
Κύριε δήμαρχε,
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αρ. 

πρωτ. 266/17-06-2020 η απόφα-
ση 09/2020 της εκτελεστικής επιτρο-
πής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου που 
αφορά την έγκριση του ποσού 8.780 
ευρώ, ως έξοδα ενημέρωσης για την 
ανακύκλωση, μέσω μετάδοσης μηνυμά-
των σε τοπικά και περιφερειακά μέσα 
ενημέρωσης. 

Σύμφωνα με την απάντηση της πρό-
εδρου της εκτελεστικής επιτροπής του 
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α., Δαφερέρα Καλλούς Χρι-
στίνα, σε σχετική ερώτηση του δημο-
τικού συμβούλου, Νίκου Τσιγώνια, το 
πιο πάνω χρηματικό ποσό δεν επαρ-
κεί για να συμπεριληφθούν στη λίστα 
των ΜΜΕ, η ηλεκτρονική και η έντυπη 
έκδοση της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» και του παραπολιτικού site 
«Fileleutheros.net».
Παρακαλώ κε δήμαρχε ενημερώ-

στε μας εάν συμφωνείτε με αυτή 
την απόφαση αποκλεισμού καθώς 
και με τα κριτήρια της επιλογής 
των ΜΜΕ.

Η αλήθεια είναι ότι, η απόφαση αυτή, 
δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία»!

Είναι ένας ακόμα κρίκος μιας αλυσίδας 
τέτοιων ενεργειών, που στόχο έχουν τη 
φίμωση κάθε φωνής που δεν υποτάσ-
σεται και που σχολιάζει τη ζοφερή δυ-
στυχώς πραγματικότητα στην Πάρο 

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
επιβεβαιώνονται πληροφορίες που θέ-
λουν εσάς και τον εν αποστρατεία ναύ-
αρχο αντιδήμαρχό σας, να δίνετε εντολή 

στους προέδρους των νομικών προσώ-
πων να μην υπάρξει στο εξής καμία οι-
κονομική συναλλαγή με την εφημερίδα 
μας μέχρι αυτή να χρεοκοπήσει! 
Πιστεύετε κύριε δήμαρχε ότι μ’ 

αυτό τον αυταρχικό – απολυταρ-
χικό τρόπο ακόμα και αν καταφέρ-
νατε να «εξαφανίσετε» την εφη-
μερίδα, θα εξαφανίζατε και την 
δυσαρέσκεια – αγανάκτηση του 
κόσμου; Ή μήπως αυτές τις ξεπε-
ρασμένες αντιδημοκρατικές μεθό-
δους τις θεωρείτε πολιτική προίκα 
απαραίτητη στο βιογραφικό σας;

Να σας θυμίσω ότι στην πολύχρονη 
παρουσία της εφημερίδας μας έχουν 
θητεύσει πολλοί τοπικοί άρχοντες, αλλά 
κανένας δεν τόλμησε να στραφεί κατά 
των ΜΜΕ με αυτόν τον «φασιστικής 
έμπνευσης» τρόπο, ανεξάρτητα αν συμ-
φωνούσαν ή διαφωνούσαν με το δημο-
σιογραφικό περιεχόμενο του μέσου. 
Κανείς δε μας χειραγώγησε.
Με την επιλογή σας «του αποφασί-

ζω και διατάσσω» νομίζετε ότι μπορείτε 
να φιμώσετε και να χειραγωγήσετε ένα 
έντυπο και να κρύψετε την αλήθεια; 

Αυτή η «μαύρη εποχή» που «τα έσκια-
ζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλα-
βιά» έχει περάσει ανεπίστρεπτα και έχει 
καταδικαστεί στη συνείδηση του Ελλη-
νικού λαού. Αν δεν μπορείτε να αντα-
πεξέλθετε στον δημοκρατικό πολιτικό 
διάλογο, δε θα σας σώσει ούτε ο «οικο-
νομικός αποκλεισμός» της εφημερίδας.

Το θέμα δεν έχει μόνο την οικονομι-
κή του διάσταση αλλά πρωτίστως είναι 
θέμα δημοκρατικής λειτουργίας και κα-

ταπάτησης των δημοκρατικών θεσμών.
Κύριε δήμαρχε, 
στη νέα θητείας σας, σε αντί-

θεση με τα προηγούμενα χρόνια, 
ο αυταρχισμός και οι αντιδημο-
κρατικές επιθέσεις σε αντιπάλους 
αλλά και σε συμβούλους της συ-
μπολίτευσης τείνουν να γίνουν 
καθεστώς. Αλήθεια, με αυτή την 
τακτική νομίζετε ότι μπορείτε να 
καλύψετε την αδυναμία αντιμε-
τώπισης των πολλών συσσωρευ-
μένων προβλημάτων ή σας το 
έχουν επιβάλλει και γιατί; 

Η εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», 
να είστε σίγουρος ότι θα συνεχίσει να 
υπηρετεί τη σωστή ενημέρωση χωρίς 
συμψηφισμούς και «πληρωμένη» ενη-
μέρωση.

Άλλωστε ποτέ μέχρι σήμερα δεν επιβί-
ωσε οικονομικά από δημοτικές ή κρατι-
κές «χορηγίες» γιατί:

 • Η δύναμή μας είναι η επαγγελμα-
τική μας συνέπεια με την έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση.
 • Η δύναμη μας είναι η εμπιστοσύνη 

που έχουμε κατακτήσει μέσα στην Πα-
ριανή και Αντιπαριώτικη κοινωνία και 
έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον.
Η αντιδημοκρατική, αυταρχική συμπε-

ριφορά σας απέναντι στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» είναι αυτή που θα δυναμώ-
σει ακόμα περισσότερο τη στήριξη των 
αναγνωστών μας και όλων των δημο-
κρατών πολιτών, που με κάθε τρόπο 
μας στηρίζουν, και ανησυχούν γι’ αυτά 
τα επικίνδυνα έκτροπα. 

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
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Γλωσσικό 
ιδίωμα 
Λευκών 
(Μέρος 3ο)

Συνεχίζοντας την παρουσίαση λέξεων και φράσεων 
στο τρίτο μέρος του βιβλίου: «Το Γλωσσικό Ιδίωμα 
των Λευκών Πάρου», έκδοση του συλλόγου Λευ-
κιανών Πάρου της Αθήνας (Αθήνα 2004), συμπληρώ-
νονται από τον κ. Ευάγγελο Ν. Καστανιά τα παρακάτω, 
ώστε να γίνει η καταχώρισή τους από τους αναγνώ-
στες που επιθυμούν να έχουν συμπληρωμένο το Λευ-
κιανό λεξιλόγιο.

κακοσύνι (η), κακοσύνη, με αποβολή του άτόνου η. 
Κακοκαιρία. Πληθυντικός κακοσ’νές, κακοσύνες, με 
αποβολή του τονούμενου ι (υ) και ματαβίβαση του τό-
νου στο ε. Θαρρώ πως θα ‘χ’με κακοσύνι. Το γ’ρούνι  τ’ 
ακ’γώ τσαι μ’γκρίζ’ άστσ’μα (το γουρούνι το ακούω 
και μουγκρίζει άσκημα). (Σελ. 345).

καλαμάτσ`(το), καλαμάκι, με τροπή του κι σε τσι 
και αποβολή του άτονου ι. Μικρής ισχύος φουρνέλο 
που έβαζαν στα λατομεία (νταμάρια). Δε σπά’ (σπάει) 
με καλαμάτσια ιτ’τός (ετούτος) ο αγκρεμνός (βράχος), 
θέλι  δ’νατό φ’ρνέλο (φουρνέλο). (Σελ. 346).

καλαφατ’ζώ, καλαφατίζω, με αποβολή του τονού-
μενου ι και μεταβίβαση του τόνου του στο ω. Κα-
λαφατ’ζόμε (καλαφατίζομε), παρατ. ηκαλαφάτ’ζα, 
μέλλοντας θα καλαφατ’σώ και θα καλφατσού, 
αόρ. ηκαλαφάτ’σα. Απ’ τ’ χρόν’ πγιά θα καλα-
φατ’σού ’τσείνι (εκείνη) τ’ βάρκα.( Σελ. 346).

καλιβωτό (το), καλυβωτό, με αποβολή του άτονου 
υ. Κτίριο του οποίου το εσωτερικό των δυο απένα-
ντι μεγαλύτερων τοίχων είναι κυρτό και καταλήγει σε 
επίπεδη στέγη (δώμα). Μοιάζει δηλαδή με καλύβι. Δε 
νέχα (δεν είχα) μεγάλα δοκάρια τσ’ ήχτ’σα το ναχερ-
γιώνα (τον αχυρώνα) καλιβωτό. (Σελ. 346). 

κανατσεύγω, κανακεύω, με τροπή του κε σε τσε 
και ανάπτυξη γ μετά το υ (β). Και Κανατσ’ζώ (κα-
νακίζω) και κανατσάζω. Περιποιούμε, κολακεύω. 
Παρατ. ηκανάτσεβγα, μέλλ. θα κανατσέψω, αόρ. 
ηκανάτσεψα. Κανατσεύγι τ’ αφεντ’κό τ’, λες τσαι θα 
τονε κάμ’ Δ’μάρχο (Δήμαρχο). (Σελ. 350). 

Καντγιώ (η) Καντιώ, γυναικείο όνομα. Από το ιτα-
λικό candi=γλυκό. Τ`νηβγάλα (την έβγαλαν) Καντγιώ 
για τ` λαλά κι (τη γιαγιά της). (Σελ.  352).

κασ’δά, κασίδα, με αποβολή του τονούμενου ι και 
μεταβίβαση του τόνου του στο α. Βρόμα (κάσα*) και 
ιδιαίτερα στο τριχωτό του κεφαλιού. Έχι κασ’δά και 
ξ’νέται (ξύνεται) όλι  τ’ νώρα (όλη την ώρα) ο μαζά-
ρας. (Σελ. 358).  

κατσανό (το), φρύγανο με πυκνή φυλλωσιά που 
καίγεται εύκολα. Τέτοια φρύγανα υπάρχουν και στην 
περιοχή Πάτελα των Λευκών, και ίσως η  δημιουργία 
τους οφείλεται στη δύναμη του βοριά που φυσά στην 
περιοχή. Άμε (πήγαινε) να μαζέψ’ς λιγά (λίγα) κατσανά 
φ’ργάνα (φύργανα/φρύγανα) για προσάναμμα. (Σελ. 
362).

καύκαλα (τα), κτήματα που βρίσκονται σε μικρά 
εξογκώματα του εδάφους και είναι συνήθως γυμνά, 
σαν το κρανίο της κεφαλής (καύκαλο*) και είναι μικρής 
αξίας. Μπρε δε ναξίζ’νε (δεν αξίζουν) τίουτα (τίποτα) 
’τσ’νά (εκείνα) τα καύκαλα π’ ηγόρασε. (Σελ. 364).

καυκαλιθρά (η), καυκαλήθρα, με απόβολή του το-
νούμενου ι (η) και μεταβίβαση του τόνου στο α. Πλη-
θυντικός, καυκαλιθρές (καυκαλήθρες). Νοστιμότατο 
εδώδιμο χόρτο του βουνού. Ημάζωξα καμνιά μαεργιά 

(μαγειριά) καυκαλιθρές το πρωί. (Σελ. 364). 
κλάδα (η), μεγάλο κλαδί του αμπελιού. Άμα βλέπ’ς 

κλάδες στ’  αμπέλι, μη μπερ’μένις (μην περιμένεις) 
πολλά σταφ’λιά (σταφύλια). (Σελ. 382).

κλιδί (το), κλειδί, με αποβολή του άτονου ι (ει). Η 
πέτρα που τοποθετείται στη μέση της λιθόκτιστης κα-
μάρας (βόλτου, τόξου). Δγιάλεξε μνιά γερή πέτρα να 
τ’νε βάλουμε για κλιδί. (Σελ. 383).

κλ’ρά (η), κλήρα, με αποβολή του τονούμενου ι (η) 
και μεταβίβαση του τόνου του στο α. Παιδιά, απόγο-
νοι. Δε νέδε (δεν είδε) κλ’ρά στ’ ζωή τ’ ο μαζάρας, 
τσαι το ‘χε μεγάλο καμό (καημό). (Σελ. 384). 

κ’μπώμα, κούμπωμα, με αποβολή του τονούμενου 
ου και μετακίνηση του τόνου του στο ω. Σάξ’ (φτιάξε) 
το κ’μπώμα στο π’κάμ’σό σ’, γιαντα ’νί στραβό. (Σελ. 
387).

Κομνιανός (ο), Κομνηνός, με ανάπτυξη α μετά το ι 
(η). Ανδρικό όνομα. Μνοιάζ’ στο σάντ’λό (σάντουλος/
νονός) τ’, το γΚομνιανό (τον Κομνηνό). (Σελ. 392).

κοντομέρ’(η), κοντομέρη, με αποβολή του άτονου ι 
(η). Κοντομέρα (κοντή+ημέρα). Παραμονή γιορτής που 
εργάζονται τη μισή μέρα. Ημιαργία. Κοντομέρ’ αύριο, 
παραμονή τω Χ’στ’γέννω (των Χριστουγέννων). (Σελ. 
393). 

κρατάτσ’ (το), κρατάκι, με τροπή του κι σε τσι και 
αποβολή του άτονου ι. Μικρό κράτος. Ιμείς (εμείς) 
ειμέστα (είμαστε) ένα κρατάτσ`, δε μας υπολο-
ΐζ`(υπολογίζει) κανείς. (Σελ. 400). 

λαβύρνιθος (ο), λαβύρινθος, με μετάθεση γραμμά-
των και αποβολή του άτονου ι. Περίπλοκο, δυσνόητο 
ζήτημα. Μπρέ (μωρέ) δε γκαταλαβαίνω (δεν καταλα-
βαίνω)’γώ ’ντά (ίντα/τι) λέτε, γιάντα μνοιάζ’νε  με λα-
βύρνιθο. (Σελ. 409 και 775). 

Λαζαρ’νός (ο) και Λαζαρ’νούς, Λαζαρίνος, με 
απόβολή του τονούμενου ι και μεταβίβαση του τόνου 
του στο ο/ου. Επώνυμο. Ο Λαζαρ’νός εινί αξάδερφόζ 
ιμ’ (εξάδελφός μου). (Σελ. 156 και 409).

λακκώματα (τα), κτήματα που βρίσκονται σε μι-
κρές κοιλότητες της επιφάνειας του εδάφους και πα-
ρουσιάζουν δυσκολίες στην καλλιέργειά τους. ’Ησπ’ρε 
(έσπειρε) τα λακκώματα στ’ Απάτ’ (στο Απάτι), μα θαρ-
ρώ πως χαμένος θα πάει ο κόπος τ’. (Σελ. 410).              

λαχτίδ’ (το), λαχτίδι με αποβολή του ατόνου ι. Πή-
δημα, σάλτο. Πληθυντ. λαχτ’δγιά, λαχτίδια, με απο-
βολή του τονούμενου ι, μεταβίβαση του τόνου στο α 
και ανάπτυξη γ μετά το δ. Μ`ένα λαχτίδ` ηπέρασε το 
χαντάτσ` (χαντάκι) ο στσ’λόζ  ιμ’ (σκύλος μου). (Σελ. 
413).

λιγώνω, λιγώνω με αποβολή του άτονου ι. Πα-
στρεύω* το αμπέλι με το λίγος του φεγγαριού. Παρατ. 
ηλιγώνα, μέλλ. θα λιγώσω, αόρ. ηλιγούσα. Ηλι-

γούσα (λίγωσα) τ` αμπέλι ιμ’ ικθές (χθές). (Σελ. 415). 
Λεψ’νά (η), Ελευσίνα με αποβολή του αρχικού ε, 

τροπή του υσ σε ψ, αποβολή του τονούμενου ι και 
μεταβίβαση του τόνου του στο α. Ηδ’λέψε (δούλεψε) 
δγυο μ’νές (μήνες) στ` Λεψ’νά σκ’ (στις) ανασκαφές. 
(Σελ. 156 και 416).

λιουυργιά (τα), λιογύρια, με τροπή του ο σε ου 
(κώφωση), αποβολή του γ μεταξύ των φωνηέντων ο 
και υ, ανάπτηξη γ μετά το ρ και μεταβίβαση του τόνου 
του τονούμενου υ (το οποίο δεν αποβάλλεται), στο α. 
Ενικός: λιουύρ’*(λιογύρι). Με τα λιουυργιά που έχι  

στ’ Απάτ’ (Απάτι, τοποθεσία), βγάνι το λάδ’ κι (τις) χρο-
νιάς τ’ και περ’σσεύγι τσόλας (κιόλας). (Σελ.418).

λ’λ’δ’ζώ, λουλουδίζω, με αποβολή των άτονων 
ου, του τονούμενου ι και τη μετακίνηση του τόνου 
του στο ω. Και λ’λ’δγιάζω (λουλουδιάζω). Παρατ. 
ηλ’λούδ’ζα, μέλλ. θα λ’λ’δ’σώ και θα λ’λ’δ’σού, 
αόρ. ηλ’λούδ’σα. Ηλ’λ’δ’σάνε (ελουλούδισαν) οι 
σπάρτ’ (σπάρτοι) τσαι μ’ρ’δοκοπά (μυρίζει) ο τόπος. 
(Σελ. 419).

λιπάρ’ζμα (το), λιπάρισμα, με αποβολή των άτονων 
ι και τροπή του σ, προ του μ, σε ζ. Η εργασία της λί-
πανσης. Θένε (θέλουν) λιπάρ’ζμα τα ντέντρα (δένδρα), 
μα δε ναδγειάζω (δεν αδειάζω) ιτούτ’ τ’ βδομάδα. 
(Σελ. 422).

λιπάρω, λιπαίνω, με τροπή τις κατάληξης αινω σε 
αρω και αποβολή του άτονου ι.  Και λιπαίρνω, με 
ανάπτυξη ρ μετά το αι. Παρατ. ηλιπάρα, μέλλ. θα λι-

πάρω, αόρ. ηλιπάρ’σα. Ρίχνω λίπασμα στο χωράφι. 
Πρέπ’ να πά’ (πάω) να λιπάρω τ` αμπέλι, πρί να (πρίν 
να) πγιάσ’νε οι βροχές. (Σελ. 422).

(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 531

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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Ανεμογεννήτριες
Στην Αμοργό παρευρέθηκε το Σαββατοκύριακο 20-

21 Ιουνίου ο δήμαρχος Πάρου και πρόεδρος της Δη-
μοτικής Επιτροπής κατά των Ανεμογεννητριών, Μάρ-
κος Κωβαίος, ύστερα από πρόσκληση των Ενεργών 
Πολιτών Αμοργού ενάντια στις ανεμογεννήτριες.

Στην Αμοργό έλαβε μέρος σε διημερίδα ενημέρω-
σης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που διορ-
γανώθηκε υπό την αιγίδα του δήμου Αμοργού. Τον 
δήμαρχο συνόδεψε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Επι-
τροπής Πάρου για τις ανεμογεννήτριες, Σπύρος Μη-
τρογιάννης.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου από τον δήμο 
Πάρου: «[…] Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυ-
νε, αναφέρθηκε στο ιστορικό των ενεργειών του Δή-

μου Πάρου και της Δημοτικής Επιτροπής στον αγώνα 
ενάντια στην εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών 
Πάρκων στο νησί, και στη σύμπραξη με τους Δήμους 
Τήνου, Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την κοινή προσφυγή 
στο ΣτΕ ενάντια στην απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τα αι-
ολικά πάρκα.

Τέλος, εξέφρασε τη συμπαράσταση και την αλλη-
λεγγύη σύσσωμου του Παριανού Λαού στον αγώνα 
των Αμοργιανών, επισημαίνοντας ότι μόνο ενωμένοι 
και αποφασισμένοι, θα καταφέρουμε να αντιταχθού-
με στο σχέδιο να μετατραπούν οι Κυκλάδες σε βιο-
μηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας. Συγκεκριμένα, 
τόνισε «Εμείς, ονειρευόμαστε τα νησιά μας σύγχρο-
νους ευρωπαϊκούς προορισμούς, φάρους βιώσιμης 
ανάπτυξης. Με σεβασμό στην ιστορία, την πολιτιστική 

κληρονομιά και το μοναδικό περιβάλλον των Κυκλά-
δων, δηλώνουμε υπεύθυνα: ΝΑΙ στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη! – ΟΧΙ στην εκμετάλλευση! - ΝΑΙ στις ΑΠΕ! - ΟΧΙ 
στις ανεμογεννήτριες»

Διάκριση για 
το γυμνάσιο 
Παροικιάς

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώθηκε ο ψηφι-
ακός σχολικός διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στον Σχολικό 
και Διαδικτυακό Εκφοβισμό», με πολυάριθμες συμμε-
τοχές σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων. Ο διαγωνι-
σμός αποτελεί προϊόν κοινής πρωτοβουλίας του Διε-
θνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του British 
Council, με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στον διαγωνισμό φέτος, μετείχαν 299 ομάδες απο-
τελούμενες από 1.138 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ δημοτι-
κού και Α’, Β’, Γ’ γυμνασίου, σε σύνολο 116 σχολείων 
από όλη την Ελλάδα. Τιμητικό βραβείο για τη συμμε-
τοχή του απονεμήθηκε στο γυμνάσιο Πάρου για την 
πιο τεκμηριωμένη εργασία: «Stop Bullying, Η φωτο-
γραφία».

Από το γυμνάσιο Παροικιάς συμμετείχαν οι μαθήτρι-
ες: Αργυρού Κατερίνα Α1, Θαλασσοχωρίτη Χάρις Γ1, 
Ζουμή Κατερίνα Γ1, Παπαδάκη Μαρία-Αγάπη Γ4, Σιφ-
ναίου Μαριάντζελα Γ4, ενώ υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
ήταν ο κ. Στιβακτάς Κωνσταντίνος.

Τέλος, σε ανακοίνωση το σχολείο συγχαίρει την 
προσπάθεια των μαθητριών με τη συμμετοχή του συ-
ναδέλφου και εύχονται και άλλες επιτυχίες!

Τι γίνεται στον 
κόλπο της 
Παροικιάς;

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου στις 23/6/2020 
σχετικά με την εμφάνιση ρύπων στον κόλπο της Πα-
ροικιάς, δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Σεβόμενοι πλήρως το ενδιαφέρον και την ανη-
συχία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της 
Πάρου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εμ-
φάνιση σποραδικών ρύπων στην θαλάσσια περιοχή 
και ακτογραμμή της Παροικιάς, και τις ενέργειες από 
πλευράς του Δήμου Πάρου και των αρμόδιων αρχών 
για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Από τις 12/06/2020 οπότε και ενημερώθηκε για 
πρώτη φορά η Λιμενική Αρχή για την ύπαρξη μικρής 
έκτασης ρύπανσης στην παράκτια περιοχή της Πα-
ροικιάς, πραγματοποιούνται έλεγχοι στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή ενώ ενημερώθηκε άμεσα η αρμό-
δια Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Σύρου.

Ο Δήμος Πάρου προέβη σε περισυλλογή των ρύ-
πων από την ακτογραμμή και έκτοτε διενεργεί ελέγ-
χους και καθαρισμούς όπου απαιτείται, ενώ έχει 
προγραμματίσει δειγματοληψία και ανάλυση των θα-
λάσσιων υδάτων. Επίσης, το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με ειδική 
αντιρρυπαντική εταιρεία, διενεργεί συνεχείς έρευνες 
με ειδικό σκάφος και επεμβαίνει όπου και εφόσον 
απαιτείται σε καθαρισμό του θαλάσσιου χώρου.

Επιπλέον, στην περιοχή του ναυαγίου του ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΑΜΙΝΑ, το Λιμενικό Σώμα, με ειδικό αντιρρυπαντικό 
σκάφος, εκτελεί καθημερινές εργασίες καθαρισμού 
με διελεύσεις και χρήση απορροφητικών υλικών. Με 
εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών συντάσσεται δι-
κογραφία κατά των υπαιτίων. Στο πλαίσιο αυτό, διο-
ρίσθηκε πραγματογνώμονας – καταδυτικό συνεργείο, 
το οποίο διενήργησε αυτοψία στο ναυάγιο και λήψη 
δειγμάτων των πετρελαιοειδών ρύπων, ενώ ανάλογες 
ενέργειες έγιναν και από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Συγχρόνως, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κω-
βαίος, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. 
Γιάννη Πλακιωτάκη, τον ενημέρωσε για τον κίνδυνο 
θαλάσσιας ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής στο 
μέλλον και αιτήθηκε εκ νέου την ανέλκυση του πλοί-
ου ως οριστική λύση, ενώ ζήτησε συνάντηση μαζί 
του,  η οποία προγραμματίστηκε για τις 6 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον απαιτηθεί, οι 
εργασίες περιορισμού των πετρελαιοειδών ρύπων 
και καθαρισμού στην περιοχή γύρω από το ναυάγιο 
θα συνεχιστούν  και ως εκ τούτου, δεν συντρέχει κα-
νένας λόγος ανησυχίας για τους λουόμενους».

Το Σάμινα δεν ξεχνά...
Για το θέμα από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 

δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Για μια ακόμα φορά τα γεγονότα επιβεβαιώνουν 

ότι η λύση των προβλημάτων δεν είναι να τα βάζεις 
κάτω από το χαλί. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται 
ότι το δόγμα «το συμφέρον του τόπου είναι να ξεχά-
σουμε το ναυάγιο», που ήταν ακρογωνιαίος λίθος της 
πολιτικής της Δημοτικής Αρχής του Γ. Ραγκούση ήταν 
ανάληψη μεγάλης πολιτικής ευθύνης, που σημαδεύει 
τις εξελίξεις μέχρι σήμερα.

Γιατί «… το ναυάγιο φαίνεται να αποτελεί ενερ-
γό εστία ρύπανσης, καθόσον καθημερινά απε-
λευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον και απει-
λείται μεγαλύτερη υποβάθμιση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της προϊούσας 
διάβρωσης του, …». Αυτά αναφέρονται στη Διακή-
ρυξη 12/2019 της Δημόσιας Αρχής Λιμένων για τον 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανέλκυσης του ναυα-
γίου του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολι-
τικής Ι. Πλακιωτάκης είναι υπόλογος για την 
ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού που ήταν 
προγραμματισμένος για τις 27/1/2020.

Προφανώς οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος 
είναι διαχρονικές, αφού πάντα «έκλεινε το μάτι» στα 
εφοπλιστικά συμφέροντα και παρέβλεπε την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων.

Οι ευθύνες για την ρύπανση μικρής ή μεγαλύτερης 
έκτασης είναι δεδομένες. Ο ένοχος και οι συνεργοί 
του επίσης.
 • Απαιτούμε να συνεχίσει και να ενισχυθεί η παρου-

σία μέσων και μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης 
της όποιας ρύπανσης του κόλπου της Παροικίας, των 
ακτών της και της ευρύτερης περιοχής με την ευθύνη 
του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 • Απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση των διαδικα-

σιών για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανέλκυ-
σης του ναυαγίου.
 • Καλούμε το παριανό λαό να διεκδικήσει δυνα-

μικά την απομάκρυνση του ναυαγίου, την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος , την προστασία της 
υγείας κατοίκων και επισκεπτών πολύ περισσότερο 
τώρα, που εικάζεται ότι μετά την 20ετία η ιδιοκτήτρια 
εταιρία δεν θα έχει καμιά ευθύνη».
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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

καλοκαιρινή προσφορά

Τάξις και 
Ηθική!

Όλοι θυμόμαστε στο σήριαλ «το καφέ της Χαράς», 
τον θρυλικό δήμαρχο Περίανδρο Πώποτα ( Χ. Ρώ-
μας), στο φανταστικό χωριό της Αρκαδίας, Κολοκο-
τρωνίτσι.

Ο Πώποτας, προσπαθούσε να επιβάλει την αρχή: 
«Τάξις και Ηθική», καθώς ήταν πολέμιος του εκσυγ-
χρονισμού και θεωρούσε μόλυνση το νέο. Όλοι όμως 
θυμόμαστε ότι ο Πώποτας «θρυμμάτιζε» κάθε ηθική 
αξία και έκανε οτιδήποτε περνούσε από το χέρι του 
προκειμένου να γίνει το δικό του, και να περάσει τη 
δική του άποψη. 

Στην Πάρο του 21ου αιώνα έχουμε σήμερα μία δη-
μοτική αρχή που ενίοτε προσπαθεί για το καλύτε-
ρο. Δε μηδενίζω τίποτα και φυσικά επί των ημερών 
του σημερινού δημάρχου έχει γίνει μία προσπάθεια, 
άσχετα αν αυτή έχει πετύχει ή έχει πολύ δρόμο 
μπροστά της. Από την άλλη πρέπει να γράψω ότι η 
σημερινή δημοτική αρχή δε διαφέρει σε τίποτα από 

τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Θα υποστήριζα ότι είναι μία αντιγραφή της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, σε σμίκρυνση φυσικά στον 
δήμο μας.

Κύριο πρόβλημα του σημερινού δημάρχου είναι να 
είναι καθημερινά κεντρικό πρόσωπο σε ό,τι κι αν γί-
νεται στο νησί. Κάπως έτσι βγήκαν και τα ανέκδοτα 
για την ταυτόχρονη παρουσία του σε εκδηλώσεις, 
γάμους, κλπ. Από την άλλη έχει μία μανία σε κάθε 
έντυπο, σε κάθε ηλεκτρονικό Μέσο, σε κάθε ανα-
φορά που γίνεται να υπάρχει μία φωτογραφία του. 
Κάπως έτσι φτάσαμε πριν λίγα χρόνια να εκδώσει 
ο δήμος εφημερίδα, όπου μέσα σ’ ένα οχτασέλιδο 
έντυπο υπήρχαν 14 φωτογραφίες του! Επειδή είχα 
διαβάσει την ελληνική έκδοση της «Πράβντα», που 
ήταν όργανο της κεντρικής επιτροπής του Κουμουνι-
στικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, θυμούμαι 
καλά ότι τόσες φωτογραφίες του Μπρέζνιεφ, δεν 
υπήρχαν…

Ακόμα, ο δήμαρχος Πάρου έχει την αφέλεια να 
πιστεύει ότι όχι μόνο μπορεί να «σβήσει» οικονομι-
κά την εφημερίδα που εργάζομαι χρησιμοποιώντας 
κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, αλλά ακόμα ότι μπο-
ρεί να είναι και «αρχισυντάκτης» ειδήσεων σε μία 
εφημερίδα που έχει ιστορία πολλά χρόνια περισσό-
τερα από τη δική του ηλικία. Μόνο που η «Φ.τΠ.», 
δεν είναι απλά μία εφημερίδα, αλλά είναι αυτή στην 
οποία ανατρέχει κάθε ερευνητής για να μάθει την 
ιστορία του νησιού τα τελευταία 75 χρόνια… Αν κα-
ταλάβει την τελευταία πρόταση ο κ. δήμαρχος, ίσως 
τότε να κατανοήσει ότι η συγκεκριμένη εφημε-
ρίδα έχει δει να αλλάζουν δεκάδες δήμαρ-

χοι και άρχοντες της τοπικής διοίκησης –και 
όχι μόνο-, αλλά αυτή παραμένει μόνιμα στην 
ιστορία του τόπου!

Επειδή, η ιστορία του οικονομικού αποκλεισμού 
των δύο Μέσων (έντυπη και ηλεκτρονική «Φωνή της 
Πάρου» και «fi leleutheros.net»), περιλαμβάνει και 
προσωπικά την αφεντιά μου, να συμπληρώσω και 
κάτι άλλο. Ο «Fileleutheros» ήταν η πρώτη ηλεκτρο-
νική παραπολιτική έκδοση με αποκλειστικά παρια-
νές ειδήσεις στο διαδίκτυο. Το 2007 που ξεκίνησε, 
η παρακολούθηση ειδήσεων μέσω του διαδικτύου 
ήταν μόνο για τους μύστες της ηλεκτρονικής δημο-
σιογραφίας. 

Όσο και αν ακούγεται βαρύγδουπο έχω την πε-
ποίθηση ότι ο θεσμός της δημοκρατίας στο 
νησί μας αυτή τη στιγμή μπάζει νερά, καθώς 
η δημοτική αρχή επιμένει να επιδοτεί μηνιαίως τοπι-
κά ΜΜΕ πλην φυσικά «Φωνή» και «Φιλελεύθερο». 
Ακόμα, πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι όλοι οι 
δημοσιογράφοι –που καλά κάνει ο πολίτης και φω-
νάζει σε διαδηλώσεις «αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσι-
ογράφοι»- δεν είναι όλοι ίδιοι και δεν είναι 
όλοι με μισθούς τηλεοπτικών παρουσιαστών. 
Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δουλεύουν για 
το μεροκάματο, άσχετα των σπουδών και των γνώ-
σεων που μπορεί να έχουν, και δημοσιογράφοι που 
προσπαθούν για την είδηση προς τους αναγνώστες.

Τέλος, μία υπενθύμιση προς το αναγνωστικό κοινό. 
Ο οικονομικός αποκλεισμός των δύο Μέσων  
δεν εξυπηρετεί κανέναν. Τον λόγο πλέον έχουν 
οι πολίτες και οι πολιτικοί φορείς του νησιού, που θα 
κρίνουν αυτές τις επιλογές.

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ
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Ευχαριστήριο 
αιμοδοτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου», «Μαρία Ναυπλιώ-
τη», ευχαριστεί θερμά τα μέλη του, για την προσφορά 
τους στην εαρινή αιμοληψία, δίνοντας το παρόν στο 
κάλεσμα του συλλόγου μας, με 730 συμμετοχές, προ-
σφέροντας 656 φιάλες αίματος, καταρρίπτοντας κάθε 
προηγούμενη συμμετοχή και μάλιστα σε περίοδο παν-
δημίας.   

Αναλυτικότερα: Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 98 
φιάλες, Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς 379 φιάλες, 
Δήμος Αντιπάρου 61 φιάλες, Δημοτική Κοινότητα 
Μάρπησσας 118 φιάλες.  

Η εαρινή αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε από το Νο-
σοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με τη συνεργασία του 
Συλλόγου μας, σύμφωνα με τη σύσταση του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας για την πραγματοποίηση 
αιμοδοσιών σε χώρους εκτός νοσοκομείων, χωρίς συ-
νωστισμούς. Κατά τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας  τη-
ρήθηκαν οι κανόνες υγιεινής και τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς και η 
απολύμανση των χρησιμοποιούμενων χώρων.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους εθελοντές αιμοδό-
τες μας, που έδωσαν δυναμικά το παρών στηρίζοντας 
αυτές τις δύσκολες στιγμές τους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη για αίμα, δίνοντας ταυτόχρονα ελπί-
δα και ζωή. Για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου 
μας, συνέβαλαν και τους ευχαριστούμε θερμά: 

- το Κλιμάκιο Αιμοληψίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία» 

- τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ναού Παντάνασ-
σας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Αρχίλοχος», τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου 
Αντιπάρου και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πάρου, 
για την ευγενική παραχώρηση των χώρων που πραγ-
ματοποιήθηκαν οι αιμοληψίες

- το Δήμο Πάρου και την Υπηρεσία Καθαριότητας 
- την ΚΔΕΠΑΠ 
- την Κοινοπραξία Ferry-boat Αντιπάρου 
- τα ΜΜΕ και Κοινωνικής Δικτύωσης
- όλους όσοι πρόσφεραν και βοήθησαν για την επί-

τευξη του ιερού αυτού σκοπού.

Τοπικές ειδήσεις

Παλιές ιστορίες 

Πρόσφυγες 
στην Παροικιά

Πριν την ανέγερση του Κέντρου Υγείας και προτού 
ανοιχτεί ο δρόμος προς τη Νάουσα, το 1937, υπήρχε 
μια μεγάλη χωράφα από το σημερινό Κ.Υ. που έφτανε 
μέχρι το ποτάμι στη διασταύρωση του περιφερειακού, 
όπου είχε τότε μέσα τους ρωμαϊκούς τάφους. Αυτούς 
που τώρα έχουμε μπροστά στο μουσείο.

Το 1926 ο Δελαγραμμάτης Ναυπλιώτης, που ήταν 
ενεργό στοιχείο της Παροικιάς, περνούσε με το μπα-
στούνι του κάτω από την κοινότητα. Η κοινότητα τότε 
ήταν απέναντι από το σπίτι του Βάλληνδρα, πίσω από 
το ΚΑΠΗ, και ήταν μαζεμένοι οι πρόσφυγες. Οι παρια-
νοί δεν τους είχαν δει με καλό μάτι. Όταν τους είδε 
μαζεμένους ο αείμνηστος Ναυπλιώτης, τους λέει: «Τι 
κάνετε ρε παιδιά εδώ;». Εκείνοι του απάντησαν: και 
του λένε «κε Ντελαγραμμάτη, είμαστε εδώ μια βδο-
μάδα και ο πρόεδρος μαζί με τα μέλη σκέπτονται να 
δούνε πού να κάνουνε τον προσφυγικό συνοικισμό, 
στα Κακάπετρα ή στα Λιβάδια».

Τότε ο Ναυπλιώτης πήρε τρεις από τους πρόσφυγες, 
ένας εξ αυτών ο Κουτσουράκης ο οποίος αναφέρει το 
γεγονός, μπήκαν στην κοινότητα όπου πρόεδρος ήταν 
ο καπετάνιος Μιχάλης Ζησιμόπουλος και ρωτάει τον 
Ναυπλιώτη: «Καλώς τον Ντελαγραμμάτη, ποιος καλός 
καιρός σε έφερε κατά δω;». Ο Ναυπλιώτης του απά-
ντησε: «Δεν με έφερε καπετάν Μιχάλη κανένας καλός 
καιρός. Με έφερε η αγανάκτηση να βλέπω τους πρό-
σφυγες, τα αδέρφια μας, τους κατατρεγμένους από 
τη Μικρά Ασία να περιμένουν από κάτω πότε θα απο-
φασίσετε εσείς που θα κτιστεί ο προσφυγικός συνοι-
κισμός». Ο καπετάν Μιχάλης του είπε: «Εσύ πού μας 
λες Ντελαγραμμάτη. Στα Κακάπετρα ή στα Λιβάδια;». 
Ο Ναυπλιώτης απάντησε: «Ούτε στο ένα ούτε στο 
άλλο. Να τους βάλετε στη χωράφα της Εκατονταπυ-
λιανής, να τους έχω και γείτονες!».

Ο Δελλαγραμμάτης Ναυπλιώτης φιλάνθρωπος και 
ελεήμων και παρότι είχε μεγάλη οικογένεια πάντα 
προσπαθούσε να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Όταν πέ-
θανε το 1939 σε ηλικία 49 ετών, οι πρόσφυγες ήρθαν 
πρώτοι για να σταθούν δίπλα στη χήρα Ναυπλιώτενα.

Τα σπίτια ήταν δίδυμα. Αν ήταν από τρία άτομα και 
πάνω παίρνανε ένα σπίτι που είχε χολ, κουζίνα και 
σάλα. Τα τρία πρώτα ήταν για πολυμελή οικογένεια 
και άλλα τρία για μονομελή οικογένεια, μονόχωρο με 
το τζάκι κάτω στο δάπεδο, και όχι όπως τα παριανά 
που ήταν στον τοίχο και εκεί μαγείρευαν. Και, 7ο και 
8ο πολυμελές. Σύνολο 16 οικογένειες. Οι οικογένειες 

ήταν: Στο 1ο σπίτι ο Χατζής (γιατί είχε πάει στα Ιε-
ροσόλυμα), Πανάς Βεργούλης (το όνομα), σύζυγος 
Δέσποινα. Στο 2ο σπίτι διέμενε ο Κωνσταντίνος Κλα-
δάκης, σύζυγος Ελένη. Στο 3ο σπίτι ήταν η οικογένεια 
του Απόστολου Λαγού, σύζυγος Κλεονίκη. Η μία κόρη 
του η Μαριώ παντρεύτηκε κι έμεινε στη Νάουσα. Το 
4ο σπίτι του Ιωάννη Λαγού, σύζυγος Δέσποινα, το επό-
μενο ήταν του Καπλάνη γνωστό ως σπίτι της Καπλά-
νενας και δίπλα του ο Κωνσταντίνος Καραντζάς. Στο 
επόμενο ο Ναουσαίος, Βαγγέλης Αιγινήτης, σύζυγός 
του η Μικρασιάτισσα Ευθυμία, το από δίπλα ήταν του 
Δημητρίου Κυπραίου, σύζυγος Διαμαντώ Βαζουράκη* 
και οι δύο Μικρασιάτες. Απέναντι έμεναν ο Γιαννακός 
Επιτροπάκης σύζυγος Ουρανία και πίσω ήταν το σπί-
τι του Νικόλαου Κουτσουράκη σύζυγος Ρηνιώ. Πάρα 
δίπλα ήταν ένα άλλο το οποίο ήταν του Στυλιανού 
Κρητικού, σύζυγος Δέσποινα και δίπλα τους ένα σπίτι 
χωρισμένο στα δύο από δυο αδέρφια. Στο πρώτο διέ-
μενε ο Φώτης Βαζουράκης* με τη σύζυγό του Φώτω, 
το γένος Ι. Κουτσομήτρου και στο δίπλα ο Στέλιος ο 
Βαζουράκης με τη σύζυγό του Ελένη, το γένος Νικ. 
Κατζαμπά. Στα πιο κάτω σπίτια ήταν οι οικογένειες του 
Μανώλη Χαραλάμπους, σύζυγος Δέσποινα Βαζουρά-
κη και στο άλλο ήταν ο Σεραφείμ Ταλόγλου, σύζυγος 

Βασιλεία, το γένος Μουτάφη, η οποία έχει μείνει στην 
ιστορία για την φράση της «φύγαμε και αφήσαμε τη 
λάμπα αναμμένη…». Από κάτω ήταν τα σπίτια της χή-
ρας Βασιλικώς Καλαϊντζή και δίπλα από πίσω ήταν η 
χήρα Τριανταφυλλιώ η οποία έκανε και μάγια. Πέθα-
νε στο κρεβάτι σκουληκιασμένη. Και τέλος, άλλα δύο 
μονόχωρα σπίτια, στο ένα έμενε ο Δημητρώς Καλαϊ-
ντζής, με τη σύζυγό μου Αγγελικώ και στο από πίσω ο 
Κωνσταντίνος Κουτσουράκης, σύζυγος Μακρίνα. Όλοι 
σκεπαστήκανε εκεί κι έτσι έμεινε γνωστό σήμερα, ως 
ο προσφυγικός συνοικισμός.

Πολλοί από τους παραπάνω πήγαν πρώτα στη Νά-
ουσα και στη συνέχεια έμειναν στον συνοικισμό. Ήταν 
απ’ όλη την Μικρά Ασία. Η Δέσποινα Ιωάννου Λαγού 
ήταν από την Έφεσο όπως και η Φώτω Βαζουράκη. 
Από το Μπουντρούμ, την αρχαία Αλικαρνασσό, ήταν 
τα αδέρφια Λαγού.

* Το πραγματικό επώνυμο των Βαζουράκη ήταν 
Μπαζιουρούκη. Η οικογένεια άλλαξε το επώνυμό της 
στην Πάρο για απλούστευση, δεδομένου ότι οι Παρια-
νοί το μπέρδευαν και το πρόφεραν λάθος.

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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Προσλήψεις 
στους δήμους

Στις αρχές του Ιουλίου θα δημοσιευτεί –με χαρακτη-
ριστικά μεγάλη καθυστέρηση– η πολυ-αναμενόμενη 
Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για 36.500 θέσεις του 
προγράμματος της νέας Κοινωφελούς Εργασίας.

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κό-
στος αντιστοιχεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και 
όχι περισσότερα από 547,63 ευρώ μηνιαίως, 
για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Ακόμα, με την 
τελευταία τροποποίηση προβλέπεται υποχρεωτική κα-
τάρτιση 150 ωρών για τους ωφελούμενους ηλικίας 

μέχρι 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους από 55 
ετών και πάνω είναι προαιρετική. Οι προσληφθέντες 
θα εργαστούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιό-
τητας:

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς 
τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο-
δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η 
καθαριότητα,

- Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκ-
παίδευσης,

- Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσι-
ών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Δι-
οίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη 

λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
- Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλό-

τητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και 
οικοσυστημάτων,

- Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
- Μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
- Πρόληψη φυσικών καταστροφών,
- Πρώτες βοήθειες,
- Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,
- Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.
Σημειώνεται ότι οι 599 από τις θέσεις είναι αθλητι-

κού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως γυμναστές.
Τέλος, για τον δήμο Αντιπάρου προβλέπονται 

19 θέσεις και για τον δήμο Πάρου 46 θέσεις. 

Ο δήμος Πάρου 
για τους 
εκπαιδευτικούς

Από τον δήμο Πάρου –μέσω του αρμόδιου αντιδη-
μάρχου, Β. Ρούσσου- δημοσιοποιήθηκε απάντηση σχε-
τικά με το θέμα που έχουν θέσει οι εκπαιδευτικοί στο 
νησί μας και παρουσιάσαμε αναλυτικά σε προηγούμε-
νο φύλλο μας, για την παροχή κινήτρων.

Η απάντηση του δήμου Πάρου, έχει ως εξής:
«Σχετικά με το ζήτημα των εργαζόμενων εκπαιδευ-

τικών, ο Δήμος Πάρου ενημερώνει ότι από την πρώτη 
στιγμή έχει εκδηλώσει έμπρακτα την πρόθεσή του να 
ικανοποιήσει το αίτημα τους για την παροχή κινήτρων, 
σε εφαρμογή του ν.4512/2018.

Συγκεκριμένα, ήδη με τη σύνταξη του Σχεδίου Προ-

ϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, και με την 
υπ’ αρ. 5/09-12-2019 απόφαση της εκτελεστικής 
επιτροπής του Δήμου Πάρου, η Δημοτική Αρχή είχε 
εξασφαλίσει τη δημιουργία σχετικού κωδικού  με αρ-
χική πίστωση 15.000 €. Στη συνέχεια, την Παρασκευή 
20/12/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία την εγγραφή στον προϋπολογισμό 
ποσού ύψους 100.000 ευρώ για τους 140 αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικούς και δόθηκε εντολή υλοποίησης 
της στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Στις 01/04/2020, στην πρώτη εκ νόμου υποχρε-
ωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, όπου και 
αποτυπώνεται το πραγματικό μεταφερόμενο χρημα-
τικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, με απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, 
εξασφαλίστηκε και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 
85.000 €, στον σχετικό κωδικό.

Κατόπιν τούτου, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Πάρου, ως όφειλε, με έγγραφό της στα συναρμόδια 
Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, αναζήτη-

σε κατευθυντήριες οδηγίες και διευκρινήσεις για τη 
σύννομη απόδοση των προβλεπόμενων παροχών και 
τον ορθό τρόπο εκταμίευσης του ποσού, με σκοπό την 
επίλυση του συγκεκριμένου υπηρεσιακού ζητήματος. 
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της δια-
φάνειας και λογοδοσίας, φρόντιζε να κρατάει συνε-
χώς ενήμερους τους εκπροσώπους των δασκάλων, 
για τη διαδικασία και τις κινήσεις του Δήμου πάνω 
στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Δήμος Πάρου εργάζεται επί τη βάσει την αρχών 
της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, στο 
πλαίσιο των νόμων, και με γνώμονα πάντα το δημόσιο 
συμφέρον. Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών και παραμένουμε στο πλευρό 
τους σε αυτό τον αγώνα για τη διασφάλιση καλύτε-
ρων συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής τους. Ωστόσο, απαιτείται υπευθυνότητα και 
μεθοδικότητα στην υλοποίηση κάθε απόφασης, και 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, προς αποφυγή δυ-
σμενών εξελίξεων».

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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Η διαφορά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 είναι 
πολύ μεγάλη αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έδω-
σε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας, εισήλ-
θαν στη χώρα μας 37.600 ταξιδιώτες, έναντι 982.000 
ταξιδιωτών τον Απρίλιο του 2019. Δηλαδή, η πτώση 
άγγιξε το 96,2%! Ομοίως τα ταξιδιωτικά έσοδα τον 
Απρίλιο του 2020 ανήλθαν στα 7 εκατομμύρια ευρώ, 
έναντι 544 εκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο Απρί-
λιο. Πρόκειται για πτώση που αγγίζει το εκπληκτικό 
99%!

Η ύφεση στην οικονομία
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να 

είναι σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές από 7,1% 
έως 12,5% ως απόρροια της πανδημίας του κορονο-
ϊού.

Σύμφωνα με τα σενάρια των αναλυτών της οικο-
νομίας το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9,5%, 
ενώ η απασχόληση θα περιοριστεί κατά 4,1%. Υπάρ-
χουν ακόμα σενάρια στις οικονομικές εφημερίδες της 
χώρας μας που δημοσιεύουν κι ένα ακόμα πιο απαι-
σιόδοξο σενάριο, που κάνει λόγο για δραματική συρ-
ρίκνωση της οικονομίας κατά 12,5%, καθώς και πε-
ριορισμό της απασχόλησης κατά 5,4%. Αξίζει πάντως 
να σημειωθεί ότι η επίσημη εκτίμηση της Κομισιόν για 
την ελληνική οικονομία προβλέπει ύφεση 9,7% για το 
2020 και ανάπτυξη 7,4% για το 2021. Από την πλευρά 
της, η ελληνική κυβέρνηση αναμένει συρρίκνωση του 
ΑΕΠ, η οποία θα κυμαίνεται από 5% έως 10%.

Η «ένεση» του κοινωνικού τουρισμού
Τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ από 

10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ και υπερδιπλασιασμό 
των ωφελουμένων από 140.000 σε 300.000 προβλέ-
πει μεταξύ άλλων το νέο, ενισχυμένο και διευρυμένο 
πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021 
που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα υπάρχει για πρώτη φορά ειδική 
πρόνοια επιδότησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για 
τους δικαιούχους του προγράμματος δημιουργώντας 
ισχυρά κίνητρα για διακοπές στην νησιωτική Ελλάδα, 
στα νησιά καθώς μέχρι τώρα επιδοτούνταν μόνο η δι-
αμονή στα τουριστικά καταλύματα. Αυξάνεται επίσης 
η συμμετοχή του ΟΑΕΔ στο κόστος διαμονής και πα-
ράλληλα μειώνεται η συμμετοχή των δικαιούχων σε 
όλα τα ξενοδοχεία.

Ακόμη αυξάνεται η επιδότηση για διαμονή στα ξενο-
δοχεία 2-5 αστέρων με πρωινό και διατηρείται το ει-
δικό πλαίσιο για κοινωνικό τουρισμό (10 διανυκτερεύ-
σεις, μηδενική ιδιωτική συμμετοχή) στα νησιά Λέσβο, 
Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω ενώ εντάσσεται σε αυτό, για 
πρώτη φορά, ο νομός του Έβρου. Επιπλέον, αυξάνεται 
κατά 20% η μέγιστη διάρκεια των διανυκτερεύσεων 
του προγράμματος από 5 σε 6 βράδια, μειώνεται η 
υποχρεωτική διαθεσιμότητα των κλινών το καλοκαίρι 
και τις εορτές στο 25% και δίνεται διπλή μοριοδότηση 
και καλύπτονται πλήρως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 
ΑΜΕΑ.

Τέλος, παρατείνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου το 

υφιστάμενο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2019-
2020 και οι εναπομένουσες 113.000 επιταγές κοινω-
νικού τουρισμού προκειμένου να αξιοποιηθούν και 
αυτές, ενώ το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 
2020-2021 θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνί-

ες γέννησης από 31/12/2002 έως και 31/12/2017, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πο-
λιτών.

- Τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλά-
χιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε 
χηρεία.

- Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

- Οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» ανη-
κόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωμα-
τική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περί-
πτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή 
προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχε-
τική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαι-

ολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του 
άρθρου 6.

- Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή 
νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενι-
κά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική 
μέριμνα και επιμέλεια. Επίσης, σε περιπτώσεις συζύ-
γων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του 
προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμε-
νος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση όπως θα 
ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλ-
λονται προς το υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά 
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.
gov.gr από 29/6/2020 έως και 5/7/2020, με τη χρή-
ση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Σε περίπτωση 
υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνε-
ται υπόψη. Επίσης, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλ-
λονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην 
παρούσα Πρόσκληση, ενώ μετά τη λήξη της προθε-
σμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων. Η αίτηση 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’/75) για τα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται σε αυτήν και η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ακόμη, η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά 
εξουσιοδότηση προς το υπουργείο Τουρισμού για τη 
χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του απο-
κλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας. Σημειώνε-
ται πως για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν οι 
κωδικοί taxisnet του δικαιούχου, το ΑΜΚΑ του και τα 
ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του αν πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στην αίτηση.

Πρώτο θέμα

«Βουτιά» εσόδων  
στον τουρισμό
Κατακόρυφη πτώση σημειώθηκε, λόγω των απαγορεύσεων ελέω της πανδημίας 
τον Απρίλιο 2020 σε ό,τι αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην 
Ελλάδα.
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Για περιπτώσεις αναπηρίας είναι απαραίτητο να επι-
συναφθεί πιστοποιητικό σε ισχύ από αρμόδιο Δημό-
σιο φορέα για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/
ωφελούμενου και για την αναγκαιότητα συνοδείας 
όπου απαιτείται. Επιπλέον, όπως τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 
απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφό-
σον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλλει αίτη-
ση ένταξης στο πρόγραμμα. Κριτήριο για ένταξη στο 
πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι 
έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την 
προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο. Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης, με τον 
κ. Χάρη Θεοχάρη να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στην ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής 
κίνησης, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου.

Προσοχή στα σύνορα
Φέτος, είναι σαφές, ότι όποια κι αν είναι η τουριστι-

κή κίνηση προς τη χώρα μας, οι περισσότεροι αλλο-
δαποί τουρίστες προτιμούν τα χερσαία σύνορα για να 
εισέλθουν στην Ελλάδα διότι θεωρείται περισσότερο 
ασφαλής υγειονομικά.

Όμως η πανδημία του κορονοϊού έχει ανησυχήσει 
και τους τελωνειακούς που ζητούν υγειονομικά κλι-
μάκια σε κάθε συνοριακό σταθμό για να αυξηθούν τα 
δειγματοληπτικά τεστ. Το άνοιγμα των συνόρων της 
Ελλάδας με τη Βουλγαρία στις 15 Ιουνίου και το επερ-
χόμενο άνοιγμα των υπολοίπων χερσαίων συνορια-
κών σταθμών στη Βόρεια Ελλάδα, μοιραία προκαλεί 
ανησυχία για το ενδεχόμενο εισόδου κρουσμάτων κο-

ρονοϊού. Μέχρι στιγμής, στο τελωνείο του Προμαχώνα 
διενεργούνται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους 
τουρίστες που έρχονται από Βουλγαρία, Ρουμανία 
και Σερβία και οι οποίοι στη συνέχεια αναχωρούν για 
τον προορισμό τους χωρίς να τίθενται σε καραντίνα. 
Ωστόσο, οι τελωνειακοί θεωρούν ότι πρέπει να αυ-
ξηθούν τα υγειονομικά κλιμάκια που διενεργούν τους 
ελέγχους, καθώς αναμένεται το επόμενο διάστημα να 
ανοίξουν και οι υπόλοιποι συνοριακοί σταθμοί.

Σημειώνουμε ακόμα ότι οι τουρίστες από τη Σερβία 
περνούν τα σύνορα στον Προμαχώνα με προφορική 
εντολή. Στο πρακτορείο ειδήσεων «Sputnik», ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων 
Ελλάδας (ΟΤΥΕ), Δημήτρης Τριμπόνιας είπε: «Το βασι-
κότερο για εμάς, λόγω της πανδημίας, είναι πως πρέ-
πει να υπάρχει κλιμάκιο υγειονομικό σε κάθε μεγάλο 
σταθμό και να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για 
να μην έχουμε αύξηση κρουσμάτων από τους ταξι-
διώτες που έρχονται». Επίσης, τόνισε ότι στους συνο-
ριακούς σταθμούς έχουν ληφθεί τα μέτρα προστασίας. 
Όμως, επανέλαβε ότι «δεν είναι αρκετά». «Θα πρέπει 
να υπάρχουν υγειονομικά κλιμάκια για να κάνουν 
ελέγχους για να μπορέσουμε να λάβουμε έγκαιρα μέ-
τρα» εξήγησε.

Οι Γερμανοί…
Τον πλέον καθοριστικό ρόλο για την τουριστική κί-

νηση στη χώρα μας θα διαδραματίσει η γερμανική 
αγορά, αφού αποτελεί την «πρωταθλήτρια» δεξαμενή 
εισπράξεων στην Ελλάδα.

Πέρυσι ήρθαν στην Ελλάδα 4,026 εκατομμύρια γερ-
μανοί τουρίστες, αποτελώντας το 13% των συνολι-
κών αφίξεων, ενώ οι εισπράξεις ήταν 2,959 δισ. ευρώ 
(17%). Είχαν μέση κατά κεφαλή δαπάνη 735 ευρώ, με 
μέση δαπάνη διανυκτέρευσης τα 79 ευρώ και μέση 
διάρκεια παραμονής τις 9,3 ημέρες. 

Πιο χαμηλά ο πήχης…
Σύμφωνα με το liberal.gr «η έξαρση νέων κρου-

σμάτων σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων η κυριό-
τερη τουριστική δεξαμενή της Ελλάδος, η Γερμανία, η 
εξαιρετικά περιορισμένη πληρότητα στις πτήσεις από 
το εξωτερικό στην πρώτη εβδομάδα του ανοίγματος 
που δείχνει μικρή διάθεση για αεροπορικά ταξίδια».

Επίσης -και αυτό είναι μία πραγματικότητα- η αε-
ροπορική αγορά της χώρας μας άνοιξε με πολύ λίγα 
δρομολόγια και μισογεμάτα αεροπλάνα (περίπου 50% 
-55% οι πληρότητες). Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα 
των πρώτων ημερών από την επανέναρξη των δρομο-
λογίων, ενώ πλέον όλο το focus για τον τουρισμό θα 
εστιαστεί στον μήνα Ιούλιο, όταν θα ανοίξει η αεροπο-
ρική σύνδεση προς τα νησιά και όλους τους τουριστι-
κούς προορισμούς.

Την πρώτη εβδομάδα της επανέναρξης των διεθνών 
δρομολογίων, ο μέσος όρος επιβατών ήταν μόλις 
11.000 την ημέρα, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό 
ήταν μεταξύ 85 έως 100.000. Όπως δηλώνουν 
στελέχη της αεροπορικής αγοράς, η επανέναρξη 
των δρομολογίων και το «ρολάρισμα» των ταξιδιών 
-ύστερα από τρεις μήνες όπου άλλαξαν τα πά-
ντα παγκοσμίως και ο φόβος έχει μεταγγιστεί 
στον κόσμο- θα είναι μια δύσκολη, επίπονη και μα-
κρά διαδικασία. 

Τέλος, παράγοντες του τουριστικού κλάδου θεω-
ρούν εντελώς χαμένο και τον Ιούλιο, οπότε 
όλο το ενδιαφέρον πέφτει στο δίμηνο Αυγού-
στου – Σεπτεμβρίου, περίοδος που θα κρίνει το 
κατά πόσο θα «σωθούν» κάποια έσοδα φέτος.

Πρώτο θέμα
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Η επικοινωνία 
αναζητεί 
σωσίβιο 
σωτηρίας

Μια πρωτόγνωρη κατάσταση προέκυψε στην επι-
κοινωνία και νέες συνθήκες δημιουργήθηκαν, μετά 
το πρώτο σοκ από την πανδημία. 

Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα και οι εξελίξεις 
είναι τόσο ρευστά, που η δημιουργία 

διαφορετικών σεναρίων, από πλευράς προσωπι-
κής, επιχειρηματικής και πολιτικής 

επικοινωνίας είναι πλέον, μια καθημερινή αβεβαιό-
τητα. Σε αυτή τη νέα εποχή της 

επικοινωνίας, επικρατεί επιφυλακτικότητα και 
απαιτείται ευελιξία προσαρμοστικότητα και συνεχή 
παρακολούθηση και πρόβλεψη, με τις συνθήκες που 

καθημερινά διαμορφώνονται. 
Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα, αρχής γενομέ-

νης, από την προσωπική επικοινωνία μας. Ο εναγκα-
λισμός, ο δια χειραψίας χαιρετισμός, και άλλες τρυ-
φερές στιγμές των ζευγαριών, αποτελούν παρελθόν. 
Πρωτόκολλα υγείας ακόμη και σε οίκους ανοχής! 
Ούτε λόγος για πάρτι, λουλουδοπόλεμο σε πολιτι-
στικά κέντρα, στριμωξίδι σε χώρους αναψυχής. «Πα-
γώσαμε» ως έλλογα όντα και μαζί μας «πάγωσε» η 
αγορά και το σύμπαν ολόκληρο. Στις επιχειρήσεις, 
οι νέοι τρόποι εργασίας που ήρθαν στο προσκήνιο, 
άλλαξαν και την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών. 
Το γνωστό σε όλους μας creative brain storming, 
δημιουργικό ανακάτεμα ιδεών, που απαιτεί φυσική 
παρουσία, γίνεται πολύπλοκο και χρονοβόρο, μέσω 
των νέων μέσων επικοινωνίας. Οι τηλεδιασκέψεις 
δίνουν και παίρνουν. Στις εταιρίες επικοινωνίας και 
διαφήμισης, στις οποίες εμπεριέχεται σε μεγάλο 
βαθμό, η προσωπική επαφή, η αμεσότητα της πλη-
ροφορίας, ο διάχυτος ενθουσιασμός, δίνουν τη θέση 
τους, στην ψυχρή και αποδυναμωμένη κουλτούρα, 
του messenger και του skype. 

Απλά, κατ’ ευφημισμόν έχει ονομαστεί σαν smart 
working. Τα κλειστά, για περισσότερο από εβδομή-
ντα μέρες, καταστήματα και η φοβία της κυκλοφορί-
ας των πολιτών με το άνοιγμα τους, δημιούργησαν 
μια νέα πραγματικότητα. Νέες αγοραστικές συμπερι-
φορές έχουν διαμορφωθεί, τόσο στο on line όσο και 
στο off line εμπόριο, με κερδισμένο όλων, το on line. 
Ακόμη και στις κρατικές υπηρεσίες είδαμε τεράστιες 
επικοινωνιακές αλλαγές, πολλές φορές και «βίαιες», 
λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται σε όλα 
τα επίπεδα, στην επικοινωνία των 

ανθρώπων, ανά της γης. Η αβεβαιότητα, μαζί με 
τα αυξημένα απαγορευτικά, σε κάθε μας βήμα, από 
ταξίδια, διακοπές, κυκλοφορία με τα μαζικά μέσα, 
ακυρώσεις πολλών events ακόμη και γάμων, τα πά-
ντα στον χώρο της επικοινωνίας, επανακαθορίζονται.

Η χαρτογράφηση των νέων κανόνων επικοινωνί-
ας, είναι αδύνατη. Τα γνωστά μας brands, οι μάρκες 
που ζουν μαζί μας, θα πρέπει να ξανασκεφτούν τη 
στρατηγική επικοινωνίας, που θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν από σήμερα. Θα πρέπει να περάσουν το 
μάρκετινγκ και την επικοινωνία, σε στρατηγικές είτε 
χαμηλών τιμών, hard selling, είτε στη γνωστή στρα-
τηγική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με αυτά 
τα «κουστουμάκια» επικοινωνίας θα πρέπει να ντύ-
σουν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους. Τα δύσκολα 
στην επικοινωνία, είναι μπροστά. 

Το πρώτο στάδιο της πανδημίας, έφερε αρκετό 
«μούδιασμα» και φόβο. Μπαίνουμε σε μια επόμενη 
φάση με πλοηγό την ελπίδα και τους «ειδικούς» της 
υγείας. Η διατάραξη της κανονικότητας και  στην 
πολιτική επικοινωνία και ποιος θα είναι ο νέος ρό-
λος της σε τέτοιες πρωτοφανείς συνθήκες, είναι 
στο επίκεντρο του πολιτικού μας συστήματος. Όλα 
τα γνωστά και δοκιμασμένα εργαλεία επικοινωνίας, 
όπως η προσωπική επαφή, οι συγκεντρώσεις και 
άλλα, έχουν ακυρωθεί, ενώ παράλληλα οι γνώσεις 
των περισσότερων πολιτικών στη χρήση των νέων 
μέσω επικοινωνίας, είναι «νηπιακού» επιπέδου. Ανα-
ζητούνται νέοι τρόποι επικοινωνίας με τους πολίτες, 
προς άγραν ψήφων. 

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ 

Η κοινοπραξία φέρι μπόουτ στο πορθμείο Αντιπά-

ρου – Πούντας Πάρου, ανακοίνωσε τα δρομολόγιά 
της από 21 Ιουνίου 2020.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 
- 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 - 

22:30 – 23:15 – 00:15
Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 
- 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 - 
22:45 – 23:30 – 00:30.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Κτίριο 
Αγροτικής: 
Χάθηκε η 
πρώτη μάχη

Ένα κτήριο «σημαία» για την Παροικιά και για όλη 
την Πάρο, που είχαμε την εντύπωση μετά τις διαβε-
βαιώσεις ακόμη και στα προεκλογικά φυλλάδια του 
δημάρχου ότι μας ανήκει, αποδεικνύεται μετά την από-
φαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Σύρου, ότι όχι 
μόνον δεν είναι έτσι, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Ήμασταν βαθιά νυχτωμένοι και είχαμε φτάσει στο 
σημείο να διεκδικούμε ενοίκια για κάτι που τελεσίδικα 
δεν ήταν δικό μας. Από το 2016 ήδη με δελτία τύπου 
ο δήμος Πάρου ανακοίνωνε ότι το κτήριο «αποδόθη-
κε στο Δήμο Πάρου». Παραμονή των αυτοδιοικητικών 
εκλογών παρουσιαζόταν ως ένα από τα επιτεύγματα 
της δημοτικής αρχής εξαπατώντας το εκλογικό σώμα. 
Σίγουρα ο νομικός σύμβουλος του δήμου είχε ενημε-
ρώσει για την πορεία του ζητήματος. Τα δελτία τύπου 
και το προεκλογικό φυλλάδιο δε συμβαδίζουν. Ο σκο-
πός αγιάζει τα μέσα αλλά ποιος αγιάζει τον σκοπό; 
Σίγουρα όχι η ηθική και η αλήθεια.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη δημόσια 
περιουσία, την περιουσία του παριανού λαού. Όλο το 
ζήτημα εδράζεται στην «σωστή» παραχώρηση από 

την κοινότητα Παροικιάς οικοπέδου το 1959 για να 
ανεγερθεί υποκατάστημα της αγροτικής τράπεζας που 
εξυπηρετούσε στην αρχική της μορφή την ανάπτυξη 
του πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του.

Περιείχε δε το συμβόλαιο τον κάτωθι όρο: «Εις πε-
ρίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα 
της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι 
αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά του εδά-
φους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της 
δωρητρίας Κοινότητας».

Η απόφαση του δικαστηρίου βασίζεται στον ισχυ-
ρισμό ότι η τράπεζα Πειραιώς υπεισήλθε στη θέση 
της Αγροτικής Τράπεζας, παρέχουσα τις υπηρεσίες 
τις οποίες στόχευε η δωρεά , δηλαδή επιτελεί το ίδιο 
«εθνωφελές έργο». Εδώ γελάμε αλλά… μάλλον κλαίμε 
(προσωρινά) το ακίνητο. Επίσης, να υποθέσουμε ότι 
όλα αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια και τις αλλαγές 
μετόχων δεν άλλαξε τίποτα.

Για να εντρυφήσουμε ακόμη περισσότερο στο θέμα, 
το 1929 που ιδρύθηκε η αγροτική τράπεζα η σύμβα-
ση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής 
Τραπέζης «περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγρο-
τικής Τράπεζας» έγραφε τα εξής: «Ιδρύεται αυτόνο-
μος τραπεζικός οργανισμός κοινωφελούς χα-
ρακτήρος με έδρα την Αθήνα και υπό την επωνυμία 
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος», σκοπόν έχων την 
ενάσκηση της αγροτικής πίστεως υφ όλας αυτής τας 
μορφάς, την ενίσχυσιν της συνεταιριστικής οργανώ-
σεως και την βελτίωση των όρων διεξαγωγής των 
γεωργικών εν γένει εργασιών και συναφών συναλ-
λαγών. Η Αγροτική Τράπεζα (…) θα παρέχη αμέριστον 

την ηθική και υλικών αυτής αρωγήν δια καταλλήλου 
χειρισμού της πίστεως προς εφαρμογήν του γεωρ-
γικού προγράμματος του Κράτους επί των τέλει της 
αναπτύξεως τη εθνικής παραγωγής».

 Αν πιστεύει κάποιος ότι η τράπεζα Πειραιώς είναι 
τραπεζικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρος, 
τότε η γη είναι επίπεδη. Υπάρχει όμως και το 1990 
(κρίσιμο σημείο) που η ίδια η Αγροτική Τράπεζα μετα-
τράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, αποβάλλοντας τον κοι-
νωφελή της χαρακτήρα και αποκτώντας πλέον σκο-
πούς που δεν είχαν καμιά διαφορά από αυτούς μιας 
κοινής εμπορικής τράπεζας.

Τι γίνεται όμως τώρα; Η πρώτη μάχη χάθηκε.
Δεν πρέπει να χαθεί η τελική που θα κρίνει 

το ιδιοκτησιακό. Το δίκαιο είναι με το μέρος 
μας και υπάρχει σε όλους μας ζωντανή η ελ-
πίδα ότι το εφετείο θα επιστρέψει το ακίνητο 
στον δήμο Πάρου.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
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ΑΤΟΜΙΚΟ COACHING ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πρώτη φορά, Coaching ατομικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την 
Αυτοδιοίκηση και για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Εκπαίδευση από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες, 
επικοινωνιολόγους, συμβούλους στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικούς 
αναλυτές. Στο νέο πολιτικό σύστημα που ανατέλλει, σας καθοδηγούν, σας 
εμπνέουν, σας εφοδιάζουν, με όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες τεχνικές της 
πολιτικής επικοινωνίας.

Η συσσωρευμένη πολιτική και αυτοδιοικητική εμπειρία μας, στην προετοιμασία 
υποψηφίων, στην ONLINE & OFFLINE επικοινωνία και η άριστη γνώση των 
εργαλείων και τεχνικών θα σας βοηθήσουν να χαράξετε τη σωστή στρατηγική 
και να περάσετε με τον καλύτερο τρόπο τα μηνύματα σας στο κοινό που σας 
ενδιαφέρει.

Κλείστε την πρώτη ατομική συνεδρία Δωρεάν δηλώνοντας συμμετοχή  
στα e-mails thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr 

 ή στα τηλέφωνα 2109246770 & 6932266217.

ΣΕΟΤΑΠΑ 
προς δήμο 
Πάρου: 
«Η γλώσσα 
κάποιων είναι 
μακριά»

Ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου – Αντιπάρου 
με ανακοίνωσή του στις 12/6 με τίτλο: «Άλλη μια επί-
σημη δικαίωση του Συλλόγου μας», κοινοποίησε έγ-
γραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σχετικά με 
την έγγραφη διαμαρτυρία του στις 1/8/2019 με την 
παράτυπη τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις με αλ-
λότρια καθήκοντα. 

Σημειώνουμε ότι ο σύλλογος των εργαζομένων 
στον δήμο Πάρου είχε διαμαρτυρηθεί για την τοποθέ-
τηση τριών εργαζομένων, ΥΕ καθαριότητας εξωτερι-
κών χώρων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, σε γραφεία.

Σύμφωνα με την απάντηση από την Εθνική Αρχή Δι-
αφάνειας:

«1. Για τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο δή-
μαρχος για τα προσόντα των τριών επιλεγμένων ερ-
γαζομένων. «… Η τοποθέτηση υπαλλήλων ΙΔΟΧ 
των οποίων η πρόσληψη δεν απαιτούσε τυπικά 
προσόντα σε θέσεις διοικητικές θεωρείται απα-
σχόληση σε καθήκοντα ξένα προς την ειδικότη-
τά τους…». 

2. Για την ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου 
κλάδου σε μόνιμο προσωπικό και για κάθε ανάθεση 
καθηκόντων (το αναφέρουμε για όσους ενδιαφέρο-
νται). «…επιτρέπονται για χρονικό διάστημα έως 
δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμοδίου για διορισμό οργάνου. Παράταση του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μή-
νες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημέ-
νη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο 
Δήμαρχος Πάρου οφείλει άμεσα να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη 
των θέσεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού 
ώστε να μην παρατηρούνται ανάλογα φαινόμε-
να εφεξής…».

3. Για τις ενέργειες που υποχρεώθηκε να κάνει η 
Δημοτική Αρχή, ύστερα από τον οκτάμηνο χαρτο-
πόλεμο. «…Με το 3676/9-3-2020 έγγραφο του 
Γραφείου Αντιδημάρχου προς την ΕΑΔ διευκρι-
νίστηκε ότι ο Δήμος Πάρου προτίθεται άμεσα 
στον Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου 
προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών να προβλέψει δύο 
(2) θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων που θα απα-
σχοληθούν στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες για 
χρονικό διάστημα 8 μηνών… πρόσληψη τριών 
(3) ατόμων μόνιμου προσωπικού για κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπλη-
ρωματικά της 3Κ/2018…».

4. Και μια προειδοποίηση προς το Δήμαρχο. «…κα-
λείται ο Δήμαρχος Πάρου νε μεριμνά ώστε να 
μην υπάρχουν τοποθετήσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ 
σε καθήκοντα ξένα με την ειδικότητα που έχουν 
προσληφθεί καθώς βάσει του άρθρου 215 του 
Ν.3584/2007, όπως ισχύει η «απασχόληση του 
προσωπικού του τμήματος αυτού σε έργα ή κα-
θήκοντα άσχετα με εκείνα για τα οποία προσλή-
φθηκε ή ξένα με την ειδικότητά του απαγορεύ-

εται. Η παράβαση της παρούσας αποτελεί για 
τους Δημάρχους… πειθαρχικό παράπτωμα…».

Τέλος, ο σύλλογος εργαζομένων στον δήμο Πάρου 
στην ανακοίνωσή του καταλήγει:

«Κατόπιν των προαναφερομένων καλό θα είναι 
κάποιοι από τη διοίκηση του Δήμου να αντιλη-
φθούν ότι δεν πρέπει να κουνάνε το δάχτυλο 
μπροστά στις μύτες μας και να απαντούν στα 
ερωτήματα που θέτουμε χωρίς να λένε ψέματα 
και χωρίς να λειτουργούν εν είδει καταδοτών, 
έχοντας την ψευδαίσθηση ότι μας τρομάζουν. 

Και να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί η γλώσσα 
κάποιων είναι μακριά. Εμείς ως ΔΣ δεν κάναμε όλη 
αυτή την προσπάθεια, γιατί θέλουμε να τιμωρηθεί 
κάποιος σε όποια θέση κι αν βρίσκεται. Ο μοναδικός 
στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η αποκατάσταση 
του δικαίου προς τους εργαζομένους οι οποίοι, όπως 
αποδεικνύεται καθημερινά, καταθέτουν εαυτόν στις 
υπηρεσίες τους (είναι μειοψηφία αυτοί που δεν το κά-
νουν). Εν προκειμένω, δεν είναι δυνατόν να γίνο-
νται επιλεκτικές τοποθετήσεις εργαζομένων σε 
θέσεις με αλλότρια καθήκοντα για ρουσφετολο-
γικούς λόγους κι εμείς ως ΔΣ να παραμένουμε 
σιωπηλοί και αμέτοχοι».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης, πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού, από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 

ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 

6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 

Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-

τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 

από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 

6986 727 887 (Vasil Konday)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 

(ΠΙΠΕΡΙ), ενοικιάζεται διαµέρισµα 

πολυτελείας 90 τ.µ. για όλο το 

χρόνο ή για τη σεζόν, µε απόσταση 

από τη θάλασσα 150 µέτρα, θέα και 

απόσταση από το κέντρο της Νάουσας 

400 µέτρα. 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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητεί γκαρσο-

νιέρα ή µικρή οικία επιπλωµένη για 

όλο το χρόνο στην Παροικιά ή να συ-

γκατοικήσει µε κυρία, προσφέροντας 

παρέα και µοίρασµα των εξόδων. Τηλ. 

επικοινωνίας: 694 293 1627

Η REMAX PRIME ζητάει σπίτια και 

ξενοδοχεία για ενοικίαση ή αγορά σε 

όλη την Πάρο. Πληροφορίες: Καβάλ-

λης Γιώργος 698 722 0144, email: 

george.remaxprime@gmail.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

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

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κουζίνα (κρέπες-

σνακ), για απογευµατινή βάρδια, 

στο κατάστηµα «Φλοίσβος» στην 

Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 22420

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε εµπειρία ζητείται για 

το κυλικείο του αεροδροµίου Πάρου. 

Τηλ επικοινωνίας: 22840 90888, 6988 

519 027

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πωλείται, µήκους 

4,20 µέτρων, µε µηχανή πετρελαίου, 

8,5 HP, τύπος Lombardini αερόψυκτη, 

µιζοδυναµό. Τηλ. για πληροφορίες: 

6936 952 347

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων του 3ου Νη-

πιαγωγείου Παροικιάς θέλουν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς 
τους χορηγούς τους:  Ι.Π. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥ-
ΡΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, 
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΚΑΒΑΛΗ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΜΑΝΙ CAFE, ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΑΝΤΩΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟ COFFE SHOP, ΧΑΝΙΩΤΗ ΓΙΩΡΓΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, για τις σημαντικές δωρεές 
τους, τόσο οικονομικά, όσο και σε εξοπλισμό, για την κάλυψη βασικών αναγκών του 
νηπιαγωγείου μας.

Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεωρούμε ότι στις σημε-
ρινές εποχές θα πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν 
με τις πράξεις τους το μέλλον της χώρας μας, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

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

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

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

Επίσκεψη Ζαννετίδη 
στην Πάρο

Μετά τη Νάξο και την Αμοργό, ο κύκλος συναντήσεων του αντιπεριφερειάρχη 
Πρωτογενή Τομέα, Φιλήμονα Ζαννετίδη, έκλεισε με επίσκεψη στην Πάρο όπου είδε 
και συνομίλησε με τους φορείς του νησιού. 

Συγκεκριμένα ο κ. Ζαννετίδης συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Υγεί-
ας Κώστα Μπιζά επισκέφτηκαν και είχαν συναντήσεις εργασίας με: τον δήμαρχο 
Πάρου, Μάρκο Κωβαίο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, Νίκο 
Τσιγώνια, μέλη του Δ.Σ. και τον διευθυντή, Αλέξη Γκόκα, το τυροκομείο του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού, τον πρόεδρο του συλλόγου μελισσοκόμων Πάρου, Δημήτριο 
Μπογιατζή και μέλη του Δ.Σ., τον πρόεδρο του συλλόγου αλιέων Πάρου, Δημήτριο 
Σκιαδά και μέλη του Δ.Σ. επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα του νησιού μας, και 
τον εκδότη της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», Νίκο Ραγκούση-Λαουτάρη.

Τέλος, ο κ. Ζαννετίδης αναγνώρισε ότι η Πάρος έχει καλά ανεπτυγμένο τον πρω-
τογενή τομέα και πρότεινε λύσεις αλλά και υπομονή για τα προβλήματα που είναι 
σε φάση επίλυσης.
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Θεμιστοκλής 
Ι. Ολύμπιος

Ο Θεμιστοκλής Ολύμπιος γεννήθηκε και πέθα-
νε στην Παροικιά. Ήταν εγγονός του Γεωργίου 
Ολυμπίου αγωνιστή του 1821 από τη Θεσσαλία, 
επικεφαλής τριών χιλιάδων ανδρών σ’ ένα θεσ-
σαλικό φρούριο, ο οποίος πάρθηκε αιχμάλωτος 
και σκοτώθηκε από τους Τούρκους. 

Ο πατέρας του Θεμιστοκλή, Ιωάννης, ήταν παι-
δί τότε και πουλήθηκε μαζί με άλλους σαν σκλά-
βος στην Αίγυπτο και ξαναγοράστηκε από τον 
Καποδίστρια. Μετά την εθνική αποκατάσταση ο 
Ιωάννης διορίζεται δημοδιδάσκαλος στην Πάρο. 
Στη συνέχεια παντρεύεται την Αννεζώ Κυπραίου 
και γεννιέται το 1848 ο Θεμιστοκλής, ο οποίος 
αφού τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην 
Πάρο όπου γεννήθηκε. Απόφοιτος του πανεπι-
στημίου των Αθηνών, πηγαίνει στη Γερμανία, 
όπου εργάζεται ως οικοδιδάσκαλος σε μια ελλη-
νική οικογένεια στο Βερολίνο. Κατά την παραμο-
νή του στην Γερμανία καλλιέργησε τη μόρφωση 
του σπουδάζοντας και διδάσκοντας αρχαία αλλά 
και νέα ελληνικά. Επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου 
γίνεται καθηγητής, γυμνασιάρχης. 

Ως προς το συγγραφικό και μεταφραστικό 
έργο του παριανού φιλολόγου, γνωρίζουμε μόνο 
δύο έργα του δυστυχώς από τα πολλά που χάθη-
καν. Τη μελέτη του: «Συλλογή ανεκδότων Παρί-
ων επιγραφώ»ν, περιοδικό «Αθήναιον» Ε’ 1876, 
σ. 3-48, της οποίας το περιεχόμενο δείχνει την 
ευρεία μόρφωση και την κατοχή πολλών γνώ-
σεων, και δεύτερον την έκδοση της «Αναβάσε-
ως» του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πλήρης τίτλος: 
«Φλαβίου Αρριανού τα σωζόμενα Αλεξάνδρου 
Ανάβασις», μετά κριτών και ερμηνευτικών υπο-
σημειώσεων. Τόμος Α’ βιβλία Α, Β, Γ,  εν Πάτραις 
1885. Ο τόπος εκδόσεως του βιβλίου σημαίνει 
ότι την εποχή εκείνη ο Ολύμπιος υπηρετούσε ως 
καθηγητής στο γυμνάσιο Πατρών. Το βιβλίο αυτό 
έχει επανεκδοθεί από τις εκδόσεις Παπαδήμα, 
υπάρχει δε στην Εθνική Βιβλιοθήκη η α’ έκδοση.

Ο Θεμιστοκλής παντρεύεται την Μαρουσώ 
Μπάου και αποκτούν: την Αρχοντούλα, τον Κων-
σταντίνο, την Άννα, την Ελένη και τον Ανδρέα. 
Αποσύρθηκε όταν γέρασε με μια εξευτελιστική 
σύνταξη 200 δραχμών και πέθανε σε ηλικία 79 
ετών.  

Πηγές: «Παριανά τευχ.51,53»
Η οδός ξεκινάει από το «Ρέμα Κορμός», έως 

την οδό «Ιακώβου Ευδαίμονος».
 Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Γεωργική Σχολή 
Κυκλάδων

Προκειμένου να ιδρυθεί εις τον Νομό Κυκλάδων μια 
μέση Γεωργική Σχολή είχε προταθεί η Πάρος ως ο κα-
ταλληλότερος τόπος λειτουργίας της. Η καθυστέρη-
σης όμως της Κοινότητος δια δωρεάν του καταλλήλου 
οικοπέδου προς ανέγερση του σχολικού κτιρίου, έδω-
σε την ευκαιρία εις παράγοντας της γειτονικής Νάξου 
να επιτύχουν και ίδρυσιν και της σχολής αυτής εις την 
Νάξον. 

Έτσι ενώ η Πάρος αγωνίζεται να επιτύχει την δια-
τήρηση του Γυμνασιακού Παραρτήματος, η Νάξος 
διαθέτει δύο πλήρη Γυμνάσια, την Γαλλικήν Σχολήν, 
δηλαδή άλλο ένα Γυμνάσιον, και τώρα την Γεωργικήν 
Σχολήν! Είναι προφανές, ότι επικρατεί η αντίληψη πως 
τα παιδιά της Πάρου δεν πρέπει να περιορίζονται εις 
τα θρανία.  

Υπό του κ. Αντ. Ραγκούση, τ. Συμβούλου Επικρατείας 
απεστάλη προς την Κοινότητα η από 21/1/1961 επι-
στολή δια της οποίας μας εγνώριζε ότι ο νέος Οργανι-
σμός του Υπουργείου Γεωργίας προβλέπει την ίδρυση 
εις πολλά σημεία της Ελλάδος Εκπαιδευτικών Γεωρ-
γικών Κέντρων και ότι υπάρχει ελπίς όπως εν τοιούτο 
Κέντρο ιδρυθεί και εις Πάρον. Δια να επιτύχωμεν εις 
την προσπάθεια της ιδρύσεως εν Πάρο ενός τοιούτου 
Κέντρου πολύ θα συντελούσε η υπό της Κοινότητος 
παροχή αναλόγου χώρου (κτήματος) δια την εγκατά-
σταση του, συνιστούσε την λήψη αναλόγου αποφάσε-
ως υπό της Κοινότητος.

«Με τη λήψη της εν λόγω επιστολής ήλθομεν εις 
επαφή μετά του Γεωπόνου Πάρου, ίνα πληρέστερων 
κατατοπισθούμε επί του ζητήματος τούτου και κατόπιν 
συνεννοήσεως μας, μας απέστειλε το υπ’ αρ. 56]6α 
της 10ης 2-1961 έγγραφο του, δι ού συνιστούσε την 
λήψιν υπό της Κοινότητος αποφάσεως περί παραχω-
ρήσεως αναλόγου οικοπέδου ίνα επιτεύχθη η ίδρυσης 
εν Πάρο Κέντρου Γεωργικής Εκπαιδεύσεως. Κατόπιν 
τούτων συνελθόν το Κ.Σ. έλαβε την υπ’ αρ. 14 της 
25/2/1961 απόφαση του, δι ης απεφάσιζε την δωρε-
άν παραχώρηση προς το Υπουργείο Γεωργίας δια την 
υπ’ αυτού ίδρυση εν Πάρο Κέντρου Γεωργικής Εκπαι-
δεύσεως, εκτάσεως 2.000 τετραγ. Μέτρων (2 στρεμ-

μάτων) εκ του Κοινοτικού Κτήματος «Καστροβούνι» 
ένθα έχει ανεγερθεί το Κτηνιατρείο Πάρου. 

Μετά τα ανωτέρω εστάλη παρά του Βουλευτή κ. Ευ-
στρατίου Αλιπράντη προς την Κοινότητα την 9ην 6ου 
τηλεγράφημα έχον ούτω: «Προκειμένου ιδρυθούν Γε-
ωργικά Σχολεία Υπουργείου Γεωργίας παρακαλώ τηλε-
γραφήσατε μοι αν Κοινότης προσφέρεται παραχωρή-
σει εν ή δύο κατάλληλα κτήματα συνολικής εκτάσεως 
20 στρεμμάτων. Παρακαλώ τύχω αμέσου απαντήσε-
ως». Άμα τη λήψη του τηλεγραφήματος το Κοινοτικό 
Συμβούλιο συνεσκέφθη αμέσως μετά του Γεωπόνου 
Πάρου, όστις ανέπτυξε προς αυτό, ότι τα νυν εις την 
κατοχή της Κοινότητας κτήματα δεν προσφέρονται δια 
την καλή λειτουργία μιας Γεωργικής Σχολής λόγω της 
μικράς αυτών εκτάσεως και της μεγάλης απ’ αλλήλων 
αποστάσεως και ότι δια την αρτίαν λειτουργία μιας 
ιδρυθησομένης εν Πάρο Γεωργικής Σχολής κατάλλη-
λο είναι το Αγροκήπιο υπό τον όρο ότι θα παρεχωρεί-
το προς το Δημόσιο και έτερο κτήμα κείμενο πλησίον 
αυτού δια τας κτιριακάς και λοιπάς εγκαταστάσεις. 
Υπό το πνεύμα αυτό της εισηγήσεως του κ. Γεωπόνου 
απαντήσαμε αμέσως την επομένη 10ην 6ου και δια 
τηλεγραφήματος μας και επιστολής μας προς τον κ. 
Αλιπράντη, ότι η Κοινότης ευχαρίστως διαθέτει εκ των 
εις χείρας της υπαρχόντων κτημάτων τα απαραίτητα 
τοιαύτα δια την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της 
λειτουργίας μιας Γεωργικής Σχολής, τω εγνωρίζαμεν 
δε συγχρόνως, ότι εν περιπτώσει ανεπαρκείας ή ακα-
ταλληλότητας των Κοινοτικών κτημάτων, δύναται να 
λειτουργήσει η Σχολή εις το Αγροκήπιο και ότι προς 
συμπλήρωση του απαιτούμενου χώρου προσεφέρετο 
δωρεάν υπό της Κοινότητας και το παρακείμενο τω 
Αγροκήπιο κτήμα της «Πλάτανος» εκτάσεως 6 στρεμ-
μάτων. Ένθα θα ηδύναντο να γίνουν αι κτιριακαί και 
λοιπαί εγκαταστάσεις της Σχολής. 

Ούτω έχουν μέχρι σήμερον τα πράγματα και αυτή 
είναι η αλήθεια. Ουδεμία Μέση Γεωργική Σχολή είχε 
αποφασισθεί ή προταθεί να ιδρυθεί εις Πάρο ως 
εσφαλμένως σας μετεδόθη. Προσπάθειαι μόνον εγέ-
νεντο και γίνονται, συνεχιζόμεναι εισέτι, δια την ίδρυση 
εν Πάρο μιας Γεωργικής Σχολής. Εις τας προσπαθεί-
ας δε αυτάς συνέβαλε, καθ’ όσον αφορά αυτήν και η 
Κοινότης δια της αμέσου και άνευ ουδεμίας καθυστε-
ρήσεως προσφορά της, όπως παραχωρήσει δωρεάν 
προς το Δημόσιο εκ των εις την κατοχή της κτημάτων, 
πάσαν απαιτηθησομένην έκταση προς εγκατάσταση 
και λειτουργία της Σχολής, είναι δε πρόθυμος να συμ-
βάλει εν συνεχεία και με παν ότι της ζητηθεί και ευρί-
σκεται εντός των δυνατοτήτων της δια την επίτευξη 
του επιδιωκομένου σκοπού.

Μετά πλείστης τιμής
Ανδρέας Μαρινόπουλος
Πρόεδρος Κοινότητος Πάρου».        
ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 152, 153)
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-

κτικό και τη γραμματική που είχαν. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Διαμαρτυρίες 
για την 
παράταση

Η κρουαζιέρα συνεχίζει να βρίσκεται σε περιδίνη-
ση λόγω της πανδημίας, ενώ τα μέλη της Διεθνούς 
Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων-CLIA αποφάσισαν να επε-
κτείνουν χρονικά την ακινησία των κρουαζιερόπλοιών 
τους, εθελοντικά, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμέ-
νου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να ληφθούν 
όλα τα αναγκαία μέτρα που θα κάνουν τις κρουαζιέρες 
πιο ασφαλείς για τα πληρώματα και τους τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας αίρονται οι απαγορεύσεις 
από 1η Ιουλίου, αλλά οι κρουαζιέρες αναμένεται να 
ξεκινήσουν περίπου 60 ημέρες μετά, καθώς χρειάζεται 
χρόνος για να βρεθεί και εγκατασταθεί νέο πλήρωμα, 
να γίνουν οι προμήθειες και φυσικά να διαφημιστούν 
οι νέοι προορισμοί.

Για τις παραπάνω εξελίξεις πράκτορες ταξιδιωτικών 
γραφείων σε νησιά –και από την Πάρο- έστειλαν δια-
μαρτυρία στο υπουργείο Τουρισμού, σημειώνοντας ότι 
εκφράζουν την οργή και αγανάκτησή τους για φωτο-
γραφικούς νόμους που ψηφίζονται, υπό την έννοια ότι 
ευνοείται μονίμως η ηπειρωτική Ελλάδα εν αντιθέσει 
με τα σκληρά δοκιμαζόμενα νησιά.

Όπως γράφουν στην επιστολή τους: «[…] Παρακο-
λουθούμε το άνοιγμα της αγοράς, όπως η κυβέρνησή 
σας υλοποιεί εδώ και 25 ημέρες (καφετέριες, beach 
bar, εστιατόρια, night club κτλ., και από σήμερα ακό-
μα και τους οίκους ανοχής!), τα οποία όπως διαπι-
στώνουμε καθημερινά από τα δελτία ειδήσεων και 
social media, αποτελούν εν τοις πράγμασοι τη βασι-
κή πηγή εξάπλωσης του ιού, εάν δεν τηρούνται αυ-
στηρά τα πρωτόκολλα, όπως έχουν καθοριστεί από 
τους ειδικούς λοιμωξιολόγους (ΕΟΔΥ). Εν αντιθέσει 
με τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και δραστηρι-
ότητες, στον χώρο του yachting και του θαλάσσιου 
τουρισμού με τον οποίο ασχολούμαστε, τα ιδιωτικά 
σκάφη αναψυχής, και δη τα μεγάλα θαλαμηγά πλοία 
των μεγιστάνων του παγκόσμιου οικονομικού γίγνε-
σθαι, βρίσκονται σε «χώρο καραντίνας» εκ των πραγ-
μάτων, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων πλοίων, 
με τεράστιους χώρους ενδιαίτησης (σαλόνια, καμπί-
νες, κουζίνες, τουαλέτες κλπ), δηλαδή ως αυτοτελείς 
και αυθύπαρκτες μονάδες, οι οποίες δεν έχουν κα-
μία εξάρτηση από την χώρα ελλιμενισμού τους, πλην 
της θέσης ελλιμενισμού σε κάποιο λιμάνι ή μαρίνα η 
οποία και είναι και ελεγχόμενη. Συνεπώς τα συγκε-
κριμένα πλοία, αποτελούν την ασφαλέστερη μορφή 
τουρισμού για την χώρα μας, και κάθε χώρα, εν μέσω 
πανδημίας (…) Τι ή καλύτερα ποιον εξυπηρετεί τελικά 
η εξαίρεση των νησιών μας από τις διατάξεις για τον 
θαλάσσιο τουρισμό, και τι είδους παιχνίδι «παίζεται» 
εις βάρος των ελληνικών νησιών (…)». 

Το ΚΚΕ για 
τον ΦΠΑ στα 
νησιά

Τροπολογία για την επαναφορά του μειωμένου συ-
ντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου επανακατέθεσε 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μι-
κροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού 
τομέα και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται πως το ΚΚΕ 
είχε καταθέσει σχετική τροπολογία την οποία απέρρι-
ψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Παραθέτουμε την τροπολογία:
«Θέμα: Επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 21 

του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) για τον μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το τρίτο μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ, που ψηφίστηκε και από τα άλλα κόμματα (ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) επιβλήθηκε η κατάργηση του μει-
ωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Ο μειωμένος ΦΠΑ αποτελούσε ένα μέτρο - αντι-

στάθμισμα στις συνέπειες που δυσκολεύουν τη ζωή 
των νησιωτών.

Η προσωρινή διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ με 
αλλεπάλληλες ρυθμίσεις μόνο στα πέντε νησιά μέχρι 
τις 31-12-2020 και με πρόφαση το Προσφυγικό εί-
ναι μία ενέργεια νομιμοποίησης των επικίνδυνων και 
αντιδραστικών επιλογών της ΕΕ που μετατρέπει τα 
νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των προ-
σφύγων και μεταναστών.

Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη 
λαϊκής κατανάλωσης και στα πλαίσια αυτά προτείνει 
τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των 
νησιών του Αιγαίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών 

«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμί-
σεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρο-
νται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 
6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας), που αφορούν τους μει-
ωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου 
πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των 
σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγε-
νέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με πε-
ριεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυ-
τού καταργείται».

Φτάνει πια ο 
εμπαιγμός!

 Εδώ και αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα ως μό-
νιμοι κάτοικοι του χωριού 
Κώστος παρατηρούμε ότι το 
χωριό μας έχει παραμεληθεί 
τόσο σε επίπεδο καθαριότη-
τας όσο και σε επίπεδο ανά-
δειξης των ζητημάτων που 
μας απασχολούν στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε:

 • Το μικρό χωριό μας είναι ένα πανέμορφο παραδο-
σιακό χωριουδάκι που αναδεικνύει τον κυκλαδίτικο 
χαρακτήρα του. Ο υπάλληλος που φρόντιζε για την 
καθαριότητά του με περίσσιο ζήλο, πολλές φορές και 
ξεπερνώντας τις υποχρεωτικές ώρες εργασίας του, 
κατάφερνε να το διατηρεί καθαρό και συμμαζεμένο. 
Οι κάτοικοι καθαρίζουν το χώρο έξω από τα σπίτια 
τους και φέτος όπως συμβαίνει παντού στην Ελλάδα 
εθελοντές συναντήθηκαν για να καθαρίσουν το λιθό-
στρωτο στο εσωτερικό του χωριού, καθώς η κατάστα-
ση είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η καθαριότητα 
όμως δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την πλατεία 
του Κώστου, αλλά και το υπόλοιπο χωριό και το Μα-
ράθι, Υστέρνι, Πλακωτό. Οι υπεύθυνοι ωστόσο πρέπει 
να κατανοήσουν ότι η καθαριότητα ενός χωριού δεν 
αντιμετωπίζεται με περιστασιακούς συμβασιούχους 
υπαλλήλους καθαριότητας, ούτε με εθελοντές οι οποί-
οι μπορεί να κληθούν να συνδράμουν όταν υπάρχει 
ανάγκη, αυτές είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ λύσεις που δεν μας 
ικανοποιούν. Οι κάτοικοι του Κώστου πληρώνουμε τα 
ίδια ανταποδοτικά τέλη με τους κατοίκους των υπό-
λοιπων χωριών και διεκδικούμε μια μόνιμη και απο-
τελεσματική λύση, ώστε το χωριό μας να παραμεί-
νει καθαρό και ασφαλές για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του, ειδικά τώρα που ο νέος ιός απαιτεί 
μια πιο σχολαστική καθαριότητα των κοινόχρηστων 
χώρων. 
 •  Σε επίπεδο τοπικής κοινότητας έχουν παρθεί κά-

ποιες αποφάσεις:
1) 8/2019 στις 07.10.2019 Κοιμητήριο Κώστου
2) 9/2019 στις 07.10.2019 Κατασκευή γηπέδου

3) 12/2019 στις 07.10.2019 Ανάπλαση πλατείας
4) 13/2019 στις 07.10.2019 τοιχίο προστασίας 
5) 16/2019 στις 14.11.2019 Επιχορήγηση Βελεντζεί-

ου Ιδρύματος
6) 17/2019 στις 14.11.2019 Κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις
7) 18/2019 στις 14.11.2019 Κλάδεμα δέντρων Αγ.Α-

θανάσιο έως Αγ.Υπακοή
8) 23/2019 στις 14.11.2019 ‘Ιδρυση λαογραφικού 

μουσείου
9) 24/2019 στις 14.11.2019 Δημιουργία δανειστικής 

βιβλιοθήκης
10) 25/2019 στις 16.12.2019 Επιχορήγηση Βελε-
ντζείου Ιδρύματος,
 οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά δεν 

έχουν φτάσει ακόμα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλί-
ου για την τελική συζήτησή τους και τη λήψη απόφα-
σης από το αρμόδιο όργανο. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, 
για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 
 • Ο Δήμος Πάρου αρνείται στους κατοίκους του Κώ-

στου να εξυπηρετούνται στο γραφείο της τοπικής κοι-
νότητας από υπάλληλο του Δήμου Πάρου, ώστε να 
αποφεύγεται η μετακίνηση των κατοίκων προς την 
Παροικία. Η τοπική κοινότητα με ομόφωνη απόφα-
σή της 22/2019 στις 14.11.2019 ζητάει να υπάρχει 
υπάλληλος στο χωριό μια φορά την εβδομάδα για δύο 
ώρες. Ο Κώστος είναι το μοναδικό χωριό που στερεί-
ται την υπηρεσία αυτή οπότε σας παρακαλούμε να 
επανεξετάσετε το ζήτημα.

Σαφώς τα παραπάνω δεν αποτελούν τα μόνα ζητή-
ματα που μας ανησυχούν , με αυτό το κείμενο γίνεται 
μια αρχή και θα επανέλθουμε για αναζήτηση λύσεων 
στο εγγύς μέλλον..

 Έπειτα από συνάντηση με το τοπικό συμβούλιο της 
κοινότητας και το διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΑΣ 
ΚΩΣΤΟΥ η συνυπογραφή του κειμένου δεν κατέστη 
εφικτή. Οι άνθρωποι που κατέχουν θέση ευθύ-
νης ωστόσο έχουν την υποχρέωση:
• να βάζουν το καλό του τόπου τους πάνω από την 

παραταξιακή τους ταυτότητα,
• να διεκδικούν αυτό που αξίζει στους συγχωριανούς 

τους, 
• να αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν 

στο χωριό τους και να απαιτούν τη λύση τους. 
 Η Δημοτική αρχή οφείλει να σκύβει πάνω από 

τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, να αφου-
γκράζεται τα προβλήματα που εκφράζονται στα τοπι-
κά συμβούλια και να δίνει λύσεις καίρια.
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Ο «Ναϊάς» 
ανοίγει πανιά!

Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου «Ναϊάς» με 
ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η έναρξη των καλο-
καιρινών μαθημάτων κολύμβησης, 
ιστιοπλοΐας και SUP θα πραγματο-
ποιηθεί στις 29/6/2020 τηρώντας 
φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που προβλέπονται από τα υγιειο-
νομικά πρωτόκολλα. 

Εκτός των τμημάτων στη Νά-
ουσα θα λειτουργήσει τμήμα κο-
λύμβησης και στην παραλία του 
Μώλου σε συνεργασία με την κο-
λυμβητική ομάδα «MARE CREW», 
ενώ το τμήμα SUP θα λειτουργήσει 
σε συνεργασία με τη σχολή θαλάσ-
σιων αθλημάτων «Spike  Water 
Adventures».

Οι εγγραφές θα πραγματοποιη-
θούν το Σάββατο 27/6/2020 ώρα 
10:00-13:00 στην αίθουσα της μα-
ρίνας στη Νάουσα και την Κυριακή 
28/6/2020 ώρα 10:00-13:00 στην 
παραλία του Μώλου. Τα τηλέφω-
να επικοινωνίας για τους ενδιαφε-
ρόμενους είναι: Τμήμα κολύμβη-
σης: 6972429146, 6936842489, 
6938799341, τμήμα ιστιοπλοΐ-
ας: 6974706395, 6936842489 
και τμήμα SUP: 6936842489, 
6944552609.

Κολύμβηση
Οι προπονήσεις φέτος, θα πραγ-

ματοποιηθούν μόνο στη θάλασσα 
και σύμφωνα πάντα με το ισχύον υγειονομικό πρω-
τόκολλο. 

Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι στις 
Κολυμπήθρες, στη σχολή Waterskizone, στον Άι Γιάν-
νη και τον Μώλο. Οι προπονήσεις θα έχουν διάρκεια 
περίπου μία ώρα και θα πραγματοποιούνται πρωινές 
ώρες (10:00 - 13:00) δύο φορές την εβδομάδα. Θα 
λειτουργήσουν τμήματα για παιδιά από 3 ετών και 
άνω, εφήβους, ενηλίκους, αγωνιστικό τμήμα και τμή-
μα ανοιχτής θάλασσας. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών 
ανά τμήμα θα είναι 8 άτομα. Οι προϋποθέσεις συμ-

μετοχής για αθλητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σε 
ισχύ δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν 
το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική 
βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει 
υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/
ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και 

η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Προσκο-
μίζουν μόνο την κάρτα υγείας και το δελτίο αθλητή 
που θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Για την 
έκδοση κάρτα υγείας αθλητή απαιτείται καρδιολογι-
κός έλεγχος και ο «Ναϊάς» Ο ΝΑΪΑΣ συνεργάζεται με 
καρδιολόγους  του νησιού μας.

Ακόμα, η μηνιαία συνδρομή είναι 30 €/παιδί και 
50€/δύο παιδιά. Για το αγωνιστικό τμήμα και τα τμή-
ματα ενηλίκων και ανοιχτής θάλασσας η συνδρομή 
θα καθοριστεί από το πρόγραμμα προπονήσεων και 
τον αριθμό συμμετοχών, ενώ η εγγραφή είναι δωρεάν. 

Τέλος, ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι: κολυμβητικό 
σκουφάκι και γυαλιά, και για τα μικρότερα παιδιά: σα-
νίδα και σωσίβιο, ενώ ο εξοπλισμός θα είναι ατομικός.

Ιστιοπλοΐα
Οι προπονήσεις θα έχουν διάρκεια 2 ώρες και θα 

γίνονται 2 φορές την εβδομάδα . 
Λειτουργούν τμήματα για παιδιά 6 ετών και άνω, 

εφήβους, ενηλίκους καθώς και αγω-
νιστικό τμήμα. Για τα παιδιά που 
συμμετέχουν πρώτη φορά, υπάρχει 
δοκιμαστική περίοδος μίας εβδομά-
δας. 

Η μηνιαία συνδρομή είναι 60 € για 
ένα παιδί και 100€ για δύο παιδιά, 
ενώ η εγγραφή είναι δωρεάν. Για τη 
συμμετοχή στις προπονήσεις είναι 
απαραίτητη η γνώση κολύμβησης. 
Επίσης απαραίτητη είναι η έκδοση 
κάρτας υγείας αθλητή (απαιτείται 
καρδιολογικός έλεγχος).

Τέλος, ο απαραίτητος εξοπλισμός: 
μαγιό, μπλουζάκι lycra, καπέλο και 
παπούτσια ιστιοπλοΐας.

SUP (Όρθια κωπηλασία)
Αρχικός στόχος των μαθημάτων 

είναι η γνωριμία με το άθλημα και 
στη συνέχεια η συστηματική προπό-
νηση και η λειτουργία τμήματος σε 
ετήσια βάση. 

Ο τόπος διεξαγωγής των μαθη-
μάτων θα είναι το νησί του Οικονό-
μου (Νάουσα), ενώ οι προπονήσεις 
θα έχουν διάρκεια μια ώρα και θα 
πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές την 
εβδομάδα ανάλογα την ηλικία. Θα 
λειτουργήσουν τμήματα για παιδιά 
από 6 ετών και άνω, εφήβους και 

ενηλίκους με ανώτατο αριθμό πέντε ατόμων ανά τμή-
μα. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας με βάση 
το υγειονομικό πρωτόκολλο της  Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Κάνοε-Καγιάκ όπου υπάγεται το άθλημα. Για τη 
συμμετοχή στις προπονήσεις είναι απαραίτητη η προ-
σκόμιση κάρτα υγείας αθλητή και η γνώση κολύμβη-
σης. Απαραίτητος εξοπλισμός: μαγιό, μπλουζάκι και 
καπέλο. Η μηνιαία συνδρομή είναι περίπου 45 €/παιδί, 
ενώ το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί ανάλογα με 
τις συμμετοχές και τον αριθμό των προπονήσεων. Η 
εγγραφή είναι δωρεάν. 

Πισωγύρισμα 
για το 
πρωτάθλημα 
της ΕΠΣΚ

Ένα από τα μεγάλα «θύματα» του κορωνοϊού ήταν 
και ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις επαγγελματικές κα-
τηγορίες και στα συμβόλαια των ομάδων με χορηγούς 
(τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, κλπ) ή με τα 
συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, αλλά και στα ερασι-
τεχνικά σωματεία. Και αυτό διότι (αυτό είναι μία άλλη 
μεγάλη αλήθεια), οι παράγοντες των ερασιτεχνικών 
ποδοσφαιρικών σωματείων είναι πλέον είδος προς 
εξαφάνιση! Πόσο δε στο πρωτάθλημα Κυκλάδων, που 
λόγω απόστασης, δρομολογίων, διανυκτερεύσεων 
κλπ τα ποσά που χρειάζονται για τις μετακινήσεις των 
ομάδων έχουν εκτοξευτεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΠΣ Κυκλάδων 

προσανατολίζεται και πάλι στην δημιουργία μίας κατη-
γορίας για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Μία μέ-
θοδος δηλαδή που είδαμε και περασμένες χρονιές και 
όλοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν σωματεία σοβαρά με 
ακαδημίες που κοσμούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
και σωματεία που τον λόγο της ύπαρξης τους το χρω-
στούν σε κάποια καφενεία της γειτονιάς, που εκτός 
των άλλων θέλουν να αγωνιστούν κάποιοι (που προ-
σπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγάλη ηλικία) 
και σε επίσημο πρωτάθλημα. Έτσι είχαμε δει απίστευτα 
πράγματα όταν το πρωτάθλημα είχε πραγματοποιηθεί 
σε μία κατηγορία. Ομάδες δηλαδή που από το πρώτο 
ημίχρονο ζητούσαν να τελειώνει όσο πιο γρήγορα γί-
νεται ο αγώνας, σκορ που θύμιζαν μπάσκετ ή ακόμα, 
το πιο τραγικό, ομάδες να μην παρουσιάζονται στους 
αγώνες μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Παρά ταύτα και υπό την απειλή να κατέβουν ελάχι-
στες ομάδες των Κυκλάδων στο πρωτάθλημα, η ΕΠΣ 
Κυκλάδων φημολογείται ότι θα συγκατατεθεί στη δι-
εξαγωγή του πρωταθλήματος σε μία κατηγορία και 
«σπάσιμο» σε τρεις γεωγραφικούς ομίλους.

Τέλος, η ΕΠΣΚ σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή στα πρωταθλήματα υπο-
δομών των ομάδων που θα δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους στο πρωτάθλημα των μεγάλων.

Final 4 παίδων
Στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας θα διεξα-

χθούν στις 6-7 Ιουλίου 2020 οι τελικοί αγώνες για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή στην κατηγορία παίδων της 
ΕΣΚ Κυκλάδων.

Στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελι-
κοί αγώνες. Ο πρώτος στις 4.30 το απόγευμα, μεταξύ 
του ΑΠΑΣ τα Φανάρια και του Περιστεριώνα Τήνου 
και στις 7 το απόγευμα ο αγώνας μεταξύ ΑΟ Άνδρου 
και Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Την επόμενη ημέρα στις 
4.30 το απόγευμα θα έχουμε τον μικρό τελικό και στις 
7 το απόγευμα τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει 
τον πρωταθλητή Κυκλάδων, με έπαθλο τη συμμετοχή 
του στην προκριματική φάση του πανελλήνιου πρω-
ταθλήματος.

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι αγώνες θα πραγματοποι-
ηθούν κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων 
αποφυγής της πανδημίας του κορωνοϊού.



Η φετινή σεζόν
ξεκίνησε,

είσαι έτοιµος;

/ λογότυπο / κάρτες / επιστολόχαρτα / αφίσες

/ διαφηµιστικά έντυπα / µπλοκ παραγγελιών

/ προτυπωµένα παραστατικά / φάκελοι / ηµερολόγια 

/  µενού / online menu  / µενού braille / σουπλά
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