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Γλωσσικό 
ιδίωμα 
Λευκών 
(Μέρος 1ο)

Το ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος γλωσσικό ιδίωμα που 
δημιούργησαν οι παλιοί Λευκιανοί, λόγω κυρίως της 
απομόνωσής τους για αιώνες, στην ορεινή περιοχή 
του κέντρου της Πάρου, ακολούθησε τη μοίρα και των 
άλλων νεοελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων και δια-
λέκτων της χώρας μας, και με την πάροδο του χρόνου 
και την επικράτηση της νέας ελληνικής γλώσσας, εξα-
φανίστηκε. 

Τελευταίες αναλαμπές του ήταν μέχρι τα μέσα της 
10ετίας του 1930. Από τότε πήρε με γρήγορο ρυθμό 
την κατιούσα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι 
Λευκιανοί έπαψαν να το μιλούν. 

Μια ντοπιολαλιά, που αντηχούσε στα βουνά και στα 
λαγκάδια της ορεινής περιοχής της Πάρου για αιώνες, 
χάθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Και μόνο μερικοί υπε-
ρήλικες Λευκιανοί και ιδίως εκείνοι που ζούσαν στις 
εξοχικές κατοικίες των Λευκών, τις κατ’κές/κατ’σές 
όπως τις έλεγαν, έμειναν πιστοί στη γλώσσα τους και 
εξακολούθησαν να τη μιλούν μέχρι το θάνατό τους.

Σήμερα το λευκιανό γλωσσικό ιδίωμα ξεχάστηκε. 
Φοβούμαι μάλιστα ότι θα υπάρχουν Λευκιανοί που 
ούτε καν υποψιάζονται, ότι κάποτε οι πρόγονοί τους 
είχαν δημιουργήσει μια δική τους γλώσσα, μια δική 
τους εξαιρετική διάλεκτο, διαφορετική από εκείνη που 
μιλούσαν οι κάτοικοι των άλλων χωριών της Πάρου. 
Παρά ταύτα καμιά φορά, ακούγοντας κάποιος τις συ-
νομιλίες μερικών υπερηλίκων Λευκιανών στην καθη-
μερινή τους ζωή, υπάρχει περίπτωση να καταλάβει ότι 
προφέρουν, χωρίς να το αντιλαμβάνονται ίσως και οι 
ίδιοι, λέξεις και φράσεις από το παλιό γλωσσικό ιδίω-
μα των Λευκών. Παρακολουθώντας κι εγώ για χρόνια, 
τις συνομιλίες μεγάλων σε ηλικία Λευκιανών και κυρί-
ως εκείνων που κατοικούσαν σε εξοχές, κατόρθωσα 
να συγκεντρώσω όσες λέξεις και  φράσεις του Λευ-
κιανού ιδιώματος άκουσα, τις οποίες δεν είχα συμπε-
ριλάβει ούτε στο Λευκιανό λεξιλόγιο, στο τρίτο μέρος 
Τρίτο του βιβλίου μου: «Το Γλωσσικό Ιδίωμα των 
Λευκών Πάρου», έκδοση του συλλόγου Λευκιανών 
Πάρου της Αθήνας (Αθήνα 2004), ούτε και στις λέξεις 
που δημοσιεύτηκαν στα «Παριανά» (Τεύχος 134, Ιού-
λιος-Σεπτέμβριος, και 135, Οκτ.-Δεκ., του 2014).

Τις λέξεις και τις φράσεις που συγκέντρωσα, τις 
αναφέρω με αλφαβητική σειρά, παρακάτω. Στο τέλος 
του σχολιασμού κάθε λέξης ή φράσης, μέσα σε πα-
ρένθεση αναφέρω τη σελίδα ή τις σελίδες του βιβλίου 
που πρέπει να γίνει η καταχώρισή τους, από τους ανα-
γνώστες που επιθυμούν να έχουν συμπληρωμένο το 
Λευκιανό λεξιλόγιο.

Λέξεις
αγ’ροφάς (ο), αγουροφάς, αγουροφάγος, με απο-

βολή του άτονου ου και της κατάληξης γος. Αυτός 
που του αρέσουν τα άγουρα φρούτα. Ιτ’τός (ετούτος/
αυτός) ο χ’στγιανός (χριστιανός) εινί (είναι) αγ’ροφάς 
τσαι δε νιξέρ’ (δεν ξέρει) ’ντά (Ίντα/τι) θα πει άκνιο 

(ώριμο) σ’κό (σύκο). (Σελ. 165).
αλβανέζ’κα (τα), αλβανικά, με ανάπτυξη των 

φθόγγων εζ μετά το ν. Μ’λεί (μιλάει) αλβανέζ’κα τσαι 
δε γκαταλαβαίνω (δεν καταλαβαίνω) ’ντά (ιντά/τι) λέει. 
(Σελ. 174).

αμαρτώ, αμαρτάνω. Και αμαρταίνω*. Αμαρτώ 
τώρα δα με τ’τά (ετούτα/τούτα) π’ σ’  λέω, μα ας με 
σ’χωρέσ’ ο Θεός. (Σελ. 180).

αμπελόβεργα (η), κλαδί αμπελιού, κληματόβεργα. 
Ηκλάδεψε δα ο προκομμένος ο  γιοζ ιμ’ (γιος μου) 
τ’ αμπέλι, μα ήφ’κε (άφησε) τ’ς μ’σές αμπελόβεργες 
αμάζωχτες (αμάζευτες). (Σελ. 182).

ανάκρα (η), ανάκαρα (από την πρόθεση ανά και 
το αρχαίο ρήμα καρώ), με αποβολή του α στη συλλα-
βή κα. Αντοχή, δύναμη. Και ανάκαρ’* (ανάκαρη). Θέλι  
ανάκρα το σκάψ’μο τ’ αμπελιού. (Σελ. 184).

ανεγνωρ’ζώ, αναγνωρίζω, με τροπή του του ανα 
σε ανε, αποβολή του τονούμενου ι και μεταβίβαση του 
τόνου του στο ω. Δε νανεγνωρ’ζώ (δεν αναγνωρίζω) 
κανεί (κανένα), από τούτ’ τ’ μπαρέα (την παρέα). (Σελ. 
185).

ανεθαρρεύγω, αναθαρρεύω, με τροπή του ανα 
σε ανε και ανάπτυξη γ μετά το υ (β). Και ανεθαρρώ. 
Αναθαρρώ. Άμα νέχι  (άμαν έχει) το γιο τ’ κοντά τ’, 
ανεθαρρεύγι . (Σελ. 186).

ανεκαλιβγώ, ανακαλύπτω, με τροπή του ανά σε 
ανέ, του πτ σε βγ, αποβολή του τονούμενου ι (υ) και 
μεταβίβαση του τόνου του στο ω. Υστέρα από τόσο 
γκαιρό (τόσον καιρό), τώρα ανεκαλ’βγώ πως με κοκο-
ροϊδεύγα (κορόιδευαν). (Σελ.186). 

ανεπαψάρ’ς (ο), αναπαυσάρης, με τροπή του ανά 
σε ανέ, του υσ σε ψ και απόβολή του άτονου ι (η). 
Αυτός που αγαπά την ανάπαυση, ο τεμπέλης. Ο ανεπα-
ψάρ’ς άθρωπος φοβάται τη δ’λειά. (Σελ. 189).

ανεσκάβγω, ανασκάβω, με τροπή του ανα σε ανε 
και ανάπτυξη γ μετά το β. Και ανεσκάφτω. Απ’ τακθές 
ανεσκάβγι το χωράφ’ ιτ’ ο Γιάννις, μα δε νιξέρω  ‘ντά 
κανι. (Σελ. 190).

ανιματ’ζώ, νυματίζω (νιματ’ζώ*), με ανάπτυξη αρ-
χικού α, αποβολή του άτονου ι (υ) και του τονούμενου 
ι και μεταβίβαση του τόνου του στο ω. Και νιματώ (νυ-
ματώ). Το ναν’ματ’ζώ (τον ανυματίζω) δα το γάδαρο, 
μπάς (μήπως) τσαι πορπατήξ’ πγιο γλήουρα, μα ηγέ-
ρασ’ ο καμένος τσαι δε μπαίρινι (δεν παίρνει) χαμπάρ’. 
(Σελ. 192).

αντζ’στρώνω και ατζ’στρώνω, αγκυστρώνω, με τρο-
πή του γκ σε ντζ/τζ. Το καλό δόλωμα αντζ’στρώνι εύ-
κολα. (Σελ. 196).

αντ’στάσ’, αντίσταση, με αποβολή τού τονούμενου 
ι, μεταβίβαση του τόνου στο α της επόμενης συλλαβής 
και αποβολή του άτονου ι (η) της κατάληξης. Ηφέρε 
(έφερε) λέει αντ’στάσ’ στο Χωροφ’λάκα τσαι το νιβά-
λα (τον έβαλαν) φ’λατσή (φυλακή). (Σελ. 197).

άξα (η), άξια, με αποβολή του άτονου ι. Αρσενικό: 
άξος*, ουδέτερο άξο. Ηχιρέψε (χήρεψε) μ’κρή με τρία 
πιδγιά, μα εινί άξα γιναίκα τσαι τα κατάφέρινι (κατα-
φέρνει). (Σελ. 198).

απήτ’σε, απήτησε, απαίτησε, αόριστος του ρήματος 
απαιτώ, με τροπή του ε (αι) σε η (εσωτερική αύξηση) 
και αποβολή του άτονου η. Ηχάλασ’ ο γάμος γιάντα 
(γιατί) ο γαμπρός απήτ’σε να τ’ δώσ’ ο πεθερός τ’, όλα 
τα  καλά χωράφια. (Σελ. 204).

αποτάζω, αποκτώ. Τσαδά (έτσι δα) π’ το πάει ο 
Μανολιός, δε θ` αποτάξ’ ποτές τ’ δραχμή. (Σελ. 209).

άργετα (η), άργητα με τροπή του η σε ε. Καθυστέ-
ρηση, αργοπορία (από το αργώ). Να πας χωρίς άρ-
γετα το γάλα στο τ’ροκομνειό (τυροκομείο) το πρωί. 
(Σελ.213).

αρ’θ’νιζώ, ρουθουθνίζω, με ανάπτυξη αρχικού α, 
αποβολή των άτονων ου και του τονούμενου ι και με-
ταβίβαση του τόνου του στο ω. Αρ’θ’νίζ’  η γιναίκα τ’ 
(του) τ’ νιχτά (τη νύχτα) κι ακ’γέται (ακούεται) πέρα στο 
Μ’λό (μύλο). (Σελ.214).

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

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 529

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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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

καλοκαιρινή προσφορά

Και εγένετο 
ΦΟΣ∆Α Ν. 
Αιγαίου

Την ιδρυτική Γ.Σ. των μετόχων του Ειδικού Περιφε-
ρειακού Διαβαθμικού Φορέα Διαχείρισης Στέρεων 
Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ) συ-
γκάλεσε την Παρασκευή 5/6/20 στη Ρόδο, ο περιφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος.

Τα θέματα της πρώτης γενικής συνέλευσης ήταν ο 
ορισμός αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 
η ψήφιση του καταστατικού και η εκλογή του διοικη-
τικού συμβουλίου

Η σύσταση του νέου φορέα έγινε με βάση τον νέο 
περιβαλλοντικό νόμο  «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις», ο οποίος, προβλέπει στη σύσταση δύο Φο-
ρέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στα 
Ιόνια Νησιά και στο Νότιο Αιγαίο -με συμμετοχή της 
περιφέρειας και των δήμων- οι οποίοι θα έχουν τη δι-
αχειριστική και τεχνική επάρκεια να αντιμετωπίσουν τα 
ζητήματα που προκύπτουν από το υπάρχον καθεστώς 
κατακερματισμού. Με τη ρύθμιση αυτή γίνεται ένα ση-
μαντικό βήμα προς ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά, σύμφωνα με 
την κυβέρνηση.

Σε επίπεδο περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ο νέος ΦΟΔ-
ΣΑ για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα λειτουργεί με 
επταμελές συμβούλιο, με πρόεδρο τον περιφερειάρχη, 

Γ. Χατζημάρκο και 2 ακόμη μέλη από την περιφέρεια 
(μέτοχος με 40%) και 4 μέλη από τους 34 δήμους 
του Νοτίου Αιγαίου (μέτοχοι με 60%), ενώ έδρα νέου 
φορέα ορίζεται ο δήμος Ρόδου. Το μετοχικό κεφά-
λαιο ορίστηκε σε 3.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 
100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε 
μία. Η κατανομή της συμμετοχής των δήμων έγινε με 
βάση πληθυσμιακά κριτήρια (απογραφή 2011). Η πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως μεγαλομέτοχος του 40%, 
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 40.000 μετο-
χές, ήτοι 1.200.000 ευρώ. Ο δήμος Πάρου μετέχει με 
2663 μετοχές (79.890 ευρώ) και ο δήμος Αντιπάρου 
με 235 μετοχές (7050 ευρώ).

Το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ, απαρτίζεται από τους: πρόεδρο, 
Γ. Χατζημάρκο, (περιφερειάρχη) και τους Γ. Λεονταρίτη, 
αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Χρ. Ευστρατίου, αντιπε-
ριφερειάρχη Δωδεκανήσου, Αντ. Καμπουράκη, δήμαρ-
χο Ρόδου, Θεοδόση Νικηταρά, δήμαρχο Κω, Αντ. Σιγά-
λα, δήμαρχο Θήρας και Δημ, Λιανό, δήμαρχο Νάξου.

ΣΥ∆ΙΣΑΠΑ τέλος
Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-

γαίου, στις 4/6/2020 γίνεται συγκρότηση επιτροπής 
καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοι-
χείων του καταργούμενου Συνδέσμου Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου 
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.).

Η επιτροπή θα ολοκληρώνει το έργο της καταγρα-
φής μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομη-
νία σύστασής της και θα αποστείλει τη σχετική έκθεση 
μέσα σε πέντε ημέρες στον Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο οποίος θα εκδώσει 
αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης του προα-
ναφερόμενου νομικού προσώπου και περιέλευσης της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφε-
ρειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ.

Νέο ∆Σ 
στην ΚΤΕΛ

Στις 5/6/2020 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην 

ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφο-

ρείων), για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβου-

λίου, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ρούσσος Γεώργιος

Αντιπόεδρος: Ανουσάκης Νικήτας

Αναπλ. αντιπρόεδρος: Μοστράτος Γεώργιος, 

Μέλη: Μπαφίτης Γεώργιος, Ανουσάκης Δημήτρης.
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Ερωτήματα 
για το 
αγκυροβόλιο 
Αλυκής

Μία ακόμα επιστολή με ερωτήματα και ενστάσεις 
ήρθε να προστεθεί στους προβληματισμούς πολιτών 
από περιοχές της Πάρου. Σημειώνουμε ότι αυτή η επι-
στολή από την Αγκαιριά, ήρθε να προστεθεί σε εκείνες 
–για άλλα ζητήματα- από τις κοινότητες των Λευκών 
και της Παροικιάς.

Στην επιστολή τους που κατατέθηκε στον δήμο Πά-
ρου, σύλλογοι και πολίτες της Αλυκής, θέτουν ερωτή-
ματα για το αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής, που εκτός 
της μεγάλης καθυστέρησης για την παράδοσή του 
προς χρήση, φαίνεται ότι παρουσιάζει και προβλήματα.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Προς: 
Πρόεδρο και μέλη της Δημοτικής κοινότητας Αγκαι-
ριάς, Πρόεδρο και μέλη δημοτικού συμβουλίου Δήμου 
Πάρου, Πρόεδρο και μέλη Λιμενικού Ταμείου Πάρου 
Αντιπάρου, Δήμαρχο Πάρου, Επικεφαλής Δημοτικής 
Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση
Πάρος 20/5/2020
ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κύριοι,
Όπως είναι γνωστό τα τελευταία 3 σχεδόν χρόνια 

πραγματοποιείται η κατασκευή του Αλιευτικού κατα-
φυγίου Αλυκής. Ένα έργο που ήταν αίτημα των επαγ-
γελματιών αλλά και ερασιτεχνών Αλιέων της κοι-
νότητας Αγκαιριάς για τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα 
έργο που ως πρωταρχικό σκοπό είχε την κατασκευή 
ενός καταφυγίου όπου θα έδεναν με ασφάλεια τα 
σκάφη των ψαράδων του χωριού αλλά και των επι-
σκεπτών του νησιού  που προσεγγίζουν με τα σκάφη 
τους, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα έργο πολύπαθο 
με δεδομένες τις καθυστερήσεις όλα αυτά τα χρόνια. 

Από την αρχή της κατασκευής και καθ’ όλη την πο-
ρεία της κατασκευής τους έργου  παρουσιάστηκαν 
αδικαιολόγητες  καθυστερήσεις και  προέκυπταν ζη-
τήματα για τα οποία οι αρμόδιοι  καθησύχαζαν όλους 
εκείνους τους πολίτες που εξέφραζαν την ανησυχία  
τους λέγοντας ότι οι μελέτες που προηγήθηκαν του 
έργου, τα έχουν προβλέψει όλα και ότι το έργο θα 
προχωρήσει σύμφωνα με αυτές, διότι δεν επιτρέπεται 
καμία αλλαγή. Μάλιστα πολλοί κάτοικοι, πολλοί από 
αυτούς, γνώστες του αντικειμένου, στοχοποιήθηκαν 
(άδικα) διότι εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους, 
επιμένοντας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ζη-
τήθηκε πολλές φορές επίσημη ενημέρωση κάτι που 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, προκαλώντας εντάσεις 
και μεγαλύτερη ανασφάλεια. 

Λίγο πριν το τέλος του όμως, επιβεβαιώνεται ότι 

κάτι δεν πάει καλά. Παρατηρούνται τα παρακάτω:
1. Το λιμάνι όταν φυσάει Βοριάς (200+μερες το 

χρόνο) δεν παρέχει καμία προστασία, μάλιστα πολλοί 
μιλούν για επιδείνωση του προβλήματος που υπήρχε. 
Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να μην μπορούν οι επαγ-
γελματίες να νιώθουν ασφάλεια για τις περιουσίες 
τους που ήταν και το ζητούμενο.

2. Μεγάλη μετατόπιση της άμμου στην μια πλευ-
ρά της παραλίας με αποτέλεσμα την καταστροφή της 
εικόνας της κεντρικής παραλίας του χωριού και τις 
ανυπολόγιστες συνέπειες για τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή. 

3. Παρτέρια και παγκάκια που προβλέπονταν στη 
μελέτη να έχουν αφαιρεθεί με αποτέλεσμα να μοιάζει 
ο χώρος με πλατεία (φοβούμαστε ότι θα καταλήξει 
ως παρκινγκ πολυτελείας ή ένα αχανή κι αντιαισθη-
τικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων) κι όχι ως 
τόπο όπου κανείς θα μπορεί να καθίσει, να χαλαρώ-
σει, να απολαύσει τη θέα κτλ. 

Με δεδομένη τη μεγάλη ανησυχία μας για όλα τα 
παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για 
την πορεία αποπεράτωσης του έργου και βέβαια για 
το τι προτίθεστε να πράξετε για να λυθούν τα παρα-
πάνω ζητήματα. Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση 
ανταπόκριση σας στο αίτημα μας. 

Αναμένουμε με αγωνία
Οι υπογράφοντες:
Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Αγκαιριάς 
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς
Σύλλογος Αγκαιριανών Αθήνας
Οι Επαγγελματίες».

Τι ακολούθησε
Την Παρασκευή 5/6/2020 συνεδρίασε το Δ.Λ.Ταμείο 

Πάρου – Αντιπάρου, όπου συζητήθηκαν επτά θέματα 
ημερήσιας διάταξης και δυο εκτός ημερήσιας διάτα-

ξης. Παρίσταντο περίπου δέκα κάτοικοι από την Αλυκή, 
απλοί πολίτες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο 6ο θέμα με τίτλο: 
«Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας πε-
ραίωσης του έργου «έργα λειτουργίας - βελτίωσης - 
επέκτασης υφισταμένου αλιευτικού καταφυγίου στην 
Αλυκή ν. Πάρου».

Ο πρόεδρος εισήγαγε το θέμα με την πρόταση να 
χορηγηθεί μια παράταση μέχρι τις 30/6 δηλώνοντας 
ότι έχει παρέλθει ήδη έτος (31/5/2019 ) από τη συμ-
βατική υποχρέωση, αλλά πρέπει να δοθεί παράταση 
γιατί το έργο βρίσκεται στην τελική φάση του.

Για το θέμα αυτό ο κ. Βασίλειος Σιέττος, εκπρόσω-
πος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου» δήλωσε ότι 
διαφωνεί και καταψηφίζει την πρόταση γιατί 
θεωρεί την εταιρεία υπαίτια για τις όποιες κα-
θυστερήσεις. Στο σημείο αυτό ο κ. Σιέττος έκανε μια 
αναφορά - ανάλυση της επιστολής των φορέων και 
των κατοίκων της Αλυκής, επισημαίνοντας τα προβλή-
ματα που έχουν ανακύψει από την εκτέλεση του έργου 
και κατέληξε με την πρόταση-εισήγηση προς τον πρό-
εδρο όπως κλιμάκιο του Δ.Λ. Ταμείου μεταβεί το τα-
χύτερο δυνατό στην Αλυκή και σε λαϊκή συγκέντρωση 
να ενημερώσει για το έργο και τις πτυχές του, και να 
απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. 

Ο πρόεδρος του λιμενικού Ταμείου, Στ. Καραχάλιος 
εξήγησε ότι όλα τα προβλήματα οφείλονται ουσια-
στικά στις αστοχίες της αρχικής μελέτης και ότι ήδη 
είναι στον αέρα άλλη μελέτη που θα διορθώσει όλα 
τα κακώς κείμενα, και επίσης, ότι μέχρι τέλος Ιουνί-
ου το έργο θα έχει τελειώσει. Παράλληλα δεσμεύτηκε 
ότι μέχρι τέλος Ιουνίου  θα απαντήσει εγγράφως στην 
επιστολή τους και παράλληλα μέχρι την ίδια ημερο-
μηνία ή το αργότερο αρχές Ιουλίου μαζί με μηχανικό 
-ούς θα μεταβούν στην Αλυκή για πραγματοποίηση 
συνάντησης-ενημέρωσης κατοίκων και φορέων.

Επιτυχία του 
Α.Τ. Πάρου

Συνελήφθη ένας 43χρονος στην Πάρο για καλλιέρ-
γεια δενδρυλλίων κάνναβης, κλοπή και κατοχή αρχαί-
ου αντικειμένου, ενώ εξιχνιάστηκε αφαίρεση μηχανή-
ματος έργων, δίκυκλου οχήματος και εργαλείων, και 
κατασχέθηκαν 19 δενδρύλλια, θρησκευτική εικόνα 
αρχαιολογικής αξίας, μηχάνημα έργων, δίκυκλο και 
εργαλεία

Η σύλληψη έγινε το Σάββατο, 6 Ιουνίου, το από-
γευμα, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος 
Πάρου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας που πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κα-
τοικία και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος 
εντοπίστηκαν:

- Ανεπτυγμένη καλλιέργεια κάνναβης αποτελούμενη 
από 19 δενδρύλλια ύψους έως 80 εκατοστά, τα οποία 
εκριζώθηκαν

- Θρησκευτική εικόνα αρχαιολογικής αξίας η οποία 
εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 
«Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολι-
τιστικής κληρονομιάς» και εκτιμάται ότι ανήκει χρονο-
λογικά στο 1800 μ.Χ..

- Μηχάνημα έργων
- Δίκυκλο μοτοποδήλατο
- Πλήθος εργαλείων διάφορων τύπων
Όπως διακριβώθηκε από την αξιολόγηση των δεδο-

μένων της υπόθεσης, ο 43χρονος είχε αφαιρέσει προ 
ήμερών τα ανευρεθέντα οχήματα – εργαλεία, η αξία 
των οποίων εκτιμάται 25.000 ευρώ. Τα δενδρύλλια 
κατασχέθηκαν, τα κλεμμένα αντικείμενα αποδόθηκαν 
στο δικαιούχο, ενώ η θρησκευτική εικόνα φυλάσσεται 
προκειμένου να παραδοθεί σε αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Πολιτισμού.

Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Σύρου.

Τοπικές ειδήσεις

Φωτό αρχείου
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Εκπαίδευση 
ενηλίκων 
κόντρα στο 
ρεύμα

Εμπειρίες από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλί-
κων προς μελλοντική χρήση. Μια μη μαθητοκεντρική 
προσέγγιση… και με εσκεμμένη αντίθεση προς όλες 
τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, που κυριαρχούν αυτή 
την εποχή….

1. Για τους εραστές της γνώσης κάθε ερέθισμα είναι 
ευκαιρία για μάθηση. Όποιος επιλέγει τι θα μελετήσει 
βάσει στρεβλών αντιλήψεων για το περιεχόμενο ή για 
τη βεβαίωση που θα λάβει, δεν αξίζει εκπαίδευσης, 
αλλά συμβουλευτικής παρέμβασης

2. Οι ενήλικες υπερεκτιμούν την αξία των προσω-
πικών τους εμπειριών ή της προγενέστερης γνώ-
σης, στοιχεία που αν πραγματικά υπάρχουν, σπάνια 
μπορούν να τη συστηματοποιηθούν, ώστε να τύχουν 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. Το γεγονός ότι κάποιες 
παγιωμένες συμπεριφορές είναι λειτουργικές, δεν τις 
καθιστά αυτόματα και έγκυρες.

3.Τα κίνητρα για μάθηση ποικίλουν από ανάγκη για 
αλλαγή, πλήξη, μοναξιά, κοινωνικά δίκτυα, μόδα μέ-
χρι επίδειξη, κυνήγι τίτλων, προσωπική ανάπτυξη και 
φιλομάθεια. Δυστυχώς, το κοινό αυτό συλλήβδην 
εντάσσεται στην ίδια ομάδα, με αποτέλεσμα οι μεν να 
παρακωλύουν την εξέλιξη, όσων πραγματικά ενδιαφέ-
ρονται. Αν ο διαχωρισμός δεν επιτρέπεται σε σχολικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητος στην εκπαίδευση ενηλίκων.

4. Προγράμματα που διεξάγονται σε 
περιοχές με χαμηλό πολιτισμικό και κοι-
νωνικό κεφάλαιο είναι καταδικασμένα 
να υποβαθμιστούν λόγω των περιορι-
σμένων εμπειριών συλλογικότητας των 
εκπαιδευομένων ή της αδυναμίας του 
εκπαιδευτή να δράσει εύκαμπτα, αντι-
σταθμιστικά και δημοκρατικά.

5. Η γνώση πολλές φορές συγχέεται 
με αυτοπαρουσίαση, προβολή του εγώ, 
επίδειξη, επιπολαιότητα, επιδερμική θεώ-

ρηση. Οι ημιμαθείς ναρκοθετούν τη διαδικασία, επειδή 
δεν ενδιαφέρονται για βελτίωση, αλλά για εκτόνωση 
των συμπλεγμάτων τους και παρασύρουν τους υπό-
λοιπους σε συγκρουσιακά σκηνικά, μέσα από τα οποία 
αναδεικνύονται.

6. Η μάθηση δεν είναι αναίμακτη διαδικασία. Οι 
άνθρωποι καλύπτονται πίσω από τον πνευματικό με-
σαίωνα των ερμηνειών τους και δύσκολα δέχονται 
να πειραματιστούν ή να εφαρμόσουν την καινοτομία. 
Πολύ ευκολότερα διδάσκεται ο μυστικισμός παρά το 
πείραμα και η εξαντλητική επιστημονική διαδικασία.

7. Οι μαθητές αξιώνουν να αποκτήσουν τα πάντα 
με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, επειδή αυτή η 
κουλτούρα καλλιεργήθηκε στο σχολείο και στο οικο-
γενειακό περιβάλλον.

8. Όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα εναντίον μιας 
πληροφορίας, οι περισσότεροι θα επιχειρήσουν να 
γελοιοποιήσουν και να αμφισβητήσουν την πηγή του 
μηνύματος.

9. Η τάξη λαμβάνει το ύφος που της προσδίδει η 
προσωπικότητα του εκπαιδευτή και όχι το επίπεδο των 
μαθητών.

10. Εκπαιδευτής που δε χειρίζεται ορθά τη γλώσσα 
είναι επικίνδυνος, ακόμα κι αν διδάσκει για το οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα.

11. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές επαναλαμβάνονται 

αφόρητα, επειδή δε διαθέτουν γενική μόρφωση ή θε-
ωρούν πως δεν οφείλουν να προετοιμαστούν επαρ-
κώς. Ήδη μετά τις δύο πρώτες συναντήσεις η ανεπάρ-
κεια γίνεται προφανής. Για κάθε μια ώρα διδασκαλίας 
αντιστοιχούν εκατό ώρες μελέτης και εμπειρίας.

12. Εκπαιδευτής, που δεν μπορεί να δώσει αναλυτι-
κές, πρωτότυπες σημειώσεις για όσα διδάσκει, απλά 
είναι ένας ευκαιριακός ομιλητής και βλαβερός για 
τους μαθητές του

13. Για να εμπεδωθεί το διδακτικό υλικό πρέπει 
οπωσδήποτε να υπάρχει διαρκής αυστηρή αξιολόγη-
ση και ερευνητική εργασία. Η απομνημόνευση βασι-
κών εννοιών είναι απαραίτητη για κάθε επιστήμη και 
η βάση, πάνω στην οποία θεμελιώνεται η μετέπειτα 
κριτική ικανότητα. Αν καταργηθεί, ο ανθρώπινος νους 
θα αντικατασταθεί από υπολογιστές.

14. Εκπαιδευτής που δεν μπορεί να διδάξει χωρίς 
PowerPoint κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να δι-
δάξει ορθά

15. Αν ο μαθητής και ο εκπαιδευτής δε διαθέτουν 
γενική παιδεία, κάθε προσπάθεια εξειδίκευσης μετα-
τρέπεται σε φαύλη και στείρα διαδικασία

16. Οι μαθητές προτιμούν έναν αυστηρό, αλλά δί-
καιο εκπαιδευτή, παρά έναν ανασφαλή δάσκαλο, που 
θα λαϊκίζει, για να γίνεται αρεστός.

17. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση να αποδέχο-
νται αξιώματα και δογματικά αποφθέγματα, αρκεί να 
τους κεντρίζουν το συναίσθημα

18. Δυστυχώς, η γνώση πολλές φορές προϋποθέ-
τει βαρετές και επίπονες λεπτομέρειες, όπως και κάθε 
ανθρώπινη ασχολία. Όποιος δε θέλει να περάσει από 
αυτές, αλλά θεωρεί πως ο δάσκαλος είναι θεατρίνος, 
που θα τους τέρπει, καλύτερα να παραμένει στάσιμος 
σε όσα ήδη γνωρίζει.

Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου Αιγαίου

Άποψη

Το Studio265 ιδρύθηκε το 
2004 από μια ομάδα 
αρχιτεκτόνων και πολιτικών 
μηχανικών μετά από μια μακρά 
και επιτυχημένη συνεργασία.

Ο κύριος άξονας του έργου μας είναι η σχέση μεταξύ ανθρωπίνου 
και δομημένου χώρου, μαζί με την αρμονική ενσωμάτωση της 
δομής με το περιβάλλον.

Μερικοί από τους σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνουμε 
υπόψη από την πρώτη στιγμή της υλοποίησης του έργου είναι η 
λειτουργικότητα και η αισθητική: η προσοχή στις λεπτομέρειες, η 
επισκόπηση του concept, η μοναδικότητα του σχεδιασμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Οδός Παροικίας-Νάουσας 147 
Πάρος 844 00 – Ελλάδα
T: +30 22840 24331
F: +30 22840 25252
E: office.paros@studio265.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Υμηττού 265, Αθήνα 
116 31 – Ελλάδα
T: +30 210 7510466
F: +30 210 7510465
E: office.athens@studio265.gr

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
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Με δυσκολία 
οι ανασκαφές

Οι φετινές ανασκαφές από τους αρχαιολόγους θα 
είναι αρκετά δύσκολες καθώς η πανδημία του κορω-
νοϊού, άλλαξε και εδώ τα δεδομένα

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή», ο καθηγητής αρχαιολογίας, του πανεπιστημίου 
Κρήτης, Νίκος Σταμπολίδης, δήλωσε ότι ο αριθμός 
εκείνων που βοηθούν στις ανασκαφές θα είναι μειω-
μένος, ενώ κάθε προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοι-
τητής θα συμμετάσχει με ιδία ευθύνη. Ακόμα, σε χώ-
ρους όπου συνωστίζεται μεγάλος αριθμός τουριστών, 
δεν θα σκάψει φέτος, ώστε να μην έρθουν σε επαφή 
τα μέλη της ανασκαφής με το τουριστικό ρεύμα. 

Η επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων, Ξένη Αραπογιάννη, 
ότι η δική της ανασκαφή στην Αρχαία Θουρία, θα απα-
σχολήσει 15 άτομα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
30 μαζί με τους φοιτητές των ξένων πανεπιστημίων. 

Τέλος, ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος, στις 5/6, 
ξεκίνησε τις αναστηλωτικές εργασίες στο Ιερό του 
Απόλλωνα στο Δεσποτικό και στις 20/6 ξεκινάει τις 
ανασκαφές στο γειτονικό νησάκι, το Τσιμηντήρι, το 
οποίο ήταν ενωμένο με το Δεσποτικό στην αρχαιότη-
τα. Όπως δήλωσε: «Φέτος θα απασχολήσουμε λιγό-
τερους, θα αποφύγουμε τον συνωστισμό στις ανα-
σκαφές και στις αποθήκες. Σίγουρα δεν μπορούμε να 
δουλέψουμε όπως παλιά (…) Θα είναι ένα καλοκαίρι 
με άλλες συνθήκες στις ανασκαφές. Ακόμη και το κα-
ΐκι που θα μας μεταφέρει στο Δεσποτικό θα επιβιβάζει 
λιγότερους».

Μικρή κίνηση 
το τριήμερο

Τεράστια ήταν η διαφορά -σε σχέση με άλλες χρο-
νιές- στα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το λιμε-
ναρχείο Πάρου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 

το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που ανοίγει τη θερινή 
σεζόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμεναρχείου Πά-
ρου, κατά το τριήμερο από 4 έως 7 Ιουνίου 2020 στην 
Πάρο είχαμε 26 κατάπλους με αποβίβαση 3.840 
επιβατών.

Την περσινή περίοδο του τριημέρου του Αγ. Πνεύμα-
τος στην Πάρο αποβιβάστηκαν 16.582 επιβάτες.

Καταγγελία 
για δήμο 
Πάρου από 
ΕΛΜΕ

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Τέρ-
μα στον εμπαιγμό από τη δημοτική αρχή της 
Πάρου», δημοσίευσε ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο 
καταγγέλλει τον δήμο Πάρου για το θέμα που είχε συ-
ζητηθεί σχετικά με το πρόβλημα στέγασής τους.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Την Παρασκευή 20/12/2019 συμμετείχαμε σε 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβού-
λιο που είχε πρώτο θέμα συζήτησης το πρόβλημα 
της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Ο κόσμος 
των εκπαιδευτικών έδωσε δυναμικά το παρών. Ο 
δήμαρχος και όλο το δημοτικό συμβούλιο, πλην 
ενός, αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή στον προ-
ϋπολογισμό ποσού των 100.000 ευρώ για τους 
140 αναπληρωτές εφαρμόζοντας το άρθρο του 
ν.4512/2018. Πρόκειται για νίκη των εργαζόμε-
νων εκπαιδευτικών στην Πάρο.

Στις 13/01/2020, όμως, πραγματοποιείται η συνε-
δρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού του δή-
μου Πάρου. Το ποσό που εγγράφηκε δεν ήταν αυτό 
τη απόφασης στις 20/12/2019. Αντί αυτού εγγράφη-

κε το ποσό των 15.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα 
παρά τα επιβαλλόμενα μέτρα εγκλεισμού λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού και τις υπεκφυ-
γές της δημοτικής αρχής εμείς δεν σταματήσαμε 
να διεκδικούμε την υλοποίηση της απόφασης. Έτσι 
στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού εγγράφηκε 
τελικά το ποσό των 100.000 ευρώ για τους 140 ανα-
πληρωτές. Στις 28/05/2020 σε συνάντηση που είχε 
αντιπροσωπεία της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου και του 
συλλόγου Π.Ε Πάρου-Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλ-
λιέρος» με τον κ. Ρούσσο Βατίστα, ανακοινώθη-
κε ότι η διαδικασία έχει «κολλήσει» στο υπουργείο 
Οικονομικών από το οποίο η οικονομική υπηρεσία 
του δήμου περιμένει εφαρμοστική εγκύκλιο για τον 
τρόπο εκταμίευσης του ποσού. Στη Μύκονο ο αγώ-
νας των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ανάγκασε τη δημοτική αρχή να παραχωρήσει ετήσιο 
επίδομα στέγασης 1000 ευρώ σε κάθε αναπληρωτή 
εκπαιδευτικό. Παρότι στον δήμο Μυκόνου ο συγκε-
κριμένος νόμος εφαρμόζεται  από το 2018 χωρίς 
κανένα πρόβλημα, η δημοτική αρχή της Πάρου αρ-
νείται να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό. Στη δική 
μας πρόταση να συνεργαστεί ο δήμος Πάρου με το 
δήμο Μυκόνου προκειμένου να δει πώς υλοποιείται 
η πολιτική απόφαση στον εν λόγω δήμο, η απάντηση 
των εκπροσώπων του δήμου Πάρου ήταν ότι «εμείς 
δε συνεργαζόμαστε με την οικονομική υπηρεσία του 
δήμου Μυκόνου γιατί η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει 
πάει  40 φορές δικαστικά για λάθος εντάλματα». Σε 
ερώτησή μας αν έχει υπάρξει για το συγκεκριμένο 

ζήτημα κάποιο πρόβλημα η απάντηση ήταν αρνητι-
κή. Στη Σαντορίνη και στις Οινούσσες επίσης, οι εκ-
παιδευτικοί κατάφεραν την εφαρμογή του συγκεκρι-
μένου νόμου. Είναι φανερό ότι η δημοτική αρχή 
επιλέγει τον εμπαιγμό των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών αντί να υλοποιήσει την ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Από μας εξαρτάται, αν με αγωνιστική μαζική κινη-

τοποίηση θα επιβάλουμε να μη μείνει η απόφαση για 
την καταβολή του επιδόματος στους εκπαιδευτικούς 
μια ακόμη διακήρυξη χωρίς αντίκρυσμα (…)».

Συγκέντρωση
Στις 9/6 οι εκπαιδευτικοί διοργάνωσαν κινητοποίη-

ση στο δημαρχείο Πάρου, προκειμένου να δουν τι θα 
γίνει σχετικά με το παραπάνω θέμα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου: «[…] Ο δήμαρχος στην αρχή αρνήθηκε 
να μιλήσει με όλους τους συγκεντρωμένους ζητώ-
ντας να μιλήσει σε επιτροπή. Μετά την απαίτηση των 
συγκεντρωμένων ο δήμαρχος βγήκε να μας πει πάλι 
τα ίδια. Πάλι ακούσαμε ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί 
να βάλει την υπογραφή του αν δεν έρθει εφαρμοστι-
κή εγκύκλιος. Πετώντας το μπαλάκι στην οικονομική 
υπηρεσία για άλλη μια φορά μας είπε ότι δεν μπορεί 
να συνεργαστεί ούτε με το δήμο Μυκόνου ούτε με το 
δήμο Σαντορίνης λέγοντάς μας ασυνάρτητες δικαιο-
λογίες. Αυτό που απαιτούμε είναι η άμεση υλοποίηση 
της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ στις 20/12/2019. 
Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία (…)».

Το ΕΠΑΛ. 
Πάρου στην 
Κύπρο

Ομάδα τριάντα μαθητών με τη συνοδεία έξι συνο-
λικά εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Πάρου επισκέφτηκε 
την Κύπρο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής 
χρονιάς, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κινητικότητας 
«KA102 – Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπι-
κού ΕΕΚ» του Erasmus+. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε δύο 
ροές των 15 μαθητών και τριών συνοδών καθηγητών 
έκαστη, με την πρώτη να αναχωρεί τον Νοέμβριο του 
2019 και τη δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2020.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε θέματα που 
αφορούν την: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχεια-
κών Υποδομών» που παρέχει ο εκπαιδευτικός φορέας 
INTERCOLLEGE στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα διήρ-
κεσε 16 ημέρες ανά ροή με μαθητές των τομέων: Ηλε-
κτρολογίας-Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού και Μηχανο-
λογίας. Ήταν εξαιρετική εμπειρία, τόσο από πλευράς 
επιμόρφωσης όσο και γνωριμίας με τον τόπο και τους 
ανθρώπους του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΠΑΛ οι μαθητές 
γνώρισαν:

- Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και τη θέση 
του απέναντι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση.

- Την επαγγελματική ανέλιξη και την απορροφητικό-
τητα των νέων στην αγορά εργασίας.

- Την «πράσινη ενέργεια» και πως λειτουργεί σε επί-
πεδο ξενοδοχειακών μονάδων, τόσο στη θεωρία όσο 
και στην πράξη (με επισκέψεις πεδίου).

- Τα ενεργειακά και παθητικά κτίρια.
- Τα είδη θερμομόνωσης.
- Τις αντλίες θερμότητας με επιτοίχια και ενδοδαπέ-

δια ψύξη και θέρμανση.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές της Πάρου 

έκαναν πολιτιστικές επισκέψεις σε πόλεις της Κύπρου 
και ξεναγήσεις σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.
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Αρχοντικό 
Καζανόβα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχοντικά στο Κάστρο 
της Παροικιάς είναι η οικία Καζανόβα. Το κτήριο ανε-
γέρθη το 1614 από τον Αγγελέτο Καζανόβα, όπως 
μαρτυρεί το χρονολογημένο οικόσημο στο υπέρθυρο 
της αυλόπορτας.

Ο Αγγελέτος Καζανόβας, μας είναι γνωστός από το 
1578. Υπήρξε ιδιοκτήτης της Ευαγγελίστριας και του 
Προφήτη Ηλία Παροικιάς, ο οποίος, στις 29 Νοεμβρί-
ου του 1578, το αφιέρωσε μαζί με διάφορα κτήματα, 
στη μονή του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου 
με τον όρο να γραφούν τα ονόματα, το δικό του και 
της μάνας του, στο «βραβείον» της Μονής για να μνη-
μονεύονται».

Ο Σταματελάκης Ζαννή Καμπάνης, πιθανός απόγο-
νος των Καζανόβα, ήταν ο ιδιοκτήτης του αρχοντι-
κού στο Κάστρο κατά τον 19ο αιώνα. Σύζυγός του 
η Μαριώ Καμπάνη το γένος Μαργιαδάκη. Το ζεύγος 
Καμπάνη απέκτησε μια κόρη, την Αικατερίνη, η οποία 
είχε μείνει γεροντοκόρη. Το παρωνύμιο της Αικατερί-
νης Καμπάνη ήταν «κολώνα», λόγω του ύψους της, 

γι’ αυτό εθεωρείτο «το σπίτι της κολώνας». Περίπου 
το 1925, το αρχοντικό αγοράστηκε από έναν δημι-
ουργικό Λευκιανό, τον Ιωάννη(;) Δρακάκη με το πα-
ρωνύμιο «κεράς» γιατί πουλούσε κεριά αλλά κυρίως 
πουλούσε σανίδες και δοκάρια. Μετά τον θάνατό του 
το σπίτι κληρονομήθηκε από τον γιο του, Μιχαλάκη 
Δρακάκη, ο οποίος ήταν γενικός κληρονόμος, όμως 

πέθανε μικρός στον πόλεμο. Πριν φύγει για το μέτω-
πο, ο Μιχαλάκης Δρακάκης έγραψε το ακίνητο στην 
αρραβωνιαστικιά του Χάιδω Λεοντή. Στη συνέχεια ο 
επάνω όροφος περιήλθε στην οικογένεια Δρακάκη και 
ο μεσαίος στην οικογένεια Λεοντή. Σήμερα οι ιδιοκτή-
τες του είναι η Αδριανή Δρακάκη-Παντζή στον όροφο, 
ο μεσαίος όροφος της Φλώρας Λεοντή και το κάτω 
μέρος του Μικέ Λεοντή.

Η οικογένεια Καζανόβα είναι από τις παλαιότερες 
και πλουσιότερες οικογένειες της Πάρου, αρχικά ως 
καθολικοί και μετά τον 17ο αι ως ορθόδοξοι. O Εμ-
μανουήλ Σαγκριώτης σημειώνει: «Εντεύθεν προκύ-
πτει ότι πλείσται Ενετικαί οικογένειες γνωριζόμεναι 
εκ των ονομάτων ησπάσθησαν την Ορθοδοξία ως οι 
Μαλατέσται, Κορτιάνοι, Βεντούροι, Βιτσαρά, Δαβε-
ρώναι, Δελένται, Αλιπράνται, Ρούσσοι, Μπαρμπαρίγοι 
και άλλοι γενομένοι, μάλιστα, ως εικός, οι φανατικό-
τεροι των Ορθοδόξων».

Το επώνυμο Καζανόβας είναι ιταλικής προέλευσης 
Είναι σύνθετο επίθετο από τις λέξεις casa = σπίτι, και 
nova = νέο. To casa είναι το πρώτο συνθετικό πολλών 
πατρωνύμιων τόσο στην Ιταλία όσο, κυρίως και στη 
Γαλλία: Casalta, Casabianca, Cazenove, Casalonga 
κ.α. Οικογένεια Καζανόβα συναντάμε και στη Νάξο 
τον 16ο-17ο αιώνα. Σήμερα υπάρχει στην Παροικιά 
τοπωνύμιο «Τ’ Καζανόβα» (τα χωράφια).

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα –που υπογράφει 
ο κ. Δημήτρης Ντόλκας- είναι με την άδεια της 
ηλεκτρονικής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».
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Παρά ταύτα, το δικαστήριο έκρινε με την με αριθμό 
31/2020 του πολυμελούς πρωτοδικείου Σύρου, ότι 
η Τράπεζα Πειραιώς υπεισήλθε στη θέση της Αγρο-
τικής Τράπεζας, παρέχουσα τις υπηρεσίες τις οποίες 
στόχευε η δωρεά, δηλαδή την παροχή τραπεζικών 
εργασιών, κρίνοντας ότι η δωρεά απέβλεπε στην εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων του νησιού, που πλέον εξυ-
πηρετείται από την υπεισελθούσα τράπεζα Πειραιώς, 
δεδομένου μάλιστα ότι, -όπως αναφέρεται στην από-
φαση- η υπεισελθούσα τράπεζα είχε ανάγκη χρήσης 
του εν λόγω ακινήτου για να προσφέρει τις υπηρεσίες 
της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, που κατά την απόφα-
ση ασκούνται από αυτήν (tον δήμο Πάρου εκπροσώ-
πησε ο νομικός σύμβουλος του δήμου, K. Φιφλής ενώ 
την τράπεζα Πειραιώς ο κ. Μπογιατζής)

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου Πάρου στη γνω-
μοδότηση του προς τον δήμο αναφέρει «η εκδοθείσα 
απόφαση σφάλει κατά την άποψή μου δεδομένου ότι 
η Αγροτική Τράπεζα κατά την εποχή της δωρεάς ήταν 
απολύτως κρατική τράπεζα με συγκεκριμένη στόχευ-
ση τη στήριξη των αγροτών και τα χαρακτηριστικά 
αυτά που συγκροτούν την έννοια «εθνωφελές έργο» 
που παρείχε η Αγροτική Τράπεζα. Περαιτέρω οι τρα-
πεζικές εργασίες που κατά την απόφαση ασκούνται 
από την Τράπεζα Πειραιώς, ασκούνταν και από το 
ήδη λειτουργούν κατάστημα αυτής, με συνέπεια οι 
υπηρεσίες αυτές να μην είναι αναγκαίο να παρέχονται 
από το επίδικο ακίνητο, που δεν της ήταν αναγκαίο».

Στη συνέχεια εισηγήθηκε την άσκηση έφεσης κατά 
της απόφασης, κάτι που τα μέλη της οικονομικής επι-
τροπής (που συζητήθηκε το θέμα) συμφώνησαν.

Οι ευθύνες του δήμου
Οι ευθύνες του δήμου Πάρου είναι πολύ μεγάλες, 

καθώς επί χρόνια που «σέρνεται» η υπόθεση διαβε-
βαιώνει τους πάντες ότι το ακίνητο που στεγάζει τη 

νυν Τράπεζα Πειραιώς είναι και πάλι περιουσιακό μας 
στοιχείο, ενώ αυτόν τον ισχυρισμό τον χρησιμοποίησε 
και προεκλογικά σε φυλλάδιο που διένειμε στους πο-
λίτες της Παροικιάς. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι 
ότι είχαμε και τσακωμούς σε συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου για το ύψος του μισθώματος που 
πρέπει να καταβάλλει η τράπεζα για το διάστημα έως 
να αποχωρήσει, όπως και σκέψεις για το τι θα γίνει το 
κτίριο στη συνέχεια και ποια θα είναι η χρήση του (από 
πινακοθήκη έως μουσείο…).

Ο δήμος Πάρου επί χρόνια υποστήριζε ότι δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβλημα με το κτίριο και άλλωστε το είχε 
εντάξει στο δικό του Ε9 ως περιουσιακό του στοιχείο… 
Ουδέποτε ο δήμος Πάρου θέλησε να ενημερώσει τους 
πολίτες για την πραγματική έκβαση της υπόθεσης, 
ουδέποτε δεν απευθύνθηκε σε εξειδικευμένη νομική 
υποστήριξη εκτός Πάρου, λόγω της αξίας του ακινή-
του και του δίκιου που υπάρχει στην υπόθεση, ουδέ-
ποτε, ουδέποτε, ουδέποτε. Απλά και μόνο δικές του 
απόψεις για το θέμα πριν και κατά την περίοδο των 
δημοτικών εκλογών, και χάιδευε τα αυτιά των πολιτών.

Το ιστορικό
Στη συνεδρίαση στις 10/9/2012 του δημοτικού 

συμβουλίου Πάρου, σύμφωνα με τα πρακτικά, ο κ. Κ. 
Ροκονίδας για το θέμα είχε εισηγηθεί ότι «πρόκει-
ται για μία δωρεά που έγινε στο παρελθόν με σκοπό 
να στηρίξει την Αγροτική Τράπεζα στην Πάρο, καθώς 
και τους ίδιους τους δημότες. Η ΑΤΕ όμως δέσμευσε 
όλη την περιουσία όσων προέβαιναν σε δανεισμό. Ο 
δήμος κατόπιν των εξελίξεων της πώλησης της προ-
αναφερόμενης τράπεζας πρέπει να διεκδικήσει το εν 
λόγω ακίνητο».

Ο τότε δήμαρχος, Χρ. Βλαχογιάννης, συμφώνησε με 
τον κ. Ροκονίδα και το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τη 
διερεύνηση του θέματος κι αν χρειαστεί να απευθυν-

θεί σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο. Το θέμα 
–άγνωστο πώς- έμεινε εκεί και ήλθε και πάλι για συ-
ζήτηση τρία χρόνια μετά…

Η συνέχεια
Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 

στις 19/5/2015 είχε ως θέμα το «ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς της ακινήτου της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, 
μετά τη στέγαση της Τράπεζας Πειραιώς». 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα 
της παραχώρησης του ακινήτου το 1959 (το ιστορι-
κό το είχαμε δημοσιεύσει σε παλαιότερο φύλλο μας, 
ενώ σχετικά μπορείτε να διαβάσετε και στις σημερι-
νές «παριανές μνήμες» του κ. Χρ. Μαούνη) και ο τότε 
δημοτικός σύμβουλος, Αλέξης Γκόκας, είχε υπο-
στηρίξει ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν έχει να κάνει με 
την ημερομηνία που μεταβιβάστηκε η Αγροτική στην 
Πειραιώς, αφού η Αγροτική δεν ήταν μία τράπεζα σαν 
όλες τις άλλες, αλλά είχε κοινωφελή χαρακτήρα κατά 
τη σύστασή της και σ’ αυτό το πλαίσιο η τότε κοινότη-
τα Παροικιάς είχε παραχωρήσει το κτίριο. Κοινωφελή 
χαρακτήρα που απώλεσε στη συνέχεια, και πολύ πριν 
τη μεταβίβασή της στην τράπεζα Πειραιώς. Ο κ. Γκό-
κας μάλιστα είχε σημειώσει: «Η τεκμηρίωση αυτής της 
κατάστασης βάση της οποίας απώλεσε και τα προνό-
μια που είχε, έχει γίνει με την 4419/2010 απόφαση 
του πολυμελούς πρωτοδικείου Ναυπλίου. Το σκεπτι-
κό της απόφασης μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο και 
για τη δική μας περίπτωση, όπου καταλήγει και λέει 
ότι από το 1992 υπήρξαν οι προϋποθέσεις όπου η 
Αγροτική (από τότε που έγινε ΑΤΕ Bank) ήταν μια κοι-
νή εμπορική Τράπεζα στο χρηματιστήριο όπως όλες 
οι υπόλοιπες χωρίς κανένα κοινωφελή χαρακτήρα, 
και από τότε ο δήμος Πάρου μπορούσε να διεκ-
δικήσει το ακίνητο!».

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, είχε αποφα-
σίσει ομόφωνα να σταλεί επιστολή στην τράπεζα και 
να ζητήσει ενημέρωση σχετικά με το νέο της ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς.

Η άλλη προσέγγιση 
Στις 18/5/2016 στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου 

συζητήθηκε το θέμα με τίτλο: «Απόφαση για έκδοση 
διαπιστωτικής πράξης για την ανάκληση της δωρεάς 
δημοτικού ακινήτου προς την Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος, λόγω πλήρωσης όρου του συμβολαίου δω-
ρεάς που οφείλεται στην ανάκληση της άδειας τρα-
πεζικών εργασιών από την τράπεζα της Ελλάδος και 
διεκδίκηση του ακινήτου από τη σημερινή νομέα Τρά-
πεζα Πειραιώς.

Έτσι, το δημοτικό συμβούλιο Πάρου αποφάσισε 
ομόφωνα να ζητήσει αναδρομικά από 27/7/2012, 
λόγω πλήρωσης όρου του συμβολαίου δωρεάς, που 
οφείλεται στην ανάκληση της άδειας τραπεζικών ερ-
γασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.

Πρώτο θέμα

Χάνεται το κτήριο της 
πρώην Αγροτικής; Μεγάλες 
ευθύνες του δήμου Πάρου
Μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν ήταν η είδηση της απόρριψης από το πολυμελές 
πρωτοδικείο Σύρου, για την αγωγή που είχε καταθέσει ο δήμος Πάρου για την 
επιστροφή του ακινήτου που είχε μεταβιβασθεί στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, 
με τον όρο να επιστραφεί στον δήμο Πάρου όταν καταργηθεί το κατάστημα 
Πάρου της τράπεζας αυτής.

Από το προεκλογικό πρόγραμμα του κ. Μ. Κωβαίου
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Εδώ λοιπόν έχουμε μια άλλη προσέγγιση καθώς 
υποστηρίζει ότι αφού δεν υπάρχει πλέον η Αγροτική 
και της έχει ανακληθεί η άδεια από την Τράπεζα Ελ-
λάδος, δεν υπάρχει πλέον ως τράπεζα και δεν υπάρ-
χουν τραπεζικές-εμπορικές της εργασίες. Ήταν αυτό 
σωστό; Όχι θα υποστηρίξουμε, καθώς στη απόφαση 
του πολυμελούς πρωτοδικείου Σύρου –που αναγρά-
φουμε στην αρχή του κειμένου μας- οι δικαστικοί 
υποστηρίζουν ότι «η Τράπεζα Πειραιώς υπεισήλθε 
στη θέση της Αγροτικής Τράπεζας, παρέχουσα 
τις υπηρεσίες τις οποίες στόχευε η δωρεά, δη-
λαδή την παροχή τραπεζικών εργασιών, κρίνοντας 
ότι η δωρεά απέβλεπε στην εξυπηρέτηση των 
κατοίκων του νησιού, που πλέον εξυπηρετεί-
ται από την υπεισελθούσα τράπεζα Πειραιώς». 
Το κρίσιμο είναι αυτό που υποστήριξε παραπάνω ο κ. 
Γκόκας στη συνεδρίαση του 2015 και της απώλειας 
των προνομίων που είχε η Αγροτική Τράπεζα, και αυτό 
έχει τεκμηριωθεί με την απόφαση του πρωτοδικείου 
Ναυπλίου. Δηλαδή, όχι ως επιχείρημα την κατάργηση 
της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάκληση των τρα-
πεζικών της συναλλαγών, αλλά ότι εμείς το 1959 
είχαμε κάνει δωρεά σε ίδρυμα με κοινωφελή 
σκοπό και χαρακτήρα, και στη συνέχεια στη 
θέση της παρουσιάστηκε μία ανώνυμη εμπο-
ρική-τραπεζική εταιρεία. Το σκεπτικό δηλαδή του 
δήμου έχει πολλά κενά… 

Το εξώδικο
Σε συνεδρίασή της στις 14/3/2017 η οικονομική 

επιτροπή του δήμου Πάρου αποφάσισε να αναθέσει 
στον νομικό του δήμου να στείλει εξώδικο στην Τρά-
πεζα Πειραιώς και να ζητεί πίσω το ακίνητο, η κυριό-
τητα του οποίου έχει περιέλθει στον δήμο, σύμφωνα 
με τη λογική του δικού μας δήμου και όχι δικαστικής 
απόφασης.

Σύμφωνα με τον νομικό του δήμου με την υπ’ αριθ-
μό 136/2016 απόφαση του δημοτικού μας συμβου-
λίου μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του υπο-
θηκοφυλακείου Πάρου το ακίνητο και ανακλήθηκε η 
δωρεά.

Στις 22/8/2018 σε συνεδρίαση της οικονομικής 
επιτροπής ομόφωνα αποφασίστηκε μετά από εισήγη-
ση του κ. Φιφλή να του δοθεί η εντολή για την άσκηση 
αγωγής κατά της Τράπεζας Πειραιώς, με αντικείμε-
νο την απόδοση του ακινήτου. Επιπλέον, του δόθηκε 
εντολή για κατάθεση προτάσεων για την ασκηθησομέ-
νη αγωγή και εκδίκαση αυτής. Ακόμα, στις 22/8/2018 
η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του νομικού 
του δήμου αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης 
1500 ευρώ μηνιαίως αναδρομικά από τις 27/7/2012 
και μέχρι την απόδοση του ακινήτου.

Η ανταγωγή
Στις 11/12/2018 στη συνεδρίαση της οικονομι-

κής επιτροπής έγινε γνωστό ότι η Τράπεζα Πειραιώς 
άσκησε αντίθετη αγωγή, με την οποία ζητάει την ανα-
γνώριση της κυριότητάς της στο ακίνητο.

Εν ολίγοις…
Ένα δημοτικό ακίνητο πολύ μεγάλης αξίας, με την 

πρωτόδικη απόφαση χάνεται από την ολιγωρία του 
δήμου. Η αναληθής προεκλογική εκμετάλλευση από 
την παράταξη του δημάρχου κάνει το πρόβλημα ακό-
μα μεγαλύτερο. 

Οι ευθύνες στην υπόθεση διεκδίκησης του κτιρίου 
της πλ. Μαντώς και βέβαια είναι διαχρονικά, αφού 
όλες οι διοικήσεις του δήμου μόνο επιδερμικά ασχο-
λήθηκαν με το θέμα και ξεκινούν από τη δεκαετία του 
1990, τότε που άλλαξε χαρακτήρα η Αγροτική τράπεζα 
και έγινε καθαρά εμπορική τράπεζα (ATE Bank). Αντί 
να διεκδικήσουμε με όλα τα δυνατά μέσα την επιστρο-
φή αυτού του περιουσιακού στοιχείου του παριανού 
λαού, το αφήσαμε να «σέρνεται» χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα.

Μήπως την ίδια τύχη θα έχει και η έκταση του πα-
λιού αεροδρομίου που και αυτό όπως μας ενημέρωνε 
προεκλογικά ο κ. Κωβαίος το έχει εντάξει στο Ε9 του 
δήμου; 

Να θυμίσουμε την προεκλογική εξαγγελία του δη-
μάρχου ότι αξιοποιώντας τον χώρο αυτόν του παλιού 
αεροδρομίου 

- θα δημιουργηθεί πρότυπος οικισμός κατοικιών, 
- θα κατασκευαστεί ένα μικρό νοσοκομείο,
- θα δημιουργηθεί Κέντρο Νεοφυούς Επιχειρηματι-

κότητας, 
- θα έχουμε καινούργια εμπορική ζώνη, 
- καθώς επίσης θα κατασκευαστεί νέος ΒΙΟΚΑ
Το ακίνητο της πλατείας Μαντώς Μαυρο-

γένους είναι περιουσία του παριανού λαού. 
Δόθηκε στο παρελθόν σε μία ανάλγητη τράπεζα 
(Αγροτική) διφυούς χαρακτήρα, που με τα ειδικά της 
προνόμια «έπνιξε» συνεταιρισμούς και αγρότες. Είχε 
το δικαίωμα μονομερούς εγγραφής υποθήκης και 
προσημείωσης, τη δυνατότητα επίσπευσης αναγκα-
στικής εκτέλεσης επί ακινήτων με βάση το δανειστικό 
έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικό 
της απαίτησης κλπ. Το ακίνητο δεν πρέπει να αποδοθεί 
μόνο στον δήμο Πάρου ως νόμιμο δικαιούχο, αλλά και 
ως ένας φόρος τιμής σε χιλιάδες αγρότες που έχασαν 
το βιος τους λόγω ειδικών προνομιών της πάλαι ποτέ 
Αγροτικής Τράπεζας.

Πρώτο θέμα

Προωθητικές ειδήσεις της Αγροτικής 
τράπεζας το 1959 στην Πάρο.

Εμείς το 1959 είχαμε 
κάνει δωρεά σε ίδρυμα 
με κοινωφελή σκοπό 

και χαρακτήρα, και στη 
συνέχεια στη θέση της 

παρουσιάστηκε μία 
ανώνυμη εμπορική-
τραπεζική εταιρεία.

Οι ευθύνες στην υπόθεση διεκδίκησης του κτιρίου της πλ. 
Μαντώς και βέβαια είναι διαχρονικά, αφού όλες οι διοικήσεις 
του δήμου μόνο επιδερμικά ασχολήθηκαν με το θέμα και 
ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990, τότε που άλλαξε 
χαρακτήρα η Αγροτική τράπεζα και έγινε καθαρά εμπορική 
τράπεζα (ATE Bank). Αντί να διεκδικήσουμε με όλα τα δυνατά 
μέσα την επιστροφή αυτού του περιουσιακού στοιχείου του 
παριανού λαού, το αφήσαμε να «σέρνεται» χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα.
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Λάθος 
δρόμος κε 
Κουντρομιχάλη

Είναι φανερό πλέον ότι δεν ιδρώνει το αυτί κανε-
νός στον δήμο Πάρου, καθώς τα όσα συμβαίνουν δεν 
τους πτοούν και συνεχίζουν να βαδίζουν με τον ίδιο 
τρόπο. 

Ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε τέτοια δυσαρέ-
σκεια πολιτών όσο υπάρχει σήμερα κατά της δημο-
τικής πλειοψηφίας και ουδέποτε στο παρελθόν δεν 
είχαμε από τον δήμο παρόμοιες ενέργειες όπως 
σήμερα. Κανένα «συγγνώμη» και για τίποτα δεν έχει 
ακουστεί. Για πρώτη φορά στα χρονικά μέσα σε λί-
γους μήνες, τρείς κοινότητες του νησιού (Παροικιά, 
Λεύκες, Αγκαιριά), έχουν βγει και έχουν καταγγείλει 
για διάφορα θέματα τη δημοτική πλειοψηφία. Οι κα-
ταγγελίες αυτές και οι αγωνίες που εκφράζουν δεν 
ήταν από ένα-δύο συλλόγους, αλλά από πολλούς 
φορείς της κάθε κοινότητας και πολίτες, στην περί-
πτωση των Λευκών δε και από την ίδια την κοινότητα 
που ανήκει στην πλειοψηφία! Πλέον -είναι σίγουρο- 
δεν ψιχαλίζει… 

Την περασμένη εβδομάδα στην προσωπική μου 
ιστοσελίδα (fileleutheros.net), «ανέβασα» φωτογρα-
φικό υλικό στους δρόμους του νησιού από την κα-
τάσταση που επικρατούσε με τους κάδους απορριμ-
μάτων στην αρχή του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος. 
Αντί λοιπόν κάποιος υπεύθυνος να πει κάτι όπως «δεν 
προλαβαίνουμε», «έχουμε ζήτημα με το προσωπικό» 
κλπ, τι νομίζετε ότι έγινε; Βγήκε και μας ήλεγξε για την 
αξιοπιστία μας(…) ο νεωστί, αντιδήμαρχος Πάρου, Ηλ. 
Κουντρομιχάλης, διότι όπως υποστήριξε από τα πέντε 
σημεία που δημοσίευσα στην αρχή του τριημέρου, τα 
δύο το πρωί της Κυριακής, ήταν καθαρά! (Δύο στα 
πέντε δηλαδή. Δεν είναι κακό ρεκόρ για έναν άπειρο 
με την πολιτική). Παρά ταύτα τον καταλαβαίνω. Πολι-
τική προσπαθεί να κάνει, κάτι έπρεπε να πει. Ειλικρινά 
πολιτικά κατανοώ έως κεραίας την αντίδραση. 

Αυτό όμως που δεν κατανοώ, είναι ότι για τα απορ-
ρίμματα στο Ζευλάκι έγραψε ότι είναι χρόνια κατά-
σταση. Ε, με την ίδια λογική και τα ναρκωτικά είναι 
χρόνια κατάσταση, τότε γιατί πρέπει να συλλαμβάνο-
νται οι έμποροι των ναρκωτικών;

Ή στραβός λοιπόν είναι ο γιαλός ή στραβά περ-
πατούν στην Αγία Άννα. Αντιπαρέρχομαι βέβαια τα 
άλλα που έγραψε –αλλά δεν τα πιστεύει όπως λέει- 
ότι είμαι σε διατεταγμένη έμμισθη υπηρεσία, για να 
«θάψω» τουριστικά το νησί προκειμένου να ωφελη-
θούν οι πολιτικοί μου φίλοι! Αν το πιστεύεις λοιπόν κ. 
Κουντρομιχάλη απόδειξέ το, αλλά μην κάνεις τσιριμό-
νιες για να μη δεχτείς μήνυση. Μήνυση ΔΕΝ ΚΑΝΩ, 
ήρωες ΔΕΝ ΚΑΝΩ. Πολιτικοί και δημοσιογρά-
φοι μπορούν να υπερασπιστούν μόνοι –χωρίς 
δικαστές- τον εαυτό τους. Τη μία και μοναδική 
φορά που έκανα μήνυση στη ζωή μου το μετάνιωσα, 
το φιλοσόφησα και γι’ αυτό ποτέ δεν παραβρέθηκα 
στην αίθουσα του ναυτοδικείου Πειραιά, και δεν το 
συνέχισα (όπως θυμάσαι…).

Τέλος, αν θέλεις να μάθεις για τη σίτιση των το-
πικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ από τον δήμο, σου έχω 
μαζεμένο έναν ολόκληρο φάκελο για το ποιοι, από 
ποιους κλπ. Εν καιρώ κι αυτά…

Γυναίκες 
στην πολιτική

Η συμμετοχή στα κοινά των γυναικών είναι χρέ-
ος για τον εαυτό τους, αλλά και για το μέλλον της 
χώρας. Σε πολλές χώρες του κόσμου, υπάρχει ένα 
κίνημα με τον τίτλο «βγείτε μπροστά» και αφορά 
τους αγώνες των γυναικών στους κλάδους των 
επιχειρήσεων και της πολιτικής. Ένα κίνημα με 
πολλές επιτυχίες.

Στη χώρα μας, οι γυναίκες στο χώρο της πολιτι-
κής, «βγαίνουν μπροστά» τα τελευταία χρόνια, χω-
ρίς να έχουν φτάσει ακόμη στις ηγετικές θέσεις, 
που θα τις άξιζαν.

Η ποσόστωση του 40% στα ψηφοδέλτια, βο-
ήθησε έναν μεγάλο αριθμό γυναικών να ξεκινή-
σουν πολιτική καριέρα, έστω κι από χαμηλότερες 
θέσεις ευθύνης. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι 
γυναίκες για να κυριαρχήσουν στην πολιτική, χρει-
άζονται περισσότερη αυτοπεποίθηση, και ειδικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, για να πείσουν τις γυ-
ναίκες ψηφοφόρους που προτιμούν να ψηφίζουν 
περισσότερο άνδρες.

Δεν έχουν πειστεί οι γυναίκες ψηφοφόροι ότι οι 
γυναίκες υποψήφιες αξίζουν να τις εκπροσωπή-
σουν σε θέσεις ευθύνης, ισότιμα με τους άνδρες 
και πολλές φορές πιο αποτελεσματικά. Οι γυναί-
κες υποψήφιοι είναι η «φωνή» των γυναικών ψη-
φοφόρων, αρκεί να το καταλάβουν. Περισσότερες 
γυναίκες στην ευρωβουλή, βουλή, στον δήμο, σε 
συνδικαλιστικά όργανα, σημαίνει πιο δυνατή η 
φωνή των γυναικών και περισσότερη ισότητα σε 
σχέση με τους άνδρες. Γυναίκες, «βγείτε μπροστά» 

στην πολιτική, μη φοβάστε να «εκτεθείτε» ζητώ-
ντας τη στήριξη των πολιτών.

Βγείτε μπροστά, για να συμμετέχετε στη 
λήψη αποφάσεων με ίσους όρους, μέσα στα κέ-
ντρα αποφάσεων, για ένα καλύτερο μέλλον για 
εσάς, τις οικογένειες σας, τη χώρα.

Βγείτε μπροστά για να προστατεύσετε τα πο-
λιτικά, εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά δικαιώ-
ματα σας, βελτιώνοντας παράλληλα τη θέση των 
γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία. Με τις προ-
τάσεις σας, διορθώστε τα «κακώς κείμενα» στις 
υπάρχουσες πολιτικές.

Βγείτε μπροστά αν θεωρείτε ότι ένα ισορ-
ροπημένο πολιτικό σύστημα, χρειάζεται περισ-
σότερες γυναίκες να «πολιτικοποιηθούν» και να 
προσφέρουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής στους 
πολίτες. Οι γυναίκες έχουν κάτι περισσότερο από 
τους άνδρες. Έχουν ενσυναίσθηση, στην άσκηση 
του πολιτικού λειτουργήματος-επαγγέλματος.!

Βγείτε μπροστά, αν δεν υιοθετείτε τα στερε-
ότυπα ότι οι γυναίκες «δεν κάνουν για την πολι-
τική», «είναι σπορ για άνδρες», ή με την πολιτική 
«παραμελούν οικογένεια και παιδιά» ή ακόμη και 
το ειρωνικό «πως θα τα καταφέρνουν όλα αυτά, 
σπίτι, παιδιά, καριέρα»! Ξεχνάνε φυσικά ότι η σύγ-
χρονη γυναίκα είναι εργαζόμενη, πολλές φορές 
σκληρά, μητέρα, σύζυγος και νοικοκυρά. Καιρός 
να μοιράσετε τις εργασίες και να δώσετε τη λίστα 
αγορών της εβδομάδας στον σύντροφο σας!

Βγείτε μπροστά και ανοίξτε ένα νέο κεφά-
λαιο, το πιο σημαντικό στη ζωή σας, ενώνοντας 
τις δυνάμεις με τη νέα γενιά των πολιτικών, που 
έχει ανάγκη η χώρα μας. Αλλάξτε, με τη συμμετο-
χή σας, το πολιτικό σύστημα που όλοι συμφωνούν 
ότι χρειάζεται ανανέωση. Η συμμετοχή σας, στα 
«κοινά» είναι χρέος στον εαυτό σας και όχι υπο-
χρέωση να συμπληρώσετε την ποσόστωση των 
γυναικών στα ψηφοδέλτια των ανδρών.

Βγείτε μπροστά και οικοδομήστε το νέο σας 
προφίλ. Αυτό της γυναίκας πολιτικού. Ήρθε η ώρα 
να κάνετε το επόμενο βήμα σας. Και σίγουρα θα 
βγείτε κερδισμένες.

Αποχωριζόμαστε 
την πλαστική 
σακούλα

Μείωση 98,6% καταγράφηκε στη χρήση της πλα-
στικής σακούλας ελαφρού βάρους στα σούπερ 
μάρκετ το 2019, σε σχέση με το 2017, σύμφωνα 
με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανε-
μπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Έτσι, το 2019 διατέθηκαν περίπου 24 εκατ. σα-
κούλες από 1,8 δισ. σακούλες το 2017. Η εφαρμογή 
του μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική, όπως επιση-
μαίνεται, ενώ η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση 
πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ 
μειώθηκε από 167 σακούλες ανά κάτοικο, σε δύο.

Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου-εστίασης 
καταγράφονται ανάμεικτες τάσεις. Ναι μεν η αύξη-

ση του περιβαλλοντικού τέλους από 0,03 ευρώ συν 
ΦΠΑ σε 0,07 ευρώ συν ΦΠΑ, επέφερε πτωτικές 
τάσεις, αλλά η έλλειψη ελέγχων από την πολιτεία 
επέφερε αυξητικές τάσεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η ποσοστιαία μείωση στη 
χρήση πλαστικής σακούλας στο κανάλια του λιανε-
μπορίου είναι μικρότερη αυτής στα σούπερ μάρκετ 
με δεδομένο ότι η νομοθεσία εξαιρεί από την επι-
βολή περιβαλλοντικού τέλους τις λαϊκές αγορές και 
τα περίπτερα. Έτσι και με δεδομένο ότι το κανάλι 
του σούπερ μάρκετ αντιπροσωπεύει μόνο το 50% 
των πωλήσεων μόνο του λιανεμπορίου τροφίμων 
και ακόμα λιγότερο από το σύνολο του λιανεμπο-
ρίου και τη μαζική εστίαση εκτιμάται ότι η συνολική 
ποσοστιαία μείωση της πλαστικής σακούλας μετα-
φοράς είναι σημαντικά μικρότερη. Σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς για 
τη διάθεση εκτός των σούπερ μάρκετ, η συνολική 
κατανάλωση πλαστικής σακούλας το 2019 μειώθη-
κε σε περίπου 80-90 σακούλες ανά κάτοικο.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ
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Αγροτική Τράπεζα 
Πάρου

Η Κοινότητα Πάρου το 1959 μεταβίβασε στην Αγρο-
τική Τράπεζα οικόπεδο στην πλατεία «Μαντώς Μαυ-
ρογένους», για την κατασκευή κτιρίου που θα στεγάζει 
το υποκατάστημά της. Η συμβολαιογραφική πράξη 
είχε αριθμό 13618, του συμβολαιογράφου Πάρου, 
Θεόδωρου Κονταράτου, και μεταγράφηκε στο υποθη-
κοφυλακείο Πάρου στις 29/5/1959.

Η Κοινότητα Πάρου μεταβίβασε στην Αγροτική Τρά-
πεζα το οικόπεδο λόγω της προσφοράς της Τράπεζας 
στον αγροτικό κόσμο της Πάρου, με τον εξής όρο: «Εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατά-
στημα της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να 
μην είναι αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά του 
εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της 
δωρητρίας Κοινότητας».

Η παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου στο 
κεντρικό σημείο στην είσοδο της πόλης, θα ήταν η 
αρχή της οικοπεδοποίησης της πλατείας από την Κοι-
νότητα. Ευτυχώς όμως με τις παρεμβάσεις του Συμ-
βούλου Επικρατείας Αντωνίου Ραγκούση και πλήθος 
συμπολιτών μας, κατάφεραν να  αποτραπεί η βεβήλω-
ση της πόλης, όπως έγινε στο παρελθόν στο κτήμα του 
Ολυμπίου, στον πεζόδρομο της Εκατονταπυλιανής.  

Η Αγροτική Τράπεζα από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’50 στεγάζονταν στο σημερινό κτίριο ιδιοκτησίας 
Παπαβασιλείου, που βρίσκεται επί της οδού Λοχαγού 
Κορτιάνου, απέναντι από τα σκαλιά που οδηγούν στο 
ενετικό κάστρο. Διευθυντής διετέλεσε ο εκ Νάξου Ζα-
ζάνης και στη συνέχεια ο συμπατριώτης μας, Ευάγγε-
λος Φραγκ. Χανιώτης, ο οποίος το 1960 τραυματίστη-
κε πέφτοντας από το μουλάρι και λόγω της μακράς 
νοσηλείας του, αντικαταστήθηκε από τον Επαμεινώντα 
Λέστο, ανώτατο υπάλληλο καταγόμενο εκ Σύρου, που 
το 1955 αρραβωνιάστηκε την Ελένη Γεωργίου Γρά-
βαρη.   

Το προσωπικό παρακολουθούσε τα θέματα των γε-
ωργών, αλιέων, κ.α., και εργαζόταν ακόμα και εκτός 
ωραρίου για να ανταπεξέλθει στο καθήκον του.  Συ-
μπολίτες μας που εργάστηκαν στην ΑΤΕ είτε ως δι-
ευθυντές, είτε ως υπάλληλοι ήταν οι: Αικατερίνη Πο-
πολάνου, Λεωνίδας Μανωλάς, Μανώλης Αλιπράντης, 

Δημήτριος Καραλής, Σπύρος Μπάκουλας, Μιχαήλ 
Προβελέγκιος, Γιώργος Πετρακόπουλος, Αικατερίνη 
Τριανταφύλλου, Γιώργος Σομαρίπας, Αρχιμήδης Σα-
ντοριναίος, Δημήτριος Κακαρούχας, Ιωάννης Λιαρά-
κος, Μαρίτσα Βαζουράκη, Φραγκίσκος Τσαντάνης, κ.α.

Μεγάλη ήταν η συμβολή της ΑΤΕ στους αγρότες, 
κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, παρέχοντας 
τους όχι μόνο χρηματικές ενισχύσεις για κάθε τους 
δραστηριότητα με σκοπό την αύξηση του οικογενει-
ακού τους εισοδήματος, αλλά και ενημερωτικές πα-
ροχές, οδηγίες για την ακίνδυνη χρήση φαρμάκων, 
μείωση της περιόδου ανεργίας, μέχρι και εκθέσεις. 
Ακόμα, χρηματική ενίσχυση για την αγορά ζώων προς 
πάχυνση, διάθεση μεσοπρόθεσμων δανείων διάρ-
κειας 5-7 ετών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 
την ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας, της αλιείας, της 
σπογγαλιείας, ατελώς προμήθεια ζάχαρης για τους 
μελισσοτρόφους, την επιχορήγηση για την εισαγωγή 
προβάτων φυλής Μυτιλήνης, τη μείωση του επιτοκίου 
και παράταση των δανείων για τους γεωκτηνοτρό-
φους που αγόρασαν ή διατηρούν παραγωγικά ζώα 
ανεξαρτήτως φυλής και κατηγορίας, την προμήθεια 
φυτοφαρμάκων, την ανάπτυξη της δεντροκομίας με 
τη χορήγηση μεσοπρόθεσμων δανείων για οπωρώνες 
αχλαδιάς, βερικοκιάς, ροδακινιάς, κερασιάς, βυσσινιάς, 
για οπωρώνες ξηρών καρπών, για ελαιοφυτεύσεις και 
εσπεριδοειδή.

Επίσης, εφαρμόστηκε η χημική λίπανση των ελαιο-
δέντρων και του αμπελιού και ειισάγονταν ζωοτροφές 
αραβοσίτου από το Δημόσιο. Ακόμα, η ΑΤΕ ενέκρινε 
χορήγηση δανείων μέσης και μακράς προθεσμίας με 
μειωμένο επιτόκιο, για αρδευτικές βελτιώσεις, για 
αγορά κτημάτων από ακτήμονες και ημιακτήμονες 
παραγωγούς και ενίσχυε τις καπνικές περιοχές. Την 
ίδια εποχή εισάγεται για πρώτη φορά στην Πάρο και 
καλλιεργείται το λούπινο μια καλλιέργεια κτηνοτροφι-
κού ψυχανθούς. Το αποκαλούν «κρέας του φτωχού», 
επειδή οι παλαιότεροι το έτρωγαν λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας των καρπών του σε πρωτεΐνη. 

Στις 30 Μαρτίου 1961 τελέσθηκαν τα εγκαίνια του 
νέου καταστήματος, παρουσία του διοικητού αυτής, 
του βουλευτού μας, του Νικ. Βουγιοκλή, δ/ντη Αγρο-
τικής Πίστεως της Α.Τ.Ε., των δημοσιών υπαλλήλων, 
αντιπροσώπων της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών και πλήθος αγροτών. Μετά τον τελεσθέντα 
αγιασμό πρώτος ομίλησε ο προϊστάμενος του υπο-
καταστήματος, Επ. Λέστος, περί του έργου της τρά-
πεζας, εν συνεχεία ο πρόεδρος της Ε.Γ.Σ., Προμηθεύς 
Γκίκας, που εξήρε τη συμβολή της ΑΤΕ στη γεωργική 
πρόοδο των νήσων μας κλπ. Ακόμα, μίλησαν διάφο-
ροι αξιωματούχοι της εποχής για την προσπάθεια του 
κράτους και της ΑΤΕ, που θεμελίωναν την οικονομική 
προαγωγή και την εκπολιτιστική ανέλιξη της αγροτικής 
οικογένειας.

Τέλος, οι επίσημοι μετά τα εγκαίνια επισκέφθηκαν το 
Αγροκήπιο και επιθεώρησαν το αρδευτικό έργο Νάου-
σας, το φυτώριο του Βασιλικού Ιδρύματος, το τυροκο-
μείο Αρχιλόχου και την πνευματική στέγη Μάρπησσας. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη Πρωτ/ρος 

Ιάκωβος 
Ευδαίμων

 Ο π. Ευδαίμων, ο παπα-Ιάκωβος όπως τον 
αποκαλούσαν, ήταν ένας ιερωμένος με σπάνια 
χαρίσματα και υποδειγματικό ήθος, ένας εμπνευ-
σμένος κληρικός που αφιέρωσε ολόκληρη τη 
ζωή του στην Εκκλησία. Εργάστηκε με σθένος 
και αγκάλιασε το ποίμνιο του δίνοντάς του πραγ-
ματικές αρετές. 

Η ενορία της Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικιά 
ευτύχησε να ποιμαίνετε τη δεκαετία του ’40 απ’ 
αυτόν τον μεγάλο ποιμένα. Η αποστολική του 
απλότητα, η ταπεινοφροσύνη του, η εργατικότη-
τά του, το αθώο πηγαίο χιούμορ του, η ανιδιο-
τέλεια του, παρ’ όλο που είχε να θρέψει τα δύ-
σκολα εκείνα χρόνια όχι μόνο τη πολυμελή του 
οικογένεια, αλλά και την πατρική του οικογένεια 
που του εμπιστεύτηκε φεύγοντας πρόωρα για το 
μεγάλο ταξίδι ο ιερέας πατέρας του, ήταν λίγα 
από τα πολύτιμα στολίδια που κοσμούσαν αυτόν 
τον χαρισματικό ιερέα. Παρά τη φιλομάθεια του 
δεν ευτύχησε να αποκτήσει τίτλους σπουδών, σε 
μια εποχή που πρώτιστη μέριμνα όλων ήταν η 
επιβίωση. Κατόρθωσε όμως να είναι ο ηγέτης 
της μικρής κοινωνίας του, να χαίρεται με τις χα-
ρές και να πονάει με τις λύπες των ενοριτών του. 

Κυρίαρχο όμως έργο του ήταν να ανακαινίσει 
εκ βάθρων, να ξανακτίσει στην ουσία τον ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής. Ο ναός τότε ήταν ένα κτίσμα 
με περιορισμένο χώρο, χωρίς κανένα απολύτως 
ρυθμό, που το εξωτερικό του οτιδήποτε άλλο 
θύμιζε εκτός από ναό. Σε μια εποχή που δύσκο-
λα εξασφάλιζαν οι άνθρωποι τον επιούσιο, πήρε 
την ηρωική απόφαση να κατεδαφίσει το περίερ-
γο κτίσμα και στη θέση του να ανεγείρει ένα νέο 
ευρύχωρο ναό, με εκκλησιαστικό ρυθμό, που θα 
αγκαλιάζει όλους τους ενορίτες του. 

Συνέστησε σύλλογο για την ανακαίνιση του 
ναού εισπράττοντας κάθε μήνα δύο δραχμές για 
να πραγματοποιήσει αυτή την παράτολμη από-
φαση, μέχρι που τον αξίωσε ο Θεός να δει το νέο 
ναό ολοκληρωμένο. Έφυγε για την αιώνια ζωή 
στις 8 Απριλίου 1996.         

Πηγές: «Παναγιώτης Ι. Πατέλλης»
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Θεόδωρου Μπι-

ζά», έως την οδό «ιατρού Λεωνίδα Βενιέρη».
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 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

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
(ΠΙΠΕΡΙ), ενοικιάζεται δυάρι 50 
τ.μ. για όλο το χρόνο, με απόσταση 
από τη θάλασσα 150 μέτρα, θέα και 
απόσταση από το κέντρο της Νάουσας 
400 μέτρα. Τιμή 400.00€/μήνα. Τηλ. 
για πληροφορίες: 210 8950247, 6946 
378 440

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ μεγάλο ζητείται προς 
ενοικίαση, (Χώρος εργασίας), του-
λάχιστον 200τμ. μαζί με ΣΠΙΤΙ, 2-3 
Υ/∆ στην δυτική πλευρά της Πάρου, 
με θέα, ήσυχο μέρος και εύκολη 
πρόσβαση, για μακροχρόνια μίσθωση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22840 23368. 
Heidi + Peter Seibt

ΟΙΚΙΑ στην περιοχή της Νάουσας ζη-
τείται, από το πολυιατρείο ∆ιάγνωση, 
επιπλωμένη, 1 - 2 Υ/∆, με θέρμανση, 
για όλο τον χρόνο. Τηλ. 6974 026 060, 
info@diagnosiparou.gr

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ BLUE HEAVEN πωλείται 
στην παραλία της Παροικιάς, σε 
προνομιακή θέση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6945 259 620

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ πωλείται στις 
Λεύκες Πάρου. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 6977 616 977

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

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

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για την επιχείρηση 
ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΓΑΚΙΑ στην Παροικιά. 
Τηλ. για πληροφορίες: 694 2634 269

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται στην Αντίπαρο, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
ελληνική κουζίνα. Άριστη γνώση και 
εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 
Ευχάριστος-θετικός χαρακτήρας. 
Απόφοιτος σχολής μαγειρικής. 
Παρέχεται 2μηνη απασχόληση, Ιούλιο 
- Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
διαμονή-διατροφή. Ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο 
vilabro@gmail.com, Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6946 000 036

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-
νωνία στο e-mail nekdion@yahoo.gr.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πλήρης του εστιατορί-
ου Μεσόγειος στη Νάουσα πωλείται, 
εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, κουζίνας, 
σέρβις, τραπεζοκαθίσματα, πέργκο-
λες, ηλεκτρική τέντα κ.λ.π. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 815 804

ΤΣΑΝΤΑΚΙ χάθηκε στην Παροικιά, 
με σημαντικά έγγραφα για τον 
ιδιοκτήτη της. Όποιος βρει κάτι, να 
επικοινωνήσει στο τηλ. 697 4417771

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Δημοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
Δημοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Πένθος
ΗΛΙΑΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Στις 14 Μαΐου 2020 και εν μέσω πανδημίας, έκλει-

σε για πάντα τα μάτια του, ο αγαπημένος μας θείος 
Ηλίας, και ξεκίνησε το αιώνιο και τελευταίο του ταξίδι, 
αφήνοντας μας ένα τεράστιο κενό τόσο στην ζωή όσο 
και στην καρδιά μας.

Έφυγε στα 86 του χρόνια, πλήρης έργων και πλήρης 
ημερών, στο σπίτι του στο Σελάδι μέσα στην αγκαλιά 
της οικογένειάς του.

Έφυγε γεμάτος από όλα τα όμορφα της ζωής, γε-
μάτος από αγάπη που απλόχερα έδινε αλλά και έπαιρ-
νε από όλους, γεμάτος από οικογενειακές χαρές, από 
επαγγελματικές επιτυχίες, από κοινωνική αποδοχή και 
καταξίωση.

Σε αυτές τις γραμμές δε θα υμνήσω τον εργολάβο 
Ηλία Φραγκούλη, αφού όλοι γνωρίζουν την επαγγελ-
ματική του πορεία και εξέλιξη, έχοντας χτίσει πάνω 
από 40 εκκλησίες στην Πάρο, αλλά θα μιλήσω για τον 
δικό μας άνθρωπο, το δικό μας θείο, αδερφό, ξάδερ-
φο, πατέρα, σύζυγο, που υπήρξε σε τούτη την ζωή.

Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Καλλιόπη και έζη-
σε μαζί της στο λατρεμένο του Σελάδι για πάνω από 
60 χρόνια. Το λάτρευε το Καλλιοπάκι του, την ηρωίδα 
του, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούσε, η οποία 
τον στήριξε σιωπηλά, υπομονετικά και αθόρυβα όλα 
τα χρόνια της κοινής τους ζωής.

Τον ευλόγησε ο θεός να αποκτήσει τρία υπέροχα 
παιδιά, τη Γιαννούλα, που ως πρώτο παιδί του χάρι-
σε την απόλυτη ευτυχία, τον Στέλιο που ως γιος τον 
έκανε περήφανο και την Πιπίνα το στερνοπούλι του, 
που ολοκλήρωσε την ευτυχία του… Έκανε δυο εξαι-
ρετικούς γαμπρούς τον Αντώνη και το Γιάννη και μια 
αξιόλογη νύφη τη Μαργαρίτα, η οποία είχε το όνομα 
της λατρεμένης του μανούλας και της είχε ιδιαίτερη 
αδυναμία. Τα έξι του εγγόνια ήταν η συνέχεια του και 
η χαρά του, τον αξίωσε όμως η Παναγία να δει και μια 
δισεγγονούλα, ολοκληρώνοντας έτσι τα όνειρα του 
και τον κύκλο της ζωής του.

Το να ζεις και να έχεις δίπλα σου τα παιδιά και τα 
εγγόνια σου είναι πολύ όμορφο, αυτό το απόλαυσε 
ο θείος μέχρι την τελευταία του μέρα. Ήταν όλοι εκεί 
κάθε μέρα σε κάθε δυσκολία του αλλά και σε κάθε 
χαρά του. Το να φύγεις μέσα στη αγκαλιά τους, είναι 

ευλογία και η καλή του ψυχή ανταμείφθηκε πλουσιο-
πάροχα φεύγοντας έτσι. Το άξιζε!

Υπήρξε για όλους εμάς, ένας αγαπημένος συγγενής. 
Ο γλυκός του λόγος θα μας λείψει..

Σε όλους μας είχε να πει κάτι καλό και όμορφο. Δεν 
ξεχνούσε ποτέ να μας τηλεφωνήσει σε κάθε χαρούμε-
νη ή δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Το Σελάδι πάντα 
ανοιχτό και φιλόξενο για όλους. Τι γλυκές αναμνήσεις 
έχουμε από κει… Απόκριες, γιορτές, τραπέζια, γέλια, 
παιχνίδια, χορό...Τα ζήσαμε όλα.. Και ο θείος εκεί με 
το χαμόγελο του και την καλή του διάθεση να μας 
προσφέρει τα πάντα. Μια ανοιχτή και ζεστή αγκαλιά... 
Αυτό ήταν για μας. Το Σελάδι πτώχυνε και σίγησε.. Για 
λίγο όμως. Υπάρχει η συνέχεια του θείου, τα παιδιά και 
τα εγγόνια.. Θα το ξανανοίξουν, με άλλο τρόπο ίσως, 
αλλά πάντα θα είναι αυτό του θείου του Ηλία.. Έτσι 
θα το ήθελε πιστεύω.. Θα το βλέπει και θα χαμογελά 
από ψηλά.

Ως εργοδότης, άψογος, όσοι δούλεψαν και συνερ-
γάστηκαν μαζί του μόνο καλά λόγια έχουν να πουν, 
γι’ αυτό και το συνεργείο του ήταν ίδιο σχεδόν όλα τα 
χρόνια, τα ίδια πρόσωπα, που ορφάνεψαν κι αυτοί με 
την απώλεια του.

Μας λείπεις θείε μου πολύ.. Μας παρηγορεί μόνο το 
ότι δεν πονάς πια… γιατί ταλαιπωρήθηκες πολύ τελευ-
ταία. Πολλά τα προβλήματα της υγείας σου.. όμως η 
δύναμη της ψυχής σου, η αγάπη σου για την ζωή και η 
φροντίδα των δικών σου, σε κράτησαν κοντά μας για 
όσο το επέτρεψε ο θεός. Πήγες κοντά στους αγαπη-
μένους σου, τους γονείς και τα αδέρφια σου, που σε 
περίμεναν με ανοιχτή την αγκαλιά τους, γιατί ήσουν ο 
τελευταίος και χαϊδεμένος τους. Έτσι έπρεπε να γίνει. 
Σίγουρα όχι νωρίς θα πει κάποιος… Όμως χορταίνεται 
ο άνθρωπος σου; Όχι, θα σας πω εγώ, όσο χρονών και 
να πάει..Τον ψάχνεις, τον αναζητάς και λυπάσαι που 
δεν τον έχεις, έστω και για μια ώρα ακόμη.

Αν η απώλεια για μένα είναι αισθητή, φαντάσου για 
τους αγαπημένους σου. Στείλε τους παρηγοριά και δύ-
ναμη, εσύ ξέρεις πως, και νομίζω ότι το κάνεις..

Θα σε θυμόμαστε πάντα με πολύ αγάπη και να ξέ-
ρεις ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν ξεχαστούν, άρα 
για μας θα ζεις για πάντα, αφού δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ!

Το «κοριτσάκι σου» όπως με έλεγες πάντα
Η ανιψιά σου Χριστίνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ 
Πάρος: 04-06-2020

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. - 

11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι-
σμένες προσφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμίσθωση χώρου προς 
άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, θα παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικού και Προσόδων, 
Τμήμα Γ’, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο τηλ. 210 8916271 και από τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, 
τηλ. 22840 90502 – 90505

Ο Αερολιμενάρχης 
Κων. Λεοντίδης
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Το σανό!
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τις αυτοδιοικητικές 

εκλογές και στην Πάρο επικρατεί μία κατάσταση, που 
ακόμη και ο πιο αισιόδοξος δε θα μπορούσε ποτέ να 
φανταστεί.

Τελείωσαν οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης 
για το νέο υπερσύχρονο νοσοκομείο και σε λίγο ξεκι-
νά η κατασκευή του. Οι εργατικές κατοικίες στο παλιό 
αεροδρόμιο το φθινόπωρο θα είναι έτοιμες να φιλο-

ξενήσουν τους δασκάλους και τους καθηγητές των 
παιδιών μας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του 
νοσοκομείου.

Η κυματική ενέργεια έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο ση-
μείο, που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πίσω τα 
σχέδια της για ανεμογεννήτριες, ευχαριστώντας μας 
που πιάσαμε τους ενεργειακούς στόχους. Το κυκλο-
φοριακό λύθηκε με έξυπνες λύσεις που παγκοσμίως 
εφαρμόστηκαν πρώτη φορά εδώ, μέσω πλατφόρμας 
ΣΒΑΚ. Φτιάχτηκε δεύτερο γυμνάσιο και δύο νηπιαγω-
γεία, δρομολογήθηκαν και άλλα, ώστε σε ένα χρόνο 
να εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Ο αγωγός Κώ-
στου-Παροικιάς ήδη μεταφέρει το πολύτιμο αγαθό 
χωρίς διαρροές. Έχουμε Πάπα, ωχ συγγνώμη, εννοώ 
master plan για το λιμένα Πάρου. Το εμπορικό λιμάνι 
ξεκίνησε τη λειτουργία του και μάλιστα υπάρχουν φή-
μες ότι ενδιαφέρεται η COSCO.

Στην Αλυκή ήδη υπάρχουν αφίσες του Μπόστ που 
λένε «Αργότερα- αργότερα, περάσανε δύο κότερα». 
Επίσης ολοκληρώνεται υπερσύγχρονο αποχετευτικό 
δίκτυο. Το κτήριο της Αγροτικής στεγάζει υπηρεσίες 
του Δήμου και στα ταμεία του μπήκαν τα ενοίκια από 
το 2012. Νέος ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής υπο-
λειμμάτων) κατασκευάζεται, που ίσως τελικά αποδει-
χτεί αχρείαστος καθώς η ανακύκλωση έπιασε το 99%. 
Οι μεγάλες αίθουσες του αεροδρομίου και οι υπόλοι-
ποι χώροι, του χρόνου θα φιλοξενήσουν τους πολυά-
ριθμους επισκέπτες που αναμένονται. 

Και τα καλύτερα, τα άφησα για το τέλος .
Διαστημικός σταθμός δρομολογείται σε συνεργασία 

Δήμου Πάρου – NASA στη θέση του γερμανικού αε-
ροδρομίου. Επίσης ο Bill Gates πρότεινε silicon valley 
έξω από τα Μάρμαρα. Αυτά και πολλά άλλα που μπο-
ρείτε εσείς να προσθέσετε.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Απόψεις - Ειδήσεις

Κοινωνικός 
τουρισμός

Έως και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετά-
σχουν στα προγράμματα του Λογαριασμού της Αγρο-
τικής Εστίας. 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν:

- Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 
το Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 
καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. 
βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε 
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μη-
τρώου (ΑΜ) ΟΓΑ

- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
- Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν 

υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική ανα-
πηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση 
απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της. Αναλυτικά, 
για τρέχον έτος ο ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει τα εξής προ-
γράμματα:

Κοινωνικός τουρισμός
Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιού-

χους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 6 Ιουλίου 2020 
έως τις 10 Μαΐου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συντα-
ξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 
του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής. Τα μέλη των παραπάνω προσώπων 
με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο πα-
ροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Ιαματικός τουρισμός
Αφορά σε διακοπές 6 ημερών και πέντε απλές λού-

σεις για 3.500 συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος 
και των σχετικών καταλυμάτων από 6 Ιουλίου 2020 
έως και 10 Μαΐου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
:Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι 
του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρ-
θρου 1 του Ν.1296/1982.

Εκδρομικός τουρισμός
Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων ημερών για 12500 

συνταξιούχους και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά 
γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν 
χρήση του προγράμματος αυτού από τις 6 Ιουλίου 
2020 έως τις 10 Μαΐου 2021. Το 4ημερο των δωρεάν 
εκδρομών ισχύει εφόσον το κόστος της εκδρομής δεν 
ξεπερνά την αξία του δελτίου των 160 ευρώ. Διαμονή 
σε δωμάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, τρι-
ών και άνω κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι εκ-
δρομείς θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνο εντός 
των ορίων της Ελλάδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συντα-
ξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 
του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής. Τα μέλη των παραπάνω προσώπων 
με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο πα-
ροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. 

«Εισβολείς» 
του βυθού!

Πολλά είδη ξενικών «εισβολέων» έχουν εισρεύσει 
στα νερά της Μεσογείου και του Αιγαίου και που ανα-
πτύσσονται γρήγορα, προκαλώντας αρνητικές επιπτώ-
σεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στην αναπαραγω-
γή πολλών ειδών ψαριών.

Ένα από τα παλιότερα εισβολικά είδη είναι ο λεγό-
μενος γερμανός, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην 
Ελλάδα το 1925 αλλά πήρε το όνομά του από τα χρό-
νια της γερμανικής κατοχής, όπου έκανε πιο αισθητή 
την παρουσία του. 

Ο γερμανός έχει αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς 
στη νότια νησιωτική χώρα, αλλά εμφανίζεται και στο 
Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Είναι αδηφάγος βοσκητής, 
καταβροχθίζει τη χλωρίδα των βυθών, μετατρέποντας 
τους υφάλους σε ερήμους. Ετσι όμως καταστρέφο-
νται οι βιότοποι αναπαραγωγής πολλών ψαριών.

Η αγριόσαλπα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με 
τον γερμανό. Η αγριόσαλπα παρατηρήθηκε στην Ελ-
λάδα το 1964, αλλά από τότε έχει εξαπλωθεί πολύ 
στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Μαζί με τον γερ-
μανό έχει μετατρέψει υφάλους της περιοχής σε κρα-
νίου τόπο.

Ο λαγοκέφαλος, εκτός από τοξικός, είναι και πολύ 
χωροκατακτητικός. Εμφανίστηκε στο Αιγαίο μόλις το 
2003 και ήδη έχει μεγάλη επέκταση στην Κρήτη και 
στα νότια Δωδεκάνησα.

Το λεονταρόψαρο είναι ένα είδος με πολύ μεγά-
λες αρνητικές επιπτώσεις. Εμφανίστηκε στη Μεσόγειο 
τη δεκαετία του 1990, κατ’ αρχάς στις ακτές του Ισρα-
ήλ. Το 2012 υπήρχαν ήδη πολλά άτομα στη θαλάσσια 
περιοχή της Λεβαντίνης. Στην Ελλάδα η πρώτη κατα-
γραφή έγινε το 2009 στην Κάλυμνο κι αργότερα σε 
Ρόδο και Κρήτη. Σήμερα έχει αναπτυχθεί πολύ στο 
Νότιο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο, φτάνοντας μέχρι την 
Κέρκυρα. Το λεονταρόψαρο είναι αδηφάγος θηρευ-
τής, καταβροχθίζει γόνο, μικρά ψάρια και ασπόνδυλα, 
προκαλώντας μεγάλες μειώσεις σε πληθυσμούς και 
εμπορικών ειδών (όπως κουτσομούρες και σαργούς). 
Από την άλλη, κατά την εισβολή του στη Μεσόγειο δε 
συνοδεύτηκε από τους εχθρούς του, με αποτέλεσμα 
να μην έχει πολλούς αντιπάλους στο νερό, αν κι έχει 
εντοπιστεί πως το τρώνε οι ροφοί και οι μεγάλες ζαρ-
γάνες.

Τέλος, η φιστουλάρια ή ψάρι τρομπέτα, είναι 
επίσης ένας ανώτερος θηρευτής, που αντέχει όμως 
και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (παρότι προτιμά τη 
ζέστη) γι’ αυτό έχει αναπτυχθεί στο Βόρειο Αιγαίο και 
στη Δυτική Μεσόγειο.
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∆ε χωρούν 
τα παιδιά στα 
νηπιαγωγεία!

Με έγγραφό της η ένωση συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων δήμου Πάρου, προς τον δήμαρχος 
του νησιού και άλλους εμπλεκόμενους φορείς ζητάει 
τη λειτουργία 5ου νηπιαγωγείου στην Παροικιά. Το έγ-
γραφο των γονέων – κηδεμόνων, έχει ως εξής:

«Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ενη-
μερωθήκαμε από όλους τους αρμόδιους φορείς πως 
οι υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις των νηπια-
γωγείων της Παροικιάς, στην πλειοψηφία τους δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται και κα-
θώς είναι πλέον υποχρεωτική η φοίτηση των προ-
νηπίων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη 
αύξηση των εγγραφών στα νηπιαγωγεία. 

Επίσης, οι μέχρι σήμερα εγγραφές μαθητών στα 
τέσσερα νηπιαγωγεία της Παροικιάς φτάνουν τις 150 
και αναμένεται να αυξηθούν μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας και τη λήξη της προθεσμίας λόγω 
μετεγγραφών. Ο αριθμός των παιδιών που φοι-
τούν μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με τις νέες εγ-
γραφές ξεπερνά κατά πολύ τις κτηριακές προ-
διαγραφές που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή 2τμ 
για κάθε παιδί. Βάσει των ανωτέρω είναι επιτακτική  
ανάγκη η λειτουργία 5ου νηπιαγωγείου  Παροικιάς και 
εύρεση/κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και της κοινής 
μας προσπάθειας για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονι-
σμό και την επέκταση των σχολικών κτηριακών εγκα-
ταστάσεων, έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα και θα 
θέλαμε να σας προτείνουμε ως προσωρινή λύση 
η στέγαση του 5ου  νηπιαγωγείου να γίνει στο 
«Σπίτι του ∆ασκάλου, χώρος που έχει χρησιμοποι-
ηθεί και στο παρελθόν ως νηπιαγωγείο, φυσικά μετά 
από τους απαιτούμενες ελέγχους και παρεμβάσεις 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Κλείνοντας επειδή πιστεύουμε ότι συμφωνείτε στην 
ανάγκη της δημιουργίας ενός νέου μεγαλύτερου νη-
πιαγωγείου, που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές 
έτσι ώστε να μην παρουσιαστούν τα ίδια προβλήματα 
και στο μέλλον και θα επιτρέπει τη φοίτηση μεγαλύτε-
ρου αριθμού παιδιών, θα θέλαμε να σας προτείνουμε 
να ζητήσετε και τη  συμβολή της εκκλησίας που έχει 
στην ιδιοκτησία της δυο ακίνητα κατάλληλα για την 
ανέγερση σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Ένα 
αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων δίπλα στο δημοτικό στά-
διο Παροικιάς και ένα αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων 
στη θέση «Αγία Φωτεινή».

Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα 
όλων μας και εμείς ως γονείς θέλουμε το καλύτερο 
για τα παιδιά μας».

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέ-
ρος», με δημόσια τοποθέτησή του ζητάει από τον 
δήμο Πάρου να δώσει απαντήσεις για τις ενέργειες 
που έχει κάνει για τα σχολικά κτίρια της Παροικιάς.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών έχει ως εξής:
«Ο σύλλογός μας εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία 

του για τα κτηριακά προβλήματα που καταγράφονται 
στα σχολεία, κυρίως της Παροικιάς. Σας ενημερώ-
νουμε ότι με την ολοκλήρωση των εγγραφών για την 
επόμενη σχολική χρονιά διαπιστώνεται η αδυναμία 
στέγασης των περίπου 150 προνήπιων και νηπίων 
που έχουν εγγραφεί στα τέσσερα νηπιαγωγεία της 
Παροικιάς καθώς και των μαθητών του γυμνασίου 
Παροικιάς. 

Η προσωρινή λύση που πρότεινε ο δήμος για τη 
στέγαση των μαθητών στο γυμνάσιο Παροικιάς ήταν 
η εγκατάσταση 2 ακόμα προκάτ αιθουσών. Όσον 
αφορά στα νηπιαγωγεία το πρόβλημα είναι σοβα-
ρότατο, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια με την 
εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
αγωγής. Επισημαίνουμε ότι: οι αίθουσες του 2ου Ν/
γείου είναι εξαιρετικά μικρές και κατά συνέπεια με 
περιορισμένη χωρητικότητα.  

Το 4ο Ν/Γ που έχει και τμήμα ολοήμερου, έχει πάρα 
πολλές εγγραφές με αποτέλεσμα να πρέπει μαθητές/
τριες να μεταφερθούν με κλήρωση σε άλλα νηπιαγω-
γεία, ο δε χώρος του διαλείμματος είναι ανύπαρκτος 
και ας μας εξηγήσει κάποιος πώς, δύο λεκάνες του-
αλέτας στον ίδιο χώρο εξυπηρετούν με ασφάλεια 25 
παιδιά διαφορετικού φύλου.

Το 1ο Ν/Γ μετακόμισε πρόσφατα σε κτήριο που για 
μια ακόμη φορά διαθέτει πολύ μικρές αίθουσες, χω-
ρίς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ολοήμερου 
προγράμματος. 

Τέλος στο 3ο Ν/Γ θα στοιβαχτούν 40 παιδιά, τα 
20 από αυτά σε «αίθουσα» χωρίς παράθυρα, με τα 
παιδιά της διπλανής αίθουσας να περνούν μπροστά 
τους για να πάνε τουαλέτα -σε μια τουαλέτα χωρίς 
παράθυρο, που υπάρχουν 2 λεκάνες για 40 παιδιά, 
σε κοινό χώρο με τραπεζαρία και γραφείο προϊσταμέ-
νης. Τα λόγια είναι περιττά, η απαξίωση της δίχρονης 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλο της 
το μεγαλείο.

Τα οξύτατα  στεγαστικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων που 
φοιτούν στα σχολεία  της Παροικιάς έχουν επισημαν-
θεί και συζητηθεί κατ’ επανάληψη και με τους αρμό-
διους φορείς και σε δημοτικά συμβούλια - ωρίμαση 
της μελέτης του 2ου γυμνασίου Πάρου, προσθήκη 

νέων αιθουσών στο 2ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς, 
στέγαση του Ειδικού Σχολείου, η ίδρυση του οποί-
ου έχει εγκριθεί, δημιουργία πολυθέσιου Ν/γείου στο 
Αγροκήπιο.

Ζητάμε άμεσα:
διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων α) 

Δήμο Πάρου β) Έπαρχο Πάρου γ) Ένωση Γονέων δ) 
Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς ε) Σύλλογο Εκπαιδευ-
τικών Π.Ε.Πάρου-Αντιπάρου Π.Καλλιέρος στ) ΕΛΜΕ 
Πάρου-Αντιπάρου προκειμένου να καταλήξουμε σε 
λύση κοινά αποδεκτή που θα εξασφαλίζει την ασφα-
λή και ποιοτική φοίτηση των μαθητών/τριων Π.Ε. και 
Δ.Ε..

Ενημέρωση από τον δήμο Πάρου για τις μέχρι τώρα 
ενέργειες για τη μελέτη του 2ου γυμνασίου Παροι-
κιάς, την τύχη της μελέτης για το 2ο δημοτικό, την 
πεζοδρόμηση του περιφερειακού, για τη στέγαση του 
Ειδικού Σχολείου και την πρότασή του για την στέγα-
ση των νηπιαγωγείων στο Αγροκήπιο.

Καλούμε τον δήμο να:
- απαντήσει τεκμηριωμένα,
- ασχοληθεί σοβαρά με τα κτηριακά προβλή-

ματα των σχολείων,
- σταματήσει επιτέλους να καταφεύγει σε λύσεις 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ή που υπηρετούν τη λογική θυσιάζω 
κάτι για να καλύψω κάτι άλλο, που υποβαθμίζουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δεν είναι 
ασφαλείς για τους /τις μαθητές μαθήτριες, επιβαρύ-
νουν οικονομικά τους πολίτες της Πάρου και αναδει-
κνύουν την ανευθυνότητα της δημοτικής σρχής

- αξιοποιήσει τη δημοτική περιουσία προς αυτό το 
σκοπό.

Καλούμε τους γονείς και τα θεσμικά τους όργανα 
να διεκδικήσουμε μαζί σχολικά κτήρια κατάλληλα για 
τα παιδιά μας, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών του 
νησιού μας.

Όλοι μαζί εκπαιδευτικοί-γονείς πρέπει οργανωμένα 
να αγωνιστούμε και να υποχρεώσουμε τους υπεύθυ-
νους να ασχοληθούν σοβαρά και υπεύθυνα δίνοντας 
λύση στο κτηριακό πρόβλημα των σχολείων της Πα-
ροικιάς».

Το θέμα της εβδομάδας

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

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

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