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Γλωσσικό 
ιδίωμα Λευκών
(Μέρος 6ο)

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.

σενιαρ’ζώ, σενιάρω με κατάληξη ιζω. Τακτοποιώ. 
Παρατ. ησενιάρ’ζα, μέλλ. θα σενιαρ’σώ και θα σε-
νιαρ’σού, αόρ. ησενιάρ’σα. Κάθα (κάθε) πρωί σε-
νιαρίζ’ όλο το σπίτ’ ιτ’ς (σπίτι της). (Σελ. 586).

σκορδαυλάτσ’(το) σκορδοαυλάκι με τροπή του κι 
σε τσι και αποβολή του άτονου ι. Το αυλάκι που έκα-
ναν για να φυτέψουν σκόρδα. Και όταν το  όργωμα (το 
ζευγάρισμα) του χωραφιού δε γινόταν καλό, έλεγαν 
ότι έκανε σκορδαυλάτσα (σκορδαυλάκια). Δηλαδή 
το ζευγάρισμα ήταν  επιφανειακό. Θέλω να κάμετε 
καλό ζευγάρ’ζμα στο χωράφ’  ιμ’. Δε θέλω σκορδαυ-
λάτσα. (Σελ. 592).

σκοτ’ρά (η), σκοτούρα, με αποβολή του τονούμενου 
ου και μετακίνηση του τόνου στο α. Και σκουτ’ρά, με 
τροπή του ο σε ου (κώγωση). Ζάλη και έγνοια. Πληθυ-
ντικός σκοτ’ρές, (σκοτούρες). Έχω πολλές σκοτ’ρές 
στ’ γκεφαλή μ’  τ’τές (τούτες) κι (τις) μέρες. (Σελ. 593).

σ’νάγμα (το), σύναγμα, με αποβολή του τονούμε-
νου ι (υ) και μετακίνηση του τόνου του στο α της επό-
μενης συλλαβής. Και σ’νάξ’*, (σύναξη). Συνάθροιση, 
συγκέντρωση. Έχ’νε λέει σ’νάγμα στο σκολειό οι γι-

ναίτσις (γυναίκες) απόψε. (Σελ. 596).
σ’νέργα (τα), σύνεργα, με αποβολή του τονούμενου 

ι (υ) και μεταβίβαση του τόνου του στο ε. Τα καλά 
σ’νέργα κάν’νε το γκαλό (τον καλό) μάστορα. (Σελ. 
596).

σπαρμένα, χωράφια που τα έχουν σπείρει με σιτη-
ρά. Και σπαρτά. Ιτ’τούς (ετούτος) ο σορόκος (σιρό-
κος) ηρ’μάξε τα σπαρμένα. (Σελ. 600).

σποργιάζ’νε, σποριάζουνε με ανάπτυξη γ μετά το 
ρ και αποβολή του άτονου ου. Γεννούν τα αβγά τους 
για αναπαραγωγή τα σαλιγκάρια. Δε γκάνι  (δεν κάνει) 
να μαζεύγ’νε τ’ς  καραβόλι  (τους καραβόλους=μεγάλα 
σαλικγάρια)  τα πρωτοβρόχια γιάντα (γιατί) τότες  
σποργιάζ’νε. (Σελ. 601).

σ’πτώσ’ (η), σύμπτωση, με αποβολή του τονούμε-
νου ι (υ), μεταβίβαση του τόνου του στο ω, αποβολή 
του μ πριν από το π και αποβολή του άτονου ι (η). 
Πληθυντικός: σ’πτώσες (συμπτώσεις). Και σ’φτώσ’*. 
Ό,τ’ κακό και να γένει, λέει πως ητάνε (ήτανε) σ’πτώσ’. 
(Σελ. 602).

σ’ρ’τσά (τα), συρίκια, με αποβολή του άτονου ι (υ), 
του τονούμενου ι, μετακίνηση του τόνου του στο α 
και τροπή του κια σε τσα. Είδος στσφυλιού. Ενικός 
σ’ρίτσ’* (συρίκι). Δε νιτά (δεν ήταν) καλή η χρονιά 
ιφέτος για τα σ’ρ’τσά. (Σελ. 603). 

σταλαητό (το), σταλαγητό με αποβολή του γ μετα-

ξύ των δύο φωνηέντων. Και στάλαμα, στάλαγμα, με 
αποβολή του γ προ του μ. Στάλες νερού που πέφτουν 
από τη στέγη (δώμα) των σπιτιών όταν βρέχει. Ηστα-
μάτ’σ’  η βροχή, μα το σταλαητό δε θέλι να σταματήσ’. 
(Σελ. 604).

σταφ’λοχώρ’ζμα, (το), σταφυλοχώρισμα, με απο-
βολή των άτονων ι (υ, ι) και τροπή του σ σε ζ προ 
του μ. Η εποχή που ξεχωρίζουν τα νέα σταφύλια από 
τα φύλλα του αμπελιού.  Πληθυντικός: σταφ’λο-
χωρ’ζμάτα, (σταφυλοχωρίσματα). Στο σταφ’λο-
χώρ’ζμα πρέπει να τσαπίζ’νε και να δγειαφίζ’νε (θεια-
φίζουνε) τ` αμπέλια. (Σελ. 605).

στρ’φτάρ’ (το), στριφτάρι με αποβολή των άτονων 
ι. Και κατσαρό και γάντζος και γάγκιος. Ελικοειδής 
βλαστός στο καρπούζι, από την κατάσταση του οποίου 
καταλαβαίνουμε αν το καρπούζι είναι ώριμο ή όχι. Το 
στρ’φτάρ’ σε ‘τσ’νό (εκείνο) το καρπούζ` ημαράθ’τσε 
(μαράθηκε), άμε να το κόψ’ς να το φάμε. (Σελ. 613).

τρ’γοπάτ’ (το), τρυγοπάτημα με αποβολή των άτο-
νων ι (υ,η) και της κατάληξης μα. Και τρυοπάτ’, με 
αποβοβή του γ μεταξύ των δυο φωνηέντων. Τρύγημα 
και πάτημα των σταφυλιών την ίδια μέρα. Τα σταφ’λιά 
στ` φ’τγιά (φυτεία=νέο αμπέλι), λέω να τα κάμω 
τρ’γοπάτ’. (Σελ. 633).

φαδγιάζω, φαδιάζω με ανάπτυξη γ μετά το δ. 
Υφαίνω. Ιτ’τό (ετούτο) το χράμ’  το ‘χι (το έχει) φαδ-
γιασμένο η νιφάντρα (η υφάντρα/ υφαντού) με με-
ράτσ`(μεράκι). (Σελ. 652).

φαοσποργιαζμένος (ο), φαγοσποριασμένος, με 
αποβολή του γ μεταξύ του α και του ο, προσθήκη του 
γ μετά το ρ και τροπή του σ σε ζ, προ του μ. Σπόρος 
φαγωμένος από μικρά έντομα (μαμούνια/μαμ’νιά*). 
Ιτ’τού (ετούτο) το κ’θάρ’* εινί  φαοσποργιαζμένο τσαι 
δε γκάνι  (δεν κάνει) για σπάρσ’μο (σπάρσιμο, σπορά). 

(Σελ. 654).
φοβέρτα (η), φοβέρα με ανάπτυξη τ μετά το ρ. Με 

τ` φοβέρτα δε γκάνις (δεν κάνεις) τίουτς (τίουτας/τί-
ποτα). (Σελ. 665).

Φορτσαδ’ρός (ο), Φορτσαδούρος με αποβολή του 
τονούμενου ου και μετακίνηση του τόνου του στο ο. 
Και Φορκιαδ’ρός, με τροπή του τσ σε κι. Παρωνύ-
μιο. (Σελ. 157 και 667).

φ’χτώνω και φ’χτγιάζω και φ’χτάρω και φ’χτέρ-
νω. Φουχτώνω. Αρπάζω με τη φούχτα (φ’χτά*). Και 
χ’φτώνω*. Παρατ. ηφ’χτώνα, μέλλ. θα φ’χτώσω, 
αόρ. ηφ’χτώσα και ηφ’χτούσα. ‘Εχετε το νου σας, 
γιάντα τ’τός (τούτος) ο αργάτ’ς φ’χτέρινι  ό,τ’ έβιρ’ 
(βρεί). (Σελ.676).

χαεργιά (η) χαεριά, με ανάπτυξη γ μετά το ρ. Προ-
κοπή, χαΐρι. Από το τουρκικό hayir. Δε  νέδε (δεν είδε) 
χαεργιά στ` ζωη τ` ο μαζάρας (κακομοίρης). (Σελ. 
679).

Χ’φτώνω και χ’φτιάζω και χ’φτάρω και 
χ’φτέρνω. Χουφτώνω, από τη χούφτα (χ’φτά*). Βλέ-
πε φ’χτώνω*. (Σελ. 693).

ψεκάρ’ζμα, ψεκάρισμα με αποβολή του άτονου ι 
και τροπή του σ  σε ζ, προ του μ. Ψεκασμός, ράντι-
σμα.Το ψεκάρ’ζμα τ`αμπέλιού, πρέπ’ να γένεται (γίνε-
ται) στ’ νώρα τ’ (στην ώρα του) για να ‘χι αποτέλεζμα. 
βδομάδα. (Σελ. 697).

ψεκάρω και ψεκαρ’ζώ, ψεκάζω, με τροπή της 
κατάληξης ζω σε ρω  ή ιζω. Από το αρχαίο ψακάζω. 
Ραντίζω. Παρατ. ηψέκαρα, μέλλ. θα ψεκάρω, αόρ. 
ηψεκάρ’σα. Πρέπ’ να πά` (πάω) να ψεκάρω κι γιλιές 
(τις ελιές) πρι’ να πγιάσ’ν’  οι βροχές. (Σελ. 698).

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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Αγροκήπιο 
Παροικιάς, 
στην 
αναμονή…

Οι συνεχείς αναβολές στην υπόθεση της αξιοποίη-
σης του αγροκηπίου Παροικιάς, έφεραν έντονες αντι-
δράσεις, τόσο από την αντιπολίτευση του δήμου Πά-
ρου, όσο και από τους πολίτες.

Η αρχή των αντιδράσεων ήρθε έπειτα από το θέμα 
που έθεσε για την αξιοποίηση του αγροκηπίου η Λαϊ-
κή Συσπείρωση Πάρου στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά 
η «σπίθα» που άνοιξε τους κρουνούς της αντίδρασης 
ήρθε έπειτα από την παρακάτω ανακοίνωση από το 
γραφείο δημάρχου Πάρου στις 22/7/2020.

Η ανακοίνωση είχε ως εξής:
«Η Διοίκηση του Δήμου Πάρου, κινούμενη με γνώ-

μονα ένα στρατηγικό πλάνο ορθής διαχείρισης της 
δημόσιας περιουσίας, συνεχίζει να λαμβάνει αποφά-
σεις υπέρ της αξιοποίησης ακινήτων που βρίσκονται 
στην ιδιοκτησία του, αποδίδοντας έτσι ουσιαστικά 
οφέλη στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται 
και η αξιοποίηση του Αγροκηπίου Παροικιάς.

Πιο συγκεκριμένα:
Το 1934, με την 34/1934 πράξη του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Πάρου, παραχωρήθηκε στο δημόσιο η 
κοινοτική έκταση 13 στρεμμάτων του αγροκηπίου 
Παροικιάς, με σκοπό την ίδρυση από το Υπουργείο 
Γεωργίας πρότυπου υποδειγματικού κτήματος. 

Το 2001, με απόφαση του Υπουργείου Γεωργί-
ας, παραχωρήθηκε στον Δήμο Πάρου η χρήση του 
κρατικού κτήματος (αγροκηπίου Παροικίας) εμβαδού 
20.532,80 εκτός του κεντρικού κτηρίου που στεγάζε-
ται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, για την δημι-
ουργία πάρκου, βοτανικού κήπου και κέντρου προβο-
λής τοπικών προϊόντων. 

Έκτοτε, ακολούθησαν 12 χρόνια αδράνειας καθώς 
η επίλυση μίας σειράς ζητημάτων κυριότητας και 
χρήσης, σε συνδυασμό με την αδράνεια σε πολιτικό 
επίπεδο, καθυστερούσαν την ωρίμανση των διαδι-
κασιών και την περαιτέρω αξιοποίηση του ακινήτου. 
Ενώ το 2013 το έργο «Αστική Ανάπλαση Παροικιάς 
Δήμου Πάρου- Δημιουργία υπερτοπικού πόλου έλξης 
στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού από την Εκατο-
νταπυλιανή ως το Αγροκήπιο», τελικά απεντάχθηκε 
και δεν υλοποιήθηκε.

Στον αντίποδα, η σημερινή Δημοτική Αρχή κινήθηκε 
αποφασιστικά και στοχευμένα. Σε συνεργασία με την 
συσταθείσα επιτροπή για το Αγροκήπιο Πάρου με-
λετά τις προτάσεις των συλλόγων, ήτοι Ομοσπονδία 
Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), Σύλλογος Παρίων-
Αντιπαρίων «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ», και «Σύλλογος 
Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς Πάρου», ώστε να 
εκπονήσει ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό σχέδιο 
ανάπλασης του ευρύτερου οικισμού της Παροικιάς, 
το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει συνολικά την 
περιοχή και να της επαναπροσδώσει την παλιά της 
αίγλη, ως πρωτεύουσα της Πάρου. Επιπλέον, εφαρ-
μόζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία προχώρησε σε 
μια σειρά από ενέργειες για την επίλυση του θέματος 
στο πλαίσιο ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου 
του ΟΤΑ, κάνοντας χρήση όλων των κατάλληλων ερ-
γαλείων (καταγραφή και καταχώρηση των ακινήτων, 
κατηγοριοποίηση, ποιοτική αξιολόγησή τους) ενώ 
βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης η χρηματοοι-
κονομική αξιολόγηση και οι μελέτες βέλτιστης αξιο-
ποίησής τους.

Ειδικότερα:
• Τον Ιούνιο του 2015 συνεδρίασε η Δημοτική Κοι-

νότητα Πάρου με θέμα προτάσεις για την αξιοποίηση 
του αγροκηπίου.

• Στις 21 Οκτωβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε την αξιοποίηση 1600m2 του αγροκηπίου 
για κατασκευή παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού.

• Τον Δεκέμβριο του 2015 έγινε αποτύπωση του 
αγροκηπίου.

• Στις 15 Νοεμβρίου 2016 έγινε η μεταγραφή στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου 
του δωρηθέντος ακινήτου του αγροκηπίου Παροικίας, 
μία πράξη με την οποία το αγροκήπιο περνούσε πλέον 
και τυπικά στην κυριότητα του Δήμου.

• Στις 29 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη η σύμβαση 
για την εκτέλεση της γεωτεχνικής μελέτης στο αγρο-
κήπιο, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, στις 29 Μαρτίου 2018. 

• Στις 19 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε μονοθε-
ματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 
αγροκήπιο, με την υπ΄αρ. 275/2018 ομόφωνη από-
φαση συστάθηκε επιτροπή με έργο τη διαμόρφωση 
πρότασης για την αξιοποίηση του χώρου του Αγρο-
κηπίου. 

• Στις 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για το 
αγροκήπιο.

• Τον Μάιο 2020 έγινε νέα αποτύπωση του αγρο-
κηπίου.

• Στις 7 Ιουλίου 2020 συνεδρίασε για δεύτερη φόρα 
η δημοτική επιτροπή για το αγροκήπιο Παροικίας.

Τέλος, όλο το παραπάνω διάστημα, ο χώρος φρο-
ντίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και το Τμήμα 
Πρασίνου του Δήμου Πάρου. 

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, δήλωσε 
για το θέμα σχετικά: «Κινούμαστε αποφασιστικά και 
με σχέδιο, με όραμα την αστική ανάπλαση της πόλης 
της Παροικιάς, επιλύοντας ζητήματα δεκαετιών, και 
αποδίδοντας τα οφέλη στο Δήμο και στους πολίτες. 
Επιθυμία μας είναι να υπάρξει μία κοινή γραμμή, που 
θα ενώνει όλους τους θεσμικούς φορείς της πόλης 
για την αξιοποίηση του Αγροκηπίου και όχι απλά να 
εφαρμόσουμε τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Για 
τον λόγο αυτό εξάλλου, συστάθηκε η Επιτροπή η 
οποία καλείται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, 
ώστε η τελική απόφαση να εκφράζει την επιθυμία της 
τοπικής κοινωνίας».

Σχόλιο του συλλόγου…
Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, 

σχολιάζοντας την ανακοίνωση του γραφείου δημάρ-
χου Πάρου, έγραψε στην ιστοσελίδα του: 

«[…] Το μοναδικό που έγινε στο Αγροκήπιο, είναι 
κόψιμο καλαμιών το Φθινόπωρο 2019, που σάπιζαν 
σε σωρούς, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, μέχρι πριν λίγο 
καιρό. Η δε γενική κατάσταση του χώρου, λόγω της 
ολοκληρωτικής εγκατάλειψης, πάει από το κακό στο 
χειρότερο, καθώς επί 2 χρόνια δεν έγιναν ούτε οι 
απαραίτητοι από τον Νόμο καθαρισμοί του χώρου για 
πυροπροστασία».

Το πυρ της αντιπολίτευσης
Στις 22 Ιουλίου 2020 απαντώντας στην ανακοίνωση 

του γραφείου δημάρχου, η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-

ρου, υπό τον τίτλο: «Μνημείο παραπληροφόρη-
σης και κοροϊδίας», δημοσιοποίησε το παρακάτω 
δελτίο Τύπου:

«Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε το 
θέμα του Αγροκηπίου της Παροικιάς, της αναξιοποίη-
της προς όφελος των κατοίκων της πόλης, δημοτικής 
εν μέρει περιούσιας.

Στη σύγχρονη ιστορία της Πάρου η διεκδίκηση του 
ακινήτου ξεκινά το 2000 επί δημαρχίας Κ. Αργουζή 
με αποτέλεσμα την παραχώρηση της χρήσης του 
από το Υπουργείο Γεωργίας στο Δήμο το 2001. Από 
τότε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων που έμειναν 
στα χαρτιά, μελέτες, προτάσεις που αγνοήθηκαν και 
χρηματοδοτήσεις που χάθηκαν συνθέτουν το σκηνικό 
των χαμένων ευκαιριών και της αδιαφορίας, να απο-
τελέσει αυτός ο μοναδικός πνεύμονας της Παροικιάς 
ένα χώρο αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και βιωμα-
τικής εκπαίδευσης για τους κατοίκους της. Η όποια 
κινητικότητα για την αξιοποίηση του Αγροκηπίου προ-
έρχεται από την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων 
(ΟΠΑΣ) με την υποστήριξη του Συλλόγου Παρίων «Η 
Εκατονταπυλιανή» και του Συλλόγου του Παραδοσια-
κού Οικισμού. Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας 
ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2018, 
όπου ορίστηκε Επιτροπή για να φέρει την τελική πρό-
ταση αξιοποίησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία 
σχέση το Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής με την 
πραγματικότητα, που με την προσπάθεια της να εμ-
φανίσει ότι είχε για το Αγροκήπιο στρατηγικό σχεδια-
σμό, καπηλεύεται και προσβάλλει όλους αυτούς που 
επί σειρά ετών αγωνίζονται για την αξιοποίηση του.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να φτάσει η πρόταση των 
Συλλόγων στο Δημοτικό Συμβούλιο συναντούσε την 
απροθυμία του Δημάρχου. Προκαλεί παραπέρα τη 
νοημοσύνη των κατοίκων της Παροικιάς με την ανα-
φορά ότι «…ο χώρος φροντίζεται από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας και το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πά-
ρου», όταν για πολλά χρόνια το Αγροκήπιο ήταν μνη-
μείο εγκατάλειψης και χρειάστηκαν επανειλημμένες 
παρεμβάσεις μας για να φύγουν τα φυτικά υπολείμ-
ματα μετά από 9 μήνες από το χώρο. Χρειάστηκαν 
δυο ολόκληρα χρόνια για να έχουμε το χωροταξικό 
του χώρου ώστε η Επιτροπή να μπορεί να προχωρή-
σει στον επανασχεδιασμό μιας πρότασης, που θα δια-
τηρεί όμως την αρχική φιλοσοφία της. Παρόλα αυτά 
ο Δήμαρχος πιστεύει ότι «…κινείται αποφασιστικά με 
σχέδιο και όραμα…», ζώντας στο δικό του κόσμο και 
στη περίπτωση του Αγροκηπίου, κοροϊδεύοντας για 
μια ακόμα φορά τους κατοίκους της πόλης.

Στηρίξαμε στο παρελθόν τις προσπάθειες των 
συλλόγων και συνέχεια αυτής της στάσης μας 
ήταν και η πρωτοβουλία μας να φέρουμε το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εμείς προ-
τείναμε με επιμονή και αποφασίστηκε τελικά να 
έρθει η πρόταση της Επιτροπής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο μέχρι τέλος του 2020. Στην όποια 
προσπάθεια καθυστέρησης ή παραπομπής στις κα-
λένδες για ένα πράγμα να είναι σίγουρος ο Δήμαρχος. 
Μαζί με μας θα βρει μπροστά του και όλη την 
Παροικιά».
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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

Τοπικές ειδήσεις

Ο δήμαρχος 
παραμένει 
απλός θεατής

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντι-
πάρου, υπό τον τίτλο: «Ο δήμαρχος παραμένει 
απλός θεατής», δημοσιοποίησε στις 27 Ιουλίου 2020 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που συντελούνται στην 
παράταξη που διοικεί το Δήμο και που αντικειμενικά λειτουργούν διαλυτικά στην 
όποια προσπάθεια αντιμετώπισης των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το νησί μας.

Δεν πέρασε χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής 
και οι αντιθέσεις μεταξύ των μελών της έφτασαν σε σημείο να ανταλλάσσονται 
εκφράσεις και χαρακτηρισμοί πεζοδρομίου, να παραιτούνται αντιδήμαρχοι, να 
υβρίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου σκαιότατα και αντιδήμαρχος να χειροκροτεί 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ομιλία του επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό της! Και ενώ αυτά 
συμβαίνουν, ο Δήμαρχος παραμένει απλός θεατής, λειτουργεί επικοινωνιακά χωρίς 
να ασχολείται ουσιαστικά με τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν το νησί και 
μοιράζει λεφτά σε επικοινωνιακά μέσα με μηδενική απήχηση.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση προϊούσας αποσύνθεσης της δημοτικής αρ-
χής, με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα να κινούνται με ρυθμούς χελώνας, με τη 
ρύπανση του ναυαγίου να συνεχίζεται, με το Κέντρο Υγείας να παραμένει ελλειμ-
ματικό και την καθημερινότητα να χωλαίνει απαράδεκτα κυρίως στον τομέα της 
καθαριότητας, καλούμε τις υγιείς δυνάμεις του νησιού, σε όποιον πολιτικό χώρο 
και αν βρίσκονται, να αντιδράσουν και να υποχρεώσουν το Δήμαρχο να ασχοληθεί 
σοβαρά με το έργο που του ανέθεσε το εκλογικό σώμα της Πάρου».

Αδυναμία  
και ανικανότητα

Για το θέμα της καθαριότητας στους δρόμους του 
νησιού μας, που τόσα παράπονα έχουν γίνει τη φετι-
νή χρονιά, παρά την αύξηση του προσωπικού και τον 
λίγο σχετικό κόσμο που υπάρχει στο νησί, από τη Λα-
ϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποιήθηκε στις 
25/7/2020 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε για 
πολλοστή φορά την απαράδεκτη κατάσταση με την 
καθαριότητα στο νησί μας παρά τη σημαντικά μειω-
μένη παρουσία επισκεπτών στη Πάρο. Η αδυναμία και 

η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής, παρά την ύπαρξη προσωπικού σε σχέση με 
το παρελθόν, μέσων και εργολαβιών δεκάδων χιλιάδων ευρώ έχουν οδηγήσει τα 
πράγματα εδώ:

Έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού και διεκδίκησης γι 
αυτά που ανήκουν στον τόπο μας χαρακτηρίζουν εδώ και έξι χρόνια το 
έργο της Δημοτικής αρχής του Μ. Κωβαίου. Καταγγείλαμε επίσης το γεγονός 
ότι η πρωτεύουσα του νησιού στερείται δημοτικών WC μέσα στο καλοκαίρι. Τέλος 
Ιουλίου και δεν έχει υλοποιηθεί ούτε αυτή η εργολαβία με τις χημικές τουαλέτες!

Τέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέραμε καταγγελία κατοίκων του Αμπελά σχε-
τικά με παρεμβάσεις σε παραθαλάσσιο κτήμα, που όπως καταγγέλλουν είχαν σαν 
αποτέλεσμα το μπάζωμα παρακείμενου ρέματος. Χωρίς να είναι στην αρμοδιότητα 
του Δήμου, δεν διαπιστώσαμε από μέρους της Δημοτικής Αρχής «διάθεση» διε-
ρεύνησης της καταγγελίας και προώθησης της στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αντίθετα 
εισπράξαμε μάλλον διάθεση για υποβάθμιση.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή και την αρμόδια υπηρεσία της να διερευνήσουν 
τη συγκεκριμένη καταγγελία».
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Οδικό δίκτυο

Στο στάδιο της εκτέλεσης περνούν τα έργα της ανα-
βάθμισης του οδικού δικτύου της Πάρου, που αφορά 
σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου μήκους 
61,11 χλμ.

Περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την οδική 
σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (δια-
γράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων 
(στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου κινδύνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο 
των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός οκτώ 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι παρεμβά-
σεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης 
της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα 
τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και 
πεζών), στην αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμά-
των προς τους οδηγούς, σχετικά με την προειδοποί-
ηση για κινδύνους σε διάφορα σημεία του δικτύου, 
την οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, στη 
σαφέστερη ρύθμιση και οργάνωση της κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Φορέ-
ας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων. 

Σημειώνεται ότι η Πράξη «Έργα Βελτίωσης - Ασφά-
λειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Πάρου», έχει 
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βα-
σικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στο 
Π. Λιβάδι 
Μάρπησσας

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας», 
ύψους 311.920,47 ευρώ. Η συνολική προθεσμία κα-
τασκευής του έργου είναι οχτώ μήνες και οι εργασί-
ες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο μετά το πέ-
ρας της τουριστικής περιόδου. 

Πρόκειται για τον τελευταίο εναπομείναντα ΧΑΔΑ 
στην Πάρο, στον οποίο γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη 
στερεών αποβλήτων, χωρίς προδιαγραφές υγειονομι-
κής διάθεσης των απορριμμάτων και χωρίς αδειοδό-
τηση για περισσότερα από 38 έτη. H λειτουργία του 
χώρου ξεκίνησε το 1970 και περατώθηκε το 2008 με 
την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάρου, ενώ παρά 
την παύση λειτουργίας του παρατηρούταν σποραδική 

παράνομη χρήση του από ιδιώτες.
Ο χώρος εξυπηρετούσε κατά βάση το Δ.Δ. Μάρπησ-

σας μέχρι το 2003, ενώ από τότε έως και το πέρας της 
λειτουργίας του, τον Ιούλιο του 2008, δεχόταν απορ-
ρίμματα και από το Δ.Δ. Κώστου, το ΔΔ Λευκών και το 
Δ.Δ Αρχιλόχου. Επρόκειτο για ιδιωτική έκταση για την 
οποία τον Δεκέμβριο του 2014, ξεκίνησαν οι διαδικα-
σίες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου, συνολικής 
έκτασης 17.600,00 m2 , προκειμένου να αποκαταστα-
θεί ο χώρος και να επεκταθεί ο ΒΙΟ.ΚΑ. 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: Α) Χωματουργικά (εργασίες συλλογής διά-
σπαρτων απορριμμάτων, διαμόρφωσης και εξομάλυν-
σης του ανάγλυφου, Β) Έργα Διαχείρισης Ομβρίων, Γ) 
Έργα Πρασίνου και Ύδρευσης, Δ) Λοιπά Τεχνικά Έργα 
(περίφραξη, κλπ.). 

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου 
επισημαίνεται: «Η δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υλο-
ποιεί έργα υποδομής, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση 
των απορριμμάτων στην Πάρο, προς όφελος των κα-
τοίκων και του τοπικού οικοσυστήματος, με απόλυτο 
σεβασμό στην τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών 
όρων και προδιαγραφών».

Δημόσια 
δωρεάν υγεία: 
ο λαός την 
πληρώνει και 
την δικαιούται

Οι ελλείψεις στο δημόσιο τομέα υγείας της χώρας 
γενικότερα και του νησιού μας ειδικότερα, ήταν δεδο-
μένες πριν από την πανδημία. 

Σήμερα με την πανδημία σε εξέλιξη με κουτσουρε-
μένα υγειονομικά πρωτόκολλα, που έχουν γίνει λά-
στιχο, αναλόγως του τι βολεύει τους μεγαλοεπιχει-
ρηματίες του τουρισμού, αυτά τα προβλήματα έγιναν 
μεγαλύτερα.

Από τη πρώτη στιγμή της πανδημίας, τις ανάγκες του 
ανοχύρωτου από την πολιτεία Κέντρου Υγείας σε ορ-
γάνωση και μέσα, κάλυψαν με την προσφορά τους σε 
είδη, εργασία και χρήμα εκατοντάδες συμπολίτες μας, 
όπως και κατά ένα μέρος Δήμος και Περιφέρεια.

Προβλήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω 
από τα «πασαλείμματα» και την επικοινωνιακή τακτική 
της κυβερνητικής πολιτικής που δεν αντιμετωπίζει τα 
πραγματικά προβλήματα της έλλειψης ιατρικού, νοση-
λευτικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως και των 
απαραίτητων μέσων.

Η κυβερνητική πολιτική στο σύνολο της, το Υπουρ-
γείο Υγείας και η 2η ΔΥΠΕ είναι υπόλογοι για όλα 
αυτά. 

Σήμερα οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας και της προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έχουν βαρέσει «κόκκινο»: 
 • Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό καθαριό-

τητας με αποτέλεσμα τις εικόνες ντροπής με τους ξέ-
χειλους κάδους καθαριότητας μέσα στο ΚΥ. Εικόνα 
τριτοκοσμική που δεν κινητοποίησε το Δήμο για μία 
εβδομάδα σε εξεύρεση λύσης.
 • Τα τεστ για τον μοριακό αναλυτή (της χορηγίας) 

μειώνονται χωρίς αναπλήρωση, 
αναζητώντας και πάλι τη μεγα-
λοψυχία επιχειρηματιών- χορη-
γών.
 • Το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό κινδυνεύει να βρε-
θεί σε καραντίνα χωρίς αντικα-
ταστάτες. Την ίδια ώρα δίνονται 

άδειες σε γιατρούς τους μήνες που δεν θα έπρεπε 
(Ιούλιος – Αύγουστος) με αποτέλεσμα το ΚΥ μία εβδο-
μάδα μετά το πρώτο κρούσμα να είναι με τους μισούς 
γιατρούς απόντες.
 • Οι πολυδιαφημισμένες προσλήψεις από τον υπουρ-

γό Υγείας δεν έφτασαν στα μέρη μας.
 • Το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ανθρώπινες 

συνθήκες στέγασης στο προσωπικό του και φιλοξενεί-
ται στο Δημοτικό Σχολείο των Καμαρών. Για την Αντί-
παρο ακόμα  αναμένεται λύση στο θέμα του ΕΚΑΒ.
 • Δεν γνωρίζουμε ποιος και με ποια κριτήρια κάνει 

ιχνηλάτηση στο νησί μας σε περίπτωση κρούσματος.
Η Διοίκηση του ΚΥ παρακολουθεί τα τεκταινόμενα 

και τις συνέπειες της ανοργανωσιάς χωρίς καμιά από 
μέρους της αντίδραση και διεκδίκηση για τις ανάγκες 
του , σε μία σιωπηλή συναίνεση σε όσα συμβαίνουν.

Η «ανεξάρτητη» και «ακομμάτιστη» Δημοτική Αρχή 
μετά τα “we ready, safe and happy”, την επικοινω-
νιακή εκμετάλλευση της επιτροπής κρίσης, αναλώνε-
ται σε δημόσιες σχέσεις και φωτογραφήσεις μπροστά 
από τα ISOBOX που εγκατέστησε η Περιφέρεια και 
μπροστά από τις συσκευασίες των δωρηθέντων τεστ 
για τον κορονοϊό. Που το σθένος να κτυπήσουν το χέρι 
στο τραπέζι στα πολιτικά τους αφεντικά και να διεκδι-
κήσουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της Δημόσιας Υγείας στο τόπο μας.

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ξεκάθαρα 
ότι προστασία της υγείας του λαού χωρίς ανε-
πτυγμένο Δημόσιο δωρεάν Σύστημα Υγείας με 
το απαραίτητο μόνιμο με δικαιώματα προσω-
πικό και όλα τα απαραίτητα μέσα, δεν μπορεί 
να υπάρξει. 

Καλούμε το παριανό λαό να θυμηθεί τους 
πρόσφατους αγώνες του για την Υγεία και να 
είναι έτοιμος να τους επαναλάβει. 

Νέα επίσκεψη 
για το «ΣΑΜΙΝΑ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου 
Πάρου, ο κ. Κωβαίος και ο πρόεδρος του λιμενικού 
Ταμείου, Στ. Καραχάλιος, επισκέφθηκαν στις 23/7 τον 
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ. Πλα-
κιωτάκη.

 Στη συνάντησή τους -όπως αναφέρει το δελτίο Τύ-
που- συζήτησαν για την πορεία του διαγωνισμού σχε-
τικά με την απορρύπανση στο ναυάγιο.

Παράλληλα, στην περιοχή του ναυαγίου βρίσκο-
νται ήδη τρία απορρυπαντικά σκάφη,  εκ μέρους του 
υπουργείου, της Λιμενικής Αρχής και της Hellenic 
Seaways, όπου και επιχειρούν πάνω από το ναυάγιο.



               

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



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020Πρώτο θέμα

Είναι η δεύτερη φορά μετά την πρόσφατη χρημα-
τοπιστωτική κρίση και τα μνημόνια που πολλά επαγ-
γέλματα πλήττονται, επιχειρήσεις καταστρέφονται, 
νέοι αποθαρρύνονται, σύμφωνα με τη νέα κατάσταση 
που δείχνει να διαμορφώνεται. Είναι γενικά αποδεκτό 
ότι οι περίοδοι κρίσης χαρακτηρίζονται από μεγάλους 
κινδύνους, αλλά και από μεγάλες ευκαιρίες για κάτι 
καινούριο.

Οι ευκαιρίες
Η άποψη αυτή μπορεί να επαληθευτεί πλήρως στην 

περίπτωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.
Ένας τομέας που σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής 

ύφεσης, όπως πριν περίπου μια δεκαετία είχε πρωτό-
γνωρο ρυθμό ανάπτυξης. 

Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται στατιστικά και από 
τους οικονομικούς δείκτες και δεν οφείλεται βέβαια 
σε αναπτυξιακή πολιτική του κράτους, αλλά στη μετα-
στροφή της κοινωνίας και στην πεποίθηση των νέων, 
ότι ο κλάδος προσφέρει κάποιες ευκαιρίες. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα ήθελα οι σκέψεις μου να εκλη-
φθούν ως προσπάθεια να πείσω ότι ο πρωτογενής το-
μέας είναι η λύση στο πρόβλημα. Απλά η ενασχόληση 
μου με τον τομέα για μια 25ετία και από διάφορες θέ-
σεις ευθύνης στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Πάρου μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθώ τις 
δυνατότητες που έχει ο πρωτογενής τομέας στο νησί 
μας. 

Οι παλιοί αγρότες
Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που είχα την 

ευκαιρία να δουλέψω και να συνεργαστώ, με τον 
αδικημένο, κουρασμένο, βασανισμένο, αλλά τίμιο και 
αγωνιστή παριανό και αντιπαριώτη αγρότη. Έμαθα 
πολλά πράγματα και πήρα πολλά μαθήματα και γνώ-

ση από τους απόμαχους εργάτες της παριανής και 
αντιπαριώτικης γης. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια ενός 
από τους «δασκάλους» μου, του αείμνηστου Κωστια-
νού και συνεταιριστή, Παντελή Ρούσσου του Αν. ο 
οποίος συνήθιζε να μου λέει: «μάθε τέχνη κι άστηνε 
και όταν πεινάσεις πιάστηνε». Από τους κορυφαίους 
παριανούς κλαδευτές και εμβολιαστές που δίψαγε να 
μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στους νεότερους, 
από αγάπη και μεράκι για τη γεωργία.

Ο πανέξυπνος, χωρατατζής και διορατικός αείμνη-
στος Δαμιανός Παυλάκης. Με παρότρυνε να έχω 
το δικό μου αμπέλι, ελαιόδεντρα και τον κήπο μου. 
Χαριτολογώντας μου έλεγε: «Εσείς έχετε όλα τα κομ-
φόρ! Να βάζεις δύο πράματα να ξέρεις τι τρως. Δε 
θα καζαντίσεις, αλλά δε θα πεινάσεις. Εμάς μας λέγα-
νε, σπίτι όσο χωρείς, χωράφι όσο θωρείς». Ο επίσης 
αείμνηστος μπάρμπα Αρτέμης Τριαντάφυλλος 
από την Αντίπαρο. Σπουδαίος και πολύ προοδευτικός 
αγρότης αν και με σχετική αναπηρία, δε σταματούσε 
να εξελίσσει τη γεωργική του εκμετάλλευση. Ανήσυχο 
πνεύμα και «μερακλής γεωργός». Άπειρες οι συζητή-
σεις κάθε φορά που επισκεπτόμουν την Αντίπαρο, για 
το τι νέο υπάρχει, δεν δίστασε παρά τα προβλήματα 
και την ηλικία του να «ξαναστήσει» αγροτοκτηνοτρο-
φική εκμετάλλευση για κάποια χρόνια. 

Με την ευκαιρία να πω ότι το Αγροτικό μητρώο 
των νησιών μας είναι πλούσιο σε ανθρώπους 
που πότισαν με τον τίμιο ιδρώτα τους τη γη 
και με τη λαϊκή σοφία που διέθεταν φρόντι-
σαν να μεταλαμπαδεύσουν τις πολύτιμες γνώ-
σεις τους και να υπάρχει μια παράδοση στις 
τοπικές καλλιέργειες. Θα ήταν χρήσιμο, για λόγους 
ιστορικούς, λαογραφικούς, πολιτιστικούς να αναφερ-
θούμε και σ’ αυτούς κάποια στιγμή. 

Πρωτογενής Τομέας
Αναφέρθηκα πιο πάνω στις τρεις αυτές χαρακτηρι-

στικές περιπτώσεις γιατί πιστεύω ότι το θέμα ήταν και 
παραμένει διαχρονικό. 

Ο πρωτογενής τομέας παραμένει σταθερή αξία ως 
διέξοδος σε περιόδους κρίσης, πόσο μάλλον σ’ αυ-
τές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώνονται 
και στον τόπο μας. Θα προσπαθήσω με συγκεκριμένα 
παραδείγματα που αφορούν τα νησιά μας να το τεκ-
μηριώσω. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με αρ-
χές του 1990 ξεκίνησε η φύτευση ελαιοδέντρων στην 
Πάρο. Μέχρι τότε μόνο από το Σούπερ Μάρκετ της 
Ένωσης διακινούσαμε 60 τόνους Κρητικό ελαιόλαδο 
και περίπου 40 τόνους διάφορα άλλα. Με τη στρεμ-
ματική ενίσχυση και την επιδότηση ανά δένδρο που 
χορηγούνταν εκείνη την εποχή, δόθηκε η δυνατότητα 
σε κάθε παριανή οικογένεια να αποκτήσει τον ελαιώνα 
της, άρα και το λάδι της. 

Έτσι λοιπόν, σήμερα, υπάρχουν καταγεγραμμένοι πε-
ρίπου 1300 ελαιοπαραγωγοί που καλλιεργούν 5500 
στρέμματα με 100000 ελαιόδεντρα παράγοντας σε 
ετήσια βάση περίπου 300 τόνους ελαιόλαδο άριστης 
ποιότητας. Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί για την Πάρο 
όχι μόνο πηγή εισοδήματος αλλά και μια πολιτιστική 
αξία αιώνων που συνδέεται με την ιστορία, το περι-
βάλλον και την τοπική οικονομία. Κάτι αντίστοιχο συμ-
βαίνει και με την αμπελοκαλλιέργεια στο νησί μας που 
έχει τις ρίζες της στη εποχή του Κυκλαδίτικου 
πολιτισμού 3200-2000 π.Χ. Απόλυτα συνυφα-
σμένο με το φυσικό περιβάλλον, εναρμονισμένο με το 

μοναδικό νησιώτικο μικροκλίμα θα συναντήσουμε το 
παριανό αμπέλι από τις ορεινές αναβαθμίδες μέχρι και 
τα παραθαλάσσια σχεδόν αμπέλια που απαντώνται 
σχεδόν σε όλο το νησί. 

Οι αμπελώνες
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 περίπου 12000 

στρέμματα οινοποιήσιμων ποικιλιών καλλιεργούνταν 
στην Πάρο και την Αντίπαρο. 

Η τουριστική ανάπτυξη που είχε ξεκινήσει, έφερε τον 
παριανό αμπελώνα σε δύσκολη θέση μιας και οι καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν δραστικά εξ αιτίας 
της μεγάλης ανοικοδόμησης που ακολούθησε. Πολύ 
μεγάλο ρόλο βέβαια έπαιξε και το γεγονός ότι το ανώ-
τερο σε ποιότητα παριανό κρασί δεν μπόρεσε να αντα-
γωνισθεί τις χαμηλές τιμές των εισαγόμενων κρασιών 
στην Πάρο και να έχει την αποδοχή που άξιζε κυρίως 
από τους επιχειρηματίες. Η τότε Ένωση πρωτο-
στάτησε έτσι ώστε η Πάρος να αποκτήσει κρα-
σί ΟΠΑΠ με την ονομασία «ΠΑΡΟΣ» από την συ-
νοινοποίηση των βασικών ποικιλιών Μονεμβασιάς και 
Μανδηλαριάς. Σπουδαία δουλειά και παρακαταθήκη 
για τον παριανό και αντιπαριώτη αμπελουργό ήταν η 
έρευνα μελέτη και εφαρμογή της ανασύστασης του 
παριανού αμπελώνα και των γηγενών ποικιλιών του, 
που διεξήγαγε η Ένωση με το ΤΕΙ Ηρακλείου Κρή-
της-τμήμα οινολογίας και τον καθηγητή, Αυγελή. Με 
στοιχεία από το αμπελουργικό μητρώο που διατηρεί 
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, σήμερα έχουμε 
περίπου 1200 αμπελοκαλλιεργητές που καλλιεργούν 
5500 στρέμματα διοχετεύοντας την παραγωγή τους 
είτε, στα 5 οινοποιεία του νησιού, είτε οινοποιούν για 

Ο πρωτογενής τομέας 
στήριγμα στην οικονομία  
του τόπου
Τα πάνω-κάτω φέρνει η πανδημία του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία και 
ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού έχοντας σαν αποτέλεσμα και η Πάρος να 
υποστεί τις συνέπειες αυτής της κρίσης.
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δική τους χρήση, παράγοντας παράλληλα με απόσταξη 
και την πασίγνωστη «σούμα». Τα τελευταία χρόνια 
επικρατεί η άποψη και δίκαια θα τολμούσα να 
πω, ότι ο παριανός αμπελώνας θα μπορούσε 
να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα που με μια 
καινοτόμα διαχείριση θα ήταν εφικτό να δημι-
ουργήσει ένα νέο τύπο τουριστικής ανάπτυξης 
που θα αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο το 
κρασί, τη σούμα, τη μεγάλη γκάμα των τυρο-
κομικών προϊόντων, τα τοπικά αγροτικά προϊ-
όντα, την τοπική γαστρονομία, την πολιτιστική 
κληρονομιά του νησιού μας και τη μοναδικό-
τητα του αμπελουργικού τοπίου.

Κτηνοτροφία
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που την τελευ-

ταία 20ετια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
πρωτογενή τομέα στην Πάρο, δίνοντας μια σημαντική 
διέξοδο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ήταν και η 
κτηνοτροφία.

Το 1996 αποφασίζεται από τον Γαλακτοκομικό Συ-
νεταιρισμό Αρχιλόχου η παραχώρηση της εκμετάλλευ-
σης του παλιού τυροκομείου που είχε στην ιδιοκτησία 
του. Το τυροκομείο μέχρι τότε αξιοποιούσε το γάλα 
των 20-30 κτηνοτρόφων -μελών του Συν/σμού της 
ευρύτερης περιοχής Αρχιλόχου-Μάρπησσας και κυ-
μαινόταν περίπου στα 300 κιλά ημερήσια. Με την ανά-
ληψη της λειτουργίας από την Ένωση το ενδιαφέρον 
των παραγωγών αναθερμάνθηκε και νέοι παραγωγοί 
εμφανίστηκαν. Έτσι παρά τις δυσκολίες λόγω του μι-
κρού χώρου, του απαρχαιωμένου μηχανολογικού εξο-

πλισμού και του βραχνά των ποσοστώσεων που ίσχυε 
τότε, η Ένωση κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 50 περίπου παρια-
νούς κτηνοτρόφους , το δε γάλα έφτανε τα 500-600 
κιλά ημερήσια.

Από το 1993 έως τον Απρίλιο του 2015 που καταρ-
γήθηκε, υπήρχε το καθεστώς των ποσοστώσεων στο 
αγελαδινό γάλα, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο 
πρόβλημα, σχεδόν ανυπέρβλητο για τους παριανούς 
κτηνοτρόφους που τότε ξεκινούσαν ή μεγάλωναν την 
κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση. Η ποσόστωση σε 
αγελαδινό γάλα κυμαινόταν τότε σε 200 τόνους ετή-
σια.

Οι προαναφερθέντες λόγοι καθώς και το αυξημένο 
ενδιαφέρον παραγωγών από όλη την Πάρο οδήγησε 
την Ένωση να ξεκινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία 
του νέου σύγχρονου τυροκομείου στις εγκαταστάσεις 
της στην Παροικιά το οποίο ολοκληρώθηκε το 2000. 
Έχοντας εξασφαλίσει άλλους 100 τόνους ποσόστω-
ση, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες που κρά-
τησαν χρόνια η τότε Ένωση Αγρ. Συν/σμων Πάρου 
κατόρθωσε να φτάσει τους 600 τόνους το 2001 και 
1200 τόνους το 2004. Παραθέτω ενδεικτικά τον αριθ-
μό των παραγωγών και τις ποσότητες του εισκομιζό-
μενου γάλακτος απ’ όπου φαίνεται πόσο βοήθησε στα 
χρόνια της κρίσης η λειτουργία του νέου τυροκομείου.

Το 2002 που ξεκίνησε ουσιαστικά η λειτουργία του 
νέου τυροκομείου είχαμε 77 αγελαδοτρόφους με συ-
νολική ποσότητα γάλακτος 751.785 κιλά.

Το 2003, 80 παραγωγοί με 873090 κιλά
Το 2004, 83 παραγωγοί με 1.069.803 κιλά

Το 2005 86 παραγωγοί με 1.178.569 κιλά
Το 2006 70 παραγωγοί με 1.095.435 κιλά.
Στη συνέχεια παρατηρείται μια σταδιακή μείωση 

λόγω συνταξιοδότησης κάποιων παραγωγών για να 
φτάσουμε στα χρόνια της κρίσης που από 53 ενα-
πομείναντες κτηνοτρόφους έχουμε το 2013, 61 για 
να γίνουν ξανά περίπου, 80 το 2015 εισκομίζοντας 
844.315 κιλά. Το 2019 έκλεισε με 65 παραγω-
γούς και 936.492 κιλά.

Να σημειωθεί ότι από τον Αύγουστο του 2017 εκτός 
του Τυροκομείου του Συνεταιρισμού λειτουργεί και 
ιδιωτικό στη Μάρπησσα, που προφανώς με τη σειρά 
του αξιοποιεί το γάλα κάποιων παραγωγών. Δεν είμαι 
σε θέση να γνωρίζω αριθμό παραγωγών και ποσότη-
τες. Όλα τα προαναφερθέντα σχετικά με τον πρωτογε-
νή τομέα στην Πάρο αφορούν κυρίως δραστηριότητες 
του Αγροτικού Συν/σμού Πάρου (πρώην Ένωση Αγρ.
Συν/σμών) καταδεικνύοντας ότι παρά τις δυσκολίες 
και τις δυσμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες κινήθηκε 
το Συνεταιριστικό κίνημα στην Πάρο η Ένωση διαχρο-
νικά στήριξε και στηρίζει τον παριανό αγρότη όπως 
στο παρελθόν και τον αντιπαριώτη αγρότη. 

Αρωματικά φυτά – μελισσοκομία
Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια αρωματικών φυ-

τών αρχίζει να κάνει την εμφάνιση της με σπουδαία 
αποτελέσματα. 

Η παρουσία των αρωματικών – φαρμακευτικών φυ-
τών είναι συνυφασμένη με το νησιώτικο τοπίο, κάτι 
που δηλώνει και η πλήρης προσαρμογή των φυτών 
αυτών στις γεωκλιματικές συνθήκες των νησιών μας. 
Ευεργετικά δρα η καλλιέργεια των αρωματικών φυ-
τών και της κάππαρης με σημαντικά οφέλη επίσης 
για τη μελισσοκομία, εμπλουτίζοντας τη μελισσοκο-
μική χλωρίδα. Η μελισσοκομία στην Πάρο επί-
σης, μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να 
εξελιχθεί σε βασικό άξονα της πρωτογενούς 
παραγωγής. Στην Πάρο υπάρχουν περίπου 72 με-
λισσοκόμοι με 2.565 κυψέλες, εκ των οποίων οι 47 
με 2.165 κυψέλες συμμετέχουν και σε προγράμματα 
πρωτοβουλιών για οικονομική ενίσχυση της παραγω-
γής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας στα μικρά 
νησιά Αιγαίου Πελάγους. Η παραγωγή μελιού κυ-
μαίνεται από 8 – 15 τόνους ετησίως. 

Η συμβολή της οικογενειακού τύπου γεωργίας των 
μικρής κλίμακας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην 
επισιτιστική επάρκεια, στη διαχείριση φυσικών πόρων, 
την προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη της 
αειφόρου ανάπτυξης, στη διατήρηση μεθόδων παρα-
γωγής παραδοσιακών προϊόντων, πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο των αγροτικών πολιτικών τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης παραδεκτό ότι 
αυτού του τύπου η εκμετάλλευση αποτέλεσε το κύτ-
ταρο της αγροτικής οικονομίας στα νησιά μας.

Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν μεγάλες δυσκολί-
ες ένεκα και των δυσμενών συνθηκών που βιώνουμε, 
αλλά και αυτών που θα έρθουν λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Δυσκολίες αντιμετώπισαν αρχικά και 
οι νέοι αγρότες των νησιών μας κυρίως λόγω της με-
γάλης γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων στην 
ένταξη τους. Σήμερα όμως διαπρέπουν στον τομέα 
τους έχοντας να επιδείξουν σπουδαίο έργο, αποτελώ-
ντας μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση.

Πεποίθηση μου είναι ότι, είτε ως συμπλήρωμα του 
ατομικού η οικογενειακού εισοδήματος αλλά ακόμη 
και για ιδία κατανάλωση θα πρέπει ο κόσμος να στρα-
φεί ανάλογα με τις δυνατότητες του στην ενασχόληση 
με τον πρωτογενή τομέα.

Ευχαριστώ τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου για τα 
στοιχεία που μου παρείχε. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 
και κάποια της ΕΛΣΤΑΤ δημοσιευμένα στο επιχειρη-
σιακό σχέδιο 2014-2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου.

Τάκης Αποστολόπουλος 
Τεχνολόγος Τροφίμων - πρώην προϊστάμενος 

Τυροκομείου Αγροτικού Συνεταιρισμού
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Είμαι 
τεντιμπόης!

Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα η ιστο-
ρία με την εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο προς 
τους επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων, 
οι οποίο έλαβαν την έκτακτη αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρηματίες καλούνται να αναρτήσουν αφί-
σα (!) ώστε να ενημερώνουν τους πελάτες τους και 
το κοινό εν γένει για ότι τους δόθηκε η αποζημί-
ωση ειδικού σκοπού! Ακόμα, πρέπει να αναφέρουν 
και στην ιστοσελίδα της επιχείρησής τους για την 
οικονομική ενίσχυση που έλαβαν! Κάποιοι φίλοι δε, 
για να με πειράξουν, μου είπαν: «Ετοιμάσου και εσύ! 
Πήρες, δεν πήρες τα 800 ευρώ του Κούλη στην κα-
ραντίνα; Ε, θα πρέπει να φοράς ταμπέλα μπροστά 
σου, όπως παλιά με τον Νόμο 4000 που έβαζαν 
στους τεντιμπόηδες και τους γυρνούσαν στις γει-
τονιές για παραδειγματισμό!». 

Γι’ αυτό λοιπόν έγραψα ότι δε γνωρίζω αν όλα 
αυτά είναι για γέλια ή για κλάματα. Τις προάλλες 
πάλι οι υπηρεσίες οικονομικών έστειλαν μπουγιουρ-
ντί να πληρώσουν οι επιχειρηματίες τις δόσεις που 
χρωστούσαν στην εφορία και είχαν «παγώσει» λόγω 

της αναστολής εργασιών με τον κορωνοϊό. Θα μου 
πεις «γιατί θα στα χάριζαν νόμιζες;». Όχι, κανείς δεν 
είπε αυτό. Αλλά δεν φανταζόταν κανείς μας ότι τα 
χρήματα θα τα ζητούσαν μαζεμένα μέσα στον Ιού-
λιο. Πιστεύαμε όλοι, κι αυτό είναι το σωστό, πως θα 
υπήρχαν ρυθμίσεις. Δηλαδή, τι άλλαξε; Πλουτίσα-
με ξαφνικά και μέσα σε 2 περίπου μήνες μετά την 
άνοιγμα των επιχειρήσεων γέμισαν χρήμα τα ταμεία 
και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε; Κανείς δεν είδε 
ότι ειδικά σε περιοχές όπως η δική μας που στηρί-
ζει την οικονομία της στον τουρισμό, δε γίνεται τί-
ποτα φέτος; Κανείς δεν πήρε είδηση ότι ό,τι κίνηση 
υπάρχει (αυτή η μικρή), οφείλεται κυρίως σε άτομα 
μικρής ηλικίας με χαμηλό μπάτζετ για τις διακοπές 
του; Γίναμε μάρτυρες τις προάλλες στις Λεύκες, που 
ένας πιτσιρικάς (πάνω κάτω στα 17) έλεγε στην πα-
ρέα του ότι πρέπει να «κόψουν» συγκεκριμένο χώρο 
που πήγαιναν για μπάνιο, αφού βγαίνουν έξω από 
τον ημερήσιο προϋπολογισμό των διακοπών τους 
και χαλάνε 10 ευρώ εκεί που πηγαίνουν! Τι δεν κα-
ταλαβαίνουν οι υπόλοιποι για τον τουρισμό που εί-
χαμε τον Ιούλιο;

Αφήνω στην άκρη την υπόθεση που μόλις σκάει 
μύτη κανένας τουρίστας παραπάνω το σαββατοκύ-
ριακο αμέσως το ΣΔΟΕ κάνει επίσκεψη στο κατά-
στημα… Τι να κρύψουν βρε φίλε; Τι; Οι περιοχές που 
στηρίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό έχουν 
πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που νομί-
ζουν πολλοί αυτή την εποχή και το πρόβλημα θα 
φανεί σε όλη τη διάσταση από αρχές Οκτωβρίου 
και μετά…

Το ελληνικό κράτος τίποτα δεν καταλαβαίνει από 
τα όσα έρχονται στην οικονομία και ιδιαίτερα στα 
νησιά μας. Κατά τα άλλα να διαφημίσουν την απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού…

Απόψεις - Αντίπαρος

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Επέκταση WiFi 
στην Αντίπαρο

Ολοκληρώθηκε η επέκταση του ασύρματου δημοτι-
κού δικτύου WiFi με το οποίο ο δήμος Αντιπάρου πα-
ρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημότες 
και επισκέπτες του νησιού, ήδη από το 2016. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκαταστάθηκαν 10 επιπλέον 
ασύρματοι πομποδέκτες, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των διαθέσιμων hotspots στο νησί στα 27. Οι 
πομποί εγκαταστάθηκαν σε σημεία εντός του οικισμού 
αλλά και σε καίρια σημεία που διασφαλίζουν επέκτα-
ση της κάλυψης στα κεντρικά και ανατολικά της Αντι-
πάρου, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμή-
ματος του Κάμπου, του Σπηλαίου και του Σορού. Το 
καινούργιο δίκτυο εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό 
(SSID) «WiFi4EU – Municipal Free WiFi».

Οι νέοι σταθμοί εγκαταστάθηκαν στις θέσεις: δημαρ-
χείο (μπροστά στην είσοδο), μουσείο (ταράτσα), δημο-
τικό σχολείο (δίπλα στην είσοδο γραφείου δασκάλων), 
γυμνάσιο (ταράτσα, βορεινό άκρο), Κάμπος (γεώτρηση 
κοντά στην εκκλησία Χριστού), Προφήτης Ηλίας (στον 
οικίσκο που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία), Πλακάκια 
και Σπήλαιο Αντιπάρου (3 πομποί που εξασφαλίζουν 
κάλυψη σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο και στον 
χώρο στάθμευσης).

Η κάλυψη, η ταχύτητα
Αν κάποιος χρησιμοποιεί φορητή συσκευή WiFi (πχ 

κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή φορητό υπολογιστή) 
μπορεί να έχει αξιόπιστη σύνδεση στο δίκτυο, όταν 
βρίσκεται σε απόσταση από 20 έως 70 μέτρα από 
έναν πομπό. Αν κάποιος χρησιμοποιεί εξωτερική συ-
σκευή (accesspoint) μπορεί να έχει μόνιμη σύνδεση 
στο δίκτυο αν βρίσκεται σε απόσταση 2 - 2,5 χιλιο-
μέτρων από έναν σταθμό. Έτσι, ο νέος σταθμός στον 
Κάμπο, καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι του Κάμπου, 
ενώ οι σταθμοί στις θέσεις Πλακάκια και Σπήλαιο, κα-
λύπτουν ένα μεγάλο μέρος του ανατολικού τμήματος 
του νησιού, της παραλίας του Σορού συμπεριλαμβα-
νομένης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οπτική επα-
φή του access point με έναν σταθμό. 

Αν χρησιμοποιηθεί εξωτερικό access point θα πρέ-
πει να λειτουργεί στα 2,4GHz, να έχει κέρδος κεραίας 
τουλάχιστον 12dBi και να προγραμματιστεί ως router, 
με εξωτερικό (WAN) interface το ασύρματο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία 
Wired & Wireless Networks που είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία του δικτύου, είτε ηλεκτρονικά μπαίνοντας 
στο WiredAndWireless.net είτε τηλεφωνώντας στο 
210 211 2455. ΠΡΟΣΟΧΗ! αν συνδεθεί στο δίκτυο 
access point που δεν είναι σωστά ρυθμισμένο, ανα-
γκαστικά θα αποσυνδέεται για πάντα από το δίκτυο.

Τέλος, όλοι οι σταθμοί του δικτύου συνδέονται 
με ασύρματες ζεύξεις μεταξύ τους και μοιράζονται 
τν γραμμή adsl που διαθέτει για αυτόν τον σκοπό ο 
δήμος, και η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε τα-
χύτητα 200 Mbps. Κάθε χρήστης έχει όριο 8Mbps 
download και 1Mbps upload. Όποτε είναι δυνατή η 
επιλογή, συστήνεται να προτιμάται η σύνδεση στο νέο 
τμήμα του δικτύου διότι επιτρέπει στιγμιαία ακόμη με-
γαλύτερες ταχύτητες.

Αιτήματα της 
αντιπολίτευσης 
στην Αντίπαρο

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ενημέρωσης των πολι-
τών της Αντιπάρου, ο συνδυασμός ΜΑΖΙ για την Αντί-
παρο», κατέθεσε στις 24/7/2020 αιτήματα προς τον 
δήμο.

Η ανακοίνωση του συνδυασμού για το πρώτο αίτη-
μα σημειώνει:

«[…] Παρακαλούμε, όπως μας χορηγηθούν εντός 5 
εργασίμων ημερών στοιχεία με τα οποία θα μας γνω-
ρίζετε:

- Πόσες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας έχει ο Δή-
μος Αντιπάρου Με ποιον πάροχο και ποιο το πρόγραμ-
μα συμβολαίου ανά σύνδεση Ποιοι εκ των αιρετών ή 
υπηρεσιακών παραγόντων κάνουν χρήση.

Την εν λόγω αίτησή μας υποβάλλουμε έχοντες ειδι-
κό προς τούτο έννομο συμφέρον, το οποίο συνίσταται 
στο ότι είμαστε εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης, και έχοντες δικαίωμα για την χορή-
γηση των εν λόγω εγγράφων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και ισχύουν».

Για το δεύτερο αίτημα η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε, όπως μας χορηγήσετε ατελώς, 

εντός 5 εργασίμων ημερών, αντίγραφο των μηνυμά-
των ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεμοι-
οτυπίας (fax) όλων των δημοτικών συμβούλων που 
ψήφισαν σε όλες τις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων του Δήμου μας, ή όποιο άλλο στοιχείο που 
να πιστοποιεί τούτο, οι οποίες διεξήχθησαν δια πε-
ριφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της 
δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προ-
ληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 
και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω-
τερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Την εν λόγω αίτησή μας υποβάλλουμε έχοντες ειδι-
κό προς τούτο έννομο συμφέρον, το οποίο συνίσταται 
στο ότι είμαστε εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης, και έχοντες δικαίωμα για την χορή-
γηση των εν λόγω εγγράφων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και ισχύουν».

ΜΑΖΙ
για την Αντίπαρο

ΜΑΖΙ
για την Αντίπαρο



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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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

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

ΚΟΥΚΟΥΜΑΥΛΕΣ ενοικιάζεται studio 

µονόχωρο 27 τ.µ., µε το µήνα, τη 

σεζόν ή µε το χρόνο. Ησυχία, θέα, 

πάρκινγκ. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 

474 516

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 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

ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ζητείται 

για εργασία σε ζαχαροπλαστείο στην 

Παροικιά. Απασχόληση για όλο το 

χρόνο. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 

306 867

∆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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 28-07-2020

ΘΕΜΑ: 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 25 Αυγούστου 2020 ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
Πάρου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ-
σφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμίσθω-
ση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου 
ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.

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

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Με την υπ’ αριθμ.11/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Πάρου (Τμήμα Εκουσίας 

Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ», και το δ.τ. «Α.Ε.ΠΑΡΟΥ» που ιδρύθηκε και εδρεύει στην 
Πάρο και έχει σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση του ποδοσφαίρου και γενικότερα 
του αθλητισμού και φιλάθλου πνεύματος για μια καλύτερη ζωή, βασισμένη στην 
πολιτιστική παράδοση του τόπου κλπ. Εγκρίθηκε επίσης το καταστατικό του αποτε-
λούμενο από 43 άρθρα.

Πάρος, 24/07/2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Γρηγορία Ιακ.Πρωτολάτη
«ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«Caldera Vista»
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα 

υπάρξει αλλαγή στα ταχύπλοα της Seajets. Στη θέση του «Andros Jet», που είναι 
από τις 20/7 στα ναυπηγεία Χαλκίδας για επισκευή και συντήρηση, θα βρεθεί στα 
ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, το ταχύπλοο Ε/Γ-Ο/Γ «Caldera Vista».

Η επιδότηση από το υπουργείο αφορά στα εξής δρομολόγια:
1) Σύρο – Τήνο – Άνδρο και επιστροφή
2) Σύρο – Κύθνο – Κέα – Λαύριο και 

επιστροφή
3) Σύρο – Πάρο – Νάξο – Δονούσα 

– Αιγιάλη – Κατάπολα – Κουφονήσι – 
Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο 
– Σύρο και 

4 ) Σύρο – Πάρο – Νάξο – 
Φολέγανδρο – Σίκινο – Ίο – Θηρασιά – 
Θήρα – Ανάφη και επιστροφή.

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



 | 13www.fonitisparou.gr

Χρηματιστήριο 
οι τιμές των 
ξενοδοχείων

Στη μείωση των τιμών στο 25% βρίσκονται οι τιμές 
στα δωμάτια των ξενοδοχείων, σύμφωνα με δειγμα-
τοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα 
«Καθημερινή».

Σύμφωνα με την εφημερίδα δεν ακολουθούν όλοι οι 
ξενοδόχοι την ίδια πολιτική, καθώς πολλοί άλλοι ξενο-
δόχοι –ιδιαίτερα οι μικρότερες οικογενειακές επιχει-
ρήσεις- κάνουν μείωση των διανυκτέρευσαν έως και 
40% από την περσινή τιμή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει «μεγάλος» ξενοδόχος της πρωτεύουσας, 
που πραγματοποιεί ένα σημαντικό μέρος των πωλή-
σεών του διαδικτυακά, τόσο σε ίδια κανάλια όσο και 
πλατφόρμες, «οι τιμές αυτή την εποχή κινούνται 
με διακυμάνσεις σαν να επρόκειτο για μετοχές 
στο χρηματιστήριο». Οι έλληνες ξενοδόχοι προσπα-
θούν να βρουν πού θα ισορροπήσουν η προσφορά και 
η ζήτηση σε σχέση με τις εκάστοτε προσφερόμενες 
τιμές. «Λειτουργώ με εβδομαδιαίο πλάνο τιμών διότι 
δεν μπορώ να κάνω αλλιώς», εξομολογήθηκε ο επι-
κεφαλής ενός από τους 10 μεγαλύτερους σε κρεβάτια 
ομίλους της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τους «μικρότερους» ξενοδόχους με 
αφοπλιστική απλότητα εξήγησαν πως «οι τιμές μπορεί 
να μειωθούν μέσα σε μία μέρα αλλά χρειάζονται δύο 
και τρία χρόνια για να τις επαναφέρουμε εκεί όπου 
ήταν». Και αυτός είναι ένας ακόμα μεγάλος φόβος 
πολλών ελλήνων ξενοδόχων που κυριολεκτικά ανα-
ζητούν καθημερινά νέα ισορροπία στην αγορά της 
δραματικά μειωμένης ζήτησης που έφερε η πανδημία. 
Μεγαλοξενοδόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
δήλωσε στην «Καθημερινή» ότι: «Γνωρίζω ακριβώς 
πόσα λεφτά θα χάσω κρατώντας τα ξενοδοχεία μου 
κλειστά αλλά αδυνατώ να προβλέψω πόσες ζημίες 
θα έχω εάν λειτουργήσω».

Τι γίνεται στην Πάρο
Ο Ιούλιος κινείται ιδιαίτερα απογοητευτικά. Ακόμα 

και οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις δεν έχουν σχέση 
με αυτό που βιώνουμε.

Οι πρώτες 20 ημέρες του Ιουλίου δείχνουν «βου-
τιά» της κίνησης, που αγγίζει σε πολλές περιοχές του 
νησιού έως και μείωση της τάξης του 75%! Η όποια 
κίνηση υπάρχει είναι κυρίως με πελάτες παλαιοτέρων 

ετών, ενώ είναι πλέον πασιφανές ότι το νησί μας δεν 
μπόρεσε να προσελκύσει –ακόμα- έλληνες πελάτες 
από την ηπειρωτική χώρα. Ακόμα και όσοι έχουν έρθει 
για διακοπές από την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι κυρίως 
νέα άτομα που μένουν 5-6 μέρες, και έχουν χαμηλό 
ημερήσιο προϋπολογισμό για τα έξοδα τους. 

Σε ό,τι αφορά την Παροικιά, στο φουλ της σεζόν 
(Αύγουστο), οι τιμές για δίκλινο δωμάτιο ξεκι-
νούν από τα 40-50 ευρώ την ημέρα, στην Αλυκή, 
Πίσω Λιβάδι και Λογαρά από 55-60 ευρώ και σε Νά-
ουσα, Μώλο, Υστέρνι, από 60-70 ευρώ. Σημειώνουμε 
ότι αυτές οι τιμές είναι βάση αυτών που αναφέρονται 
σε ηλεκτρονικές σελίδες ταξιδιωτικών προσφορών, 
που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις των απευθείας συ-
νεννοήσεων των ενδιαφερόμενων οι τιμές είναι πιο 
χαμηλές.

Τι γίνεται στο υπόλοιπο Ν. Αιγαίο
Η Μύκονος και η Σαντορίνη βιώνουν τις χειρότερες 

στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Ειδικά η Σαντορί-
νη που ουσιαστικά τα ξενοδοχεία της δουλεύουν με 
μεγάλη πληρότητα 10 μήνες, καθώς έχουν από Ιανου-
άριο επισκέπτες από την Κίνα, η ζημιά γι’ αυτούς είναι 
διπλή, ενώ η οικονομική «πηγή» από τα κρουαζιερό-
πλοια δεν υπάρχει… Στη Μύκονο μάλιστα παρουσιά-
ζονται εκπτώσεις στις διανυκτερεύσεις από 30-40%.

Σε Κω και Ρόδο, που εξαρτώνται περισσότερο από 
τους tour operators, αρκετοί επιχειρηματίες οδηγού-
νται σε χαμηλότερες τιμές έως και 40% σε σχέση με 
πέρυσι. Ακόμα και έτσι έχουν τουλάχιστον προσώ-
ρας πληρότητες μόλις 12%, σύμφωνα με την έρευ-
να της «Καθημερινής». Όπως αναφέρει η εφημερίδα: 
«Ως συχνό αναφέρεται και το φαινόμενο ξενοδόχοι 
να ζητούν από συνάδελφους τους να αναλάβουν τις 
κρατήσεις τους προκειμένου να διακόψουν αυτή τη 
λειτουργία τους φοβούμενοι μεγάλες ζημίες ή και 
αδυναμία διασφάλισης των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων. Τις περισσότερες φορές όμως οι τιμές που 
προσφέρουν στους άλλους για να αναλάβουν τις δι-
κές τους κρατήσεις είναι κυριολεκτικά αστείες: κρα-
τήσεις από πεντάστερο ξενοδοχείο προσφέρθη-
καν σε άλλο ξενοδοχείο ανάλογης κατηγορίας 
έναντι 25 ευρώ το δωμάτιο. Καθίσταται σαφές ότι 
η αναστάτωση στην αγορά δεν είναι μόνο πρωτοφα-
νής αλλά είναι και ευρεία και δεν υπάρχει ακόμα ξε-
κάθαρη εικόνα για το πόσο χαμηλότερα θα κινηθούν 
οι τιμές διαμονής».

Ακόμα, ένα νέο «φρούτο» που παρουσιάστηκε είναι 
με τους έλληνες πελάτες, που στο άκουσμα ισπανικών 
ή αγγλικών ή ρωσικών κυριολεκτικά αλλάζουν δρόμο. 
Δύσκολα μπορεί να δει κανείς πώς αυτά τα φαινόμενα 
θα εκλείψουν. 

Έλαβες 
αποζημίωση 
ειδικού 
σκοπού; Θα το 
διαφημίσεις!

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων «Κύκλος», δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ενοι-
κιαζομένων δωματίων που έλαβαν την «Αποζημίωση 
ειδικού σκοπού».

Πιο συγκεκριμένα όσα τουριστικά καταλύματα έλα-
βαν «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020», 
οφείλουν να εκπληρώσουν και τους παρακάτω όρους:

- Ανάρτηση αφίσας Α3 στην επιχείρηση για ενημέ-
ρωση του κοινού ότι δόθηκε η αποζημίωση ειδικού 
σκοπού.

- Να αναφέρουν και στην ιστοσελίδα της επιχείρη-
σης την οικονομική ενίσχυση

- Να φυλάξουν για δέκα χρόνια τα παραστατικά σε 
περίπτωση που πρέπει να διαβιβαστούν στις υπηρεσί-
ες της ΕΕ.

Αντί άλλου σχολιασμού η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Τουριστικών Καταλυμάτων «Κύκλος» σημείωσε: «…τί-
ποτα άλλο;!».

Τουρισμός

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Τα τσαγκαράδικα
Μία γνωστή φιγούρα της παλιάς γειτονιάς ήταν ο 

τσαγκάρης. Σκυμμένος πάνω στον μικρό πάγκο του, 
συνήθως σε πολύ μικρό μαγαζί. Ο τσαγκάρης στα πα-
λιότερα χρόνια, δεν επιδιόρθωνε μονάχα παπούτσια, 
αλλά και τα έφτιαχνε ο ίδιος. 

Ο πάγκος του ήταν τετράγωνος, ξύλινος, σαν τρα-
πεζάκι, με χωρίσματα για τα καρφιά κάθε μεγέθους. 
Επίσης πάνω του υπήρχαν οι κόλλες, τα μπουκαλά-
κια με τους λούστρους, το κερί, ο σπάγκος και ήταν 
αραδιασμένα διάφορα περίεργα εργαλεία, όπως οι 
φαλτσέτες, κ.α. Εργαλεία επίσης κρεμόταν στα πλάγια 
του πάγκου, περασμένα σε πέτσινες θήκες. Πλάι του 
είχε την «πατούνα» (ένα ειδικό αμόνι) και σε ράφια ή 
στους τοίχους κρεμασμένα τα καλαπόδια. Απαραίτητο 
αξεσουάρ του τσαγκάρη ήταν η ποδιά, η οποία ή ήταν 
δερμάτινη ή είχε γίνει αδιαπέραστη και σκληρή από 
τις κόλλες και τις βαφές των παπουτσιών. Στις επι-
διορθώσεις ο τσαγκάρης, έβαζε τακούνια, σόλες και 
μπάλωνε με σπάγκο τα τρυπημένα παπούτσια. Για να 
μη λιώνουν τα ανδρικά καθημερινά παπούτσια, τους 
έβαζε πίσω στο τακούνι και μπροστά στη σόλα, ημικυ-
κλικά πέταλα ολόγυρα και στη μέση σειρά από χοντρά 
καρφιά που εξείχαν. Κάποια εποχή έβαζαν για πάτους 
και λάστιχα αυτοκινήτων.

Πήγαινε ο πελάτης στο τσαγκαράδικο και ο τσαγκά-
ρης του έπαιρνε μέτρα στα πόδια του και του κατα-
σκεύαζε τα παπούτσια που ήθελε. Η κατασκευή των 
παπουτσιών ήταν εξ’ ολοκλήρου χειροποίητη από δέρ-
μα, αφού τα πάντα ήταν ραφτά και καρφωτά. Έπαιρνε 
τη στάμπα του πέλματος του πελάτη, έφτιαχναν πρώ-
τα το πάνω μέρος και ύστερα έκοβαν τη σόλα. 

Οι τσαγκάρηδες χρησιμοποιούσαν το καλαπόδι, 
δηλαδή το ξύλινο καλούπι, για να κατασκευάσουν 
«πάνω» του το παπούτσι. Υπήρχαν πολλά διαφορετικά 
σχήματα, μυτερά, γυναικεία, αντρικά κ.ά. Η σειρά με 
τα νούμερα ονομαζόταν «μάνα». Ο χρόνος που χρει-
αζόταν για να φτιαχτεί ένα ζευγάρι παπούτσια ήταν 
περίπου δύο ημέρες. Το δέρμα το επέλεγε ο πελάτης 
ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, ενώ συ-
νοπτικά η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: έπαιρναν το 
καλαπόδι κι’ έβγαζαν πάνω του το σχέδιο που ήθε-
λαν σε χαρτί. Έπειτα το έβαζαν πάνω στο δέρμα, το 
έκοβαν κι έβγαινε το «στάμπο» (δηλαδή το πατρόν). 
Το «στάμπο» το έστελναν στο «φοντιέρη», που ήταν ο 
ειδικός για να ράβει τα «φόντια», δηλαδή τα δέρματα 
στο πάνω μέρος του παπουτσιού. Όταν τα φόντια ήταν 
έτοιμα, έφτιαχναν τον πάτο από ψιλό δέρμα ή αλλιώς 
«πετσί». Έβαζαν το «πετσί» στο κάτω μέρος του κα-
λαποδιού και το κάρφωναν με ψιλές ξύλινες πρόκες. 
Μετά κάρφωναν τα φόντια προσεκτικά πάνω στο κα-
λαπόδι. Στη συνέχεια άλειφαν με κόλλα το καλαπόδι 
γύρω-γύρω και τσάκιζαν τις πρόκες. Από εκεί και πέρα 
το άφηναν να στεγνώσει. Όταν στέγνωνε, «έστρωναν» 
το «φόντι» με λείο σφυρί πάνω στο καλαπόδι για να 
μην έχει ζάρες, ενώ τότε έκοβαν και τα περισσεύματα 
δέρματος του πάτου με τη φαλτσέτα. Ακολουθούσε το 
«ρεφελάρισμα» του δέρματος: το χτυπούσαν ξανά με 
σφυρί για να γίνει όσο το δυνατόν πιο λείο, ενώ έρα-
βαν με το «σουβλί» τον πάτο με τα «φόντια» για είναι 
γερός. Τέλος βούρτσιζαν το δέρμα και το άλειφαν με 
κερί.

Εργαλεία της δουλειάς ήταν ο πάγκος: όπου ακου-
μπούσαν όλα τα πράγματα, το τρυπητήρι και το σου-
βλί: που ανοίγει τρύπες για τα κορδόνια, το πέταλο: 
που το έβαζαν στις μύτες των παπουτσιών, το τρίποδο 
αμόνι: που σ’ αυτό βάζανε το παπούτσι για να το επε-
ξεργαστούμε και να το τελειοποιήσουνε, το καλούπι, 
το καλαπόδι: για να δώσουν το σχήμα, το κατσαπρόκο: 
που ήταν ένα μικρό σουβλί, με το οποίο άνοιγαν τρύ-
πες και έβαζαν ξυλόπροκες οι οποίες κρατούσαν τα 
πετσιά (σόλες), το κατόχι: ήταν ένα σχοινί με το οποίο 
στερέωναν το παπούτσι, η φαλτσέτα: με την οποία 
έκοβαν τα περισσεύματα του δέρματος. Επίσης το μι-
κρό ταναλάκι, η «γάτα» ή μεγάλη τανάλια, η λίμα, τα 
καρφιά, τα ξυλόκαρφα, τα στουπαρέλια, τα σφυράκια, 
η σακοράφα, η κλωστή (τζίβα), σόλες, τακούνια, μπο-
γιές, κόλλα, ψαρόκολλα, πινέλο, γυαλόχαρτο. Επίσης 
είχαν μια μηχανή που λεπταίνει τη σόλα, την πρέσα και 
μια μηχανή που κόβει τη σόλα.

Με τον καιρό τα πάντα βιομηχανοποιήθηκαν και χά-
θηκε και η δουλειά των τσαγκάρηδων. Το ίδιο συμ-

βαίνει και στην Πάρο που ο μοναδικός που έχει μεί-
νει είναι ο Μιχάλης Μπογιατζής από τον Κώστο. Την 
δεκαετία του ’70 υπήρχαν πέντε τσαγκαράδικα στην 
Παροικιά που εξυπηρετούσαν κάθε γειτονιά. Στη συ-
νοικία «Ποταμός», ήταν ο Νικολής Καρποδίνης, που 
έπειτα μετακόμισε κοντά στη «Φράγκα Σκάλα», στην 
είσοδο της αγοράς, ο Αντώνης Μονδάνος, ο γνωστός 
σε όλους «Βελάδας», που έφτιαχνε και σανδάλια για 
τους τουρίστες, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι του. 
Μέχρι τελευταία (2018) διατηρούσε το τσαγκαράδικο 
που το είχε μετατρέψει σε υποδηματοποιείο ο Μιχά-
λης Μπαφίτης, όπως το ίδιο είχε κάνει, λίγα μέτρα πιο 
πάνω κι ο Στυλιανός Μπαρμπαρής. Στο στενό του Αϊ 
Γιώργη στη «Φράγκα Σκάλα», ήταν ο ξακουστός «Πα-
ντοφλάς», ο Μιχάλης Μαύρης, που έφτιαχνε και πα-
ντόφλες. Κάποια χρόνια πριν, στην συνοικία της «Αγίας 
Τριάδας», ήταν ο Νίκος Καλακώνας, με το ψευδώνυμο 
«Κατσαμπρόκος», από το ομώνυμο εργαλείο του τσα-
γκάρη, ο Γιακουμής Κόντες, ο Νικολός Σιλιτζίρης και 
ο Σπύρος Μονδάνος, που πήγαινε και στα μοναστή-
ρια για να εξυπηρετήσει τους καλογέρους. Την περί-
οδο της κατοχής ο Μανώλης Δενέγρης, διατηρούσε 
στο σπίτι του και το τσαγκαράδικο, απέναντι από την 
«Παλιά Αστυνομία». Τέλος ο μικρασιάτικης καταγωγής 
Τριαντάφυλλος Χατζηλαγός είχε το τσαγκαράδικο του 
κάτω από την «Παλιά Αστυνομία», δίπλα στην Παναγία 
Σεπτεμβριανή, αλλά έπεσε μαχόμενος στο αλβανικό 
μέτωπο στο έπος του ’40.

Τσαγκαράδικα και τσαγκάρηδες υπήρχαν και σε όλα 
τα χωριά της Πάρου. Στην Αγκαιριά, ο Χριστόδουλος 
Κυδωνιεύς, στη Μάρπησσα, ο «Στελλάκιας», Στέλιος 
Τσαντουλής, ο «Μεγίας» Μιχάλης Μελανίτης, στον 
Πρόδρομο, ο Αντώνης Μαρμαρινός, στις Λεύκες, ο Νι-
κόλαος Αρκάς, ο Γιάννης Κονταράτος, απέναντι από 
τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο «Κουφογιακουμής», Ιάκωβος 
Γεμελιάρης, κοντά στην εκκλησία του Χριστού, ο Νικό-
λαος Καντιώτης, ο Γιάννης Χανιώτης. Στη Νάουσα, ο 
Βαγγέλης Φράγκος, ο Χρήστος Χατζημιχάλης «Μπου-
ντρουμιανός», ο Αντωνάκης Χανιώτης, ο Μιχάλης 
Κάπαρης, «Γαλιός», ο Νίκος Μαρινάκης, «Σήφης», ο 
Κώστας Μπαφίτης, «Καρφής», ο Αντώνης Χανιώτης, 
Παναγιώτης Βιτσαδάκης, ο Χρυσόστομος Σκιαδάς, ο 
Δημητράκης Αλιφιέρης, ο Κωνσταντίνος Αλιφιέρης, 
πριν χειροτονηθεί παπάς.

Πηγές: Αρχείο Χριστόδουλου Μαούνη, με τη συν-
δρομή των Σπύρου Ναυπλιώτη, Ιωάννη Βασιλειόπου-
λου, Χρίστου Γεωργούση, Μαρίας Τριβυζά, Αποστόλη 
Παντελαίου, Γεώργιου Καπαρού, Πέτρου Αυλήτη, Μα-
ρούλη Αντιπαριώτη.

Παριανές Μνήμες

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Φάκελος 
ποδόσφαιρο 
στην Πάρο
Τι γίνεται με τις ομάδες και τη συνένωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προσωρινής διοικού-
σας επιτροπής της Αθλητικής Ένωσης Πάρου, ολοκλη-
ρώθηκε η αναγνώριση του σωματείου από το ειρηνο-
δικείο Πάρου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Αθλητικής 

Ένωσης Πάρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανα-
γνώρισης του σωματείου μας από το Ειρηνοδικείο 
Πάρου με την έκδοση της με αριθμό 11/2020 δια-
ταγής.

Το όνειρο πολλών ετών για ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρόφιλους στο νησί μας παίρνει επιτέλους 
σάρκα και οστά έπειτα από πρωτοβουλία των 4 υφι-
στάμενων σωματείων Α.Ο. Πάρου, Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα, 
Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκού και Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρα Μαρμά-
ρων και την άψογη συνεργασία των προέδρων τους 
και των διοικητικών συμβουλίων. Οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σύντομα 
θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις».

Η άλλη… ΑΕ Πάρου
Στις 10/6/2013 και πάλι από το ειρηνοδικείο Πά-

ρου με την απόφαση 58/2013 είχε αναγνωριστεί άλλο 
σωματείο με την ίδια επωνυμία!

Στην ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί τότε η 
προσωρινή διοικούσα επιτροπή έγραφε: 

«Από τις 10 Ιουνίου του 2013 γεννήθηκε ένας νέος 
αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος με την ονομα-
σία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.Π. Η αφορμή για 
την ίδρυση της Α.Ε.Π. ήταν η αγάπη μας για το πο-
δόσφαιρο και μόνο. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι 
ύπαρξη μιας ομάδας που θα καλύπτει όλη την Πάρο 
παραμερίζοντας οποίες τοπικιστικές διαφορές. Έχου-
με ως όραμα την δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας 
προκειμένου να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια 
στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και όχι μόνο. Οποίος φί-
λαθλος έχει τα ιδία οράματα για μια ισχυρή Παριανή 
ομάδα είναι ευπρόσδεκτος στην Αθλητική Ένωση Πά-
ρου».

Πώς, τι, γιατί;
Η μεγάλη αλήθεια για τη φετινή συνένωση των πα-

ριανών ομάδων -που βρίσκεται προ των πυλών- είναι 
ότι οι τέσσερις ομάδες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στα έξοδα, που δημιουργούνται από τις μετακινήσεις.

Η ιδέα είναι να συνεχίσουν να υφίστανται αυτόνομα 
τα τέσσερα σωματεία που δραστηριοποιούνται σε επί-
πεδο ανδρικών ομάδων, αλλά να συμμετέχουν μόνο 
στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Οι τέσσερις ομάδες (ΑΟ Πάρου, Αστέρας Μαρμάρων, 
Μαρπησσαϊκός και Νηρέας), θα συνεισφέρουν τους 
αθλητές της πρώτης τους ομάδας στην κοινή προσπά-
θεια που γίνεται με τη νέα ομάδα (ΑΕ Πάρου), σε ό,τι 

αφορά το πρωτάθλημα ανδρών.
Σ’ αυτό το σημείο γεννιούνται πολλά ερωτηματικά 

που ήδη τα συζητούν οι ποδοσφαιρόφιλοι του νη-
σιού μας. Κάθε ομάδα έχει στις τάξεις της περίπου 
25 ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Άρα σύνο-
λο, περίπου 100 ποδοσφαιριστές. Η νέα ομάδα (ΑΕ 
Πάρου), δεν μπορεί να έχει στις τάξεις της πάνω από 
25 ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Άρα, οι 75 
ποδοσφαιριστές που απομένουν, τι θα γίνουν; Κάποιοι 
ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να γίνει «εσωτερικό 
πρωτάθλημα Πάρου». Κάτι τέτοιο φυσικά μπορεί να 
γίνει, αλλά όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ειδι-
κά οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, γνωρίζουν 
πολύ καλά ότι το ενδιαφέρον για ένα εσωτερικό πρω-
τάθλημα αγγίζει το μηδέν και κανένα ενδιαφέρον δεν 
προσθέτει. Ακόμα, ένα «εσωτερικό πρωτάθλημα Πά-
ρου», δεν μπορεί να «τραβήξει» κανέναν χορηγό, δεν 
μπορεί να έχει κανείς υποχρέωση από τους συμμετέ-
χοντες, για επίσημους διαιτητές κλπ. Θα είναι όπως οι 
αγώνες που στήνονται στα γήπεδα 5Χ5 με διάφορες 
ομάδες και αθλητές πολλούς συμπατριώτες μας, που 
θέλουν να κάνουν το μεράκι τους με τη στρογγυλή 
θεά. Αυτό είναι κατανοητό σε όλους και ήδη υπάρχουν 
ανάλογοι αγώνες -τον χειμώνα- σε όλη την Πάρο. Προ 
ετών μάλιστα διεξαγόταν και πρωτάθλημα με βαθμο-
λογία, κατηγορίες κλπ. Σ’ αυτούς τους αγώνες –είναι 
αλήθεια- ότι συμμετείχαν αληθινοί εραστές του ποδο-
σφαίρου και περισσότερο σημασία έχει μετά τον αγώ-
να, το καλαμπούρι με τους αντιπάλους ποδοσφαιρι-
στές. Κάθε ποδοσφαιρόφιλος δηλαδή, γνωρίζει πολύ 
καλά ότι αγώνες εκτός επισήμων διοργανώσεων είναι 
για το κέφι των συμμετεχόντων και την αγάπη για το 
ποδόσφαιρο. Άλλο ενδιαφέρον, δεν μπορεί να υπάρ-
χει και κανένα φίλο του αθλήματος δεν μπορεί να τον 
συγκινήσει._ 

Είναι φανερό όμως, σε όλους, ότι τα έξοδα είναι με-
γάλα και με την κρίση, μετά το μνημόνιο, και οι τέσ-
σερις ομάδες του νησιού μας αγκομαχούν ακόμα και 
για να σχηματίσουν διοικητικά συμβούλια. Τα ΔΣ των 
τεσσάρων ομάδων σχηματίζονται πλέον από γονείς 
αθλητών άλλων τμημάτων των συλλόγων (π.χ. μπά-
σκετ, βόλεϊ, κλπ). Έτσι, μέσα στους συλλόγους, μετά το 
2010, στα διοικητικά συμβούλια μετέχουν συμπολίτες 
μας που δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα τμή-
ματα των ομάδων και αυτό είναι φυσικό. Κανείς δη-
λαδή δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλο να «συμπα-
θήσει» ένα άθλημα, για το οποίο ποτέ του δεν έτυχε 
να έχει σχέση. Έτσι, πολλά Δ.Σ., που υπήρχαν αμιγώς 
ποδοσφαιρικά στο παρελθόν, σήμερα έχουν στο συμ-
βούλιο τους συμπολίτες μας που ασχολούνται κυρίως 
με μία αθλητική δραστηριότητα του σωματείου. Εδώ 
λοιπόν ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα…

Η ουσία του προβλήματος
Μία μεγάλη αλήθεια στα αθλητικά σωματεία του νη-

σιού μας είναι ότι τα έσοδα προέρχονται κυρίως από 

τις ακαδημίες. Η «βιτρίνα» του συλλόγου, η αντρική 
δηλαδή ομάδα, έχει μόνο φύρα… Έξοδα και δόξα τω 
Θεώ. Είναι φυσικό λοιπόν ένα μέλος ενός διοικητικού 
συμβουλίου, που βρίσκεται εκεί λόγω το ότι π.χ. το 
παιδί του είναι καλός στην κολύμβηση, να γκρινιάζει 
για τα έξοδα του ποδοσφαίρου και δη της αντρικής 
ομάδας. Πολύ σωστά ισχυρίζεται λοιπόν ότι τα έσοδα 
της κολύμβησης είναι αυτά που φέρνουν τόσα χρή-
ματα στο σωματείο και από την άλλη το τμήμα αυτό 
(κολύμβησης), αντιμετωπίζει τα έξοδά του μόνο του.

Όλα τα παραπάνω έφεραν ουσιαστικά τη συνένωση 
των τεσσάρων σωματείων. Αυτός είναι ο λόγος. Εδώ 
λοιπόν έχει σημασία να γράψουμε ότι όλα τα παραπά-
νω που γράψαμε για τη σύνθεση των ΔΣ των ομάδων, 
οδήγησαν το 2013 στην ίδρυση άλλου σωματείου με 
την επωνυμία και αυτό (Α.Ε. Πάρου). Τότε μέλη κυρίως 
του ΑΟ Πάρου είχαν διαφωνήσει με την τακτική του 
σωματείου από το 2011 να ιδρύσει και άλλα τμήμα-
τα (μπάσκετ, κλασικό αθλητισμό, το βόλεϊ το έτρεχε 
κυριολεκτικά ένας άνθρωπος) και ήθελαν ένα αμιγώς 
ποδοσφαιρικό σωματείο.

Οι συνενώσεις στα άλλα νησιά
Οι συνενώσεις ομάδων στα άλλα Κυκλαδίτικα νησιά, 

γίνεται αυτή την εποχή για άλλους λόγους και ουσια-
στικά αυτά τα νησιά διαθέτουν ομάδες σε πανελλήνια 
πρωταθλήματα και όχι τοπικά.

Έτσι, στη γειτονική μας Νάξο, εκτός του ότι διαθέ-
τουν ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ σε πανελλήνιες και επαγ-
γελματικές κατηγορίες, τα τμήματα αυτά (π.χ. Παννα-
ξιακός) έχουν διαφορετικές διοικήσεις. Άλλη διοίκηση 
π.χ. υπάρχει στο μπάσκετ και άλλη στο ποδόσφαιρο. 
Σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Πανναξιακό, αυτός 
ανέβηκε στην Γ’ εθνική κατηγορία και πλέον αλλάζουν 
τα πάντα εκεί.

Στη Θήρα έχουν ομαδάρες παντού! Δηλαδή, το βό-
λεϊ γυναικών συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
και είναι χάρμα οφθαλμού οι αγώνες του στην Α’ κα-
τηγορία κλπ. Η φετινή συνένωση των ομάδων ποδο-
σφαίρου έγινε για να διεκδικηθεί ένα μεγάλο όνειρο 
τους. Δηλαδή, τόσο η Θύελλα Καμαρίου, όσο και ο 
Πανθηραϊκός, έφτασαν ένα βήμα πριν την πηγή της 
Γ’ Εθνικής και νερό δεν ήπιαν. Όπου πηγή, είναι η Β’ 
εθνική κατηγορία. Και επειδή τα όνειρα της Σαντορίνης 
για το ποδόσφαιρο δε σταματούν στη Β’ Εθνική, αλλά 
στην παραπάνω κατηγορία… αποφάσισαν τη συνένω-
ση εκεί.

Κάπως παρόμοια είναι και η μερική… συνένωση 
που συζητείται στη Σύρο. Έχουν την ομαδάρα (Φοίνι-
κας), που μπαίνει σφήνα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, 
ΠΑΟΚ στην Α’ Εθνική και μετέχει στα ευρωπαϊκά σα-
λόνια, αλλά δεν έχει ομάδα σε πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα ποδοσφαίρου, παρά την ιστορία που έχει το νησί σ’ 
αυτό το άθλημα. Και, επειδή, ο κόσμος, οι μάζες, είναι 
ποδοσφαιρόφιλοι, επιζητούν και στη Σύρο μία ανα-
γνώριση ομάδας τους σε παραπάνω κατηγορία.

Αθλητικά



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

Ασυναγώνιστες προσφορές συνεχίζονται και τον Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο Αύγουστο προσφορές συνεχίζονται και τον προσφορές προσφορές προσφορές συνεχίζονται και τον προσφορές προσφορές προσφορές προσφορές 
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