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Έπεσαν υπέρ 
πατρίδος

(Μέρος 3ο)

Την πρώτη επιστολή του Λυκούργου που έχει ημε-
ρομηνία 19/4/2000, την παρουσιάζω παρακάτω 
όπως ακριβώς την έχει γράψει, για να φανεί ακόμα 
μια φορά, η ικανότητα που είχε στο να χειρίζεται την 
ελληνική γλώσσα (λες και ήταν απόφοιτος Λυκείου), 
παρόλο που δεν είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο, 
αφού, όπως γράφει και ο ίδιος, ο μοναδικός τίτλος 
σπουδών που είχε ήταν, «το μεγάλο και μονάκριβο 
πτυχίο μου», το ενδεικτικό της Ε’ τάξης του δημοτικού 
σχολείου των Λευκών:

«Μαρούσι 19/4/2000
Φίλε Ευάγγελε - γεια χαρά
Αύριο ή μεθαύριο σου στέλνω 20 φωτοτυπίες από 

τις παλιές εκείνες φωτογραφίες των διαφόρων στρα-
τιωτών μας, που δε γύρισαν πίσω από τους πολέμους 
1912-1922 και που είχαμε μιλήσει πέρισυ που τις 
είχες δει και, που ξαναμιλήσαμε πρόσφατα, να τις 
κρατήσης στο αρχείο σου και αν κάποτε μπορέσεις 
και θέλεις να τις αξιοποιήσης ακόμα καλύτερα με την 
έκδοση ενός άλλου βιβλίου έχει καλώς, αλλιώς άφη-
σέ τις να υπάρχουν και έχει ο Θεός. Όσα στοιχεία είχα 
συγκεντρώσει, τα γράφω συνοπτικά στα ονόματα και 
πρόσωπα που ανήκουν, γιατί έτσι έπρεπε νομίζω, στα 
υπόλοιπα απλώς τα χαρακτηρίζω με τη δική μου κρί-
ση και ίσως γελάς, αλλά δε μπορώ να συγκρατήσω 
τον αυθορμητισμό μου, όταν βλέπω αυτά τα πρόσω-
πα!...

Είμαι και επηρεασμένος αυτό το καιρό από ένα βι-
βλίο που διαβάζω «ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ» 
Αύγουστος 1922-Αύγουστος 1923 του Χρήστου Α. 
Σπανομανώλη, ο οποίος έζησε την αιχμαλωσία σε 
όλο της το μεγαλείο και, όλως περιέργως στη σελίδα 
42 αναφέρει, ότι εκεί στο Στρατηγείο του Ν. Τρικού-
πη στο Αφιόν Καραχισάρ στις 14/8/22 συνάντησε το 
φίλο του Γ. Χανιώτη και συμφώνησαν λέει στην αντί-
ληψη, ότι τα πράγματα δε πηγαίναν καθόλου καλά… 
και αναρωτιέμαι αυτός ο Γ. Χανιώτης ήταν ο μπάρ-
μπας μου; γιατί όπως θα δης στη φωτογραφία του 
ήταν στο Λόχο Στρατηγείου του Αφιόν Καραχισάρ 
και στις 8 Ιουλίου 1922 είχε βγάλει τη φωτογραφία 
αυτή…

Μετά όμως από όλα αυτά τα δυσάρεστα που σου 
στέλνω και σου γράφω, σου στέλνω ακόμα και το 
μεγάλο και μονάκριβο πτυχίο μου, απάνω στο οποίο 
κόλλησα και τη φωτογραφία μου από την Ε.Ο.Ν. για 
να βλέπη ο αναγνώστης σε πιόν ανήκει αυτό το μεγά-
λο πτυχίο, αυτά για να γελάσεις και να συγχωρέσης 
το μακαρίτη το Δάσκαλό μας.

Το ενδεικτικό αυτό μου το έφερε σε φάκελλο κλει-
στό ο μακαρίτης και καλός μας φίλος Νικόλαος Απ. 
Βιτζηλαίος το 1970, όταν άδειαζε τις ντουλάπες του 
γραφείου του Σχολείου, προκειμένου να επισκευ-
αστή η σκεπή κ.λπ. Σε ζάλισα και να με συγχωρής. 

Χαιρετισμούς στην οικογένειά σου και καλό Πάσχα.  
Με αγάπη Λυκούργος».

Με τη δεύτερη επιστολή, που έχει ημερομηνία 
20/4/2000, μου έστειλε συνημμένες 20 φωτογραφί-
ες σε φωτοτυπία. Από τις φωτογραφίες αυτές θα πα-
ρουσιάσουμε στη συνέχεια τις 11, με τα ονόματά των 
εικονιζόμενων, τον τόπο της θυσίας τους και τα άλλα 
στοιχεία που έχει σημειώσει επάνω σε κάθε φωτογρα-
φία ο Λυκούργος. Τις υπόλοιπες, επειδή είναι άγνωστα 
τα στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονται σ’ αυ-
τές, καθώς και το αν έλαβαν μέρος σε πολέμους ή αν 
έπεσαν στο πεδίο της μάχης, θα τις κρατήσουμε στο 
αρχείο μας.

Η προσπάθεια της συλλογής των φωτογραφιών, των 
Λευκιανών που θυσιάστηκαν στους πολέμους, απέ-
βλεπε, όπως είχαμε συζητήσει με το Λυκούργο, στην 
έκδοση ειδικού βιβλίου τύπου λευκώματος (άλμπουμ), 
στο οποίο θα υπήρχαν συγκεντρωμένες όλες οι φωτο-
γραφίες των αναγραφόμενων στο Ηρώο, Λευκιανών, 
με το ονοματεπώνυμό τους, το πεδίον της μάχης στο 
οποίο έπεσαν κ.τ.λ.. Ένα τέτοιο βιβλίο -που δεν ξέρω 
αν υπάρχει παρόμοιο σε άλλη πόλη ή χωριό- πιστεύα-
με, ότι θα αποτελούσε μια ξεχωριστή μορφή μνημείου, 
αφιερωμένου στην ανδρεία, τον ηρωισμό, την τόλμη, 
την αγάπη και την αφοσίωση στην πίστη και την πατρί-
δα, των αθάνατων νεκρών.

Το δύσκολο και κοπιαστικό έργο της συλλογής των 
φωτογραφιών ανέλαβε ο Λυκούργος, ως ο πλέον κα-
τάλληλος, αφού διετέλεσε πολλά χρόνια γραμματέας 
της Κοινότητας Λευκων και ήξερε πρόσωπα και πράγ-
ματα. Δυστυχώς όμως, για διαφόρους λόγους, δεν κα-
τέστη δυνατό να ολοκληρώσει το έργο του, περιοριζό-
μενος στη συγκέντρωση μερικών μόνο φωτογραφιών. 
Και ομολογώ ότι, προβληματίστηκα αν έπρεπε να 
προβώ στο γράψιμο του σημερινού κειμένου με μόνο 
αυτές τις λίγες φωτογραφίες. Σκεπτόμενος όμως, ότι 
αν δεν παρουσιάσω, έστω και αυτά τα στοιχεία που 
έχω, υπάρχει ο κίνδυνος της οριστικής τους απώλειας, 

αποφάσισα, τιμώντας και τη μνήμη του μακαρίτη του 
φίλου μου Λυκούργου, με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 10 χρόνων από το θάνατό του, να συνεχίσω 
το γράψιμο.

Ακολουθούν: α) Πίνακας με τα ονόματα των 11 πε-
σόντων, υπέρ πίστεως και πατρίδος Λευκιανών, κατά 
τους πολέμους της περιόδου 1912-1922 και β) Οι 
φωτογραφίες τους, τις οποίες κατάφερε να βρει ο Λυ-
κούργος Χανιώτης:

α) Πίνακας των πεσόντων:
1. Γεώργιος Εμμανουήλ Κρητικός. Έπεσε στον Μι-

κρασιατικό Πόλεμο 
2. Γεώργιος Κων/νου Χανιώτης. Έπεσε στον Μικρα-

σιατικό Πόλεμο
3. Σταμάτιος Κων/νου Ξενάκης. Έπεσε στον Μικρα-

σιατικό Πόλεμο
4. Αντώνιος Μιχαήλ Τριαντάφυλλος. Έπεσε στον Μι-

κρασιατικό Πόλεμο
5. Ιωάννης Αλ. Καλόπλαστος. Έπεσε στον Α’. Παγκό-

σμιο Πόλεμο.
6. Αναστάσιος Κων/νου Ραγκούσης. Έπεσε στον Μι-

κρασιατικό Πόλεμο
7. Γεώργιος Ιωάννου Σκανδάλης. Έπεσε στον Μι-

κρασιατικό Πόλεμο
8. Βασίλειος Θεοδώρου Παντελαίος. Έπεσε στον 

Μικρασιατικό Πόλεμο
9. Πέτρος Κων/νου Μπιτζηλαίος. Έπεσε στον Μικρα-

σιατικό Πόλεμο
10. Γεώργιος Δ. Χανιώτης. Έπεσε στους Βαλκανι-

κούς Πολέμους
11. Ιάκωβος Περούλη Χανιώτης. Έπεσε στον Μικρα-

σιατικό Πόλεμο.
Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα, από τους 

11 νεκρούς: α) οι εννιά (9), απωλέστηκαν κατά τη δι-
άρκεια του Μικρασιατικού Πολέμου, β) ένας (1) κατά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και γ) ένας (1) κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους.

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Λεύκες

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 542

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr



Επισκεφθείτε το νέο κατάστηµα µας στη Νάουσα Πάρου
τηλ. 22840-55273 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DAIKIN KAI SAMSUNG
 Έως και 12 άτοκες δόσεις µε αγορά µέσω πιστωτικών καρτών

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Αλλάζουµε το κλίµα... στην οµορφότερη χώρα του κόσµου!

Ν .  Χ Α Λ Α Κ Α Τ Ε Β Α Κ Η Σ  Ε Π Ε
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Πυρκαγιά
Το μεσημέρι του Σαββάτου 26/9/2020 ξέσπασε 

πυρκαγιά για άγνωστη έως στιγμής αιτία, στο Μαράθι 
(μονή Αγίου Μηνά, προς Βουνιά - Θαψανά).

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε αμέσως το πυρο-
σβεστικό κλιμάκιο Πάρου με άνδρες του, καθώς και 
αστυνομική δύναμη για τη διευκόλυνση των οχημάτων.

Λόγω των πολύ δυνατών νότιων ανέμων που επι-
κρατούσαν στο νησί μας το περασμένο Σάββατο, κα-
τέφθασε και ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νερού στη 
φωτιά, ενώ αργότερα ήρθαν και δύο αεροσκάφη τύ-
που Καναντέρ για τον ίδιο σκοπό.

Η πυρκαγιά τέθηκε σε περιορισμό μετά από τρεις 
ώρες περίπου, ενώ στον χώρο παρέμειναν δυνάμεις 
για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Επαρχείο

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, για την πυρκαγιά δή-
λωσε: 

«Θα ήθελα εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες της Πάρου 
και της Νάξου, τους χειριστές των πυροσβεστικών 
οχημάτων και των τεσσάρων πτητικών μέσων (2 ελι-
κόπτερα και 2 αεροπλάνα),

τον Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου, τους αρμόδιους της Πο-
λιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια και τον Δήμο, 
τους αιρετούς και τους υπαλλήλους του Δήμου Πά-
ρου, την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη του Κυνηγετι-
κού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρο, την ΕΟΔ και τους 

δεκάδες εθελοντές για την συμβολή τους στην κατά-
σβεση της χτεσινής φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή 
του Μαραθιού - Αγίου Μηνά - Βουνιών - Θαψανών. 
Επίσης τα ΜΜΕ για τη διαρκή ενημέρωση των συ-
μπολιτών μας.

Ελπίζω η περιοχή που κάηκε να προστατευτεί 
και να εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες».

Δήμος Πάρου

Με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής δίνονται οι ευ-
χαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς και σημειώνεται:

«[…] Το νησί τέθηκε άμεσα σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί εγκαί-
ρως υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες 
ζωές και σπίτια, τα οποία χωρίς την ανωτέρω κινητο-
ποίηση, θα είχαν καταστραφεί. 

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης, το οποίο ενέ-
τειναν περαιτέρω τόσο οι δυνατοί άνεμοι όσο και η 
δυσπρόσιτη ορεινή μορφολογία της περιοχής, συμ-
μετείχαν τα Πυροσβεστικά Κλιμάκιά Πάρου και Νάξου 
με τη συνδρομή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου 
Mi, το τμήμα πολιτικής προστασίας και το προσωπι-
κό του Δήμου Πάρου, και η Δ.Ε.Υ.Α. Π. με ένα μηχά-
νημα έργου. Καταλυτική ήταν επίσης, η υποστήριξη 
με εναέρια μέσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, που έστειλε για τον σκοπό της πυρόσβε-
σης 2 αεροπλάνα τύπου Καναντέρ (Canadair) και ένα 
ελικόπτερο τύπου Έρικσον (…)».

Πυροσβεστική

Από τον διοικητή της περιφερειακής πυροσβεστικής 

διοίκησης νοτίου Αιγαίου, αντιπύραρχο, Βασίλειο 
Κοκμοτό, με τίτλο: «Σε ισχύ η απαγόρευση χρήση πυ-
ρός και η καύση στην ύπαιθρο», δημοσιοποιήθηκε η 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ 
αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφε-
ρειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, 
σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται αυστηρά από 
01-05-2020 μέχρι 31-10-2020 η χρήση πυρός και η 
καύση στην ύπαιθρο, για οποιοδήποτε λόγο.

Επίσης, από 11 Ιουνίου 2020 έχει εγκριθεί και 
ισχύει η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με 
θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων 
για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυρο-
προστασίας», η οποία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα 
για τους παραβάτες.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των συμπολιτών μας 
για την τήρηση των ανωτέρω, διότι εγκυμονεί ακόμη 
μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης και επέκτασης πυρκα-
γιάς».

Πάρος

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

τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
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Οι γιατροί των 
Κυκλάδων για 
τον κορωνοϊό

O Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων ήρθε σε επικοινω-
νία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων καθώς και με 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, για να συμβάλει 
στην έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τον 
κορωνοϊό και να διαλύσει τους μύθους και τα ψέματα 
που κυκλοφορούν σχετικά με την ίωση.

 Η ανακοίνωση των ιατρών έχει ως εξής:
«Αγαπητοί μας συμπολίτες,
Κάτι σημαντικό που μάθαμε στην πανδημία είναι ο 

ουσιαστικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην συνέχιση 
της καθημερινότητας. Με την έναρξη των σχολείων, 
πολλά εξαρτώνται από τους εκπαιδευτικούς για να 
διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μπορούν να εκπαιδευ-
τούν σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, αλλά 
και να αναπληρώσουν γνώσεις και ικανότητες που 
μπορεί να έχουν χαθεί.

Οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας τα επιστημονικά δε-

δομένα, θα μπορούν να προστατεύσουν τους ίδιους 
και τους μαθητές τους. Πρέπει να είναι ενήμεροι 
για ψευδείς πληροφορίες και μύθους σχετικά με το 
COVID-19 που τροφοδοτούν φόβους και στιγματι-
σμό. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τι επιβάλ-
λεται ώστε να μπορούν να ακολουθούν τους κανόνες 
και τις οδηγίες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ακούνε 
τις ανησυχίες και τις ιδέες των παιδιών και να τις 
απαντούν με τον κατάλληλο για την κάθε ηλικία τρό-
πο. Είναι σημαντικό να συζητιούνται οι διαφορετικές 
αντιδράσεις και να γίνεται κατανοητό ότι αυτές είναι 
φυσιολογικές αντιδράσεις σε μία αφύσικη και πρω-
τόγνωρη κατάσταση. Είναι σημαντικό να χρησιμοποι-
ούνται οι πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Unicef, τα Υπουρ-
γεία για την υγεία και την εκπαίδευση.

Μένοντας ενήμεροι για την κατάσταση και ακολου-
θώντας τις οδηγίες των ειδικών της δημόσιας υγείας 
προστατεύουμε την υγεία και ευημερία τη δική μας 
και των γύρω μας. Το τρίπτυχο: Αποστάσεις – Μά-
σκες – Καλή υγιεινή χεριών και επιφανειών, είναι η 
ασπίδα μας ενάντια στον ιό. Συμβάλουμε έτσι, απο-
φασιστικά, στον περιορισμό της μετάδοσης και των 
συνεπειών της νόσου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, σύμφωνα με την 
απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων των Ιατρι-
κών Συλλόγων της χώρας που έγινε την 12/9/2020 
υπό την προεδρία του Π.Ι.Σ, έχει έρθει σε επικοινωνία 
με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων καθώς και με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, ώστε να υλοποι-
ήσει ένα πρόγραμμα διαδικτυακών ενημερώσεων σε 
όλες τις σχολικές δομές των Κυκλάδων. Ο Ιατρικός 
Σύλλογος Κυκλάδων δηλώνει τη συμπαράσταση και 
τη διαθεσιμότητά του στο έργο των εκπαιδευτικών 
και εύχεται καλή σχολική χρονιά».

Λογοθεραπεία
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ιατροπαιδαγωγικού τμή-

ματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυ-
κλάδων ΕΠΑΨΥ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο»), θα ξεκινήσει να παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες στην Πάρο λογοθεραπεύτρια, για δύο 
ημέρες κάθε εβδομάδα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 
ανασφάλιστους.

Για ραντεβού καλείτε Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-17.00 στα τηλ. 210 8068302 και 22840 22011.

Τ.Ε.Β.Α.
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπο-

λης Σύρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου υλοποίει τις δράσεις των Συνοδευτικών Μέ-
τρων του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασι-
κής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας Απόρων».

Τα Συνοδευτικά Μέτρα αφορούν κυρίως την ψυ-
χοκοινωνική στήριξη των ατόμων που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα αλλά και την δημιουργική απασχόλη-
ση των παιδιών τους. Ωφελούμενοι της δράσης των 
συνοδευτικών μέτρων είναι οι δικαιούχοι του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ, οι οποίοι και ενημερώνονται κατ 
αρχήν τηλεφωνικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
προγράμματος και στην συνέχεια παραπέμπονται σε 
εξειδικευμένο σύμβουλο. Στο πλαίσιο της δράσης πα-
ρέχονται δωρεάν στους ωφελουμένους οι ακόλουθες 
υπηρεσίες:

- ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης,
- ημερίδες διατροφικών συμβουλών,
- δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για τα 

παιδιά των ωφελουμένων.

Ειδήσεις

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας
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88 εκατ. τόνοι 
τροφής στα 
σκουπίδια!

Η σπατάλη τροφίμων κοστίζει περίπου 143 δισεκ. 
ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία κάθε χρόνο, ενώ ευ-
θύνεται για το 15% των εκπομπών αερίου του θερμο-
κηπίου που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 
Η παραγωγή τροφής έχει αναδειχθεί σε μία από τις 

μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα, συμ-
βάλλοντας μεταξύ άλλων και στην κλιματική κρίση. 
Μέχρι το 2030, η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα 
πρέπει να έχει μειωθεί κατά 50%, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Όμως, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα 
για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός της είναι μέχρι 
στιγμής αργή, όπως επισημαίνει κοινή έκθεση του 
WWF και του βρετανικού οργανισμού WRAP.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα με περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Για την πα-
ραγωγή τροφίμων καταστρέφονται σημαντικοί βιότο-
ποι, θέτοντας σε κίνδυνο εξαφάνισης χιλιάδες είδη σε 
όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, ενώ 112 εκατομμύ-
ρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο κάθε άτομο 
στην ΕΕ πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τρο-
φής ετησίως. 

Αδικαιολόγητη αδράνεια από την Ελλάδα
Παρότι στην Ελλάδα σημειώνεται εδώ και χρόνια 

οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό αριθμό 
πολιτών να μαστίζεται από επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι 
στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης τρο-

φίμων (πχ. η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων με 
τον ν. 4238/2014) είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. 

Παράλληλα, η Ελλάδα δε διαθέτει στοιχεία για το 
μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των 
υπολειμμάτων τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που δημοσιεύτηκε 
τον Αύγουστο, δεν κάνει καμία απολύτως μνεία σε 
δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντιθέτως, βάσει 
του ΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δε θα παρατηρη-
θεί μείωση έως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, το WWF Ελλάς έχει προτείνει 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμε-
ση λήψη των παρακάτω μέτρων:

- Ορισμός στόχου: Κατά την ενσωμάτωση της 
σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, πρέπει να προβλεφθεί 
συγκεκριμένος στόχος για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων – συγκεκριμένα μείωση 50% κατά μήκος 
της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι το 
2030.

- Μέτρηση και αποτύπωση μεγέθους της 
σπατάλης: Παρότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει συμπεριλάβει στον 

προγραμματισμό της την εκπόνηση μέτρησης της 
σπατάλης, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την έγκαι-
ρη υλοποίησή της ως τα τέλη 2020, ώστε βάσει των 
σημαντικών ευρημάτων να αποτυπωθεί η υφιστάμενη 
κατάσταση.

- Θέσπιση υποχρεωτικής καταγραφής απορ-
ριμμάτων τροφίμων σε επιχειρήσεις διακίνησης και 
εμπορίας τροφίμων.

- Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της 
δωρεάς τροφίμων, μέσα από την ανάπτυξη οικονο-
μικών εργαλείων και την αποσαφήνιση των ποινικών 
ευθυνών στη διαδικασία δωρεάς.

- Άμεση εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 
πρόληψη των απωλειών τροφίμων, το οποίο θα 
περιλαμβάνει μέτρα ανά κλάδο. Μεταξύ άλλων, προ-
τείνεται η διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των 
αιτιών της σπατάλης και η αναζήτηση λύσεων, η νο-
μοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση απλών και κοινών 
κανόνων σήμανσης προς διευκόλυνση των καταναλω-
τών, η αλλαγή στα marketing standards κλπ.

Μέτρα 
στήριξης των 
αλιέων

Η νέα προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστη-
ριοτήτων που αναγγέλθηκε υποχρέωσε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί σε λήψη 
μέτρων στήριξης των αλιέων, που θα αναγκασθούν να 
μείνουν χωρίς εργασία.  

Έτσι, μέτρα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την ανακούφι-
ση των αλιέων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορωνοϊού ενεργοποιεί ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Πρόκειται για τη δράση Δ του Μέτρου 3.1.9 
«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστη-
ριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης 
του Covid-19», με την οποία χορηγείται οικονομική 
ενίσχυση για την προσωρινή παύση της δραστηριότη-
τας των αλιευτικών σκαφών μεταξύ 1ης Μαρτίου και 
15ης Οκτωβρίου 2020 και για μέγιστο χρονικό διά-
στημα τριών μηνών (90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχε-
ται στα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν 
από δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση 75% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
και δικαιούχοι ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων 
είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμέ-
να σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική 
Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και 
έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, 

για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο 
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομη-
νίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσε-
ων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσε-
ων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο ependyseis.
gr για την 1η πρόσκληση είναι η Πέμπτη 15 Οκτωβρί-
ου 2020.

Ύψος ενίσχυσης
Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύ-

ση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της 
επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυ-
σης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης. Το 
ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως εξής:

- Μηχανότρατες Γρι-γρι / Σκάφη που αλι-
εύουν / Μεγάλα Πελαγικά Είδη / Σκάφη Πα-
ράκτιας Αλιείας. Μηνιαία αποζημίωση (ευρώ/GT) 
189,33 / 343,58 / 450,50 / 267,75. Ελάχιστη Μηνι-
αία αποζημίωση (σε ευρώ) 10.000 / 8.000 / 4.000 / 
900. Μέγιστη Μηνιαία αποζημίωση (σε ευρώ) 24.000 
/ 24.000 / 15.000 / 4.500.

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως 
το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε 
αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρού-
νται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν 
απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι-
είας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ.: 213 1501151, 
213 1501186, 213 1501184) στη Δ/νση Αλιείας 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ.: 
22413 64881, 22413 64882, 22413 64884) και στο 
Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ.: 22430 59419, 22430 
59418).

Φιλόδημος ΙΙ 
Αυξάνεται ο προϋπολογισμός σε τρεις προσκλήσεις 

του αναπτυξιακού προγράμματος για την τοπική αυτο-
διοίκηση «Φιλόδημος ΙΙ».

Η συνολική αύξηση και στις τρεις προσκλήσεις είναι 
περίπου 42 εκατ. Ευρώ, ενώ τροποποιείται η διάρκεια 
εφαρμογής του προγράμματος, καθώς υλοποιείται, 
πλέον, έως τις 31.12.2022. Ειδικότερα, για τις αλλα-
γές στον προϋπολογισμό καθεμίας από τις τρεις προ-
σκλήσεις:

- Στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πο-
λιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 
με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», τροποποιείται 
ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης από 
25.000.000 ευρώ σε 43.000.000 ευρώ.

- Στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/
Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο 
πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντή-
ρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτι-
κών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών 
Λιμενικών Γραφείων», τροποποιείται ο συνολικός 
προϋπολογισμός της πρόσκλησης από 22.891.850 
ευρώ σε 34.300.000 ευρώ.

- Στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πο-
λιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 
με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», τρο-
ποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλη-
σης από 150.000.000 ευρώ σε 162.500.000 ευρώ
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Γεώργιος 
Μπαρμπαρής

Γεννήθηκε στην Παροικιά, στις 25 Ιουλίου του 
1907 και ήταν το πρωτότοκο, από τα έξι παιδιά του 
Αντώνη και της Αναστασίας Μπαρμπαρή. Το σπίτι 
τους ήταν δίπλα στο ιερό του ναού της Βηθλεέμ, 
στη συνοικία της «Φράγκα Σκάλας».

Αφού τελείωσε το δημοτικό σχολείο, με δάσκαλο 
τον αείμνηστο Παναγιώτη Καλλίερο, καθώς και το 
σχολαρχείο, συμπλήρωσε τις σπουδές του αποφοι-
τώντας από την εμπορική σχολή της Σύρου.

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θη-
τείας, σε ηλικία περίπου 20 ετών, εγκαθίσταται στην 
Αθήνα και εργάζεται στο λογιστήριο του ιστορικού 

φαρμακείου του Μπακάκου. Λόγω της εργατικότη-
τας, της τιμιότητας, του ήθους του και των πολλών 
άλλων προσόντων και χαρισμάτων του πολύ γρή-
γορα αναλαμβάνει προϊστάμενος του λογιστηρίου. 
Παραμένει στη θέση αυτή για πενήντα περίπου 
χρόνια και γίνεται ο προστάτης και ευεργέτης κάθε 
παριανού. Υπήρξε ευγενής, κοινωνικός, δραστήριος, 
αγαπούσε τη γενέτειρα του και τους παριανούς και 
με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τους βοηθήσει.

Διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. της 
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, καθώς και του 
συλλόγου παρίων η «Εκατονταπυλιανή». Ήταν εκεί-
νος που πρωτοστάτησε για την κατασκευή και το-
ποθέτηση της προτομής του αείμνηστου δασκάλου 
Παναγιώτη Καλλίερου. Παντρεύτηκε την Αναστασία 
Πασαλή με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, την 
Καίτη και τον Αντώνη. Πέθανε στις 23 Απριλίου 
1972, ανήμερα της γιορτής του. 

πηγές: Συγγενείς του
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Ναυάρχου Βα-
σιλείου Γράβαρη», έως την οδό «ιατρού Αθανασίου 
Παπαβασιλείου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ολοκλήρωση 
εργασιών

Η ερανική επιτροπή του ενοριακού ναού των Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών Παροικιάς, που συστήθηκε με 
απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, μας 
ανακοίνωσε ότι η επισκευή του παρεκκλησίου του Αγί-
ου Ιωάννου του Θεολόγου (του Χαμάρτου) ολοκλη-
ρώθηκε.

Το έργο εκτελέστηκε με εγκεκριμένη μελέτη από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία επέβλεψε 
και την εφαρμογή της σε όλη τη διάρκεια των εργασι-
ών αποκατάστασης.

Η ερανική επιτροπή με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε 
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν οικονομικά ή με προσω-
πική εργασία στην ολοκλήρωση του έργου, του οποίου 
το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσόν των 39.000 
ευρώ. Για την ερανική επιτροπή την ανακοίνωση υπο-
γράφει ο πρόεδρός της, π. Σπυρίδων Φωκιανός, κα-
θώς και τα μέλη: Αλεξόπουλος Ηλίας, Αργουζής Κων/
νος, Γράβαρης Κων/νος, Καραβίας Θεόδωρος, Καρα-
γκούνη – Σπανού Ερμιόνη, Μαύρης Ιωάννης και Μαύ-
ρης Μένεγος.

Εικαστικό εργαστήρι

∆ηµοτική βιβλιοθήκη 
«Γιάννης Γκίκας»

• Τµήµα ζωγραφικής παιδιών & εφήβων
• Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου
(προετοιµασία πανελληνίων)
• Τµήµα κατασκευών παιδιών & εφήβων

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:
∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη 10:00-15:00
Τετάρτη & Παρασκευή 10:00-13:00 & 17:30-20:30

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167 | Ώρες 8:30-14:30

Τηλέφωνο 22840 28233

Σχολές τέχνης & πολιτισµού  ∆ήµου Πάρου

∆ηµοτικόωδείο
• Κλασικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
Πιάνο, κιθάρα, έγχορδα

• Μουσικής θεωρίας
Υποχρεωτικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, 
Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή 
σε ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών 

• Τµήµα προχορωδιακό (δωρεάν)  για παιδιά προσχολικής ηλικίας

• Χορωδίας (δωρεάν) παιδικής - εφηβικής 

• Χορωδίας (δωρεάν) ενηλίκων

Λειτουργούν τµήµατα:

Πληροφορίες & εγγραφές  | Τηλ. 22840 22038

Ώρες λειτουργίας  γραµµατείας: Τρίτη: 18:00 – 20:30 | Τετάρτη: 10:00 – 14:00
Πέµπτη & Παρασκευή: 17:00 – 21:00 | Σάββατο: 09:00 – 17:00

∆ηµόσιο Κέντρο
Πληροφόρησης
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Σημειώνουμε ότι οι δηλώσεις και η κινητικότητα που 
είχε παρουσιαστεί στις αρχές του καλοκαιριού ήταν 
με αφορμή τη ρύπανση από κηλίδες πετρελαίου που 
είχαν κάνει την εμφάνισή τους στην επιφάνεια της 
θάλασσας πέριξ και εντός του κόλπου της Παροικιάς. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που στη συνέχεια βρέθηκαν 
στον τόπο του ναυαγίου αντιρρυπαντικά σκάφη μαζί 
με σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ τοποθετήθηκε 
και φράχτης αντι-ρύπανσης.

Νομοθεσία για ναυάγια
Η εφημερίδα μας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα στο 

οποίο σχεδόν σε καθημερινή βάση είχαμε κηλίδες πε-
τρελαίου από τον χώρο του ναυαγίου σε ακτές του 
νησιού μας, σεβόμενη την αγωνία των επαγγελματιών 
της Πάρου, προτίμησε να σταθεί μόνο στις επίσημες 
ενημερώσεις των Αρχών για το θέμα.

Σήμερα, και αφού η φετινή θερινή σεζόν ολοκλη-
ρώθηκε με τον ένα ή άλλο τρόπο και με αφορμή τη 
συμπλήρωση 20 χρόνων από το τραγικό συμβάν και 
με τη σκέψη ότι ο κίνδυνος οικολογικής καταστροφής 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Παροι-
κιάς είναι μεγάλος, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε το 
θέμα σε όλη του τη διάσταση, έτσι ώστε να πιέσουμε 
να τηρηθεί η υπόσχεση του κύριου υπουργού.

 Ζητήσαμε από τον ναύαρχο ε.α. του λιμενικού 
σώματος και δημοτικό σύμβουλο Πάρου με 
τη Λαϊκή Συσπείρωση, Βασίλειο Σιέττο, να μας 
εξηγήσει τη νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση του 
ναυαγίου του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Σιέττο ο Νόμος είναι ο 2881 
/ 2001, που ενεργοποιείται στην περίπτωση απομά-
κρυνσης ναυαγίων, επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοί-
ων στα λιμάνια, διώρυγες και χωρικά ύδατα και ο 
Ν.743/77, όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98, 
που ρυθμίζει θέματα προστασίας θαλασσίου πε-
ριβάλλοντος και θέτει κανόνες και υποχρεώσεις 
πλοιάρχων, πλοιοκτητών κλπ. Στην περίπτωση ρύπαν-
σης της θάλασσας και των ακτών ή σε επαπειλού-
μενη περίπτωση υποβάθμισης του θαλασσίου 
περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον κ. Σιέττο στην προκειμένη περίπτω-
ση:

Ι) Το ναυάγιο του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ φαίνε-
ται να αποτελεί ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον μέ-
χρι πρότινος καθημερινά απελευθέρωνε ρύπους στο 
περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί - συμπληρωθεί ότι στο ναυάγιο 
έγιναν εργασίες απάντλησης τόσο κατά το χρόνο βύ-
θισης όσο και πρόσφατα αλλά κάθε επιχείρηση απά-
ντλησης έχει ποσοστό επιτυχίας περίπου 93 έως 98%, 
δεν το καθιστά δηλαδή εντελώς ανενεργό.

ΙΙ) Λόγω της προϊούσας διάβρωσής του, απειλείται 
μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος στο μέλλον.

ΙΙΙ) Υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης, πρέ-
πει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι απώτερες επι-
πτώσεις του ναυαγίου στο περιβάλλον και ειδικότερα 
η απελευθέρωση στη θάλασσα ρυπαντικών φορτίων, 
λαμβανομένου επίσης υπόψη και του μεγάλου μεγέ-

θους του πλοίου.
Μετά τα προαναφερθέντα κρίνεται σκόπιμη 

η ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός θαλασ-
σίου περιβάλλοντος Πάρου του ναυαγίου του 
Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.

Στη δεδομένη περίπτωση η επιχείρηση ανέλκυσης 
θα είναι «ιδιαίτερη» αλλά όχι πολύ δύσκολη επειδή 
ήδη το πλοίο έχει διασπασθεί σε τρία μέρη και το βά-
θος που ευρίσκεται δεν είναι απαγορευτικό.

Η γνωμοδότηση Δεκλερή
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου περιβάλλο-

ντος και βιωσιμότητας, καθηγητής, επίτιμος 
αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, Μιχαήλ Ηλ. Δεκλερής, έπειτα από την εισή-
γηση του εισηγητή-δικηγόρου, Γεωργίου Χρι-
στοφορίδη, σημείωνε την 1η Μαρτίου 2001 στη 
γνωμάτευση με τίτλο «ΣΑΜΙΝΑ: Η τύχη του ναυαγίου».

Πρώτο θέμα

Άμεση ανέλκυση του 
«ΣΑΜΙΝΑ» 
Υπόσχεση υπουργού…
Στις 6 Ιουνίου 2020 ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης 
Πλακιωτάκης, έπειτα από συνάντηση με τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, δήλωσε 
δημόσια στα ΜΜΕ ότι: «αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες έτσι 
ώστε να προστατευτεί κατ’ αρχήν το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ παραλλήλως 
εκκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του «Εξπρές 
Σάμινα». Από εκείνη την ημέρα έως σήμερα, τίποτα άλλο δεν έχει γίνει.
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«Με το υπ’ αριθ. 11434/23-11-2000 έγγραφό του, 
ο δήμος Πάρου ζητεί από το επιμελητήριο να γνωμο-
δοτήσει εάν υφίσταται υποχρέωση ανελκύσεως και 
απομακρύνσεως του ναυαγίου (…).

Ο βυθός των θαλασσών δεν είναι το φυσικό νε-
κροταφείο των πλοίων και το «Σάμινα» πρέπει να 
ανελκυστεί με ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας. 
Ναυάγια πλοίων, όπως το «Σάμινα», πλησίον νησιών 
είναι βλαπτικά για το περιβάλλον και τους ανθρώ-
πους, δηλητηριάζουν με επικίνδυνες τοξικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται στις βαφές» σημειώνει στη 
γνωμοδότησή του.

Μάλιστα ο κ. Δεκλερής παραθέτει τα πορίσματα 
από τα πρακτικά των αρχών της Βρέμης και του Αμ-
βούργου για τη ρύπανση των λιμανιών από τα επι-
κίνδυνα υφαλοχρώματα των πλοίων και ομιλεί για 
φονικές ουσίες. Ακόμα, η γνωμοδότηση του επιμελη-
τηρίου Περιβάλλοντος από τον κ. Δεκλερή τονίζει ότι 
δεν πρέπει να παραμείνει στον βυθό το «Σάμινα», και 
μάλιστα να ανελκυθεί αμέσως, εφόσον διαπιστωθεί 
ότι τα υφαλοχρώματά του είναι τα συμβατικά και όχι 
τα μη τοξικά. Αναφέρεται εκτενώς στις εναλλακτικές 
βαφές πλοίων αντιπαραθέτοντας όλες τις πρόσφατες 
πληροφορίες για τη ρύπανση που προκαλούν τα συμ-
βατικά υφαλοχρώματα και την τοξική δράση τους.

Η γνωμοδότηση του κ. Δεκλερή ολοκληρώνεται 
γράφοντας: «Πέραν των ανωτέρω, η εγκατάλειψη 
ναυαγίων πλοίων στον βυθό, συνιστά κεφαλαιώδες 
πρόβλημα, σχέση έχον και με τη διαχείριση αποβλή-
των και απορριμμάτων. Αναμφισβητήτως το βυ-
θισθέν πλοίο «Express Samina» συνιστά ένα 
τεράστιο και επικίνδυνο «σκουπίδι», στο εξαι-
ρετικώς ευαίσθητο οικοσύστημα των ακτών της 
Πάρου. Η γενική αρχή που συνάγεται από τις κοινο-
τικές και εγχώριες διατάξεις για τα στερεά απόβλητα 
είναι ότι αυτά δεν διατίθενται κατ’ αρέσκειαν ή εική 
και ως έτυχεν, αλλά σε ειδικώς ωρισμένους χώρους. 
Η ειρημένη υποχρέωση ανελκύσεως του ναυαγίου 
εκφράζει και την αρχήν αυτή.

Εν συμπεράσματι, το επιμελητήριο φρονεί:

Ο βιώσιμος τρόπος αντιμετωπίσεως του προβλή-
ματος των ναυαγίων πλησίον των ακτών, και εν προ-
κειμένω του ναυαγίου του «Express Samina», είναι 
η υποχρεωτική ανέλκυση και η έγκαιρη απομά-
κρυνση αυτού, κατά τα προεκτεθέντα». 

Η απειλή από τη θάλασσα
Στην εφημερίδα «Το Βήμα», στις 24/11/2008 ο κ. 

Μιχάλης Σκούλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Χημείας Περιβάλλοντος και Χημικής Ωκεανο-
γραφίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, εξηγεί ότι οι 
βαφές που χρησιμοποιούν στα πλοία περιέχουν επικίν-
δυνες οργανοκασσιτερικές ενώσεις αλλά και ενώσεις 
του χαλκού που είναι λιγότερο τοξικές, ώστε να μην 
αναπτύσσονται όστρακα στην καρίνα, να μη διαβρώ-
νεται ο σκελετός του πλοίου και να μην ελαττώνεται 
η ταχύτητά του. 

«Όταν παραμένει σε μια περιοχή ένα ναυαγισμένο 
πλοίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα υφαλοχρώ-
ματα που διαλύονται σιγά-σιγά έχουν επίπτωση στη 
γύρω περιοχή, επηρεάζουν αρνητικά τους βενθικούς 
πληθυσμούς, καθώς οι τοξικές αυτές ουσίες έχουν 
δράση σε εξειδικευμένο φάσμα οργανισμών.

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στα μόνιμα αγκυροβό-
λια και εκεί όπου είναι παροπλισμένα πλοία στα οποία 
η οξείδωση είναι μεγάλη στη ζώνη που βρίσκεται με-
ταξύ νερού και αέρα, στο σημείο της καρίνας όπου 
σπάει το κύμα», επισημαίνει ο καθηγητής.

Οι ερωτήσεις στη Βουλή
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΚΕ έχουν καταθέσει 

ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ανέλκυση του ναυ-
αγίου του «ΣΑΜΙΝΑ».

Το ΚΚΕ δε, με την ερώτηση των βουλευτών του 
(Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μα-
νώλη Συντυχάκη), σημείωνε: «[…] Οι φορείς της Πά-
ρου απαιτούν από το 2000 την άμεση ανέλκυση του 
Ε/Γ - Ο/Γ ΕΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ από το βυθό του κόλπου 
της Παροικιάς, ενώ όλες οι σχετικές εκτιμήσεις και 
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων επιμένουν ότι «η 
μη ανέλκυσή του σηματοδοτεί τεράστια οικολογική 
καταστροφή, σε παράβαση ακόμα και της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας που ορίζει πως η αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής διατάραξης ή βλάβης είναι άμεση, 
πλήρης και περιλαμβάνει τόσο την όσο δυνατόν ταχύ-
τερη επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη 
κατάσταση όσο και την πρόληψη περαιτέρω ζημιάς 
στο μέλλον. (…) Οι μαζικοί φορείς της Πάρου «κρού-
ουν τον κώδωνα» του κινδύνου μπροστά στο σοβαρό 
ενδεχόμενο η παρέλευση της 20ετίας από το ναυάγιο 
με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 
να οδηγήσει και σε άρση της νομικής υποχρέωσης 
της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου να αντιμετωπί-
σει το πρόβλημα που δημιούργησε».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σημείωνε ότι αρμόδιο για απάντηση είναι το υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, αλλά έγραφε χαρακτηριστικά: «Εφό-
σον διαπιστωθεί πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας 
στα θαλάσσια ύδατα, θα ενεργοποιηθούν οι δια-
τάξεις του Π.∆. 148/2009 περί περιβαλλοντικής 
ευθύνης».

Το δε υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής στην απάντησή του (ήξεις-αφίξεις), σημεί-
ωνε ακόμα: «Από τη λιμενική Αρχή Πάρου έχει υπο-
βληθεί δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελία πρωτο-
δικών Σύρου για την επιβολή των προβλεπομένων 
από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων. Η προανά-
κριση είναι σε εξέλιξη κατόπιν σχετικών εντολών της 
ως άνω εισαγγελίας. Τέλος, όσον αφορά το ζήτη-
μα της ανέλκυσης του ναυαγίου γνωρίζεται ότι 
έχει ήδη δοθεί εντολή για την άμεση εκκίνηση 
των διαδικασιών του ν. 2881/2001 (Α’ 16)».

Παρεμβάσεις
Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από το ναυά-

γιο του «ΣΑΜΙΝΑ» στην Πάρο, φορείς του νησιού μας 
δημοσιοποίησαν τις παρακάτω ανακοινώσεις:

Μητροπολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος
«Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από το τραγικό 

Πρώτο θέμα
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δυστύχημα του Επιβατηγού – Οχηματαγωγού «ΕΞ-
ΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» το οποίο βυθίστηκε το βράδυ της 
26ης Σεπτεμβρίου του έτους 2000 μετά από πρό-
σκρουση στις νησίδες «Πόρτες» που βρίσκονται ανοι-
χτά της Πάρου με τραγικό απολογισμό 81 νεκρούς, οι 
περισσότεροι των οποίων από τα νησιά της Παρονα-
ξίας μας.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια 
από την αποφράδα εκείνη νύχτα του ναυαγίου οι μνή-
μες παραμένουν άσβεστες τόσο για τους συγγενείς 
και φίλους των θυμάτων όσο και για τους κατοίκους 
του νησιού της Πάρου των οποίων η συμβολή στην 
προσπάθεια διάσωσης αλλά και περίθαλψης των δι-
ασωθέντων επιβατών του πλοίου υπήρξε καταλυτική.

Ως Μητροπολίτης Παροναξίας με την ευκαιρία της 
συμπληρώσεως εικοσαετίας από το τραγικό αυτό γε-
γονός αισθάνομαι την ανάγκη μέσω αυτής της σύ-
ντομης δήλωσης να εκφράσω για μια ακόμη φορά τα 
συλλυπητήριά μου αλλά και την αμέριστη συμπαρά-
στασή μου στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγί-
ου. Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των 
ανθρώπων τους «εν σκηναίς δικαίων και αγίων» και 
στους ίδιους να στέλνει την εξ’ Ύψους παρηγορία Του 
ώστε να απαλύνει τον πόνο της απώλειας που ξέρω 
πως δεν σβήνει ποτέ. Ταυτόχρονα στρέφω ευλαβικά 
την μνήμη μου στον αείμνηστο Νάξιο Λιμενάρχη Πά-
ρου, Ανθυποπλοίαρχο Δημήτριο Μάλαμα, ο οποίος το 
βράδυ εκείνο έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος 

αφού η καρδιά του δεν άντεξε το άγχος, την ένταση 
και την αγωνία που αντιμετώπισε τις τραγικές εκείνες 
στιγμές προκειμένου να προβεί σε κάθε ενέργεια για 
να σώσει ανθρώπινες ζωές από τα κύματα του Αιγαί-
ου. 

Με την ευκαιρία όμως αυτή θα ήθελα να εκφράσω 
και την ευγνωμοσύνη μου στους ψαράδες της Πάρου 
που με περισσή αυταπάρνηση και αίσθημα αυτοθυσί-
ας έσπευσαν εκεί το βράδυ με τα καΐκια τους και μέσα 
σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες στο σημείο του 
ναυαγίου διακινδυνεύοντας την ίδια την ζωή και την 
περιουσία τους προκειμένου να σώσουν από βέβαιο 
πνιγμό τους επιβάτες που βρίσκονταν στην θάλασσα. 
Μαζί τους ευχαριστώ και όλους τους Παριανούς που 
με κάθε τρόπο βοήθησαν εκείνες τις τραγικές στιγμές 
τους εμπερίστατους συνανθρώπους τους, προεξάρ-
χοντος και πρωτοστατούντος του αειμνήστου και πο-
λυσεβάστου προκατόχου μου Αμβροσίου του Β’ του 
Παρίου.

Παράλληλα εύχομαι ο Χριστός μας με τις πρεσβεί-
ες της Παναγίας μας της Εκατονταπυλιανής και του 
Αγίου Νικολάου να συνοδεύει τους ναυτικούς μας και 
τα πλοία μας στα ταξίδια τους ώστε ποτέ ξανά να μην 
ζήσουμε ανάλογες στιγμές».

ΔΗΜ.ΤΟ. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου
«Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000 όταν το Εξπρές 

ΣΑΜΙΝΑ προσέκρουσε στις βραχονησίδες «Πόρτες», 
ανοιχτά της Πάρου. Είκοσι χρόνια πέρασαν από εκεί-
νη τη νύχτα και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τους 81 
ανθρώπους που έφυγαν άδικα άλλα και όλους όσοι 
πορεύονται στην ζωή μέσα από τα συντρίμμια εκείνης 
της νύχτας. Τα λόγια θα είναι πάντοτε φτωχά όταν 
καλούνται να περιγράψουν το μέγεθος μίας τέτοιας 
ανθρώπινης τραγωδίας. Θυμόμαστε και τιμούμε τους 
αδικοχαμένους καθώς κι όλους τους συνανθρώπους 
μας που έσπευσαν να βοηθήσουν στη διάσωση εκεί-
νη τη νύχτα. 

Δεν είναι μόνο οι ψυχές των νεκρών που ζητούν μια 
δικαίωση που δεν τους την έδωσε ο χρόνος κι οι άν-
θρωποι, είμαστε κι εμείς οι ζωντανοί, που ζούμε στο 
νησί κι είδαμε τον περασμένο Ιούνιο το κουφάρι του 
ΣΑΜΙΝΑ, με την επαπειλούμενη ρύπανση να ταράζει 
το καλοκαίρι μας… Αναμένουμε από την πολιτεία την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων για το ναυάγιο του ΣΑ-
ΜΙΝΑ.

Σημείωση: Στις 26 Αυγούστου 2020 απευθύναμε 
σχετική επιστολή στον υπουργό Ναυτιλίας, κοινοποι-
ώντας την στους τρεις βουλευτές ΝΔ Κυκλάδων».

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου
«ΝΑΥΓΙΟ ΣΑΜΙΝΑ, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
20 χρόνια μετά την τραγωδία του πολύνεκρου ναυ-

αγίου του ΣΑΜΙΝΑ, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, 
σε εμάς τους παριανούς είναι ακόμα νωπές οι μνήμες 
για τους 80 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.

Η Πάρος τότε, με τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 
που οργανώθηκε από το Δήμο και το Λιμεναρχείο Πά-
ρου, με πρωταγωνιστές του ψαράδες μας, που τιμή-
θηκαν από την Ακαδημία Αθηνών, απέδειξε σε όλον 
τον κόσμο, ότι ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη με 
την κάθε μορφή περίθαλψης που παρασχέθηκε στους 
ναυαγούς από τους κατοίκους της, αποτελούν παναν-
θρώπινες αξίες, που παραμένουν ακόμα ζωντανές.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα καλούμε την κυβέρ-
νηση να προχωρήσει άμεσα στην ανέλκυση και απο-
μάκρυνση του ναυαγίου από τις ακτές του νησιού μας, 
υλοποιώντας την πρόσφατη εξαγγελία του υπουργού 
Ναυτιλίας, που αποτελεί και απαίτηση του συνόλου 
των κατοίκων της Πάρου. 

Η ρύπανση που κατά καιρούς προκαλεί το ναυάγιο 
στις ακτές μας, δε θυμίζει μόνο την ύπαρξή του, απο-
τελεί και μεγάλη δυσφήμιση για το νησί μας».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
«Η υπουργική δέσμευση να γίνει πράξη
Είκοσι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το ναυάγιο 

του Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ που είχε ως αποτέλε-
σμα να βρουν τραγικό θάνατο 81 άνθρωποι. 

Είκοσι χρόνια μετά, το κουφάρι του σαπιοκά-
ραβου συνεχίζει να βρίσκεται στο βυθό και να μας 
θυμάται, ρυπαίνοντας με πετρελαιοειδή το θαλάσσιο 
περιβάλλον, τις ακτές της Παροικιάς και της ευρύτε-
ρης περιοχής.

Είκοσι ολόκληρα χρόνια από τότε που δεκάδες 
οικογένειες ντύθηκαν στα μαύρα, πληρώνοντας βαρύ 
τίμημα στην πολιτική υπεράσπισης των εφοπλιστικών 
συμφερόντων που έδινε, και δυστυχώς δίνει ακόμα 
τη δυνατότητα να κυκλοφορούν αναξιόπλοα σαπάκια 
που θέτουν σε κίνδυνο εκατοντάδες ζωές.

Είκοσι ολόκληρα χρόνια από την εποχή της συ-
γκάλυψης του εγκλήματος και της επιβολής διαχρο-
νικά του δόγματος ότι συμφέρον μας είναι η λησμονιά 
του ναυαγίου.

Τότε μας διαβεβαίωναν για την πλήρη απάντληση 
των καυσίμων και την ανυπαρξία κινδύνων για το πε-
ριβάλλον, όπως και σήμερα. 

Τώρα όμως ο παριανός λαός δεν «τσιμπάει» και δεν 
τον πείθουν οι διαβεβαιώσεις τους.

Στη μνήμη αυτών που χάθηκαν πριν από είκοσι χρό-
νια το αίτημα σήμερα είναι πιο δυνατό.

Επίσπευση των διαδικασιών για την ανέλκυση 
του ναυαγίου».

Πρώτο θέμα
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ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Από την ΕΟΔ Κυκλάδων, που εδρεύει στη Νάουσα, 
δόθηκε στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου σχετικά με τις 
δράσεις της.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Το πρωί του Σαββάτου 26/9/2020, τρία μέλη της 

ΕΟΔ Κυκλάδων μετέβησαν με το διασωστικό σκάφος 
στην Παροικιά, όπου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 
μνήμης για τη θλιβερή επέτειο του ΣΑΜΙΝΑ. Το σκά-
φος προσέγγισε την περιοχή του ναυαγίου και στη 
συνέχεια μετέβη στη θέση Κορακιά, όπου τελέστηκε 
μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας. 
Ενώ το διασωστικό σκάφος επέστρεφε στη Νάου-
σα, το Κέντρο της ΕΟΔ Κυκλάδων, ενημερώθηκε για 
πυρκαγιά σε εξέλιξη, στην περιοχή Μαράθι. Τέσσερα 
μέλη έσπευσαν άμεσα στην περιοχή της φωτιάς με το 
όχημα της ομάδας κι εξοπλισμό.

Αργά το απόγευμα κι ενώ βρίσκονταν ακόμα στη 
φωτιά, δέχτηκαν κλήση από το Κέντρο Υγείας για δια-
κομιδή τραυματία, οπότε έσπευσαν άμεσα στην περι-
οχή Τσουκαλιά και αφού προσέφεραν τις πρώτες βο-
ήθειες, μετέφεραν την τραυματία στο Κέντρο Υγείας.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, μέλη της ΕΟΔ Κυκλά-
δων έσπευσαν στην περιοχή Θαψανών, όπου, μαζί με 
πυροσβέστες του Π.Κ. Πάρου, έμειναν σε επιφυλακή 
για πιθανές αναζωπυρώσεις, ως τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Κυριακής».

Γυμναστική 
για ενήλικες

Μία αρκετά ενδιαφέρουσα δράση που υπήρχε από 
παλιά στον δήμο Πάρου, δηλαδή το πρόγραμμα γυ-
μναστικής για ενήλικες, επανέρχεται στο νησί μας, 
σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι ώρες πραγματοποίησης όλων των προγραμμά-
των θα είναι πρωινές ώρες και κατ’ επιλογή κάποιες 
απογευματινές όλες τις καθημερινές της βδομάδας 
εκτός των απογευμάτων της Παρασκευής. Τα προ-
γράμματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και θα 
πραγματοποιούνται στην Παροικιά, στη Νάουσα και 
στη Μάρπησσα. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα πληρούν 
τις προϋποθέσεις των αποστάσεων, θα καθαρίζονται 
και αερίζονται καθημερινά και θα είναι εφοδιασμένες 
με τα απαραίτητα απολυμαντικά και αντισηπτικά που 
προβλέπουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Τα γκρουπ που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγο-
μελή, μέχρι 8 άτομα, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-

τητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αί-
τησης που θα καταθέσει ο πολίτης. Οι πολίτες που 
θα συμμετέχουν οφείλουν να συμμορφώνο-
νται με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ λόγω του 
κορονοϊού και μαζί με την αίτηση να καταθέ-
τουν συνημμένα βεβαίωση από ειδικό γιατρό, 
παθολόγο ή καρδιολόγο ότι είναι ικανοί να 
γυμναστούν. Τα προγράμματα στα οποία οι πολίτες 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είναι: 

- Pilates 
- Πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
- Αερόβιο πρόγραμμα και ενδυνάμωση
- Για μεγαλύτερες ηλικίες ασκήσεις διατάσεων και 

ευλυγισίας.
Σημειώνουμε ότι για να μπορείτε να συμμετέχετε 

στα προγράμματα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με: 
Αθλητικά παπούτσια και ρούχα, στρώμα γυμναστικής 
και ατομική πετσέτα.

Τέλος, τις αιτήσεις οι πολίτες μπορούν να καταθέ-
τουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου (υπόψη κ. 
Γιώργου Ανδρεάδη) και υπεύθυνο για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων είναι το γραφείο Αθλητισμού του 
δήμου Πάρου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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)

ΚΑΜΠΟΣ πωλείται αγροτεµάχιο 14 
στρέµµατα µε δυνατότητα δόµησης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 083 094

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται επιπλωµένα 
studios και διαµερίσµατα, από 
Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο 2021. 
Κατάλληλα για εκπαιδευτικούς. Τηλ. 
για πληροφορίες: 697 229 7557

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται µεζονέτα 98 
τ.µ. (κουζίνα, καθιστικό, 3 Υ/∆, 2 
µπάνια, 2 βεράντες µε θέα), πλήρως 
εξοπλισµένη και επιπλωµένη, από 
Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο. Πολύ 
καλή θέρµανση και αποθήκη για τους 
2 καλοκαιρινούς µήνες. Τιµή 450€, 
(συµπεριλαµβάνεται νερό και πάγιο 
ρεύµατος). Τηλ. 6983 784 763

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ενοικιάζονται 2 καταστήµατα 32 τ.µ. 
και 47 τ.µ. (δίπλα στο βενζινάδικο 
Aegean). Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στα τηλ. 6938 431 095, 

210 6533630

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ,
ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6973 
599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται δωµάτιο 
κοντά στο δηµαρχείο, για όλο το 
χρόνο, για ένα άτοµο. ∆ιαθέτει w.c., 
πολυκουζινάκι και wifi . Τηλ. 6945 
069 970

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 1ου 
ορόφου, 90 τ.µ. κατάλληλος για 
κατοικία ή για επαγγελµατική στέγη, 
3/χωρο, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, 
πρόσοψη στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο παραδοσιακού 
οικισµού, ενοικιάζονται 2 οικίες 
επιπλωµένες µε παραδοσιακά έπιπλα, 
50-65 τ.µ. για τη χειµερινή σεζόν 
ή και για όλο το χρόνο. Τηλ. 6944 
509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλησίον του Ναυτικού 
Οµίλου, διατίθεται διαµέρισµα προς 
ενοικίαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6936 501 107

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται επιπλωµένη 
οικία 45 τ.µ. για όλο το χρόνο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6974 211 515

∆ΡΥΟΣ ενοικιάζεται δυάρι µε 2 W.C., 
σαλόνι, κουζίνα, ένα υπνοδωµάτιο. 
Ανεξάρτητη παροχή νερού & 
ρεύµατος για όλο το χρόνο. Τιµή συ-
ζητήσιµη. Πληροφορίες 6977717884 
- 6977272991

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ζητούνται προς ενοικίαση 
από Έλληνα ιδιώτη, µε άµεση καταβο-
λή ενοικίων. Τηλ. επικοινωνίας: 6956 
766 793 και 6977 577 891

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ/ΑΠΟΘΗΚΗ/ΓΚΑΡΑΖ/
ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ζητείται προς 
ενοικίαση για όλο το χρόνο, 200 – 
400 τ.µ., µαζί µε διαµέρισµα, έξω 

από την πόλη, ήσυχο µέρος, ή ΣΠΙΤΙ
µε πολύ µεγάλο χώρο εργασίας. Τηλ. 
22840 23368

ΝΑΟΥΣΑ και στην ευρύτερη περιοχή, 
ζητείται για ενοικίαση µονοκατοικία ή 
µεζονέτα, µε 2 Υ/∆ και θέα θάλασσα 
απαραίτητα, χωρίς έπιπλα, για µακρο-
χρόνια µίσθωση. Τηλ. 6932 269 229

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθο-
πωλείο Ντίνα στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς, για µόνιµη απασχόληση 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 077 052

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το κατά-
στηµα ARSENIS DELICATESSEN στην 
Παροικιά. Επικοινωνία στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ζητείται από 
εταιρεία κλιµατισµού. Απαραίτητη η 
καλή γνώση της  Αγγλικής ή Γαλλικής 
γλώσσας, H/Y και η κατοχή  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. Επιθυµητή  
η προϋπηρεσία στον τοµέα ή πτυχίο 
µηχανολογίας. Πληροφορίες: Τηλ. 
22840 55273. Αποστολή βιογραφικών 
στο email paros@climatism.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ζητείται από κατασκευαστική εταιρία 
στην Παροικία. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών (θα εκτιµηθεί), 
Internet και MSOffi  ce (κυρίως Excel). 
Αποστολή βιογραφικών στο email : 
oikoparos@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσικής, Χηµείας και 
Προγραµµατισµού παραδίδονται, από 
πτυχιούχο του τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε Μεταπτυ-
χιακό στην Πληροφορική. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6976 746 004

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge 
και Michigan), κατ’ οίκον, (και online 
µέσω skype), όλα τα επίπεδα. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΠΛΑ 
πωλούνται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ψυγείο Candy, ηλεκτρική κουζίνα 
Elco, ξύλινο διακοσµητικό έπιπλο 
50εκ. Χ 1µ.ύψος µε ντουλάπι, 2 
καρέκλες ξύλινες τραπεζαρίας µε 
µαξιλάρι. Τηλ. για λεπτοµέρειες: 6936 
734 834

Η PCPGR ελληνική εταιρεία, 
αναλαµβάνει τη µελέτη, κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση οικιών σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Λογικές τιµές µε συνέ-
πεια παράδοσης. Ζητούνται οικόπεδα 
για αντιπαροχή. Τηλ.: 6942 798 728, 
6977 577 891, ώρες γραφείου.

Πωλούνται από κατασκευαστή τα εξής ακίνητα:
Περιοχή ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας
1. Μεζονέτα 183 τμ, τιμή 235.000€
2. Ισόγειο διαμέρισμα 170 τμ, 220.000€
3. Μονοκατοικία με πισίνα, γεώτρηση, ελιές, 353 τμ, 450.000€
4. Οροφοδιαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
5. Διώροφο σπίτι 200 τμ, μεγάλη θέα, τιμή 250.000€
6. Διαμέρισμα 68 τμ με σκεπαστή βεράντα 15 τμ, τιμή 65.000€
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας
7. Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
8. Διαμέρισμα 200 τμ, βεράντες με θέα το λιμάνι, τιμή 250.000€
Περιοχή ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
9. Διαμέρισμα 1ου ορόφου μεγάλες βεράντες με θέα Αντίπαρο, τιμή 125.000€
10. Διαμέρισμα ισογείου 70 τμ, βεράντες, τιμή 105.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ
11. Μονοκατοικία διώροφη με ξενώνα, πισίνα, κήπο, κοντά στη παραλία, 325 τμ, 
τιμή 480.000€
12. Ισόγειο διαμέρισμα 157 τμ με πισίνα, βεράντες με πέργκολες, κοντά στην παρα-
λία, τιμή 250.000€
13. Διαμέρισμα 1ου ορόφου 134 τμ, βεράντα με θέα, κοντά στην παραλία, τιμή 
220.000€
14. Οικόπεδο 650 τμ με Άδεια οικοδομής για 240 τμ συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48τμ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 250.000€
15. Μάγγανο διαμέρισμα 251 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 250.000€
16. Μάγγανο διαμέρισμα 118 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 150.000€
17. Μάγγανο ισόγειο διαμέρισμα 370 τμ, με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, τιμή 
400.000€
18. Κτήμα οικοδομήσιμο στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 στρέμματα, θέα προς Φάραγγα, 
2,5 χλμ από θάλασσα, τιμή 85.000€
19. ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τμ με κατοικία 85 τμ, με μύλο, πηγάδι, αποθήκη, πολ-
λές ελιές και άλλα οπωροφόρα, θέα το μοναστήρι Θαψανών και θάλασσα, 15 λεπτά 
από Παροικία, τιμή 125.000€
www.paroshomes.livadas.de, email: angellivada@yahoo.com, τηλ. 6932 285 768

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€

Βραβεύσεις παριανών παραγωγών
Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού τροφίμων και ποτών «Great Taste Awards 

2020», που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξαν βραβεύσεις σε παραγωγούς 
για τη διάκριση των προϊόντων τους.

Από την Πάρο βραβεύτηκαν:
- Άγγελος Πιτσίκαλης και Ελισάβετ Μπογιατζή, για το μέλι (Εκ Πακτίας) που πα-

ράγουν.
- Αλέξανδρος Παυλάκης, για τις μπίρες 56 isles Pilsner και 56 isles session IPA.
Ο αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαννετίδης για τις βραβεύσεις των παραγωγών του 

νοτίου Αιγαίου σημείωσε: «Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, αποτελεί 
μεγάλη πηγή αισιοδοξίας το γεγονός ότι οι παραγωγοί των νησιών μας παρα-
μένουν πιστά προσηλωμένοι στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των τοπικών 
προϊόντων τους, αξιοποιούν ευκαιρίες εξωστρέφειας, ανάδειξης και προώθησης 
της εξαιρετικής δουλειάς τους, στοχεύουν ψηλά και κατακτούν επάξια αξιόλογες 
βραβεύσεις. Η τυποποίηση των προϊόντων μας, η μεταποίηση και η διατήρηση της 
υψηλής διατροφικής τους αξίας, σε συνδυασμό με την ποιότητα και την τοπική 
γαστρονομική παράδοση, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την διασύν-
δεση του τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα». 

Ανακοίνωση
ΘΕΜΑ: 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πάρος: 29-09-2020

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 22 Οκτωβρίου 2020 ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
Πάρου, δημόσιος επαναληπτικός 3ος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκ-
μίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γρα-
φείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) 
χρόνια.

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

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης
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Ο βαρελάς
Ο βαρελάς ή βαρελοποιός ή βουτζάς παλαιότερα 

ήταν ο τεχνίτης που κατασκεύαζε ή επισκεύαζε βα-
ρέλια για την αποθήκευση του κρασιού και όχι μόνο. 
Έφτιαχνε όλα τα είδη των βαρελιών, κρασοβάρελα, νε-
ροβάρελα, τυροβάρελα, ξύλινα παγούρια (βουτσέλες), 
καρδάρες κ.α. 

Τα βαρέλια προορίζονταν για ιδιωτική χρήση, αλλά 
και για εμπορική, επαγγελματική χρήση, καθώς και για 
την μεταφορά των προς εξαγωγή προϊόντων. Στο νησί 
όταν λέμε για βαρέλια, συνήθως εννοούμε τα βαρέλια 
του κρασιού, μιας και η αμπελουργία και η οινοποίηση 
είναι ασχολίες που έχουν τις ρίζες τους από την αρχαι-
ότητα, γνωρίζοντας μεγάλη άνθηση.

Τα βαρέλια ποικίλουν στο ξύλο κατασκευής τους 
ανάλογα για τη χρήση που τα προόριζαν. Για το κρασί 
και τα ποτά ήταν δρύινα, από οξιά για το τυρί, από κέ-
δρο και έλατο ή πεύκο για το νερό. Χρησιμοποιούσαν 
όμως και το ξύλο καστανιάς που είναι καλό και σκληρό 
και γίνεται με αυτό γερό το βαρέλι, το έφερναν δε από 
τη βόρειο Ελλάδα. Αλλά και το ξύλο από δρυς, ήταν 
εισαγόμενο από την Ευρώπη, γιατί ήταν καλύτερης 
κατηγορίας και πιο ανθεκτικό, ενώ το ελληνικό ήταν 
κατώτερης ποιότητας. Το επάγγελμα του βαρελοποιού 
ήταν εποχιακό και εξαρτιόταν από την παραγωγή της 
κάθε χρονιάς σε σταφύλια, ενώ σήμερα γνώρισε την 
παρακμή καθώς το παραδοσιακό ξύλινο βαρέλι έδωσε 
την θέση του σε σύγχρονα υλικά και σε άλλες μορφές 
συσκευασίας.

Ένα βαρέλι αποτελείται από τις σανίδες του, τις λε-
γόμενες ντούγες ή δούγες που σχηματίζουν καμπυλω-
τό μέρος -το μπάζο- που είναι ο πάτος και τα στε-
φάνια. Στις ντούγιες δινόταν η κατάλληλη κλήση από 
την οποία εξαρτιόταν το μέγεθος και το σχήμα του 
βαρελιού. Το σχήμα του βαρελιού ήταν κόλουρου κώ-
νου, ώστε οι ντούγιες να κλειδώνουν στα στενά άκρα. 
Τις ντούγες τις έκαναν σχιστές, τσεκουράτες, ποτέ με 
το πριόνι για να μην ανοίγουν τα αγγεία τους και όταν 
μπει ο μούστος να τρέχει. Οι ντούγες είχαν μία αυλα-
κωτή πατούρα για να προσαρμόζονται σε αυτήν οι πά-
τοι του βαρελιού ώστε να κλείνουν καλά. Οι ντούγες 
ενώνονταν και συγκρατούνταν με τα σιδερένια στεφά-
νια τα οποία έμπαιναν σφιχτά γύρω από το βαρέλι για 
να το συγκρατούν. Ο πάτος κατασκευαζόταν από σανί-
δες που μεταξύ τους ήταν ενωμένες με δίμιτα καρφιά, 
δηλαδή εσωτερικά καρφιά, ώστε να μην έρχεται σε 
επαφή το κρασί με το σίδερο. Ο βαρελάς χρησιμο-
ποιούσε τον διαβήτη ή κουμπάσο για να σχεδιάσει το 

μπάζο του βαρελιού, δηλαδή τον πάτο. Έκοβε τα πε-
ριττά με το κατάλληλο πριόνι, το ξεγυριστάρι και στη 
συνέχεια πλάνιζε τον κύκλο, ώστε οι σανίδες να έχουν 
το ίδιο πάχος. Την περιφέρεια του πάτου πελεκούσε με 
την ταλιαδούρα για να πάρει το πάχος που έχει γίνει 
με τη γραδωτή στο εσωτερικό τοίχωμα του βαρελιού. 
Από το μέγεθος του πάτου υπολόγιζε πόσο κρασί θα 
χωρούσε το βαρέλι. 

Σειρά έχουν οι ντούγες και η κατασκευή τους. Με 
την ταλιαδούρα ή πελέκι, ο τεχνίτης πελεκούσε τις 
ντούγιες στα τέσσερα σημεία τους έως να πάρουν ένα 
σχήμα οβάλ. Έπειτα τις πήγαινε στην πλάνη για να τις 
πλανίσει. Ο σκοπός ήταν να τις πλανίσει, έτσι, ώστε, 
να εφάπτεται η μία ντούγια με την άλλη στη σειρά και 
να μην αφήνουν κενά. Ζέσταινε τη ντούγια στη μέση, 
λύγιζε εύκολα και αμέσως την έβαζε ανάμεσα σε καρ-
φωμένα σε τοίχο παλούκια για να πάρει, καθώς θα 
κρύωνε, το σχήμα που ήθελε. Βασικά η σανίδα κύρτω-
νε και έτσι θα σχημάτιζε το κοίλο του βαρελιού. Αυτός 
ο τρόπος με το ζέσταμα και το κύρτωμα έπρεπε να 
γίνει για όλες τις ντούγιες, οι οποίες αφού κρύωναν 
στα δυνατά αυτά καρφιά έπαιρναν το σχήμα του κα-
μπυλωτού ξύλου και όλες μαζί, πλάι η μία στην άλλη, 
θα σχημάτιζαν το βαρέλι. 

Ο βαρελοποιός είχε και συνεργασία με τον σιδερά, ο 
οποίος του έφτιαχνε τα στεφάνια για να δέσει το βαρέ-
λι του. Κατάλληλα στεφάνια ανάλογα με το πάχος που 
ήθελε να έχει το βαρέλι. Κάθε στεφάνι έχει και το δικό 
του όνομα. Το πάνω που έμπαινε στο βαρέλι λεγόταν 
κεφαλάρι, το δεύτερο σεκόντο, το τρίτο φινταμέντο 
και το τέταρτο βραέρι, αν έβαζαν και άλλα στεφάνια 
αυτά δεν είχαν όνομα. Βέβαια τα στεφάνια τοποθε-
τούνται συμμετρικά. Σχεδόν όλοι οι βαρελοποιοί είχαν 
και βοηθούς, γιατί είναι δύσκολο να τοποθετήσει μό-
νος του ένας όλα αυτά τα ξύλα μαζί με τα στεφάνια, 
δηλαδή να στήσει ένα βαρέλι. Έχοντας ένα στεφάνι 
στην αρχή για να γίνει το στήσιμο, τοποθετούσαν την 
πρώτη ντούγα έπειτα δίπλα της την άλλη και συνέχι-
ζαν να κολλούν τις ντούγες ακολουθώντας το κυκλι-

κό του στεφανιού και έτσι συμπληρώνονταν ο γύρος 
του βαρελιού. Ανάμεσα στις δύο ντούγιες έβαζε ψαθί, 
όπως αυτό που χρησιμοποιούσαν οι καρεκλάδες, που 
με το βρέξιμο φούσκωνε και έκλεινε τα κενά. Έβαζε 
τον πάτο και χάραζε μια στρογγυλή αυλακιά στο κάτω 
μέρος της σανίδας ως υποδοχή για να στερεώνονται 
καλύτερα και να δένουν μεταξύ τους. Όταν έφτανε 
στο πάνω μέρος πριν καλά βάλει το τελευταίο στεφάνι 
έβαζε και τον άλλο πάτο και χτυπώντας το στεφάνι 
έσφιγγε, «δενόταν» το βαρέλι. Το βαρέλι ήταν έτοιμο. 
Τελευταία του έκανε μια τρύπα στο κάτω μέρος του 
μπάζου για να τοποθετήσει την κάνουλα. Στο πάνω 
μέρος από την κάνουλα άνοιγε τον πύρο, που ήταν 
χρήσιμος για να δοκιμάζει το κρασί, χωρίς να ανοίγει 
το βαρέλι. Σε μια πλευρά του βαρελιού ανοιγόταν μια 
καλή τρύπα για να μπορεί να γεμίζει το βαρέλι. Αφού 
τελειώσει το βαρέλι για να γίνει όμορφο χρειάζεται το 
φινίρισμα, το οποίο γίνεται με μια στρογγυλή πλάνη 
για να γίνει λείο.

Βαρέλια συναντούσαμε σε όλες τις κατοικιές, στα 
υπόγεια των σπιτιών, στα κελάρια, στα μπακάλικα, 
στις ταβέρνες, στα οινοποιία, στα μεταφορικά καΐκια 
που φόρτωναν από τα οινοποιεία σε τεράστια βαρέ-
λια πεντακοσίων οκάδων τα λεγόμενα «μπόμπες» για 
να μεταφέρουν το μούστο εκτός νησιού. Λίγο πριν την 
εποχή του τρύγου τα βαρέλια κάνανε παρέλαση στην 
παραλία, που τα πήγαιναν για να τα καθαρίσουν και να 
τα βρέξουν για να σφίξουν οι ντούγες. 

Αναλογίζοντας το παρελθόν, τα χρόνια τα δύσκολα, 
να θυμηθούμε βαρελάδες που αναφέρονται σε εκλογι-
κούς καταλόγους. Στις Λεύκες οι Νικόλαος Καντιώτης, 
Μάρκος Μοστράτος, Μάρκος Ζουμής. Στη Μάρπησσα 
οι Ιωάννης Άγουρος, Γεώργιος Τζότης. Στη Νάουσα οι 
Ιωάννης Ευριπιώτης, Στέφανος Κύπριος. Στην Παροι-
κιά οι Δομένικος Βέτας, Ιωάννης Γάτος, Ηλίας Τσαμα-
ζής, Νικόλαος Τσουκαλάς (1895), Πέτρος Καρποδίνης 
(1903), Κωνσταντίνος Καρποδίνης (1928). 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Εφηβική 
κατάθλιψη | 
συμπτώματα 
αυτοκτονίας 
Τα σημάδια 
που δεν πρέπει 
να αγνοούμε

Υπάρχουν κάποια παιδιά, πιο ευαίσθητα, ντροπαλά 
και εσωστρεφή, εξίσου όμως αθώα όπως όλα τα υπό-
λοιπα, που ενηλικιώνονται, πριν εξαργυρώσουν την 
ανεμελιά της πρώτης ποίησης, που γερνούν τιθασεύ-
οντας συναισθήματα πιο διατρητικά από όσα αντέχει 
η αδοκίμαστη ψυχή τους και που το μυαλό τους τυ-
φλώνεται στην ανελέητη αντηλιά της φιλαυτίας των 
ενηλίκων.

Υπάρχουν παιδιά, που μέμφονται τον εαυτό τους για 
το γκρίζο της κοινωνίας και που στο ψηφιδωτό των 
αναμνήσεών τους λείπει η στοργή, η τρυφερότητα, η 
ανάληψη ευθυνών και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητάς 
τους. Μερικά από αυτά γίνονται αργότερα χρήστες 
ουσιών. Άλλα χαρακτηρίζονται από εμβριθείς ειδικούς 
ως ελλειμματικά, παραβατικά ή με συναισθηματικές 
διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Κάποια αυτο-
κτονούν.

Στα παιδιά αυτά, που δεν είναι σαν τα άλλα, η μα-
τιά τους δέεται για ερμηνείες που δε δόθηκαν και η 
σκέψη μετατρέπεται σε κολαστήριο ονείρων, που λιγο-
ψύχησαν. Ένας επιπόλαιος και αστόχαστος λόγος, κά-
ποιο χονδροειδές αστείο, η αδιαφορία, η σφοδρότητα 
μιας κριτικής, η έλλειψη κατανόησης, η γνώμη των 
άλλων, η σκληρότητα, ο αναίτιος ανταγωνισμός στο 
σχολείο, αλλά ακόμα και η μοναξιά, η αποξένωση και 
η αυτοεκτίμηση, που χτίστηκε σε σαθρά θεμέλια, μπο-
ρεί να γίνουν αιτίες εσωτερικού θρήνου και πένθους. 
Στις παιδικές τους εμμονές παρασιτεί η χαρά, που δεν 
κερδήθηκε όταν έπρεπε και ενεδρεύει η λάθος στιγμή, 
που επικύρωσε την ανυπέρβλητη ματαίωση. Απαγο-
ρευτικό και άκαμπτο υπερεγώ, αγάπη που αδιάλλακτα 
παζαρεύται για να διασωθεί και φαντασία που βαλτώ-
νει στο ανέφικτο. Το σκηνικό του δράματος έχει στηθεί 
αθόρυβα και οι θεατές του ανυποψίαστοι συναινούν 

στο απροσδόκητο κλείσιμο 
της αυλαίας.

Τα παιδιά αυτά, που το χα-
μόγελό τους κέρωσε για να 
μοιάσει στην κούκλα, στην 
οποία κάποτε εκμυστηρεύ-
θηκαν τη θλίψη τους, που η 
κραυγή τους δε βρήκε ήχο 
να εκφραστεί, αλλά θόλωσε 

τις νερομπογιές, με τις οποίες ζωγραφίστηκε η οδύ-
νη, δεν μεγάλωσαν αναγκαστικά διαφορετικά από τα 
άλλα. Ανατράφηκαν και αυτά στα απομεινάρια του θε-
σμού της οικογένειας, μυήθηκαν στην υποκουλτούρα 
του νεοφιλελευθερισμού και της αστικής ιδεολογίας, 
θήλασαν την ανημποριά και την έλλειψη φαντασίας 
των γονιών να προσφέρουν το αλησμόνητο, το συναρ-
παστικό και το μοναδικό. Εμποτίστηκαν από τις άχρη-
στες λοιδορίες ενός ανάπηρου εκπαιδευτικού συστή-
ματος και χάραξαν στο θρανίο τους τα ιερογλυφικά 
μιας απόγνωσης, που κανείς δεν αποκρυπτογράφησε. 
Και μερικά βίωσαν πολύ νωρίς την κακοποίηση, την 
παραμέληση και τη σεξουαλική διαστροφή.

Τα σημάδια μιας επικείμενης απόπειρας αυτοκτονίας 
στους εφήβους είναι δύσκολο να διαβαστούν, επειδή 
απαιτούν υπομονή, άσβεστο ενδιαφέρον, συναισθημα-
τική νοημοσύνη, γνώση, αλλά κυρίως την βεβαιότητα 
πως κάθε παιδί είναι μοναδικό, δημιουργεί τις δικές 
του αξίες, που δεν μοιάζουν απαραίτητα με αυτές που 
τα φερέφωνα της καθεστώσας τάξης επιχειρούν να 
εμφωλεύσουν. Ο έφηβος δομεί μία δική του πραγματι-
κότητα, όπου όλα εμπεριέχουν τη γοητεία και τον κίν-
δυνο του πρωτόγνωρου. Η εμπειρία δεν έχει αποκτη-
θεί και ο υποθετικός συλλογισμός, το πολύτιμο αν, που 
εκτοξεύει την προσωπικότητα πέρα από το εδώ και 
τώρα, ανακατασκευάζει αλήθειες, δοκιμάζει εναλλα-
κτικές και κρίνει τα αυτονόητα. Όλα είναι υπό αίρεση. 
Ακόμα και ο θάνατος δεν είναι αμετάκλητος. Ο εαυ-
τός μεταβάλλεται καθημερινά, το προσωρινό φαντά-
ζει αιώνιο, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις έχουν 
νόημα μόνο όταν θωπεύουν το ακραίο. Η πληθώρα 
των θυμικών διακυμάνσεων, η ανεξέλεγκτη υπερευ-
αισθησία, η ροπή προς τη σύγκρουση και την αμφι-
σβήτηση μπερδεύουν τα άτομα, που θα μπορούσαν 
να διακρίνουν μία επικείμενη απόπειρα αυτοκτονίας. 
Γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς και φίλοι αποδίδουν 
τη μεταβλητότητα των συναισθημάτων στην εφηβεία 
και αγνοούν τον κώδικα και την ιδεοληψία της κατα-
θλιπτικής λαίλαπας:

- Απόσυρση από δραστηριότητες, που πριν έδιναν 
ευχαρίστηση

- Σταδιακή πτώση της απόδοσης στο σχολείο και 
προβλήματα συμπεριφοράς

- Αδιαφορία για τους φίλους και τη διασκέδαση

- Απομόνωση πέρα από το συνηθισμένο
- Αδυναμία προσοχής
- Συχνή αναφορά στο θάνατο και ενασχόληση με 

λογοτεχνία ή μουσική σχετική με αυτοκτονίες
- Προσπέλαση ιστοσελίδων, που περιγράφουν τρό-

πους αυτοχειρίας ή θανάτους
- Μοίρασμα των αγαπημένων παιχνιδιών, βιβλίων, 

DVD κλπ σε άλλους
- Ενοχικές εκφράσεις, εγώ φταίω για όλα, οι γονείς 

μου θα ζούσαν καλύτερα αν δεν υπήρχα, όλοι οι καυ-
γάδες γίνονται εξαιτίας μου, εγώ ευθύνομαι για το δι-
αζύγιο, εμένα δεν με αγαπάει κανείς, δεν θα είμαι πια 
πρόβλημα, σε λίγο όλα θα τελειώσουν, κανείς δε με 
καταλαβαίνει, όλα είναι μάταια

- Φαντασίωση της κηδείας τους και του πόνου, που 
θα προκαλέσει στα αγαπημένα πρόσωπα, που το πλή-
γωσαν. Η αυτοκτονία στους εφήβους είναι εκδίκηση

- Αδιαφορία για την εξωτερική εμφάνιση και καθα-
ριότητα

- Διαταραχές ύπνου και φαγητού
- Απρόκλητη επιθετικότητα και κλάμα
- Πλήξη και ατονία
- Έλλειψη θετικής αντίδρασης σε επαίνους
- Τάση για αυτοτιμωρία και ενέργειες που προκα-

λούν πόνο π,χ. τρύπημα σώματος
- Παράξενες σκέψεις και εμμονές, αμφιθυμία, υστε-

ρικά γέλια, εκρήξεις θυμού
- Συγγραφή σημειωμάτων αυτοκτονίας
- Έντονο ενδιαφέρον για το μέσο και τα υλικά της 

απόπειρας
- Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, καθάρισμα δωματίου 

και προσωπικών αντικειμένων
- Ξαφνική ευδιαθεσία μετά από μία περίοδο κατά-

θλιψης
- Παράπονα για πόνους, κεφαλαλγίες κλπ, που τις 

περισσότερες φορές δεν υφίστανται

Ο έφηβος, που έχει τα παραπάνω συμπτώματα δε 
θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει απαραίτητα. Όμως 
δεν πρέπει για κανένα λόγο να αγνοηθεί, ακόμα κι αν 
χρησιμοποιεί την απειλή της αυτοχειρίας του για χει-
ριστικούς λόγους. Η παραπομπή σε ειδικό είναι επιβε-
βλημένη, όπως και η άμεση πρόκληση συζήτησης για 
τις προθέσεις του. Οι αυτοκτονίες των εφήβων έχουν 
δεκαπλασιασθεί, όπως και τα κρούσματα κακομετα-
χείρισής τους, ενώ η παθογένειά αυξάνεται μέσω της 
μίμησης νοσηρών προτύπων, της αποξένωσης των γο-
νέων και των ευδαιμονιστικών ιδανικών.

Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ήττα για την 
κοινωνία μας και ευτελισμός των αξιών της.

Ευστράτιος Παπάνης 
Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας 

πανεπιστημίου Αιγαίου

Μείωση ΔΕΥΑ;
Τα πάνω κάτω στη λειτουργία των ΔΕΥΑ ετοιμάζεται 

να φέρει η κυβέρνηση βάζοντας ακόμη λουκέτο σε αρ-
κετές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Μία μικρή γεύση όσων αναμένεται να ακολουθή-
σουν έδωσε στα Γιάννινα ο Γενικός Γραμματέας Συντο-
νισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφά-
κος, ο οποίος συμμετείχε σε ημερίδα για την διαχείριση 
των αποβλήτων.

Ο κ. Γραφάκος είπε: «Οι 118 ΔΕΥΑ που λειτουρ-
γούν στην χώρα είναι πολλές και αυτό το σύστημα 

δεν πρόκειται να κρατηθεί», προαναγγέλλοντας τη 
λήψη μέτρων με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί ως 
τον Οκτώβριο και θα αντιμετωπίζει παθογένειες που 
χρονίζουν. «Θα σπάσουμε αυγά με τις ΔΕΥΑ… τις 118 
θεωρήστε τες παρελθόν» είπε χαρακτηριστικά… 

Ακόμα, ο κ. Γιατράκος είπε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός, είτε θα καταργηθεί είτε θα συγχωνευτεί με 
κάποια ή κάποιες άλλες όμορων περιοχών και επικα-
λέστηκε την κοινή λογική, η οποία πρέπει να διέπει τη 
λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. «Όσες ΔΕΥΑ πα-
ραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν τη διαχειριστική 
επάρκεια, για να υλοποιούν τις μελέτες και να αναλά-
βουν τη λειτουργία των μονάδων», είπε.

«Θα βάλουμε τέρμα στην ανάδειξη αναδόχων με τε-

ράστια έκπτωση, στην κακή εκτέλεση των έργων και 
στον πλημμελή έλεγχό τους. Η συνεργασία με τον ιδι-
ωτικό τομέα δεν πρέπει να είναι ταμπού», πρόσθεσε.

Τέλος και πάντα σύμφωνα με τον Γ.Γ. Συντονισμού 
και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκο (σημειώνου-
με ότι ο ίδιος δεν έχει καμία θεσμική εκπροσώπηση 
για το θέμα των ΔΕΥΑ καθώς αυτές υπάγονται στο 
υπουργείο Εσωτερικών που είναι το μόνο αρμόδιο 
υπουργείο για θεσμικές αλλαγές στον χάρτη των 
ΔΕΥΑ), είναι η κοινή διαπίστωση, ότι πολλές ΔΕΥΑ 
δεν έχουν τη διαχειριστική επάρκεια και ικανότητα και 
ως εκ τούτου είναι αδύνατο να υλοποιήσουν μελέτες, 
έργα, συντηρήσεις και να ελέγχουν τη λειτουργία των 
μονάδων.
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Δρόμος 
Πούντας | 
Ανευθυνότητα…

Σχετικά με τον δρόμο στην Πούντα (πριν το ξε-
νοδοχείο «Holliday»), για το οποίο τόσα αρνητικά 
σχόλια έχουν γίνει, πραγματικά σταματάει ο νους 
με την ανευθυνότητα των Αρχών του τόπου μας.

Ο δρόμος είναι μία «πηγή» για αναφορά ατυ-
χημάτων από τη στιγμή που ο κυματισμός τους 
χειμερινούς και όχι μόνο μήνες, έχει ως απο-
τέλεσμα τα θαλασσινά νερά να φτάνουν στην 
άσφαλτο και έτσι να αναγκάζονται οι οδηγοί (για 
να τα αποφύγουν) να βγαίνουν στο αντίθετο ρεύ-
μα κυκλοφορίας.

Το θέμα ούτε νέο είναι ούτε άγνωστο στις Αρ-
χές Πάρου και Αντιπάρου. Αφήνω στην άκρη ότι 
κατά καιρούς έχουν γίνει αναφορές από φορείς 
–όπως το ΚΤΕΛ Πάρου από το 2018- και πολ-
λούς άλλους. Τελευταία αναφορά έγινε από έναν 
πολίτη της Αντιπάρου, ο οποίος με το δίκιο του 
ζητάει λύση και εγκαλεί εκείνους που είναι θεα-
τές της κατάστασης.

Από την άλλη -και εδώ είναι τα άλλα ωραία- η 
δημοτική Αρχή της Πάρου (κάτω από το τραπέζι), 
«ψιθυρίζει» ότι ο δρόμος ανήκει στις αρμοδιότη-
τες της Περιφέρειας και άρα η ευθύνη είναι του 
επαρχείου. Είναι γνωστή αυτή η τακτική… Όταν 
οι δρόμοι έχουν προβλήματα η ευθύνη βαραίνει 
το επαρχείο και όταν γίνονται έργα στους δρό-
μους, αυτό είναι αποτέλεσμα της δημοτικής Αρ-
χής… Πηγαίνοντας δε προ ημερών στις Λεύκες 
και περνώντας στον δρόμο που αυτή την εποχή 
γίνονται έργα από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, φί-
λος μου ορκιζόταν ότι το έργο είναι του δήμου, 
όπως του είπε «κάποιος από τον δήμο» όπως 
μου έλεγε.

Βέβαια, εκτός από τον δήμο Πάρου, που επί 
χρόνια «κρύβεται» για τις ευθύνες του στον συ-
γκεκριμένο δρόμο, πρέπει να γράψουμε ότι δεν 
είναι ο μόνος… Ευθύνες υπάρχουν διαχρονικά και 
στο λιμενικό ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, όπως 
φυσικά και στον δήμο Αντιπάρου. Ο οποίος, δή-
μος Αντιπάρου, πετάει κι αυτός το μπαλάκι στην 
Πάρο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο δρόμος 
στο δικό του δήμο, αλλά «στο απέναντι νησί». 
Προφανώς ο δήμος Αντιπάρου «δεν γνωρίζει» 
ότι τον δρόμο της Πούντας τον χρησιμοποιούν 
κατά κόρον οι δικοί του δημότες… Και, φυσικά, 
τυπικά, έχει δίκιο, αλλά δεν έχει δίκιο επί της 
ουσίας, αφού εννοείται ότι ενδιαφέρεται για τα 
συμφέροντα των δημοτών του. Με την ίδια λογι-
κή όταν υπάρχουν προβλήματα μετακίνησης των 
πολιτών της Πάρου προς τον λιμένα Πειραιώς 
ο δήμος του νησιού μας δεν πρέπει να επέμβει, 
διότι ο λιμένας Πειραιώς βρίσκεται στον εκεί 
δήμο… Αφήνω στην άκρη τις διαχρονικές ευθύ-
νες του δήμου Αντιπάρου στο λιμενικό Ταμείο, 
στον οποίον συμμετέχει με μέλη του στο Δ.Σ.. 
Αλήθεια μπορεί να μας επιδείξει τις επίσημες πα-
ρεμβάσεις των δικών του συμβούλων;

Τέλος και για να ολοκληρώσουμε με την ιστο-
ρία. Πρέπει να βρεθεί μία λύση. Όλα τα άλλα εί-
ναι «κουβέντες του αέρα».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Προς 
οδηγούς…

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου με ανακοίνωσή της ζητάει την προσοχή των 
οδηγών στους δρόμους και δίνει τις παρακάτω συμ-
βουλές:

- Ως οδηγοί να σέβεστε όλους τους χρήστες του 
δρόμου. 

- Αποφύγετε να κλείνετε τις διαβάσεις πεζών, τις 
εισόδους σε κτήρια και σχολεία και μην παρκάρετε 
πάνω στα πεζοδρόμια για να μην παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία των πεζών καθώς και στις ράμπες διά-

βασης ΑμεΑ. 
- Όταν διέρχεστε έξω από παιδικούς σταθμούς, νη-

πιαγωγεία, σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα όπου 
κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και μι-
κρά παιδιά, να οδηγείτε με αυξημένη προσοχή και μι-
κρότερη ταχύτητα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται 
οι περιπτώσεις ατυχήματος. 

- Να αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία και ευγένεια τις 
προκλήσεις στο δρόμο. Είναι αρετές που θέλουμε όλοι 
να έχουν τα παιδιά μας. Έρευνες μάς δείχνουν ότι η 
οδική συμπεριφορά των γονιών, έχει ισχυρή επίδραση 
στη μετέπειτα οδική συμπεριφορά των παιδιών.

- Η συμπεριφορά σας αποτελεί πρότυπο για τα παι-
διά σας, γιατί βλέπουν, ακούν και μιμούνται. Συμπερι-
φερθείτε με ευγένεια και υπομονή είτε ως πεζοί είτε 
ως οδηγοί για να κάνουν και τα παιδιά σας το ίδιο.

Η νέα 
γλώσσα του 
σώματος

 Πάνω από 60% των πληροφοριών που λαμβά-
νουμε από έναν συνομιλητή μας, ανήκουν στη γνω-
στή μας μη λεκτική επικοινωνία. Τα συναισθήματα 
εκφράζονται πιο έντονα μέσω των κινήσεων των 
χεριών μας, τις συσπάσεις του προσώπου μας, τη 
στάση του κορμιού μας, ακόμη και τον τρόπο που 
τοποθετούμε τα πόδια μας. Με τη γλώσσα του σώ-
ματος στέλνουμε μηνύματα, μη λεκτικά, ψυχολογι-
κής κατάστασης, υποσυνείδητα και αυτόματα.

Η πανδημία και τα φυσικά επακόλουθα των πρω-
τοκόλλων υγείας, άλλαξαν και τη γλώσσα του σώ-
ματος. Η μάσκα δυσχεραίνει πλέον τη μη λεκτική 
επικοινωνία του προσώπου. Η νέα γλώσσα του σώ-
ματος περιλαμβάνει φιλάκια νοερά και από μακριά 
και πάνω από τη μάσκα, χαιρετισμός από κοντά με 
γροθιές και αγκώνες, από απόσταση δια ανατάσε-
ως του δεξιού χεριού σε ορθή γωνία, το χέρι στην 
καρδιά για εγκάρδιο χαιρετισμό-ευχαριστώ θερμά-
τιμή μου, αγκαλιά σύμφωνα με το γυμναστικό πρό-
σταγμα- στοιχηθείτε και ερωτικές περιπτύξεις μετά 
προσοχής και αποστάσεων.

Αυτά και άλλα πολλά επιτάσσουν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, απόρροια της επιδημίας και τα 
“πάντα” όλα στη γλώσσα του σώματος αλλάζουν. 
Παραμένουν σε ισχύ, οι συσπάσεις του άνω μέρους 
του προσώπου, για ενδείξεις όπως, άστραψε και 
βρόντηξε, γυαλίζει το μάτι του, μου κρατάει μού-
τρα! Από την απλή χειραψία, μέχρι τον εγκάρδιο 
εναγκαλισμό όπως και κάθε κοινωνική ζύμωση, δια 
της ζώσης συμμετοχής υπόκεινται σε περιορισμούς. 
Σε γάμους, κηδείες, μνημόσυνο, διαδηλώσεις, προ-
εκλογικές συγκεντρώσεις και σε κάθε είδους συνα-

θροίσεις, μετρημένοι στα δάκτυλα!
Μια ακόμη δυσκολία, στο να παίρνουμε και να 

στέλνουμε μηνύματα με εκφράσεις του προσώπου, 
επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας , να βλέπουμε το 
χαμόγελο που σκάει στα χείλη, ζεσταίνει το βλέμμα 
και πολλάκις, δίνει το «πράσινο φως» για τα πε-
ραιτέρω. Τα μη λεκτικά σήματα έχουν περιοριστεί 
και έχει δυσκολέψει ακόμη και η αποκωδικοποίηση 
των νέων εκφράσεων του προσώπου, με αποτέ-
λεσμα να μη γνωρίζουμε, αν προέρχονται από τη 
δυσφορία της μάσκας ή από τα λεγόμενα μας! Και 
δυστυχώς, δεν έχει ακόμη γραφτεί κι ένα εγχειρίδιο 
με θέμα «η νέα γλώσσα του σώματος» για να ξέ-
ρουμε πως την διαβάζουμε!

Οι ειδικοί στα θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς 
συνιστούν, να αξιοποιούνται πλέον, τα μη λεκτικά 
σήματα, των χεριών, στάσης του σώματος και τα 
μάτια. Χέρια μακριά από το σώμα δείχνουν αυτο-
πεποίθηση και ειλικρίνεια. Χέρια σταυρωμένα δεί-
χνουν άμυνα και αυτοπροστασία, χέρια που κρατά-
νε το κεφάλι, μπροστά, περνάνε μηνύματα φόβου, 
απόγνωσης, αδυναμίας, ενώ χέρια που αποτελούν 
«μαξιλάρι» κεφαλιού σημαίνουν άνεση, αδιαφορία, 
τεμπελιά, ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση.

Νευρικές κινήσεις χεριών και ποδιών, άγγιγμα 
προσώπου, παιχνίδι με τα μαλλιά, δείχνουν αμη-
χανία, βαρεμάρα ή ακόμη και νευρικότητα που θα 
φέρει πιθανή έκρηξη. Το άλλοτε γνωστό μήνυμα 
ψεύδους με το ξύσιμο της μύτης, δεν θα το δούμε 
εύκολα, λόγω μάσκας. Έχει αντικατασταθεί από το 
κοίταγμα του άλλου, πάνω ή κάτω, για να αποφύγει 
να αποκαλυφθεί.

Μια καλή τακτική είναι να κρατάτε το βλέμμα του 
συνομιλητή σας, για αρκετή ώρα χαμογελώντας 
«ηχητικά» και δείχνοντας την έγκριση σας, στα λε-
γόμενα του. 

Στο φλερτ, η στάση του σώματος της γυναίκας, 
δείχνει και την επιθυμία της. Αν ο κορμός του σώ-
ματος της είναι στραμμένος προς τη μεριά του 
άντρα, τότε σίγουρα το πρώτο βήμα της «επιτυχί-
ας» έχει γίνει. Αν τρίβει το μάτι της, όσο της μιλάτε, 
καλύτερα να στοχεύσετε  αλλού! Η εστία του ενδι-
αφέροντος του, είναι σε άλλο πρόσωπο!

Με μάσκα ή χωρίς, με χειραψία ή χωρίς, μάθετε 
να διαβάζετε τη γλώσσα του σώματος του συνομι-
λητή σας σαν εξπέρ. Θα σας χρειαστεί!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου




