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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 537

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: 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

Δέκα χρόνια μετά την παράδοση του ιστορικού 
αρχείου της εφημερίδας μας από τον εκδότη Ν. Ρα-
γκούση-Λαουτάρη και την παραλαβή του από τους 
εκπρόσωπους του δήμου Πάρου, η ψηφιοποίηση του 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η πρόθεση του εκδότη, 
αποσκοπούσε στο να γίνει η εφημερίδα διαχρονικά 
«κτήμα» όλων των Παριανών και Αντιπαριωτών, αφού, 
αυτό το αρχείο, είναι η ζωντανή ιστορία των νησιών 
μας από την 1η Οκτωβρίου 1945, οπότε και κυκλοφό-
ρησε το πρώτο της φύλλο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 
35/2010 της 26ης  Ιανουαρίου 
2010 ομόφωνη απόφαση του, έκανε 
αποδεχτή την προσφορά του αρχείου. 
Ο μοναδικός όρος της προσφοράς 
αυτής -που έγινε αποδεκτός- ήταν το 
αρχείο να ψηφιοποιηθεί και το 
υλικό να είναι αξιοποιήσιμο από 
όλους τους Παριανούς και Αντι-
παριώτες και από όλους όσους 
θα εκδήλωναν ενδιαφέρον.

Η εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» 
ήδη διανύει το 75ο έτος αδιάλειπτης 
κυκλοφορίας της. Συμπληρώνει 75 
χρόνια ιστορίας. Όλης δηλαδή της 
μεταπολεμικής περιόδου, καταγρά-
φοντας ζωντανά τα τεκταινόμενα στα 
νησιά μας Πάρο και Αντίπαρο. 

Στο πλαίσιο αυτής της επετείου και 
επειδή πολλοί θα θελήσουν να «ξε-
φυλλίσουν» το ιστορικό αρχείο της 
εφημερίδας, το οποίο είναι αναρτημέ-
νο στο διαδίκτυο αλλά χωρίς το πεδίο 
της οπτικής αναγνώρισης δηλαδή την 
«αναζήτηση» για μια ακόμα φόρα 
αιτούμεθα την ολοκλήρωση της ψη-
φιακής παρουσίασης αυτού του αρ-
χείου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου σε ερώτηση, 
σχετικά με το θέμα αυτό, του αντι-
δημάρχου, Πάνου Κεμπάμπη, η απά-
ντηση του δημάρχου ήταν γενική και 
αόριστη, όπως συμβαίνει κάθε φορά 
που επαναφέρουμε το θέμα τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια.

Για την ενημέρωση του αναγνωστι-
κού κοινού παραθέτουμε επιγραμματικά τις ενέργειες 
που έχουν γίνει τα δέκα αυτά χρόνια μέχρι και σήμερα:

Στις 27 Ιουλίου 2017 με νεότερη επιστολή του ο εκ-
δότης και παραχωρησιούχος Νικόλαος Νικόλαος Ρα-
γκούσης-Λαουτάρης, έθετε εκ νέου το θέμα της πολύ-
χρονης καθυστέρησης της ανάρτησης στο διαδίκτυο 
του ιστορικού αρχείου της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». 

Στην επιστολή αυτή, υπήρχε και προειδοποίηση του 
εκδότη της εφημερίδας ότι θα αναγκαστεί να ανα-
καλέσει την προσφορά  παραχώρησης του ιστορικού 
αρχείου, αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν ολοκλη-
ρωνόταν η ηλεκτρονική αξιοποίηση του αρχείου.

Στις 11/11/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 
18380/11 κατατέθηκε αίτημα της επιτροπής εορ-
τασμού των 75 χρόνων της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥ» για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του 
ιστορικού αρχείου με την δυνατότητα της «οπτι-
κής αναγνώρισης OCR». Μέχρι σήμερα δεν έχου-

με πάρει επίσημα και γραπτώς μία απάντηση. 
Στις 13/07/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 10768 
εστάλη η παρακάτω επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο:
«Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Αγαπητέ κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου
Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι

Στις 11/11/2019 και με αριθμό πρωτοκό-
λου18380/11 κατατέθηκε αίτημα της επιτροπής εορ-
τασμού των 75 χρόνων της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» 
για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του ιστορι-
κού αρχείου με την δυνατότητα της «οπτικής αναγνώ-
ρισης OCR».

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει επίσημα και γρα-
πτώς μία απάντηση. 

Στην συνάντηση του κ. δημάρχου με δύο μέλη της 
επιτροπής παρουσία του κ. Λουκά Σκιαδά ειπώθηκε 
ότι το κόστος αυτής της εργασίας είναι περί τις εκα-
τό χιλιάδες ευρώ (100.000) και φυσικά δε θα μπο-
ρούσε ο δήμος να προχωρήσει σε μια τέτοια δαπάνη. 
Κύριε πρόεδρε όπως μου μεταφέρατε προφορικά η 
αρμόδια υπηρεσία σας ενημέρωσε για ακόμα ποιο 
εξωφρενικά ποσά (200.000- 300.000 ευρώ!).

Κυρίες και κύριοι
Επειδή η δυνατότητα «οπτικής αναγνώρισης» είναι 

απαραίτητο εργαλείο για όποιον θέλει να χρησιμο-
ποιήσει ως πηγή πληροφόρησης το ιστορικό αρχείο 
αναζητήσαμε στην αγορά και σας επισυνάπτω προ-

σφορές που ζητήσαμε και πήραμε 
από εταιρείες  πληροφορικής, για 
να έχετε μια πραγματική εικόνα του 
κόστους της συγκεκριμένης εργασί-
ας που στη χειρότερη περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τις 5580 ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι

Ερωτάστε αν θεωρείτε πλέ-
ον εφικτό να αποφασίσετε αυτή 
τη δαπάνη, ώστε να μπορεί το 
ιστορικό αρχείο της εφημερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» να είναι 
προσβάσιμο από όλους όσοι θέ-
λουν να μελετήσουν τη σύγχρο-
νη ιστορία των νησιών μας. 

Ερωτάστε αν με ένα τέτοιο πο-
σόν θα μπορούσαμε να τιμήσουμε 
τα 75 χρόνια αδιάλειπτης κυκλο-
φορίας μιας από τις αρχαιότερες 
τοπικές εφημερίδες.

Με εκτίμηση 13/07/2020
Νίκος Ραγκούσης – Λαουτάρης

Επισύναψή: 
Α) Αίτημα επιτροπής εορτασμού 75 
χρόνων.
Β) Απόσπασμα πρακτικού 2/2010 
του Δημ. Συμβουλίου
Γ) Απόσπασμα πρακτικού 18/2011 
του Δημ. Συμβουλίου
Δ) Προσφορά: 1)indigital 2)
HIPAC ΑΕΒΕ 3)BIS 4) S.R.C. 
Statistics&Informatics».

Μετά από όλα αυτά, ένα ερώτημα 
παραμένει αναπάντητο: 

Ποιος και γιατί δεν θέλει να εκπληρωθεί ο μονα-
δικός όρος της παραχώρησης του ιστορικού αρχείου 
της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» που είναι: το 
αρχείο να ψηφιοποιηθεί και το υλικό να εί-
ναι αξιοποιήσιμο από όλους τους Παριανούς 
και Αντιπαριώτες και από όλους όσους θα εκ-
δήλωναν ενδιαφέρον.

Ιστορικό αρχείο της 
«Φωνή της Πάρου»
Δεν έχει ολοκληρωθεί η 
ψηφιοποίηση του!



έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

16.08.2020
21:30
θέατρο θέατρο 

ΠάρκουΠάρκου
Άι Γιάννη 

Δέτη

Η χρήση της μάσκας 
είναι υποχρεωτική
κατά την είσοδο

και έξοδο από το θέατρο

The use of mask
is mandatory

when entering and
exiting the theater

ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION 

€ 10

ΣΥΝΑΥΛΙΑ/ CONCERT

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΤΡΑΣ
xoρεψε 
πανω στο φτερο
του καρχαρια

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΓΚΩ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ/
ADMISSION 

€ 12

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 
ΠΕΙΡΑΤΕΣ
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ/ PUPPET SHOW

18.08.2020
20:00
θέατροθέατρο

ΠάρκουΠάρκου
Άι Γιάννη

Δέτη
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Γλωσσικό 
ιδίωμα Λευκών 
(Μέρος 7ο)

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.

Άμα λ’δίζ’ς να μη γκρομμ’δίζ’ς. Όταν τρως 
ελιές (λιδίζεις) να μην τρως και κρεμμύδια (κρομμυδί-
ζεις) συγχρόνως, γιατί είναι σπατάλη των ειδών δια-
τροφής αφού μπορεί να κάνεις δυο χωριστά γεύματα, 
ένα με ελιές και ένα άλλο με κρεμμύδια. Ενδεικτικό 
της ανέχειας των κατοίκων (Σελ.707). 

Άμα μπεράσ’ (άμαν περάσει) το Σαββάτο, μη 
μπερ’μένις (μην περιμένεις) κ’λούρ’ (κουλούρι). Οι 

νοικοκυρές τότε ζύμωναν μια φορά την εβδομάδα, Πα-
ρασκευή ή Σάββατο, και συνήθως ζύμωναν και κανένα 
κουλούρι το οποίο επειδή ψηνόταν γρηγορότερα από 
τα ψωμιά (πρωτοφούρινι*), το έτρωγαν μόλις ψηνόταν. 
Όταν λοιπόν περνούσε το Σάββατο και δεν έτρωγες 
κουλούρι, τότε, ή η νοικοκυρά δε ζύμωσε κουλούρι, ή 
ζύμωσε και το έφαγαν άλλοι. Δεν πρέπει να χάνεις τις 
ευκαιρίες που σου παρουσιάζοντα. (Σελ. 707).

Δαμάλι επήε (πήγε), μοσκάρ’(μοσχάρι) ηγύρ’σε. 
Βόδι πήγε και βόδι γύρισε. Όταν κάποιος αποτυγχάνει 
στην αποστολή του (Σελ. 712).

Έκι  (έτσι) κι αλλιώς, η ζωή θα τελειώσ’. Η μα-
ταιότητα της επίγειας ζωής του ανθρώπου (Σελ. 715).

Θα σ’ βρέξω το στ’μόνι (στημόνι). Θα σε δείρω 
(Σελ. 720).

Ιτ’τούς (ετούτος) ο αργάτ’ς (εργάτης) κάνι (κάνει) 
παπάδες. Το έλεγαν για τον εργάτη που όταν έσκαβε 
με την αξίνη, άφηνε έδαφος άσκαφτο (παπάδες). Δεν 
ήταν δηλαδή καλός σκαφτιάς (Σελ. 722).

Λάσπ’ η δ’λειά μας. Λάσπη η δουλειά μας. Αποτύ-
χαμε στο σκοπό μας (Σελ. 724).

Να μη ναποτάξ` κλιρά (κλήρα=γόνος, παιδί). Να 
μην αποκτήσει απογόνους. Κατάρα (Σελ. 730).

Να τραβάς τα μαλλιά  σ’, τσαι να βγαίν’νε τα 
γένια σ`. Όταν ακούγονται ή συμβαίνουν παράξενα 
πράγματα (Σελ. 730).

ξ’νότ’ρα θα ‘γύρ’ζις. Ξινότυρα θα γύριζες. Το 
έλεγαν σκωπτικά και ειρωνικά, για ’κείνον που προ-

σπαθούσε να δικαιολογήσει με διάφορες ιστορίες την 
πολύωρη απουσία του, επειδή τα ξινότυρα είναι προϊ-
όντα εποχικά και λίγα, και η απασχόληση με αυτά δεν 
απαιτούσε πολύ χρόνο (Σελ. 732).

Ο γέρος θέλι κάθ’σμα και το παιδί φαΐ. Οι ανά-
γκες δυο διαφορετικών ηλικιών (Σελ. 732).

Πότε θα με βιρς (βρεις) στα κρασά (κρασιά) μ’! 
Πρόσεχε, γιατί μπορεί  κάποια στιγμή να με βρεις σε 
τέτοια ψυχολογική κατάσταση, που θα σου φερθώ 
πολύ άσχημα. Έκφραση απειλής (Σελ. 739).

Σα ντου στσ’λού στ’ ναλισ’δά. Σαν το σκύλο 
στην αλυσίδα. Για άνθρωπο που θέλει να δράσει, αλλά 
τον συγκρατούν διάφορα εμπόδια όπως συγκρα-
τεί ένα σκύλο η αλυσίδα, με την οποία είναι δεμένος 
(Σελ.741).

Τ’ Λευκιανού τ’ αποδοσίδ’ (δώρο, πεσκέσι, ιδί-
ως σε φαγώσιμα ή ποτά), μνια ελιά τσ’ (και) ένα 
κρομμύδ’ (κρεμμύδι). Μην περιμένεις πλούσια δώρα 
από Λευκιανό, όχι γιατί είναι τσιγκούνης, αλλά γιατί 
λόγω της φτώχιας του, δεν έχει να σου προσφέρει 
(Σελ. 744).

Το κακό το μ’λάρ’ σε ξένο τόπο π’λιέται (που-
λιέται). Άνθρωπος με κακό χαρακτήρα μπορεί να προ-
κόψει μόνο εκεί που δεν τον γνωρίζουν (Σελ. 745).

Το νικάμε ντ’μπάτσ’* στο ξ’λού. Τον έκανε τύ-
μπανο στο ξύλο. Τον έδειρε τόσο πολύ που πρήστηκε 
σαν τύμπανο (Σελ.745)

Το νικοπάνιε (τον κοπανούσε) σα ντ’ γκοπαν’δά 
(σαν την κοπανίδα*) τα ρ’χά (ρούχα). Τον χτυπούσε 
(έδερνε), όπως χτυπά η νοικοκυρά με την κοπανίδα τα 
ρούχα όταν τα πλύνει στη γούρνα (γ’ρνά*) (Σελ. 745). 

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Το 
«Εξοικονομώ» 
ανοίγει στις 2 
Νοεμβρίου

Στις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει να «τρέχει» το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», το νέο πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, 
που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με ενισχυμένο προϋπολο-
γισμό –που ανέρχεται στα 850 εκατ. ευρώ-, αυξημένα 
ποσοστά επιδοτήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέ-
ξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση 
του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Χρήσιμες πληροφορίες
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο 

φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε 
επιλέξιμη κατοικία.

- Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με 
βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού 
έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας). 

- Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Επιλέξιμες κατοικίες 

είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το με-
μονωμένο διαμέρισμα.

- Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέ-
πει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: α) 
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, β) Υφί-
σταται νόμιμα, γ) Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποι-
ητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί 
μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση 
της Γ και δ) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσε-
ων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 
ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Συγκέντρωση 
συνταξιούχων

Στις 28/7/2020 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροι-
κιά, συγκέντρωση-ενημέρωση της επιτροπής συνταξι-
ούχων Πάρου-Αντιπάρου, σε συνεργασία με Συνταξι-
ούχες Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Παναγιώτης Πάλ-
μος, από τη ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έντε-
κα πανελλαδικά συνεργαζόμενων συνταξιουχικών 
οργανώσεων) και γραμματέας της Ομοσπονδίας Συ-
νταξιούχων του ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), που ενημέρωσε για τις 
εξελίξεις στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό, αναδρομι-
κά κλπ, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη ίδρυσης σωμα-
τείου συνταξιούχων στο νησί. 

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο έπαρχος Π.Ε.  Πά-
ρου,  Κ. Μπιζάς, ο κ. Μ. Ρουμπάνος, κοινοτικός σύμ-
βουλος Παροικιάς ως εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» και από τους εργαζόμενους στον ΑΣΠ 
της ΔΕΗ, ο κ. Στ. Μπόνης.  Ακόμα, έγινε απολογισμός 
των εκδηλώσεων της Επιτροπής για τα γενικά προ-
βλήματα των συνταξιούχων, θέτοντας και τα τοπικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σε 
Πάρο - Αντίπαρο και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Τέλος, σε ότι αφορά τα τοπικά ζητήματα οι συγκε-
ντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα στο οποίο ζητούν:

- Η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου να συμβάλλει στην 
ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των νοσοκομείων 
στα νησιά μας, με το να απαιτήσει να αυξηθεί το πο-
σοστό για την υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό

- Να μειωθεί ουσιαστικά ο συντελεστής του ΦΠΑ 
στα νησιά μας, και να καταργηθεί στα είδη πρώτης 
ανάγκης, για διατροφή, καύσιμα κίνησης και θέρμαν-
σης όσο κρατάει η πανδημία, και λόγω της οικονομι-
κής κατάστασης που διαμορφώνεται!                                     

- Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους στους οικονο-
μικά αδύνατους συνταξιούχους στα νησιά μας  

- Να μειωθούν τα ακτοπλοϊκά και τοπικά εισιτήρια 
για τους συνταξιούχους στα νησιά μας

- Να γίνει προγραμματισμένο σχέδιο αντιμετώπισης 
για το δεύτερο κύμα του ιού

- Ασφαλή και αποκλειστική μετακίνηση των μαθη-
τών στα σχολεία τους, στη διάρκεια  της σχολικής χρο-
νιάς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

- Να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι εξέταση, περίθαλ-
ψης και νοσηλείας για παιδιά, βρέφη, έγκυες, άτομα με 
ειδικές ανάγκες και με πάγια προβλήματα υγείας 

- Να εφαρμόζονται αυστηρά όλοι οι κανόνες προ-
στασίας, μετακίνησης όλων των επιβατών με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς,   

- Να καταργηθούν τώρα οι αποφάσεις για την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννητριών. Λέμε Όχι στα αιολικά 
πάρκα στα νησιά μας!

Απόψεις - Ειδήσεις
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Ξινομυζήθρα 
Πάρου

Παραδοσιακά στην Πάρο, αλλά και στις Κυκλάδες 
γενικότερα, οι κτηνοτρόφοι έπηζαν το γάλα αμέσως 
μετά το απογευματινό άρμεγμα και το σούρωναν την 
επομένη ημέρα για την παραγωγή της ξινομυζήθρας. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκε η ξινομυζήθρα στο 
δημοφιλέστερο παριανό τυρί τους καλοκαιρινούς μή-
νες

Η μη παστερίωση του γάλακτος όμως, εκτός του 
πολύ σοβαρού κινδύνου για πρόκληση ασθενειών 
στον καταναλωτή ,πολλές φορές υποβάθμιζε και το 
ίδιο το προϊόν. Το 1998 στο τυροκομείο του Αρχίλοχου 
(Δραγουλάς), συζητώντας με τον τυροκόμο, Ιάκωβο 
Ρίτσο, σχετικά με τα παραδοσιακά παριανά τυριά 
και αναζητώντας λύση για το πλεονάζον γάλα, του 
ανέφερα την περίπτωση παραγωγής ξινομυζήθρας. 
Ο αγαπητός φίλος Ιάκωβος και άριστος «μάστορας» 
τυροκόμος, άρχισε να σκέφτεται και να προβληματί-
ζεται,σύμφωνα με τα «εργαλεία» που διέθετε το παλιό 
τυροκομείο. Μου απαντά λοιπόν αυθόρμητα: «Καλή η 
σκέψη σου αλλά θέλουμε χώρο και να ξινίσει ο τό-
πος».

Το ξίνισμα του τόπου, ήταν με άλλα λόγια ο εμβολια-
σμός-εμπλουτισμός του σκεύους τυροκόμισης, με ορό 
ή τυρόγαλα προηγούμενης τυροκόμισης, ανάλογης 
ποσότητας και οξύτητας με το τυροκομούμενο γάλα. 
Ο προβληματισμός του φίλου μου για «ξίνισμα του 

τόπου» λυνόταν τεχνολογικά, αλλά το ότι δεν υπήρ-
χε δυνατότητα παστερίωσης και ψύξης του γάλακτος 
έδωσε αναβολή στη σκέψη μέχρι τη δημιουργία του 
νέου σύγχρονου τυροκομείου της Ένωσης, λίγα χρόνια 
αργότερα. Έτσι, ξεκίνησε η παραγωγή της ξινομυζή-
θρας Πάρου, από φρεσκότατο παστεριωμένο αγελα-
δινό γάλα κυρίως και κατά διαστήματα με πρόσμιξη 
αιγοπρόβειου όταν υπήρχε.

Αρχικά το τυρί ονομάστηκε Σούρωμα λόγω του ότι 
είχε κατοχυρωμένη την ονομασία «Ξινομυζήθρα» η 
Κρήτη και στη συνέχεια σήμερα, Σουρωτό. Συνοδεύει 
άνετα ένα παραδοσιακό πρωινό γεύμα,αλλά και τα πε-

ρισσότερα καλοκαιρινά φαγητά και όχι μόνο.
Αξέχαστες οι γεύσεις με τη χρήση ξινομυζήθρας 

ακόμη και σήμερα, όπου η αστείρευτη σοφία και η 
γνώση των παλιών νοικοκυρών, μετουσίωνε σε «θε-
ϊκά πιάτα». Ενδεικτικά αναφέρω την κ. Κατερίνα 
Πανωρίου,  πού έφτιαχνε διάφορα ζυμαρικά και 
τραχανά από ξινομυζήθρα. Τα ονειρεμένα τηγανητά 
τυροπιτάκια της μητέρας μου με τραγανό φύλλο και 
γέμιση ξινομυζήθρα, τη μακαρονάδα με φρέσκια ντο-
μάτα ή ντοματίνια, φυσικά με την ανάλογη ποσότητα 
ξινομυζήθρας λίγο πριν σβήσει τη σάλτσα, ο γνωστός 
σε όλους μας Ντάκος, η κολοκυθόπιτα,μελιτζάνες με 
φρέσκια ντομάτα και πλείστα όσα. Το κορυφαίο για 
μένα η στραπατσάδα με ξινομυζήθρα του αείμνηστου 
θείου Θανάση Αποστολόπουλου, που σερβίροντας τη 
μου έλεγε: «ήταν ο αγαπημένος μεζές του πάππου 
σου, του Κωσταντή».

Καλή μας όρεξη με ξινομυζήθρα ή Σουρωτό του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου. Θα τη βρείτε στο 
τυροκομείο του Συνεταιρισμού, σε όλα τα Σούπερ 
Μάρκετ και τα καταστήματα παραδοσιακών τοπικών 
προϊόντων του νησιού. Εγγυημένη ποιότητα, γεύση 
και σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές υγιεινής που 
απαιτεί η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων. Επί 
πλέον εγγύηση αποτελεί, η επιστημοσύνη, το μεράκι 
και η αγάπη για τη δουλειά του, που έχει να επιδείξει 
το άριστο προσωπικό του τυροκομείου του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού!

Τάκης Αποστολόπουλος 
Τεχνολόγος Τροφίμων - πρ. προϊστάμενος 

Τυροκομείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου

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

Άποψη
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Τα κουρεία
– Ρε πως σ’ έκανε έτσι, σα γλόμπος είναι το κεφάλι 

σου! Και να σφαλιάρα για το «με γεια», κολλούσε δε 
θα πει τίποτα! Το μαρτύριο των παιδιών και η χαρά του 
κουρέα να σε κουρεύει με τη «ψιλή», έβαζε τη μηχανή 
και θέριζε, μέχρι να φανούν όλα τα σημάδια από τα 
παιδικά χτυπήματα στο κρανίο. 

- Σε παρακαλώ κυρ Γιώργη πάρτα με το ψαλίδι. Άσε 
μου και λίγες οφέλιες. - Φωνάζει ο δάσκαλος, έλεγε. 
Κούρεμα «γουλί», κούρεμα με τη «ψιλή», επέβαλαν οι 
δάσκαλοι στους μαθητές για να προφυλάσσονται από 
τις ψείρες.

- Δεν άντεξα άλλο, την επόμενη χρονιά, άλλαξα κου-
ρέα με τη συμφωνία ότι θα με κουρεύει με το ψαλί-
δι. Άλλαξαν και τα χρόνια και σιγά-σιγά κατάφερα να 
έχω και φράντζα. Ευχάριστη ανάμνηση η μυρωδιά του 
ταλκ και η κολόνια στο τέλος της περιποίησης. 

Σημείο συνάντησης τα κουρεία, εδώ έρχονται οι 
άντρες για να μάθουν τα νέα της ημέρας και να κου-
βεντιάσουν με τους φίλους τους, καθιερώνοντας την 
επίσκεψή τους αν όχι σε καθημερινή, σίγουρα σε εβδο-
μαδιαία συνήθεια. Ο κουρέας ήταν και είναι ο εξομο-
λογητής, κάνει κουβέντα και μαθαίνει τα πάντα από 
τους πελάτες, όλες τις ειδήσεις, όλα τα κουτσομπολιά. 
Αλλά κι ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να μάθει 
τα νέα της ημέρας. Ο κουρέας είχε ειδικότητα σε όλα 
τα θέματα, πολιτικά, οικονομικά, αθλητικά, κοινωνικά 
κ.ά. Το κουρείο έμοιαζε με μικρή Βουλή!

Σχολές για κουρείς δεν υπήρχαν τα παλιά χρόνια, 
ήταν όλοι τους εμπειροτέχνες. Η τέχνη του κουρέα 
έμενε συνήθως παρακαταθήκη από τον πατέρα στον 
γιο. Αν κάποιος δεν είχε κληρονομήσει το επάγγελμα 

από τον γονιό του κι ήθελε να ανοίξει κουρείο, το κα-
λύτερο σχολείο εκμάθησης της τέχνης ήταν ο στρατός. 
Όταν παρουσιαζόταν, δήλωνε κουρέας. Έτσι μάθαινε 
πρακτικά στα κεφάλια των φαντάρων. Ύστερα από 
δυο χρόνια θητείας είχε μάθει πια να κουρεύει, «στου 
κασίδη το κεφάλι». Όταν απολυόταν, άνοιγε δικό του 
κουρείο έμπειρος πλέον!  Έπειτα από χρόνια άρχισαν 
να εμφανίζονται σχολές για κουρείς και κομμώτριες 
όπως του Αμάραντου, κ.α.

Ο κουρέας, πάντα καλοντυμένος φορούσε το κου-
στούμι του και απ’ έξω τη λευκή  μπλούζα με μακριά 
μανίκια, θύμιζε γιατρό και εκτελούσε εν μέρει κάποια 
χρέη του, όπως να κόβει βεντούζες, να βγάζει δόντια, 
να κάνει καυτηριασμούς, κ.α. Υπήρχε και το «τσιρά-
κι», ο μικρός βοηθός ο οποίος καθάριζε τον σβέρκο 
και τα ρούχα του πελάτη με τη βούρτσα και σκούπιζε 
το κουρείο. Το κούρεμα και το ξύρισμα ήταν φτηνό 
κι όλοι πήγαιναν στα κουρεία. Ο κουρέας ήταν έτοι-
μος να προσφέρει τις υπηρεσίες του ακόμη και σε 
ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να με-
τακινηθούν, όπως ασθενείς ή ηλικιωμένους. Είχε πά-
ντα έτοιμο το φορητό βαλιτσάκι του με τα απαραίτητα 
σύνεργα, ξυράφι, σαπούνι, τσατσάρες, πινέλο κι άλλα 
πολλά. Έδινε την ευχαρίστηση και την ανακούφιση που 
νιώθει κανείς, όταν έχεις καθαρό κεφάλι και καλοξυρι-
σμένο πρόσωπο.

Ο καθένας είχε τον προσωπικό του κουρέα, τον 
οποίον δεν άλλαζε, καθώς ήταν αυτός ο οποίος ήξε-
ρε επακριβώς τις ανάγκες του, μέχρι και τη φορά των 
γενιών του για να χειρίζεται το ξυράφι έτσι ώστε να 
μην τον κόψει. Φανταστείτε καταστροφή για αυτόν, 
όταν του χαλούσε τη «μόστρα» η οποία του καθόριζε 
τη μαγκιά, την ύπαρξή του στην κοινωνία! Το μεγαλύ-
τερο ποσοστών των ανδρών είχαν μουστάκι. Άνδρας 
χωρίς μουστάκι δεν ήταν άνδρας. Το μουστάκι μπορεί 
να είναι παχύ, λεπτό, να ’χει τις άκρες σηκωμένες ή 
κατεβασμένες, να καλύπτει μόνο το κέντρο του άνω 
χείλους, να είναι κοντοξυρισμένο ή να έχει μακριές 
τρίχες. Τη δεκαετία του 1970 επικρατούσε η μόδα της 
φαβορίτας. Ο κουρέας ήταν ενήμερος για την τάση 
της εκάστοτε μόδας.

Τα σύνεργα του κουρέα ήταν λευκά εμαγιέ, μία δερ-
μάτινη λουρίδα (λαδάκονα) όπου ακόνιζαν το ξυράφι 
(την κάμα), ένα λευκό σεντόνι (η σινδόνη) το οποίο 
έβαζε στο στήθος του πελάτη και το έδενε στον λαι-
μό του για προστασία από τις τρίχες, τα ξυράφια, τα 
ψαλίδια, η βούρτσα, το πινέλο, το σαπούνι (τριμμένο 
το έριχνε στο δοχείο και το αραίωνε με ζεστό νερό), 
το σαπουνοδοχείο, το καφτίρι για το κόψιμο, το χτέ-
νι, οι τσατσάρες με τα αραιά και χοντρά δόντια για 

τα πολλά μαλλιά και με τα ψιλά δόντια για τα λίγα 
μαλλιά, μία μηχανή χειροκίνητη και μετά ηλεκτρική για 
το χοντρό κούρεμα και μια άλλη για το ψιλό, η μπρι-
γιαντίνη ή μπριγιόλ για το γυάλισμα, το ταλκ το οποίο 
έβαζαν στον σβέρκο, καθώς επίσης και το σκεύος της 
κολόνιας. Για το στέγνωμα χρησιμοποιούσαν ζεστές 
πετσέτες και έπειτα εμφανίστηκε το ηλεκτρικό μπιστο-
λάκι. Ο κουρέας ανελλιπώς καθάριζε τα εργαλεία του 
με οινόπνευμα για απόλυτη απολύμανση. Η θέρμανση 
γινόταν από τη σόμπα, πάνω στην οποία υπήρχε ένα 
τσαγερό για να ζεσταίνουν το νερό για το ξύρισμα. Τον 
χειμώνα οι κουρείς μετά το ξύρισμα έβρεχαν μια πε-
τσέτα με ζεστό νερό και έκαναν μασάζ στο πρόσωπο 
του πελάτη. 

Η διαρρύθμιση του χώρου του κουρείου περιλάμ-
βανε έναν μεγάλο καθρέφτη από τη μια άκρη του 
τοίχου έως την άλλη, το θρόνο, δηλαδή τις φαρδιές 
πολυθρόνες. Σε μια γωνία υπήρχε μια βιτρίνα με τζάμι 
και ράφια. Στα ράφια αυτά υπήρχαν διάφορα μπου-
καλάκια ή μεγάλες γυάλες με κολόνιες, είδη βαφών, 
μυρωδικά έλαια, πούδρες και μπριγιόλ. Χαρακτηριστι-
κό στοιχείο σε ένα κουρείο ήταν και το κλουβί με το 
πουλί, συνήθως καρδερίνα, με σκοπό την ψυχαγωγία 
των πελατών, και φυσικά το ραδιόφωνο για να μαθαί-
νουν τα νέα. 

Στην Παροικιά τα κουρεία ήταν απλωμένα στην κε-
ντρική αγορά, ξεκινώντας από το κουρείο του Φαφού-
τη απέναντι από τον φούρνο του Ραγκούση, λίγο πιο 
πάνω του Αντώνη Εμ. Πατέλη (1924) και απέναντι του 
Γιώργου Μαούνη, κάτω από την οικία Δαμία, του Στα-
μάτη Κοντού, που άνοιγε μόνο Σαββατοκύριακο, απέ-
ναντι από το χρυσοχοείο του Δενέγρη, ήταν του Θεό-
δωρου Καντιώτη (1893), στη συνέχεια, του «Απογιού» 
Γεωργίου Μαύρη (1917), Γερασίμου Μαύρη (1920), 
Αναστάση Μαύρη (1925) και Νίκου Μαύρη «Ξίδης», 
στη Αγία Ελεούσα ο Νίκος Λομβάρδος, εκατό μέτρα 
πιο κάτω του Ιωάννη Καντιώτη (1923), που διατηρείτε 
σήμερα ως μουσειακός χώρος, του Φραγκίσκου Κα-
ντιώτη (1927), του Μανώλη Δαμασκηνού (1925) «Βα-
ράος», του Γεώργιου Δαμασκηνού (1927) και τέλος 
του Ανδρέα Πατέλη «Μουγκός» στη «Φράγκα Σκάλα». 
Το 1847 του Κωνσταντίνου Γαβαθιώτη, του Γεωργί-
ου Ζόμπα, του Ιωάννη Αλεβιζάκη, του Αντώνη Πατέλη 
(1924), του Αντωνίου Δαφερέρα (1920). Στη Νάουσα 
το κουρείο του Ζέππου Τριαντάφυλλου. Στη Μάρπησ-
σα το κουρείο του Λεοντή Παντελαίου.

Με τις υγείες σας
Πηγές: Αρχείο Χριστόδουλου Μαούνη, με τη συν-

δρομή του Δημήτρη Ντόλκα. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη



               

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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Έτσι, αντί να δρομολογήσει κι άλλα πλοία –εν μέσω 
έξαρσης και πάλι του κορωναϊού- αύξησε τα πρωτό-
κολλα των πλοίων (τα έφθασε σχεδόν στον απόλυτο 
αριθμό θέσεων), επέβαλλε χρήσης μάσκας ακόμα και 
στους εξωτερικούς χώρους των καραβιών, και «έλυ-
σε» το πρόβλημα… Σημειώνουμε ότι μία ημέρα ακρι-
βώς πριν την απόφαση, ο υπουργός Τουρισμού, Θ. Θε-
οχάρης, διαβεβαίωνε ότι δεν θα αυξηθεί η πληρότητα 
στα πλοία!

Το όλο θέμα θυμίζει το κλασικό ανέκδοτο του Χότζα, 
που όταν του παραπονέθηκε ένα φτωχός ότι το σπίτι 
του ήταν πολύ μικρό, εκείνος του έβαζε καθημερινά 
μέσα στο σπίτι όλα τα οικόσιτα ζώα. Αφού πέρασαν 
οι μέρες και η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη και 
ασφυκτική, ο Χότζας στη συνέχεια του έβγαζε καθημε-
ρινά και από ένα ζώο. Όταν του έβγαλε και το τελευ-
ταίο ζώο, ο φτωχός πήγε και ευχαρίστησε τον Χότζα, 
αφού πλέον είχε ανασάνει!

Η πραγματικότητα στην Πάρο
Η οικονομική βουτιά στο νησί μας από τον Απρίλιο 

(εορτές Πάσχα) έως και το τέλος Ιουλίου, είναι άνευ 
προηγουμένου και υπάρχουν τουριστικές μονάδες που 
τους δύο πρώτους καλοκαιρινούς μήνες είχαν δεν εί-
χαν 5-6 διανυκτερεύσεις συνολικά!

Μία κίνηση άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα την 
τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ενώ άρχισαν να χτυ-
πούν και πάλι τα τηλέφωνα των ξενοδόχων για κρατή-
σεις το πρώτο εικοσαήμερο –κυρίως- του Αυγούστου. 
Εκεί, διαφάνηκε όμως ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, 
δεν υπήρχαν εισιτήρια από και προς την Πάρο από 1η 

Αυγούστου. Το θέμα μπορούσε να λυθεί με τη δρομο-
λόγηση και άλλων πλοίων, που όπως αναφέραμε έτσι 
κι αλλιώς πάρα πολλά πλοία είναι δεμένα στα λιμάνι.

Το γιατί της άρνησης των πλοιοκτητών
Το κράτος, ως και την ημέρα της αύξησης των πρω-

τοκόλλων επιδοτούσε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για 
το 35-40% των θέσεων που παρέμεναν κενές.

Οι πλοιοκτήτες λοιπόν, ουσιαστικά, δεν έχαναν τίπο-
τα, ενώ αντιθέτως με τη μείωση προ μηνών της τιμής 
των πετρελαίων –που δεν έφθασε ποτέ στον επιβάτη 
μέσω της μείωσης των εισιτηρίων- είχαν κέρδος! Ση-
μειώνουμε ότι από το κάθε δρομολόγιο οι ναυτιλιακές 
εταιρείες έπαιρναν επιδότηση 30.000 ευρώ!

Η εφαρμογή του Μέτρου της επιδότησης για το 
35-40% των θέσεων από την κυβέρνηση, ίσχυε μόνο 
για όσα πλοία ήταν ήδη σε λειτουργία όταν ξεκίνησε 
το Μέτρο. Έτσι, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες προτιμούν να 
κρατούν δεμένα στα λιμάνια τα υπόλοιπα πλοία τους, 
κι αν τα έβαζαν σε δρομολόγιο από τις αρχές Αυγού-
στου που «ανέβηκε» η κίνηση, δε θα έπαιρναν την επι-
δότηση χαμηλής πληρότητας.

Η παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
στην Πάρο

Την 1η Αυγούστου η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
βλέποντας το πρόβλημα που υπήρχε με τους επαγγελ-
ματίες του νησιού, αλλά και τους κατοίκους, που για 
διάφορους λόγους ήθελαν να μετακινηθούν, υπό τον 
τίτλο: «Αν έχεις τύχη διάβαινε…», δημοσιοποίησε 
το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Λαχνός σε λοταρία αποδεικνύεται η έκδοση εισι-
τηρίου με πλοίο από τον Πειραιά για τα νησιά μας, τις 
τελευταίες ημέρες.

Άνθρωποι που θέλουν να επισκεφθούν τα νησιά μας 
δεν μπορούν να έρθουν και ακυρώνουν κρατήσεις και 
ερχομό, νησιώτες που πρέπει να μεταβούν στην Αθή-
να δεν έχουν τρόπο να επιστρέψουν. Την ίδια ώρα:

- Οι εφοπλιστές τηρούν κατά γράμμα τη συμφωνία 
τους για το μοίρασμα γραμμών και δρομολογίων στη 
περίοδο της πανδημίας.

- Το κράτος επιδοτεί με 30.000 ευρώ ανά εκτελού-
μενο δρομολόγιο αυτή την «ομερτά» των ακτοπλόων 
εφοπλιστών.

- Αντί να δρομολογηθούν για την εξυπηρέτηση του 
κοινού πλοία που είναι δεμένα, οι εφοπλιστές ζητούν 
αύξηση των πρωτοκόλλων, πράγμα που θα επιβαρύ-
νει παραπέρα  τη δημόσια υγεία και δεν θα λύσει το 
πρόβλημα.

- Οι ναυτεργάτες παραμένουν άνεργοι, περιμένο-
ντας να ζήσουν από τα ψίχουλα της αναστολής ερ-
γασίας.

- Οι αυτοαπασχολούμενοι στο νησί μας βλέπουν τις 
ελπίδες για περιορισμό της ζημιάς και επιβίωση τον 
ερχόμενο χειμώνα να εξανεμίζονται και ταυτόχρονα 
πολλοί εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό παραμέ-
νουν άνεργοι ή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 

ή αναστολής.
- Από την άλλη η παράταση υποχρεώσεων σε τρά-

πεζες λήγει, η φορολογία εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ 
έρχεται, οι καθημερινές υποχρεώσεις παρούσες και 
αμείλικτες.

- Η κυβέρνηση παρακολουθεί και υποτάσσεται 
στα εφοπλιστικά συμφέροντα. 

- Ο δήμαρχος ανύπαρκτος, εγκλωβισμένος 
στα παραταξιακά του προβλήματα παρά τις δυο 
συναντήσεις του το μήνα Ιούλιο με τον υπουργό 
Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη, δεν είπε λέξη και… η 
Πάρος μετράει τις πληγές της.

Απαιτούμε την άμεση σύγκληση του δημοτι-
κού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφα-
σης και ενεργοποίησης του δημάρχου στη βάση 
αυτής της απόφασης».

Αίτημα για συνεδρίαση δημοτικού 
συμβουλίου

Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου με αίτημά τους στις 2/8/2020 ζήτησαν 
από το πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του νη-
σιού μας τη σύγκλιση συνεδρίασης για το παραπάνω 
θέμα.

Όπως ανέφεραν στο αίτημά τους τη συνεδρίαση 
τη ζητούν ώστε να υπάρξει απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου σχετικά με την παρατηρούμενη αδυναμία 
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού από τα ήδη δρο-
μολογημένα πλοία.

Πρώτο θέμα

Σε κίνδυνο η δημόσια υγεία
Αντί για νέα δρομολόγια,  
στριμώχνουν τον κόσμο!
Τη στιγμή που όλοι οι επιχειρηματίες στα νησιά έχουν εναποθέσει τις ελπίδες 
τους σε ό,τι τουριστική κίνηση υπάρχει τον Αύγουστο και ζητούσαν παραπάνω 
δρομολόγια πλοίων, αφού έτσι και αλλιώς δεκάδες πλοία μένουν δεμένα στα 
λιμάνι, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε το «θαύμα» του.
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Η απόφαση παρωδία της κυβέρνησης
Παρά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων κο-

ρωναϊού τις τελευταίες ημέρες (σε επίπεδο εποχής 
lockdown), η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει το 
όριο πληρότητας των πλοίων σε 80%, από 60% που 
ήταν και στο 85%, από το 65% που ήταν στα πλοία 
που διαθέτουν καμπίνες. Επίσης, διατηρείται η τήρηση 
ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των επι-
βαινόντων και αυτό θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο να μας 
εξηγήσει π.χ. το υπουργείο Ναυτιλίας πώς γίνεται σε 
μία είσοδο επιβατών από τον λιμένα Πάρου με 1000 
άτομα…

Ακόμα, στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύ-
νανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα άτομα εφόσον 
είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού, είτε άτο-
μα με αναπηρία μετά του συνοδού τους.

Αναφορικά με τα ταχύπλοα υδροπτέρυγα που το 
πρωτόκολλο επιβατών ήταν στο 50% μπορεί να αυξη-
θεί στο 80%, μόνο εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα HEPA 
(High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώ-
νεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και 
των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής 
πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία 
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή 
και των πλοιάρχων, καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης των 

καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.
Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώ-

ματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβα-
ση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωναϊού 
στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που 
εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Για κάθε παράβαση των διατάξεων καθώς και των 
μέτρων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρ-
μόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, 
τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώμα-
τος διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και β) στον πλοιο-
κτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φο-
ρείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο 
1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που θα διαπιστώ-
νονται παραβάσεις των μέτρων προστασίας για τον 
κορωναϊό, θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Αφήστε τις «μαϊμουδιές»
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, αμέσως μετά την 

ανακοίνωση της αύξησης πρωτοκόλλων από την κυ-
βέρνηση, με τίτλο: «… Η κυβέρνηση παρακολου-

θεί και υποτάσσεται στα εφοπλιστικά συμφέ-
ροντα…», δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου 
στις 2 Αυγούστου 2020:

«Μεταξύ των άλλων αυτά λέγαμε σε προηγούμενη 
ανακοίνωση μας. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για 
να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση μας ότι η κυβέρνηση «βα-
ράει προσοχή» στις απαιτήσεις των εφοπλιστών.

Ανακοινώθηκε η αύξηση του ποσοστού της μετα-
φοράς στο ογδόντα τοις εκατό (80%) ή στο ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) του συνολικού αριθμού επι-
βατών των πλοίων, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπί-
νες, μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση ικανοποίησε έτσι το αίτημα των ακτο-
πλόων εφοπλιστών, αντί να τους επιβάλλει την δρο-
μολόγηση περισσότερων  πλοίων ώστε να καλυφθεί  
η ζήτηση και να τηρηθούν οι κανόνες προάσπισης της 
δημόσιας υγείας. 

Έχουν κάνει «λάστιχο» τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και τα προσαρμόζουν ανάλογα με τα μεγαλοσυμφέ-
ροντα που τους  πιέζουν.

Η λύση είναι μια. Δρομολογείστε, εδώ και 
τώρα, πλοία που είναι δεμένα και αφήστε τις 
«μαϊμουδιές».

Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ
Από τον τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Σαντορινιό, δημοσι-
εύτηκε στις 3/8 η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη ανακοίνωση της αύξησης της πλη-
ρότητας στα πλοία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 
την πραγματικότητα της αύξησης των κρουσμάτων 
και αποτελεί μια επικίνδυνη για την δημόσια υγεία 
απόφαση. Η επιλογή να μετατοπιστεί η υποχρέωση 
προστασίας από τον ιό στους επιβάτες και οι προ-
σβλητικές, για τη χώρα, σκηνές που έχουμε δει τις 
τελευταίες μέρες πάνω στα πλοία, καταδεικνύουν 
απόλυτα την ανικανότητα της κυβέρνησης και την 
παντελή έλλειψη σχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας 
στον τομέα της ακτοπλοΐας και της διασύνδεσης των 
νησιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την αρχή της πανδημίας είχε ζητή-
σει από το υπουργείο να προχωρήσει σε έναν σοβαρό 
ανασχεδιασμό των δρομολογίων, με επιδότηση νέων 
γραμμών και πλοίων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που σήμερα προκύπτουν, να μην κινδυ-
νέψει με κανένα τρόπο η συνδεσιμότητα των νησιών 
και να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας των ναυτι-
κών. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα σχέ-
διο για την αύξηση των δρομολογίων ανά προορισμό, 
ώστε να αντιμετωπιστεί με επάρκεια η αυξημένη ζή-
τηση προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με σεβα-
σμό στη Δημόσια Υγεία, αποφάσισε, πέρα από κάθε 
λογική και ενάντια στα αναγκαία μέτρα προστασίας, 
την αύξηση του ποσοστού πληρότητας των πλοίων 
σε 80-85%.

Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση και το υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποδεικνύουν 
ότι οι προτεραιότητες τους δεν είναι η προστασία της 
υγείας των κατοίκων. Καλούμε έστω και τώρα την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει με άμεσες διαδικασίες στην 
αύξηση των πλοίων εξυπηρέτησης των γραμμών με 
επιδοτήσεις και να επαναφέρει το ποσοστό πληρότη-
τάς στο 60-65%. Αυτές τις ώρες, η κοινωνία, η ακτο-
πλοΐα και οι επισκέπτες που εμπιστεύονται τη χώρα 
μας, απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα».
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Ο Παριανάρας…
Ο σύγχρονος κάτοικος του νησιού είναι κάτι με-

ταξύ γνήσιου νησιώτη και κοσμοπολίτη ευρωπαίου. 
Κατανοεί ότι είναι κάτοικος ενός κεντρικού νησιού 
της χώρας, αλλά δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει 
γιατί δεν είναι η Πάρος το επίκεντρο ολάκερου του 
κόσμου!

Γοητεύεται όταν διάφορα έντυπα κατατάσσουν το 
νησί ως «νούμερο ένα της Ευρώπης», αλλά δε δέχε-
ται με τίποτα ότι αυτό είναι αποτέλεσμα διαφημιστι-
κής προώθησης ταξιδιωτικών συμφερόντων και ότι 
καθημερινά υπάρχουν δεκάδες άλλα δημοσιεύματα 
για προορισμούς, που και αυτοί με τη σειρά τους 
είναι «νούμερο ένα…» σε άλλα έντυπα.

Πιστεύει ότι η δημοτική αρχή δεν κάνει καλά τα 
πράγματα, αλλά ξεχνάει ότι αυτός την ψήφισε πριν 
ένα χρόνο, για να «γλιτώσουμε» από τον Ροκονίδα 
που θα μετέτρεπε το δημαρχείο στην Αγία Άννα, σε 
«Περισσό» της Πάρου! 

Υποστηρίζει ότι το νησί δεν είναι καθαρό όπως 
παλιά, αλλά με την πρώτη ευκαιρία ξεφορτώνεται 
τα σκουπίδια του όπου βρει, ακόμα και έξω από την 
πόρτα του γείτονά του. Αμφισβητεί τα μέτρα για την 
κυκλοφορία, άσχετα ότι πιστεύει συγχρόνως ότι οι 

διαβάσεις πεζών είναι σχέδια για «κουτσό» στον 
δρόμο. Το ίδιο πράττει και με τις ράμπες πεζοδρο-
μίων που τις θεωρεί πρώτη τάξης ευκαιρία για να 
σταθμεύσει εκεί το αυτοκίνητό του και ιδιαίτερα αυ-
τές για τα ΑΜΕΑ. Έχει μαγκιά, τσαμπουκά, απεχθάνε-
ται τους άλλους νησιωτικούς προορισμούς και μιλά 
για τη δόξα των προγόνων του και τον Αρχίλοχο, 
άσχετα αν δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το αρχαιολογικό 
μουσείο, ή νομίζει ότι η αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», ήταν το σπίτι του αρχαίου 
ποιητή! Μαζί με αυτά είναι σίγουρος ότι οι έλληνες 
ανακάλυψαν την Αμερική και υπάρχει συνωμοσία 
των σκοτεινών δυνάμεων εναντίον της χώρας μας, 
και ότι τα ελληνικά δεν έγιναν παγκόσμια γλώσσα 
για μία ψήφο.

Ο Παριανάρας πουλάει μαγκιές στο καφενείο και 
βρίζει τους πολιτικούς, αλλά μόλις σκάσει μύτη ο 
τοπικός βουλευτής ή ο υπουργός τρέχει στο λιμά-
νι να τον υποδεχθεί. Καταπίνει αμάσητα την αύ-
ξηση του ΦΠΑ και δεν κάνει μπροστά τους καμία 
κουβέντα για τις ανεμογεννήτριες. Ομοίως θεωρεί 
επιτακτικό να ψωνίζουν όλοι από τα μαγαζιά του, 
αλλά μόλις βρει ένα ευρώ πιο φθηνό εμπόρευμα 
από την Αθήνα, τρέχει αμέσως να το αγοράσει από 
εκεί. Ισχυρίζεται ότι μόνο τα ντόπια προϊόντα είναι 
καλά, αλλά το ψυγείο του είναι γεμάτο από κρέμα 
τυριού Ολλανδίας και βούτυρο Γαλλίας. Για κρασί 
δε, προτιμάει το «Κατώι» Μετσόβου. Σε θέλει για 
πελάτη στο εστιατόριό του, αλλά άμα πας εκεί την 
καλοκαιρινή περίοδο ξινίζει τα μούτρα του γιατί του 
πιάνεις το τραπέζι.

Ο Παριανάρας έγινε πλέον ένα επικίνδυνο φαινό-
μενο που χωρίς να το έχουμε καταλάβει «καταπίνει» 
το νησί. Δε φταίνε μόνο οι άλλοι, φταίμε και εμείς!

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δρομολόγια 
φέρι-μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας Πάρου έγιναν γνωστά τα δρομολόγια από 1η Αυ-
γούστου 2020.

Από Αντίπαρο
06:15 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 

– 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 
– 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 
– 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 
22:45 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα
06:30 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 

– 10:00 – 10:30 – 10:45 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 
– 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 
23:00 – 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

Ερυθρός οίνος 
Πάρου

Εννέα  συμπράξεις του πρωτογενούς τομέα στηρί-
ζουν οι ευρωπαϊκοί πόροι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
μέσω του ΠΑΑ 2014-2020

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 στον πρωτογενή 
τομέα προκηρύχθηκαν 9 Δράσεις στο Νότιο Αιγαίο, με 
στόχο την έρευνα και την εισαγωγή καινοτόμων μεθό-
δων σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής. 

Οι συμπράξεις που εντάσσονται στη Δράση 1 του 
Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχει-
ρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Και-
νοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», είναι για τη φάβα Σαντορί-
νης, το θυμαρίσιο μέλι Καλύμνου, τη διασφάλιση πα-
ραγωγής και αύξηση ποιότητας μελιού στις Κυκλάδες 
με χαρτογράφηση της μελισσοκομικής χλωρίδας, την 
εισαγωγή καινοτόμων κτηνοτροφικών καλλιεργειών 
(Quinoa, Chia, Teff) στις Κυκλάδες, το έξυπνο φορητό 
σύστημα ωρίμανσης σταφυλιών, τη γενετική ταυτο-
ποίηση της φυλής Κέας, την εισαγωγή της αναδρομι-
κής και παραδοσιακής καλλιέργειας του λιναριού για 
παραγωγή ίνας λαδιού και σπόρου στις Κυκλάδες, τα 
βιοενεργά φυτά της Λέρου και την καινοτομία για 
την ποιότητα στο κρασί: Καινοτόμες παρεμβά-
σεις για τη βελτίωση της ποιότητας των ερυ-
θρών οίνων ΠΟΠ της Πάρου.

Φιλόθεος 
Ζερβάκος 

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την Οσιακή του 
κοίμηση (1980-2020). Στα χρόνια της ηγουμε-
νίας του, αλλά και μετά τον θάνατό του ο Άγιος 
γέροντας επιτέλεσε πλήθος θαυμαστών γεγονό-
των. 

Στο προηγούμενο φύλλο (535) της Φωνής της 
Πάρου, αναφέραμε για το θαύμα της σωτηρίας 
των 125 νέων της Πάρου, στο οποίο ο γέρο-
ντας με τη βοήθεια της Παναγίας, κατάφερε να 
σώσει. Με πρωτοβουλία του π. Φιλόθεου κατά 
τους χρόνους της γερμανικής κατοχής, η Ι. Μονή 
Λογγοβάρδας, οργάνωσε συσσίτια προς αντιμε-
τώπιση της πείνας. Η προσφορά των τροφίμων 
της μονής στους πεινασμένους αδελφούς ευ-
λογήθηκε πλούσια από τον Θεό και έτσι πολλοί 
επέζησαν.

Στα χρόνια της απελευθέρωσης, ένας από τους 
ευεργετημένους, αντί να δοξάζει το Θεό και να 
ευγνωμονεί την Ι. Μονή Λογγοβάρδας για τη συ-
μπαράσταση της, άρχισε να βλασφημά τα θεία, 
τη Μονή, τους Πατέρες και τον άγιο Καθηγού-
μενο. Δεν περιορίστηκε μόνο στις ύβρεις, αλλά 
συνέλαβε και τη σατανική σκέψη να σκοτώσει 
τον γέροντα. Για να τον πλησιάσει, προσποιήθηκε 
πως θέλει να εξομολογηθεί και μετέβη στη μονή 
με έναν συγχωριανό του, που αγνοούσε τελείως 
τον πονηρό σκοπό του. Καθ’ οδόν όμως θέλησε 
να πάει προς ανάγκη του, και εκεί χωρίς να το 
αντιληφθεί έχασε το φονικό όργανο.

Όταν εισήλθε στο χώρο του εξομολογητηρίου, 
ο άγιος γέροντας τον καλωσόρισε με πατρική 
αγάπη και του λέει: «εκείνο που είχες μαζί σου, 
μην ανησυχείς, σου έπεσε καθώς ερχόσουν, στο 
τάδε μέρος. Αλλά μη φοβάσαι, ήταν ένας πειρα-
σμός και πέρασε». Εκείνος τα έχασε ακούγοντας 
αυτά τα λόγια. Έντρομος και μετανοημένος έπε-
σε στα πόδια του αγίου γέροντος εξομολογού-
μενος την εγκληματική του πρόθεση. Ο άγιος γέ-
ροντας τον συγχωρεί και από εχθρός της μονής 
μεταβάλλεται σε θερμό της φίλο και υποστηρι-
κτή, καθώς και σε πιστό πνευματικό τέκνο του 
Οσίου Φιλοθέου.

πηγές: «Αφιέρωμα εις τον Άγιον Γέροντα της 
Πάρου».

Η οδός του ξεκινάει από το γεφυράκι του χεί-
μαρρου Έλητα στη περιοχή  «Λιαροκόπι» έως τις 
Καμάρες.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς  

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



Σχετικά με τον Μώλο
Σαν παλιός και κάπως μεγάλος, εκθέτω την άποψή μου για την περιοχή. Η πα-

ραλία του Μώλου ήταν και είναι η παραλία μας. Εκεί ξεκινήσαμε να κολυμπάμε και 
εκεί συνεχίζουμε. 

Έχοντας κτήμα στην περιοχή τη γνωρίζουμε πολύ καλά και τη θυμόμαστε. Ηταν 
μια πανέμορφη σχεδόν παρθένα περιοχή με αμμοθίνες μικρές και μεγάλες, στις 
οποίες φύτρωναν διάφορα αγριόχορτα και φώλιαζαν πολλά είδη πουλάκια. Ακόμη, 
υπάρχουν θαλασσόδενδρα και κέδροι. Στις λιμνούλες που σχηματίζονταν υπήρχαν 
μικρά ψαράκια ιδίως στην κεντρική που είχε νερό όλη τη χρονιά και στα χαντάκια 
βρίσκαμε και χέλια. Τα κτήματα μέχρι σχεδόν τη θάλασσα καλλιεργούνταν και παρή-
γαγαν τόνους πατάτες και γλυκοπατάτες. Υπήρχαν δυο-τρία αμπέλια. Το μεγαλύτερο 
μέρος καλύπτεται από βούρλα. 

Τα κτήματα κοντά στη θάλασσα περιστοιχίζονταν από μεγάλα και βαθειά χαντάκια 
μέσω των οποίων διέρρεαν τα νερά της βροχής στη θάλασσα. Άλλες δίοδοι δεν 
υπήρχαν. Σε περιπτώσεις μεγάλων πλημμυρών οι αγρότες έριχναν τα νερά από τα 
κτήματά τους στα γειτονικά, που είχαν χαντάκια και η φύση έκανε τη δουλειά της. 
Δηλαδή η πίεση του νερού απωθούσε την άμμο και το νερό κατέληγε στη θάλασσα. 
Δρόμος δεν υπήρχε. Κατεβαίναμε στην παραλία από ένα μικρό στρατάκι στη νό-
τια πλευρά και φθάναμε στη βόρια συνήθως με το γαιδουράκι, βαδίζοντας σχεδόν 
πάνω στο κύμα, γιατί η άμμος εκεί δεν βούλιαζε. 

Κατόπιν ανοίχτηκε ο δρόμος και πολλά πράγματα άλλαξαν. Βλέπετε έχουμε πρό-
χειρες τις μπουλντόζες και «βαράμε στο σταυρό και όποιον πάρει ο χάρος». Χωρίς 
σχέδιο, χωρίς μελέτη, χωρίς να εξεταστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ανοίχτη-
καν στη συνέχεια δρόμοι κάθετοι χτίστηκαν σπίτια και τουριστικές μικροεπιχειρήσεις. 
Επίσης κάναμε τσιμεντένιες διόδους για αποστράγγιση των νερών, οι οποίες είναι 
και επικίνδυνες για τους οδηγούς.

Επειδή δεν είμαι ειδικός «ας μας απαντήσουν οι ειδικοί» αν η αποστράγγιση αυτή 
επηρεάζει ή όχι τον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς, και τα πηγάδια της περιοχής. 
Πάντως οι κάτοικοι που έστειλαν επιστολή αποφάνθηκαν. Φταίει η υπεράντληση.

 Βλέποντας την περιοχή, διαπιστώνει κανείς ότι τα περισσότερα σπίτια και ενοικι-
αζόμενα δωμάτια βρίσκονται στη νότια μεριά του Μώλου. Έχουν αυτά πρόβλημα; 
Mήπως εκεί που υπάρχει πρόβλημα, πήγαμε κόντρα στη φύση, κλείνοντας χαντάκια 
και ανοίγοντας δρόμους; Για ποιες καλλιέργειες λέμε ότι καταστράφηκαν αφού όλα 

τα κτήματα στην περιοχή είναι χέρσα; Ποιος έχει σήμερα ζώα στην περιοχή, ώστε 
να λέμε ότι ζημιώθηκε; O μόνος που είχε μερικές αγελάδες και μάλιστα πιο ψηλά, 
αναγκάστηκε να σταματήσει τη μικρή αυτή επιχείρηση γιατί ενοχλούσε παρακείμε-
νη μικρή τουριστική μονάδα. Η οποία μονάδα δεν έπαθε ζημιές γιατί η ιδιοκτήτρια 
φρόντισε να την κτίσει κάπως ψηλότερα γνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Και 
στο κάτω-κάτω σιγά τις πολλές βροχές που έχουμε ώστε να μιλάμε για πρόβλημα. 
Να θυμίσω επίσης ότι ο καθαρισμός έγινε καλοκαιριάτικα και χωρίς σήμανση. Τι 
νόημα είχε;

Μεταφέρω την απορία ενός φίλου και γείτονα στο κτήμα μου: «Αν έχτιζα το σπίτι 
μου σε ένα ποταμό, θα του άλλαζαν την κοίτη;».

Σημειώνω επίσης, ότι στον Μώλο και στα Τσουκαλιά αρκετά μεγάλα θαλασσόδεν-
δρα πολλών ετών είναι περιφραγμένα σε ιδιοκτησίες. Αυτά ποιος τα φύτεψε;

 Μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το περιβάλλον, που πέρασε εν μέσω παν-
δημίας χωρίς καμμιά σχεδόν διαμαρτυρία, η περιοχή θα εξακολουθήσει να είναι 
natura;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Κοινοτικός Σύμβουλος Αρχιλόχου 

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

σηµεία διανοµής
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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

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
(ΠΙΠΕΡΙ), ενοικιάζεται πολυτελές 

διαµέρισµα 80 τ.µ., µε 2 Υ/∆ το ένα 

open, 2 µπάνια, πλήρως εξοπλισµένο, 

150 µ. από τη θάλασσα, απόσταση α-

πό το κέντρο της Νάουσας 400 µέτρα. 

Μόνο για 6 µήνες, τιµή τελική 6.000€. 

Τηλ. για πληροφορίες: 210 8950247, 

6946 378 440

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑ∆Ο-
ΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ενοικιάζεται 

πλήρως εξοπλισµένη µεζονέτα, από 

το Σεπτέµβριο έως και τον Ιούνιο για 

εκπαιδευτικούς. ∆ιαθέτει WiFi. Τηλ. 

697 2639 017

ΝΑΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ∆ΙΑ, ενοι-

κιάζεται κατοικία 55 τ.µ. αυτόνοµη, 

πλήρως εξοπλισµένη, από Σεπτέµβριο 

έως Ιούνιο 2021. Τηλ. 6944 846 163, 

6946 504 835

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

ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ζητείται 

για εργασία σε ζαχαροπλαστείο στην 

Παροικιά. Απασχόληση για όλο το 

χρόνο. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 

306 867

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
[ACA01] ζητείται από τεχνική 

εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα 

κατασκευών πολυτελών κατοικιών 

και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, 

για στελέχωση των γραφείων της 

στην Πάρο. Απαραίτητα προσό-

ντα: Προϋπηρεσία σε λογιστική 

διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων 

σε µηχανοργανωµένο σύστηµα, 

Πτυχίο λογιστικής ή οικονοµικών, 

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού 

και προφορικού λόγου, Άριστη 

γνώση MS Offi  ce, Σύνταξη και έκδοση 

ΑΠ∆ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδοµοτεχνικών 

έργων, Έµφαση στη λεπτοµέρεια, 

Θέληση για ενσωµάτωση σε µια 

οµάδα µε διεθνείς εµπειρίες και 

επαφές, σύγχρονες µεθόδους 

µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 

έργων, Θέληση για εκµάθηση / χρήση 

σύγχρονων ψηφιακών εφαρµο-

γών οικονοµικής και λογιστικής 

παρακολούθησης. Επιθυµητά προσό-

ντα: Εµπειρία στον κατασκευαστικό 

κλάδο θα συνεκτιµηθεί αναλόγως, 

Χρήση λογιστικών εφαρµογών 

(sost 1, quickbooks, xero ή άλλων). 

Αποστολή βιογραφικού και επιστολής 

ενδιαφέροντος στο email: cv.

constructionparos@gmail.com µε 

θέµα: ACA01.

Πένθος
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 έφυγε από τη ζωή η πο-

λυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Χρυσούλα Σκαν-
δάλη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε το Σάββατο 18 
Ιουλίου στο εκκλησάκι του Χριστού που αγαπούσε και 
φρόντιζε χρόνια.

Αντί στεφάνων και λουλουδιών συγκεντρώθηκε χρη-
ματικό ποσό υπέρ του γηροκομείου Πάρου. Ευχαριστού-
με θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους που συμπα-
ραστάθηκαν και συμμετείχαν στο πένθος μας.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στο εκκλησάκι του 
Χριστού στην Αλυκή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020.

Ευχαριστίες 
δήμου Πάρου  

 Ο δήμος Πάρου διά της αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Δώρας Σαρρή, 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους 
χορηγούς για την ευγενή προσφορά των 
προϊόντων, των εργαλείων και των μη-
χανημάτων τους, καθώς και όλους τους 
εθελοντές για την προσωπική τους εργα-
σία στην τοποθέτηση τάπητα στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου στην Αλυκή.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «[…] Σας ευχαριστούμε θερμά για την 
άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και για τη θαυμάσια δουλειά που κάνατε με 
μοναδικό κίνητρο την αγάπη σας για τον αθλητισμό και τον τόπο μας. Η ευαισθητο-
ποίηση όλων σας ήταν ιδιαιτέρως συγκινητική και μας δίνει δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίσουμε το έργο μας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωση ο δήμος διά της ανακοίνωσής τους ευχαρίστησε 
ονομαστικά τις εταιρίες που συνέδραμαν στην προσπάθεια τους συλλόγους και τους 
εθελοντές, σημειώνοντας: «Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς όλους σας, για 
την κοινωνική ευαισθησία που επιδείξατε και την εθελοντική συμμετοχή σας».

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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Εκπαίδευση  
ή πολιτισμός;

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντι-
πάρου, «Π. Καλλιέρος», με αφορμή τη συζήτηση 
που γίνεται για το δημοτικό ακίνητο στην Παροικιά, 
που στεγάζεται το «σπίτι του Δασκάλου» δημοσιοποί-
ησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το Σπίτι του Δασκάλου είναι ένα δημόσιο κτίριο, 
πρώην νηπιαγωγείο το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο 
για τη στέγαση παιδιών ως σχολικό κτήριο. 

Το 2011, o Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών 
ζήτησε τη διάθεσή του από το Δήμο με σκοπό τη χρή-
ση για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δράσεις ανοιχτές στην κοινωνία της Πάρου. Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο παραχώρησε με την απόφασή του 
442/2011 το κτίριο στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πά-
ρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» για χρήση, και επι-
βεβαιώθηκε για την επιλογή του, αφού το «Σπίτι 
του Δασκάλου» έγινε σημείο αναφοράς για την 
τοπική κοινωνία.

Εδώ και 9 χρόνια, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγη-
τές, αλλά και καλλιτέχνες, επιστήμονες, άνθρωποι του 
τόπου οργανώνουν στο χώρο δραστηριότητες  που 
προωθούν τη μόρφωση, την πνευματική και καλλι-
τεχνική καλλιέργεια, την περαιτέρω ενδυνάμωση 
της σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τα 
παιδιά και γενικότερα τον εξευγενισμό των ανθρω-
πίνων σχέσεων και τον πολιτισμό. Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται: Ομάδα Κινηματoγράφου με εβδομα-
διαίες  προβολές ταινιών, Ομάδα Φωτογραφίας με 
2 τελικές εκθέσεις, Ομάδα Θεάτρου με 2 ανεβα-
σμένα έργα, Ομάδα Γονέων για ένα Εναλλακτικό 
Σχολείο, Ομάδα Παραδοσιακών χορών, Ομάδα 
tango, ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, Καλ-
λιτεχνικά Εργαστήρια, Παιχνίδια QUIZ, Σεμι-
νάριο Πολεμικής Τέχνης, Χριστουγεννιάτικες 
δράσεις «Άστρο Φωτεινό», φιλοξενία δράσεων 

του Συλλόγου Γυναικών Πάρου «Αρηίς», Θεα-
τρικό Εργαστήρι για γονείς και παιδιά, Συλλογικές 
Κουζίνες, Δράσεις Αλληλεγγύης (όπως συλλογή 
τροφίμων και ρουχισμού για άπορες οικογένειες της 
Πάρου, αλλά και τους πρόσφυγες).

Συναυλίες, Μαθήματα Αγγλικών σε νήπια, Σεμι-
νάριο Ιστορίας και Περιήγηση στην Παροικιά, Σε-
μινάριο Μουσικής, Μαθήματα Σκακιού, Μαθή-
ματα Γλώσσας Braille, αφηγήσεις παραμυθιών, 
προβολές ντοκιμαντέρ, και τόσα άλλα.

Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το «Σπί-
τι» έγινε ένας ζωντανός χώρος έκφρασης, μάθησης 
και έμπνευσης για μεγάλους και  παιδιά. Το επίτευγ-
μα φαντάζει μεγαλύτερο, αν σκεφτεί κανείς ότι όλα 
συμβαίνουν χάρη στον εθελοντισμό και το μεράκι των 
εμπλεκόμενων, χωρίς ουδεμία εξωτερική οικονομική 
υποστήριξη. Η διαφορά όλων  όσων πραγματοποιού-
νται στο «Σπίτι του Δασκάλου» (μαθημάτων, εκδηλώ-
σεων, προβολών κλπ.) με άλλες εκδηλώσεις είναι ότι 
γίνονται εθελοντικά, με αυτο-οργάνωση και ΠΑΝΤΑ 
ΔΩΡΕΑΝ για τους συμμετέχοντες (ένα καίριο ζήτημα 
στην εποχή μας). Το «Σπίτι του Δασκάλου» αποτελεί 
επίσης μια προτροπή ενασχόλησης με τα κοινά, ως 
χώρο συνάντησης για Συλλόγους Εργαζομένων, Πο-
λιτιστικούς Συλλόγους και όλους τους δημότες Πά-
ρου και Αντιπάρου.  

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μίας δι-
αδικασίας εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, να θέσει 
το Σύλλογο μας, αλλά και την τοπική κοινωνία, σε 
διλήμματα που κρύβουν την προχειρότητα και την 
ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει το θέμα 
της στέγασης των μαθητών και μαθητριών του νη-
σιού. Πιο συγκεκριμένα: Η δίχρονη προσχολική αγω-
γή ήταν χρόνιο αίτημα του κλάδου, και της κοινωνίας 
εν γένει, που έπειτα από αρκετούς αγώνες και πιέ-
σεις ικανοποιήθηκε από την πολιτεία το 2017. Έκτοτε, 
όπως είναι φυσικό, ο αριθμός των μικρών μας μα-
θητών μας που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο αυξήθη-
κε κατακόρυφα. Ο Δήμος, γνώστης της αλλαγής και 
της κατάστασης αυτής, άφησε να φτάσει «ο κόμπος 
στο χτένι» μην έχοντας να στεγάσει τους μαθητές 

των Νηπιαγωγείων του την ερχόμενη σχολική χρο-
νιά! Παρά τις αλλεπάλληλες κρούσεις του Συλλόγου 
μας και άλλων φορέων για τα κτηριακά προβλήματα 
του νησιού, για την κωλυσιεργία χρόνων σε μείζονα 
ζητήματα των σχολικών μονάδων όλων των βαθμί-
δων, φτάσαμε στην εσχάτη λύση όπου, ως δάσκαλοι 
και κυρίως ως πολίτες, να στεκόμαστε μπροστά σε 
διλήμματα όπως: Νηπιαγωγείο ή Σπίτι του Δασκάλου.

Αυτή η λογική και η προέκταση της σε όλους τους 
τομείς της Δημόσιας ζωής μας βρίσκει αντίθετους. 
Ζητάμε η ποιότητα της ζωής μας να καλυτερεύει, και 
δεν θυσιάζουμε το «ένα» για το «άλλο». Δε θέλουμε 
«προκάτ μόνιμες» λύσεις. Έχουν δοκιμαστεί και έχουν 
γίνει βραχνάς σε γονείς, μαθητές και δασκάλους. Θέ-
λουμε λύσεις που να αντικατοπτρίζουν το όραμα για 
μια καλύτερη εκπαίδευση και κοινωνία. Όποιες άλλες 
πρακτικές το μόνο που κάνουν είναι να εκθέτουν την 
Δημοτική Αρχή και να αναδεικνύουν αδιαφορία και 
έλλειψη οργάνωσης σε σχέση με την ποιότητα εκπαί-
δευσης, ζωής και δράσης των κατοίκων της.

Με δεδομένη την πολύπλευρη κοινωνική προ-
σφορά του «Σπιτιού του Δασκάλου»  όλα αυτά 
τα χρόνια, την ακαταλληλότητα του χώρου για 
Νηπιαγωγείο, την αποστροφή μας σε λογικές 
«ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», ανοί-
γουμε δημόσιο διάλογο και καλούμε σε δημόσια 
τοποθέτηση, ενημέρωση και απάντηση στο που 
θα στεγαστούν οι μαθητές μας και τι θα γίνει με 
το Σπίτι του Δασκάλου:
-τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευ-
σης: «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη»
-τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευ-
σης: «Λαϊκή Συσπείρωση»

Είτε ως σύνολο, είτε προσωπικά. 
Καλούμε φορείς, Συλλόγους, Σωματεία, αν-

θρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, γο-
νείς που αρνούνται να βολεύονται τα παιδιά 
στο «θα δούμε», οποιοδήποτε πολίτη του νησιού 
έδρασε ή συμμετείχε στην κοινωνική δομή που 
λέγεται Σπίτι του Δασκάλου, να συμπορευτεί 
μαζί μας».

Με tablet το 
Λιμενικό!

Σε μια σημαντική αναβάθμιση της διαδι-
κασίας ελέγχων που διενεργεί το Λιμενικό 
Σώμα προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συνεργα-
σία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρέδω-
σε 155 tablet στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, προκει-
μένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που έχει αναπτύξει και παραχωρήσει στο 
Λιμενικό Σώμα η ΜκΟ Safe Water Sports. 

Μέσω της αξιοποίησης των συγκεκρι-
μένων tablet,την προμήθεια των οποίων 
ανέλαβε και διεκπεραίωσε η Κοινωνία 
της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), αλλάζει ο 

τρόπος διενέργειας των ελέγχων και διενεργείται με 
ψηφιακά μέσα. Τα tablet έχουν ενσωματωμένο ειδικό 
λογισμικό, μέσω του οποίου θα διενεργούνται όλοι οι 
αστυνομικοί έλεγχοι αρχικά σε επαγγελματίες θαλασ-

σίων δραστηριοτήτων αναψυχής καθώς και σε ναυ-
αγοσώστες, στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
με προοπτική την σταδιακή ενσωμάτωση και άλλων 
δραστηριοτήτων.

Το σύστημα ελέγχων καλύπτει την ηλεκτρονική 
αδειοδότηση αλλά κυρίως τον έλεγχο και τις επιθεω-
ρήσεις αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλείας σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριο-
τήτων και επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται η 
ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, τα θαλάσσια 
σπορ και μέσα αναψυχής, οι πάροχοι καταδυτικών 
υπηρεσιών αναψυχή και οι ενοικιάσεις ταχύπλοων μι-
κρών σκαφών.

Ειδήσεις

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Ανησυχία και 
απογοήτευση
Πόντιος Πιλάτος  
ο Κωβαίος…

Ανησυχία και απογοήτευση κυριαρχεί στην παριανή 
κοινωνία με τα όσα διαδραματίζονται στην παράτα-
ξη του δημάρχου Μάρκου Κωβαίου, όπως ομοίως 
ανησυχία και απογοήτευση επικρατεί και στους συμ-
βούλους της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου 
δήμου Πάρου.

Ανησυχία γιατί με τις αδιέξοδες πολιτικές επιλογές 
του κ. Κωβαίου τα μεγάλα προβλήματα γιγαντώνονται 
χωρίς προοπτική αντιμετώπισης τους. Απορρίμματα, 
έλλειψη σχολικών αιθουσών, master plan λιμανιού 
Παροικιάς. Ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημά-
των υγείας σε περιβάλλον πανδημίας. Επίσης, ακόμα 
και για τα πολύ απλά θέματα όπως η ανάληψη της 
ευθύνης και των υποχρεώσεων για το νέο καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων αλλά και τόσα άλλα μικρά ή μεγάλα 
που απασχολούν την παριανή κοινωνία, και παραμέ-
νουν μετέωρα.

Απογοήτευση γιατί με την στάση του ως «Πόντιος 
Πιλάτος» ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, έχει αφήσει την 
παράταξή του να σπαράσσεται από τις συναδελφικές 
αντιπαραθέσεις χωρίς να αφήνεται χώρος και χρόνος 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του παριανού 
λαού.

Εμφύλιος πόλεμος δήμου - εργαζομένων
Απίστευτες εικόνες έχουμε το τελευταίο χρονικό 

διάστημα στον δήμο Πάρου, καθώς οι εργαζόμενοι 
έχουν έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη διοίκηση 
του δήμου, κάνουν στάση εργασίας, ενώ απειλούν και 
με απεργιακές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα στις 30/7 ο σύλλογος των εργαζομέ-
νων του δήμου Πάρου κατήγγειλε τον αντιδήμαρχο, Π. 
Κεμπάμπη, για τη συμπεριφορά του και ότι εξύβρισε 
υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας. 

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι ανακοινώ-
σεων (ένθεν και ένθεν), ενώ οι υπάλληλοι έκαναν –δι-
αμαρτυρόμενοι- στάση εργασίας στις 30/7, ημέρα των 
γεγονότων. Ακόμα, οι συνδικαλιστές του δήμου Πάρου 
συνεδρίασαν στις 3/8 προκειμένου να επανεκτιμήσουν 
τα συμβάντα και απειλώντας με απεργιακές κινητοποι-
ήσεις σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο –που 
παρέπεμψε το θέμα- δεν επισπεύσει την ψήφιση νέου 
Οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας του δήμου.

Η διένεξη
Στις 30 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δη-

μαρχείο για τη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δεκάδες τιμολό-

για πληρωμής προς εργολάβους και προμηθευτές 
του δήμου τα οποία είναι σε καθυστέρηση πληρω-
μής και υπάρχουν σωρεία αντιδράσεων από εκείνους 
που έχουν κόψει τα τιμολόγια και τους καθυστερούν 
τα χρήματά τους. Αυτό γίνεται διότι πλέον η νομοθε-
σία έχει αλλάξει και έχει καταργηθεί ο προληπτικός 
έλεγχος που υπήρχε στο παρελθόν. Αντί αυτού, τώρα, 
υπογράφει για την πληρωμή ο υπεύθυνος της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας. Αν όμως διαπιστωθεί στη συνέχεια 
από την εποπτεύουσα Αρχή ότι η πληρωμή δαπάνης 
δεν έγινε σύμφωνα με τον Νόμο ή υπάρχει παρατυ-
πία, τότε το ποσό που έχει πληρωθεί στον εργολάβο 
γίνεται απαιτητό από τον υπάλληλο που υπέγραψε το 
ένταλμα πληρωμής, ενώ δεσμεύεται γι’ αυτό ο προ-
σωπικός τραπεζικός του λογαριασμός. Έτσι, οι υπάλ-
ληλοι έχουν γίνει διστακτικοί στις πληρωμές αν δεν 
υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά που απαιτούνται με 
αποτέλεσμα στην καθυστέρηση των τιμολογίων στους 
δικαιούχους εργολάβους του νησιού.

Για το παραπάνω λόγο στη σύσκεψη του δημαρχεί-
ου με τα στελέχη του δήμου, ο αντιδήμαρχος Π. Κε-
μπάμπης πήρε την πρωτοβουλία να πάει ο ίδιος στην 

Οικονομική Υπηρεσία και να δει τι συμβαίνει ή κατά 
άλλους να λύσει το πρόβλημα… (Πρόβλημα βέβαια 
που δεν ήταν της αρμοδιότητάς του, αλλά του ίδιου 
του δημάρχου… και φυσικά κανείς δεν μπορεί να υπο-
στηρίξει σ’ αυτό το νησί ότι ο κ. Κεμπάμπης είναι ο 
πλέον κατάλληλος για δημόσιες σχέσεις…). Όλα αυτά 
αφού προηγουμένως τον είχε «φτιάξει» κατάλληλα ο 
κ. Κωβαίος ότι για όλα φταίνε οι υπάλληλοι που είναι 
σχολαστικοί, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο κ. Κεμπάμπης 
στην ανακοίνωσή του.

Οι ευθύνες Κωβαίου
Σημειώνουμε ότι για την πληρωμή ενταλμάτων 

στους εργολάβους και άλλους προμηθευτές του δή-
μου Πάρου, μπορεί την υπογραφή που αρνείται να βά-
λει για τους Χ-Ψ λόγους ο υπάλληλος της Οικονομικής 
Υπηρεσίας αυτό να γίνει από τον ίδιο τον δήμαρχο και 
να τελειώσει το θέμα. Αν στη συνέχεια διαπιστωθούν 
παρατυπίες από την εποπτεύουσα Αρχή, τότε ισχύουν 
τα ίδια και με τον δήμαρχο όπως και με τους υπαλλή-
λους σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των χρημάτων και 
τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Έτσι πλέον 
και οι δήμαρχοι δεν επιθυμούν να βάλουν την υπο-
γραφή τους για την πληρωμή, αλλά αφήνουν γι’ αυτό 
τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Όμως, σύμφωνα με τους εργαζομένους η υπογρα-
φή Κωβαίου σε εντάλματα πληρωμής είναι επιλεκτι-
κή. Δηλαδή, αλλού αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη 
για την πληρωμή και αλλού νίπτει τας χείρας του. Ένα 
θέμα λοιπόν το οποίο είναι της αρμοδιότητάς του και 
γνωρίζει ο ίδιος το πρόβλημα που υπάρχει, άφησε για 
να το «καθαρίσει» ο αντιδήμαρχός του, που έτσι και 
αλλιώς δεν έχει την απαραίτητη γνώση του θέματος 
και κινήθηκε ουσιαστικά πιστεύοντας ότι φταίνε μόνο 
οι υπάλληλοι του δήμου. Ο κ. Κωβαίος που γνώριζε 
την υπόθεση άφησε τον αντιδήμαρχο και στη συνέ-
χεια όπως θα διαβάσετε πιο κάτω στην ανακοίνωσή 
του, σχεδόν δεν τον γνωρίζει… και τον «αδειάζει» με-
γαλοπρεπώς, προσπαθώντας να πάρει αποστάσεις απ’ 
αυτόν, και να απαντήσει στις καταγγελίες των εργαζο-
μένων και στο δελτίο Τύπου της αντιπολίτευσης. «Δε 
με ξέρεις, δε σε ξέρω, υποφέρω και υποφέρεις», που 
έλεγε και ο Χατζηχρήστος στον Βέγγο στην ελληνική 
ταινία «Ο Ηλίας του 16ου». 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο σύλλογος των εργα-
ζομένων καλεί τον δήμαρχο Πάρου να σταματήσει να 
παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο σ’ όλα αυτά τα αλλο-
πρόσαλλα, ενώ εντύπωση κάνει ότι στην ίδια ανακοί-
νωση γράφει εντός εισαγωγικών τη λέξη «διοικεί» για 
τον κ. Κωβαίο!

Η καταγγελία
Στις 30/7 από τον ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζο-

μένων ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου), δημοσιοποίησε την 
παρακάτω καταγγελία:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του 
Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Κεμπάμπη, ο οποίος, σε 
συνάντηση που είχε σήμερα 30-7-2020 με την Οικο-
νομική Υπηρεσία του Δήμου, καθύβρισε όλους τους 
συναδέλφους και ιδιαίτερα την Αναπληρώτρια Προ-
ϊσταμένη Διεύθυνσης της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Κατόπιν των προαναφερομένων, το ΔΣ του Συλλό-
γου αποφασίζει τη στάση εργασίας των συναδέλφων 
σε όλα τα Τμήματα και Γραφεία της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη συμπερι-
φορά του Αντιδημάρχου και καλεί σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση όλους τους εργαζόμενους του Δήμου τη 
Δευτέρα 3-8-2020 και 12:30 στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των περαιτέ-
ρω ενεργειών μας.

Ως εργαζόμενοι του Δήμου έχουμε γίνει πολλές φο-
ρές δέκτες επίρριψης ευθυνών από την πολιτική Διοί-
κηση για δικές της παραλήψεις, αλλά αυτό που έγινε 
σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο αυταρχισμού. Έχουμε πει 
κατ’ επανάληψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζομένων του Δήμου καταθέτουν εαυτόν στις 
υπηρεσίες όπου απασχολούνται και είναι τουλάχιστον 
άδικο να γίνονται δέκτες τέτοιων απαράδεκτων και 
πεζοδρομιακού επιπέδου συμπεριφορών.

Καλούμε:
1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεμπάμπη να ζη-

τήσει εγγράφως συγνώμη για την απρεπέστατη συ-
μπεριφορά του.

2. Τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βατίστα Ρούσσο, Δώρα 
Σαρρή και Αθανάσιο Σάμιο να καταδικάσουν αυτή τη 
συμπεριφορά του συναδέλφου τους, η οποία έγινε 
παρουσία τους.

3. Το Δήμαρχο να σταματήσει ως νέος Πόντιος Πι-
λάτος να νίπτει τας χείρας του σε όλα αυτά τα αλλο-
πρόσαλλα που συμβαίνουν στο Δήμο που «διοικεί». 

Εμείς ως ΔΣ δεσμευόμαστε για τις περαιτέρω ενέρ-
γειές μας οι οποίες θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις 
αποφάσεις που θα παρθούν στην Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση της Δευτέρας».

Η παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Με όλα τα συμβάντα, το ίδιο βράδυ (30/7), η Λαϊκή 

Συσπείρωση δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοί-
νωση-καταγγελία:

«Καταγγέλλουμε την απαξιωτική, υβριστική και αυ-
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ταρχική συμπεριφορά του Αντιδημάρχου Π. Κεμπά-
μπη προς όλους τους υπαλλήλους της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και ιδιαίτερα προς την Αναπλη-
ρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της συγκεκριμένης 
Υπηρεσίας.

Η συμπεριφορά του Αντιδημάρχου σε υπαλλήλους 
του Δήμου αλλά και σε δημότες που τον έχουν κα-
ταγγείλει για αυτό, δεν είναι πρωτόγνωρη. Η Δημοτι-
κή Αρχή αυτές τις καταγγελίες δεν τις έχει φέρει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθώντας την τακτική να 
βάζει τα προβλήματα «κάτω από το χαλί». Ο Δήμαρ-
χος κατά την πάγια τακτική του νίπτει τας χείρας του, 
αποποιούμενος  την ευθύνη του για τον Αντιδήμαρχο 
που ο ίδιος έχει ορίσει. Ο Δήμος Πάρου, θύμα και 
αυτός της κυβερνητικής πολιτικής και των μνημονί-
ων, θα έπρεπε να διαθέτει διπλάσιο προσωπικό για 
να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με 
βάση τις αρμοδιότητες του.

 Έξι χρόνια η Δημοτική Αρχή του Μ. Κωβαίου:
- Δεν έχει διαμορφώσει Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
Δήμου.

- Δεν έχει τολμήσει να ορθώσει ανάστημα απέναντι 
στην κάθε κυβέρνηση και να διεκδικήσει το απαραί-
τητο προσωπικό.

- Με κάθε ευκαιρία για να «ξεγλιστρήσει» από την 
κριτική για τις δικές της ευθύνες, εύκολα τα φορτώ-
νει στους υπαλλήλους απαξιώνοντας το έργο και την 
προσφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας τους. Αν 
υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι που δεν ανταποκρίνο-
νται στις υποχρεώσεις τους, όφειλε η Δημοτική Αρχή 
να τους στείλει στη «σέντρα» και όχι εκ του πονηρού 
να τους «κανακεύει» για να αμαυρώνει το έργο της 
πλειοψηφίας του προσωπικού.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η τακτική των 
ισορροπιών που ακολουθεί ο Δήμαρχος, ανάμεσα σε 
μέλη της πλειοψηφίας του, δεν έχει αρχή και τέλος.

Πολλά τους χωρίζουν και λίγα τους ενώνουν, χωρίς 
στόχο, ιδανικά, προσανατολισμό, σχεδιασμό, αρχές 
αλλά με αγοραία αντίληψη, προσωπικές φιλοδοξίες, 
τακτική πολιτικής επιβίωσης στη βάση της συναλλα-
γής και «συντροφικά μαχαιρώματα».

Ο κύριος υπεύθυνος της σημερινής κατάντιας 
και των διαλυτικών φαινομένων στο Δήμο είναι 
ο Μ. Κωβαίος, ο οποίος αποκτά ένα μοναδικό 
«προνόμιο». Για πρώτη φορά το προσωπικό του 
Δήμου Πάρου στρέφεται με κινητοποιήσεις ενά-
ντια σε Δημοτική Αρχή.

Συμπαραστεκόμαστε στην Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη και το σύνολο του προσωπικού 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας 
υποστελεχωμένης που γνωρίζουμε τις προσπά-
θειες της, να ανταπεξέλθει στις ανάγκες με τη 
«δαμόκλειο  σπάθη» του καταλογισμού ευθυ-
νών πάντα πάνω από το κεφάλι της.

Απαιτούμε να πάρουν θέση ο Δήμαρχος για τη 
συμπεριφορά του Αντιδημάρχου του και όλοι οι 
παρευρισκόμενοι στο σημερινό γεγονός Αντιδή-
μαρχοι».

Η ανακοίνωση «αδειάζω τον Κεμπάμπη»
Στις 31/7 από τον δήμο Πάρου για το περιστατικό 

της αντιπαράθεσης Κεμπάμπη με τους υπαλλήλους, 
έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Δήμου Πάρου, με αφορμή πρόσφα-
τα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, 
αισθάνεται την ανάγκη να ξεκαθαρίσει ότι καταδικάζει 
συμπεριφορές και χαρακτηρισμούς οι οποίοι  δεν συ-
νάδουν με τους κανόνες ορθής διοικητικής συμπερι-
φοράς, απ’ όπου και αν προέρχονται.

Σε μία δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα, 
οφείλουν όλοι να στέκονται στο ύψος των περιστά-
σεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους με σύνεση, μετρι-
οπάθεια και αίσθημα ευθύνης προς εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών. 

Οι αιρετοί και οι κρατικοί λειτουργοί οφείλουν άλ-
λωστε πρώτοι να δίνουν το καλό παράδειγμα, συμ-
βάλλοντας στην απρόσκοπτη, ομαλή και εύρυθμη λει-
τουργία του Δήμου».

Τι ισχυρίζεται ο Κεμπάμπης
Στις 3/8/2020 ο αντιδήμαρχος, Πάνος Κεμπά-

μπης, με επιστολή που έστειλε στα ΜΜΕ για τα συμ-
βάντα στο δημαρχείο με τους υπαλλήλους ισχυρίζεται:

«Για να γνωρίζει ο παριανός και ο κάτοικος Πάρου.
Από τον χειμώνα υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία 

του δήμου, με τους εργολάβους, μηχανικούς, σιδερά-
δες, εμπόρους, χονδρέμπορους, εστιάτορες και γενι-
κά με επαγγελματίες οι οποίοι συνεργάζονται με τον 
δήμο Πάρου, διότι δεν τους πληρώνει ο δήμος. 

Έχουν εκτελέσει έργο, έχουν βάλει χρήματα από την 
τσέπη τους, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα πληρωθούν 
σε λίγους μήνες, αλλά οι λίγοι μήνες γίνονται χρόνος 
και περνάει και ο χρόνος. Έτσι χάνονται προθεσμίες 
και στο τέλος ο δήμος τους συμβουλεύει να βάλουν 
δικηγόρο και με δικαστική λύση ίσως πληρωθούν.

Όταν ερωτώ τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο 
οικ. υπηρεσίας, η απάντηση είναι ότι δεν υπογράφει 
η διευθύντρια, είναι πολύ σχολαστική (καλά κάνει), 
τσακώνονται οι υπάλληλοι μεταξύ τους. Όταν ρωτάω 
τους υπαλλήλους, μου λένε ότι είναι λίγοι, έχουν με-
γάλο φόρτο εργασίας, πολλές υποθέσεις και άλλες 
προτεραιότητες. Ποτέ δεν ανέφεραν θέμα μη νομιμό-
τητας. Έτσι φθάσαμε στο σημείο να μείνουμε χωρίς 
απορριμματοφόρο γιατί δεν επισκευάζονται λόγω 
χρέους αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Με τον δήμαρχο να μη δίνει λύση και θα δινόταν η 
λύση με δική του υπογραφή (εντέλεσθαι όπως μαθαί-
νω), παίρνοντας τις πολλές υποθέσεις από την οικ. 
υπ. και βάζοντας ο ίδιος τις προτεραιότητες, μια-μια, 
ελέγχοντας έτσι και τον υπάλληλο και όχι γεμίζοντας 
το γραφείο του με φακέλους πνίγοντάς τον. Έτσι λοι-
πόν ζήτησα συνάντηση με τους υπάλληλους της οικο-
νομικής υπηρεσίας και έγινε την Πέμπτη 30 Ιουλίου. 
Συμμετείχαν 4 αντιδήμαρχοι, 3 υπάλληλοι της οικο-
νομικής, ο προϊστάμενος καθαριότητας και ο πρόε-
δρος του ΣΕΟΤΑΠΑ που μπαινόβγαινε. 

Μετά την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών, 
έλαβα τον λόγο και είπα στην αναπληρώτρια διευθύ-
ντρια ότι είναι «βαρίδι στη λειτουργία του δήμου, είναι 
άχρηστη». Αυτές είναι οι ύβρεις που καταγγέλλουν. 

Στη συνέχεια η διευθύντρια, αρχικά με έλουσε με 
ένα «άι στο διάολο ρε μαλάκα, δεν έχεις ιδέα, είσαι 
άσχετος», αντί να μου δώσει λύση, αυτή η σχετική, 
έμπειρη υπάλληλος, με χρόνια στον δήμο. Κουβέντα 
για νομιμότητα η όχι των υποθέσεων. 

Στη συνέχεια είχαμε τα κλάματα (παλαιό γυναικείο 
όπλο), αλλά δεν έπιασε, έτσι μετά το λούσιμο με ξέ-
βγαλε με ένα «να πάω να γ.., και με έχει γραμμένο στα 
α… της». Αυτά για να ξέρει ο κόσμος ποιος έβρισε 
ποιον. Μετά βρήκαν ευκαιρία για στάση εργασίας και 
άρχισαν οι καταγγελίες και οι ανακοινώσεις.

ΣΕΟΤΑΠΑ -απαράδεκτη συμπεριφορά και καθύ-
βριση όλων των συναδέλφων, ιδιαιτέρως της ανα-
πληρώτριας. Η συντεχνία δεν χρειάστηκε να μάθει, τι 
πραγματικά έγινε, αλλά με μονόπλευρη πληροφόρη-
ση από τον πρόεδρο της, άρχισε να καταγγέλλει, αλλά 
και όταν έμαθε και εξεπλάγει, για τη λάθος ενημέρω-
ση, καμιά διόρθωση, τίποτα για την υπάλληλο, νιετ.

Λαϊκή Συσπείρωση -Καταγγέλλει την απαξιωτι-
κή, υβριστική και αυταρχική συμπεριφορά μου, προς 
όλους τους υπαλλήλους και ιδιαίτερα στην αναπλη-
ρώτρια. Βέβαια η Λαϊκή Συσπείρωση κάνει τη δουλειά 
της, ότι τη βολεύει και βλέπει και ακούει μόνο αυτά 
που θέλει, χαρά της να μη γίνει τίποτα και όταν εγώ ο 
Κεμπάμπης φωνάζω και λέω τα αυτονόητα, τότε είμαι 
υβριστικός, αυταρχικός, απαξιωτικός και πολλά αλλά 
που μου έχουν πει 11 μήνες τώρα.

Ωραία Πάρος -Το θύμα μου, όπως γράφετε, η οι-
κονομική υπηρεσία, σίγουρα και είναι υποχρεωμένη 
να κινείται μέσα στον νόμο, όπως είναι υποχρεωμένη 
να απάντηση θετικά ή αρνητικά και να το αιτιολογή-
σει, μέσα σε ορισμένο χρόνο και όχι να λιμνάζουν οι 
υποθέσεις μήνες. Το συμπέρασμά σας ότι πίεσα τους 
υπαλλήλους για μη νόμιμες ενέργειες και αρνήθηκαν 
και για αυτό η ανάρμοστη συμπεριφορά μου, είναι χο-
ντρή λάσπη, ειδικά για μένα. Λοιπόν κύριε ωραίε του 
70-80, ή παίρνεις πίσω αυτά που έγραψες και να πεις 
λάθος, ή βγάλε το τι μη νόμιμο ζήτησα εγώ.

Ανακοίνωση δημοτικής αρχής -Τυποποιημένη, 
ετοιματζίδικη, τύπου «με όλους καλά να περνάει ο 
καιρός, και αν θα αδειάσουμε κάποιον, θα είναι κά-
ποιος μ…ς, αφελής, ονειροπόλος».

Τυγχάνει να είμαι εγώ αυτός, αλλά τυγχάνει να είμαι 
και αυτός (με άλλους 2) που φόρτωσα τον παριανό 
λαό με εσένα για άλλα 4 χρόνια. Πρέπει να σε στη-
ρίξω για την Πάρο. Ίσως ο τρόπος μου να μην είναι 
σωστός, άλλα είδα τόσα χρόνια και τον άλλο, τον δικό 
σας, τον σωστό. 

Σε παρακαλώ δώσε εντολές, μη στρογγυλεύεις τις 
γωνιές. Με καμπύλες δε γεμίζεις το κάδρο, θέλει γω-
νιές, αλλά αυτές πονάνε».

Το θέμα της εβδομάδας



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 

Παροικία Πάρου - Τ: 2284028083


