
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 | Φύλλο 534 | www.fonitisparou.gr 

Σχολή βυζαντινής μουσικής Πάρου 
Με την αναγνώριση του 

υπ. Πολιτισμού » σελ. 8-9



2 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Δεν έγραψα 
καλά στις 
εξετάσεις

Αν διαβάσετε τις βιογραφίες όλων εκείνων, που η 
κοινωνία θεωρεί επιτυχημένους, θα διαπιστώσετε ότι 
είναι διάσπαρτες από ήττες, ματαιώσεις, προσπάθει-
ες που έπεσαν στο κενό, πισωγυρίσματα, πίκρες και 
απώλειες. Αυτό είναι το φυσιολογικό, επειδή μέσω του 
λάθους και της αστοχίας οι άνθρωποι μαθαίνουν και 
εξελίσσονται, ενώ η εύκολη κατάκτηση, παρά τη χαρά 
που προσφέρει, δεν διδάσκει και μερικές φορές οδη-
γεί σε υπερφίαλες εκτιμήσεις. Κατά πολλούς δε και τα 
δυο είναι απλώς ζήτημα συγκυρίας.

Αλήθεια, ποιο ήταν το κυρίαρχο συναίσθημά σας, 
πριν μεταβείτε στο εξεταστικό κέντρο; Ο πόθος για την 
επιτυχία ή ο φόβος για την αποτυχία; Το δεύτερο ίσως 
να αποτέλεσε τον παράγοντα εκείνο, που ανέστειλε τη 
δράση και συσκότισε το νου. Να, λοιπόν, κάποιες βασι-
κές συμβουλές, που αμέσως μετά την ατυχία σας στις 
Πανελλαδικές οφείλετε να σκεφθείτε.

1. Αποφύγετε την άρνηση! Η άρνηση είναι ένας ψυ-
χολογικός μηχανισμός άμυνας, που προστατεύει τους 
μαθητές από το άγχος, αλλοιώνοντας όμως την πραγ-
ματικότητα. Υποβαθμίζει το γεγονός, το περιβάλλει με 
ψεύτικα δεδομένα και μνήμες, το σπρώχνει προς το 
υποσυνείδητο, μεταθέτει την ευθύνη, το φορτώνει με 
λανθασμένες ερμηνείες και αιτιάσεις. Η άρνηση συ-
νεπικουρείται από τα στερεότυπα, τις στρεβλωμένες 
αντιλήψεις, τις κοινές παραδοχές, τα βαρετά λόγια 
παρηγοριάς. Η ανώτατη εκπαίδευση είναι μια μακρό-
χρονη επένδυση στον εαυτό και σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να τυγχάνει της δέουσας σοβαρότητας.

2. Εκτιμήστε με ειλικρίνεια και σύνεση, πρώτα με τον 
εαυτό σας και έπειτα με εχέφρονες και συναισθημα-
τικά αποφορτισμένους ανθρώπους ( πχ τους δασκά-
λους σας) τι ακριβώς πήγε λάθος στην πορεία σας. Αν 
δεν γράψατε καλά σε κάποιο μάθημα, τότε θα πρέπει 
να εστιάσετε σε αυτό. Αν γενικά οι επιδόσεις σας δεν 
ήταν οι αναμενόμενες, τότε οι στρατηγικές μελέτης 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και η διαχείριση του χρό-
νου πρέπει συλλήβδην να αναθεωρηθούν. Ναθυμάστε 
ότιη χρονιάπου έρχεταιμπορεί ναφέρει μαζίτης μο-
ναξιά, εσωστρέφεια, αμφιθυμία, συγκρούσεις, πλήξη. 
Όλα ταχαρακτηριστικά δηλαδήμαθητών προορισμέ-
νωννα διαπρέψουν, αρκεί γρήγορανα τατιθασεύσουν.

3. Η ατυχία σας με κανέναν τρόπο δεν υποδηλώνει 
κάτι σχετικά με την προσωπικότητά σας. Αποβάλλετε 

από τις σκέψεις σας τον πανικό, τις βιαστικές κρίσεις 
και κυρίως μην γενικεύετε. Δεν είστε ούτε λιγότερο 
ικανός από όσους πέτυχαν ούτε ανάξιος για κάτι κα-
λύτερο. Η αυτοεκτίμηση πρέπει να βγει αλώβητη και 
ενισχυμένη από τον αναστοχασμό. Μην ενδίδετε σε 
ανθρώπους, που θα σας μειώσουν, θα αποδώσουν 
ευθύνες, θα κάνουν κηρύγματα. Μη ζηλεύετε τους 
φίλους, που πέτυχαν την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, 
αλλά μην μπείτε και στην αρνητική κουλτούρα εκείνων, 
που δεν το κατάφεραν. Μη μέμφεσθε τους άλλους ή 
τους καθηγητές. Ο ρεαλισμός και η λογική στοιχειοθέ-
τηση της κατάστασης είναι συνήγορός σας.

4. Πολλοί από τους μαθητές, που αποτυγχάνουν, εί-
χαν υψηλές επιδόσεις στο σχολείο. Οι Πανελλαδικές 
ήταν μια κακή έκπληξη, μια μη αναμενόμενη εξέλιξη, 
μια προσδοκία όλων, που διαψεύσθηκε. Όμως, ο επι-
μελής μαθητής, που ατύχησε, έχει όλα τα εφόδια να 
επιτύχει στο μέλλον μια περίοπτη θέση. Κάθε εμπόδιο 
σε καλό.

5. Δείτε την εξεταστική ως κάτι το τετελεσμένο και 
σχεδιάστε διακοπές και στιγμές χαλάρωσης, πριν ξα-
ναρχίσετε τον αγώνα. Αναπροσδιορίστε τους στόχους 
σας και ιεραρχείστε τις ανάγκες, προβείτε σε σχέδια 
οργάνωσης της ύλης, βρείτε τους κατάλληλους μέ-
ντορες. Μιλήστε με επαγγελματίες, που ασκούν τη 
δραστηριότητα που θέλετε να σπουδάσετε και επισκε-
φθείτε τους εργασιακούς χώρους τους. Πηγαίνετε στο 
κοντινό σας Πανεπιστήμιο, δείτε τις εγκαταστάσεις, 
μιλήστε με φοιτητές. Όλα αυτά θα σας εμψυχώσουν, 
επειδή θα ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να καταφέρετε.

6. Οι αποτυχίες είναι περάσματα και μεταβάσεις. 
Συνδέουν δυο σημεία της ζωής, από το σκοτάδι προς 
το φως και γεμίζουν το ενδιάμεσο με αυτογνωσία, 
πείσμα, θέληση. Δυστυχώς, οι μη νουνεχείς άνθρωποι 
αποτιμούν την αποτυχία από το κακό αποτέλεσμα, χω-
ρίς να κρίνουν την πορεία. Μην συζητάτε με τέτοιους. 

Όσο αγαθά κι αν είναι τα κίνητρά τους, ο δογματισμός 
συγκαλύπτει τις πραγματικές δυνατότητες και διεξό-
δους.

7. Το μόνο που σας χωρίζει από την εκπλήρωση 
των στόχων σας είναι η προσωπική ιστορία, που θα 
διηγηθείτε στον εαυτό σας για τους λόγους της απο-
τυχίας σας. Αν η ετυμηγορία σας είναι θετική, η θέση 
στο Πανεπιστήμιο και η καλή ακαδημαϊκή πορεία είναι 
δεδομένη

8. Η αποτυχία είναι μια προσωρινή κατάσταση. Ο 
στιγματισμός ή ο αυτοστιγματισμός και η κατηγοριο-
ποίηση είναι παθολογίες ανώριμων προσωπικοτήτων 
και η κατάθλιψη οργή που διοχετεύθηκε εσωτερικά. 
Μετατρέψτε την σε ενέργεια και στρέψτε τη προς τα 
έξω.

Για τους γονείς:
1. Η προσωπικότητα του παιδιού είναι ο καθορι-

στικός παράγοντας επιλογής επαγγέλματος. Είναι 
ο μαθητής κοινωνικός, οργανωτικός, ριψοκίνδυνος, 
πρακτικός, ρεαλιστής, καλλιτεχνικός, θεωρητικός, του 
αρέσουν τα ταξίδια, η ασφάλεια, οι υψηλές αμοιβές, η 
φύση, η ιεραρχία;

2. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια επαγγέλμα-
τα θα έχουν σε δέκα χρόνια ζήτηση. Μπορεί να είναι 
τα λογιστικά ή τα εξειδικευμένα στελέχη τουριστικών 
επαγγελμάτων ή οι στρατιωτικές σχολές, αλλά οι δε-
ξιότητες είναι εκείνες, που θα διασφαλίσουν επαγγελ-
ματική αποκατάσταση και τα δίκτυα, που θα αναπτύ-
ξετε. Η σχολή είναι μόνο η αφορμή.

3. Η κρίση θα τελειώσει και νέες προοπτικές για 
τους νέους θα παρουσιαστούν. Καλλιεργείστε τους 
την κουλτούρα της γεωγραφικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας, την προοπτική δηλαδή να σπουδάσουν 
δύο ειδικότητες, πχ κοινωνιολογία και οικονομικά.

4. Τόσο οι γονείς, όσο και οι μαθητές έχουν φαντα-
σιακές απόψεις για τις συνθήκες σε κάθε επάγγελμα. 
Ή, ακόμα χειρότερα, δημιουργούν στερεότυπα από 
γνωστούς και φήμες. Η μόνη λύση είναι η πραγματική 
γνωριμία με επαγγελματίες.

5. Όλοι είμαστε υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου, 
αλλά οι εναλλακτικές είναι πολλές και εδώ και στο 
εξωτερικό. Δείτε τι ισχύει με τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα στις χώρες της ΕΕ

6. Μη συνδέετε το κοινωνικό στάτους και την επαγ-
γελματική προοπτική με την εισαγωγή στο Πανεπιστή-
μιο, αλλά αποκλειστικά με τη μόρφωση, τη γνώση και 
τις εμπειρίες της φοιτητικής ζωής.

Ευστράτιος Παπάνης 
Επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας, 

πανεπιστημίου Αιγαίου

Παιδεία

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 534

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



               

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!

Μια πραγµατική ουτοπία στο νησί της Πάρου. Επαναπροσδιορίστε την 
πολυτέλεια σε µια ολιστική και βιώσιµη  εµπειρία όπως ποτέ άλλοτε. 

info@monastiri-paros.com • 22840 53560 • 22840 53325 • www.monastiri-paros.com

@monastiri.paros /monastiriparos
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Ιστορίες 
καθημερινής 
τρέλας στην 
Πάρο! Στο 
παρά πέντε 
προλάβαμε…

Στις 11 Ιουνίου 2020 το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα: 
«εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 
(ΤΠΣ).

Το πρόγραμμα είχε καθυστερήσει να ενεργοποιηθεί 
και πολλοί το περίμεναν, αφού βρέθηκε χρηματοδότη-
ση γι’ αυτό, και συνεπώς είναι δυνατή η έναρξή του.

Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού 
σχεδιασμού της χώρας, δεδομένου ότι σ’ αυτό το επί-
πεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι 
δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ 
για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας, 
ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια 
χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ η 
χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι δήμοι δε θα έχουν 
οικονομική επιβάρυνση.

Σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές Ενότητες που διαθέτουν 
ήδη πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου (κυρίως 
εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997) ο οποί-
ος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος στην ανακοίνωσή του 
υποστήριξε ότι θα προτεραιοποιήσει τις Δημοτικές 
Ενότητες που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίη-
σης με βάση κριτήρια, μεταξύ των οποίων είναι κάποια 
που ενδιαφέρουν άμεσα την Πάρο, όπως η έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα, οι μεγάλες ελλείψεις σε 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, και οι σημα-
ντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικι-
στικό ιστό.

Τέλος, η πρόσκληση ενδιαφέροντος όριζε ως ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτη-
μάτων στις 10/7/2020.

Η επιστολή Μαρινόπουλου
Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο 
δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση, 
Αθ. Μαρινόπουλος, δημοσιοποίησε επιστολή του 
στην οποία ενημέρωνε για το παραπάνω γεγονός με-
ταξύ άλλων τα εξής:

«[…] Υπογραμμίζουμε την ημερομηνία για το 
«απειροελάχιστο ενδεχόμενο» να μην το έχουν 
πάρει χαμπάρι οι αρμόδιοι.

Επίσης πρέπει να δηλωθεί η Παροικιά στην πρώτη 
βαθμίδα που σημαίνει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα. 
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα καθορίζουν χρή-
σεις γης, όρους δόμησης και επεκτάσεις σχεδίων ή 
και νέες αναπτύξεις. Ακόμη θα περιλαμβάνουν και 
οριοθέτηση οικισμών χωρίς όρια και χαρακτηρισμούς 
τοπικών δρόμων, τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και τοπικό σχέδιο διαχείρισης κα-
ταστροφών και κινδύνων.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να προχωρήσουμε και ταυτό-
χρονα να έχουμε στα χέρια μας το εργαλείο που θα 
σημάνει μια νέα αναπτυξιακή πορεία για την Παροικιά 
και για όλα τα διαμερίσματα με τους αναγκαίους και 
αντίστοιχους δημόσιους χώρους που θα δημιουργη-
θούν (…)».

Το μετά…
Η επιστολή Μαρινόπουλου, που ουσιαστικά έγινε 

γνωστή μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημε-
ρίδας μας (www.fonitisparou.gr), προκάλεσε το ενδι-
αφέρον των πολιτών, οι οποίοι ζητούσαν από πρωτο-
κλασάτα στελέχη του δήμου Πάρου να τους πουν τι 
γίνεται με την υπόθεση αυτή.

Παρά ταύτα και ενώ η πρόσκληση ενδιαφέροντος 
ήταν ξεκάθαρη για το ποιους αφορά, τα στελέχη διέ-
ψευδαν ότι η πρόσκληση αφορά το νησί μας, σε βαθμό 
τέτοιο που ο κ. Μαρινόπουλος επισκέφθηκε ο ίδιος 
τον δήμο και ζήτησε από στελέχη του να του απαντή-
σουν γιατί δε μας αφορά…

Η συνεδρίαση στο παρά πέντε!
Στις 9 Ιουλίου 2020, δηλαδή ακριβώς μία ημέρα 

πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτημάτων προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε στο νησί 
μας. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση (της οικονομικής επι-
τροπής δήμου Πάρου), η συνεδρίαση ήταν κατε-
πείγουσα, διότι την επόμενη ημέρα έληγε η 
προθεσμία!

Όπως υποστήριξε δε στην απόφαση που έλαβε, η 
Δημοτική Ενότητα Πάρου κατατάσσεται στην πολ-
λή υψηλή προτεραιότητα για την εκπόνηση Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου, λόγων των αναπτυξιακών χα-
ρακτηριστικών (επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, 
έντονης οικοδομικής δραστηριότητας και προγραμ-
ματισμένες δημόσιες επενδύσεις και των πιέσεων που 
δέχεται η περιοχή, εξαιτίας αυτών).

Επίσης, η απόφαση έκανε λόγο για περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά για περιοχές που έχουν ενταχθεί στην 
Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Ζώνες Δικτύου Natura 
2020), έχουν θεσπιστεί μεταβατικοί όροι δόμησης και 
απαιτούνταν η εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών για τον ακριβή προσδιορισμό της προστασίας 
τους, οι οποίες ανατέθηκαν ήδη από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας. Ακόμα, ότι υπάρχουν περι-
οχές εντός Σχεδίου (Παροικιά και Νάουσα), οι οποίες 
έχουν μεγάλη πυκνότητα κατοίκησης και χρήζουν επέ-
κτασης. 

Όλα αυτά τα σπουδαία για το πώς θα είναι ο τόπος 
μας και τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν συζητή-
θηκαν κυριολεκτικά στο πόδι, μία ημέρα ακριβώς πριν 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Όλα 
αυτά έγιναν δίχως να έχουμε επί μέρες κατανοήσει το 
Πρόγραμμα, σε μία επιτροπή που συνεδρίασε στις 8 
το πρωί!

Ευτυχώς προλάβαμε!
Ζητήσαμε από τον δημοτικό σύμβουλο της Λαϊκής 

Συσπείρωσης, Θ. Μαρινόπουλο, να μας σχολιάσει την 
παραπάνω υπόθεση, καθώς ήταν ο πρώτος που έβαλε 

το θέμα στον δήμο Πάρου. Ο κ. Μαρινόπουλος μας 
είπε αρχικά «ευτυχώς προλάβαμε» και υπό τον τίτ-
λο: «Διάβασμα», μας έγραψε:

«Ο αείμνηστος Ευθύμιος Κεμπάμπης έλεγε ότι ο 
ιατρός πρέπει καθημερινά να διαβάζει -τουλάχιστον 
δύο ώρες- ιατρικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά προκειμένου να πα-
ρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του και να βελ-
τιώνεται διαρκώς

«Αν δεν διαβάζεις κάθε μέρα θα μείνεις πίσω και 
αυτό θα είναι εις βάρος των ανθρώπων που σε εμπι-
στεύονται». Αυτό σήμαινε τότε «υπευθυνότητα». Αυτό 
σήμαινε «προσφορά στον συνάνθρωπό μου».

Αυτό σημαίνει και σήμερα η μήπως όχι; Οι έννοιες 
δεν αλλάζουν, αλλάζουν οι εποχές και μαζί τους οι 
άνθρωποι, ίσως;

Σε αντιστοιχία, όπως συμβαίνει με το λειτούργημα 
του ιατρού, πρέπει και με όλες εκείνες τις περιπτώ-
σεις που υπηρετούν τον πολίτη να επιδεικνύεται η 
ανάλογη υπευθυνότητα.

Είναι λοιπόν υποχρέωση των δημάρχων, πρόεδρων 
νομικών προσώπων και των μελών των δημοτικών 
συμβουλίων να αναλίσκουν καθημερινά ένα χρονικό 
διάστημα μελετώντας νόμους, εγκυκλίους και έντυπα 
σχετικά με τα καθήκοντα τους;

Υποχρέωση ίσως όχι, συνειδητή επιλογή όμως που 
δείχνει υπευθυνότητα σίγουρα ναι».

Και τι γίνεται αλλού…
Περιδιαβαίνοντας ο αναγνώστης σελίδες άλλων 

επαρχιακών πόλεων θα διαπιστώσει με μία πρώτη 
ματιά ότι το πρόγραμμα όχι μόνο έτυχε μεγάλης απο-
δοχής και ενδιαφέροντος, αλλά συζητήθηκε ευρέως 
σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και όχι σε οι-
κονομική επιτροπή με τη συμμετοχή λίγων μελών στις 
8 το πρωί!

Το υπουργείο Περιβάλλοντος μάλιστα έδωσε τελικά 
παράταση στην υποβολή προθεσμίας υποβολής των 
αιτημάτων έως τις 16/7/2020.

Επίσης, σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα εκπόνησης 
ΤΠΣ, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ -που δεν προ-
βλέπει καμία επιβάρυνση για τους δήμους- πρόκειται 
να καλυφθεί μέσα στη δεκαετία το 100% των Δημοτι-
κών Ενοτήτων της χώρας με νέο ή επικαιροποιημένο 
σχέδιο.

Η υλοποίησή του προγράμματος θα είναι σταδιακή 
και θα προωθηθεί κατά φάσεις, καθεμία από τις οποί-
ες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου 
καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της χώρας. Οι 
διαγωνισμοί για τις μελέτες της πρώτης φάσης 
αναμένεται να προκηρυχθούν τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο καλύπτοντας περίπου το 18% της χώ-
ρας. Ανά 6μηνο θα υπάρχουν αντίστοιχες προκηρύξεις, 
ούτως ώστε σε λίγα χρόνια να ολοκληρωθεί ο σχεδι-
ασμός σε όλους τους δήμους. 
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Μελέτη χωροθέτησης 
λιμένα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου στις 8/7/20 υπήρξε απόφαση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με 
την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η μελέτη για τη «Διεύρυνση 
για χωροθέτηση Νέου Επιβατικού Λιμένα Νήσου Πάρου, Συλλογή Γεωδεδομένων, 
Εκτέλεση Αποτυπώσεων και Σύνταξη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master 
Plan)», συνολικού προϋπολογισμού 586.111,52 ευρώ, με δικαιούχο φορέα το Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί την έναρξη κατα-
σκευής ενός πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου, υψίστης σημασίας για την οι-
κονομική και τουριστική ανάπτυξη των νήσων Πάρου και Αντιπάρου, αλλά και για 
την ευρύτερη περιοχή, καθώς η Πάρος κατέχει στρατηγική θέση στο κέντρο των 
Κυκλάδων και συνδέεται ακτοπλοϊκά με το εθνικό δίκτυο. 

Επίσης, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το νέο λιμάνι θα αποτελέσει 
κύρια πύλη εισόδου για τις τουριστικές ροές στο νησί, και σε συνδυασμό με τη δη-
μιουργία νέων υποδομών, όπως νέο οδικό δίκτυο, θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων. Παράλληλα, η μετατόπιση 
των δραστηριοτήτων του Κεντρικού Λιμένα από τη σημερινή του θέση, θα συμβά-
λει στην ανάδειξη και προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα της Παροικιάς. Η 
επιτυχία αυτή έρχεται ως επακόλουθο των επίμονων και μεθοδικών προσπαθειών 
της Δημοτικής Αρχής, καθώς και του άρτια δομημένου φακέλου που κατατέθηκε 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου- Αντιπάρου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Ι. Κωβαίος τόνισε: «Η Δημοτική 
Αρχή έχει όραμα και σχέδιο ανάπτυξης, που εκφράζονται καθημερινά με τη δρο-
μολόγηση μεγάλων έργων υποδομής για το νησί. Η κατασκευή ενός νέου λιμανιού 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μία από τις βασικές διεκδικήσεις των κατοίκων της 
Πάρου. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές του, 
θέτει πλέον τις βάσεις για την απόκτηση ολοκληρωμένων λιμενικών υποδομών, με 
σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού κατά τα διεθνή πρότυπα, που θα αποτελέ-
σουν μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο».

Εργολαβία για 
την αποκομιδή 
απορριμμάτων

Στις 9/7 υπογράφτηκε από τον δήμο Πάρου η σύμβαση για τη βραδινή αποκομιδή 
των απορριμμάτων από κεντρικά σημεία των οικισμών της Παροικιάς και της Νάου-
σας, και τη μεταφόρτωση τους σε press container.

Σκοπός της εργολαβίας, είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριό-
τητας και υγιεινής, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, στον οικισμό της Παροικιάς και για χρονική περίοδο δυόμισι (2,5) 
μηνών, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται κατά τις νυκτερινές ώρες (από 20:00 έως 
05:00) της θερινής περιόδου, διάστημα στο οποίο παρατηρείται μεγάλη ποσότητα 
απορριμμάτων (περίπου 3-4 τόνοι), από τα εξής σημεία: λιμάνι, πλατεία Μ. Μαυ-
ρογένους, Παραλία Λειβαδιών, πάρκινγκ πρώην Επαρχείου, Μπουνταράκι και Άγιος 
Κων/νος. Τις ίδιες ώρες, και μόνο για τον οικισμό της Παροικιάς, σε συνεννόηση 
με την ανάδοχο του έργου, θα πραγματοποιείται παραλαβή από τα καταστήματα 
που λειτουργούν, των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί και 
πλαστικό μπουκάλι), τα οποία θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα και τοποθετημένα 
σε ξεχωριστές σακούλες. Για την ανακύκλωση, θα διατίθενται δωρεάν ειδικοί σάκοι. 

Στον οικισμό της Νάουσας, για χρονική περίοδο τριών μηνών, η αποκομιδή των 
απορριμμάτων θα πραγματοποιείται επίσης κατά τις νυκτερινές ώρες (από 20:00 
έως 05:00) της θερινής περιόδου, διάστημα κατά το οποίο παρατηρείται μεγάλη πο-
σότητα απορριμμάτων (περίπου 3,5 – 4 τόνοι) από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν. 
Τα σημεία αποκομιδής βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του οικισμού της Νάουσας, 
ήτοι λιμάνι, λιμανάκι, γέφυρα, Ψαριανά, Αγ. Αθανάσιος και ποτάμι.

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου «τα συνεργεία καθαριότητας 
του δήμου Πάρου θα συνεχίσουν τις καθημερινές προγραμματισμένες εργασίες 
και παρεμβάσεις τους, προκειμένου να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο καθαρούς 
τους οικισμούς και τα χωριά της Πάρου, σε μία συνεχή προσπάθεια για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινό-
τητας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού».

Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood
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Ενημέρωση για «ΣΑΜΙΝΑ»
Από τον δήμο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα δελ-

τίο Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του δημάρχου 
Πάρου, Μ. Κωβαίου, στο υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΑΜΙΝΑ»

Το δελτίο Τύπου του δήμου Πάρου έχει ως εξής:
«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ο δήμαρχος Πάρου, 

Μάρκος Ι. Κωβαίος, είχε προγραμματισμένη συνάντη-
ση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής με τον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη Πλακιωτάκη, 
τον Γ.Γ. Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, και τον Δ/ντή 
της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος, πλοίαρχο Λ.Σ. Γεώργιο Μαραγκό. Θέμα της 
συνάντησης, το ζήτημα του ναυαγίου του «Εξπρές 
Σάμινα».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο δήμαρχος Πά-
ρου, ο οποίος προσήλθε με άρτια οργανωμένη ατζέ-
ντα, ενημέρωσε τον υπουργό και τους επιτελείς του 
για το μέγεθος και το ιστορικό του προβλήματος, 
επισημαίνοντας τους κίνδυνους που ελλοχεύουν για 
το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Στη 
συνέχεια, ο υπουργός, Γ. Πλακιωτάκης, δεσμεύτηκε 
για την εντατικοποίηση των εργασιών που έχουν ξε-
κινήσει από την πρώτη στιγμή για τον περιορισμό της 
ρύπανσης, καθώς και για την άμεση έναρξη των νό-
μιμων διαδικασιών με σκοπό την ταχύτερη ανέλκυση 
του ναυαγίου από το βυθό της θάλασσας στα ανοιχτά 
της Παροικιάς. Ακολούθως, δόθηκε εντολή ώστε ένα 
μεγαλύτερο απορρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού 
Σώματος να εποπτεύει τις εργασίες των τριών εξει-
δικευμένων αντιρρυπαντικών πλοίων που επιχειρούν 
στο σημείο με τη συνεισφορά της Hellenic SeaWays 

και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπά-
ρου. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος 
Πάρου τόνισε: «Ενισχύονται οι προσπάθειές μας και 
ήδη περιορίστηκε και καταπολεμάται η μικρή ρύπαν-
ση που εντοπίστηκε στην περιοχή του ναυαγίου του 
«Εξπρές Σάμινα». Παρακολουθούμε στενά τις εξελί-
ξεις και δε θα εφησυχάσουμε αν δεν μπει ένα ορι-
στικό τέλος με την ανέλκυση και απομάκρυνσή του 
από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Παροικιάς. Οι 
παραλίες μας είναι πεντακάθαρες και τα θαλάσσια 
ύδατα κατάλληλα για κολύμβηση, γεγονός που επι-
βεβαιώνουν και οι πρόσφατες μετρήσεις που έγιναν 
στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, τα αποτελέ-
σματα των οποίων είναι δημοσιευμένα στην ηλεκτρο-
νική ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr/ 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο δήμος Πάρου ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον υπουρ-
γό, Γ. Πλακιωτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια για την οριστική 
επίλυση του συγκεκριμένου θέματος που ταλανίζει το 
νησί εδώ και μία 20ετία. Επίσης, τον Γενικό Γραμμα-
τέα, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, τον Δντή της Δ/νσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, πλοίαρχο 
Λ.Σ. Γεώργιο Μαραγκό, καθώς και τους επιτελείς του 
υπουργείου Ναυτιλίας για την πολύτιμη βοήθειά τους. 
Επίσης, ευχαριστεί το Λιμεναρχείο Πάρου και ιδιαίτε-
ρα το Λιμενάρχη Πάρου, πλωτάρχη Λ.Σ. Κων/νο Μαρ-
νίκα για τις άμεσες ενέργειές τους. Τέλος, θερμές 
ευχαριστίες αξίζουν και στους κ.κ. Βασίλη Σιέτο και 
Ηλία Κουντρομιχάλη, πρώην Λιμενάρχες Πάρου και 
στελέχη του υπουργείου, οι οποίοι, πρόσφεραν την 
στήριξη και την τεχνογνωσίας τους για την αντιμετώ-
πιση του ζητήματος».

«ΣΑΜΙΝΑ»: Μετά τη συνάντηση... τι;
Ναυάγιο

Επιστολή Κ. Μπιζά για «ΣΑΜΙΝΑ»
Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας - Κοινω-

νικής Μέριμνας Κυκλάδων και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, 
Κώστας Μπιζάς, έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, Π. Πετρόπουλο, 
σχετικά με το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ».

Στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς, σημειώνει:
«Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτί-

ου Αιγαίου αφού έλαβε έγγραφο από το Λιμεναρχείο 
Πάρου στις 14.06.20 για τον έλεγχο καταλληλότη-
τας για κολύμβηση από τις παραλίες της Παροικίας 
Πάρου, επικοινώνησε άμεσα με την Δ/νση Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το σχετικό θέμα, 
ενημερώθηκε γραπτώς από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση (α.π.24131/16.6.20) για την ημερομηνία δειγ-
ματοληψίας νερού καθώς επίσης και για τα αποτελέ-
σματα της δειγματοληψίας (ηλεκτρονικό μήνυμα στις 
3.7.20).

Σύμφωνα με τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, τα αποτελέσματα από τις 
μικροβιολογικές αναλύσεις που έγιναν στις ακτές 
κολύμβησης της Παροικίας και του Παρασπόρου 

στις 22 Ιουνίου 2020, δείχνουν ότι δεν προκύπτει 
να έχει δημιουργηθεί την περίοδο δειγματοληψίας 
περιστατικό επιβάρυνσης του θαλασσινού νερού με 
μικροβιακό φορτίο. Οι ακτές αυτές (αλλά και πλή-
θος άλλων στην Πάρο), παρακολουθούνται συστη-
ματικά, με δειγματοληψίες που γίνονται μία φορά 
κάθε μήνα. Επιπλέον πληροφορίες, υπάρχουν στο 
το site του ΥΠΕΝ: bathingwaterprofiles.gr/map και 
bathingwaterprofiles.gr/monitor_search

Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι θα πρέπει να ασκηθεί 
πίεση ώστε να επιταχυνθούν από το Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι διαδικασίες: 1ον) 
για την άντληση του υπολοίπου των καυσίμων από 
τις δεξαμενές του πλοίου και 2ον) για την ανέλκυση 
του ναυαγίου. Θα ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Πάρου ότι θα σταθώ αρωγός 
σε όποια πρωτοβουλία και απόφαση λάβει σχετικά με 
το ναυάγιο του ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

Έχω επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο κ. Κωβαίο και 
τον Επικεφαλής της Μειοψηφίας κ. Ροκονίδα και τους 
έχω ενημερώσει να θεωρούν δεδομένη τη συνδρομή 
και την βοήθεια μου».

«Μαζί για την Αντίπαρο»
Με αίτηση ο συνδυασμός, «Μαζί για την Αντίπαρο», 

προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αντι-
πάρου, Σωτ. Σκούρτη, ζητάει να συζητηθεί κατεπειγό-
ντως το πρόβλημα της ρύπανσης από το ναυάγιο του 
«EXPRESS SAMINA».

Σύμφωνα με το αίτημα του συνδυασμού της αντιπο-
λίτευσης γίνονται δέκτες της ανησυχίας των συμπο-
λιτών τους όσον αφορά τη θαλάσσια περιβαλλοντική 
ρύπανση που παρουσιάστηκε στη περιοχή του ναυα-
γίου. Όπως σημειώνουν: «[…] Πιστεύουμε ως συνδυ-
ασμός και ως εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ότι ο 
δήμος Αντιπάρου δεν πρέπει να παραμείνει θεατής σε 
αυτό το πρόβλημα. 

Στο πλαίσιο αυτό με γνώμονα τη προστασία των κα-
τοίκων, των επαγγελματιών, της τοπικής οικονομίας 
και της υγείας εν γένει της Αντιπάρου και σύμφωνα 
με τον ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 2, ο συνδυασμός 
μας «Μαζί για την Αντίπαρο» και οι εκλεγμένοι δημο-
τικοί σύμβουλοι που τον αποτελούν, αιτούμαστε όπως 
εισάγετε ως κατεπείγον προς συζήτηση στο δημοτικό 
συμβούλιο το θέμα:«Θαλάσσια Ρύπανση του ναυαγί-
ου ΣΑΜΙΝΑ» με παράλληλη ενημέρωσή μας από το 
δήμαρχο, επί της γενικής κατάστασης της ρύπανσης, 
το εύρος επέκτασής της καθώς επίσης και σχετικά με 
τη λήψη προληπτικών μέτρων που έχει λάβει ο δήμος 
Αντιπάρου για την αποφυγή περαιτέρω περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων σε βάρος του νησιού μας».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Για το ίδιο θέμα, η Λαίκή Συσπείρωση Πάρου, 

δημοσιοποίησε στις 14/7 το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ…

Έχουν περάσει δέκα ημέρες από την συνά-
ντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη 
σχετικά με το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ».

Ο Δήμαρχος οφείλει άμεσα και συγκροτημέ-
να να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και 
τον παριανό λαό για τις εξελίξεις σε σχέση με:

• Tην αντιμετώπιση της ρύπανσης
• Tη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών απάντλησης των πετρελαιοειδών 
από το κουφάρι του πλοίου και τέλος, 

• Tον προγραμματισμό των ενεργειών από 
μέρους του Υπουργείου για την ανέλκυση του 
ναυαγίου. 

Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν το πολιτικό 
σύστημα τοπικά και κεντρικά, προασπίζοντας 
τα εφοπλιστικά συμφέροντα οδήγησε σε «ναυ-
άγιο» την ανέλκυση του ναυαγίου. 

Για το λόγο αυτό σήμερα δεν επιτρέπονται 
προσωπικές πολιτικές που εμφανίζονται ως 
«σημαντικές» πρωτοβουλίες, ούτε τυχοδιωκτι-
σμοί αμφίβολων επιδιώξεων και ιδιαίτερα από 
εκείνους, που πριν από λίγες ημέρες διαβεβαί-
ωναν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η ιδιοκτήτρια 
εταιρία του «ΣΑΜΙΝΑ» αναλαμβάνει πλήρως 
τις ευθύνες της, ενώ η πραγματικότητα ήταν 
ακριβώς η αντίθετη».
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Θετική η πρώτη εξέλιξη
Στην κατοχή του δήμου Πάρου περνάει η έκταση του παλιού αεροδρομίου, με 

πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία θα επιδοθεί 

στο Δημόσιο τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύ-

ρου, έγινε σε πρώτο βαθμό δεκτή 

η αγωγή που κατατέθηκε από τον 

δήμο Πάρου, καθώς αναγνωρίστη-

κε η εγκυρότητα της διαπιστωτικής 

απόφασης πλήρωσης της διαλυτι-

κής αίρεσης του συμβολαίου, με το 

οποίο η τότε κοινότητα Παροικιάς δώρισε έκταση 223.500 τ.μ. για να δημιουργηθεί 

το αεροδρόμιο Πάρου. Έτσι, αναγνωρίστηκε ότι κύριος του ακινήτου είναι ο δήμος 

Πάρου, και διατάχθηκε το δημόσιο να αποδώσει στον δήμο ολόκληρη την έκταση 

του παλιού αεροδρομίου Πάρου. 

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, σχολίασε σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσουμε ότι η διεκδικούμενη έκταση του παλιού αεροδρομίου της 

Πάρου, περνάει και επίσημα στον δήμο μας, με τη βούλα του δικαστηρίου. Η επι-

τυχής έκβαση της υπόθεσης, που χειρίστηκε το γραφείο νομικής υποστήριξης του 

δήμου, έχει τεράστια σημασία για εμάς. Με την τελεσιδικία της συγκεκριμένης 

απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της έκτασης προς όφελος του 

νησιού και των δημοτών».

«Βουτιά» στα 
αεροδρόμια

Μείωση 93% στη συνολική 
επιβατική κίνηση (εσωτερικού- 
εξωτερικού) σημειώθηκε τον 
μήνα Ιούνιο, λόγω των περιορι-
σμών στις πτήσεις που έχει φέ-
ρει η πανδημία Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τα στατιστικά στοιχεία της 
ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας), για τον Ιούνιο του 
2020 προκύπτει ότι διακινήθη-

καν στα αεροδρόμια της χώρας μόλις 588.186 επιβάτες, μείωση 93% σε σχέση 
με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 8.427.908 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των 
πτήσεων ανήλθε στις 17.049 με πτώση 74% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 66.827 πτήσεις. Οι αφίξεις επιβατών εξωτε-
ρικού ήταν 87.297 καταγράφοντας μείωση 97,5% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν 
αφιχθεί 3.477.906 επιβάτες.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2020, προκύπτει πως 
ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 6,2 εκατομμύρια πα-
ρουσιάζοντας πτώση 75% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου 
είχαν διακινηθεί 24,7 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αερο-
δρόμια της χώρας ανήλθαν στις 86.888, από τις οποίες 53.554 ήταν εσωτερικού 
και 33.334 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 59,5 %, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 214.489 πτήσεις.

Διανομή αγαθών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του επαρχείου Πάρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) με επικεφα-
λής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και εταίρους τον δήμο Πάρου και τον δήμο 
Αντιπάρου, ανακοινώνεται διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμ-
ματος ΤΕΒΑ.

Η διανομή θα γίνεται από τη Δευτέρα 20.07.20 έως και την Τετάρτη 
22.07.20 και ώρα 11.00 - 13.00 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πάρου - που βρίσκεται στο Αγροκήπιο 
της Παροικίας Πάρου. Θα προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση προς τους ωφελού-
μενους από το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, ενώ απαραί-
τητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.
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Η εφημερίδα μας γι’ αυτή τη δραστηριότητα της εκ-
κλησίας μας στο νησί πήρε συνέντευξη από τον υπεύ-
θυνο της σχολής, π. Εμμανουήλ Φωκιανό, ο οποί-
ος μας ενημέρωσε για τις δραστηριότητες και άλλες 
πτυχές.

Η σχολή
Πείτε μας λίγα πράγματα για τη βυζαντινή 

μουσική, ώστε να κατανοήσουμε όλοι μας πε-
ρισσότερα πράγματα γι’ αυτή.

Εμ. Φ.: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά διό-
τι με την πρόσκληση σας αυτή μου παρέχεται η δυνα-
τότητα να γνωρίσουν αρκετοί άνθρωποι τη βυζαντινή 
μουσική, την θαυμάσια αυτή τέχνη που αναπαράγεται 
μέσα από την εκκλησία μας, η οποία μπορεί να φαί-
νεται δύσκολη με τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, εν 
τούτοις όμως είναι εύκολο κάποιος να τα μάθει και να 
ψάλλει με τη χρήση αυτών των σημαδιών. Ενδεικτικά 
θα αναφέρω ότι οι μαθητές της Α’ τάξης που ξεκίνη-
σαν φέτος τη βυζαντινή μουσική, μετά το πρώτο τρί-
μηνο άρχισαν να διαβάζουν μουσικά κείμενα από το 
Αναστασιματάριο (που είναι και το κύριο βιβλίο των 
σχολών πανελλαδικώς), και να ψάλλουν γνωστούς 
σε όλους μας ύμνους».

Θα θέλαμε να μάθουμε το ιστορικό της σχο-
λής από τότε που ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι 
αρχικοί συντελεστές της.

Ε. Φ.: «Η σχολή βυζαντινής μουσικής του Ιερού 
Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής που 
στεγάζεται στα κελιά της Παναγίας, ιδρύθηκε το 
1995 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Παροναξίας 
κυρό Αμβρόσιο, στο πλαίσιο της τότε αναβάθμισης 
της Παναγίας μας από ενοριακό ναό σε προσκύνημα. 

Η σχολή ξεκίνησε τότε με καθηγητή τον πρωτοψάλ-
τη του ναού, Εμμανουήλ Χανιώτη, με αρκετούς μαθη-
τές. Η παραίτηση από την σχολή του κ. Χανιώτη το 
2011 έφερε τα βήματα μου στην Εκατονταπυλιανή, 
καθώς ο Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος μου ζήτησε 
να αναλάβω τη λειτουργία της σχολής. Έτσι, από το 
2012 ανανεώθηκε η λειτουργία της σχολής μας και 
μαζί με τον μακαριστό π. Νεκτάριο

Κυριαζάνο (διπλωματούχο καθηγητή της βυζαντι-
νής μουσικής) επαναλειτουργήσαμε τη σχολή και με 
την ευκαιρία αυτή προσήλθαν πολλά άτομα διαφό-
ρων ηλικιών για να μάθουν τη ψαλτική τέχνη».

Αναγνωρισμένο πτυχίο – οι μαθητές
Τι σημαίνει το αναγνωρισμένο πτυχίο από το 

υπουργείο Πολιτισμού;
Εμ. Φ.: «Όνειρο μου από τότε ήταν η αναγνώριση 

της σχολής από το υπουργείο Πολιτισμού και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη μας έγινε πράξη 
η αναγνώριση αυτής το 2019 (ΦΕΚ2920/12-7-19). 
Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλέον ορόσημο για τη 
σχολή βυζαντινής μουσικής της Εκατονταπυλιανής, 
διότι με την αναβάθμιση αυτή πλέον η σχολή εκτός 
από το πτυχίο του ιεροψάλτη που έδινε μέχρι σήμερα, 
τώρα μπορεί και χορηγεί πτυχίο-δίπλωμα βυζαντινής 
μουσικής ανεγνωρισμένο από το κράτος και συγκε-
κριμένα από το υπουργείο Πολιτισμού. Το

πτυχίο και το δίπλωμα της βυζαντινής μουσικής εί-

ναι τα ανώτερα πτυχία που υπάρχουν στην Ελλάδα 
και με αυτά ο κάθε πτυχιούχος μπορεί να διδάξει σε 
ωδεία αλλά και σε σχολές βυζαντινής μουσικής».

Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η σχολή και 
πόσους μαθητές έχει;

Εμ. Φ.: «Σήμερα η σχολή μας έχει 35 μαθητές όλων 
των ηλικιών, σε υψηλό επίπεδο θα έλεγα, και έχουμε 
φτάσει στο σημείο την ερχόμενη εξεταστική περίοδο, 
τον Ιούνιο του 2021 η σχολή μας να δώσει τα πρώτα 
της επίσημα πτυχία και διπλώματα με τη συμμετοχή, 
όπως είπαμε, πλέον και του κράτους.

Θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της σχολής 
θα είναι ορατά τα επόμενα χρόνια, διότι όπως όλοι 
βλέπετε το όριο ηλικίας στα αναλόγια είναι αρκετά 
μεγάλο και ο αριθμός των νέων που ανεβαίνουν σ’ 
αυτά… ελάχιστος. Δεν πρόκειται βέβαια όλοι οι σπου-
δαστές να γίνουν ιεροψάλτες, αλλά ελπίζουμε για 
κάποιους εξ’ αυτών να έχουμε τη χαρά να τους αντι-
κρύσουμε πάνω στα αναλόγια του νησιού μας και όχι 
μόνο, «άδοντες και ψάλλοντες… αινούντες και ευλο-
γούντες τον Θεόν…».

Πρώτο θέμα

Σχολή βυζαντινής μουσικής 
Πάρου | Με την αναγνώριση 
του υπ. Πολιτισμού
Η σχολή βυζαντινής μουσικής του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, είναι μία πραγματικότητα εδώ και επτά χρόνια στην Πάρο. Η σχολή 
πλέον είναι αναγνωρισμένη από το υπουργείο Πολιτισμού και δίνει πτυχία 
αναγνωρισμένα από το κράτος.
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Τα οικονομικά, η σημερινή κατάσταση
Για μια τέτοια σοβαρή δραστηριότητα έχετε 

οικονομική στήριξη από το υπουργείο, την πε-
ριφέρεια ή από τον δήμο; 

Εμ. Φ.: «Τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής είναι 
δωρεάν προς όλους τους μαθητές και η μοναδι-
κή υποχρέωσή τους είναι η ετήσια συνδρομή τους 
αλλά και ένα συμβολικό μικρό ποσό που αφορά τα 
εξέταστρα των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου 
εκάστου έτους. Όπως εύλογα καταλαβαίνετε τα χρή-
ματα αυτά δεν αρκούν για τη λειτουργία της σχολής 

η οποία δεν έχει άλλα έσοδα από πουθενά και συντη-
ρείται όλα αυτά τα χρόνια αποκλειστικά από την ευχή 
και την ευλογία της Εκατονταπυλιανής.

Η μεγαλύτερη όμως και σημαντικότερη ενίσχυση 
της σχολής μας έρχεται από την κεφαλή της τοπι-
κής μας εκκλησίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Παροναξίας κ. Καλλίνικο ο οποίος εξ’ αρχής στήριξε 
αυτήν την προσπάθεια μας ηθικά και πνευματικά και 
είναι πάντοτε κοντά μας παρόν σε όλες της εκδηλώ-
σεις της σχολής καθώς και στον αγιασμό κάθε νέας 
σχολικής χρονιάς αλλά και στην καθιερωμένη κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπου ο ίδιος ευλογεί και 
την νέα περίοδο και τους μαθητές της σχολής».

Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι χορω-
δίες της σχολής;

Εμ. Φ.: «Η σχολή της βυζαντινής μουσικής διαθέτει 
δύο χορωδίες. Η πρώτη αποτελείται από το σύνολο 
των μαθητών της σχολής και ανά περιόδους συμμε-
τέχει σε διάφορες εκδηλώσεις όπως για παράδειγ-
μα δύο φορές στο φεστιβάλ χορωδιών στον Κώστο, 
αλλά και σε διαφόρους εσπερινούς που έγιναν στην 
Ζωοδόχο Πηγή Παροικιάς, στην Αγία Άννα, στην 
«Πάνδροσο» στον Άγιο Νικόλαο στην Αντίπαρο, στην 
Αγία Μαρίνα στην Αντίπαρο αλλά και στο μοναστήρι 
του Αγίου Αντωνίου στην

Μάρπησσα.
Η δεύτερη είναι η «ΤΡΙΦΘΟΓΓΟΣ ΛΥΡΑ» που δη-

μιουργήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια και η οποία 
αποτελείται από μουσικούς, ιεροψάλτες, αλλά και μα-
θητές της σχολής και έχει εμφανισθεί σε διάφορες 
εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ «Μικρό Χωριό» που 
έγινε το καλοκαίρι του 2017 στην Εκατονταπυλιανή, 
σε εκδήλωση του Νεανικού Κέντρου της Ζωοδόχου 
Πηγής τον Μάιο του 2018 στο ΕΠΑΛ, στο συνέδριο 
για τον Μαυρογένη που έγινε επίσης στην Εκατοντα-
πυλιανή το 2019, αλλά και στην πανήγυρη της Πα-
ναγίας μας τα τελευταία δύο χρόνια που ψάλλει στον 
εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία.

Πότε ξεκινάει η νέα σχολική περίοδος και θα 
θέλατε να έχετε νέες εγγραφές, νέους μαθη-
τές;

Εμ. Φ.: «Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τον 
καθιερωμένο αγιασμό από τον Μητροπολίτη μας περί 
τις 20 Σεπτεμβρίου ευελπιστώντας και σε νέους μα-
θητές όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. 
Σας περιμένουμε με χαρά όλους εσάς που θέλετε να 
γνωρίσετε τον πλούτο της βυζαντινής μας μουσικής, 
την τέχνη του ιερού Δαμασκηνού, στις φιλόξενες αί-
θουσες της Παναγίας μας όπου πραγματοποιούνται 
τα

μαθήματά μας, για να βιώσουμε όλοι μας από κοντά 
αυτό που ασφαλώς θα έχετε ακούσει στους ναούς 
μας «ψαλλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω».

Πρώτο θέμα
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Εθνικοπατριωτικό 
σανό!

Η «πώληση πατριωτικού σανού» και τα μεγαλύ-
τερα ξεπουλήματα σε τούτον τον τόπο βρήκαν ως 
συμμάχους των κυβερνήσεων τις εκάστοτε ηγεσί-
ες της ελλαδικής εκκλησίας.

Σε ό,τι λοιπόν αφορά την ελλαδική εκκλησία, 
έχω να σημειώσω ότι όχι μόνο είμαι ορθόδοξος, 
αλλά και διατηρώ από παράδοση την πίστη μου 
στους «κανόνες» του κολλυβάδικου κινήματος. 

Όλα τα παραπάνω που γράφω ως εισαγωγή, 
δεν είναι τίποτα άλλο από το για να χαμογελάσω 
και πάλι με τις «αντιδράσεις» της επίσημης εκ-
κλησίας για τα όσα γίνονται με την υπόθεση της 
Αγιάς Σοφιάς από τον κ. Ερντογάν, που συγχωρέ-
στε με, αλλά ουδείς μπορεί να τον ελέγξει για το 
πώς θα ενεργήσει σε υποθέσεις που είναι εντός 
των σημερινών συνόρων της χώρας του. Προσω-
πικά θα ήθελα έναν κυβερνήτη στη χώρα μας σαν 
τον Ερντογάν!

Η ελλαδική εκκλησία για μια ακόμα φορά και 
υπό την πίεση να μην υπάρξει διαχωρισμός 
της από το κράτος, συμπλέει και πάλι με τις 
όποιες ενέργειες της επίσημης ελληνικής πολιτεί-
ας. Το έχω γράψει και θα το υποστηρίζω όσο ζω. 
Η ελλαδική εκκλησία έχει αυτό-παγιδευτεί στην 
υπόθεση με το ελληνικό κράτος και πιστεύει ότι ο 
διαχωρισμός της θα τη βλάψει. Αλήθεια όμως; Τι 
έχει κερδίσει η ελλαδική εκκλησία από αυτόν τον 
εναγκαλισμό; Ότι από το 1833 έως και το 1977 
καμία απόφαση της Ιεράς Συνόδου δεν εκτελεί-
το χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης! Ότι από 
τότε (1833), η εκκλησία βρίσκεται στον απόλυτο 
έλεγχο του κράτους. Ότι το 1833 δημεύτηκε κάθε 
περιουσιακό στοιχείο (χωρίς καμία αποζημίωση) 
Μονών που είχαν κάτω από 6 άτομα ή εκείνο το 
αναίσχυντο με την εκποίηση Ιερών Σκευών προς 
όφελος της κυβέρνησης κλπ. Ότι το 1907 η Σύνο-
δος μπήκε στην πολιτική διαμάχη και χωρίστηκαν 
οι μητροπολίτες σε «βενιζελικούς» και «βασιλι-
κούς;». Το ότι το 1919 η κυβέρνηση κηρύσσει ως 
απαλλοτριωτέα όλα τα αγροτικά μοναστηριακά 
ακίνητα. Το ότι επί σειρά ετών κυβερνήσεις όριζαν 
«Αριστίνδην» Συνόδους; Ότι το 1926 ο Πάγκαλος 
απαλλοτρίωσε περιουσίες Μονών χωρίς αποζη-
μίωση; Το ότι τα ίδια έγιναν το 1952-55 με την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση στο 1/3 της τιμής. 
Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες επί σελίδων για 
να δείξω τα «κέρδη» της εκκλησίας από τον ενα-
γκαλισμό της με το κράτος. Αλλά ας έρθουμε στο 
σήμερα… 

Η ελλαδική εκκλησία στη λογική να μην τα χα-
λάσει με το κράτος, ακολουθεί «κρατική πολιτι-
κή» ακόμα και σε μείζονα δικά της θέματα. Όπως 
«κιχ» δεν έβγαλε με το ζήτημα της Βόρειας Μακε-
δονίας, «κιχ» δεν έβγαλε και για την Αγιά Σοφιά.

Αυτό που έχει μέγιστη αξία για την ελλαδική 
εκκλησία είναι να αποδίδονται τιμές προς αυτήν, 
να είναι πρώτοι στις εκδηλώσεις και να αναφέρο-
νται τα αξιώματά τους, και να έχουν πινακίδες με 
φανταχτερές κίτρινες πινακίδες… Κατάντια! Ε ρε 
Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος (Παπουλάκος) 
που σας χρειάζεται…

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Χωρίς 
«καράβολα» 
φέτος

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της υγείας 
τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών 
του νησιού μας από τον κορωνοϊό, κρίνεται απαραίτη-
τη η συμμόρφωση στις οδηγίες του υπουργείου Υγεί-
ας, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου «Υρία» 
λευκών.

Έτσι, ο σύλλογος ΥΡΙΑ βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση 
να προβεί στην ακύρωση της ετήσιας θερινής εκδήλω-

σης των Λευκών, του γνωστού σε όλους «Καράβολα». 
Το πανηγύρι αυτό οργανώνεται εδώ και 37 χρόνια στο 
χωριό με επιτυχία, καθώς χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλη 
την Πάρο, συμμετέχουν απολαμβάνοντας τους τοπι-
κούς μεζέδες και διασκεδάζοντας ως το πρωί με την 
παραδοσιακή μας μουσική.

Ο σύλλογος «Υρία» Λευκών, κλείνει πάντως την ανα-
κοίνωσή του με ένα αισιόδοξο μήνυμα την ανακοί-
νωση της ακύρωσης του πανηγυριού: «Οι ομορφιές 
του χωριού μας παραμένουν: Τα λιθόστρωτα δρομά-
κια, τα παραδοσιακά μαγαζιά με τοπικά εδέσματα και 
πάνω απ’ όλα η καλοσύνη και η φιλοξενία των κατοί-
κων του. Σας περιμένουμε, λοιπόν, να απολαύσετε την 
βόλτα σας στις υπέροχες Λευκές μας και ευχόμαστε 
να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα το υπόλοιπο του κα-
λοκαιριού με ξεγνοιασιά, χαρά αλλά και σεβασμό στα 
μέτρα προστασίας μας!».

Καμπάνια της 
Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου 

 Σε 12 χώρες και συγκεκριμένα, σε Γερμανία, Αγγλία, 
Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Φιλανδία, 
Δανία, Αυστρία, Ελβετία και Τσεχία, τρέχει η νέα ψη-
φιακή καμπάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που 

αγκαλιάζει προσωποποιημένα όλα τα νησιά της Δωδε-
κανήσου και των Κυκλάδων.

Τα μέσα υλοποίησης της καμπάνιας είναι αμιγώς 
ψηφιακά, αφού η καμπάνια τρέχει μέσω animated 
banners διαφόρων μεγεθών σε εκατοντάδες ιστότο-
πους σε κάθε χώρα, οι οποίοι επιλέγονται αυτόματα 
από αλγόριθμους, ανάλογα με τα συμπεριφορικά χα-
ρακτηριστικά των χρηστών που τους επισκέπτονται. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες που 
επιλέχθηκαν στα banners είναι από iconic landmarks 
των νησιών, ώστε οι χρήστες να έχουν σημαντικές πι-
θανότητες να προσδιορίσουν ότι αυτό που βλέπουν 
είναι Ελλάδα.

Social media 
και πολιτικοί

Ο πρόεδρος Ομπάμα, άνοιξε το δρόμο. Με ευφά-
νταστες μεθόδους επικοινωνίας, ήρθε σε επαφή με 
το κοινό του, έκανε διάλογο, προώθησε την ατζέντα 
του και κέρδισε τις εκλογές. Άκουγε περισσότερο 
από όσο μίλαγε και ξόδεψε πολύ λιγότερα από ότι 
θα ξόδευε σε παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνί-
ας.

Στοχευμένη επικοινωνία, με πλατφόρμες που 
γνωρίζουν τι σκέφτονται οι άνθρωποι, τι τους απα-
σχολεί, μοναδικές απόψεις και όχι πακεταρισμένες 
απαντήσεις σε τυποποιημένες δημοσκοπικές ερω-
τήσεις. Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελί-
ξεων, απογοήτευσης των πολιτών από το πολιτικό 
προσωπικό, το διαδίκτυο φαίνεται να κερδίζει την 
πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα.

Οι πολιτικοί ανακάλυψαν τα social media, λόγω 
χαμηλού κόστους και για λόγους εύκολης προσπά-
θειας να στείλουν άμεσα τα μηνύματα τους. Πολλά-
κις άγαρμπα και ανέμπνευστα. Χρειάζονται πολλά 
περισσότερα από το να πετάξεις μια ατάκα ή να 
βάλεις τη φωτογραφία, για να μετασχηματιστεί ο 
τρόπος της επικοινωνίας πολίτη με πολιτικό. Μέσα 
από το διαδίκτυο, οι πολίτες αναζητούν σύνδεση με 
άλλους ανθρώπους, η γνώμη τους μετράει, δημοσι-
οποιούν τις σκέψεις τους, αφηγούνται τη δική τους 
ιστορία και επηρεάζονται από τη γνώμη άλλων ατό-
μων, που εκτιμούν αν και δεν γνωρίζουν προσωπικά 
τις περισσότερες φορές.

Πολιτικά κόμματα και πολιτικοί χρησιμοποιούν 
τη διάδραση που προσφέρει το διαδίκτυο, μονο-
διάστατα. Απλά μεταδίδουν το μήνυμα τους. Και 

η αποτελεσματικότητα είναι πάντα πολύ χαμηλή. 
Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πολίτες θέλουν να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στα κελεύσματα των πολι-
τικών, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αν οι πολιτι-
κοί νοιάζονταν όντως για τα «θέλω» των πολιτών- 
ψηφοφόρων τους και θέλουν να τους απευθύνουν 
το όραμα τους, τότε θα πρέπει να απομακρυνθούν 
από αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας, μέσα από 
τα social media και να εφεύρουν άλλους τρόπους 
μεταφοράς των «εύπεπτων» μηνυμάτων τους. Οι 
πολίτες θέλουν να βλέπουν και να διαβάζουν για 
πολιτικές ανάπτυξης, δικαιώματα νέων, προτάσεις 
για μείωση της ανεργίας και βελτίωση του επιπέ-
δου ζωής.

Το φλερτ των πολιτικών με το νέο ψηφιακό κό-
σμο, τον μαγικό κόσμο των social media, φέρνει 
πολλές φορές και τα αντίθετα από τα επιδιωκόμε-
να αποτελέσματα. Μπορεί ακόμη και να γκρεμίσει 
πολιτικές καριέρες που κάποτε, κάποιοι έχτιζαν για 
χρόνια. Αν δεν έχει ο πολιτικός, έμπειρους συνεργά-
τες στα social media καλύτερα να εγκαταλείψει το 
«άθλημα». Ασφαλέστερο ένα δύσκολο μονοπάτι που 
το γνωρίζεις από μια σύγχρονη λεωφόρο, όταν δεν 
γνωρίζεις τις σημάνσεις. Στις μέρες μας, η πανδημία 
τα άλλαξε όλα. Οι παραδοσιακοί τρόπου επαφής με 
τον πολίτη, χειραψία, αγκαλιά, προσωπική συζήτη-
ση, αντικαταστάθηκαν με χειραψία αγκώνα, ενάμιση 
μέτρο απόσταση για συζήτηση και αποφυγή επικοι-
νωνίας με τα γνωστά έντυπα.. Άπαντα, ψηφιακά! Σε 
λίγο καιρό και διαδικτυακές εκλογές, χωρίς ψηφο-
δέλτια. Ήρθε η ώρα, του ψηφιακού κόσμου.

Οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίσουν τον νέο αυτόν 
κόσμο και τους κανόνες της διαδικτυακής δραστη-
ριότητας. Να μάθουν τις σωστές πρακτικές και τους 
τρόπους αποφυγής των παγίδων. Να ξέρουν, αν 
απαντούν στα σχόλια και ερωτήσεις, αν τα υβριστι-
κά σχόλια κάνουν πως δεν τα βλέπουν ή πρέπει να 
απαντάνε..

«Δουλεύουν» καλύτερα οι μακροσκελής αναρ-
τήσεις ή οι μικρές και στοχευμένες; Όλα αυτά και 
άλλα πολλά μυστικά απαιτούνται για μια σωστή 
επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, ενός πολιτικού. 
Αν δεν τα ξέρει, καλύτερα να συνεχίσει τον παλιό 
παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας ή να προσλάβει 
επαγγελματίες του είδους!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου



σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

2284028025

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
«Γκίκα Αφοί» χρωµατοπωλείο

Μάρπησσα
«∆ήµητρα» αρτοποιείο

«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρωµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Μέλι cream» Πατέλης Κώστας  

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Ταχυδροµικό Πρακτορείο»

Μαούνης Γιάννης

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

∆ρυός
«Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα
«Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι»

αρτοποιείο
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Αποκατάσταση 
πραγματικότητας
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ» της εται-
ρείας Κ. ΚΑΙ Μ. ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στον περιφερειακό δρό-
μο της Παροικίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
COVID-19 ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣ-
ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ.

Δεν γνωρίζουμε πως κυκλοφόρησε η φήμη αυτή στο νησί, ούτε ποιους σκοπούς 
εξυπηρετεί. Το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ» λειτουργεί κανονικά για το έτος 2020 με 
τους πελάτες και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία του.

Γνωρίζουμε ότι το νησί καλύπτεται για τα περιστατικά COVID-19 με άλλο τουρι-
στικό κατάλυμα, το οποίο έχει ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Τουρισμού.

Για έγκυρη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν μόνο 
με επίσημους φορείς και να μην λαμβάνουν υπόψη ανυπόστατες φήμες.

Με εκτίμηση,
Οι ιδιοκτήτριες του ξενοδοχείου ΑΙΓΑΙΟΝ

Κατερίνα και Μοσχούλα Αντιπαριώτη

ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου 
 Την πρώτη τους συνεδρίαση πραγματοποίησαν στις 26/6/20 τα μέλη του νε-

οεκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού 
Φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. 
(ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου).

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, είχε ως θέματα ημερή-
σιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ και την εκλογή αντιπροέδρου και 
γραμματέα, και την ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών του ΔΣ σε έναν ή περισσό-
τερους συμβούλους του συμβουλίου.

Στη θέση του αντιπροέδρου ομόφωνα εξελέγη ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Κα-
μπουράκης και στη θέση του γραμματέα εξελέγη ο δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγά-
λας. Σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης, με ομόφωνη απόφαση των μελών του 
Δ.Σ. την εταιρία εκπροσωπούν από κοινού ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Χατζημάρ-
κος και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Καμπουράκης. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 
Ο Χρυσοχός Ελευθέριος του Κωνσταντίνου και της Maryse το γένος Vivier, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Αλμπάνη Χρυσάνθη του 
Γεωργίου και της Μαρίνας το γένος Μαστρογιαννίδη, που γεννήθηκε στην Αλε-
ξανδρούπολη και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 
στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων στην Πάρο. 

Ο Ρούσσος Αντώνιος του Δημητρίου και της Σταματίνας το γένος Ραγκούση που 
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Γαβαλά Αναστασία
του Ιωάννη και της Παναγιώτας το γένος Σέργη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν το Σεπτέμβριο στην Πάρο. 

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)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πωλείται οικόπεδο 1.000 
τ.µ., 1η παράλληλος της περιφερει-
ακής οδού, εφάπτεται στον οικισµό, 
πλησίον Σκανδάλη. Τιµή: 40.000€. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6944 457 679

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, πετρόκτιστο ισόγειο δίχωρο 
διαµέρισµα, 45 τ.µ., επιπλωµένο και 
πλήρως εξοπλισµένο, µε κεντρική αυ-
τόνοµη θέρµανση, θέα και πάρκινγκ. 
∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6988 401 084

ΚΟΥΚΟΥΜΑΥΛΕΣ ενοικιάζονται 
Studios για σεζόν ή χρόνο ή µε το 
µήνα. Ησυχία, πάρκινγκ, θέα. Τηλ. 
6944 474 516

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται γραφεία ή 
διαµερίσµατα σε κεντρικό κτίριο στην 
πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, στον 1ο

όροφο, (πρώην ξενοδοχείο George’s). 
Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται στούντιο 
16 µ2, πάνω στην παραλιακή, θέα 
θάλασσα , µε κουζινάκι, λουτρό µε 
ντουζιέρα, µπαλκονάκι, κρεβάτι ηµί-
διπλο, πλυντήριο ρούχων, ανεµιστήρα 
οροφής, σίτα. Τιµή 270€/µήνα για όλο 
το χρόνο, και 300€/µήνα για τη σεζόν. 
Πληροφορίες: Κυκλαδικό χρώµα, 
6983 186 879

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
παραδοσιακή µεζονέτα πλήρως 
εξοπλισµένη, από 1 – 16 Αυγούστου. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6972 639 017

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται επιπλωµένα 
διαµερίσµατα από 25 έως 55 µ2 για 
ολιγοήµερη ή πολύµηνη διαµονή. Τα 
διαµερίσµατα είναι κλιµατιζόµενα, 
επιπλωµένα, έχουν ιδιωτικές βερά-
ντες, ηµιυπαίθριους χώρους και θέα 
προς τη θάλασσα. Βρίσκονται στα 150 
µέτρα από τη θάλασσα και απέχουν 1 
χλµ. από το λιµάνι της Παροικιάς. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6989 445 665

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, 200-400 τ.µ, 
ζητείται προς ενοικίαση έξω από την 
πόλη, σε ήσυχο µέρος, µαζί µε διαµέ-
ρισµα ή σπίτι για όλο το χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 23368

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία 
στο ξενοδοχείο ERI στην Παροικιά. 
Τηλ για πληροφορίες: 6937 240 066

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται άµεσα 
από συγκρότηµα διαµερισµάτων 
στο Λογαρά από Ιούλιο µέχρι µέσα 
Σεπτέµβρη. Παρέχεται µισθός και 
ασφάλιση, η απασχόληση θα γίνεται 
µόνο τις ώρες και µέρες που υπάρχει 
ανάγκη. Πληροφορίες και βιογραφικά 
στο info@cleopatrahomesparos.com 
ή τηλ. στο 6974 008 629

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από την εταιρεία δοµικών υλικών 
Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε., για 
µόνιµη εργασία ή για ηµιαπασχό-
ληση. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41598, βιογραφικά στο email: info@
pantelaios.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για εργασία 
σε ξενοδοχείο στη Νάουσα, ΙΟΥΛΙΟ 
- ΑΥΓΟΥΣΤΟ. Εργατικότητα και άδεια 
παραµονής. Μισθός - ασφάλιση, 
διαµονή και διατροφή. Βιογραφι-
κό-φωτογραφία στο e-mail: info@
zefi -hotel.com, Τηλ. 6937 263 928

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ πλαστική πωλείται, 
µήκος 4,30 µέτρα, µε τέντα, τρέιλερ 
γαλβανιζέ, 2 µηχανές δίχρονες, µία 
EVINRUDE 15hp και µία MARINER 
5hp βοηθητική. Όλα µαζί, µε τα είδη 
ψαρικής. Τηλ. 6936 831 832

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
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Κρούσμα 
κορωνοϊού

Το βράδυ στις 14/7/2020 επιβεβαιώθηκε το πρώ-
το θετικό κρούσμα κορωνοϊού στην Πάρο, έπειτα από 
ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας . Πρόκειται για Ελλη-
νίδα, με ιδιόκτητη κατοικία στην Πάρο.

Η ανακοίνωση του Κ.Υ. Πάρου έχει ως εξής:
«Επιβεβαιώνουμε το πρώτο θετικό κρούσμα κορω-

ναϊού στην Πάρο. Πρόκειται για Ελληνίδα, με ιδιόκτη-
τη κατοικία στο νησί μας. Ενημερώθηκαν εντός μίας 
ώρας από τη διάγνωση, οι αρμόδιοι φορείς (ΕΟΔΥ, 
ΕΚΕΠΥ) αλλά και το ΑΤ Πάρου.

Εντός της ημέρας θα ανιχνευτούν οι υγειονομικοί 
(εντός και εκτός ΚΥ) που δυνητικά εκτέθηκαν στον ιό.

Επειδή πολύ συχνά τα κρούσματα δεν είναι μονήρη, 
η αυστηρότατη τήρηση όλων των μέτρων προστα-
σίας, καθίσταται αυτή τη στιγμή πιο σημαντική από 
ποτέ. Τηρούμε τις αποστάσεις, φοράμε μάσκα, πλέ-
νουμε τα χέρια μας, ώστε να περιορίσουμε το πρό-
βλημα πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις».

Τέλος, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 πραγματοποι-
ήθηκε η διακομιδή της ασθενούς στην Αθήνα. Πα-
ράλληλα συνεργείο του ΕΟΔΥ κάνει ιχνηλάτηση των 
επαφών της ασθενούς και συγχρόνως, γίνονται απο-
λυμάνσεις δημοσίων χώρων στους οποίους σύχναζε 
η παθούσα.

Εγγραφή 
στους 
παιδικούς 
σταθμούς

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους Παιδικούς 
Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ Με την εξαιρετικά 
καινοτόμο διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής 
αίτησης, ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και 
ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η 
Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς κα-
θώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 
2020-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί 
εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279 
εκατομμύρια ευρώ. Με την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελί-
δα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.
gr) αποφεύγονται πλέον για τους πολίτες τα γνωστά 
προβλήματα των περασμένων ετών. Η είσοδος στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των 
κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζό-
μενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και 
οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, 
οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η 
κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω 
περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατά-
σταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα 
προς φιλοξενία ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον 
επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) 
προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή 
που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους. Περισ-
σότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοι-
χα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 
210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 
2310- 544714).

Διαχείριση 
κρούσματος ή 
διαχείριση του 
εαυτού μας;

Η τουριστική περίοδος έστω και καθυστερημένα 
έστω και υποτονικά έχει ξεκινήσει και η αγωνία όλων 
γυρίζει γύρω από το τι θα κάνουμε ΜΕΤΑ όταν… πα-
ρουσιαστεί κρούσμα στο νησί, στο διπλανό σπίτι, στον 
παιδικό σταθμό, στον αθλητικό σύλλογο, στο ξενοδο-
χείο…

Το ΜΕΤΑ είναι σημαντικό αλλά πιο σημαντικό και σ’ 
αυτό θα αναφερθώ πρωτίστως είναι το ΠΡΙΝ! 

… από ΠΡΙΝ πρέπει να προνοήσει η πολιτεία και η 
τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν μέτρα ώστε να μει-
ωθεί η πιθανότητα εμφάνισης και διασποράς της νό-
σου στο ελάχιστο…

… από ΠΡΙΝ πρέπει να είναι έτοιμο το τοπικό σύστη-
μα υγείας να υποδεχθεί με ασφάλεια τον ασθενή και 
να προστατεύσει την τοπική κοινωνία και τους εργαζό-
μενους από την διασπορά…

… από ΠΡΙΝ πρέπει να τηρούμε όλοι εμείς τα βασικά 
μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή:

1. κοινωνικές αποστάσεις: ίσως το βασικότερο 
μέτρο για να μην έρθουμε σε επαφή με τον ιό. Ο ιός 
μεταφέρεται κυρίως με τα μεγάλα σταγονίδια από τον 
βήχα, πτέρνισμα αλλά και ομιλία ή αναπνοή του πά-
σχοντος. Τηρώντας από όλους απόσταση 1,5-2 μέτρα 
αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με τα σταγονίδια 
του συνομιλητή μας.

2. μάσκα σε κλειστούς χώρους και οπωσδήπο-
τε στους χώρους υγείας: Η απλή υφασμάτινη μάσκα 
θα πρέπει να μας γίνει συνήθεια στις καθημερινές επι-
σκέψεις μας σε κλειστούς χώρους, μαγαζιά, δημόσιες 
υπηρεσίες και οπωσδήποτε όταν επισκεπτόμαστε χώ-
ρους υγείας, ιατρεία ή διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα 
μας προστατεύει από τα σταγονίδια του συνομιλητή 
μας αλλά και από τον πλημμελώς αεριζόμενο χώρο 
όπου μπορεί να υπάρχει ο ιός σε αερόλυμα, δηλαδή 
σε μικρά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα για 
κάποια ώρα. Η προστασία που μας παρέχει η μάσκα 
δεν είναι απόλυτη είναι όμως σημαντική ειδικά όταν 
συνδυάζεται και με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας. 
Όταν φοράμε τη μάσκα αποφεύγουμε να πιάνουμε με 
τα χέρια μας την μπροστινή της επιφάνεια διότι εκεί 
μαζεύονται τα μολυσμένα σταγονίδια. Βγάζουμε τη 
μάσκα από τα κορδονάκια και στη συνέχεια πλένουμε 
τα χέρια μας.

3. Πλύσιμο χεριών: πριν φάμε ή πιούμε, μετά τη 
χρήση της τουαλέτας, όταν χρησιμοποιούμε σημεία 
που αγγίζουν πολλοί άνθρωποι, πχ διακόπτες φωτι-
σμού ή ασανσέρ κ.α. όταν επιστρέφουμε στο σπίτι από 
εξωτερικές δουλειές, όταν είναι εμφανώς βρώμικα. 
Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να είναι προσεκτικό 

με νερό και σαπούνι και να διαρκεί τουλάχιστον 40’’. 
Πρέπει να μας γίνει επίσης συνήθεια να μην αγγίζουμε 
με τα χέρια το πρόσωπο μας. Η χρήση γαντιών μίας 
χρήσεως δε συστήνεται διότι δίνει ψευδή αίσθηση 
ασφάλειας.

4. κανόνες καθαριότητας και απολύμανσης: 
αερίζουμε καλά όλους τους χώρους, καθαρίζουμε και 
απολυμαίνουμε με διάλυμα χλωρίνης τις λείες επιφά-
νειες και όπου αλλού είναι αποδεκτό.

5. Τήρηση των κανόνων υγιεινής, δηλαδή βή-
χουμε ή πτερνιζόμαστε στο εσωτερικό του αγκώνα ή 
σε χαρτομάντηλα μιας χρήσεως ώστε να μειώσουμε 
τη διασπορά των σταγονιδίων μας. Απορρίπτουμε σε 
κάδο απορριμμάτων τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντι-
λα και στη συνέχεια πλένουμε και απολυμαίνουμε τα 
χέρια μας.

6. μένουμε σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι ακόμη 
και με ελαφρά συμπτώματα ώστε να προστατεύσουμε 
τον κοινωνικό σύνολο. Συμπτώματα που θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν ύποπτα για COVID-19 είναι τα πιο 
συχνά, πυρετός, βήχας, δύσπνοια, κόπωση αλλά και τα 
λιγότερο συχνά κεφαλαλγία, φαρυγγαλγία, απώλεια 
όσφρησης ή γεύσης και σπανιότερα εμετοί ή διάρροι-
ες. 

Όλα έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με κορωνοϊό με 
διαφορετική συχνότητα το καθένα. Αυτό δεν σημαίνει 
πως όποιος έχει πυρετό ή βήχα έχει COVID-19 αλλά 
το ότι θα πρέπει να προσέχει και να τηρεί τα μέτρα σαν 
να έχει COVID-19, μόνο έτσι θα μπορέσει να προστα-
τεύσει τους γύρω του και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού. Ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί ή 
να αποκλειστεί η νόσος είναι να ληφθεί δείγμα του 
ασθενούς για μοριακό έλεγχο για COVID-19, όμως 
τα κριτήρια δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ δεν συμπερι-
λαμβάνουν ήπια συμπτώματα. Άρα όλοι πρέπει να συ-
μπεριφερόμαστε σαν να είμαστε φορείς της νόσου. 
Τηρώντας τα μέτρα προστατεύουμε τον εαυτό μας 
από τους γύρω μας και τους γύρω μας από εμάς. Αν 
λοιπόν, έχουν τηρηθεί όλα τα «από ΠΡΙΝ» και παρόλα 
αυτά έχουμε κρούσμα, πολύ πιθανόν να συμβεί λόγω 
της μεγάλης έλευσης επισκεπτών στο νησί, τι θα κά-
νουμε ΜΕΤΑ; 

ΜΕΤΑ… όσον αφορά τον ασθενή ο θεράπων ια-
τρός, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το ΕΚΑΒ θα 
αναλάβουν το περιστατικό ώστε ο ασθενής να λάβει 
την φροντίδα που πρέπει, και όσον αφορά τις επαφές 
του ασθενή ο ΕΟΔΥ θα δώσει οδηγίες ιχνηλάτησης, 
στενών και περιστασιακών επαφών, και θα γίνουν τα 
σχετικά τεστ.

…και αν είμαστε εμείς κάποιοι από τις επαφές; τότε 
θα μείνουμε σε απομόνωση και ο ΕΟΔΥ θα μας δώσει 
οδηγίες. Η αλυσίδα του χάους ξεκινά όταν ο καθέ-
νας παραβιάζει λιγότερο ή περισσότερο τους κανόνες, 
άλλος γιατί τον ενοχλεί η μάσκα, άλλος γιατί ξέχασε, 
άλλος γιατί νόμιζε… και ναι μεν το σύνολο μπορεί να 
διορθώσει μικρο-ατασθαλίες αλλά όταν οι ατασθαλίες 
γίνονται ο κανόνας τότε το σύνολο πάσχει. 

Είμαστε σ’ ένα κομβικό σημείο που μπορεί η πλά-
στιγγα να γύρει προς την μία ή άλλη κατεύθυνση με 
κύριο διακύβευμα την ίδια μας την υγεία. Η πολιτεία 
θα κάνει τη διαχείριση της πανδημίας, η ιατρική τη δι-
αχείριση της νόσου και όλοι εμείς τη διαχείριση του 
εαυτού μας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λόγος 
εφαρμογής των μέτρων είναι να παραμείνουμε υγιείς.

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας
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Σχολείον Κοπτικής 
- Ραπτικής

Το έτος 1964 εις την Κοινότητα Κώστου ελειτούρ-
γησεν το προγραμματισθέν παρά της υπαλλήλου 
Αγροτικής Οικ. Οικονομίας δ/δος Αγγελικής Παπουτσή 
μεταβατικόν σχολείον Κοπτικής – Ραπτικής διαρκείας 
20 ημερών.

Τα μαθήματα εδίδαξεν η υπάλληλος Αγροτικής Οικ. 
Οικονομίας με βοηθόν τεχνίτριαν μοδίστραν προσλη-
φθείσαν προς τον σκοπόν τούτον. Αι παρακολουθή-
σασαι τα μαθήματα 14 αγροτονεάνιδες έμειναν ικα-
νοποιημέναι από τας γνώσεις που απέκτησαν από 
το εν λόγω σχολείον. Τα έξοδα λειτουργίας τούτου 
κατεβλήθησαν παρά της Δ/νσεως Γεωργίας Ν. Σπο-
ράδων. Μετά το πέρας της λειτουργίας του σχολείου, 
ωργανώθη επιτυχής έκθεσις των έργων των αγροτο-
νεανίδων, την οποίαν επισκέφθησαν και εθαύμασαν 
άπαντες οι κάτοικοι του χωρίου Κώστος.

Το έτος 1973 εις το γνωστόν εμπορικόν κατάστημα 
του κ. Βασίλη Αντιπαριώτη εις την Παροικίαν, θα παρα-
δίδονται μαθήματα κοπτικής και ραπτικής τέχνης. Τα 
μαθήματα είναι διαρκείας 5 μηνών, διδάσκει η δ. Αθα-
νασία Κολυβά της γνωστής εταιρείας ραπτομηχανών 
«Σίγγερ» και ημπορούν να τα παρακολουθήσουν όσες 
κυρίες και δεσποινίδες επιθυμούν. 

Το 1920 λειτουργούσε βιοτεχνία υφαντών στις Λεύ-
κες από τον πρωτοπόρο επιχειρηματία Δελαγραμμάτη 
Γ. Ναυπλιώτη.

Όταν τα χρήματα μιας οικογένειας δεν περίσσευαν 
για την αγορά καινούριων ρούχων, αναλάμβαναν οι 
ράφτες και οι μοδίστρες, για επιδιορθώσεις και τροπο-
ποιήσεις για να μπορέσουν να ξαναφορεθούν. Στις αρ-
χές του 20ου αιώνα το επάγγελμα του ράφτη ασκού-
σαν οι συμπολίτες μας: Χαράλαμπος Γρ. Μαρκεζίνης, 
Ιωάννης Ν. Σταματελάκης, Αντώνιος Μ. Γεναδόπου-
λος, Σταμάτιος Καλογεράς, Αντώνιος Εμμ. Αλιπράντης 

και Μιχάλης Μαύρης. Κοντά τους μαθήτευσαν αρκετοί 
νέοι της εποχής εκείνης, συνεχίζοντας το επάγγελμα 
του ράφτη ή του φραγκοράφτη, που λεγόταν έτσι γιατί 
έραβε κοστούμια που ήταν η φράγκικη φορεσιά, ενώ 
η ντόπια ήταν η βράκα και το γιλέκο. Ο φραγκορά-
φτης έφτιαχνε μόνο ανδρικές φορεσιές. Καλακώνας 
Αναστάσιος, Κόντες Ευάγγελος, Φραγκούλης Ιωάννης, 
Κυριαζάνος Μιχάλης, Δαφερέρας Ιωάννης, Χρήστος 
Κιουπελίδης, Δραγάτης Πιέρρος, Σιφναίος Γιώργος, 
κ.α. οι τελευταίοι ράφτες της Παροικιάς. Ράφτρες – 
μοδίστρες ήταν: Μαργιώρα Τούρτα, Ευανθία Δαμία, 
Σφυρόερα Βαρβάρα, Μαρουλιά Νίκα, Γεωργία Δα-
νάμπαση, Πελαγία Κανδεράκη, Δέσποινα Ραγκούση, 
Μαρουσώ Μπαρμπαρήγου, Παρασκευγώ Καλακώνα, 
Καλομοίρα Χατζηλαγού, Φλώρα Κυριαζάνου, Φλώρα 
Πιερτζοβάνη, κ.α. 

Τα εργαλεία του ράφτη είναι τα εξής: ο πάγκος, η 
μεζούρα, οι ρίγες: μια απλή, η γωνία, η λοξή ή στρα-
βόριγα για να σημαδεύουν το «καμπούρεμα» του πέ-
του, ο καμπούρης, ξύλο για να σιδερώνονται οι ώμοι, 
το πασκαρό, ξύλο που περνούσαν στις ραφές για να 
ανοίγουνε, ψαλίδια, βελόνες, δακτυλήθρες, καρφίτσες, 
κουβαρίστρες, μπομπίνες, καρούλια, τα «σαπουνάκια» 
για να σημαδεύουν το ύφασμα, το σίδερο με κάρβου-
να που ζύγιζε περίπου 8 οκάδες, η μηχανή (ποδοκίνη-
τη στην αρχή, χειροκίνητη μετά, ηλεκτρική σήμερα). Ο 
ράφτης έπαιρνε με τη μεζούρα τα μέτρα του πελάτη, 
πατρόν. Δηλαδή μετρούσε διαστάσεις: στήθος, πλάτη, 
μάκρος, μανίκια, καβάλο, κτλ. και τις μετέφερε πάνω 
στο ύφασμα βάζοντας σημάδια με το σαπουνάκι. Το 
ύφασμα το έβαζαν διπλό. Τα σημάδια τα έλεγαν «πά-

σες» και τα έκαναν με κλωστή πάνω στα σημάδια που 
είχε σχεδιάσει με το σαπουνάκι ο ράφτης στο ύφα-
σμα. Οι παλιοί ραφτάδες μεταχειριζόταν ως φόδρα 
την καναβατσότριχα ή το τσόλι. Μετά το κόψιμο του 
υφάσματος καλούσαν τον πελάτη για πρόβα. Για ένα 
κουστούμι συνήθως χρειαζόταν 3 πρόβες για να δουν 
αν χρειάζεται στένεμα, φάρδεμα ή μάκρεμα ανάλογα 
με το σώμα και έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Καταστήματα που εφοδίαζαν με τόπια υφασμάτων 
και τα υπόλοιπα αξεσουάρ ήταν του Σωτήρη Μαρινό-
πουλου, του Εμμανουήλ Κοντού, του Ιωάννη Αντιπα-
ριώτη (Εμποράκης), του Βασίλη Φωκιανού μετέπειτα 
Μιχάλη Πώλου, του Νικολού Μουρλά μετέπειτα Ευ-
αγγελίας Μουρλά, του Κώστα Κυριαζάνου (Φιόγκος), 
της Άννας Ραγκούση (Χαβιαρού), του Ευάγγελου Κα-
πούτσου, κ.α. 

Πολλά ήταν τα ραφτάδικα στην Παροικά αλλά και 
σε Λεύκες, Μάρπησσα, Νάουσα. Χαρακτηριστικό είναι 
το ποίημα του Γεωργίου Ιορδάνη στη ποιητική συλλο-
γή του «Πάρος του χθες και του σήμερα».

«Ραφτάδικα υπήρχανε πολλά στην αγορά, που 
φτιάχνανε κουστούμια γελέκα και παλτά. Φτιάχνανε 
κουστουμάκια για όλες τις εποχές, και οι ραφτάδες 
είχανε συνέχεια δουλειές. Μας παίρνανε τα μέτρα για 
να ’ναι εφαρμοστά, στήθος, μέση, καβάλο, ρεβέρ και 
τα λοιπά. Ραφτάδικα δεν έχει πια μέσα η αγορά, γιατί 
όλοι φοράνε κουστούμια αγοραστά».

Πηγές: «Φωνή της Πάρου αρ. φ. 181, 263», «Τα 
Πάρια», αρχείο Χριστόδουλου Μαούνη.

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντα-
κτικό και τη γραμματική που είχαν. 

Απόψεις

Ζαννής 
Καμπάνης

Για τον Ιωάννη ή Ζαννή Καμπάνη γράφει ο Κυπραί-
ος στα «Πάρια»: «Ο Ζαννής Χ. Καμπάνης, υιός του 
Παρίου κτηματίου Χαραλάμπου Καμπάνη, εσπούδα-
σεν εν τω Εθνικώ ημών Πανεπιστήμιω τα νομικά, 
αναδειχθείς εξόχως εν τη επιστήμη ταύτη. Διετέ-

λεσεν επι σειράν ετών και μέχρι του θανάτου του 
νομικός Σύμβουλος και Δικαστικός αντιπρόσωπος 
του Δημοσίου παρά τη Οικονομική Εφορία Αττικής, 
ένθα μετά ζήλου και χρηστότητος εξυπηρέτησε τα 
δημόσια συμφέροντα. Και εν ζωή και μετά θάνατον 
κατέλιπε διάφορα χρηματικά ποσά και βοηθήματα 
προς κοινωφελή σκοπόν εν τη ιδιαιτέρα αυτού πα-
τρίδι, παρεμυθήσατο δε και επροστάτευσε πολλούς 
πάσχοντας συγγενείς του».

Το 1903 γράφει η εφημερίδα «ΑΙΓΑΙΟΝ»: «ονομα-
σία της πλατείας που βρίσκεται μπροστά στον ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής, στον Κάτω Γυαλό της Πα-
ροικιάς, σε «πλατεία Καμπάνη» λόγω της υπό του 
εν Αθήναις δικηγόρου συμπολίτου μας κ. Ιωάννη Χ. 
Καμπάνη κατασκευασθείσης ιδίαις δαπάναις περι-
καλλεστάτης κρήνης εις ην διωχετεύθη και το ιδιό-
κτητον αυτού ύδωρ του Ασκπληπιού». Η βρύση αυτή 
έχει ήδη προ πολλών ετών κατεδαφιστεί. 

Ο Ζαννής Χ. Καμπάνης γιος του Παρίου κτηματία 
Χαράλαμπου Καμπάνη, σπούδασε στο Εθνικό Πα-
νεπιστήμιο νομικά. Διετέλεσε μέχρι τον θάνατό του 
νομικός σύμβουλος και δικαστικός αντιπρόσωπος 

του δημοσίου παρά την Οικονομική Εφορία Αττικής. 
Η κρήνη στην συνοικία Ζωοδόχου Πηγής, είναι έργο 
του Ζαννή Καμπάνη. Μετέφερε νερό στην Παροικιά 
από το Ασκληπιείο, εντός κτήματος του Καμπάνη. Η 
πλατεία στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής ονομάσθηκε 
«πλατεία Καμπάνη» και στη συνέχεια μετονομάστηκε 
σε πλατεία «Ζωοδόχου Πηγής», μιας και η κρήνη δεν 
υπήρχε πια. 

Απεβίωσε στην Αθήνα το 1905 μεταφέρθηκε για 
να ταφεί στον οικογενειακό τάφο πάνω από το 
Ασκληπιείο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπως επι-
θυμούσε. Ο τάφος του βρίσκεται στο κτήμα των Κα-
μπάνη στην θέση Ασκληπιείο όπου υπήρχε ο ναός 
του Πυθίου Απόλλωνα. Έχει σχήμα αρχαίου ναΐσκου 
με αετοματική επίστεψη.

Πηγές: α) «Πάρια» β) «Παριανά Επίθετα»
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Γιάννη Πάριου», έως 

το αδιέξοδο του Αγίου Νικολάου του Αρρανού.
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής  
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



Μπράβο παιδιά!
Η ομάδα κορασίδων του Μαρπησσαϊκού και η ομάδα παίδων του ΑΟ Πάρου 

είχαν από μία μεγάλη επιτυχία, καθώς και οι δύο αγωνίστηκαν στον τελικό της 
κατηγορίας τους για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ αγωνιζόμενος –κεκλεισμένων των θυρών- στο κλειστό γυμναστήριο της 
Μάρπησσας, νίκησε στον ημιτελικό του φάιναλ φορ την Άνδρο με 70-58 και έχασε 
στον τελικό από τον ΑΠΑΣ Τα Φανάρια με 50-49. Ο ΑΟΠ στον τελικό αγωνίστηκε 
με τους: Ευαγγέλου, Αλιπράντη 17, Μπομποτά 13, Βιώνη, Πάσσαρη 2, Αραβαντινό, 
Θωμόπουλο 11, Λάβδα 2, Σκιαδά, Ανδρεάδη 2, Ρηγόπουλο και Σαρρή 2.

Η ομάδα κορασίδων του Μαρπησσαϊκού στο φάιναλ φορ που πραγματοποιήθη-
κε στο κλειστό γυμναστήριο της Τήνου, κέρδισε στον ημιτελικό με 70-55 τον ΑΟ 
Άνδρου και ηττήθηκε στον τελικό από τον ουσιαστικό γηπεδούχο Περιστεριώνα 
Τήνου, με 44-35. Ο Μαρπησσαϊκός αγωνίστηκε με τις: Πετροπούλου, Αλιπράντη 
12, Τσιγώνια, Λαουράκη 2, Χαλδαίου 4, Πραμμάτια, Παπαχρήστου 2, Ιωαννίδου 4 
και Τζανακοπούλου 9.



Πλυντήριο
Inventor 7kg
GLX07143

Κλιµατιστικό
Mitsubishi HJ25 9000BTU

599€

Κλιµατιστικό
Fluo FGS-181EI/JLM1-N2 18000BTU

399€

Κλιµατιστικό
Inventor Life L5VI32-09/L5V032-09 9000BTU

369€

Κλιµατιστικό
Toyotomi Kenzo 20-09R32 9000BTU

Καταψύκτης
Συντήρηση
Inventor CF99-A 99lt

379€

558€Ηλιακός
Solarnet 
M160lt/2m2

399€

Κλιµατιστικό
Gree Lomo GRS-101EI/JLM1-N3 9000BTU

125€

Αφυγραντήρας
Inventor Fresh 
10lt FRS-10L

299€ 319€

Πλυντήριο
Morris 7kg
71423

329€

Στεγνωτήριο
Morris 9kg
9161

139€

Ψυγείο
Inventor INVMS93A2W 93lt

179€
169€

Συντηρητής
κρασιών
Inventor IW14BL

299€

Κλιµατιστικό
SMVH09B-2B2A3NH/SMVH09B-2A2A3NH

Skyworth Delfin 9000BTU

449€

Κλιµατιστικό
Daikin FTXC25BV1B/RXC25BV1B 9000BTU

Παροικία Πάρου - Τ: 2284028083

Ασυναγώνιστες προσφορές µόνο για τον Ιούλιο


