΚΚΕ αναφέρει: «Αποδεικνύεται για άλλη μια 
φορά ότι όλα τα όργανα της ΕΕ (επιτροπή, δικαστήριο 
κ.λπ.) είναι ευθυγραμμισμένα στην εξυπηρέτηση του 
καπιταλιστικού ανταγωνισμού, ότι η ΕΕ βάζει πάνω 
απ’ όλα τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, στη συ-

γκεκριμένη περίπτωση των ποτοβιομήχανων και των 
μεγαλοεισαγωγέων αλκοολούχων ποτών, που από 
καιρό είχαν στοχοποιήσει το καθεστώς φορολόγησης 
του τσίπουρου και της τσικουδιάς, ζητώντας επανει-
λημμένα την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου που 
είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους.

Οι μικρομεσαίοι αμπελουργοί και οι διήμεροι απο-
σταγματοποιοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από 
τις διάφορες προτάσεις που ακούγονται για «κατάθε-
ση φακέλου στην ΕΕ, ανάλογου με αυτόν του ούζου», 
καθώς ακόμα και αν η φορολόγηση του τσίπουρου/
τσικουδιάς εξισωθεί με του ούζου, πάλι η επιβάρυν-
ση θα είναι υπέρμετρη (εννιαπλασιασμός σε σχέση με 
τον σημερινό κατ’ αποκοπή φόρο). Άλλωστε, η ίδια η 
απάντηση της Επιτροπής επισημαίνει ότι «[…] τα κράτη 
μέλη δεν επιτρέπεται να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική 
τους ευχέρεια, καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα 
προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες» και 
ότι «μια εθνική παράδοση δεν μπορεί από μόνη της να 
απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου».

Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά αυταπάτη ή επανά-
παυση. Σήμερα η μόνη απάντηση που μπορεί να δο-
θεί είναι η συσπείρωση στους αγροτικούς συλλόγους 
και ο οργανωμένος αγώνας ώστε η απόφαση να μην 
εφαρμοστεί».

Η εξόντωση 6.000 αμβυκούχων

Η ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Λευτέ-
ρη Νικολάου - Αλαβάνου, καθώς κι η απάντηση 
της επιτροπής έχουν ως εξής:

«Με βάση την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση 
C-91/18, η Ελλάδα απειλείται με την επιβολή κυρώ-
σεων, αν δεν συμμορφωθεί με τις ευρωενωσιακές 
οδηγίες 92/83 και 92/84 σε σχέση με τη φορολόγη-
ση του τσίπουρου και της τσικουδιάς.

Η εφαρμογή τους θα επιφέρει με μαθηματική ακρί-
βεια την εξόντωση 6.000 αμβυκούχων - διήμερων 
αποσταγματοποιών και θα συμπιέσει περαιτέρω το 
εισόδημα 30.000 αμπελοκαλλιεργητών, μικρών στην 
πλειονότητά τους παραγωγών, που διαθέτουν άδειες 
απόσταξης, καθώς, στην καλύτερη περίπτωση, θα εν-
νιαπλασιαστεί η φορολόγηση των προϊόντων τους.

Πλήγμα θα δεχτούν και τα δεκάδες μικρά και με-
σαία αποστακτήρια - εμφιαλωτήρια τσίπουρου και 
τσικουδιάς λόγω του επιβαλλόμενου σε αυτά διπλα-
σιασμού του ισχύοντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
στα προϊόντα τους.

Για άλλη μια φορά, οι μεθοδεύσεις της ΕΕ και οι 
αποφάσεις του ΔΕΕ έρχονται να ικανοποιήσουν τους 
πόθους των μονοπωλιακών ομίλων της μεταποίησης 
και της εμπορίας, εν προκειμένω των ποτοβιομήχα-
νων και μεγαλεμπόρων - εισαγωγέων εμφιαλωμένων 
ποτών, για ενίσχυση της κερδοφορίας τους σε βάρος 
των παραγωγών - αμπελουργών, που ήδη υφίστανται 
τις ολέθριες για την παραγωγή τους και το εισόδημά 
τους συνέπειες της ΚΑΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια 
και των μικρών μεταποιητικών μονάδων.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Πώς τοποθετείται έναντι της προοπτικής εξόντω-

σης των μικρών αποσταγματοποιών και της περαιτέ-
ρω συμπίεσης του εισοδήματος των αμπελουργών 
στην Ελλάδα;».

Η απάντηση της ευρωπαϊκής επιτροπής

«Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής - 30.8.2019.

Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει την ορθή εφαρ-
μογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ΕΕ, 
ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή χαι-
ρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας 
(τσίπουρο). Το δικαστήριο συμφωνεί με την επιτροπή 

ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελε-
στής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και 
την τσικουδιά, διότι η οδηγία 92/83/ΕΟΚ και η οδη-
γία 92/84/ΕΟΚ δεν προβλέπουν τους εν λόγω μει-
ωμένους συντελεστές, και διότι τα κράτη μέλη δεν 
επιτρέπεται να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους 
ευχέρεια, καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα προ-
βλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες.

Όσον αφορά τους μικρούς διήμερους αποσταγμα-
τοποιούς, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δι-
ευκρίνισε εκ νέου ότι μια εθνική παράδοση δεν μπο-
ρεί από μόνη της να απαλλάξει τα κράτη μέλη από 
τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού 
δικαίου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προστασία 
της κληρονομιάς των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση μέτρων που ευνοούν τους διήμερους 
αποσταγματοποιούς, θα πρέπει να επιδιώκεται με 
μέσα που είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 
και αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος προϊόντων 
της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν 
συμμερίζεται την άποψη ότι οι μικροί αποσταγματο-
ποιοί θα εκτοπιστούν αναπόφευκτα λόγω της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας».

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο κινήθηκε νομικά εναντίον 
της χώρας μας, θέτοντας θέμα προστατευτισμού λόγω 
μειωμένου συντελεστή φορολόγησης για το τσίπουρο 
και τα αποστάγματα των διήμερων αποσταγματοποι-
ών. Προφανώς το τσίπουρο τέθηκε στο φορολογικό 
μικροσκόπιο, καθώς τα χρόνια της κρίσης η κα-
τανάλωσή του -ειδικά χύμα- εκτοξεύτηκε στην 
Ελλάδα.

Δεδομένου ότι το τσίπουρο και η τσικουδιά δεν απο-
τελούν, κατά το παρόν στάδιο της ενωσιακής νομοθε-
σίας, προϊόντα υπαγόμενα στο καθεστώς παρέκκλισης 
που προβλέπεται το δικαστήριο εκτίμησε ότι τα προ-
ϊόντα αυτά υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης με όλα τα προϊόντα αιθυλικής 
αλκοόλης.
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Απινιδωτής 
στη Νάουσα

Η δημοτική κοινότητα Νάουσας τοποθέτησε αυτό-
ματο απινιδωτή 24ωρης ετοιμότητας για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων περιστατικών, κατοίκων και 
τουριστών.

Το μηχάνημα τοποθετήθηκε έξω από το δημοτικό 
κτήριο που βρίσκεται απέναντι από τη γέφυρα της Νά-
ουσας και είναι πλέον διαθέσιμος προς χρήση.

Σε σεχτική ανακοίνωση της δημοτικής κοινότητας 
μεταξύ άλλων σημειώνεται: «[…] Οι απινιδωτές σώ-
ζουν ζωές ανθρώπων που έχουν υποστεί καρδιακή 
ανακοπή, μέσω ηλεκτρικής διέγερσης και την επανα-
φορά του κανονικού ρυθμού της καρδιάς. Μπορεί να 
τους χειριστεί γιατρός, διασώστης, ναυαγοσώστης και 
εν γένει όποιος κατέχει γνώσεις πρώτων βοηθειών και 
έχει εκπαιδευτεί σε χρήση απινίδωσης (AED).  Η χρήση 
του ενισχύει την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων 
και παρέχει μία επιπλέον αίσθηση ασφάλειας για όλες 
τις ηλικίες (…)».

Συμβάντα
- Στις 9/9/2019 το απόγευμα, συνελήφθησαν στην 

Πάρο, από αστυνομικούς του 
αστυνομικού τμήματος Πάρου, 14χρονος ημεδαπός 

και 18χρονος αλλοδαπός 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε 

ποσότητα ακατέργαστης 
κάνναβης βάρους -7,2- γραμμαρίων. Επιπλέον, ο 

14χρονος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς 
άδεια ικανότητας.

- Στις 10/9/2019 το μεσημέρι, η λιμενική αρχή 
Πάρου, για περιστατικό πτώσης ενοικιαζόμενου Ε.Ι.Χ. 
οχήματος στη θάλασσα πλησίον χερσαίας ζώνης του 
λιμένα Πούντας Πάρου, χωρίς επιβαίνοντες. Άμεσα 
στο σημείο μετέβησαν στελέχη της όπου διαπίστωσαν 
τα ανωτέρω, ενώ σύμφωνα με δήλωση του ενοικια-
στή, το εν λόγω όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στη 
χερσαία ζώνη του λιμένα Πούντας όταν για άγνω-
στους λόγους κύλησε με την επακόλουθη πτώση του 
στη θάλασσα. Το όχημα ανελκύστηκε με τη συνδρομή 
ιδιωτικού γερανοφόρου οχήματος και επαγγελματιών 
δυτών, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματι-
σμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Στις 10/9/2019 το μεσημέρι, συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος 
Πάρου, 42χρονος ημεδαπός ο οποίος ενεπλάκη σε 
τροχαίο ατύχημα οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την 
επήρεια αλκοόλ.

Γάμοι που 
έγιναν στις 
Λεύκες το 
1876

Για το γάμο μιας κοπέλας ήταν απαραίτητη η προί-
κα, το είδος και το μέγεθος της οποίας καθοριζόταν 
πριν την τέλεση του γάμου, και περιλάμβανε συνήθως 
ακίνητα (σπίτια, χωράφια κτλ.) αλλά και κινητά (χρυ-
σαφικά, ρουχισμό, οικιακά σκεύη, εικόνες αγίων κτλ.), 
περιουσιακά στοιχεία. 

Πολλές φορές συντασσόταν και σχετικό συμφωνητι-
κό, το λεγόμενο «προικοσύμφωνο». Τέτοια προικοσύμ-
φωνα έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στο περιοδικό 
«Παριανά»*1, από τον κ. Νίκο Χ. Αλιπράντη. Σε ένα από 
αυτά που συντάχτηκε στην Παροικιά το 1834, ανα-
φέρεται, εκτός των άλλων λεπτομερειών, και ότι: «[…] 
την δίδουν προς τον κον… δια σύζυγόν του νόμιμον, 
παρθένον και ευλογητικήν (…)».

Τότε ο αριθμός των ιερέων στις Λεύκες ήταν αρ-
κετά μεγάλος, και κάποια περίοδο υπηρετούσαν στο 
χωριό περισσότεροι από έξι ιερείς (σήμερα υπάρχει 
μόνο ένας). Ο κάθε ιερέας είχε χωριστή ενορία και 
ιερουργούσε σε ξεχωριστό ενοριακό ναό (υπήρχαν 
οκτώ ενοριακοί ναοί). Και την εποχή εκείνη οι ιερείς 
δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έπαιρναν μισθό, 
ούτε από το κράτος ούτε από την εκκλησία, αλλά ζού-
σαν από τα λεγόμενα «τυχερά», ό,τι δηλαδή τους έδι-
ναν οι πιστοί είτε σε χρήμα είτε σε είδος (πρόσφορα, 
λάδι, τυρί, όσπρια κτλ.), κατά την τέλεση ιεροτελεστιών. 
Στους γάμους «έβγαινε δίσκος» για τον ιερέα, που τον 
έλεγαν «φέρτα» και ορισμένες Κυριακές του χρόνου, 
έβγαινε δίσκος κατά τη λειτουργία, προς ενίσχυση του 
ιερέα. Υπήρχαν ιερείς, οι οποίοι για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες οικογενειακές τους υποχρεώσεις (οι πε-
ρισσότεροι είχαν πολυμελείς οικογένειες), εργάζονταν 
παράλληλα και σαν γεωργοί στα κτήματά τους ή σε 
άλλες εργασίες (βλ. και σελ. 208-211 του βιβλίου)*2.

Από τα αναφερόμενα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι: 
α) η ηλικία για τους γαμπρούς, κυμαίνεται μεταξύ 23 
ετών η μικρότερη και 40 ετών η μεγαλύτερη (από τους 
18 γαμπρούς που αναφέρονται, οι 17 είναι από 23 
μέχρι 30 ετών, και ένας είναι 40 ετών), β) η ηλικία για 
τις νύφες, κυμαίνεται μεταξύ 20 ετών η μικρότερη και 
40 ετών η μεγαλύτερη, γ) σε δυο περιπτώσεις η ηλικία 
της νύφης είναι μεγαλύτερη από αυτήν του γαμπρού. 
Στην πρώτη περίπτωση είναι κατά 5 έτη και στη δεύ-
τερη κατά 4, δ) η μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μεταξύ 
γαμπρού και νύφης είναι 10 έτη, ε) η μέση ηλικία για 
τους γαμπρούς είναι τα 26,16 έτη και για τις νύφες 
τα 22,88 έτη και στ) οι περισσότεροι γάμοι έγιναν τον 
μήνα Ιανουάριο. 

Σήμερα γάμοι δε γίνονται, ή γίνονται σπάνια στις 
Λεύκες. Τα «βιολιά» (κλαρίνο, βιολί και λαούτο), και η 
τσαμπούνα με το ντουμπάκι, που κάποτε συνόδευαν 
τη νύφη και το γαμπρό από τα σπίτια τους στις εκ-
κλησιές, διαλαλώντας σ’ όλο το χωριό το χαρμόσυνο 
γεγονός της ένωσης μιας νέας και ενός νέου, και της 
δημιουργίας μιας καινούριας οικογένειας στις Λεύκες, 
δεν υπάρχουν πια. Και οι πανηγυρισμοί και τα ξεφα-
ντώματα που ακολουθούσαν κάθε γάμο (και «αντίγα-
μο»), είναι είδη υπό εξαφάνιση. Και πώς να μην είναι, 
αφού οι καιροί άλλαξαν, ο τρόπος ζωής, ακόμα και ο 
χαρακτήρας και η συμπεριφορά των κατοίκων, μετα-
βλήθηκαν. Τα νεαρής ηλικίας άτομα στο χωριό είναι 
ελάχιστα. Οι γάμοι είναι λιγοστοί, και οι νέες ξενόφερ-
τες συνήθειες που εισβάλλουν στη χώρα μας, οδηγούν 
τα παλιά μας ήθη και έθιμα στον αφανισμό; Πάνε τα 
χρόνια εκείνα τα παλιά!...

Ευάγγελος Ν. Καστανιάς
*1 Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς «Λεύκες Πάρου, πε-

ντέμισι αιώνες ιστορία», Έκδοση Κοινότητας Λευκών, 
Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Αθήνας, ΜΕΕΑΣ 
«ΥΡΙΑ» Λευκών Πάρου. Αθήνα 1998.

*2 «Παριανά» τεύχος 54 του 1994, σελ. 163.

Συνεδρίαση με 
εντάσεις

Με ψήφους 5 έναντι 2 το τοπικό συμβούλιο Πάρου 
(Παροικιάς), θα προτείνει ο χώρος εγκατάστασής του 
να είναι το κτίριο που σήμερα φιλοξενείται το γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας του δήμου Πά-
ρου και άλλες δομές, πάνω από το ΚΑΠΗ στον παρα-
λιακό δρόμο (παλιό γραφείο ΕΡΤ 3).

Η συνεδρίαση στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, που ήταν η 
πρώτη που πραγματοποιήθηκε υπό την πλειοψηφίας 
της Λαϊκής Συσπείρωσης συγκέντρωσε πολλούς πολί-
τες, καθώς και πολλούς δημοτικούς συμβούλους της 
Παροικιάς.

Στη συνεδρίαση υπήρχαν πολλές εντάσεις, ενώ 
υπήρχε αδυναμία λόγω της απειρίας από το προεδρείο 
για τον καλό συντονισμό της συζήτησης, εξ αιτίας των 
τόνων που ανέβηκαν. Ο αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα 
τα θέματα της Παροικιάς, Π. Κεμπάμπης, είχε προτείνει 
–είχαν γίνει και συναντήσεις με τοπικούς συμβούλους 
γι’ αυτό- τον χώρο που στεγάζεται σήμερα η Μ.Κ.Ο. 
«Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Κυκλάδων», ενώ η εισήγηση 
της προέδρου Μαργαρίτας Αργουδέλη ήταν ο χώρος 
που τελικά ψηφίστηκε με 5-2. Οι διαφωνίες πάνω στο 
θέμα επεκτάθηκαν και στο ακροατήριο, καθώς έλαβαν 
τον λόγο και δημοτικοί σύμβουλοι των δύο συνδυα-
σμών που απαρτίζουν το δημοτικό μας συμβούλιο. 

Τέλος και παρά τις εντάσεις και διαφωνίες που 
υπήρχαν πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι δύο πλευ-
ρές αποδέχονται ως αναγκαιότητα της στέγασης και 
γραμματειακής υποστήριξης της δημοτικής κοινότητας 
Παροικιάς. 

Διάκριση 
Παριανής 
αθλήτριας

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η αθλήτρια του 
Awake Paros-Golden Beach, Αικατερίνη Ανδρεοπού-
λου, στο αγώνισμα του wakeboard στους ΙΙ Μεσογει-
ακούς Παράκτιους Αγώνες που διεξήχθησαν από 25 
έως 31/8 στην Πάτρα.

Η Αικατερίνη Ανδρεοπούλου, εκπροσωπώντας την 
Εθνική ομάδα, μας έκανε όλους περήφανους για τη 
σημαντική αυτή διάκριση.
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Η Λαϊκή 
Συσπείρωση 
στη Μάρπησσα

Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης με τον επι-
κεφαλής, Κ. Ροκονίδα, την κοινοτική σύμβουλο, Λ. Γα-
ράκη, τους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής και 
μέλη της, πραγματοποίησε επίσκεψη στις 7/9 στη Δ.Κ. 
Μάρπησσας. Σε σχετικό δελτίο Τύπου η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση γράφει:

«Η αντιπροσωπεία ξεκίνησε από το Πίσω Λιβάδι 
όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάποιες μικρές 
παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ει-
κόνα του λιμανιού, ωστόσο το κυριότερο πρόβλημα 
ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση προώθηση προς χρη-
ματοδότηση της μελέτης επισκευής του τμήμα-
τος του καταφυγίου που έχει υποστεί καθίζηση. Το 
έργο πρέπει να προχωρήσει πριν βρεθούμε στην δυ-
σάρεστη θέση ένα μεγάλο τμήμα του καταφυγίου να 
τεθεί εκτός λειτουργίας. Απαραίτητες παρεμβάσεις 
απαιτούνται και στο χώρο στάθμευσης πίσω από 
την παραλία για τη διευκόλυνση των οδηγών, όπως 
και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα των 
σημείων που βρίσκονται οι κάδοι αποκομιδής των 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε διάφορα σημεία του 
επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου, στα οποία 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τις βροχο-
πτώσεις κυρίως λόγω μη καθαρισμού των αγω-
γών ομβρίων (Θέση Βελανιά και Τζάνε). Στον Δρυό 
διαπιστώθηκε ότι σε ένα επικίνδυνο στένεμα του 
δρόμου, που έχει συμβεί θανατηφόρο τροχαίο (πεύ-
κα Λινάρδου), είναι εφικτή η διαπλάτυνση του δρόμου 
ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Εντοπίσαμε σημα-
ντικά προβλήματα σε όλο το παραλιακό μέτωπο 
από Χρυσή Ακτή ως το Πυργάκι από τη διάβρωση. 

Επισκεφθήκαμε την περιοχή «Καμινάκι» στην 
οποία χωροθετούνται τα δύο πιο σημαντικά 
έργα για την επόμενη τετραετία στη Δημοτική 
Κοινότητα: 

Η επέκταση της μονάδας Ε.Ε.Λ Μάρπησσας 

που θα ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του απο-
χετευτικού δικτύου ως το Άσπρο Χωριό. Η ανοικοδό-
μηση της περιοχής σε συνδυασμό με το γεωλογικό 
υπόβαθρο των περιοχών καθιστά την επέκταση του 
δικτύου απαραίτητη πριν δημιουργηθούν σοβαρά 
προβλήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλ-
λον της περιοχής. 

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η δημιουργία 
νέου οδικού άξονα που θα εξυπηρετεί το νέο λι-
μάνι. Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει ταχθεί υπέρ του νέου 
λιμανιού, έχοντας ωστόσο ξεκαθαρίσει ότι δεν θα 
ανεχθεί την μεταφορά της υποβάθμισης από την Πα-
ροικιά στην Μάρπησσα. Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν 
είναι δυνατόν το υπουργείο να προχωρά στην μελέτη 
του λιμανιού χωρίς το θέμα του νέου οδικού άξονα να 
μπαίνει σε άμεση παράλληλη υλοποίηση.

Κλείνοντας την επίσκεψη μας, σταματήσαμε στο 
γήπεδο της Μάρπησσας όπου διαπιστώσαμε ότι 
πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις σε σημεία 
που εγκυμονούν κινδύνους για τα δεκάδες παιδιά που 
βρίσκονται κάθε μέρα στο χώρο. 

Όπως είναι φυσικό δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν 
όλα τα ζητήματα της Κοινότητας σε μία επίσκεψη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θα συνεχίσει τις περιοδείες  
σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Στόχος μας είναι:

- Να διαπιστώνουμε τα προβλήματα, να επεξεργα-
ζόμαστε και να προτείνουμε λύσεις, να πιέζουμε για 
την υλοποίηση τους, ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
ανάγκες της καθημερινότητας.

- Να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των κατοί-
κων του νησιού μας και να δρομολογούνται λύσεις 
για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Αυτή η προσπάθεια απαιτεί την στήριξη και 
την ενεργή συμμετοχή του παριανού λαού».

Δηλώσεις 
συγκομιδής 
οινοστάφυλων 

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι:

α) Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1308/2013, 
οι αμπελουργοί έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νο-
εμβρίου 2019 για να υποβάλουν τις φετινές τους 
δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι υποχρε-
ωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών 
που διαθέτει άνω του ενός στρέμματος αμπελώ-
να και παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποι-
εία, ή τα οινοποιούν για λογαριασμό τους. Αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελουργοί 
να μπορούν να συμμετάσχουν στα διάφορα κοινοτι-
κά και εθνικά προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα 
(αναδιάρθρωση αμπελώνων, στρ. ενίσχυση αμπελώ-
νων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για 
τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ που πι-
θανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των βεβαι-
ώσεων που χρησιμοποιούνται για την έκδοση άδειας 
απόσταξης (διήμερη).

Οι δηλώσεις συγκομιδής κατατίθενται ηλεκτρονι-
κά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τομέα ψηφιακές 
υπηρεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες για την διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία 
κατά την υποβολή είναι: Δελτία αποστολής / τιμολό-
για πώλησης, παραγωγή ανά αμπελοτεμάχιο. Τα πα-
ραστατικά πώλησης/διακίνησης των σταφυλιών θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τυχών 
έλεγχο από την Υπηρεσία.

β) Ταυτόχρονα με τη δήλωση συγκομιδής γίνεται η 
αίτηση για την στρεμματική ενίσχυση αμπελώνων μι-
κρών νησιών Αιγαίου (VQPRD). Δηλαδή, με την κατά-
θεση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης της δήλωσης συγκομιδής, 
θα πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο «συμμετοχή 
σε επιδότηση» ανά αμπελοτεμάχιο, ώστε να καθίστα-
ται αυτό επιλέξιμο για την ενίσχυση μικρών νησιών 
Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυμίζουμε ότι για την εν λόγω 
ενίσχυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η δήλωση 
των αμπελοτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 
έτους 2019.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση 
αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, τηλέφωνο: 
22810-98828, καθώς και στο τμήμα αγροτικής οικο-
νομίας της περιφερειακής ενότητας Πάρου.

Για να 
γνωρίζουν οι 
νεώτεροι

Σε συνέχεια του προσωπικού μου περιστατικού και 
στην αφήγηση για την περιπέτεια των μελών της πα-
ριανής εθνικής αντίστασης, θέλω να μνημονεύσω το 
όνομα του Αργύρη Μαρινόπουλου μακρινού μου συγ-
γενή. Η γιαγιά του λεγόταν Μουρλά.

Σε αυτούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο το 1943 
από το ιταλικό στρατοδικείο, για την συμμετοχή τους 
στα γεγονότα της Αντιπάρου ήταν και ο Αργύρης Μα-
ρινόπουλος, όπως έγραψα σε προηγούμενο φ., που 
δεν εκτελέστηκε η καταδίκη τους. Όμως για όλους 
αυτούς που φυλακίστηκαν και για τους άλλους που 
έχασαν τη ζωή τους οφείλουμε αιώνιο θαυμασμό, και 
μνήμη για τη δράση τους.

Ο Αργύρης Μαρινόπουλος, είχε τιμηθεί με το χρυ-
σό αριστείο ανδρείας, το ανώτερο δηλαδή πολεμικό 
παράσημο, για τη δράση του ως έφεδρος αξιωματι-
κός στην αντιμετώπιση των ανδρών του Χίτλερ, στο 

οχυρό Περιθώρι του Ρούπελ. Μετά την απελευθέρω-
ση όλοι οι υπαξιωματικοί του ελληνικού στρατού που 
πήραν μέρος στην εθνική αντίσταση (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Εθνι-
κό Απελευθερωτικό Μέτωπο, και Ελληνικός Λαϊκού 
Απελευθερωτικός Στρατός) συνελήφθησαν από την 
κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη και εξορίσθηκαν στη Πάρο.
Τους είχαν περιορισμένους στο ξενοδοχείο Πάνδρο-
σος. Δυστυχώς φύλακές τους ήταν συνάδελφοί τους, 
στρατιωτικοί που όχι μόνο δεν πήραν μέρος στην εθνι-
κή αντίσταση κατά των Γερμανο-Ιταλών, αλλά αντί-
θετα εξοπλισμένοι από τους γερμανούς, πολέμησαν 
την εθνική αντίσταση από τις γραμμές των ταγμάτων 
ασφαλείας.

Ο Αργύρης Μαρινόπουλος αναγνωρίζοντας τις θυ-
σίες και την εθνική συμπεριφορά των εξορισμένων 
αυτών αγωνιστών, τους έκανε παρέα και γενικά έδει-
χνε μπροστά στον παριανό λαό ότι αναγνωρίζει τον 
ηρωικό τους αγώνα. Γι’ αυτό μια βραδιά οι ταγμα-
τασφαλίτες τον συνέλαβαν και αφού τον βασάνισαν 
οικτρά τον έστειλαν ετοιμοθάνατο σχεδόν σπίτι του. 
Τον βασανισμό του Αργύρη Μαρινόπουλου τον ενθυ-
μούμαι πολύ καλά, αν και ήμουν μόλις 13 ετών. Τα 
γεγονότα και αυτά είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
(Παριανή Γνώμη τον Δεκέμβριο του 1981).

Πολυχρόνης Μουρλάς του Ιωάννου

Τοπικές ειδήσεις



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