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Παλιές ιστορίες 
Η δολοφονία 
Λουμπαρδίτη

Ο παραπληγικός Αντώνης Γκίκας, από τα Μάρμαρα, 
με το παρωνύμιο Κουτσαντώνης, είχε τα κτήματά του 
στον Άρυακα. Σε μια γωνιά του χωραφιού υπήρχε μια 
μικρή κατοικιά(1) στην οποία έμενε μερικά βράδια, κυ-
ρίως τους θερινούς μήνες.

Μια νύχτα –λίγες μέρες πριν την έναρξη του ελ-
ληνοϊαταλικού πολέμου- ο φίλος του Μιχάλης (ίσως 
Χανιώτης) με το παρωνύμιο Λουμπαρδίτης από τις 
Λεύκες, πήγε ως τον Άρυακα και την κατοικιά του 
Κουτσαντώνη και άρχισε να του χτυπά την πόρτα. Ο 
Κουτσαντώνης κατατρομαγμένος και σαστισμένος ση-
κώθηκε από το κρεβάτι του και με μια τσεκουριά στο 
κεφάλι τον έριξε καταγής. Στην συνέχεια τον τράβηξε 

από τα πόδια και τον έριξε στον γκρεμό. Ο Λουμπαρ-
δίτης δεν είχε ξεψυχήσει. Η δεύτερη τσεκουριά του 
Κουτσαντώνη ήταν η χαριστική.

Ο Κουσταντώνης φυλακίστηκε στα Λαζαρέτα στη 
Σύρο, όμως η ποινή του δεν κράτησε για πολύ, αφού 
μετά από μερικές μέρες κηρύχτηκε ο πόλεμος. Πολ-
λοί φυλακισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι(2) όπως και ο 
Κουτσαντώνης.

Όλοι απορούσαν πώς ο Κουτσαντώνης ο οποίος 
είχε μισοπαράλυτο πόδι και χέρι μπόρεσε και έσυρε 
στον γκρεμό (φωτό) τον Λουμπαρδίτη. Οι μαρτυρίες 
των παλιών Μαρμαριανών μιλούν για έναν σκληρό και 
περίεργο άνθρωπο.

Ο Λουμπαρδίτης είχε ένα κτήμα στον Γαλιό το οποίο 
πούλησε σε Τζαννακόπουλους από τον Δραγουλά. Σή-
μερα, μας είναι γνωστή η περιοχή ως «του Λουμπαρ-
δίτη». Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία αναφέρει ότι ο 
Κουτσαντώνης έθαψε το ίδιο βράδυ τον Λουμπαρδίτη, 
στο διπλανό χωράφι.

1. Το κτήμα με την κατοικιά του ο Κουτσαντώνης το 
πούλησε την 10ετία του 70 σ’ ένα γλύπτη.

2. Με την κήρυξη του πολέμου, πολλοί φυλακισμέ-
νοι ελευθερώθηκαν αφού το κράτος αδυνατούσε οι-
κονομικά να τους συντηρεί. Τους περνούσαν από μια 
δίκη-παρωδία, όπου τους είχαν δασκαλέψει τι να πουν 
και στην συνέχεια αθωώνονταν με συνοπτικές διαδι-
κασίες.

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα είναι με την άδεια 
της ηλεκτρονικής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».

Η αμπελουργία 
στις Λεύκες
(Μέρος 8ο, τελευταίο)

Σήμερα η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρα-
σιού, έχει μειωθεί δραματικά στην περιοχή των Λευ-
κών. Και το σκάψιμο των αμπελιών, όσων υπάρχουν 
ακόμα, γίνεται με σκαπτικά μηχανήματα (φρέζες). Η 
αξίνη έχασε την παλιά της δόξα. 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην 
πτωτική τάση της αμπελοκαλλιέργειας είναι, κατά την 
άποψή μας: η εσωτερική μετανάστευση των κατοίκων, 
η ελάττωση του αριθμού  των γεωργών, η εγκατάλει-
ψη της γης, η μικρή στρεμματική απόδοση, η μεγάλη 
δαπάνη των εργατικών και η χαμηλή τιμή των σταφυ-
λιών.

Κάποτε, η καλλιεργημένη και φροντισμένη με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον από τους Λευκιανούς γη, στις πλα-
γιές των λόφων και των βουνών, ήταν σκεπασμένη 
από τα κλήματα των αμπελιών τα οποία με τις συ-
κιές, τις ελιές και τα άλλα δέντρα, σχημάτιζαν ένα ψη-
φιδωτό με όλες τις αποχρώσεις  του πράσινου, και 
παρέα με τα  χρώματα, των παντός είδους αγριολού-
λουδων και θάμνων, και τις γκριζωπές ξερολιθιές, δη-
μιουργούσαν ένα χάρμα οφθαλμών, απλωμένο στην 
επιφάνεια της περιοχής, αραβούργημα. Τη μαγευτική 
εικόνα συμπλήρωναν, η πεντακάθαρη ατμόσφαιρα, το 
άπλετο φως, τα αρμονικά κελαηδήματα και τα παιχνι-
δίσματα στον αέρα των χελιδονιών, των σπουργιτών 
(καστρόπουλων / γκαστρόπουλων), των κορυδαλλών 
(σκορδγυαλλών), των σγαρδελακιών (ζγαρδελακιών), 
των κεφαλάδων, των καρδερινών, των ασπροκολιών 

και των άλλων πουλιών, που τότε αφθονούσαν στην 
περιοχή, ενώ συχνά η φωνή του γαϊδάρου και της 
αγελάδας, καθώς και ο ήχος από  τα κουδούνια και 
τα βελάσματα των αιγοπροβάτων, έδιναν το δικό τους 
τόνο στο επιβλητικό μεγαλείο της μοναδικής ομορ-
φιάς του τοπίου. Η σπάνια αυτή ζωγραφιά της φύσης, 
γοήτευε τα μάτια, γαλήνευε την ψυχή, ηρεμούσε το 
πνεύμα, έκανε τους ανθρώπους να χαλαρώνουν, επι-
δρούσε θετικά στη διάπλαση και τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς τους και συνέβαλε στο να ξεχνούν 
τις σκοτούρες και τα βάσανα τις καθημερινότητας, να 
θυμούνται τον Ύψιστο και να τον δοξολογούν για τη 
μεγάλη του δωρεά.

Σήμερα οι λόφοι και τα βουνά δίνουν την εικόνα 
της εγκατάλειψης  και της ερήμωσης. Τα κτήματα 
είναι ακαλλιέργητα (χέρσα), παρατημένα «στο έλεος 
του Θεού», σκεπασμένα με άγριους θάμνους και μόνο 
λίγες πέτρες, απομεινάρια των γκρεμισμένων (βουλι-
σμένων) τοίχων ξερολιθιάς, θυμίζουν την παλιά τους 
αίγλη. Ελάχιστα αμπέλια κυρίως στις υψηλές περιοχές 
(Σταυρός) καλλιεργούνται ακόμα, ενώ μερικά παλιά 
αμπέλια έχουν μετατραπεί σε οικόπεδα! Οι ημιονικοί 
δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Έχουν κλαδώ-
σει, είναι απροσπέλαστοι και μερικών τα ίχνη έχουν 
χαθεί. Κελαηδήματα πουλιών ελάχιστα ακούγονται. Οι 
χελιδονοφωλιές στα βόλτα (καμάρες) του χωριού, οι 
φωλιές των γκαστρόπουλων (σπουργιτών) στις τρύ-
πες των τοίχων των σπιτιών και οι φωλιές των άλλων 
πουλιών στα δέντρα και στο έδαφος, είναι υπό εξαφά-
νιση. Κράξιμο κόρακα και φωνή πέρδικας δεν ακού-
γεται, γιατί κόρακες και πέρδικες δεν υπάρχουν. Και 
μάλλον τυχερός πρέπει να λογίζεται όποιος ακούσει 
φωνή γαϊδάρου, ή ήχο από κουδούνια και βελάσματα 
αιγοπροβάτων.

Η χέρσα αγροτική γη, η οικοπεδοποίηση της υπαί-
θρου -ακόμα και γόνιμων εδαφών- η εκχέρσωση 
εκτάσεων για οικοδόμηση παντός είδους κτισμάτων 
και η διάσπαρτη-άναρχη δόμηση, επέφεραν αισθητή 
αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Και 
αν δεν επιδειχθεί η απαραίτητη ευαισθησία από τις 
αρμόδιες Αρχές και τους κατοίκους, για τη λήψη των  
απαιτούμενων μέτρων, φοβούμαι, ότι οι συνέπειες θα 
είναι καταστρεπτικές για τους ανθρώπους. 

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Ιστορία

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 526

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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Νέα μέτρα στις 
ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις

Σειρά μέτρων για την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο 
τουρισμό, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέ-
ρα 18 Μαΐου μέχρι και την 15η Ιουνίου, συμ-
φωνήθηκαν στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που 
πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιω-
τάκη.

Αναφερόμενος στα μέτρα αυτά ο κ. Πλακιωτάκης 
τόνισε ότι «σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς πε-
τύχαμε, με τα στοχευμένα μέτρα που λάβαμε εγκαί-
ρως, να έχουμε ελάχιστα κρούσματα στα νησιά μας. 
Τώρα, σχεδιάζουμε βήμα – βήμα την επόμενη μέρα 
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με κανόνες και οδη-
γίες που στόχο έχουν να προστατεύσουν στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό την υγεία επιβατών και πληρωμάτων 
των πλοίων, αλλά και τη δημόσια Υγεία σε κάθε νησί. 
Η περαιτέρω άρση των περιορισμών στις ακτοπλοϊ-
κές συγκοινωνίες θα εξετάζεται συνεχώς και εξαρτά-
ται αποκλειστικά και μόνον από εμάς τους ίδιους και 
τη συνέπεια μας στην τήρηση των μέτρων».

Ειδικότερα συμφωνήθηκαν τα εξής:
Α) Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμά-

των COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχη-
ματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομετα-
φορές καθώς και των υπό ελληνική σημαία διεθνών 
πλοών. Οι οδηγίες θα έχουν εφαρμογή μέχρι τις 
15/6/20 και αφορούν κυρίως:

1. Τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού των μετακι-
νούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού 
επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας 
του πλοίου, ή στο 55% αν διατίθενται καμπίνες.

2. Τη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού 
ερωτηματολογίου κατάστασης υγείας πριν την επιβί-
βαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέριμνα της 
ακτοπλοϊκής εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι 
διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

- Τη διατήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κατά την 
επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους χώρους του 
πλοίου.

- Τη χρήση κάθε καμπίνας από ένα (1) άτομο, εκτός 
αν πρόκειται για οικογένεια (συγγενείς πρώτου βαθ-
μού), οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα, ή ΑΜΕΑ με 
τον συνοδό τους.

- Τη χρήση μάσκας (συνίσταται η υφασμάτινη) από 
επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

- Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά 
καθίσματα (ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθι-
σμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω).

- Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδικής δήλω-
σης υγείας, πριν την αναχώρηση, για τους επιβάτες 
πλοίων διεθνών πλόων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλί-
ας.

- Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με 
έντυπο φυλλάδιο του ΕΟΔΥ, καθώς ενημερωτικά spot 
και ηχητικά μηνύματα.

- Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων.
- Την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προ-

στασίας και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε 
διάφορα σημεία του πλοίου.

- Την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων.
- Τον αερισμό και τον κλιματισμό των πλοίων.
- Τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού(απομόνωση 

σε ειδικό χώρο, αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι το 
οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχεί-
ριση του, ιχνηλάτηση επαφών κλπ).

- Τους κανόνες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέ-
τησης επιβατών (μπαρ, εστιατόρια, τραπεζαρίες).

Β) Διαδικασίες κατά τον ελλιμενισμό σκαφών ανα-
ψυχής προερχομένων από την αλλοδαπή μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19.Οι οδηγίες θα έχουν εφαρμογή 
μέχρι τις 15/6/20 και αφορούν κυρίως:

1. Τη δυνατότητα εισόδου σε λιμάνια, μαρίνες και 
ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας των ιδιωτικών 
σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής (πλην κρουαζιερόπλοιων) που προέρχονται 
από το εξωτερικό εφόσον είναι κενά επιβατών και 
υπό συγκεκριμένους υγειονομικούς όρους και κατόπιν 
αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

2. Την εξακολούθηση της απαγόρευσης κατάπλου 
σκαφών από κράτη του εξωτερικού για τα οποία εξα-
κολουθούν να ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα (π.χ. 
Τουρκία).

3. Την υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου (τεστ) στο 
σύνολο των πληρωμάτων και επιβαινόντων, σε πιστο-
ποιημένο εργαστήριο (με δαπάνη που βαρύνει τους 
επιβαίνοντες).

4. Την εφαρμογή οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού 
Υγείας σχετικά με πλοία που παραμένουν σε μακρο-
χρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19.

5. Την υποβολή ναυτιλιακής δήλωσης υγείας.
6. Την παροχή πληροφόρησης στους επιβαίνοντες 

σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς για τον 
COVID-19 που ισχύουν στο λιμένα ελλιμενισμού.

7. Τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περι-
στατικού επί σκάφους

Ακτοπλοΐα

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα Πάρου -2€
καλοκαιρινή προσφορά
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Πολυνομοσχέδιο 
έκτρωμα για την 
Παιδεία

Από τον σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε Πάρου-
Αντιπάρου «Π. Καλλίερος», δόθηκε στη δημοσι-
ότητα δελτίο Τύπου για το πολυνομοσχέδιο για την 
παιδεία.

Οι εκπαιδευτικοί για το άρθρο 49 του Νομοσχεδίου 
σημειώνουν:

«Αυξάνεται το ανώτατο όριο των μαθητών ανά τμή-
μα, από 22 στους 24 +10% σε Δημοτικό και Νηπια-
γωγείο. Εισάγεται ελάχιστος αριθμός ανά τάξη οι 20 
μαθητές από επταθέσια και άνω Δημοτικά και οι 16 
μαθητές για διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία. Στο Γυ-
μνάσιο και στο Λύκειο ο αριθμός θα καθορίζεται με 
Υπουργική Απόφαση, κάτι που ίσως αποδειχθεί ακόμα 
χειρότερο. Τα αποτελέσματα θα είναι τα εξής: 

- Θα έχουμε μαζικές συγχωνεύσεις τμημάτων και 
σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

- Θα υπάρχουν υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθη-
τών σε όμορα ή μη σχολεία, όπως και μετακινήσεις 
εκπαιδευτικών.

- Θα γίνουν χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών συ-
ναδέλφων.

- Θα σημειωθεί περαιτέρω πλήγμα στα μορφωτικά 
δικαιώματα των παιδιών, στους όρους που γίνεται το 
μάθημα.

- Ειδικά στη Δευτεροβάθμια, σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία τριών από τεσσάρων ομάδων προσανα-
τολισμού, θα οδηγηθούμε σε κατάργηση Τμημάτων 
και σε απολύσεις Εκπαιδευτικών».

Για τα άρθρα 1, 2, 3, σημειώνουν:
«- Η εισαγωγή των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο στό-

χο έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Είναι αντιπαιδα-
γωγική γιατί εισάγεται σε μια ηλικία που ακόμα δεν 
έχει κατακτηθεί η μητρική γλώσσα.

- Τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων εισάγονται 
αποσπασματικά, έξω από γνωστικά αντικείμενα και 
οδηγούν στην παραπέρα απαξίωση και υποβάθμιση 
της Γενικής Παιδείας. 

- Οι νέες θεματικές θα μπορούσαν να ενταχθούν 
μέσα στα αντικείμενα του σχολείου και να διδαχθούν 
με επιστημονικό τρόπο, όμως αντ’ αυτού επιλέγεται ο 
κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα.

- Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την αναβάθμιση 
των σχολικών υποδομών, την ενίσχυση των σχολείων 
με τον αναγκαίο εξοπλισμό που θα κάνει το μάθημα 
πιο ενδιαφέρον.

- Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο ιδιωτικών φορέ-
ων στα σχολεία».

Για τα άρθρα για Λύκειο και ΕΠΑΛ γράφουν:
«- Με την Τράπεζα θεμάτων για το Λύκειο, από την 

Α’ Λυκείου θα έχουμε «μίνι» πανελλαδικές για κάθε 
τάξη και κανονικές πανελλαδικές στο δρόμο απόκτη-
σης του απολυτηρίου. Μετράει ο βαθμός κάθε τάξης 
και η ευθύνη εισαγωγής στα ΑΕΙ περνάει στα ίδια τα 
Ιδρύματα.

- Μπαίνει ηλικιακό όριο τα 17 έτη για εγγραφή στα 
ΕΠΑΛ με ταυτόχρονη στροφή στην κατάρτιση. Αυτό 
λειτουργεί ως «κόφτης» για χιλιάδες μαθητές στο να 
σπουδάσουν την ειδικότητα της επιλογής τους ή να 
πάρουν δεύτερη ειδικότητα».

Για το άρθρο 47 (περιορισμός των αναγκών σε εκ-
παιδευτικούς), γράφουν:

«- Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε σχέση με τα 
υπόλοιπα. Με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες κενά που δεν 
ανήκουν στις κατηγορίες προτεραιότητας θα μένουν 
ακάλυπτα.

- Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη κενών σε 
ΣΜΕΑΕ σε σχέση με Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη 
στήριξη. 

- Αντί να καταργηθεί ο νόμος Γαβρόγλου που απα-
ξιώνει την προϋπηρεσία και να θεσμοθετηθούν μέτρα 
στήριξης για τους αναπληρωτές, εισάγονται νέες τι-
μωρίες διετούς και τριετούς αποκλεισμού από τους 
πίνακες».

Επίσης, ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πάρου-Αντιπά-
ρου σημειώνει:

«- Ενισχύεται η τάση διαφοροποίησης και κατηγο-
ριοποίησης των σχολείων, η τάση δημιουργίας σχο-
λείων πολλών ταχυτήτων. 

- Οι διατάξεις για τα πρότυπα σχολεία αυτόν τον 
στόχο υπηρετούν, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανα-
τροπή της λειτουργίας των σχολείων και των εργα-
σιακών σχέσεων και στα υπόλοιπα σχολεία. Οδηγεί 
στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. 

- Η δημιουργία πρότυπων εσωτερικών κανονισμών, 
η άμεση εμπλοκή του Δήμου ακόμα και σε εκπαιδευ-
τικά ζητήματα, η εμπλοκή ακόμα και γονέων σε ζητή-
ματα οικονομικής διαχείρισης, προγράμματα και δρα-
στηριότητες ενισχύουν την τάση διαφοροποίησης και 
δημιουργίας σχολείων πολλαπλών ταχυτήτων».

Για το άρθρο 5 (διαγωγή μαθητών) υποστηρίζουν: 
«Με τις διαγωγές και τις αποβολές δεν αντιμετωπί-
ζεται το υπαρκτό πρόβλημα της συμμετοχής και του 
πραγματικού ενδιαφέροντος για το μάθημα. Αυτό σχε-
τίζεται με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του σχο-
λείου, με τα εσωτερικά κίνητρα που δίνονται στους 
μαθητές. Στο σχολείο και την κοινωνία των ταξικών 
φραγμών και ανισοτήτων, η απαξίωση της γνώσης 
και το ελλιπές ενδιαφέρον πολλών μαθητών δεν είναι 
το αίτιο αλλά το αποτέλεσμα».

Η απόλυτη εξουσία…
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών σε Πάρο και Αντίπα-

ρο σημειώνει ακόμα στο δελτίο Τύπου:
«Με τις διατάξεις για τα ΑΕΙ ανοίγει ο δρόμος για 

επιβολή διδάκτρων στο προπτυχιακό των ΑΕΙ. Απε-
λευθερώνεται η αγορά εκπαιδευτικών προϊόντων και 
κατηγοριοποιούνται τα πτυχία (…).

Δίνεται η απόλυτη εξουσία στην υπουργό Παιδεί-
ας, μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, να καθορίζει το 
περιεχόμενο και τις διαδικασίες της αξιολόγησης 
ανοίγοντας το δρόμο για την επαναφορά νομοθετι-
κών εκτρωμάτων τύπου Π.Δ. 152 που απορρίφθηκαν 
από το σύνολο του κλάδου. Η πρακτική των σκληρών 
ποσοτικών αξιολογήσεων με την κατηγοριοποίηση 
σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών έχει αποτύχει 
με βάση και τη διεθνή εμπειρία όσων εκπαιδευτικών 
συστημάτων υιοθέτησαν τα λεγόμενα αγγλοσαξονικά 
μοντέλα. Το υπ. Παιδείας υιοθετεί άρρηκτα το περιε-
χόμενο αυτών των αξιολογήσεων, επενδύοντας στα 
ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια και στη γενικότερη 
φιλοσοφία του σχολείου της αγοράς. 

Τελικά, η όλη διαδικασία της αξιολόγησης δεν έρ-
χεται να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα. Έρ-
χεται να φορτώσει στις πλάτες γονέων, εκπαιδευτι-
κών και μαθητών όλα τα προβλήματα του σχολείου. 
Επί της ουσίας γίνεται ακόμα πιο βαθιά η κατηγοριο-
ποίηση σχολείων και μαθητών με διάφορα κριτήρια. 
Συμπερασματικά

Η απόρριψη του νομοσχεδίου και του σχολείου που 
μας ετοιμάζουν, είναι για εμάς μονόδρομος. Δεν θα 
γίνουμε συμμέτοχοι στην υποβάθμιση του παρεχό-
μενης μόρφωσης και του παιδαγωγικού μας ρόλου,  
μπορούμε και θέλουμε να αγωνιστούμε: 

- Για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεών 
μας για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα, 
για τις άμεσες ανάγκες που έχουν τα σχολεία εν μέσω 
πανδημίας. Για να έρθουμε σε σύγκρουση με όλα όσα 
μας εμποδίζουν να ζήσουμε και να μορφωθούμε 
όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα!».

Ακόμα, ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πάρου Αντιπά-
ρου σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας τις επόμενες μέρες 
μέσα από τα σωματεία μας.

Προχωρήσαμε σε ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ της 
ΕΛΜΕ έπειτα από πρόσκλησή του και συμμετείχαν ο 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, η Ένωση Συλλόγων Γονέων, εκπρόσωποι του 
σωματείου συνταξιούχων Πάρου, εκπρόσωπος της 
αντιπολίτευσης ενώ απουσίαζε εκπρόσωπος της σχο-
λικής επιτροπής και του Δήμου».

Το δελτίο Τύπου ολοκληρώνεται ως εξής:
«Έχουμε χρέος να αντιδράσουμε και να διεκδική-

σουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Όχι στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με ανακοίνωσή της 

–για το ίδιο θέμα- στις 15/5/2020 υποστηρίζει:
«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Πάρου 

– Αντιπάρου για τη συνάντηση φορέων του νησιού 
μας με θέμα τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, 
όπως και την παρουσία μιας σειράς φορέων στη συ-
νάντηση αυτή. «Έλαμψε» διά της απουσίας της από 
αυτή τη συνάντηση η Δημοτική Αρχή.

Το σχολείο που έχει ανάγκη η κοινωνία, τα νέα παι-
διά, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι 
ένα σχολείο υποχρεωτικά 12χρονο, δημόσιο και 
δωρεάν, που θα παίρνει υπόψη του τις σημερι-
νές ανάγκες -αλλά και δυνατότητες- για ολό-
πλευρη, επιστημονική μόρφωση των παιδιών 
μας, σε σύγχρονες υποδομές και με το κατάλλη-
λο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Αντί 
για το σχολείο αυτό, η κυβέρνηση με το νέο νο-
μοσχέδιο ελέω πανδημίας, όπως κάνει άλλω-
στε και με άλλα νομοσχέδια που φέρνει σαν τον 
κλέφτη στο σκοτάδι, επιδιώκει να δημιουργήσει 
ένα σχολείο:

- Με περισσότερα παιδιά στην τάξη σε Δημοτικό και 
Νηπιαγωγείο.

- Με «εργαστήρια δεξιοτήτων» και τη προώθηση 
αποσπασματικών γνώσεων, διαμορφώνοντας γεω-
γραφικά περιοχές «καλών» και «κακών» σχολείων.

- Με διδασκαλία της «επιχειρηματικότητας» στο 
Δημοτικό!

- Με μαθήματα Γυμνασίου πρωτεύοντα και δευτε-
ρεύοντα που κατηγοριοποιούν την μόρφωση σε χρή-
σιμη και μη χρήσιμη.

- Με την «Τράπεζα Θεμάτων» και το «Λύκειο – εξε-
ταστικό κόλαφο».

- Με την επαναφορά των πολυήμερων αποβολών 
και την αναγραφή της «διαγωγής» στο απολυτήριο 
να ενισχύει τον χαρακτήρα του σχολείου- τιμωρού, σε 
βάρος του παιδαγωγικού του ρόλου.

- Με τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν δημιουργήσει 
τη στρατιά των 30.000 αναπληρωτών.  

- Με αδιαφορία για την παράλληλη στήριξη και τα 
τμήματα ένταξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

- Με ηλικιακό όριο τα 17 χρόνια για την εγγραφή 
σε ΕΠΑΛ, που ουσιαστικά σπρώχνει χιλιάδες παιδιά 
και μεγαλύτερους έξω από τη δημόσια εκπαίδευση 
στην αγκαλιά των ιδιωτικών ΙΕΚ.

- Με διδασκαλία Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο, χωρίς 
τα παιδιά να έχουν κατακτήσει ακόμα την χρήση της 
μητρικής τους γλώσσας. 

Τέλος η ταυτόχρονη δια ζώσης διδασκαλία και η 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από τη 
ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος από την τάξη 
είναι απόλυτα αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη μετα-
τρέποντας τα σχολικά μαθήματα σε επεισόδια 
του «big brother». Για μια ακόμα φορά κανένα από 
τα χρόνια αιτήματα για την εκπαίδευση δεν περιλαμ-
βάνονται στο νομοσχέδιο. Καμιά κουβέντα:

- Για αύξηση χρηματοδότησης των δαπανών 
για την Παιδεία

- Για εκσυγχρονισμό των σχολικών υποδομών
- Για δωρεάν μεταφορές των μαθητών
- Για κάλυψη κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό.
Απορρίπτουμε το νομοσχέδιο σαν αντιεκπαι-

δευτικό και ζητάμε να μην ψηφιστεί από την 
Βουλή. Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μα-
θητές να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθε-
ση τους σε αυτό».
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Εκατονταπυλιανή 
– Λειτουργίες

Στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
Πάρου, από την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 και κάθε Κυ-
ριακή, τελούνται δύο Θείες Λειτουργίες κατά το ακό-
λουθο πρόγραμμα:

Α’ Θεία Λειτουργία (μετά Όρθρου): 7.00 π.μ. με 9.30
Β’ Θεία Λειτουργία (άνευ Όρθρου): 10.00π.μ. με 

11.15 π.μ.
Ο μέγιστος αριθμός πιστών που μπορούν να παρα-

μείνουν εντός του Ναού είναι τα 50 άτομα. Εφόσον 
συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός, θα υπάρχει η δυνα-
τότητα παρακολούθησης και από τον γυναικωνίτη 
καθώς και από τον προαύλειο χώρο τού Ιερού Ναού 
αφού θα λειτουργούν τα ηχεία στα προπύλαια, τηρου-
μένων των απαραίτητων αποστάσεων.

Εγγραφές 
στα δημοτικά 
σχολεία

Ξεκίνησαν οι έγγραφές στα δημοτικά σχολεία του 
νησιού μας για το σχολικό έτος 2020-21 οι οποίες 
λήγουν στις 29 Μαΐου 2020.

Τι χρειάζεται να προσκομίσετε
1. Αίτηση γονέα.
Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τις σχο-

λικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος 
myschool του ΥΠΠΕΘ. Οι αλλοδαποί μαθητές προ-
σκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο 
πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης

2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Οι ειδικότητες των ιατρών 

που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρω-
σης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παι-
δίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, πα-
θολόγοι). Το ειδικό έντυπο χορηγείται από το σχολείο 
ή το νηπιαγωγείο ή το αναζητάτε στο διαδίκτυο.

4. Βεβαίωση απαιτούμενων εμβολίων
5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας 

(έντυπο Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε., ή μισθωτήριο συμβόλαιο που 
αντλείται μέσω taxis).

Οι εγγραφές θα γίνονται έως τις 29 Μαΐου 2020 και 
ώρες 9:00-12:00.

Ακόμα, αίτηση έγγραφης πλήρως συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη την οποία θα βρείτε στην περίπτω-
ση του 1ου δημοτικού σχολείου στο https://blogs.sch.
gr/1dimparo/ ενώ σε περίπτωση εγγραφής και στο 
ολοήμερο πρόγραμμα, επίσης αίτηση, που θα βρείτε 
ομοίως στο προηγούμενο link. Για τη συμμετοχή στο 

ολοήμερο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση εργασίας 
από τον εργοδότη ή το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο 
ή ανεργίας και για τους δυο γονείς υποχρεωτικά.

Δημοτικά σχολεία Παροικιάς
Τα όρια για το 1ο δημοτικό σχολείο Παροι-

κιάς ξεκινούν «χοντρικά» από τη «μεταφορική Ανάρ-
γυρου» και προς το λιμάνι μέχρι τα όρια Καμαρών με 
Νάουσα και κατά τη διαδικασία εγγραφής ελέγ-
χεται η ορθότητα.

Τα όρια για το 2ο δημοτικό σχολείο Παροικι-
άς, καθορίζονται ως εξής: Νότια της νοητής γραμμής 
που διαπερνά τις οδούς Αρχιλόχου, Βασιλείου Γρά-
βαρη, Σκόπα, Νικολάου Μαλαγαρδή, Σπύρου Μαύρη, 
Βενιζέλου Ραγκούση, Αλιπράντη Αντώνη και Αγίας 
Βαρβάρας (παρκινγκ 4) και συνεχίζοντας προς το ρέμα 
«Φλόγα» μέχρι τη Νέα Δεξαμενή. Όλη η περιοχή νότια 
της Νέας Δεξαμενής προς τη Σκλαβομαριά, το Ταξι-
αρχάκι και τον οικισμό Κακάπετρα εκτός του δρόμου 
προς Αγίους Αναργύρους.

Εκτός οικισμού Παροικιάς περιλαμβάνονται οι πε-
ριοχές: Γλυσίδια, Κακάπετρα, Κάμπος, Κουκουμαυλές, 
μονή Χριστού Δάσους, Παρασπόρος, Πούντα , Σαρακί-
νικο, Σωτήρες και Αγία Ειρήνη.

Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Οινοποιείο Αστέρας | Αστέρας Πάρος Κυκλάδες
Τηλ: 2284 772580 | Κιν: 697 7786 711

Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

Το Παριανό κρασί στο Παριανό τραπέζι

Τοπικές ειδήσεις
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Πένθος και 
κατάθλιψη

Δεν είναι σπάνιες οι φορές στην ψυχιατρική κλινική 
πράξη, να προσέρχονται άνθρωποι μετά από απώλεια 
κάποιου προσφιλούς τους προσώπου, ζητώντας ου-
σιαστικά βοήθεια στη διαχείριση του πένθους τους. 
Είναι όμως απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση σε 
πενθούντες; Και πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει αν 
αυτό που αισθάνεται ο ίδιος ή ένα οικείο του πρό-
σωπο είναι πένθος και όχι κατάθλιψη; Θα προσπα-
θήσουμε σε αυτό το άρθρο να διαχωρίσουμε τις δυο 
καταστάσεις και να δούμε πότε είναι απαραίτητο να 
απευθυνθεί κανείς σε έναν θεραπευτή/ψυχίατρο.

Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το πένθος είναι 
μια κοινή και «φυσιολογική» ανθρώπινη εμπειρία, η 
οποία σχετίζεται με την απώλεια, και θεωρείται αντί-
δραση σε αυτή. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να 
περιγραφούν τα στάδια του πένθους. Το πιο διαδε-
δομένο μοντέλο της Elizabeth Kübler-Ross προέκυψε 
από τη διαδικασία διεργασίας θανάτου σε ασθενείς 
με μοιραία διάγνωση αλλά υιοθετήθηκε ευρέως και 
για καταστάσεις πένθους που αφορούν στην απώλεια 
προσφιλών προσώπων:

Στάδια διεργασίας θανάτου κατά Elizabeth 
Kübler-Ross: 1. Σοκ και άρνηση. 2. Θυμός. 3. Δια-
πραγμάτευση. 4. Κατάθλιψη. 5. Αποδοχή.

Υπάρχουν ωστόσο κι άλλες σταδιοποιήσεις, πιο 
συγκεκριμένες επάνω στην απώλεια, όπως του John 
Bowlby και του C.M. Parkes.

Στάδια πένθους κατά John Bowlby: 1. Μούδια-
σμα /Διαμαρτυρία. 2. Νοσταλγία και αναζήτηση του 
χαμένου προσώπου. 3. Αποδιοργάνωση και απόγνω-
ση. 4. Αναδιοργάνωση.

Στάδια πένθους κατά C.M Parkes: 1. Συναγερ-
μός. 2. Μούδιασμα. 3. Αναζήτηση. 4. Μελαγχολία. 5. 
Ανάρρωση και αναδιοργάνωση.

Το πένθος παρατηρείται όχι μόνο σε περιπτώσεις 
θανάτου. Η απώλεια μπορεί να είναι ένα χωρισμός 
πχ από διαζύγιο, κάθειρξη, μετανάστευση ή μπορεί 
να αφορά ένα φανταστικό αντικείμενο αγάπης (όπως 
πχ σε περιπτώσεις θεραπευτικής αποβολής ή ενδομή-
τριου θανάτου εμβρύου). Επίσης μπορεί να αφορά σε 
ένα συναισθηματικά φορτισμένο αντικείμενο (πχ ένα 
απόκτημα, ένα σπίτι) ή κατάσταση (πχ θέση εργασίας). 
Τέλος μπορεί να προκύψει και σε καταστάσεις όπου 
πλήττεται η εικόνα του εαυτού, όπως μαστεκτομή, 
αφαίρεση εσωτερικών γεννητικών οργάνων, ακρωτη-
ριασμός. Δεδομένου ότι θεωρούμε το πένθος μια φυ-
σιολογική και αναμενόμενη κατάσταση είναι σημαντι-
κό να μπορέσουμε να το διαφοροποιήσουμε από την 
κατάθλιψη, η οποία αποτελεί μια νοσολογική οντότη-

τα. Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, κα-
θώς οι δύο καταστάσεις προσομοιάζουν ως προς τις 
εκδηλώσεις τους. Μελαγχολία, αίσθημα ενοχής, κλά-
μα, διαταραχές στον ύπνο, απώλεια βάρους, μειωμένη 
ερωτική επιθυμία, κοινωνική απόσυρση, ευερεθιστότη-
τα, διαταραχές στην προσοχή και τη συγκέντρωση, εί-
ναι όλα χαρακτηριστικά που αφορούν και στις δύο κα-
ταστάσεις. Στο πένθος ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά 
αμβλύνονται με το πέρασμα του χρόνου και συνήθως 
υποχωρούν σε ένα διάστημα από 6 έως 12 μήνες, ενώ 
αντίθετα στην κατάθλιψη τα συμπτώματα δεν υποχω-
ρούν, αλλά μπορεί και να επιδεινώνονται με το χρόνο. 
Το αίσθημα ενοχής και η αυτομομφή στο πένθος αφο-
ρά κυρίως στη σχέση του πενθούντα με τον αποθανό-
ντα ενώ αντίθετα ο καταθλιπτικός εμφανίζει καθολικά 
αισθήματα αυτομομφής και αναξιότητας που αγγίζουν 
όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής του. Ο πενθών 
συχνά προκαλεί την κατανόηση και τη συμπάθεια του 
κοινωνικού του περίγυρου και ανταποκρίνεται στην 
ενθάρρυνση και στις επαφές. Ο καταθλιπτικός μπορεί 
συχνά να προκαλέσει διαπροσωπική ευερεθιστότητα, 
ενόχληση ή αγανάκτηση και συνήθως δεν ανταποκρί-
νεται στην ενθάρρυνση, αποφεύγοντας και τις κοινω-
νικές επαφές. Επιπλέον η κατάθλιψη ανταποκρίνεται 
και βελτιώνεται με την αντικαταθλιπτική αγωγή, κάτι 
που δεν ισχύει στην περίπτωση πένθους. Τέλος οι αυ-
τοκαταστροφικές ιδέες είναι σαφώς πιο συχνές στις 
περιπτώσεις κατάθλιψης παρά στο πένθος.

Ένα ερώτημα που γεννάται σε αυτό το σημείο είναι, 

τελικά χρειάζεται θεραπεία το πένθος ή όχι; Η απά-
ντηση είναι ότι ο κλινικός καλείται να εκτιμήσει το εν-
δεχόμενο θεραπείας σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
παρεκκλίσεις από την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης 
της διεργασίας του πένθους:

1. Διαρκεί το πένθος περισσότερο από το πολιτισμι-
κά αναμενόμενο; Στις κοινωνίες μας θεωρείται φυσιο-
λογική μια διάρκεια πένθους 6-12 μήνες.

2. Παρουσιάζει ο πενθών εκσεσημασμένες λειτουρ-
γικές δυσκολίες ή πλήρη αδυναμία να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του;

3. Εκφράζεται υπερβολική ενοχή ή νοσηρή ενασχό-
ληση με τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια;

4. Υπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός ή εκδηλώνονται 
ψυχιατρικές καταστάσεις όπως αγχώδεις διαταραχές, 
κατάχρηση ουσιών ή κλινική κατάθλιψη;

Όλα αυτά τα στοιχεία συνεκτιμούνται με τη συνολική 
εικόνα και το ατομικό ιστορικό του πενθούντος, ώστε 
να οδηγηθεί ο κλινικός στην απόφαση παρέμβασης ή 
μη. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το τέταρτο σημείο,  δεν 
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ένα πένθος μπορεί 
να επιπλακεί σε μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο. Επι-
βαρυντικοί παράγοντες γι’ αυτή την εξέλιξη μπορεί να 
είναι το βεβαρημένο ατομικό ιστορικό (συναισθηματι-
κή διαταραχή),  η νεαρή ηλικία (<30), σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, η ανεργία καθώς και ένα περιορισμένο 
υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο. 

Η απώλεια και το πένθος ενός συνανθρώπου μας 
είναι μια εμπειρία που συχνά φέρνει σε αμηχανία ή 
σε δύσκολη θέση όποιον βρίσκεται απέναντί του.  
Καθένας, που έρχεται σε επαφή με έναν πενθούντα 
που ζητάει στήριξη, είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι 
σε γενικές γραμμές ευεργετικά δρα η διακίνηση και 
όχι η απαγόρευση συναισθημάτων. Είναι καλό να μι-
λάει ο πενθών για την απώλειά του, για το αγαπημένο 
του πρόσωπο, και συχνά είναι ανακουφιστική η ανα-
πόληση και η συζήτηση με άλλους ανθρώπους που 
γνώριζαν το αποθανόν πρόσωπο, για τις όμορφες και 
θετικές στιγμές που έχουν βιώσει στο παρελθόν. Το 
κλάμα, η στεναχώρια όπως και ο θυμός έχουν τη θέση 
τους σε αυτή τη διαδικασία και είναι σημαντικό να μην 
αποτρέπονται. Οι συναντήσεις με τον πενθούντα είναι 
καλό να είναι συχνές και σύντομες, παρά αραιότερες 
και μεγαλύτερης διάρκειας, με οδηγό βέβαια πάντοτε  
την ανάγκη και την επιθυμία του ίδιου του πενθούντα. 
Τέλος η χρήση φαρμακευτικής αγωγής με αγχολυτικά 
ή αντικαταθλιπτικά φάρμακα σε περιπτώσεις φυσιο-
λογικού πένθους είναι καλό να αποφεύγεται. Πιο βα-
θιά και πιο ουσιαστική επίδραση μπορεί να επιφέρει η 
προφορική ανακούφιση από πλευράς του κλινικού και 
ακόμα περισσότερο των οικείων προσώπων.

Αλέξανδρος Καλπάκης
Ψυχίατρος Κινητής Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Σας περιμένουμε από Δευτέρα 25/5!
Τηλέφωνο 2284042033

Κατερίνα Μόσχου • Τ:6973-525591 • Ε: kmoschou@yahoo.gr
www.pariontyrokomeio.gr • Αγ.Αναστασία • Μάρπησσα Πάρου
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Μείναµε κοντά σας 
στα δύσκολα και 

συνεχίζουµε καθηµερινά 
απο τις 7:30 το πρωί!

FB: Μέλι Cream - E: melicream@hotmail.com

Χειροποίητο παγωτό 
µε πραγµατικά φρέσκο γάλα. 

Παραδοσιακά γλυκά 
φτιαγµένα µε µεράκι και σεβασµό

Λεύκες Πάρου - τηλ. 2284044660 - κιν. 6976458189

Κώστας Πατέλης

Ζήσε την εµπειρία!

Περιβάλλον

Η καραντίνα 
καθάρισε τη 
θάλασσα!

Οι ελληνικές θάλασσες και πιο ειδικά ο βυθός έγινε 
μία μεγάλη ευκαιρία κατά την περίοδο της καραντίνας 
ώστε να μπει ένα στοπ στην υπεραλίευση. Η ανάκαμ-
ψη των αποθεμάτων θα καταγραφεί πρακτικά από το 
2021 και μετά.

 Όπως εξήγησε στο ethnos.gr ο αναπληρωτής 
καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Θανά-
σης Τσίκληρας, τα αλιεύματα μπορεί να έχουν μειωθεί 
60-70% αυτούς τους τρεις μήνες αλλά το ποσοστό 
που αλιεύεται κυμαίνεται μόλις στο 10% αυτών που 
θα ψαρεύονταν. Όπως είπε: «Εκεί που θα ψάρευε 
όλος ο ελληνικός αλιευτικός στόλος για τρεις μήνες 
προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση στην αγορά αυτό 
δεν έγινε. Άρα τα αποθέματα έχουν μια ευκαιρία να 
επανακάμψουν σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να 
το πούμε αριθμητικά αλλά σίγουρα η κατάσταση θα 
είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. 
Και πιστεύουμε ότι αυτό θα ωφελήσει πάρα πολύ τα 
αποθέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η καραντίνα ίσχυσε για όλους. Οπότε δεν μπορούμε 
να πούμε ότι ένα τουρκικό καΐκι ψάρευε στο Αιγαίο. Η 
μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας ήταν καθολι-
κή. Αυτό σημαίνει ότι θα ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό 
η βιομάζα των ψαριών στη θάλασσα».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η περίοδος της καραντίνας 
συνέπεσε και με την περίοδο αναπαραγωγής πολλών 

ειδών ψαριών βοηθώντας ακόμη περισσότερο στην 
ανάκαμψη του θαλάσσιου πληθυσμού. Οι περιορισμοί 
εξαιτίας της πανδημίας μείωσαν και τη ζήτηση στην 
κατανάλωση των ψαριών σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ 
έπεσε δραματικά και ο τουρισμός στην Ελλάδα. Όπως 
δήλωσε ο κ. Τσίκληρας: «Τέτοια εποχή η χώρα μας θα 
φιλοξενούσε ένα εκατ. τουρίστες αρκετοί από τους 
οποίους θα απολάμβαναν ψαρομεζέδες σε μια από τις 
ελληνικές ταβέρνες. Η απουσία τους βοήθησε στην 
αύξηση των αλιεύματων όπως και το γεγονός ότι τα 
εστιατόρια ήταν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της Σα-
ρακοστής όπου συνήθως τρώμε ψάρι. Αλλά και ο πε-
ριορισμός των, μετακινήσεων μείωσε και τις αγορές 
ψαριών από τους καταναλωτές στις ψαραγορές».

Αλιεύματα
Η τελευταία αύξηση στους ελληνικούς βυθούς κα-

ταγράφηκε το 1995. Η φετινή απρόσμενη αύξηση των 
αλιευμάτων παρατηρείται μετά από 25 χρόνια ακρι-
βώς. 

Η τελευταία χρονιά που είχε καλή αλιευτική απόδο-
ση η Ελλάδα ήταν το 1995, όταν είχε εκσυγχρονιστεί ο 
ελληνικός στόλος προκειμένου να εναρμονιστεί με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μέχρι τότε η χώρα κάθε 
χρόνο έβγαζε περισσότερα ψάρια σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. Μετά το 1995 συνεχίστηκε ξανά 
η ανοδική τάση αλίευσης χρόνο με το χρόνο. 

Σύμφωνα με τον κ. Τσίκληρα οι ψαράδες πιστεύουν 
ότι όσο περισσότερο ψαρεύουν τόσο περισσότερο 
κερδίζουν, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η σχέση 
είναι γραμμική μέχρι ένα σημείο. Από κει και πέρα 
ψαρεύεις και βγάζεις λιγότερο. «Αλλά επειδή βγάζεις 
λιγότερο, ψαρεύεις περισσότερο. Και αυτό επαναλαμ-
βάνεται. Το 1995 ήταν και η χρονιά που ξεπέρασαν 
αυτό το όριο πέρα από το οποίο όσο περισσότερο ψα-

ρεύεις, τόσο λιγότερο βγάζεις. Και αυτό έχει κέρδος 
για τους ίδιους τους ψαράδες» πρόσθεσε. 

Limit up o γαύρος! 
Πάνω από το 80% των ψαριών στις ελληνικές θά-

λασσες υπεραλιεύται και το νούμερο μπορεί να φτάνει 
μέχρι το 90-95% συνολικά στη Μεσόγειο για τα εμπο-
ρικά είδη. 

Από το 2016 ανακάμπτει σταθερά ο γαύρος και η 
σαρδέλα, ενώ σε καλή κατάσταση είναι οι γαρίδες και 
οι γάμπαρες

Από την άλλη ο μπακαλιάρος βρίσκεται σε χειρότερη 
κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει να εξαφανιστεί σαν εί-
δος. Ο μπακαλιάρος μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο σε 
μήκος, και βάσει της νομοθεσίας επιτρέπεται να ψα-
ρεύεται από τα 20 εκατοστά και πάνω. Αυτός, όμως 
που τρώμε στις ταβέρνες είναι βία 15-17 εκατοστά, το 
οποίο σημαίνει ότι και παράνομο είναι και κακό κάνει 
στο απόθεμα αυτό κάθε αυτό.

Αν και η θαλάσσια ζωή δεν σφύζει σε κανένα πέλα-
γος της χώρας εντούτοις το Βόρειο Αιγαίο με το Θρα-
κικό πέλαγος και τον Θερμαϊκό, παραμένουν το μεγα-
λύτερο αλιευτικό πεδίο της χώρας. Είναι οι περιοχές οι 
οποίες βγαίνουν τα περισσότερα ψάρια. Κυρίως αυτό 
οφείλεται γιατί εδώ βγαίνει το 80% της παραγωγής 
του γαύρου και της σαρδέλας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ αυτό έχει να 
κάνει τόσο με την υφαλοκρηπίδα που είναι πολύ εκτε-
ταμένη στο Θρακικό πέλαγος, όσο και με τα νερά των 
ποταμών που ενισχύουν πάρα πολύ την παραγωγικό-
τητα του οικοσυστήματος. Σημαντικό ρόλο παίζει και 
το νερό της Μαύρης Θάλασσας το οποίο είναι πιο ψυ-
χρό και δημιουργεί και ένα φραγμό για τα είδη που 
έρχονται από τη διώρυγα του Σουέζ και έχουν πλημ-
μυρίσει την νότια Ελλάδα. 
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Η σχεδόν καθημερινή αλλαγή απόψεων για το 
άνοιγμα της εστίασης και η παλινωδία «αποκλειστι-
κών» πληροφοριών από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για 
την εστίαση, δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα στους 
επαγγελματίες. 

Είναι πολύ σοβαρές οι πολιτικές ευθύνες 
των κυβερνητικών επιτελείων που ενώ θα 
ανακοινώσουν την Παρασκευή τα μέτρα για 
τη λειτουργία των καταστημάτων, αυτά πρέπει 
να ανοίξουν τη Δευτέρα!

Η διατήρηση όμως ορισμένων αναγκαίων μέτρων 
περιορισμού, όπως αυτά θα ανακοινωθούν σήμερα, 
είναι δεδομένο ότι ιδιαίτερα οι μικροεπιχειρήσεις με 
περιορισμένα τ.μ. εκμετάλλευσης ή που εκμεταλλεύ-
ονται αποκλειστικά κλειστούς χώρους θα αντιμετω-
πίσουν εξίσου σημαντικό πρόβλημα ανάκαμψης του 
τζίρου τους. 

Όπως είναι γνωστό, η πανδημία του κορωνοϊού και 
τα έκτακτα μέτρα αναστολής της οικονομικής δρα-
στηριότητας που τη συνόδευσαν, οδήγησαν χιλιάδες 
επαγγελματίες στον κλάδο της εστίασης σε γενικευ-
μένα αδιέξοδα.

Τα πάγια έξοδα όπως ρεύμα, ενοίκια κλπ. παραμέ-
νουν αυξημένα και απαιτητά, μέρος των προμηθειών 
(ευαλλοίωτα προϊόντα όπως τρόφιμα) έχει ήδη κατα-
στραφεί και απαιτείται στήριξη για την αντικατάστα-
σή του. Η αναστολή των βασικών φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων απλά οδηγεί στη συσ-
σώρευση των υποχρεώσεων αυτών στους αμέσως 
επόμενους μήνες. Το πρόβλημα θα πολλαπλασιαστεί 
και από την επίδραση που αντικειμενικά θα έχει στο 
χώρο η μειωμένη τουριστική κίνηση.

Οι δημοτικές αρχές των νησιών μας θα έπρεπε να 
είχαν προετοιμαστεί για τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
των καταστημάτων της εστίασης σε τοπικό επίπεδο 
έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι επαγγελματίες τι έχουν 
να αντιμετωπίσουν. Ποιους χώρους θα παραχωρήσουν, 
ποιους δρόμους θα πεζοδρομήσουν, τι θα γίνει με τα 
δημοτικά τέλη για τους μήνες που δε λειτουργούσαν 

ή για τους επιπλέον χώρους που θα παραχωρήσουν.  
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ρο-
κονίδας, ζήτησε στην τελευταία συνεδρίαση από τον 
δήμαρχο, Μ. Κωβαίο να παροτρύνει τους προέδρους 
των δημοτικών κοινοτήτων ώστε να συνεδριάσουν 
άτυπα τα κοινοτικά συμβούλια για να διαμορφώσουν 
την θέση τους σε σχέση με την τροπολογία του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών για τη λειτουργεία των καφεζυθε-
στιατορίων για τους χώρους ευθύνης των κοινοτήτων. 
Παράλληλα επικοινώνησε με όλους τους προέδρους 
των δημοτικών κοινοτήτων και τους παρότρυνε να 
ασχοληθούν με το θέμα στο πλαίσιο στήριξης των 
επαγγελματιών της εστίασης της περιοχής τους. 

Τα καταστήματα εστίασης θα ανοίξουν υπό τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις με βάση αυτά που έχουν ανα-
κοινωθεί ως το κλείσιμο της ύλης.
- Η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά 
δύο τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφά-
νειας λειτουργίας.
- Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη επιφάνεια λει-
τουργίας προκύπτει από το άθροισμα του εμβα-
δού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτε-
ρικής ημιυπαίθριας επιφάνειας κυρίως χώρου.
- Η υπαίθρια επιφάνεια είναι το εμβαδόν της 
επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος 
ενώ η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια είναι 
η επιφάνεια εντός του καταστήματος που δύνα-
ται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.
- Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ημιυπαί-
θριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή 
πλευρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή με υπαίθριο 
εξωτερικό χώρο ή αίθριο.
- Ανάλογα με το άνοιγμα της πλευράς δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί σε βάθος ο χώρος σε ποσοστό από 80% 
έως 160% του πλάτους του ανοίγματος.
- Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των 
καθισμάτων από 0,70 εκ έως 1,70 εκ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων 

σε τραπέζι τα έξι άτομα. Δεν υφίσταται όριο σε 
περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
- Τέλος, υφίσταται ανάλογα με τη θέση εργασίας του 
προσωπικού υποχρέωση χρήσης μάσκας ή ασπίδας 
προσώπου ενώ ισχύει σύσταση και για τους πελάτες.

Τι γίνεται στην Πάρο
Υπάρχουν ευνοημένοι αλλά και αρκετοί προβληματι-

σμένοι  από την παραπάνω εξέλιξη στο νησί μας.
Κερδισμένοι στην υπόθεση είναι εκείνοι που έχουν 

μεγαλύτερης έκτασης κατάστημα, αλλά και εκείνοι που 
είναι σε γωνίες είτε εκείνοι που μπορούν να εκμεταλ-
λευτούν τη διάταξη που γράφει για τις ημιυπαίθριες 
επιφάνειες με άνοιγμα σε επαφή με εξωτερικό χώρο. 
Σε αντίθεση προβληματισμός επικρατεί σε εκείνους 
που έχουν μικρής έκτασης καταστήματα ή είναι «στρι-
μωγμένοι» μεταξύ άλλων στις πλευρές τους. Επίσης, 
υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν έχουν καθόλου 
εξωτερικό χώρο και λειτουργούν μέσα. Αυτά είναι συ-
νήθως μπαράκια. Τα καταστήματα αυτά θα λειτουρ-
γήσουν με λίγα καθίσματα πελατών, ουσιαστικά αυτά 
που τους αναλογούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
(ένας πελάτης ανά δύο τ.μ. στην ωφέλιμη επιτρεπόμε-
νη επιφάνεια λειτουργίας). Τα προβλήματα θα πολλα-
πλασιαστούν και από την επίδραση που αντικειμενικά 
θα έχουμε φέτος με τη μειωμένη τουριστική κίνηση.

Τι λένε οι επιχειρηματίες
Στέλιος Αρκουλής,  
«Orange καφέ», Παροικιά

Τα προβλήματα για το κάθε κατάστημα είναι δια-
φορετικά και ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει 
για τη λειτουργία του. Η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 
μας θα είναι αυτή που θα μας δείξει τον τρόπο εργα-
σίας μας και το πώς πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση. Ακόμα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος θα μας δείξει πολλά για το καλοκαίρι και τη 
λειτουργία της εστίασης.

Μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν είναι να 
υπάρξει μία ισότιμη μεταχείριση ιδιοκτητών και ενοικι-
αστών από το κράτος για τα ενοίκια και να υπάρχει 
ένα δίχτυ ασφαλείας και για τις δύο πλευρές. Επίσης, 
πρέπει το κράτος να δει το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ 
στην εστίαση.

Πρώτο θέμα

«Ανοίγει» η εστίαση 
Τι λένε οι επιχειρηματίες  
της Πάρου
Από τη Δευτέρα 25/5/2020 επαναλειτουργούν τα καταστήματα εστίασης υπό 
όρους. Η κυβέρνηση αποφάσισε το άνοιγμα των καφεστιατορίων από τις 25 
Μαΐου, αντί την 1η Ιουνίου.
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Σωτήρης Δαφερέρας,  
«καφέ Φλοίσβος», Παροικιά

Υπάρχουν συσσωρευμένα και διαφορετικά προ-
βλήματα σε όλους μας στην εστίαση καθώς το κάθε 
κατάστημα αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα με τους 
χώρους που έχει εξωτερικά και εσωτερικά. Ακόμα, 
κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει με τις 
υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν τους μήνες που εί-
μαστε κλειστά. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα 
τι προβλήματα θα υπάρξουν, αν πρώτα δε λειτουργή-
σουν τα καταστήματά μας και τι ακριβώς θα γίνει με τα 
τραπεζοκαθίσματα. Σαφώς πάντως πρέπει να υπάρξει 
μείωση με τον ΦΠΑ και στο σύνολο των δημοτικών 
τελών, καθώς εμείς χρεωνόμαστε για όλον τον χρό-
νο, ενώ είναι γνωστό ότι είμαστε αναγκαστικά κλειστά 
λόγω της καραντίνας. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για 
όλα τα καταστήματα στην παραλιακή στην Παροικιά 
να πεζοδρομηθεί από το λιμάνι μέχρι το Μπουνταράκι 
έτσι ώστε όλα τα καταστήματα να έχουν τους χώρους 
που θα χρειαστούν.
Μανώλης Σκανδάλης,  
«Στου Μανώλη», Αλυκή

Είναι μία δύσκολη εποχή για τα καταστήματα του 
κλάδου μας και τα έξοδα «τρέχουν» σε καθημερινή 
βάση. Τα τραπεζοκαθίσματα θα μειωθούν και η λει-
τουργία μας θα αυξηθεί λόγω των επιπλέον κανόνων 
υγιεινής που τέθηκαν. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μείω-
ση του ΦΠΑ και των δημοτικών τελών, ενώ θα πρέπει 
να υπάρξει και μία λύση στο θέμα της προκαταβολής 
φόρων. 

Τέλος, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος στο νησί για επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Νίκος Γιαννούλης,  
«Cosa Café», Παροικιά

Τα μέτρα με τις διορθώσεις που έγιναν τις τελευταί-
ες ημέρες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελ-
πιστώ ότι αν δεν υπάρξουν νέα κρούσματα κορωναϊού 
αυτά να γίνουν ακόμα πιο ελαστικά για τη λειτουργία 
μας.

Το κάθε κατάστημα έχει διαφορετικά προβλήματα 
και ζητήματα να αντιμετωπίσει. Όσοι π.χ. είναι ανοι-

χτά και τους 12 μήνες θα έχουν λιγότερα προβλήματα 
μιας και έχουν μόνιμη και σταθερή πελατεία, η οποία 
θα τους βοηθήσει. Όσα καταστήματα είναι εποχιακά 
σαφώς και θα έχουν άλλα ζητήματα να αντιμετωπί-
σουν. Αυτό το υποστηρίζω αφού πιστεύω ότι ξένους 
τουρίστες στο νησί θα δούμε μετά τις 15 Ιουλίου. Τέ-
λος, για τη μείωση του ΦΠΑ να θυμίσω ότι μας το 
έχουν υποσχεθεί από πέρσι…
Μαρία Ραγκούση,  
«Καλλιτεχνικό καφενείο», Πρόδρομος

Όλους αυτούς τους μήνες της αναγκαστικής αδρά-
νειας το μόνο πράγμα που έμαθαν τα καταστήματα 
εστίασης ήταν ότι τα έξοδα τρέχουν και έσοδα δεν 
υπάρχουν… Τώρα, πρέπει και πάλι να κάνουμε νέα έξο-
δα για τη λειτουργία μας και τελικά η διάταξη των τρα-
πεζοκαθισμάτων θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα 
μας απασχολήσει. Έτσι και αλλιώς η επισκεψιμότητα 
τουριστών στο νησί μας θα είναι μικρότερη από κάθε 
άλλη χρονιά και τελικά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα 
πληρώσουμε παντοιοτρόπως στο τέλος. Η μείωση του 
ΦΠΑ στο μισό από σήμερα, είναι επιβεβλημένη, όπως 
και η μείωση των δημοτικών τελών.
Σταύρος Μπαφίτης,  
«καφέ Καλυψώ» Νάουσα

Έτσι και αλλιώς στα καταστήματά μας θα υπάρξει 
πρόβλημα με τους περιορισμούς που υπάρχουν. Τα μι-
κρότερα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν περισσότε-
ρα προβλήματα. Όλα όμως θα τα δούμε στην πράξη 
και από την ημέρα της λειτουργίας μας.

Πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα για τα μαγαζιά 
μας, όπως η μείωση του ΦΠΑ, της προκαταβολής φό-
ρου, η επιδότηση ή η μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών, καθώς και κάποια επιδότηση αφού είμαστε 
κλειστά τόσο καιρό. Ομοίως πρέπει να δούμε και το 
ζήτημα των δημοτικών τελών για τους μήνες που εί-
μαστε κλειστά.

Το ΚΚΕ στηρίζει τους επαγγελματίες της 
εστίασης

Τη στήριξη των επαγγελματιών στο χώρο της εστί-
ασης ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν στη βουλή, 

βουλευτές του ΚΚΕ.
Στην ερώτησή τους αναφέρουν:
«Όπως είναι γνωστό, η πανδημία του κορονοϊού και 

τα έκτακτα μέτρα αναστολής της οικονομικής δρα-
στηριότητας που τη συνόδευσαν, οδήγησαν χιλιάδες 
επαγγελματίες στον κλάδο της εστίασης σε γενικευ-
μένα αδιέξοδα. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυ-
μένα για όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αναστολή 
(περίπου το 80% των επιχειρήσεων, με βάση δημο-
σιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), μεγάλη όμως μείωση 
του τζίρου αντιμετωπίζουν και όσες μικροεπιχειρή-
σεις λειτουργούν με υπηρεσίες take away, delivery 
κλπ.

Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση 
για τις μικροεπιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης, εί-
ναι εξαιρετικά ανεπαρκή, αφού το περιβόητο επίδομα 
των 800 ευρώ δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση 
τις ζημιές των δύο αυτών μηνών. Τα πάγια έξοδα 
όπως ρεύμα, ενοίκια κλπ. παραμένουν αυξημένα και 
απαιτητά, μέρος των προμηθειών (ευαλλοίωτα προϊό-
ντα όπως τρόφιμα) έχει ήδη καταστραφεί και απαιτεί-
ται στήριξη για την αντικατάστασή του. Η αναστολή 
των βασικών φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων απλά οδηγεί στη συσσώρευση των υπο-
χρεώσεων αυτών στους αμέσως επόμενους μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση για άνοιγμα των 
καταστημάτων εστίασης την 1η Ιουνίου με παράλλη-
λη διατήρηση ορισμένων αναγκαίων μέτρων περιο-
ρισμού, όπως αυτά ανακοινώθηκαν, είναι δεδομένο 
ότι ιδιαίτερα οι μικροεπιχειρήσεις με περιορισμένα 
τ.μ. εκμετάλλευσης ή που εκμεταλλεύονται αποκλει-
στικά κλειστούς χώρους θα αντιμετωπίσουν εξίσου 
σημαντικό πρόβλημα ανάκαμψης του τζίρου τους. Το 
πρόβλημα θα πολλαπλασιαστεί και από την επίδρα-
ση που αντικειμενικά θα έχει στο χώρο η μειωμένη 
τουριστική κίνηση. Τα αδιέξοδα επιβίωσης που έχουν 
να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες στο χώρο της 
εστίασης παραμένουν στο ακέραιο.

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί, τι προτίθενται να κάνουν, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για όσους δηλώνουν 
ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, ώστε:
- Να αποδοθεί άμεσα το επίδομα ειδικού σκοπού μη-
νός Μαΐου, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές δια-
δικασίες.
- Να επανενταχθούν οι επαγγελματίες του κλάδου και 
γενικά οι αυτοαπασχολούμενοι σε αφορολόγητο όριο 
12.000 ευρώ, με παράλληλη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, 
του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φό-
ρου αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του 2019, 
ώστε οι προβλεπόμενες αναστολές να έχουν ένα 
στοιχειώδες αντίκρισμα.
- Να απαλλαχθούν από τις εισφορές ατομικής ασφά-
λισης για τους μήνες που επιβλήθηκαν τα μέτρα ανα-
στολής, χωρίς αλλοίωση των συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων.
- Να απαλλαχθούν από την καταβολή δημοτικών τε-
λών (για τραπεζοκαθίσματα κλπ.) για τους μήνες που 
ισχύουν έκτακτα μέτρα.
- Να εξασφαλιστούν φτηνότερα τιμολόγια και να 
απαγορευτούν οι διακοπές για ρεύμα, νερό κλπ. για 
τους επόμενους μήνες.
- Να απαγορευτούν πλειστηριασμοί και κατασχέσεις, 
κάθε μέτρο αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το 
Δημόσιο και τις τράπεζες, για όλους, κατ’ αρχάς μέχρι 
το τέλος του χρόνου.
- Να παραγραφεί μέρος των ήδη συσσωρευμένων 
χρεών σε εφορία και τράπεζες, κατ’ αρχάς το σύνολο 
τόκων και προστίμων, αλλά και μέρος του κεφαλαίου.
- Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα «επι-
στρεπτέας προκαταβολής» χωρίς πολυδαίδαλες δι-
αδικασίες, υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ κλπ., προ-
σθέτοντας σε αυτό και τους α/α χωρίς προσωπικό.
- Να αποδοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους όσοι δεν 
καταφέρουν να ανοίξουν τις μικροεπιχειρήσεις τους, 
χωρίς τις προϋποθέσεις που οδηγούν στον αποκλει-
σμό της πλειοψηφίας τους από αυτό».
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Επανεκκίνηση: 
Στήριξη της 
παριανής 
οικονομίας (2)

Η «Φωνή της Πάρου», συνεχίζει την καμπάνια που 
ξεκίνησε στο προηγούμενο φύλλο της για τη στήριξη 
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής του νησιού μας, 
στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Η εφημερίδα μας παρουσιάζει σήμερα επαγγελμα-
τίες του πρωτογενούς τομέα στο νησί μας και τους 
απεύθυνε τις τρεις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιο είναι το αντικείμενο της δικής σας παραγω-
γής;

2. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας επηρεάσει η δύσκολη 
κατάσταση που όλοι βιώνουμε.

3. Ποια μέτρα και αποφάσεις πιστεύετε ότι θα βο-
ηθήσουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην 
Πάρο.

Νίκος Τσιγώνιας, πρόεδρος Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πάρου

1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου δραστηριο-
ποιείται παραγωγικά στους τομείς των γαλακτοκομι-
κών και οινικών προϊόντων με ένα τυροκομείο και ένα 
οινοποιείο. Συγκεντρώνει γάλα και σταφύλια από πα-
ραγωγούς-μέλη του και παράγει μεγάλη γκάμα προ-
ϊόντων που κυκλοφορούν τυποποιημένα. Στον κλάδο 
του λαδιού παρέχει υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου 
σε παραγωγούς με την λειτουργία ενός φυγοκεντρι-
κού ελαιουργείου. 

2. Η υγειονομική κρίση που περνάμε έχει μετατρα-
πεί σε οικονομική και κοινωνική κρίση με δυναμική και 
πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει καθοριστικά την πορεία 
της τοπικής και διεθνούς οικονομίας. Η κρίση αυτή 
σχετίζεται και με τα αδιέξοδα του αγροδιατροφικού 
μοντέλου που έχει επικρατήσει παγκόσμια και το ξεπέ-
ρασμά της θα απαιτήσει δομικές αλλαγές η βασικότε-
ρη των οποίων πρέπει να είναι η στροφή στην τοπική 
παραγωγή που ικανοποιεί τις  αειφορικές αρχές εγγύ-
τητας και της αυτάρκειας. 

3. Κατ’ αρχάς πρέπει να υπάρξει ένα ρεύμα τόνω-
σης της αγοράς τοπικών προϊόντων ως μια νέα κατα-
ναλωτική κουλτούρα που θα ξεπερνάει τον ορίζοντα 
της παρούσας κρίσης και θα εγκατασταθεί ως μόνιμο 
κοινωνικό χαρακτηριστικό που θα εξασφαλίσει τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό διατροφικής ασφάλειας και 
επάρκειας για τις τοπικές κοινωνίες. 

Το κράτος θα πρέπει κατά τη νομοθετική του λει-
τουργία να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και να μην υιοθετεί άκριτα τις λογικές των Βρυξελλών 
που υπηρετούν τις παραγωγικές ανάγκες χωρών με 
άλλα από την Ελλάδα αγροτικά χαρακτηριστικά. Το 
κράτος επίσης πρέπει να παίξει τον ρόλο του στην 
προστασία των Ελλήνων παραγωγών από αθέμιτες 
πρακτικές των διεθνών και ελληνικών μεταπρατικών 
κυκλωμάτων. Η αλλαγή της καταναλωτικής κουλτού-
ρας για την στήριξη της τοπικής παραγωγής και η εν 
γένει ανάπτυξη της διατροφικής κουλτούρας θα πρέ-
πει να αποτελούν βασικό άξονα της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής του κράτους ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. 

Τέλος, ο δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
(σφαγεία, λαϊκές αγορές, τουριστική προβολή…) θα 
πρέπει και αυτός να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και 
τα τοπικά προϊόντα.

Δημήτρης Σκιαδάς πρόεδρος συλλόγου 
παράκτιας αλιείας Πάρου

1. Εκπροσωπούμε τους επαγγελματίες ψαράδες της 

Πάρου. Ο στόλος μας μέχρι πριν από μερικά χρόνια 
ήταν ο μεγαλύτερος του Αιγαίου. Σήμερα συνεχίζουμε 
αυτή την παράδοση με πολλές δυσκολίες. Δυστυχώς 
τα νέα παιδιά δεν έχουν κίνητρα για να «βγουν στη 
θάλασσα» και αυτό ίσος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα 
για τον κλάδο μας.  

2. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά 
μας είναι μεγάλες και μέχρι στιγμής παρά τις πολλές 
υποσχέσεις δεν έχουμε δει βοήθεια από πουθενά. Ενώ 
σε άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα (αγροτι-
κή και κτηνιατρική παραγωγή) προβλέπετε η κρατική 
μέριμνα με αποζημιώσεις στις περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών, σε εμάς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. 
Όταν καταστρέφονται τα δίχτυα μας από τη θαλασ-
σοταραχή ή από τα δελφίνια και τις φώκιες και χά-
νουμε και τα εργαλεία μας και τα αλιεύματα μας δεν 
θεωρείτε φυσική καταστροφή και μένουμε όχι μόνο 
με την απώλεια της παραγωγής μας, αλλά και με το 
κόστος της ζημιάς στα εργαλεία μας. Οι βασικοί πε-
λάτες μας είναι τα καταστήματα της Πάρου και ειδικά 
κατά την περίοδο της τουριστικής περιόδου. Η φετινή 
προβληματική περίοδος θα είναι και για τον κλάδο μας 
ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρξει η αλληλοβοήθεια από όλους τους επαγγελ-
ματίες για να απορροφηθούν τα αλιεύματα από τα 
παριανά νερά και όχι από τα ψάρια του Ατλαντικού η 
του Μαρόκου.

3. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν μέτρα στή-
ριξης του κλάδου μας όχι μόνο για την αντιμετώπιση 
της κρίσης αυτής της περιόδου αλλά γενικότερα και 
σε βάθος χρόνου. α) Κίνητρα για να προσελκύσουμε 
νέους στο επάγγελμα μας. β)Φορολογικές και ασφα-
λίστηκες ελαφρύνσεις  στους επαγγελματίες αλιείς. γ) 
Αποζημιώσεις στις καταστροφές από φυσικά φαινό-
μενα. 

Κατερίνα Μόσχου, γαλακτοκομία - 
τυροκομία

1. Παραγωγή γαλακτοκομικών & τυροκομικών προ-
ϊόντων

2. Ήδη παρατηρήθηκε για τον μήνα Απρίλιο μείωση 
του τζίρου 50% και είναι δεδομένο ότι λόγω του μι-
κρού αριθμού τουριστών που θα επισκεφτούν το νησί 
θα μειωθεί κι άλλο ο τζίρος. Η δύσκολη κατάσταση θα 
επηρεάσει στο 100% καθώς η Πάρος είναι ένας του-
ριστικός προορισμός όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 
των επιχειρήσεων πάνω στο νησί δουλεύει τη σεζόν. 
Τους υπόλοιπους μήνες απλά συντηρούμε τις επιχει-
ρήσεις μας, στοκάρουμε εμπορεύματα με σκοπό να δι-
ακινηθούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα που θα 
έρθει ειδικά λόγω της καθυστερημένης πληρωμής των 
οφειλών τους έως και 5 μήνες από τις μεγάλες αλυσί-
δες σούπερ μάρκετ. 

3. α) Έλεγχος του παρεμπορίου καθώς πολλοί πα-
ράγουν τυριά παράνομα τα οποία και διακινούν χωρίς 
να έχουν άδεια και χωρίς να τηρούν τους βασικούς 
κανόνες υγιεινής όπως είναι η παστερίωση του γάλα-
κτος θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αλλά και 
την εικόνα του νησιού σε περίπτωση για παράδειγμα 
που παρουσιαστεί κρούσμα με μελιταίο πυρετό.

β) Ευαισθητοποίηση τόσο των Παριανών όσο & των 
επιχειρήσεων πχ εστιατόρια, ξενοδοχεία να στηρίζουν 
τα ντόπια παριανά προϊόντα ακόμα & αν θεωρούν ότι 
είναι ακριβότερα (το κόστος παραγωγής ενός προϊό-
ντος σε μια μικρή επιχείρηση στην Πάρο δεν μπορεί 
να συγκρίνεται με τις πολυεθνικές ή ακόμα & με άλλα 
νησιά όπως την Κρήτη). Γενικά να αλληλοϋποστηρι-
χτούμε αυτή την περίοδο ώστε το χρήμα να ανακυ-
κλώνεται στο νησί.

γ) Μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος 
και του ΦΠΑ ώστε να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση

δ) Διαφημιστική καμπάνια από τον δήμο Πάρο ώστε 
να έχουμε επισκέπτες και κατά τους φθινοπωρινούς 

μήνες εφόσον αυτό δε θέτει σε κίνδυνο για κρούσμα-
τα κορωναϊού.

Παντελής – Μπέτυ Ανουσάκη, Οινοποιία, 
Μελισσοκομία

1. Το αντικείμενο της παραγωγής μου είναι η οινο-
ποιεία. Παράγω οίνο λευκό ξηρό, ροζέ ξηρό, οίνο λια-
στό ερυθρό και τσίπουρο από στέμφυλλα. Επίσης, η  
μελισσοκομία με την οποία επαγγέλλομαι 34 χρόνια 
και παράγω θυμαρίσιο μέλι, πρόπολη, βασιλικό πολτό, 
κηραλοιφές, παραδοσιακό χειροποίητο παστέλι κ.α. τα 
οποία τυποποιώ στο συσκευαστήριο μου που λειτουρ-
γεί στη Μάρπησσα.

2. Στις δύσκολες ώρες που αντιμετωπί-
ζει η ανθρωπότητα και κατ’ επέκταση ο τόπος 
μας καλούμεθα να φανούμε δυνατοί. Σαφώς θα 
επηρεαστεί και ο δικός μας κλάδος ως απόρ-
ροια της δραματικής μείωσης του τουρισμού.                                                                                                                 
3. Η κλιματική αλλαγή, η κατανάλωση εισαγόμενων 
προϊόντων και ο covid 19 επιτάσσουν αποφάσεις και 
δράσεις. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί με 
κυβερνητική μέριμνα και ακολούθως από τον δήμο. Η 
τοπική κοινωνία εξακολουθεί να μας στηρίζει και σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Την ευχαριστούμε μέσω 
του εντύπου σας!  

Μωραΐτης Θεόδωρος, οινοποιία 
1. Το οινοποιείο της οικογένειας Μανώλη Μωρα-

ΐτη βρίσκεται στην παραλία των Αγίων Αναργύρων 
Νάουσας. Εδώ και τέσσερις γενιές η οικογένεια Μω-
ραΐτη καλλιεργεί στον ιδιόκτητο βιολογικό αμπελώνα 
150 στρεμμάτων γνωστές ποικιλίες σταφυλιού όπως 
η Μονεμβασιά, η Μανδηλαριά, η Μαλαγουζιά και το 
Ασύρτικο, αλλά και σπάνιες γηγενείς ποικιλίες του νη-
σιού σαν το Αηδάνι Μαύρο και τη Βάφτρα. Επίσης, 
κάθε χρόνο συγκεντρώνει περί τους 400 τόνους στα-
φυλιών της Πάρου και της Αντιπάρου στηρίζοντας τη 
μακρόχρονη παράδοση της αμπελοκαλλιέργειας του 
νησιού, αλλά και το εισόδημα περισσότερων από 80 
αμπελουργών. Το οινοποιείο συνδυάζει τη μακρόχρο-
νη παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία και παράγει 
υψηλής ποιότητας κρασιά αναδεικνύοντας το μοναδι-
κό terroir της Πάρου. Έχει ταυτιστεί με την ποιοτική 
παραγωγή εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ Πάρος και ΠΓΕ 
Κυκλάδων με βραβευμένους διεθνώς οίνους, αναδει-
κνύει την Πάρο και στις αγορές του εξωτερικού καθώς 
το 30% της παραγωγής εξάγεται, ενώ ταυτόχρονα δέ-
χεται χιλιάδες  επισκέπτες κάθε χρόνο που γεύονται 
από κοντά τους ποιοτικούς οίνους. 

2. Η κατάσταση που βιώνουμε εδώ και δυο μήνες, 
μας έχει επηρεάσει αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό 
καθώς η αγορά όχι μόνο της Πάρου, της χώρας, αλλά 
και του εξωτερικού, έχει παγώσει. Η εξαιρετική παρα-
γωγή του 2019 έχει εμφιαλωθεί και περιμένει πότε θα 
ανοίξει η αγορά για να φθάσει στον καταναλωτή. Ο 
τουρισμός της χώρας μας έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό και έτσι θα καταναλωθούν πολύ λίγα από τα 
παραγόμενα προϊόντα του τόπου κατά τη σεζόν αυτή. 
Από την άλλη μεριά ο τρύγος του 2020 πλησιάζει, 
ενώ τα αποθέματα του 2019 παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό αδιάθετα θέτοντας σε αμφιβολία την ερχόμενη 
συγκομιδή. 

3. Πιστεύουμε ότι όποια μέτρα και αποφάσεις λη-
φθούν θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να 
μην είναι μια προσωρινή ανακούφιση. Ίσως τώρα να 
ήταν μια καλή ευκαιρία να επανέλθει η έκπτωση στο 
ΦΠΑ των νησιών, κάτι που θα τονώσει την αγορά. Επί-
σης, σίγουρα θα πρέπει όλοι μας να στραφούμε πε-
ρισσότερο στα επώνυμα προϊόντα της Πάρου στηρίζο-
ντας έτσι τους παραγωγούς που επενδύουν συνεχώς 
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και μονάδες τυποποίη-
σης. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να διαμορφώ-
σουμε και να προβάλλουμε τον πλούτο της τοπικής 
γαστρονομίας. 
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Νίκος Παυλάκης, Μικροζυθοποιία Πάρου
1. Η μικροζυθοποιία Πάρου ξεκίνησε την παραγωγή 

μπύρας και τη διάθεσή της στην αγορά τον Απρίλιο 
του 2016. Από τότε η δυναμικότητα της έχει διπλασι-
αστεί και έχει κερδίσει διεθνή βραβεία, τα όποια έχουν 
αναδείξει τόσο το προϊόν όσο και το τόπο προέλευ-
σης. Τα 2 είδη μπύρας που παράγουμε τη δεδομένη 
χρονική στιγμή είναι:

Pilsner Μπύρα. Με πλούσιο αφρό, ζυμωμένη με τις 
δροσερές γεύσεις του παριανού κριθαριού, που φύε-
ται κάτω από τον ήλιο στις ακτές του Αιγαίου. Η χρήση 
του κριθαριού, το οποίο καλλιεργείται στο νησί, δίνει 
έναν ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα στην μπύρα που 
οφείλεται στο μικροκλίμα του τόπου. Η αλμύρα της 
θάλασσας, η ηλιοφάνεια και η ποιότητα των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούνται, προσθέτουν στην γεύση  
αναδεικνύοντας  τα ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά 
της. Ενώ η χρήση ποικιλιών ποιοτικού λυκίσκου από 
διάφορες χώρες αλλά και βύνης με έντονα αρωματικό 
και γευστικό χαρακτήρα, αναδεικνύουν τα επιμέρους 
συστατικά της συνταγής.

Μπύρα Wit. Η Aegean Wit συνδυάζει το χαρακτήρα 
της βελγικής Wit με τις τοπικές γεύσεις, είναι συνδεδε-
μένη με την πλούσια παράδοση της αλλά βαθιά μέσα 
της παραμένει παριανή. Χρησιμοποιώντας παριανό 
σιτάρι χωρίς βυνοποίηση, το οποίο δίνει ένα ελαφρύ 
σταρένιο χρώμα με απαλή θολότητα, συνδυάζει άψο-
γα τα αρώματα των εσπεριδοειδών με τα τοπικά μπα-
χαρικά. Ο συνδυασμός των παραπάνω δημιουργεί μια 
δροσιστική και χυμώδη Wit.

2. Δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία 
βιώνουμε, η επιχείρησή μας θα επηρεαστεί σημαντι-
κά από δυο παράγοντες. Αφενός μεν θα υπάρχει μεί-
ωση της ζήτησης, από τη στιγμή που οι επισκέπτες 
του νησιού μας θα μειωθούν δραματικά.  Αφετέρου 
δε, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών θα μειωθεί 
λόγω της επικειμένης κατάστασης. Επιπλέον, αγορές 
στις οποίες η εταιρεία μας έχει επεκταθεί σταδιακά τα 
τελευταία χρόνια , όπως για παράδειγμα η Αμερική, 
βρίσκονται ακόμα σε δυσμενή θέση. Οι εκτιμήσεις με 
βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ανέρχονται σε πτώση 
του συνολικού τζίρου της τάξεως του 60-70%.

3. Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση στην 
χώρα μας ανέρχεται στο 11,3% του ΑΕΠ. Το συγκεκρι-

μένο ποσοστό είναι αφετέρου διπλάσιο από το μέσο 
όρο τον υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, είναι όμως σαφώς 
μικρότερο από τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Με 
τη συνεχή αύξηση της αξίας των εξαγόμενων αγρο-
τικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, ο πρωτογενής 
τομέας και η μεταποίηση αξίζουν μια ολοκληρωμένη 
αναπτυξιακή προσέγγιση. Θα πρέπει να παρθούν μέ-
τρα στήριξης και προώθησης  των εκάστοτε τοπικών 
παραγωγών και προϊόντων. Το υψηλό κόστος παρα-
γωγής και τα προβλήματα που σχετίζονται με την νη-
σιωτικότητα, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε μεγάλες 
αγορές και το αυξημένο κόστος μεταφοράς, είναι θέ-
ματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, από τους 
αρμοδίου τοπικούς φορείς σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους υπουργούς. Ενδεικτικά κάποια από αυτά 
τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι η μείωση ΦΠΑ στο 
σύνολο των συντελεστών κόστους παραγωγής, το 
αφορολόγητο πετρέλαιο, μέτρα με τα οποία στηρί-
ζεται η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και 
η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την 
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Τέλος, 
θα μπορούσε να συσταθεί μια ομάδα ανάδειξης των 
τοπικών προϊόντων σε μεγάλες αγορές εκτός Πάρου 
και να βελτιωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς με 
μαζικές αποστολές .

Άγγελος Πιτσικάλης, μελισσοκομία
Όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στη μελισσο-

κομία ο Covid-19 δημιουργεί εκτός από προβλήματα 
λειτουργικά, και ένα αβέβαιο μέλλον για τους παρα-
γωγούς του νησιού. Ανάμεσα στους παραγωγούς το 
νησιού μας υπάρχει η ανασφάλεια και ο φόβος για 
το που θα διατεθεί η παραγωγή τους, εφόσον βέβαια 
αυτή υπάρξει και φέτος. Προβλήματα δημιουργούνται 
σε αρκετούς που έχουν τα μελίσσια τους στο γειτονι-
κό μας νησί, την Αντίπαρο, καθώς η μετακίνησή τους 
εκεί, δεν μπορεί να γίνει λόγω των μέτρων. Αυτό θα 
τους επηρεάσει αρνητικά τόσο στην παραγωγή τους 
αλλά ακόμα και στην επιβίωση των μελισσιών τους. 
Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι η απώλεια πλη-
θυσμών είναι κάτι που μπορεί να τους επηρεάσει σο-
βαρά και στο μέλλον, όχι μόνο φέτος.

Ο τουρισμός στο νησί μας είναι μια αλυσίδα για 
όλους. Όταν κάποιος κλάδος πληγεί δε θα αργήσει να 
πληγεί και κάποιος άλλος. Έτσι μετά τα ξενοδοχεία, 

τα εστιατόρια, την ακτοπλοΐα και τα καταστήματα τρο-
φίμων θα πληγούμε και εμείς ως κλάδος, διότι όταν 
δεν έχουμε επισκέπτες στο νησί μας δε θα έχουμε που 
να διαθέσουμε την παραγωγή μας με αποτέλεσμα να 
παραμείνει στις δεξαμενές μας. Αυτό δεν είναι μεγάλο 
πρόβλημα ως προς το προϊόν, διότι το μέλι όπως γνω-
ρίζουμε όλοι δεν χαλάει, αλλά θα είναι πρόβλημα ως 
προς την επιβίωση μας. Επιβίωση που είναι σημαντική 
ώστε να είμαστε όλοι εδώ και τα επόμενα χρόνια.

Χρειαζόμαστε άμεσα την αποδέσμευση στις μετακι-
νήσεις από τα μέτρα κατά του Covid-19, αλλά και την 
οικονομική στήριξη του κράτους όπως έχει δοθεί αυτή 
και σε άλλους κλάδους. Είναι απορίας άξιο για πιο 
λόγο οι αγρότες είναι ακόμα εκτός αυτών των μέτρων 
και όλα είναι σε επίπεδα συζήτησης.

Γιώργος Μωραΐτης, οινοποιία 
1. Η δική μας παραγωγή αφορά σε παραγωγή βιολο-

γικού κρασιού. Τα προϊόντα μας είναι το «Το κρασί του 
Νησιού» Οίνος Ερυθρός Ξηρός με χρυσό βραβείο σε 
διεθνή διαγωνισμό βιολογικών κρασιών «AMPHORE» 
που διεξήχθη στο Παρίσι , «Το κρασί του Νησιού¨Οί-
νος Λευκός Ξηρός με αργυρό βραβείο και το «Ροδί 
του Νησιού» Οίνος Ροζέ Ξηρός με χρυσό βραβείο 
αντίστοιχα. Όλα τα προϊόντα μας είναι από σταφύ-
λια βιολογικής γεωργίας των ποικιλιών Μαντηλαριά, 
Μονεμβασιά, Μαυροτράγανο, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά 
τοπικής παραγωγής της Πάρου και πιστοποιούνται 
από οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων.

2. Η κρίση της πανδημίας του κορωναϊού πλήττο-
ντας την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και 
ειδικότερα την τουριστική δραστηριότητα της Πάρου 
θα μειώσει σε ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 
της πωλήσεις των προϊόντων μας. Η κατάσταση είναι 
αρκετά δύσκολη αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των ειδικών θα συρρικνωθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας 
κατά 9,7%.

3. Η αύξηση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να επι-
τευχθεί με παροχές ενίσχυσης από κρατικά ή ευρωπα-
ϊκά κονδύλια, με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των 
επιχειρήσεων, με πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής 
στην προώθηση των τοπικών ελληνικών προϊόντων 
και στη γενικότερη εκπαίδευση των ελλήνων στην 
προτίμηση αυτών.

Το θέμα της εβδομάδας

Επανεκίνηση:
Στήριξη της Παριανής οικονοµίας

του Ν. Ραγκούση-Λαουτάρη

» σελ. 8-9
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΙ, πω-
λείται κτήµα 5.100 στρεµµάτων µε 
100 ελαιόδεντρα, εντός σχεδίου.
Όχι µεσίτες. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
755 336

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΠΗΓΑ∆Ι, ενοικιάζεται επαγγελµατική 
στέγη 60 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 
697 677 1096 Μάρκος

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
100 τ.µ. για όλο το χρόνο, µη επι-
πλωµένο, µε θέρµανση, A/C, ηλιακό 
και συναγερµό. Ζητούνται Έλληνες 
ενοικιαστές. Τηλ. 6932 464 219

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

Ξενοδοχεία στην Παροικιά, ζητούν 
για τη σεζόν από Απρίλιο έως τέλος 
Οκτωβρίου, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και άτοµα 
για το ΣΕΡΒΙΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 023 004

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen στην Παροικία 
Πάρου, για τα παρακάτω πόστα: α) 
ΑΤΟΜΟ µε εµπειρία για τη θέση των 
αλλαντικών και β) ΚΟΠΕΛΑ για το 
Juice – Bar µε εµπειρία σε καφέ και 
φυσικούς χυµούς. Επικοινωνία στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, να 
γνωρίζει από µαγειρική, στην Παροι-
κία της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
5780457, 210 5737516. Κιν. 6932 
426 568

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 
εστιατόριο στο ∆ρυό Πάρου, για τα 
πόστα σέρβις, λάντζα και καµαριέρας. 
Τηλ. 6974 099 458

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 
από το ζαχαροπλαστείο Τσέρκι στην 
Παροικιά, µε δίπλωµα µηχανής και 
δίπλωµα αυτοκινήτου (προαιρετικά). 
Παρέχεται όχηµα. Τηλ. 6947 306 867

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
από αρτοποιείο στην Πάρο για 
ηµιαπασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6981 778 449

Η εταιρεία δοµικών υλικών 
Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητεί 
να προσλάβει για µόνιµη εργασία 
άτοµα των παρακάτω ειδικοτήτων: 
1) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ µε 
προϋπηρεσία και 2) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ 
µε εµπειρία στην  οργάνωση και στα 
προϊόντα δόµησης. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 41598, βιογραφικά στο email: 
info@pantelaios.gr

Αγγελίες

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Με την με αρ. 4/2020 διάταξη του  Ειρηνοδικείου Πάρου τροποποιήθηκε το Κατα-

στατικό του σωματείου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν με 
την από 16-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σωματείου
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Δικηγόρος Σύρου

Καταγγελία
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου καταγγέλλει και 

καταδικάζει την απαράδεκτη αποστολή μεγάλων 
αστυνομικών δυνάμεων από την Αθήνα, από το 
νησί μας αλλά και από άλλα νησιά των Κυκλάδων 
(Νάξος, Σύρο) στην Τήνο προκειμένου να εμποδίσει 
τις κινητοποιήσεις των Τηνιακών, που αντιστέκονται 
στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί τους. 
Χρησιμοποιούν σήμερα τις αστυνομικές δυνάμεις 
των νησιών για να υπερασπίσουν τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα απέναντι στους κατοίκους των 
Κυκλάδων, απέναντι στους συγγενείς τους, τα 
φιλικά τους πρόσωπα.

Ο καταστροφικός κατήφορος για το περιβάλλον,  την πολιτιστική κληρονομιά, την 
οικονομία των νησιών των Κυκλάδων και την υγεία των κατοίκων δημιουργήθηκε 
βήμα – βήμα από όλους τους κυβερνώντες μέχρι σήμερα. Συνεπείς στις δεσμεύσεις 
προς την Ε.Ε αλλά και προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν διστάζουν να 
χρησιμοποιήσουν τη βία και τη καταστολή, όπως συμβαίνει και σήμερα στη Τήνο.

Ο λαός της Τήνου αντιστέκεται σταθερά, αποφασισμένος να προστατέψει τον  
τόπου του και την ίδια τη ζωή του!

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του Τηνιακού λαού, που δίνει εδώ και μήνες 
έμπρακτα και όχι με τα λόγια για τη μη εγκατάσταση τους 

Να σταματήσει άμεσα η καταστολή και να απομακρυνθούν οι αστυνομικές  δυνά-
μεις από το νησί της Τήνου. 

Να ανακληθούν αμέσως όλες οι άδειες και χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί 
για τη κατασκευή των αιολικών πάρκων στα νησιά των Κυκλάδων.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε λογική που αποσκοπεί στη καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του «περιβαλλοντοκτό-
νου» νόμου, ενός νόμου που  είναι καταδικασμένος ήδη στη συνείδηση των νησιω-
τών.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον Παριανό λαό να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να οργανώσει την 
αντίσταση του απέναντι στο σχεδιασμό που υπάρχει για τις ανεμογεννήτριες στη 
Πάρο.

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  άμεσα η Δημοτική Αρχή της Πάρου, στη βάση των αποφάσεων 
της Δημοτικής Επιτροπής κατά των ανεμογεννητριών, σε συντονισμό με τις 
Δημοτικές Αρχές Νάξου, Άνδρου, Τήνου για άμεση δράση και κινητοποίηση ενάντια 
στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Π άρος 20.05.2020

φωτο: Κοινή Γνώμη
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Αδικία για 
τον Αστέρα 
Μαρμάρων

«Γερά – γερά και πάρτο στα χαρτιά», θα μπορού-
σε να ήταν το σύνθημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, καθώς με 
ετσιθελική απόφασή της χάρισε το πρωτάθλημα της Β’ 
ΕΠΣΚ σε ομάδα της Σύρου.

Η ΕΠΣΚ διαστρεβλώνοντας την οδηγία της ΕΠΟ και 
παραπληροφορώντας τους πάντες δεν άφησε να κρι-
θούν τα παιχνίδια στο χορτάρι -και όλα αυτά με τη 
σιωπή των εμπλεκομένων σωματείων.

Τι ακριβώς έγινε
Αντιγράφουμε από το Sport Cyclades το άρθρο του 

Χρήστου Σαρρή:
«Στις πρώτες ημέρες της καραντίνας, τότε που όλα 

γύρω από το ποδόσφαιρο ήσαν θολά και βαδίζαμε σε 
αχαρτογράφητες καταστάσεις ο πρόεδρος κ. Φρέρης 
είχε δηλώσει τις σκέψεις του για το μέλλον, τονίζο-
ντας ορθά πως δεν πρέπει να βιαστούμε, πως πάνω 
από όλα προέχει η υγεία όλων και πως τα ματς που 
απομένουν μπορούμε να τα διοργανώσουμε αργότε-
ρα, μάλιστα τα παιχνίδια αυτά μπορεί να υποκαταστή-
σουν τα φιλικά προετοιμασίας, δίνοντας μία σωστή 
προοπτική των πραγμάτων.

Μάλιστα ο πρόσφατος νόμος του υπουργού αθλητι-
σμού, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που 
θα υπάρξουν κατοχυρώνει και νομικά την παράβλεψη 
των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων δίνοντας την 
δυνατότητα να βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση.

Πρόσφατα διαβάσαμε τα θέματα της συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της Ένωσης όπου αναφέρεται ότι, μαζί με 
την κλήρωση για το κύπελλο θα κατακυρωθεί και η 

πρωταθλήτρια ομάδα της Β’ κατηγορίας, δηλαδή η 
Ελλάς Σύρου.

Και βέβαια για το κύπελλο είναι κατανοητό αφού 
υπάρχουν ημερομηνίες που πρέπει να δηλωθεί ο κυ-
πελλούχος Κυκλάδων και δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε. Για τον πρωταθλητή Β’ κατηγορίας όμως αδυ-
νατώ να αντιληφθώ τη σπουδή να ανακηρυχθεί στα 
χαρτιά.

Ναι μεν η Ελλάς Σύρου έχει ρόστερ Α’ κατηγορίας 
και είναι το φαβορί, αλλά ποιος μπορεί να στερήσει 
από τις άλλες ομάδες το δικαίωμα να διεκδικήσουν 
ένα τρόπαιο μέσα στα γήπεδα αφού υπάρχει ο τρό-
πος. Φιλοδοξίες έχουν όλοι και επίσης μιλάμε για πο-
δόσφαιρο οπότε γιατί ο Αστέρας Μαρμάρων, ο ΠΑΣ 
Νάξου, το Φιλώτι, ο Παμμηλιακός και η Κύθνος να 
μην δικαιούνται να ονειρεύονται μία κούπα,όταν μά-
λιστα για κάποιες από αυτές τις ομάδες θα είναι η 
πρώτη της ιστορίας τους.

Το ότι η Ελλάς μάζεψε περισσότερους πόντους 
στον όμιλο της, όπου παρεπιπτόντως οι 3 από τις 4 
αντιπάλους της έπαιζαν στην ουσία με τα εφηβικά 
τους τμήματα, δεν στοιχειοθετηθεί κατά την γνώμη 
μου κανένα τεκμήριο ανωτερότητας και δικαιοσύνης. 
Είμαι δε απολύτως σίγουρος πως και οι ίδιοι προτι-
μούν το πρώτο τρόπαιο της νέας εποχής του συλ-
λόγου να καταγραφεί σαν προϊόν της ανωτερότητας 
τους μέσα στο γήπεδο απέναντι σε αντιπάλους που 
μην αποκλείεται καθόλου να θεωρούν και εκείνοι πως 
έχουν ρόστερ για παραπάνω κατηγορία και πως μόνο 
ο καθρέπτης του αγωνιστικού χώρου θα αποφασίσει 
ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Παρακινώ τους αρμόδιους να ευνοήσουν τη φυσι-
ολογική και καθαρά ποδοσφαιρική εξέλιξη του πρω-
ταθλήματος προχωρώντας στον προγραμματισμό της 
δεύτερης φάσης η να μας δώσουν κάποια λογικά 
επιχειρήματα περί του αντιθέτου που πιθανό να μας 
διαφεύγουν».

Η ΕΣΚΚ για το 
πρωτάθλημα

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων 
Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων κατά την τελευταία 
συνεδρίασή του λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των 
ομάδων και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΟΚ 
αποφάσισε ομόφωνα να εξαντλήσει κάθε περιθώριο 
ανάδειξης πρωταθλητή Κυκλάδων στα πρωταθλήμα-
τα Ανδρών και Γυναικών.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΚΚ σημειώνει: «Εφόσον 
επιτραπεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες η 
τέλεση αγώνων θα διεξαχθεί πάντα με τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 
έχουμε ο ελάχιστος δυνατός αριθμός αγώνων (προς 
το τέλος του μηνός Ιουλίου το πιθανότερο) για την 
ανάδειξη πρωταθλητή σε αυτά τα δύο πρωταθλήματα 
ούτως ώστε ακολούθως οι πρωταθλητές να συμμε-
τάσχουν στα προκριματικά ανόδου.

Ως προς τα υπόλοιπα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
(παίδων, κορασίδων, εφήβων) οι σχετικές αποφάσεις 
θα παρθούν τον επόμενο μήνα και αναλόγως των 
οδηγιών που θα έχουμε από την ομοσπονδία και των 
συνθηκών και υγειονομικών πλαισίων τέλεσης αγώ-
νων που θα ισχύσουν το καλοκαίρι».

Νέα προσφορά 
στο Κ.Υ.

Στις 19/5 παραδόθηκε από το επαρχείο Πάρου ένας 
σύγχρονος αναπνευστήρας όγκου και πίεσης Venti 
Logic LS στο Κ.Υ. του νησιού μας, για την αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας του Covid-19.

Η δωρεά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο Κ.Υ. Πά-
ρου έρχεται σε συνέχεια της δωρεάς των δύο οικί-
σκων ISOBOX (ενός φυλακίου υποδοχής και ενός θα-
λάμου απομόνωσης) που πραγματοποιήθηκε στις 10 
Απριλίου 2020.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Κοιν. Μέριμνας Κυ-
κλάδων και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, με αφορμή την 
παράδοση του αναπνευστήρα υπενθύμισε την παραγ-
γελία της Περιφέρειας, δύο κλωβών αρνητικής πίεσης 
(κάψουλες) για την ασφαλή διακομιδή και ευχαρίστησε 
τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου για τη συνεργασία, 
τον Σύλλογο Φίλων Στήριξης του Κ.Υ., τους υπόλοι-
πους συλλόγους, τους ανώνυμους και επώνυμους συ-
μπολίτες μας καθώς και την εταιρεία Oliaros A.E. για 
τον σημαντικό εξοπλισμό που εξοπλισμό που έχουν 
προσφέρει στο Κ.Υ. Πάρου και στο Π.Π.Ι. Αντιπάρου.

Δράσεις 
«Θησέα»

Το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προα-
γωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Θησέας» Κυκλά-
δων, ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» διοργανώνει μια σειρά 
διαδικτυακών συναντήσεων αλλά και εργαστηρίων τα 
οποία απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Πρόγραμμα:
«Ιχνηλατώντας… τις δυνάμεις της οικογέ-

νειας σε καιρούς πανδημίας». Τετάρτη 27 Μαΐου 
2020 στις 18.30-20:30

Στόχος είναι να ενδυναμωθεί ο γονιός και να γίνει 

πιο ενήμερος του ρόλου του και των απαιτήσεών του 
στην παρούσα συνθήκη, μέσα από το μοίρασμα και την 
επεξεργασία της εμπειρίας του. Διαδικτυακή συνάντη-
ση αναστοχασμού με γονείς. Απευθύνεται σε όλους 
τους γονείς των Κυκλάδων

«…Αρχή και Τέλος… Τέλος κι Αρχή…». Πέμπτη 
28 Μαΐου 2020 στις 19:00-21:00

Στόχος είναι η κατανόηση της σημασίας του κλεισί-
ματος – αποχαιρετισμού τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά, 
καθώς και ο σχεδιασμός θετικών εμπειριών αποχαι-
ρετισμού, που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολι-
κή τάξη. Διαδικτυακό εργαστήριο με εκπαιδευτικούς. 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτή-
των και βαθμίδων των Κυκλάδων

Ψηφιακές Συνομιλίες. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 
από τις 12:00

Τα στελέχη του κέντρου πρόληψης «συνομιλούν» 
για τη ρευστότητα της εποχής και τις επιδράσεις της 
στον άνθρωπο, καθώς και για τη σημασία ανάπτυξης 
δεξιοτήτων προσαρμογής σε αυτήν. Απευθύνεται σε 
όλους τους πολίτες των Κυκλάδων. 

Οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα πραγ-
ματοποιηθούν με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (15-
20 άτομα). Σε περίπτωση αυξημένων αιτημάτων θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα πραγματοποιη-
θούν περισσότερες συναντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι 
χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή είτε τηλεφωνικά 
στο 22810 85149 (καθημερινά 9.00-15.00), είτε στο 
thiseask@otenet.gr (αναφέροντας ονοματεπώνυμο 
και τηλέφωνο επικοινωνίας), έως και τη Δευτέρα 25 
Μαΐου 2020.

Αθλητικά - Ειδήσεις
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Στάχτη και 
χρησιμότητα

Κάποιοι προνόησαν και μάζεψαν τη στάχτη τον χει-
μώνα από το τζάκι, την ξυλόσομπα, ή τον ξυλόφουρνό 
τους.

Στις μέρες μας, επιβάλλεται να αξιοποιούμε τα πά-
ντα από οικονομική άποψη, αλλά και από οικολογική 
συνείδηση, αναδεικνύοντας παλιούς τρόπους παραδο-
σιακής ανακύκλωσης. Βλέπουμε μερικά οφέλη, από το 
προϊόν που παράγεται από την καύση του ξύλου, την 
στάχτη.

Η στάχτη έχει ευεργετικές ιδιότητες, με πολλαπλά 
οφέλη στα φυτά και τις καλλιέργειές μας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ως οικολογική λίπανση στα φυτά, τα 
δέντρα, τα λαχανικά, τη βελτίωση του εδάφους και 
την οικολογική προστασία των φυτών. Η στάχτη εί-
ναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο, το 
νάτριο, το φώσφορο, το μαγνήσιο, το θείο, καθώς και 
σε ιχνοστοιχεία χαλκού, κοβαλτίου, βορίου, και μαγ-
γανίου. Είναι πολύ χρήσιμη σε καλλιέργειες, όπως οι 

ντομάτες, οι πατάτες, ο αρακάς, τα φασόλια, το σπα-
νάκι, τα σκόρδα και τα σιτηρά. Καλύτερη εποχή για να 
ενσωματώνεται στον κήπο, είναι το τέλος του χειμώνα 
-αρχές άνοιξης- όπου διασκορπίζεται και παραχώνε-
ται επιφανειακά, σε βάθος 10-20 εκατοστά. Κάνει το 
χώμα πιο αφράτο και βοηθάει στον αερισμό του, με 
αποτέλεσμα να αναπτύσσεται καλύτερα το ριζικό σύ-
στημα των φυτών. 

Ανεβάζει το PH του εδάφους και γι’ αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και να αναμιχθεί 
με άλλα υλικά όπως κομπόστ, κοπριά, περλίτη.

Διορθώνει, τα όξινα και προβληματικά εδάφη, που 
διαθέτουν χαμηλό ΡΗ που περιορίζει την ανάπτυξη 
των φυτών. Η στάχτη, έχει ευρεία εφαρμογή στον 
κήπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ερασιτέχνες, 
αλλά και από επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές. Είναι 
ένα πολύ καλό απωθητικό, για τα σαλιγκάρια και τους 
γυμνοσάλιαγκες. Ρίχνουμε γύρω από κάθε φυτό 10 
cm περίπου απόσταση, ή παράλληλα με τη γραμμή 
φύτευσης. Η επάλειψη των κορμών των καρποφόρων 
δέντρων (λεμονιά, μανταρινιά πορτοκαλιά) με πολτό 
στάχτης προσφέρει προστασία από έντομα και ασθέ-
νειες, ενώ διώχνουμε και τα μυρμήγκια. 

Άλλες χρήσεις, είναι η επούλωση των πληγών, αφού 
σκοτώνει τα μικρόβια και επιταχύνει την επούλωση 
των. Αφού τη διαλύσουμε με χειροποίητο σαπούνι, 
πλένουμε την πληγή χωρίς να την ξεπλύνουμε αμέ-
σως. 

Ακόμη διώχνει τις μυρμηγκοφωλιές, χωρίς να σκο-
τώνει τα μυρμήγκια. Ρίχνουμε λίγες χούφτες στάχτης 
στις μυρμηγκοφωλιές, όπου τα μυρμήγκια δεν μπο-
ρούν να τη μεταφέρουν αλλά ούτε και να την περά-
σουν, οπότε μετακομίζουν. Σκορπίζουμε στάχτη σε με-
ρικά σημεία και σκοτεινές γωνιές στις αποθήκες μας 
και απομακρύνονται κατσαρίδες, έντομα και τρωκτικά. 
Επίσης και στα ζώα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσου-
με, ανακατεύοντάς τη με ξίδι, για την απομάκρυνση 
των τσιμπουριών. 

Σβήνουμε τη φωτιά εύκολα και γρήγορα, πετώντας 
επάνω της στάχτη. Τη χρησιμοποιούμε ακόμα για να 
κάνουμε διάφανο το θολό κρασί. Είναι τόσο πολλές 
οι χρήσεις της, που δε θα ξανα-αναφερθούμε ως ένα 
άχρηστο υλικό, αλλά ως ένα χρήσιμο υλικό, που δεν 
πρέπει να τυγχάνει πλέον άλλης περιφρόνησης. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις-Τοπικές ειδήσεις

Νέο ΔΣ στον 
«Ατλαντίς»

Με τη συμμετοχή 93 μελών πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της ελε-
γκτικής επιτροπής του πολιτιστικού συλλόγου Άσπρου 
Χωριού «Ατλαντίς». 

Στην αρχή της συνέλευσης ο πρόεδρος του απερ-
χόμενου Δ.Σ. Νίκος Τριαντάφυλλος, αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες, στις επιτυχημένες εκδηλώσεις καθώς 
και στα έργα εξωραϊσμού που πραγματοποίησε το Δ.Σ. 
κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του, τονίζοντας 
ιδιαίτερα ότι η επιτυχία τους οφείλεται στην ομοφωνία 
των μελών του, αλλά και στην συνεργασία και συμμε-
τοχή όλων των κατοίκων, των μελών και των φίλων 
που έχουν αγκαλιάσει τον σύλλογο.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. μετά από την συγκρότησή 
του σε σώμα έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Νικόλαος του Κων/νου
Α’ αντιπρόεδρος: Τριανταφύλλου Φλώρα του 

Κων/νου
Β’ αντιπρόεδρος: Βιτζηλαίου Άννα του Οδυσσέα
Γραμματέας: Κεντρωτής Κυριάκος του Ιωάννη 
Αν. γραμματέας: Κυδωνιεύς Μιχαήλ του Κων/νου  
Ταμίας: Βιτζηλαίος Παναγιώτης του Μιχαήλ
Αν. ταμίας: Τριαντάφυλλος Βασίλειος του Ιωάννη  
Αναπληρωματικά μέλη: Τριαντάφυλλος Κων/

νος του Ιωάννη, Στόκας Νικόλαος του Κων/νου και 
Παπαϊωάννου Γεωργία του Αυγουστίνου. 

Μέλη ελεγκτικής επιτροπής: Ρούσσου Άννα του 
Εμμανουήλ, Βιτζηλαίου Άννα του Νικολάου, Παντελαί-
ος Γεώργιος του Δημητρίου. 

Αναπλ. μέλος: Βιτζηλαίου Μαργαρίτα του Γεωρ-
γίου.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τιμολογιακή 
πολιτική

Το φετινό καλοκαίρι σαφώς και θα κρίνει την 
οικονομία μας για τον χειμώνα του 2020 αλλά θα 
μας δείξει και την αντοχή που μπορεί να έχει η 
τοπική κοινωνία.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η Πάρος θα οδηγηθεί σε 
μία τουριστική σεζόν μικρότερη από κάθε άλλη 
χρονιά, αλλά και θα προσπαθήσει να «διαφημι-
στεί» για τις επόμενες σεζόν που θα έρθουν. Η 
φετινή χρονιά ίσως αποτελέσει μπούσουλα για τη 
δεκαετία του ’20 εν μέσω των πρωτοφανών αλ-
λαγών που ζούμε στην καθημερινότητά μας.

Ένα άλλο στοιχείο της νέας τουριστικής σεζόν 
είναι ότι η οικονομική θέση των επισκεπτών μας 
δε θα είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές, γιατί 
δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και αυτοί (επισκέπτες) 
πέρασαν ακριβώς τα ίδια με την καραντίνα στις 
χώρες τους, την οικονομική δυσπραγία και φυσικά 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων κλπ. Με λίγα λόγια 
τα πορτοφόλια τους θα είναι με λιγότερα χρήμα-
τα, για λιγότερες μέρες, συν φυσικά την «πίεση» 
που θα έχουν δεχτεί από τις χώρες τους με τις 
προσφορές που γίνονται για να κάνουν εκεί δια-
κοπές.

Προσωπικά είμαι εκ των λίγων περιπτώσεων 
που τον μήνα Αύγουστο δε μένω στο νησί. Πηγαί-
νω διακοπές κανονικά το καλοκαίρι και όχι τα Χρι-
στούγεννα που πηγαίνει η συντριπτική πλειοψηφία 
των παριανών. Τα περασμένα χρόνια έβαζα στην 
τσέπη όσα χρήματα συγκέντρωνα και επέστρεφα 
με λίγα «ψιλά» στο πορτοφόλι... Έκανα τον υπο-
λογισμό μου και έλεγα για να περάσω τις μέρες 
θα χαλάω τόσα ευρώ τη μέρα. Φέτος, όχι μόνο δε 
θα κάνω τα ίδια, άλλωστε είμαι σχεδόν σίγουρος 
ότι θα έχω για διακοπές τα λιγότερα χρήματα από 
ποτέ, αλλά θα βλέπω και τις προσφορές, όχι μόνο 
για τα καταλύματα, αλλά και για τον καφέ που θα 
πιω… Μην πιστεύετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
εκείνων που θα έρθουν από το εξωτερικό ή την 
υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει διαφορετικό σκεπτικό 
από το δικό μου. 

Ένα από τα στοιχήματα του νησιού φέτος, είναι 
η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν οι 
επαγγελματίες. Η τιμή π.χ. ενός καπουτσίνο στην 
Πάρο είναι μεταξύ 3,5-4 ευρώ. Σας πληροφορώ 
ότι η ανταγωνιστική μας Πορτογαλία πουλάει στη 
μισή τιμή, τα ίδια και η γειτονική μας Βουλγαρία 
–που «παίρνει» πιο εύκολα τουρίστες από την κε-
ντρική Ευρώπη-, σε σαφώς χαμηλότερη τιμή που-
λάει και η Κροατία με τα χιλιόμετρα επί χιλιομέ-
τρων ακτών ή η Ιταλία. Σημειώνω ακόμα, ότι και 
άλλοι ανταγωνιστικοί τόποι διακοπών στη χώρα 
μας, πουλούν πιο φθηνά. 

Φυσικά και η τιμή του καφέ είναι μόνο ένα 
παράδειγμα, αλλά απλά είναι το πιο συγκρίσιμο 
προϊόν για εκείνους που τους αρέσει. Θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε ακόμα δεκάδες προϊόντα 
και υπηρεσίες στις οποίες -πιστέψτε με- είμαστε 
ακριβότεροι κι αυτό πιθανά να μας «στοιχίσει» στη 
συνέχεια…




