
Μ. Κωβαίος: «Χτίζουμε το μέλλον 
της Πάρου με την υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής»

» σελ. 7-10

LAST SEASON!

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

-50%
ΠΑΡΟΙΚΙΑ   /   ΤΗΛ.: 22840 21333
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GYROMANIA

DELIVERY SERVICE
2 2 8 40 2 8008

6 9 7 1 7 0 6 7 1 7

6 9 4 4 1 7 6 8 6 6

ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 24:00
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
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Σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:
Γεώργιος Ιωάννου Σκανδάλης (στρατιώτης). 

Διεύθυνσις: Έμπεδα Πεζικού 2ας Μεραρχίας-Μακεδο-
νίας, 11ον Τάγμα, 3ου Λόχου. Τ.Τ. 902. Απεβίωσεν 
εις Μ. Ασία από καλπάζουσα πνευμονία μετά από 
πολύωρη μάχη στη Λίμνη «Μαρμαρά» περιοχής 
Μαγνησίας. Μαρτυρία: από Νικ. Ευσταθ. Σκανδάλη 
(ανιψιό του).

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 544

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

Από τη σημείωση στο κάτω μέρος της φωτογραφίας: 
Πρώτος από αριστερά: Πέτρος Κων/νου Μπιτζη-

λαίος έπεσε σε συμπλοκή ληστοανταρτών (Τούρκων) 
εις το χωρίον Φάτα (;) Μαγνησίας-Μ. Ασίας 
την 18ην Νιεμβρίου 1019. (Σημείωση του γράφοντος: 
Ήταν πρώτος ξάδελφος της μακαρίτισσας της μάνας 
μου)

Οι άλλοι δυο, άγνωστοι, όμως από Λεύκες σίγουρα.

Έπεσαν υπέρ 
πατρίδος

(Μέρος 5ο)
Οι φωτογραφίες των πεσόντων:

Από τη σημείωση στο κάτω μέρος της φωτογραφίας: 
Βασίλειος Θεοδώρου Παντελαίος εκ κακουχι-
ών του πολέμου 1 Αυγούστου 1920. 

Από τη σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:
Γεώργιος Δ. Xανιώτης (Καρακατσάνης) κλά-

σεως 1907, έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων 
εις Χίον την 16 Νοεμβρίου 1912. Τα στοιχεία από 
το πίσω μέρος της παλιάς φωτογραφίας, από Αντώνιο 
Ραγκούση (Γαληνό).

Από τα αναγραφόμενα στοιχεία επί της φωτογρα-
φίας:

Ιάκωβος Περούλη Χανιώτης, Δεκανεύς, απεβί-
ωσεν εν αιχμαλωσία εις Ουσάκ Μ. Ασίας τον 
Μάρτιον του 1923. Το πίσω μέρος της φωτογραφί-
ας, γράφει: Αφιόν Καραχισάρ 8 Ιουλίου 1922. (Σημεί-
ωση γράφοντος: Πρόκειται ίσως, για τον μπάρμπα του 
Λυκούργου, που τον αναφέρει στην παραπάνω πρώτη 
επιστολή του, ως Γ. Χανιώτη, εκ παραδρομής αντί Ι. 
Χανιώτη, δεδομένου ότι στις Λεύκες ο ΄Ιάκωβος προ-
φερόταν Γιακουμής).

Ας είναι αιωνία η μνήμη των Λευκιανών που, περι-
φρονώντας τον θάνατο, αγωνίστηκαν υπέρ πίστεως 
και πατρίδος, με απαράμιλλη ανδρεία, γενναιότητα, 
και αυταπάρνηση στα πεδία των μαχών, και έχυσαν το 
αίμα τους για την παντοτινή δόξα και ελευθερία της 
Πατρίδας.

Και η πατρίδα, τους ευγνωμονεί: 
«Πνοές κι αν πλανάστε σ’ άλλη ζωή,  
λείψανα κι αν κοιμάστε,
σας λειτουργώ στη δόξα μου.  
Μακαρισμένοι να ’στε!...».

(Από το ποίημα του Κ. Παλαμά «Η πατρίδα στους 
νεκρούς της».

Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση / 
πρόταση στον «Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών της 
Αθήνας», στο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο, στον Πολι-
τιστικό Σύλλογο των Λευκών (ΜΕΕΑΣ – ΥΡΙΑ) και σε 
κάθε Λευκιανό, πέρα από τις ποικίλες εκδηλώσεις που 
γίνονται κάθε χρόνο την περίοδο του καλοκαιριού στο 
χωριό μας, να καθιερωθεί μια μέρα του χρόνου σαν 
Ημέρα Μνήμης και τιμής στους νεκρούς των πολέμων 
Λευκιανούς, με την τέλεση ετήσιας επιμνημόσυνης δέ-
ησης στον χώρο του Ηρώου (Πλατεία Αρετής των Λευ-
κιανών) και την πραγματοποίηση και άλλων, συναφών 
προς την Ημέρα, δραστηριοτήτων.

Έχουμε εθνικό καθήκον να μη λησμονούμε τους 
ήρωες, πού έδωσαν το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, 
στον αγώνα για τη δόξα της πατρίδας και που χάρη στη 
δική τους θυσία, ζούμε και αναπνέουμε τον μυροβόλο 
αέρα της ελευθερίας σε τούτη εδώ τη δοξασμένη, υπε-
ρήφανη και ευλογημένη χώρα.

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς



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



4 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020Ειδήσεις

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

Εκπαιδευτές 
ενηλίκων 

Το αυτοδιοικητικό Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς, απευθύνει πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμ-
βασης έργου με εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο 
των έργων «Δράσεις, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 
κατάρτισης στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες» με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το ΚΕΚ προετοιμαζόμενο για νέες εκπαιδευτικές 

δράσεις (2020-2021) καλεί όλους όσοι ενδιαφέρο-
νται να παράσχουν εκπαιδευτικό έργο να δηλώσουν 
έγκαιρα την διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους να 
συνδράμουν με τις γνώσεις και την εξειδίκευση τους 
σε αυτή τη νέα εκπαιδευτική περίοδο η οποία θα ξεκι-
νήσει στα μέσα Οκτωβρίου 2020. 

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι: Εργασιακό περι-
βάλλον-Ανθρώπινο δυναμικό, Διοίκηση προσωπικού, 
Εκπαίδευση προϊσταμένων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
τομέα, Ενδυνάμωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, Εκ-
παίδευση παροχής πρώτων βοηθειών, Προστασία Πε-
ριβάλλοντος, Βελτίωση δεξιοτήτων ΑΜΕΑ, Ασφαλής 
Οδήγηση, Σωματική και ψυχική υγεία, Ξένες γλώσσες, 
Τουριστικά Επαγγέλματα, Πληροφορική, Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο, Γαστρονομία, Παραδοσιακές τέχνες, Πω-
λήσεις-Μάρκετινγκ, Μεταποίηση τροφίμων & ποτών, 
Αγροτικά Επαγγέλματα κλπ.

Λόγω της πανδημίας του COVID 19 το ΚΕΚ θα υλο-
ποιήσει τόσο προγράμματα δια ζώσης τηρώντας όλα 
τα πρωτόκολλα ασφαλείας όσο και εξ’ αποστάσεως 
διαδικτυακά σεμινάρια και ημερίδες. Να σημειωθεί ότι 
και οι ήδη εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα του 
Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς θα πρέπει να δηλώσουν εκ νέου την 
διαθεσιμότητα τους.

Τέλος, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται ηλε-
κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ στη διεύθυν-
ση: katartisi-pnai.gr

Ξεκινά το 
«Εξοικονομώ-
Αυτονομώ»

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα 
στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα 
υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια: Για την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων ορί-
στηκε η 30η Νοεμβρίου 2020.

Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους 
τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να 
εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση 

με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο 
πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα 
αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνι-
κής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του 
κοινού.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 
850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξα-
ντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πό-
ρους επιχορήγησης ύψους 803 εκατ. ευρώ (κατανεμη-
μένους ανά περιφέρεια) και πόρους από το υφιστάμε-
νο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 
ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων. Ο προϋπολογισμός για 
την περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι 12 εκ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που 
σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 
42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από 
τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη 
χώρα καθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος 

του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των 
κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 
έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια 
κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών 
να είναι οι μονοκατοικίες.

Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοι-
κιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται 
στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και 
μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως 
σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος 
στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυ-
τονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν 
τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για 
την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθ-
μιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την 
επόμενη δεκαετία.
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Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

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

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood

Υπόλογοι των 
αποφάσεών 
τους στην 
Παριανή 
κοινωνία…

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 

Τρίτη 13/10 φέραμε προς συζήτηση την απόφαση 

του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ σχετικά με τον καθορισμό των 
προσόντων του προσωπικού για την κάλυψη 
των θέσεων στο Δημοτικό Ωδείο και στο 
Εικαστικό Εργαστήρι.

Για τους δικούς της λόγους η διοίκηση της ΚΔΕΠΑΠ, 

αλλά με προφανή στόχο τον «ντε φάκτο» αποκλεισμό 

κάποιων, προχώρησε σε καθορισμό προσόντων 

πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού 

επικαλούμενη διατάξεις που δεν αφορούν προσωπικό 

αυτής της κατηγορίας.

Στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ που ενέκρινε τις προσλήψεις 

στη βάση των «σχεδιασμών» της διοίκησης, ζητήσαμε 

την ακύρωση του διαγωνισμού και την 

επαναπροκήρυξη του εκ νέου, με την ορθή 
νομολογία και τους σωστούς όρους στα 
κριτήρια και τα προσόντα που προβλέπονται.

Οι σχεδιασμοί όμως της διοίκησης ήταν άλλοι και 
προχώρησαν στην έγκριση.

Φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί η 
απόφαση περί έγκρισης ήταν παράτυπη, «φωτογραφική» 
και όσοι είχαν έννομο συμφέρον και θίγονταν από αυτή 
μπορούσαν να αναζητήσουν αστικές  ευθύνες και 
οικονομικές αποζημιώσεις βλάπτοντας τα συμφέροντα 
της ΚΔΕΠΑΠ και κατ’ επέκταση του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού βάσει των 
ορθών σχετικών διατάξεων.

Είναι φανερό ότι από τις εξελίξεις αυτές προκαλείται 
αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και καλλιτεχνικό 
προσωπικό. 

Μοναδικοί υπεύθυνοι να απολογηθούν 
είναι οι «εμπνευστές» αυτής της απόφασης, 
που με τις πρωτοβουλίες τους οδήγησαν, 
παρά τις προειδοποιήσεις μας, τα πράγματα 
εδώ. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να 
αναρτήσουν στην «Διαύγεια» πρόσληψη 
ατόμου το οποίο μετέπειτα δεν αποδέχτηκε 
την πρόσληψη του!!! Διαστρέβλωσαν ακόμα 
και την επιστολή των γονέων των μαθητών 
του Δημοτικού Ωδείου που τους «έστηνε στο 

τοίχο» για τους χειρισμούς τους την περίοδο 
της πανδημίας. 

Οι δραστηριότητες της ΚΔΕΠΑΠ στο χώρο της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας έχουν βαρύ 
παρελθόν και είναι αποτέλεσμα του κόπου πολλών 
ανθρώπων που τον κατέθεσαν προίκα στο τόπο μας, 
όπως την Σχολή Μουσικής, μετέπειτα Δημοτικό Ωδείο 
και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι.

Κανείς δεν δικαιούται είτε για λόγους άγνοιας 
είτε για λόγους σκοπιμότητας να απαξιώνει το 
έργο και την προσφορά τους σε αυτόν τον τόπο. 
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει 
σαν «μαγαζάκι του»  το Δήμο , τα Νομικά του 
Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Να 
είναι σίγουροι ότι σε κάθε τέτοια προσπάθεια 
θα βρίσκουν μπροστά τους όχι μόνο εμάς αλλά 
σύσσωμο τον παριανό λαό.



6 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020Το θέμα της εβδομάδας

Πόσο πιο κάτω 
τα ξενοδοχεία;

Απελπισία δείχνουν τα στατιστικά νούμερα του ινστι-
τούτου τουριστικών ερευνών και προβλέψεων (ΙΤΕΠ), 
έπειτα από έρευνα που ανέθεσε το Ξενοδοχειακό επι-
μελητήριο Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μόλις το 60% του συνόλου 
των ξενοδοχείων της χώρας κατάφερε την τρέχουσα 
τουριστική σεζόν να λειτουργήσει και αυτό για βραχύ 
χρονικό διάστημα.

Όπως κατέγραψε η έρευνα του Ινστιτούτου με τίτ-
λο: «Η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων μετά το 
Lockdown», στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας 
που λειτούργησαν το 2019, μόνο το 67% εξ αυτών 
(6.700), δημιούργησε υγειονομικό πρωτόκολλο, με 
σκοπό το άνοιγμά τους. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα 
του Ιουνίου 2020 για τις επιπτώσεις της πανδημίας 
είχε διαπιστωθεί ότι το 84% των ξενοδοχείων σκόπευ-
αν να ανοίξουν. Σύμφωνα με την έρευνα, 2.328 ξενο-
δοχεία συνεχούς λειτουργίας (το 59% του συνόλου) 
επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 
3.699 ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας (το 
61% του συνόλου), άνοιξαν μετά το πέρας 
του lockdown. Κατά την έρευνα του ΙΤΕΠ 
διαπιστώνεται ότι, η μέση ποσοστιαία πλη-
ρότητα με αναγωγή στο σύνολο του ξενοδο-
χειακού δυναμικού της χώρας για τους μήνες 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ανήλθε σε 
ποσοστό 23,1%, η δε μέση τιμή για την ίδια 
περίοδο άγγιξε τα 86 ευρώ.

Ενδεικτικό της δυσκολίας των μηνών που 
έρχονται είναι ότι 717 ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας που άνοιξαν, θα ξανακλείσουν 
μέσα στο 2020.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας ο 
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδος, Αλέξανδρος 
Βασιλικός, σημείωσε ότι: «Από την πρώτη 
στιγμή το ΞΕΕ μέσα από τις έρευνες πεδί-
ου που ανέθεσε στο ΙΤΕΠ, υπογραμμίζει τις 
εξαιρετικά δυσοίωνες προοπτικές της 
φετινής χρονιάς. Ήταν και παραμένει ξεκά-
θαρο πως δεν υπήρχε θετικό σενάριο για 
φέτος με οποιοδήποτε παραδοσιακό δείκτη. Η μόνη 
φετινή επιτυχία είναι αυτή που καταφέραμε όλοι μαζί. 
Η επαγγελματική αντιμετώπιση της κρίσης από τα ελ-
ληνικά ξενοδοχεία αφήνει μια δυναμική παρακαταθή-
κη για την επόμενη σεζόν. Χρέος της πολιτείας είναι 
να παράσχει σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα 
εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ξενο-
δοχείων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Ποιοι κινήθηκαν
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτο-

ρείου Ειδήσεων, οι επίσημοι φορείς της τουριστικής 
βιομηχανίας, σε μια ανασκόπηση της φετινής χρονιάς, 
κάνουν λόγο για λειτουργία του 50% των ξενοδοχει-
ακών καταλυμάτων της χώρας και για έσοδα που θα 
κινηθούν φέτος από 3 δισ. ευρώ έως τα 3,5 δισ. ευρώ, 
όταν το 2019 είχαν ανέλθει στα 18,5 δισ. ευρώ. 

Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το 
διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου έφτασε τα 13,4 
εκατομμύρια, όταν πέρυσι είχαν φτάσει τα 44,9 εκα-
τομμύρια επιβάτες. 

Η Κρήτη 
Παραμένοντας στο 2020, η Κρήτη, που παραδοσιακά 

προσελκύει τη μερίδα του λέοντος των τουριστικών 
ροών, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του 
Νομού Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη, αναμένεται να 
φτάσει το 1 εκατομμύριο επισκέπτες από 1,2 εκατομ-
μύρια που αρχικά είχε εκτιμηθεί για φέτος. Βέβαια να 
επισημανθεί, ότι στην αρχή της τουριστικής περιόδου 
υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τις 
600.000 αφίξεις συνολικά. 

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χαλκιαδάκης, 
μέχρι τις ανακοινώσεις για την καραντίνα σε Άγγλους 
και Ολλανδούς, η Κρήτη «έτρεχε» καλύτερα από ό,τι 
αρχικά είχε εκτιμηθεί. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου το αε-
ροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε 630.00 αφίξεις. Για 
το Ρέθυμνο ωστόσο η σεζόν τελείωσε πριν καν αρχίσει 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης ξενοδόχων του 
νομού, Μανόλη Τσακαλάκη, κι αυτό διότι το Ρέθυμνο 
λόγω του ακριβότερου μεταφορικού κόστους (δεν έχει 
αεροδρόμιο) αλλά και των «ακριβότερων ξενοδοχεια-
κών κλινών», δεν είχε καλές επιδόσεις. 

Στο «ρελαντί» δούλεψε και ο νομός Χανίων με τις 
πληρότητες στα ανοικτά ξενοδοχεία να κυμαίνεται στο 
40% περίπου κατά μέσο όρο, ενώ αν δεν υπήρχαν τα 
έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας ο νο-
μός θα προσέλκυε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και τον 
Σεπτέμβριο. 

Άντεξε η Κως
Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς προορισμούς, που 

προσέλκυσαν σημαντικές ροές τουριστών, η Κως ξε-
χώρισε πανελλαδικά, αφού δεδομένων των 
συνθηκών πέτυχε πληρότητες 55% στα ξενο-
δοχεία που λειτούργησαν, όπως ανέφερε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού 
Κωνσταντίνα Σβήνου. 

Ωστόσο σε αρνητική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέ-
σματα που κατέγραψαν οι προτιμητέοι προορισμοί των 
Αγγλων επισκεπτών στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η 
Ζάκυνθος σήμανε πρόωρα τη λήξη της φετινής σεζόν, 
απόρροια τόσο των μέτρων που εφαρμόστηκαν για 
τον κορωνοϊό, όσο και της ανακοίνωσης για καρα-
ντίνα των Άγγλων που θα επέστρεφαν στην πατρίδα 
τους. Παραδοσιακά η Ζάκυνθος προσέλκυε 1 εκατομ-
μύριο επισκέπτες και φέτος αναμένεται να κλείσει με 
300.000 αφίξεις, όπως εξήγησε η πρόεδρος των ξε-
νοδόχων του νησιού Χριστίνα Τετράδη. 

Στεριανοί προορισμοί
Η Πελοπόννησος ήταν προτιμητέος προορισμός για 

το ελληνικό κοινό φέτος. Μάλιστα για 20 ημέρες ο 
νομός της Λακωνίας αλλά και άλλοι προορι-

σμοί της Πελοποννήσου, κινήθηκαν με πληρό-
τητες έως και 100%, όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Λακωνίας Δημή-
τρης Πολλάλης. «Από τις 7 μέχρι τις 25 Αυγούστου 
δεν έπεφτε καρφίτσα από Έλληνες επισκέπτες στα 
καταλύματα της Λακωνίας» ανάφερε ο κ. Πολλάλης. 

Πτώση Αθήνας
Μπορεί τα αστικά κέντρα με ξενοδοχειακές υποδο-

μές παραδοσιακά να μην αποτελούν το βασικό προ-
ορισμό για τον εισερχόμενο επισκέπτη, ωστόσο αυτό 
που βίωσε ο προορισμός της Αθήνας δεν έχει προη-
γούμενο, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Ένω-
σης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού, 
Ευγένιο Βασιλικό. 

«Με την πλειοψηφία των ξενοδοχείων κλειστά 
φέτος, οι πληρότητες στην Αθήνα κυμάνθηκαν 
στο 35% και με τιμές χαμηλότερες σε σχέση με 
πέρυσι», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κύριος Βασιλι-
κός, συμπληρώνοντας ότι τα χειρότερα έρχονται. 
«Με τα συνέδρια να έχουν ακυρωθεί, τον επαγγελμα-
τικό τουρισμό να βαίνει συνεχώς μειούμενο η Αθήνα 
θα πονέσει πολύ το χειμώνα», υπογραμμίζει ο ίδιος. 

Ειδικά στο σκέλος των συνεδρίων δέχτηκε 
πολύ ισχυρό χτύπημα, αφού αναβλήθηκε το 
80% των συνεδρίων για το 2021 και 2022, 
ενώ ένα 20% θα γίνει διαδικτυακά...

Δηλώσεις με νόημα
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-

ας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γρηγόρης Τάσιος, προ-
βλέπει ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι οι πιο 
καθοριστικοί για την πορεία του κλάδου, και 
υποστηρίζει: 

«Εάν δε λάβουμε γενναία βιώσιμα 
μέτρα, μοιραία μπορεί να οδηγηθούμε 
μέχρι και στην κατάρρευση του «αιμο-
δότη» της ελληνικής οικονομίας, με συ-
νέπεια να έχουμε σοβαρούς κλυδωνισμούς 
στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την κοι-
νωνική συνοχή. Οι δραματικές επιπτώσεις 
στην τουριστική οικονομία επιβάλλεται να 
μας κρατούν σε εγρήγορση, τόσο συλλογικά 
όσο και εθνικά και ευρωπαϊκά. Αλλιώς, αρ-

κετές επιχειρήσεις δε θα κατορθώσουν να φτά-
σουν έως το 2021».

Ο δραματικός Σεπτέμβριος της Πάρου
Η δραματική κίνηση του τουριστικού ρεύματος στο 

νησί μας συνέχισε και τον Σεπτέμβριο, ένας μήνας που 
έδινε παραδοσιακά τα παλαιότερα χρόνια «υψηλό του-
ρισμό» οικονομικά, αλλά και αρκετά χαλαρό… Ο Σε-
πτέμβριος πάντα ήταν στην Πάρο ένας μήνας που με 
αρκετά λιγότερο κόσμο μπορούσαν τα καταστήματα να 
κάνουν τζίρους υψηλότερους και από τον Αύγουστο.

Φέτος, είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιβάτες από τα 
πλοία ήταν οι λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά αφού 
από τις 80.000 αφίξεις που είχαμε τον Σεπτέμβριο του 
2019 τη φετινή χρονιά είχαμε μετά βίας 28.000 πο-
λίτες που επέλεξαν το νησί μας για να παραθερίσουν.

Η φετινή πτώση είναι σε όλα τα επίπεδα (Ι.Χ. φορτη-
γά αυτοκίνητα κλπ), όπως και οι κατάπλοι των πλοίων 
που ήταν 313 από 638 πέρσι. Ουσιαστικά ακόμα ήταν 
η πρώτη φορά που τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε πε-
ρισσότερες αναχωρήσεις (34.198) από την Πάρο από 
αφίξεις, ένα γεγονός πρωτόγνωρο για τέτοια εποχή.
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Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Η εφημερίδα μας παρουσιάζει σήμε-
ρα μία συνέντευξη του δημάρχου Πά-
ρου, Μάρκου Κωβαίου –ύστερα από 
τη συνέντευξη που παρουσιάσαμε στο 
προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας 
του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου, Κ. Ροκονίδα-, με αφορμή 
της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την 
ανάληψη της νέας δημοτικής Αρχής.

Κύριε δήμαρχε πέρασε ένας 
χρόνος από την ανάληψη της 
δεύτερης θητείας σας. Ποιο εί-
ναι το στίγμα αυτής της χρο-
νιάς; 

Μ.Κ.: «Οι παριανοί μας εμπιστεύτη-
καν ξανά, αξιολογώντας θετικά το έργο 
της πρώτης περιόδου και φυσικά εγκρί-
νοντας το προεκλογικό μας πρόγραμμα. 
Οπότε, το στίγμα είναι η οργανω-
μένη υλοποίηση των προτάσεών 
μας.

Από εκεί και πέρα, έγιναν πολλά 
πράγματα, δρομολογήθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερα, και υπάρχουν αρκετά ακό-
μη που πρέπει να γίνουν. Παρόλο που 
ο χρόνος αυτός σημαδεύτηκε από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού στην οικονομία και τις ζωές των 
πολιτών, είναι πλέον σαφές ότι ο δή-
μος μας βρίσκεται σε πορεία ανά-
πτυξης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα οι-
κονομικά, ο δήμος Πάρου είναι από 
τους ελάχιστους δήμους πανελλαδι-
κά που καταγράφει μηδενικό δανει-
σμό, έχει ισοσκελισμένο προϋπολο-
γισμό στα 21,7 εκατομμύρια ευρώ 
(21.701.833,11ευρώ), και το κυριότε-
ρο, τρέχει έργα υποδομών, εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, 
που θα ενισχύσουν την αυτονομία της 
Πάρου και θα την εξελίξουν σε έναν 
τόπο βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό όμως 
που αντιλαμβάνεται σήμερα ο πολίτης 
είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχου-
με κερδίσει το δύσκολο στοίχημα 
της καθαριότητας και της τάξης 
και μας αναγνωρίζει ένα κοινωνι-
κά ευαίσθητο πρόσωπο που έχουμε 
αποκτήσει, αναλαμβάνοντας πρωτο-
βουλίες στήριξης των ευπαθών ομά-
δων καθώς και όσων μας χρειάζονται. 
Αποστολή της δημοτικής αρχής 
είναι η βελτίωση της καθημερι-
νότητας και η ευημερία όλων των 
δημοτών».

Στο δημοτικό συμβούλιο ο 
συσχετισμός των δημοτικών 
συμβούλων διαμορφώθηκε σε 
13-13. Αυτό έχει δημιουργήσει 
πρόβλημα κυβερνησιμότητας 
του δήμου;

Μ.Κ.: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-
μα κυβερνησιμότητας, καθώς σε περί-

πτωση ισοψηφίας στη λήψη αποφάσε-
ων, επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 
Η ουσία όμως - είναι ότι η δημοτική 
Αρχή εμφανίζεται ενωμένη, συ-
μπαγής και προσηλωμένη στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των μεγάλων έργων υποδομής 
που έχει ανάγκη ο τόπος. Λειτουρ-
γούμε ως ομάδα με αυξημένο αίσθημα 
ευθύνης μεριμνώντας για την οικονομία 
του νησιού και την ανάπτυξη του τόπου. 
Οι στόχοι μας για την κοινωνική ευη-
μερία και τη βελτίωση της καθημερινό-
τητας των πολιτών, το περιβάλλον, την 
παιδεία και τον πολιτισμό, είναι πάνω 
από όλα κοινοί. Ως εκ τούτου, οι όποιες 
προσωπικές φιλοδοξίες οποιουδήποτε 
δεν μπορούν να είναι πάνω από τις δη-
μοκρατικές διαδικασίες της παράταξης, 
που οφείλουν να σέβονται όλοι».

Υγεία 

Είμαστε σε μια περίοδο έξαρ-
σης της πανδημίας και έρχεται 
και ο χειμώνας με τις πολλές 
ιώσεις. Είμαστε «θωρακισμέ-
νοι» και ασφαλείς, όπως συ-
χνά επαναλαμβάνεται στις 
πολλές συνεντεύξεις σας; 

Μ.Κ.: «Από την πρώτη στιγμή, αντι-
μετωπίσαμε έγκαιρα, με ψυχραιμία και 
σοβαρότητα, την υγειονομική κρίση. 
Εργαστήκαμε συντονισμένα, δήμος, ιδι-

ώτες και επαγγελματίες Υγείας και κα-
ταφέραμε να εξοπλίσουμε το νησί μας 
με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή 
και να θωρακιστούμε απέναντι στον κο-
ρωνοϊό.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
μας βρίσκει οργανωμένους και 
αισιόδοξους καθώς το Κέντρο 
Υγείας είναι εφοδιασμένο σήμε-
ρα με το απαραίτητο ιατρικό εξο-
πλισμό και υγειονομικό υλικό για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
της πανδημίας. Συγκεκριμένα, διαθέ-
τει διαμορφωμένους θαλάμους βραχυ-
πρόθεσμης νοσηλείας όπου λειτουργεί 
μηχανικό σύστημα αρνητικής πίεσης, 
κεντρικό σύστημα παροχής οξυγόνου, 
3D μάσκες, ηλεκτρονικά θερμόμετρα 
και ψηφιακό λαρυγγοσκόπιο, ενώ πα-
ραμένει σε επιχειρησιακή λειτουργία 
το μηχάνημα μοριακής ανάλυσης που 
διασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση ενός πιθανού κρούσμα-
τος. Παράλληλα, οι κτιριακές υποδομές 
του έχουν αναβαθμιστεί με τη συνδρο-
μή του προσωπικού του δήμου Πάρου, 
ενώ έχουν καθοριστεί ειδικοί χώροι 
υποδοχής και φιλοξενίας ύποπτων πε-
ριστατικών.

Τέλος, με μέριμνα του κράτους, έχει 
ενισχυθεί το σύστημα διακομιδών και 
υπάρχει απρόσκοπτη και άμεση διασύν-
δεση. Στόχος μας τώρα είναι να κατα-
φέρουμε να επιτύχουμε τη στελέχωση 
του Κέντρου Υγείας με το απαραίτητο 

Μ. Κωβαίος:
«Χτίζουμε το μέλλον της Πάρου με την 
υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής»
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ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσω-
πικό και να διατηρήσουμε την κινητή 
ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ και τον χειμώ-
να για την επιδημιολογική επιτήρηση 
των κρουσμάτων».

«ΣΑΜΙΝΑ» - λιµενικά έργα

Πριν από λίγες μέρες έκλει-
σαν 20 χρόνια από το τραγι-
κό ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ». 
Η εταιρεία τελείωσε την απά-
ντληση των καυσίμων. Με την 
ανέλκυση του ναυαγίου πώς 
νομίζεται ότι θα εξελιχθούν τα 
πράγματα;

Μ.Κ.: «Ξεκινώντας, δεν μπορώ να 
μην εξαίρω τις προσπάθειες των τριών 
απορρυπαντικών σκαφών, εκ μέρους 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, της λιμενικής Αρχής 
και της «Hellenic Seaways». Χάρη στις 
ενέργειες τους, που ήρθαν σε συνέχεια 
των από κοινού συντονισμένων απο-
φάσεων εκ μέρους του υπουργείου 
και του δήμου Πάρου, αντιμετωπίστηκε 
αποτελεσματικά και ταχύτατα η μικρή 
ρύπανση που παρατηρήθηκε στα μέσα 
του φετινού καλοκαιριού στην περιο-
χή του ναυαγίου του «Εξπρές Σάμινα». 
Πράγματι, αυτήν την στιγμή, όπως ανα-
φέρατε, η εταιρία που απορρυπαίνει το 
σημείο από τις κηλίδες ολοκλήρωσε τις 
εργασίες της. 

Όσον αφορά την ανέλκυση του ναυ-
αγίου, είμαστε σε επικοινωνία με την 
ηγεσία του υπουργείου και με τον αρ-
μόδιο υπουργό κ. Πλακιωτάκη. Η επίση-
μη θέση του ίδιου και της κυβέρνησης 
για το ζήτημα, την οποία μας ανέπτυξε 
και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του 
τον Αύγουστο στην Πάρο, είναι ότι δεν 
θα σταματήσουν οι ενέργειες μέχρι να 
μπει ένα οριστικό τέλος με την ανέλ-
κυση και απομάκρυνσή του από τη θα-
λάσσια περιοχή ανοιχτά της Παροικιάς. 
Όπως μας ενημέρωσε μάλιστα, στις 
αρχές Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
μεγάλη σύσκεψη στο υπουργείο για 
το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα», ενώ 
έχουν δρομολογηθεί ήδη οι διαδικασίες 
που προβλέπει ο Ν. 2881 για την ανέλ-
κυση. Από την πλευρά μας, εκφράζουμε 
ικανοποίηση για την κινητοποίηση των 
αρχών και την παρέμβαση του υπουρ-
γού, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε μέχρι 
την οριστική απομάκρυνση του ναυαγί-
ου».

Αυτή την στιγμή είναι σε εξέ-
λιξη έργα σ’ όλα τα λιμάνια 
της Πάρου. Μπορείτε να μας 
πείτε που βρίσκονται αυτά τα 
έργα; 

Μ.Κ.: «Τα λιμενικά έργα στα τρία 
αλιευτικά καταφύγια, της Παροι-
κιάς (Καλελέ), του Αμπελά και της 
Αλυκής, είναι σε φάση ολοκλή-
ρωσης. Και τα τρία έργα προβλέ-
πεται να παραδοθούν μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2020, ελπίζοντας ότι 
κατά την επόμενη περίοδο δε θα συμ-
βούν σταλίες και καθυστερήσεις λόγω 
των καιρικών συνθηκών.

Ειδικά για το έργο του αλιευτικού 
καταφυγίου Αλυκής, ουσιαστικά 
δημιουργείται μία νέα λιμενική εγκα-
τάσταση που θα ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελ-
ματικών αλιέων της περιοχής, αλλά 
και των τουριστικών σκαφών. Γι’ αυτό, 
συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσης 
των συνθηκών στην ευρύτερη θαλάσ-
σια και παράκτια έκταση του όρμου της 
Αλυκής. Στόχος, η αναδημιουργία και ο 
εμπλουτισμός της ακτής, η οποία έχει 
υποστεί απώλεια αμμώδους υλικού 
που πριν δεκαετίες υπήρχε στον βυθό 
και στο παραλιακό της μέτωπο, καθώς 
και η προστασία του νέου καταφυγίου 
από καιρούς που έρχονται από τον βο-
ρειοανατολικό τομέα. 

Για τα έργα στα αλιευτικά καταφύ-
για Νάουσας και Πίσω Λιβαδιού, 
υπάρχει πλήρης φάκελος μελετών, ωρι-
μότητα και τεκμηρίωση της σκοπιμότη-
τας. Τα δύο αυτά έργα χρηματοδοτού-
νται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και είναι σε φάση δημοπράτησης. 
Σύντομα προβλέπεται η εγκατάσταση 
των αναδόχων που θα προκύψουν από 
τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι 
η προβλεπόμενη επέκταση του προσή-
νεμου μόλου του αλιευτικού καταφυ-
γίου Νάουσας, θα συμβάλλει -εκ των 
πραγμάτων- στη βελτίωση των συνθη-
κών ελλιμενισμού και εντός της λιμε-
νολεκάνης του αγκυροβολίου τουριστι-
κών σκαφών Νάουσας, που βρίσκεται 
σε άμεση γειτονία με το αλιευτικό κα-
ταφύγιο».

Το «master plan» για το λι-
μάνι της Παροικιάς απορρί-
φθηκε από την ΕΣΑΛ στην 
τελευταία του συνεδρίαση. 
Ποιες ενέργειες έχετε σχεδιά-
σει για αυτό το τόσο σοβαρό 
θέμα; 

Μ.Κ.: «Καταρχάς, είναι τελείως 
ανακριβές, αυτό που έχει ακου-
στεί και δημοσιευθεί σε τοπικά 
ηλεκτρονικά μέσα, ότι το Γενικό 
Προγραμματικό Σχέδιο (Master 
Plan) του λιμένα Πάρου «έχει 
απορριφθεί» από την ΕΣΑΛ. Το 
Master Plan, πράγματι εξετάστηκε από 

την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) σε συνεδρίασή της 
στις 23.07.2020. Εξετάστηκε επίσης 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων (ΚΣΝΜ) του υπουργείου Πο-
λιτισμού, πρόσφατα σε συνεδρίασή του 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στις συνε-
δριάσεις αυτές, η προτεινόμενη λύση 
του Master Plan υποστηρίχθηκε από 
τον δήμαρχο, τον πρόεδρο του Λιμενι-
κού Ταμείου και υπηρεσιακούς εκπρο-
σώπους του δήμου και του Λιμενικού 
Ταμείου, αλλά και από εξωτερικούς 
επιστημονικούς συνεργάτες και μελετη-
τές. Και τα δύο αυτά σώματα, ΕΣΑΛ και 
ΚΣΝΜ, δεν έχουν ακόμη γνωμοδοτήσει 
με δημοσίευση των πρακτικών των συ-
νεδριάσεών τους. 

Προς ενημέρωση των πολιτών, στη 
συνεδρίαση της ΕΣΑΛ και κατά τη διάρ-
κεια της διαλογικής συζήτησης, πράγ-
ματι τέθηκε ο προβληματισμός από 
μέλη της επιτροπής για συμβατότητα 
του έργου με το χωροταξικό σχεδιασμό 
της ευρύτερης περιοχής και την ύπαρξη 
της Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Σε κα-
μία περίπτωση όμως οι παρατηρήσεις 
που διατυπώθηκαν δεν ανατρέπουν τον 
βασικό λιμενικό και ναυτιλιακό σχεδια-
σμό των προτεινόμενων εγκαταστάσε-
ων και λειτουργιών. Εξάλλου προβλε-
πόμενα έργα στο Master Plan, όπως ο 
νέος λιμενικός επιβατικός σταθμός, με 
δύο αίθουσες αναμονής επιβατών, για 
την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
στεγάστρων, έχει εγκριθεί από το Νο-
έμβριο 2017, από το υπουργείο Πολι-
τισμού και έχει γίνει αποδεκτό από την 
ΕΣΑΛ στο πλαίσιο θετικής γνωμοδότη-
σης της επιτροπής για τις χρήσεις γης 
και τους όρους δόμησης στη χερσαία 
ζώνη του λιμένα Πάρου.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, από 
τη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ μέχρι σήμερα, 
ο δήμος και το λιμενικό Ταμείο σε δι-
αδοχικές συναντήσεις με την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και 
τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής, και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες της Γενικής Γραμματείας Χω-
ροταξίας και Αστικού Σχεδιασμού του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, επικοινώνησαν στοιχειοθετημένα 
την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης 
του έργου και τη σπουδαιότητα του σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, η 
κρισιμότητα του θέματος τέθηκε επίσης 
με ιδιαίτερη έμφαση προς τον υπουρ-
γό Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκη κατά την 
επίσκεψή του στην Πάρο τον περασμέ-
νο Αύγουστο, παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα, Ε. Κυριαζόπουλου, ο οποίος 
προεδρεύει στην ΕΣΑΛ.

Το σημαντικό είναι ότι ο δήμος 
Πάρου είναι από τους πρώτους, 
και λίγους δήμους σε ολόκληρη 
τη χώρα, που έχει προχωρήσει και 
καταθέσει ολοκληρωμένο Γενικό 
Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα 
(Master Plan), που συνοδεύεται 
από Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Μελέτη και όλες τις υποστηρικτι-
κές μελέτες των προδιαγραφών 
του υπουργείου Ναυτιλίας. Για το 
λόγο αυτό σήμερα που μιλάμε είμαστε 
σε θέση να υποστηρίζουμε σθεναρά και 
να αναμένουμε την τελική απόφαση 
προκειμένου να δρομολογήσουμε τις 
επόμενες ενέργειες για την υλοποίηση 
του προβλεπόμενων έργων. 

Είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλά-
βει ότι η έγκριση του Master Plan 
είναι προϋπόθεση -από τη νομο-
θεσία- για την υλοποίηση οποιου-
δήποτε έργου και τη δημιουργία 
μίας νέας και σύγχρονης ναυτιλι-
ακής υποδομής που θα αναβαθ-
μίσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τους επιβάτες στο 
κεντρικό λιμάνι του νησιού, αλλά 
και τους πολίτες και επισκέπτες 
της Παροικιάς. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απαντή-
σω στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι 
η πρόταση του Master Plan περιλαμ-
βάνει έργα «φαραωνικών διαστάσεων» 
για την κλίμακα του νησιού κάτι που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα, τόσο από επιστημονική προσέγγι-
ση όσο και από αναπτυξιακή προοπτική. 
Το μέγεθος των προτεινόμενων λιμενι-
κών υποδομών καθορίστηκε από τους 
εξής δύο παράγοντες ήτοι α) την έντα-
ξη αποκλειστικά των αναγκαίων νέων 
έργων που έχουν στόχο την αναβάθμι-
ση της λειτουργίας του ως σύγχρονου 
επιβατικού και τουριστικού λιμένα, και 
β) τη συγκράτηση ή και αντιστροφή των 
περιβαλλοντικών που έχει η λειτουργία 
του λιμανιού στην καθημερινότητα και 
την αισθητική της Παροικιάς.

Στο σχεδιασμό μας θέσαμε εξαρ-
χής ως βασικές προϋποθέσεις ότι δε 
θα γίνει κανένα νέο λιμενικό έργο για 
πρόσδεση και εξυπηρέτηση περισσότε-
ρων ή μεγαλύτερων πλοίων της ακτο-
πλοΐας και δεν θα υπάρξει καμία προ-
βλεπόμενη αύξηση στο μέγεθος των 
επιβατικών - οχηματαγωγών πλοίων 
που εξυπηρετούνται σήμερα στο λιμάνι 
της Πάρου. Στον αντίποδα, η πρότα-
ση του Master Plan περιλαμβάνει 
τα απαραίτητα έργα για την κυ-
κλοφοριακή αποσυμφόρηση των 
οδικών προσβάσεων στο λιμάνι, 
την αναβάθμιση της εξυπηρέτη-

Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ και του ∆ιοικητή της 2ης ∆ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου για την υγειονομική θωράκιση της Πάρου.

Επίσκεψη Υπουργού Ναυτιλίας κ.Πλακιωτάκη στην Πάρο για το Masterplan 
και την ανέλκυση του ναυαγίου του Σαμίνα
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σης των επιβατών (με δημιουργία 
επιβατικού σταθμού / αιθουσών 
αναμονής επιβατών), την εξυπη-
ρέτηση κρουαζιερόπλοιων μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, τη βελτί-
ωση του αλιευτικού καταφυγίου, 
και κυρίως τη δημιουργία οργα-
νωμένου τουριστικού καταφυγί-
ου για σκάφη αναψυχής. Επίσης, 
το Master Plan περιορίζεται προ-
γραμματικά στις εξής νέες εγκα-
ταστάσεις, ήτοι: α) την παράλλη-
λη μετατόπιση της οριογραμμής 
στο παραλιακό μέτωπο του Αγ. 
Νικολάου, ώστε να δημιουργη-
θεί νέα κατάλληλη επιφάνεια για 
την αναμονή αυτοκινήτων για τη 
φόρτωση στα πλοία της ακτοπλο-
ΐας και β) μία νέα εγκατάσταση, με 
σύγχρονες παροχές και προδια-
γραφές λειτουργίας, για την προ-
στασία και πρόσδεση (επί πλωτών 
προβλητών) σκαφών αναψυχής. 

Τέλος και κλείνω με αυτό, μετά την 
δρομολογημένη μεταφορά του εμπο-
ρικού λιμένα, ο επόμενος στόχος είναι 
η μεταφορά του επιβατικού λιμένα σε 
νέα κατάλληλη θέση (εκτός του όρ-
μου Παροικιάς), με ικανοποιητική οδική 
πρόσβαση και σε απόσταση από προ-
στατευόμενους οικισμούς, για τη χωρο-
θέτηση του οποίου, ο δήμος Πάρος ήδη 
προετοιμάζεται και έχει εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση των σχετικών μελετών 
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΧΥΤΑ

Η ευθύνη για τη διαχείριση 
γενικώς των απορριμμάτων 
έχει περάσει στην περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου, όμως το πρόβλημα 
παραμένει και είναι πολύ πιε-
στικό αφού το «κύτταρο» έχει 
προ πολλού κορεστεί. Πώς νο-
μίζεται ότι θα αντιμετωπιστεί 
αυτό το πρόβλημα.

Μ.Κ.: «Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι 
το «κύτταρο» δεν έχει κορεστεί. 
Προβλέπεται να διαρκέσει έναν χρόνο 
ακόμα λόγω της ορθολογικής διαχεί-
ρισης, της συστηματικής ανακύκλωσης 
και των ελαφρώς μειωμένων ποσο-
τήτων του καλοκαιριού. Άλλωστε, 
οι μελέτες ωρίμανσης του έργου 
«Επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου», 

συμβατικής δαπάνης 177,086,20 
ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχουν ήδη λά-
βει απόφαση έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων και υπολογίζεται 
ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει 
παραληφθεί η οριστική μελέτη, 
ώστε να προχωρήσει η δημοπρά-
τηση της κατασκευής του, στις 
αρχές του 2021.

Στο μεταξύ, λαμβάνουμε μέτρα για 
τη βέλτιστη διαχείριση του όγκου του 
υφιστάμενου κυττάρου και εξετάζουμε 
λύσεις για τη μεταβατική φάση, ώστε 
να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια.

Συγχρόνως, στο τελικό στάδιο 
βρίσκονται και οι μελέτες ωρίμαν-
σης για την Μονάδα Κομποστο-
ποίησης, κόστους 30.659,40ευρώ, 
προχωράμε στη δημοπράτηση του 
έργου και τη αγορά οικοπέδου 
για την εγκατάστασή της. Με τη 
λειτουργία της, θα αποφευχθεί η άναρ-
χη διάθεση των απορριμμάτων στους 
χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να 
έχει προηγηθεί προεπεξεργασία, και 
θα εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία 
του ΧΥΤΑ».

Αποχέτευση

Μεγάλο πρόβλημα για πολ-
λά χρόνια αντιμετωπίζουμε σε 
Κώστο – Λεύκες με την αποχέ-
τευση. Υπάρχει στον σχεδια-
σμό σας κάποια ενέργεια για 
το συγκεκριμένο πρόβλημα;

Μ.Κ.: «Βεβαίως. Έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι μελέτες και έχουν λη-
φθεί όλες οι αδειοδοτήσεις για το 
έργο της αποχέτευσης Λευκών-
Κώστου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 
4.000.000 ευρώ. Έχει ήδη κατατεθεί 
πρόταση χρηματοδότησης του έργου 
στο υπουργείο Ανάπτυξης, σε πρόγραμ-
μα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση. 
Παράλληλα, θα κατατεθεί πρόταση, 
το επόμενο διάστημα, και σε πρό-
γραμμα του υπουργείου Εσωτε-
ρικών («Αντώνης Τρίτσης»), με 
το οποίο χρηματοδοτούνται οικι-
σμοί Δ’ Προτεραιότητας, δηλαδή 
με λιγότερο από 2.000 κατοίκους. 
Επίσης, θα κατατεθεί ώριμο έργο 
για χρηματοδότηση, που αφορά 
την αναβάθμιση του Βιολογικού 
Καθαρισμού Μάρπησσας, προϋπο-

λογισμού 3.220.000 ευρώ, με σκοπό να 
διπλασιαστεί η ικανότητα επεξεργασίας 
λυμάτων από 5.000 ισοδύναμους κα-
τοίκους σε 10.000».

Στον βιολογικό της Παροικι-
άς προχωράμε στην αναβάθ-
μισή του. Τι θα γίνει με τους 
άλλους βιολογικούς;

Μ.Κ.: «Ολοκληρώθηκε η μελέτη 
και πήραμε όλες τις αδειοδοτήσεις 
για το έργο αναβάθμισης και επέ-
κτασης του Βιολογικού Καθαρι-
σμού Νάουσας, προϋπολογισμού 
3.900.000 ευρώ. Διπλασιάζεται η 
δυναμικότητα, και όλη η επιπλέον πα-
ραγόμενη ποσότητα επεξεργασμένου 
νερού θα διατίθεται για απεριόριστη 
άρδευση στους αγρότες της Νάουσας 
και των Καμαρών, με δίκτυο που θα κα-
τασκευαστεί στο έργο. Η πρόταση για 
χρηματοδότηση σε ενεργό πρόγραμμα, 
θα κατατεθεί εντός του μήνα. 

Αναφορικά με Αλυκή – Αγκαιριά, φαί-
νεται ότι έχουμε βρει το σωστό, από 
τεχνικής και περιβαλλοντικής απόψεως, 
σημείο για την κατασκευή του. Υπάρ-
χουν μελέτες σε εκκρεμότητα. Το πρό-
βλημα είναι ότι απαιτείται τροποποίηση 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
όπου θα εμφανίζεται η δυνατότητα να 
κατασκευαστεί βιολογικός καθαρισμός 
στην περιοχή, κάτι που με το υφιστάμε-
νο ΓΠΣ δεν γίνεται. Αφού ξεκαθαριστεί 
η παραπάνω παράμετρος, θα μπορέ-
σουν να ολοκληρωθούν οι μελέτες και 
να αναζητηθεί χρηματοδότηση. 

Στόχος μας είναι να είμαστε ένα νησί 
πράσινο και καθαρό, με ολοκληρωμένα 
και σύγχρονα συστήματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης».

Παιδεία

Η αύξηση του αριθμού των 
μαθητών σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης έχει φτάσει τη 
χωρητικότητα των αιθουσών 
στα όριά τους. Πώς αντιμετω-
πίζετε αυτή την κατάσταση;

Μ.Κ.: «Η δημοτική Αρχή βρί-
σκεται συνεχώς στο πλευρό της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και 
πρωταρχικό της μέλημα είναι η 
διασφάλιση των καλύτερων συν-
θηκών για τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Το θέμα της σχολικής στέγης μας 
απασχόλησε από την πρώτη στιγμή. Γι’ 
αυτό και αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα 
χρόνια να προσπελάσουμε τον γραφει-
οκρατικό σκόπελο και να προχωρήσου-
με την κατασκευή νέων σχολικών κτιρί-
ων που θα στεγάσουν το 2ο Γυμνάσιο 
Παροικιάς, το 2ο Δημοτικό Παροικιάς 
καθώς και ένα 3θέσιο νηπιαγωγείο στη 
θέση Αγροκήπιο Παροικιάς. Πρόσφατα 
εξάλλου ανακοινώσαμε ότι η διαδικα-
σία για την ανέγερση του 2ου Γυμνα-
σίου Πάρου έχει μπει πλέον σε νέα 
φάση ενεργειών καθώς αυτή τη στιγμή 
είμαστε στη διαδικασία εκπόνησης της 
μελέτης εφαρμογής, έχουμε ήδη ολο-
κληρώσει ένα σημαντικό αριθμό προα-
παιτούμενων μελετών, και αναμένουμε 
τη γνωμοδότηση των αρμοδίων υπη-
ρεσιών και την εξεύρεση χρηματοδό-
τησης για την κατασκευή του σχολικού 
συγκροτήματος. 

Προκειμένου όμως να αντιμετωπί-
σουμε βραχυπρόθεσμα την κατάστα-
ση, με τη λήξη της περσινής σχολικής 
χρονιάς στείλαμε αίτημα προς τις «Κτι-
ριακές Υποδομές Α.Ε.» για την παραχώ-
ρηση προκατασκευασμένων σχολικών 
αιθουσών για τις ανάγκες του Γυμνα-
σίου Παροικιάς. Επιπλέον, με υπόμνημά 
μου προς το υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το οποίο κατέθεσε η 
αρμόδια αντιδήμαρχος κα Σαρρή στην 
πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα, 
ενημερώσαμε αρμοδίως για τα στε-
γαστικά προβλήματα των σχολικών 
μονάδων του δήμου Πάρου με ειδική 
αναφορά στο Γυμνάσιο Παροικιάς, το 
Λύκειο Πάρου, το 2ο Δημοτικό Παροι-
κιάς και το Νηπιαγωγείο Παροικιάς, 
ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών 
του υπουργείου για την επίλυσή τους. 
Από τη συνάντηση αυτή πετύχαμε σε 
πρώτη φάση την ένταξη της χρη-
ματοδότης της πρότασης μας για 
την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 
Λυκείου Παροικιάς» στο Πράσινο 
Ταμείο. 

Ενημέρωση από τον μελετητή για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Παροικιάς.

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παράδοση μοριακών τεστ για το Covid-19.
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Τέλος, με έγγραφό μας στις 
25/09/2020 προς τις Δ/νσεις Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κυκλάδων, ζητήσαμε να μας 
γνωρίσουν το ανώτερο επιτρεπτό όριο 
μαθητών ανά αίθουσα, και αν βάσει του 
υπάρχοντος μαθητικού δυναμικού κα-
λύπτονται οι ανάγκες για την εύρυθμη 
λειτουργία των σχολείων, καθώς μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε επίσημη απάντηση 
για το αντίθετο. Στόχος μας είναι να 
συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία και 
σε συνεργασία με όλους εμπλεκόμε-
νους φορείς να προχωρήσουμε σε ένα 
συνολικό σχεδιασμό που θα λύσει το 
χρονίζον πρόβλημα της στέγασης των 
σχολικών μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθε-
λα να σας διαβεβαιώσω ότι ο δήμος 
Πάρου ήδη έχει κινήσει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμέ-
νου να προμηθευτεί με προκατα-
σκευασμένες ειδικές αίθουσες δι-
δασκαλίας που θα πληρούν όλες 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
για την ασφαλή φιλοξενία των 
παιδιών προκειμένου να χρησι-
μοποιηθούν για την κάλυψη των 
αναγκών σε αίθουσες διδασκαλί-
ας, όπου κριθεί αναγκαίο».

Παροικιά

Ο κόσμος της Παροικιάς δι-
αμαρτύρεται ότι διαχρονικά 
είναι παραμελημένη. Σήμερα 
τι γίνεται; 

Μ.Κ.: «Υποσχεθήκαμε προεκλογικά 
ότι στόχος μας είναι η Παροικιά 
να έχει πρωτεύοντα ρόλο στις 
Κυκλάδες και για το λόγο αυτό 
έχουμε ήδη υλοποιήσει έργα 
συνολικής δαπάνης πλέον των 
20.500.000 ευρώ. Για το μέλλον, 
έχουμε δρομολογήσει μια σειρά νέων 
έργων υποδομής που θα αλλάξουν 
όψη στην πόλη.

Το σημαντικότερο αφορά το 
Master Plan του λιμένα που πε-
ριλαμβάνει εκτός από σύγχρονες 
ασφαλείς υποδομές για την επιβατική 
ακτοπλοΐα, τουριστικό καταφύγιο 241 
εξυπηρετούμενων σκαφών και αλιευ-
τικό καταφύγιο 54 εξυπηρετούμενων 
σκαφών. Ήδη το προηγούμενο καλο-
καίρι ανακαινίσαμε τις υφιστάμενες 

αίθουσες αναμονής, αντικαταστήσαμε 
τα παλιά φωτιστικά σώματα με νέα πιο 
λειτουργικά και καλαίσθητα, τοποθετή-
σαμε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και επιμεληθήκαμε την εμφάνιση 
της περίφραξής, ενώ αναμένεται και η 
υπογραφή για την κατασκευή των νέων 
αιθουσών. 

Εξίσου μεγαλόπνοο έργο είναι 
και το Στρατηγικό και Επιχειρησι-
ακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ). Το συγκεκριμέ-
νο, θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της Παροικιάς, βελτιώνοντας 
την προσβασιμότητα και τη μεταφορά 
προς, διαμέσου και εντός της αστικής 
περιοχής. Θα περιλαμβάνει ακόμα τε-
χνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον, 
καθώς και προτάσεις με γνώμονα τη 
βιώσιμη κινητικότητα κατοίκων, εργα-
ζομένων, επισκεπτών, μαθητών και ατό-
μων με κινητική αναπηρία. Στο πλαίσιο 
αυτό, και για να καλύψουμε τις ανάγκες 
των μαθητών στις καθημερινές τους 
μετακινήσεις για τις εκπαιδευτικές, 
αθλητικές, εξωσχολικές και λοιπές δρα-
στηριότητες αλλά και για να συμβάλου-
με στη τόνωση της τοπικής αγοράς, φέ-
τος για πρώτη φορά χρηματοδοτήσαμε 
με 105.000 ευρώ, την επέκταση της 
δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας 
και τις απογευματινές ώρες.

Προχωράμε επίσης με την τε-
χνική Υπηρεσία και τον νομικό 
σύμβουλο του δήμου τις απαιτού-
μενες ενέργειες για τη διεκδίκη-
ση του απαλλοτριωμένου δημο-
τικού χώρου στον Περιφερειακό 
της Παροικιάς και την υλοποίηση 
του έργου της πεζοδρόμησης του 
Περιφερειακού. Από τον Ιούλιο του 
2020 καταθέσαμε αίτημα χρηματοδό-
τησης της μελέτης για το τοπικό πολε-
οδομικό σχέδιο που θα μας δώσει τη 
δυνατότητα τροποποίησης του υπάρ-
χοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού και στη συνέχεια του Σχεδίου 
Πόλης Παροικιάς που κατάπεσε από 
το Συμβούλιο Επικρατείας το 2008.

Για το περιβάλλον και στο πλαίσιο της 
σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων 
με στόχο η Παροικιά να είναι μία πόλη 
καθαρή και νοικοκυρεμένη όλο τον 
χρόνο, προχωρήσαμε στη δημιουργία 
Πράσινων Σημείων στις περιοχές 
Κακάπετρα και Παρασπόρος. Πα-

ράλληλα έχουμε αναλάβει δράσεις 
και πρωτοβουλίες για την αξι-
οποίηση του Αγροκηπίου, με πιο 
πρόσφατες τη νέα αποτύπωση του 
χώρου και την εκπόνηση σχεδίου κατά-
τμησης από την υπηρεσία Δόμησης του 
δήμου Πάρου.

Υλοποιήσαμε επίσης μία σειρά 
έργων για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων, όπως 
η αναβάθμιση των παιδικών χαρών 
της Ζωοδόχου Πηγής και της Μαντώ 
Μαυρογένους, η επισκευή και ανακαί-
νιση του δημοτικού σταδίου Πάρου, η 
αποκατάσταση δρόμων και δημοτικών 
οδών. Ενώ μετά από τις νομικές διαδι-
κασίες που κινήσαμε και την πρόσφατη 
δικαστική απόφαση επανήλθε στη ιδιο-
κτησία του δήμου Πάρου και του Ιερού 
Προσκυνήματος της Παναγιάς Εκατο-
νταπυλιανής ο αρχαιολογικός διατηρη-
τέος χώρος του Φραγκομονάστηρου, 
δίνοντας μας τη δυνατότητα πλέον για 
την αναστύλωσή και αξιοποίηση του. 

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι 
προχωράμε στην υλοποίηση ενός ση-
μαντικού έργου για την ανάδειξη του 
πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογι-
κού πλούτου της πόλης της Παροικιάς 
και της ευρύτερης περιφέρειάς της με 
την ανάθεση της δημιουργίας του 

έργου «Ψηφιακός Ξεναγός Πα-
ροικιάς», προϋπολογισμού 100.000 
ευρώ. 

Άφησα για το τέλος τα έργα υπο-
δομής για την ύδρευση και απο-
χέτευση που είναι υπό εξέλιξη αυτήν 
την περίοδο όπως η σύνδεση της αφα-
λάτωσης Παρασπόρου με τη δεξαμενή 
πόσιμου νερού της Παροικιάς, η ανα-
βάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού, 
η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή Κορακιές-Αγ. Ειρήνη, η αντικα-
τάσταση του δικτύου ύδρευσης στον 
Παρασπόρο, η επέκταση του δικτύου 
ύδρευσης στον Αγ. Αρσένιο και η αντι-
κατάσταση του κεντρικού δικτύου με-
ταφοράς από Αγ. Υπακοή προς Παροι-
κιά, έργο για το οποίο προχωράμε σε 
επαναδημοπράτηση. Προγραμματίζο-
νται επίσης η αντικατάσταση του εσω-
τερικού δικτύου ύδρευσης της Παροικι-
άς, η προμήθεια και η αγορά οικοπέδων 
για την εγκατάσταση νέων δεξαμενών, 
η κατασκευή αφαλάτωσης και φωτο-
βολταϊκού πάρκου, η κατασκευή νέας 
μονάδας αφαλάτωσης στο Κρωτήρι, 
και η επέκταση του αποχετευτικού δι-
κτύου της Παροικιάς προς τις περιοχές 
Καλάμι-Κρωτήρι.

Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η 
Παροικιά βρίσκεται στο επίκεντρο 
όλου του σχεδιασμού μας. Γνωρί-
ζουμε ότι αν και οι λύσεις έχουν ήδη 
δρομολογηθεί, η εικόνα θα πάρει χρό-
νο για να αλλάξει, σε κάθε περίπτωση 
όμως είμαστε εδώ για να υλοποιήσου-
με τις δεσμεύσεις μας».

Υποψηφιότητα

Για το τέλος, θα θέλατε να 
μας απαντήσετε αν σχεδιάζε-
τε να είστε υποψήφιος για τη 
βουλή;

Μ.Κ.: «Αυτήν τη στιγμή είμαι δήμαρ-
χος Πάρου και μοναδική μου προτεραι-
ότητα είναι η υλοποίηση του προεκλο-
γικού προγράμματος ώστε η Πάρος να 
γίνει ένας βιώσιμος ευρωπαϊκός προο-
ρισμός, τον οποίο θα απολαμβάνουν οι 
πολίτες καθημερινά και θα χαίρονται οι 
επισκέπτες».

Εργασίες στο Αλιευτικό Καταφύγιο στον Αμπελά.

Σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργού Τουρισμό κ. Θεοχάρη.

Έργο αντικατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου στο Γήπεδο Παροικιάς.
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Ο βυρσοδέψης
Ένα από τα πιο δύσκολα και κοπιαστικά επαγγέλμα-

τα, αλλά και μια τέχνη η οποία προέκυψε πολύ νωρίς 
στην ανθρώπινη εξέλιξη, από την ανάγκη να ντυθεί και 
να προστατευθεί ο άνθρωπος. 

Η βυρσοδεψία είναι η διαδικασία της επεξεργασίας 
του δέρματος των ζώων με στόχο την παραγωγή επε-
ξεργασμένου δέρματος με αυξημένη ανθεκτικότητα 
κατάλληλο για την κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδη-
σης, κλπ. Η ελληνική λέξη βυρσοδεψία είναι σύνθετη 
και προέρχεται από το ουσιαστικό της Αρχαίας Ελλη-
νικής «βύρσα» που σημαίνει «δέρμα ζώου» και το ρήμα 
«δέφω» που σημαίνει «μαλακώνω κάτι με τα χέρια». 
Ο βυρσοδέψης ονομάζεται και «ταμπάκης». Οι εγκα-
ταστάσεις που πραγματοποιείται η επεξεργασία ονο-
μάζονται βυρσοδεψεία. Στην Ελλάδα τα βυρσοδεψεία 
ονομάζονταν και «ταμπάκικα», λέξη που προέρχεται 
από την τουρκική γλώσσα.

Η διαδικασία που ακολουθούνταν κατά τους αρ-
χαίους χρόνους ήταν η παρακάτω: τα δέρματα έφτα-
ναν στο βυρσοδεψείο στεγνά και λερωμένα με χώμα. 
Αρχικά, μούλιαζαν σε νερό για να καθαρίσουν και να 
μαλακώσουν, ενώ τρίβονταν για να απομακρυνθεί το 
λίπος και τα απομεινάρια της σάρκας. Στη συνέχεια ο 
βυρσοδέψης έπρεπε να απομακρύνει το τρίχωμα. Αυτό 
γινόταν με την επάλειψη του δέρματος με αλκαλική 
ουσία ή απλά με την πολύμηνη παραμονή του δέρμα-
τος η οποία προκαλούσε και τη σήψη. Στη συνέχεια τα 
δέρματα εμβαπτίζονταν σε αλατόνερο και το τρίχωμα 
το οποίο είχε στο μεταξύ χαλαρώσει, απομακρυνόταν 
με μαχαίρια. Αφού είχε απομακρυνθεί το τρίχωμα, ο 
βυρσοδέψης μαλάκωνε το δέρμα τρίβοντας πάνω του 
κοπριά ή μουλιάζοντας το δέρμα σε ένα διάλυμα από 
εντόσθια ζώου. Η παραπάνω διαδικασία αποτελούσε 
μια μορφή ζύμωσης που περιλάμβανε τα ένζυμα των 
βακτηρίων που περιείχε η κοπριά.

Στους μετέπειτα αιώνες, στη βυρσοδεψία χρησιμο-
ποιήθηκαν ύλες φυτικής προέλευσης όπως είναι το 
έλαιο κέδρου, ο φλοιός της βελανιδιάς, η στυπτηρία, οι 

οποίες απλώνονταν στα δέρματα ενώ αυτά τεντώνο-
νταν με αποτέλεσμα να απορροφούν περισσότερες τα-
νίνες και να αφυδατώνονται. Τα δέρματα χωρίζονταν 
σε κατηγορίες. Τα χοντρά δέρματα από αγελάδες, βό-
δια, προορίζονταν για την κατασκευή σκληρών ειδών. 
Ενώ τα λεπτά από πρόβατα, κατσίκια, μικρά μοσχάρια, 
για είδη ρουχισμού.

Η κατεργασία των δερμάτων γινόταν ως εξής: πρώ-
τα γινόταν το «μαλάκωμα», έπαιρναν τα ακατέργαστα 
δέρματα και τα βουτούσαν σε μια μεγάλη γούρνα με 
νερό ή σε μεγάλα βαρέλια, για λίγες ημέρες για να 
φουσκώσουν. Δεύτερο βήμα, ήταν το «σκίσιμο», όπου 
ο βυρσοδέψης έσκιζε και άνοιγε το δέρμα για να το 
επεξεργαστεί. Τρίτο βήμα ήταν το «ξελέσιμα», τοπο-
θετώντας το δέρμα στο καβαλέτο και με μια ειδική 
λάμα με ξύλινη λαβή, το έξυναν ώστε να ξεχωρίσουν 
το δέρμα από τα υπολείμματα του κρέατος. Τέταρτο 
βήμα το «πλύσιμο» και η «αποτρίχωση». Ένας τρόπος 
για να φύγει το λίπος, ήταν να απλώσουν ασβέστη με 
μια τρίχινη βούρτσα, πάνω στο δέρμα για λίγες ημέρες 
και μετά το μαδούσαν με τα χέρια. Πέμπτο βήμα η «αδι-
αβροχοποίηση» του δέρματος, όπου τα βουτούσαν για 
λίγες μέρες σε ένα μείγμα, νερού με τανίνη, μια ουσία 
που παράγεται από τη φλούδα μερικών δέντρων όπως 
η ακακία, η βελανιδιά κ.α. Στη συνέχεια τα έξυναν πάνω 
στο καβαλέτο για να φύγει το μείγμα και να τεντώσουν 
το δέρμα. Αυτό γινόταν δύο και τρεις φορές. Όταν τε-
λείωνε αυτή η διαδικασία τα κρεμούσαν στα σχοινιά 
για να στεγνώσουν λίγες μέρες και έπειτα ερχόταν η 
ώρα του λαδώματος και του ισιώματος. Ύστερα από 
όλη αυτή την κοπιαστική δουλειά, έρχεται η στιγμή 
του βαψίματος. Το βάψιμο γινόταν με βιτριόλι σε μαύ-
ρο χρώμα στα ελαττωματικά δέρματα και με φυτικές 
μπογιές στα καλά δέρματα. Έπειτα από το βάψιμο τα 
δέρματα τα άπλωναν πάνω στο πάγκο και έκαναν με το 
«τεχάζι» το γυάλισμα και με το «παγασάκι» -ένα είδος 
χτενιού- τις ραβδώσεις. Έτριβαν το δέρμα με φελλό και 
έπειτα γυάλιζαν με τη χειροκίνητη «μακένα». Παλιά το 
γυάλισμα γινόταν με ένα ξύλο, τη «φέλπα», τυλιγμένο 
με βελούδο, το οποίο το βουτούσαν μέσα σε καζεΐνη 
και περνούσαν το δέρμα μέχρι να γυαλίσει, συστατικό 
της καζεΐνης ήταν το μοσχαρίσιο αίμα. 

Τα εργαλεία των βυρσοδεψών ήταν οι πάγκοι όπου 
άπλωναν τα δέρματα, το καβαλέτο που πάνω έξυναν 
τα δέρματα, το διμάνικο όπου ξεχώριζαν το δέρμα από 
το κρέας, ο ντεβερές που ήταν βούρτσα που άπλω-
ναν τον ασβέστη στο δέρμα, οι λίμπες όπου έβαζαν τα 
δέρματα, ο σκεφές που ήταν λάμα με ξύλινη λαβή και 
με αυτό έξυναν το δέρμα, η ντουναλένα που ήταν ένα 
ξύλο με μια λάμα στην άκρη που το χρησιμοποιούσαν 
για να σιδερώνουν το δέρμα. 

Τα ταμπάκικα, τα βυρσοδεψία δηλαδή, ήταν κτισμέ-
να σε χώρους που υπήρχε άφθονο νερό ή κοντά στη 
θάλασσα και να διέθεταν δύο με τρεις στέρνες. Τα 
ασβεστερά ήταν συνήθως κτισμένα έξω, ενώ όλες οι 
υπόλοιπες εργασίες γινόταν σε εσωτερικό χώρο. Οι 
λίμπες, τα ποντόνια, τα καβαλέτα, οι βαρέλες και οι 

πάγκοι ήταν διατεταγμένοι κατά μήκος των πλευρών 
του κτιρίου. Στο πάτωμα, πίσω από τους πάγκους και 
μπροστά από τις βαρέλες, αυλάκια σκαμμένα ή χτιστά 
βαθιά 15 έως 40 εκ. διοχέτευαν τα νερά έξω από το 
κτίριο, που χύνονταν από τα ξενερίσματα. Υγρασία, γλί-
τσα και βρώμα βαριά στο χώρο αυτόν της επεξεργασί-
ας. Σε άλλο χώρο όπου γίνονταν η τελειοποίηση ήταν 
οι πάγκοι για το στρώσιμο των πετσιών, οι κρεμάλες 
για το κέρωμα και το στέγνωμά τους, οι κύλινδροι για 
το σιδέρωμα, κι ήταν φωτεινό και καθαρό και είχε την 
ευχάριστη μυρωδιά του κατεργασμένου δέρματος. Χα-
ρακτηριστική επίσης ήταν η στέγη με τα χοντρά δοκά-
ρια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την ανάρτηση των 
δερμάτων στις κρεμάλες. 

Τα ταμπάκικα έδωσαν με τον καιρό το όνομα τους 
στις περιοχές που ήταν κτισμένα, «Ταμπάκικα», αλλά 
και σε αυτούς που ασχολούνταν με την επεξεργασία 
δερμάτων «Ταμπάκης». Στην Παροικιά στον «Κάτω 
Γυαλό» δίπλα στο ρέμα «Κορμός», σήμερα οικία Αντώ-
νη Θεοχαρίδη, αναφέρεται στα συμβόλαια η περιοχή 
ως «Ταμπάκικα», όπου είχε το βυρσοδεψείο ο «Ταμπά-
κης», ο Βεντουρής Αντώνης με τη σύζυγο του Μαρι-
γώ Μαλατέστα και τα παιδιά τους: Σταμάτη, Γεώργιο, 
Μαρία (γιαγιά μου), Μαργαρίτα, Κατίνα και Νικολής. 
Σε εκλογικό κατάλογο της Νάουσας του 1883, υπάρ-
χουν εγγεγραμμένοι ο Βεντούρης Αντώνιος του Χρι-
στόδουλου 48 ετών, βυρσοδέψης, κάτοικος Παροικι-
άς, Βεντούρης Γεώργιος του Χριστόδουλου, 35 ετών, 
βυρσοδέψης, Βεντούρης Ιωάννης του Χριστόδουλου, 
ετών 47, βυρσοδέψης, κάτοικος Σύρου, Βεντούρης 
Χριστόδουλος του Νικολάου, 69 ετών, βυρσοδέψης. 

Στη Νάουσα στη θέση «Λίμνες» και κατά μήκος του 
«Ξεροπόταμου» ήταν τα «Ταμπάκικα», των Σταύρου 
Βεντουρή, Γεώργιου Αριανούτσου, Πέτρου Τριπολι-
τσιώτη και Δημήτρη Καρποδίνη. Σε εκλογικό κατάλο-
γο της Νάουσας του 1885, υπάρχουν εγγεγραμμένοι 
οι Βεντουρής Γεώργιος του Χριστόδουλου 37 ετών, 
βυρσοδέψης από τη Νάουσα, Βεντουρής Ιωάννης του 
Χριστόδουλου, 49 ετών, βυρσοδέψης από τη Νάουσα, 
κάτοικος Σύρου, Βεντουρής Χριστόδουλος του Νικο-
λάου, ετών 71, βυρσοδέψης από τη Νάουσα.

 Ίσως και στην περιοχή του Δρυού όπου άφθονα 
νερά να υπήρχαν και εκεί. Υπήρχαν και οι «Σκυτοτό-
μοι» που μεταποιούσαν τα κατεργασμένα δέρματα σε 
διάφορα είδη, κάτι παρόμοιο μεταξύ ράπτη δερμάτων 
και τσαγκάρη. Τέτοιοι επαγγέλονταν: Στον Δραγουλά 
ο Γεώργιος Φούσκης. Στις Λεύκες οι: Πέτρος Τζόλμας, 
Αντώνης Ραγκούσης, Νικόλαος Ραγκούσης, Αντώνιος 
Καντιώτης, Αθανάσιος Καντιώτης, Γεώργιος Περάκης. 
Στα Μάρμαρα: οι Γεώργιος Λύκαρης, Γεώργιος Ανερα-
τζόπουλος. Στη Μάρπησσα οι: Νικήτας Άγουρος, Γεώρ-
γιος Βαρούχας, Ζαχαρίας Δαμιράλης, Κυριάκος Λοΐζος, 
Γεώργιος Μαυρομάτης, Δημήτριος Μελανίτης, Γεώργι-
ος Πάος(;), Πέτρος Πατέλης, Πέτρος Πυργής, Ιωάννης 
Τριβυζάς, Ιωάννης Τσαντουλής, Ιωάννης Μαναρόλης, 
Γιώργος Τσαντουλής, Ελευθέριος Τριβυζάς. Στη Νάου-
σα οι: Χριστόδουλος Βεντουρής, Νικόλαος Βεντουρής. 
Στην Παροικιά οι: Πιέρρος Ζαφειρόπουλος, Αντώνης 
Μουνδάνος, Γεράσιμος Σιλιτσίρης. 

Στα Ταμπάκικα της Σύρας όπου είχε άνθιση το επάγ-
γελμα στηρίζοντας την εκεί οικονομία, δούλευαν αρ-
κετοί παριανοί ως βυρσοδέψες. 

Πηγές: Αρχείο Χριστόδουλου Μαούνη, με τη συν-
δρομή των εκλογικών καταλόγων του Δημήτρη Ντόλ-
κα. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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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)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΪΚΗ, πωλείται 
3άρι διαµέρισµα, µε πάρκινγκ, σε 
εξαιρετική περιοχή και µε επενδυτική 
προοπτική. 4ος όροφος, προσόψεως,  
φωτεινό, καλαίσθητο, σε άριστη κατά-
σταση. Τιµή: 180.000€. Πληροφορίες: 
6978 449 306

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 
επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά ή να συγκατοικήσει µε κυρία 
για το µοίρασµα των εξόδων. Τηλ. 
επικοινωνίας: 698 459 7679

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται, από 
µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για 
εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΚΟΠΕ-
ΛΑ ζητείται για µόνιµη εργασία από 
εταιρεία στη Μάρπησσα. Απαραίτητα 
προσόντα, άριστη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ, λογιστικές γνώσεις, επι-
κοινωνιακή ικανότητα. Αποστολή 
βιογραφικών στο: fr.ni@hotmail.gr, 
τηλ. 6981 024 986

Ζητούνται άτοµα για 12µηνη απασχό-
ληση σε τεχνική εταιρεία.
1) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ µε 
γνώση σε ηλεκτρολογικά-υδραυλικά 
σε σχέση µε πισίνα υδροµασάζ. 
Προηγούµενη εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
2) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
επιθυµητά προσόντα: Ανεπτυγµένη 
ικανότητα επικοινωνίας, οργανω-
τικές δεξιότητες, µεθοδικότητα και 
συνέπεια στη διαχείριση εγγράφων, 
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών 
project και σύνταξη προσφορών προς 
τους συνεργάτες. Πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων. Αποστολή βι-
ογραφικών στο mail: parospicinity@
gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 
6977 082 425. Ώρες επικοινωνίας, 
14:00 - 19:00

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 παραλία, 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, πολλές 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€

Στο έλεος… 
των 
εργολαβιών

Δύο χρόνια κοντεύουν από την προηγούμενη αποτυ-
χημένη εργολαβία και ακόμα η ταλαιπωρία συνεχίζεται  
στον δρόμο από την Αγία Υπακοή Κώστου, έως το σχο-
λείο Μαραθίου. Δρόμος καρμανιόλα σε πολλά σημεία.

Η νέα περιπέτεια των δεκάδων οδηγών της Πάρου 
είναι η εργολαβία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την 
επισκευή τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου. 
Αφού τα συνεργεία του εργολάβου έξυσαν το οδό-
στρωμα από  την παλιά άσφαλτο σε πολλά σημεία του 
οδικού δικτύου -και ενώ, έπρεπε να στρωθεί αμέσως η 
καινούργια άσφαλτος-, εδώ και περίπου ένα μήνα έχει 
σταματήσει κάθε εργασία. 

Η άσχημη αυτή κατάσταση βάζει σε κίνδυνο τους 
οδηγούς κυρίως των δικύκλων αλλά και όλους όσοι 
καθημερινά περνούν από αυτά τα σημεία.

Καθημερινά η εφημερίδα μας δέχεται παράπονα και 
διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για αυτή την επικίνδυνη 
κατάσταση και επιπλέον ζητούν μια υπεύθυνη ενημέ-
ρωση από τους αρμόδιους παράγοντες του έργου. 

Τέλος, είναι πολύ πιθανόν όπως μας έχουν δηλώσει 
κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες να απευ-
θυνθούν στις εισαγγελικές αρχές.
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Πέτρος 
Αυλήτης 
(1878-1942)

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο έμπορος και πλοι-
οκτήτης Ιωάννης Δ. Αυλήτης, στέλνει στην Αθήνα 
το μονογενή γιο του Πέτρο να σπουδάσει φαρ-
μακοποιός στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο. Ο 
Πέτρος Αυλήτης παίρνει το δίπλωμα του με βαθ-
μό «Λίαν Καλώς» σε τρία χρόνια και σε ηλικία 
είκοσι ενός ετών. 

Ο νέος φαρμακοποιός ανοίγει το 1900 το πρώ-
το φαρμακείο με την επωνυμία «ο Δαμβέργης» 
προς τιμή του πρυτάνεως του. Οι παριανοί βλέ-
πουν με ικανοποίηση την επιστημονική πρόοδο 
στο νησί και με αισθήματα εμπιστοσύνης για 
την υγεία τους που εκείνη την εποχή μαστιζόταν 
από τη φυματίωση, τον τύφο, την ελονοσία κλπ. 
περιβάλλουν με εκτίμηση το νέο φαρμακοποιό, 
ο οποίος ασκεί την φαρμακευτική επιστήμη με 
υπευθυνότητα και με εντιμότητα. 

Τα περισσότερα φάρμακα παρασκευάζονταν 
από τον ίδιο στον χώρο του φαρμακείου, το 
οποίο είχε ευρωπαϊκή εμφάνιση, με βιτρίνες γε-
μάτες μπλε μπουκάλια με γαλλικές επιγραφές 
των παρασκευασμένων φαρμάκων. Εκεί παρέχει 
τις πρώτες βοήθειες και περιθάλπει τους διάφο-
ρους τραυματισμούς και τα ποικίλα ατυχήματα. 
Επί τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια ο Πέτρος 
Αυλήτης προσέφερε τις επιστημονικές του υπη-
ρεσίες και σε όλο το εικοσιτετράωρο, στο λαό 
του νησιού, με παραδειγματική προθυμία. 

Το 1895 μνηστεύεται την Άννα Αργυροπούλου 
και σαν προίκα, λαμβάνει το κτίριο της Αγοράς, 
όπου στεγάζει το φαρμακείο. Απέκτησαν πέντε 
παιδιά, τη Ζαμπέτη, τον Ανδρέα, τον Γιάννη, την 
Πηνελόπη και τη Δήμητρα. Το 1935 ο Πέτρος 
Αυλήτης παραδίδει τη λειτουργία του φαρμακεί-
ου στον γιο του Ανδρέα, που θα είναι ο δεύτερος 
φαρμακοποιός της Πάρου για άλλα τριάντα πέντε 
χρόνια. Έτσι η οικογένεια Αυλήτη επί μια 70ετία 
θα προσφέρει τις φαρμακευτικές υπηρεσίες της 
στους παριανούς με ευσυνειδησία, εργατικότητα 
και υψηλό αίσθημα επιστημονικού ήθους. 

Το 1942 σε ηλικία 64 ετών, ο Πέτρος Αυλήτης 
έπαυσε να ζει, θλιμμένος για τον πρόωρο θάνατο 
της αγαπημένης του συζύγου.

πηγές: Παριανά τευχ. 57
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Ακτή Γιάννη 

Πάριου», έως το αδιέξοδο, πίσω από το παλιό 
φαρμακείο Αυλήτη.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Υγιεινή και 
ασφάλεια 
τροφίμων 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξα-
γωγή διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στις 21-22 
Οκτωβρίου στο γραφείο Πάρου, τις παρακάτω ημέρες 
και ώρες:

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 15.00-20.00 και Πέμπτη 22 
Οκτωβρίου, 15.00-20.00 με εισηγητής τον κ. Γιάννη 
Κάκο. 

Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηματίες και προσωπικό 
που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μετα-
φέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε 
επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, εστιατό-
ρια, καφέ μπαρ, κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερμάρ-
κετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, 
οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσω-
πικό των επιχειρήσεων της χώρας, για επιχειρηματίες 
και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφι-
κής αλυσίδας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το 
επιμελητήριο Κυκλάδων παρέχει σε κάθε συμμετέχο-
ντα δωρεάν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση 
παρακολούθησης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
με τη γραπτή αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται σε μετα-
γενέστερο χρόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Το κόστος συμμετο-
χής είναι 100 ευρώ/άτομο και συμπεριλαμβάνονται τα 
30 ευρώ υπέρ του ΕΦΕΤ. Η υποβολή αίτησης γίνεται 
στο e-kyklades.gr/articles/efet και για πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του τμή-
ματος κατάρτισης, Παναγιώτη Θεοδωράκη, στο τηλέ-
φωνο 22810-82346 (εσωτ. 4).

Θανατηφόρο 
ατύχημα

Την περασμένη Κυριακή στις 5 το απόγευμα είχαμε 
ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς 
– Αγκαιριάς, τρεις δίκυκλες μοτοσικλέτες με οδηγούς 
δυο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, ηλικίας 25, 28 και 
32 ετών αντίστοιχα, ενεπλάκησαν μεταξύ τους σε τρο-
χαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του 25χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό των 
δύο άλλων οδηγών. 

Προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα 
Πάρου.

Χάρτης 
υγειονομικής 
ασφάλειας

Τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας της χώρας μέσω 
του οποίου οι πολίτες θα ενημερώνονται για τα μέτρα 
που ισχύουν ανά περιοχή, βάσει του επιδημιολογικού 
φορτίου που καταγράφεται από τις υγειονομικές αρ-
χές, παρουσίασαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στις 9/10/2020. 

Ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας 
από τον κορωνοϊό περιλαμβάνει 4 επίπεδα προληπτι-
κών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενό-
τητα της χώρας: 

Επίπεδο 1: ετοιμότητας, 
Επίπεδο 2: επιτήρησης, 
Επίπεδο 3: αυξημένης επιτήρησης και 
Επίπεδο 4: αυξημένου κινδύνου. 
Ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε περι-

οχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση 
υγειονομικών μεγεθών και θα επικαιροποιείται ανά 15 
ημέρες με βάση τις εισηγήσεις της επιτροπής επιδημι-
ολόγων ή και συχνότερα όταν επιβάλλεται από τους 
υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Η Πάρος 
και η Αντίπαρος βρίσκονται στο επίπεδο 2 (επιτήρηση).

Ο Χάρτης –που τέθηκε σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 
12 Οκτωβρίου–, εκτός από τα τέσσερα επίπεδα προ-
ληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή 
ενότητα της χώρας, επιφέρει ορισμένες τροποποιή-
σεις σε επιμέρους κανόνες που ίσχυαν έως σήμερα. 
Οι σημαντικότερες αλλαγές για το επίπεδο 2 
που βρίσκεται η Πάρος και η Αντίπαρος είναι:

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε εσω-
τερικούς χώρους εργασίας και εξωτερικούς χώ-
ρους με συγχρωτισμό.

- Δε θα λειτουργούν τα καταστήματα εστίασης και 
κέντρων ψυχαγωγίας από τις 00:30 το βράδυ έως 
τις 5 το πρωί.

- Στις συναθροίσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους ορίζεται ανώτατο τα 50 άτομα.

- Τίθενται αυστηρά όρια πληρότητας σε θέατρο, σι-
νεμά και συναυλίες, που είναι στο 50%.

- Τα όρια πληρότητας στην εστίαση καθορίζο-
νται στο 65%.

Τέλος, ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες 
με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιο-
λόγων του υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα, όταν 
αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημι-
ολογικούς δείκτες. 

Οζώδη 
δερματίτιδα

Από το επαρχείο της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου 
έγινε ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους σχετικά με 
τη νόσο της οζώδους δερματίτιδας. Πιο συγκεκριμένα:

1) Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πάρου εφοδιά-
στηκε με τα εμβόλια για την προστασία των βοοειδών 
από την νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας.

2) Η Οζώδης Δερματίτιδα είναι πολύ σοβαρό νόση-
μα, με ταχύτατη εξάπλωση, με πολύ σοβαρές απώλειες 
τόσο στην παραγωγή (γάλα-κρέας) όσο και στο ζωικό 
κεφάλαιο.

3) Οι εμβολιασμοί θα γίνουν από την υπηρεσία μας 
δωρεάν, είναι ακίνδυνοι και είναι υποχρεωτικοί για το 
σύνολο των βοοειδών ανεξαρτήτου ηλικίας.

4) Οι εμβολιασμοί πρέπει να ολοκληρωθούν σε δι-
άστημα ενός μηνός γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν τα 
βοοειδή που είναι ανεμβολίαστα.

5) Οι εμβολιασμοί καταγράφονται στην Κτηνιατρική 
Βάση Δεδομένων και είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την παροχή επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, παρά-
δοση γάλατος κρέατος, πωλήσεων ζώντων ζώων και 
μετακινήσεων.

Καλούμε τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν στε-
νά και να διευκολύνουν την κτηνιατρική υπηρεσία για 
την γρήγορη και επιτυχή έκβαση του προγράμματος 
(τηλ. Κτηνιατρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 21228 - κ. Νι-
κόλαος Τσιγώνιας).
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Αλιείς
Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ενημε-

ρώνει τους αλιείς της Πάρου και της Αντιπάρου ότι:

Σύμφωνα με το αριθμ. 2661/193159/15.7.20 έγ-
γραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλιείς θα 
πρέπει να λάβουν κωδικό αριθμό καταχώρισης για τα 
αλιευτικά τους σκάφη από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ελλιμενίζεται - 
δραστηριοποιείται το σκάφος.

Η ανωτέρω υποχρέωση προκύπτει από τον Καν. (ΕΚ) 
853/2004 και αφορά όλα τα αλιευτικά σκάφη επί των 
οποίων επιτελούνται εργασίες πρωτογενούς παρα-
γωγής. Ο Αλιευτικός Σύλλογος παρακαλείται για την 
άμεση ενημέρωση όλων των επαγγελματιών αλιέων.

Καλούμε τους αλιείς να απευθυνθούν στην Κτηνια-
τρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου 
για την καταχώρηση των σκαφών τους (τηλ. κτηνια-
τρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 21228 – Κτηνίατρος, Νικό-
λαος Τσιγώνιας).

Τουριστική 
προβολή

Στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας τουριστικής 
αγοράς, απαντά το πλάνο τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021 σύμφωνα με 
ανακοίνωση από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Έτσι, στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην 
παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από την πανδημία 
covid-19, η οποία έχει φέρει αλλαγές στις συνήθειες 
και στα κριτήρια επιλογής του προορισμού των εν δυ-
νάμει ταξιδιωτών, είναι προσαρμοσμένο το νέο πλάνο 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, το οποίο σύμφωνα με την 
ανακοίνωση «[…] θα επιτευχθεί με σύγχρονα εργαλεία 
και με στόχο μεταξύ των άλλων, την υποστήριξη και 
αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας, που κερδίζει 
διαρκώς έδαφος στις νέες συνθήκες, τη βελτίωση 
της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο 
και Νοέμβριο, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας 
της πληροφόρησης των εν δυνάμει επισκεπτών, όσον 

αφορά τον προορισμό».
Όσον αφορά το πλάνο τουριστικής προβολής για 

το 2021, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επενδύει στην 
υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

- Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού 
τομέα της Περιφέρειας.

- Στην υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού 
εμπειρίας (γαστρονομικός, πολιτιστικός, αθλητικός, θα-
λάσσιος/ναυτικός κ.ά.) της Περιφέρειας.

 - Στην ανάδειξη και διάδοση του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα των νησιών της Περιφέρειας, των παραδοσι-
ακών προϊόντων, του πολιτιστικού και φυσικού τους 
πλούτου.

 - Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρι-
σμού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότε-
ρους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

 - Στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής 
δαπάνης και της μέσης διάρκειας παραμονής.

 - Στη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες 
Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

 - Στη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης όσον 
αφορά τον προορισμό των εν δυνάμει επισκεπτών.

Στη Βουλή η 
ρύπανση

Ερώτηση στη Βουλή έκανε η βουλευτής του 
ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα, σχετικά με τη 
ρύπανση που εμφανίστηκε στον κόλπο της Παροικιάς 
στις 4/10/2020 και για την οποία ως σήμερα καμία 
ανακοίνωση ή ενημέρωση δεν έχει γίνει από το λιμε-
ναρχείο της Πάρου.

Η βουλευτής απευθυνόμενη στα υπουργεία Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής σημειώνει:

«Σε κατάσταση οικολογικού συναγερμού ενημε-
ρωνόμαστε πως βρίσκεται ο θαλάσσιος χώρος του 
κόλπου της Παροικίας Πάρου μετά την εκεί εμφάνιση 
πετρελαιοκηλίδων από το μεσημέρι της Κυριακής 4 

Οκτωβρίου. Όπως αναφέρεται και στα ΜΜΕ, στο θα-
λάσσιο χώρο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί αντιρρυπαντι-
κοί σπόγγοι απορρόφησης του πετρελαίου, όπως και 
ειδικό αντιρρυπαντικό φράγμα. Μάλιστα, οι κηλίδες 
πετρελαίου που έχουν εμφανιστεί στο θαλάσσιο χώρο 
της κεντρικής προβλήτας του λιμανιού της Πάρου φέ-
ρουν πάνω τους νεκρά επιπλέοντα ψάρια.

Κατόπιν των παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κκ υπουργοί: 
- Είναι ενήμεροι για την πετρελαιοκηλίδα στο λιμάνι 

της Παροικιάς;
- Έχουν ξεκινήσει έρευνες ώστε να εντοπιστεί από 

πού προήλθε η πετρελαιοκηλίδα;
- Τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να περιορι-

στεί η πετρελαιοκηλίδα και να αποτραπεί η περαιτέρω 
ρύπανση της θάλασσας, πέραν της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας; 

- Τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν για διερεύνηση του 
μεγέθους της οικολογικής ζημιάς που έχει προκληθεί 
από την πετρελαιοκηλίδα;».

Οι 
ελευθερίες…

Αν αναλογιστούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια στο όνομα της προόδου και 
των νέων μέτρων, τότε θα διαπιστώσουμε ότι 
ουσιαστικά γίνεται «ροκάνισμα» της ατομικής μας 
ελευθερίας.

Επί αιώνες έφθανε για να δηλώσει ο καθένας 
μας τα στοιχεία του το να επιδείξει μία ταυτότη-
τα ή κάποιο άλλο χαρτί που απεδείκνυε το ποιος 
είναι. Έλεγες είμαι ο τάδε και έδειχνες την ταυ-
τότητα, το διαβατήριο ή ένα δίπλωμα οδήγησης. 
Σήμερα, αρκεί να δηλώσεις το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ 
και όλα θα βγουν αυτόματα σε μία οθόνη υπο-
λογιστή. Μόνο που μαζί με αυτό θα αποδειχθεί 
αν χρωστάς σε τράπεζα, η κατάσταση της υγείας 
σου κλπ. Με λίγα λόγια είναι πολύ δύσκολο κά-
ποιος να «κρύψει» π.χ. την κατάσταση της υγείας. 
Ο «ρουφιάνος» του ΑΜΚΑ θα σε καρφώσει.

Το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έγιναν για την 
απλοποίηση δήθεν της καθημερινότητας, ενώ 
μπήκαν στη ζωή μας και τα λεγόμενα προσωπι-
κά δεδομένα. Είναι εντελώς αστεία η κατάσταση, 
καθώς από τη μία απαγορεύεται π.χ. να γράψεις 
τα επίθετα των ατόμων που πέτυχαν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ή το όνομα ενός παιδεραστή 
(χρειάζεται ειδική εισαγγελική άδεια), αλλά από 
την άλλη ο δαίμονας που λέγεται δίκτυα κοινω-
νικής δικτύωσης γνωρίζει ανά πάσα και ώρα και 
λεπτό που βρίσκεσαι (τις περισσότερες φορές 
χάρη την ηλιθιότητα των ίδιων των χρηστών). 
Χρησιμοποιώ ένα κινητό τηλέφωνο της περασμέ-
νης εικοσαετίας. Πολλοί εκπλήσσονται όταν το 
βλέπουν γιατί πιστεύουν ότι από τη στιγμή που 
επαγγελματικά είμαι πάνω από έναν υπολογιστή, 
θα έπρεπε να έχω ένα «ισάξιο» κινητό, αυτά που 
έχουν πάνω τους δεκάδες εφαρμογές και ιντερ-
νέτ. (Άντε να τους εξηγήσεις γιατί δε θέλω κινητό 
με εφαρμογές που να με καρφώνει κάθε στιγμή 
που βρίσκομαι και τι κάνω…).

Το νέο φρούτο της απαγόρευσης ελευθερίας 
βρίσκεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Όχι, ούτε με θεωρίες συνωμοσιών 
ασχολούμαι, ούτε αρνούμαι την ύπαρξή του. Βλέ-
πω όμως κόψιμο ελευθεριών. Πριν π.χ. παρου-
σιαστεί από την κυβέρνηση ο χάρτης υγειονομι-
κής ασφάλειας στη χώρα μας οι περιοχές που 
τα κρούσματα ήταν λίγα (π.χ. Αρκαδία, Κορινθία, 
Ηλεία, Μεσσηνία κλπ) τα καταστήματα εστίασης 
εργάζονταν όλες τις ώρες). Τώρα, με τον νέο 
χάρτη τα καταστήματα σ’ αυτές τις περιοχές θα 
κλείνουν στις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ποια η λογική; 
Τώρα θα μου πεις ότι εδώ απαγορεύονται πάνω 
από 4 άτομα να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι 
αλλά τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας και 
100 άτομα να έχουν μέσα δεν απαγορεύεται.

Διάβασα και ένα κορυφαίο από χρήστη κοινω-
νικής σελίδας στην Πάρο, που έγραφε ότι «επι-
τέλους γινόμαστε ευρωπαίοι, αφού τώρα θα πα-
ραγγέλνουμε έως 11 το βράδυ»! Να δείτε που 
στο τέλος θα μας πιάνουν και τον κ@... και εμείς 
θα λέμε «γίναμε ευρωπαίοι!».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ
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Η αρχαία 
Αντισάρα και 
η Πάρος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλα τα ΜΜΕ της 
πόλης της Καβάλας, αλλά και σε πολλά της ανατολικής 
Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από την 
πυλωτή μίας πολυκατοικίας(!), στην οποία βρίσκεται 
υπολείμματα από το τείχος της αρχαίας Αντισάρας.

Αν ο επισκέπτης προσπαθήσει να βρει την αρχαία 
πόλη δε θα βρει τίποτα, αφού το σύνολο του αρχαίου 
οικισμού έχει θαφτεί κάτω από τόνους μπετόν. Το μο-
ναδικό απομεινάρι αυτής της παλιάς πόλης είναι ένα 
τμήμα του ανατολικού τείχους, που όπως γράψαμε 
παραπάνω βρίσκεται στην πυλωτή μίας πολυκατοικίας!

Ποια ήταν η Αντισάρα
Η Αντισάρα ξεκίνησε ως εμπορικός σταθμός των 

Παρίων, κατά τον 7ο αιώνα, στην συνέχεια πέρασε 
στους Θάσιους που είχαν ιδρύσει διάφορα εμπόρια σε 
όλη τη παραλιακή ζώνη, την Θασίων Ήπειρο, όπως την 
ονόμαζαν, ενώ ο Στέφανος ο Βυζάντιος, προσδιορίζει 
ότι βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Σύμβουλου 
και ήταν επίνειο της πόλης του Δάτου.

Η Αντισάρα δεν ήταν μια ανεξάρτητη φορολογού-
μενη πόλη αλλά ουσιαστικά αναφέρεται ως προσδι-
οριστική της θέσης της Νεάπολης, της σημερινής 
Καβάλας, ως Νεάπολις παρ’ Ἀντισάραν στους φορο-
λογικούς καταλόγους της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας που 
χρονολογούνται στα έτη 450π.Χ. και εξής.

Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν, που η κύρια χρήση του 
ήταν η εμπορική δραστηριότητα, εντοπίστηκε η ύπαρ-
ξη του αρχαιότερου ιερού της Μακεδονίας με 
αφιέρωση στον Ασκληπιό. Αυτό σημαίνει ότι πέρα 
των εμπόρων, η πόλης διέθετε χώρο για την θεραπεία 
της ψυχής και του σώματος. Το κοντινότερο ιερό του 
Ασκληπιού που έχει εντοπιστεί στην περιοχή, βρίσκεται 
στο σημερινό Ακροβούνι, στον χώρο της λατρείας του 
ιππέα Ήρωα Αυλωνίτη. Αυτό που γνωρίζουμε από τις 
πηγές είναι ότι στα Ασκληπιεία κατά την αρχαιότητα 
η θεραπεία των ασθενώς γινόταν με την μέθοδο της 
Εγκοίμησης. 

Η Εγκοίμηση, ήταν μια τελετουργική πρακτική, η κο-
ρύφωση μιας διαδικασίας προσευχής και κάθαρσης 
προκειμένου να κοιμηθεί κάποιος σε ένα ιερό χώρο με 
σκοπό να δεχτεί ένα αποκαλυπτικό όνειρο, στο οποίο 
θα λάβει οδηγίες για το πώς θα θεραπευτεί. Ήταν μια 
θεραπευτική μέθοδος που συνδέθηκε άρρηκτα με την 
προ-Ιπποκράτεια Ιατρική. Η εγκοίμηση κυρίως είναι 
συνδεδεμένη με την Ιερή Ιατρική του Ασκληπιού και 
αντανακλά ευρύτερα την αντίληψη της αρχαιοελληνι-
κής σκέψης για την έννοια της ίασης και της θεραπείας.

Μετά από μια διαδικασία σωματικής και ψυχικής κά-
θαρσης, ο ασθενής - ικέτης έπεφτε να κοιμηθεί σε ιερό 
χώρο, αναζητώντας ένα αποκαλυπτικό όνειρο θερα-
πείας, μια συνάντηση με το Θείο μέσα στο όνειρο, που 
σηματοδοτεί την ίαση. Αυτή ήταν η ουσία της διαδικα-

σίας και γι’ αυτό, όπου υπήρχαν αυτά τα θεραπευτήρια 
συνέρρεαν ασθενείς από παντού και δεν ιδρύονταν σε 
τυχαίους τόπους, καθώς η επιλογή του σημείου όπου 
θα λειτουργούσε αυτός ο ιερός χώρος, επιλέγονταν με 
μια σειρά από κριτήρια.

Η αποικία των Παρίων
Το Δ’ διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας Πάρου και 

Κυκλάδων διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Αρχαιο-
λογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) στο πλαίσιο της 
σειράς διεθνών συνεδρίων του ινστιτούτου με τη διε-
θνή ονομασία Paros.

Το 4ο συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί στην Παροικιά 
από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου 2015, με τίτλο: «Η Πάρος 
και οι Αποικίες της» και ήταν αφιερωμένο στις αποικίες 
που ίδρυσε η Πάρος στον αρχαίο κόσμο ήδη από τα 
τέλη του 8ου/αρχές 7ου αιώνα π.Χ., στην Αδριατική, το 
βόρειο Αιγαίο και την Προποντίδα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 40 αρχαιολόγοι και 
ειδικοί μελετητές της αρχαιότητας παρουσίασαν εργα-
σίες που αναφέρονται στους κεντρικούς θεματικούς 
κύκλους: «Πάρος, η μητρόπολις», «Θάσος, η αποικία 
στο Βόρειο Αιγαίο», «Φάρος, η αποικία στην Αδρια-
τική» (σημερινό Stari Grad στο νησί Hvar στην Κροα-
τία), «Πάριον, η αποικία στην Προποντίδα» (σημερινό 
Çanakkale στην Τουρκία).

Η Θάσος
Η Θάσος: ιδρύθηκε στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 

(680-670) από Παρίους αποίκους με οικιστή τον 
Τελεσικλή, πατέρα του Αρχιλόχου, του φημισμέ-
νου ποιητή της Πάρου. 

Ο ίδιος ο Αρχίλοχος συμμετείχε στη δεύτερη 
αποικιστική επιχείρηση των Παρίων στη Θάσο 
γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα. Από τον πρώτο 
καιρό του αποικισμού, το νησί διαδραμάτισε σημαντι-
κό ρόλο στις εμπορικές ανταλλαγές στην περιοχή του 
βόρειου Αιγαίου και απέκτησε πλούτο χάρη στην εκ-

μετάλλευση των μεταλλείων χρυσού, αργύρου αλλά 
και δευτερευόντων μετάλλων (χαλκός, σίδηρος, μό-
λυβδος). Στην οικονομία της Θάσου συνέβαλε και η 
εξόρυξη μαρμάρου από τα λατομεία του νησιού ήδη 
από τα τέλη του 7ου αιώνα. Οι πολύχρονες ανασκα-
φές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Θάσο 
έχουν φέρει στο φως την αγορά της πόλης, μνημεία, 
ιερά, το θέατρο, γλυπτά, πήλινα ειδώλια, νομίσματα, 
κεραμικά εργαστήρια, την αρχαία νεκρόπολη, το τείχος 
της αρχαίας πόλης με τις πύλες, ανάμεσά τους η πύλη 
του Ερμή, του Σιληνού, του Παρμένωνα, του Ηρακλή 
και του Διονύσου. Από τα σημαντικότερα μνημεία της 
αγοράς είναι το μνήμα του Γλαύκου που ανέγειραν 
οι γιοι του Βρέντη από το γένος του Γλαύκου, ήρωα-
προστάτη της πόλης και αρχηγού της δεύτερης αποι-
κιστικής επιχείρησης των Παρίων στη Θάσο, μαζί με 
τον Αρχίλοχο. Ανάμεσα στις τιμώμενες θεότητες στη 
Θάσο, εξέχουσα θέση κατέχει η λατρεία του Ηρακλή 
που ήταν ίσως παλαιότερη της άφιξης των Παρίων, 
ενώ με τον αποικισμό εγκαθίστανται οι λατρείες των 
θεοτήτων της Πάρου με κυριότερες αυτές της Αθηνάς, 
Αρτέμιδος, Απόλλωνα, και Δήμητρας.

* Με πληροφορίες – φωτογραφίες από την καθη-
μερινή εφημερίδα της Καβάλας, «Χρονογράφος» και 
archaiologia.gr

Αμπελώνες
Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-

φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η 
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας 
νέας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν έως 31 Οκτωβρί-
ου 2020, να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες (http://e-services.
minagric.gr)

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρό-
σωπα οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευ-

ση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτούμενης προς 
χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα αγροτεμάχια για 
χορήγηση άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολο-
γητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α μίσθωσης για πε-
ρίοδο μίσθωσης άνω των 8 ετών. Σημειώνεται ότι δε 
γίνονται δεκτά μισθωτήρια των οποίων η υπολειπό-
μενη διάρκεια από την ημερομηνία της αίτησης είναι 
μικρότερη των 7 ετών. Για μισθώσεις με διάρκεια άνω 
των 9 ετών απαιτείται συμβόλαιο και μεταγραφή στο 
κτηματολόγιο / υποθηκοφυλακείο. Σε κάθε περίπτωση 
μισθωτηρίου που το μίσθωμα υπερβαίνει τα 80 ευρώ/
μήνα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Πε-
ριουσίας.

Οι άδειες νέας φύτευσης θα χορηγηθούν βάσει κρι-
τηρίων προτεραιότητας με τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση 
β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος 
γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 

ειδικούς περιορισμούς
δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμε-
ταλλεύσεων και

ε) προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. 
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Δ/

νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ 
22810 98833) καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οι-
κονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.




