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Η Λευκιανή 
φιλοξενία 

(Μέρος 2ο)

Φτωχές και πολυμελείς οι περισσότερες οικογένειες 
των Λευκών. Βασανιστικός ο καθημερινός αγώνας για 
την επιβίωσή τους. Με τον ιδρώτα τους πότιζαν τα 
άγονα, κατά μεγάλο μέρος, ορεινά εδάφη που καλλι-
εργούσαν με τα ροζιασμένα από τις σκληρές αγροτικές 
δουλειές χέρια τους, για να εξασφαλίσουν τον επιού-
σιο. 

Λίγα ήταν και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, 
στα οποία βασιζόταν η επιβίωσή τους. Κι όμως, με 
αυτά τα λίγα που είχαν στη διάθεσή τους, η πόρτα 
του σπιτιού τους ήταν πάντα ανοικτή και οι Λευκιανοί, 
με την άδολη και καλή τους καρδιά, ήταν πρόθυμοι 
σε κάθε περίπτωση να υποδεχτούν και να φιλέψουν 
τους επισκέπτες ή τους ξένους, που θα περνούσαν το 
κατώφλι του φτωχικού τους.

Μπορεί να ήταν φτωχοί σε υλικά αγαθά οι Λευκιανοί, 
αλλά ήταν πλούσιοι σε συναισθήματα. Και τη φιλο-
ξενία (από το φιλώ = αγαπώ + ξένος) την είχαν στο 
αίμα τους, όπως έλεγαν. Στις περισσότερες κουζίνες 
των Λευκιανών σπιτιών υπήρχε συνήθως επάνω στο 
τραπέζι, το λαήνι με το λευκιανό μαύρο (μπρούσκο τις 
περισσότερες φορές) κρασί και το σκουτέλι (σκ’τέλι = 
πήλινο σκεύος, από το ιταλικό scutella) με ελιές της 
άρμης, σκεπασμένα με καθαρές πετσέτες της κρεβατα-
ριάς (αργαλειού). Σε μια γωνιά βρισκόταν η παραστιά 
(τζάκι) και το τσουκάλι (τσ’κάλι και κικάλι = πήλινη χύ-
τρα μαγειρέματος από το ιταλικό zucca), με το φαγητό 
(όχι πάντα) της ημέρας. Στον τοίχο υπήρχε κρεμαστή 
η πιατοθήκη με τα πιάτα και τα ποτήρια (μεταλλικά, 
γυάλινα ή πήλινα) καθώς και πλεξάνες από κρεμμύδια 
και σκόρδα, ενώ στην καλαμωτή, που κρεμόταν από τα 
δοκάρια της στέγης, υπήρχε το ζυμωτό μαύρο ψωμί, 
και συχνά το πήλινο πιάτο με ένα κομμάτι από κεφα-
λίσιο τυρί της άρμης. Όλα έτοιμα για να συμβάλουν 
στην παροχή της Λευκιανής φιλοξενίας στον ξένο ή 
στον επισκέπτη.

Η φιλοξενία ήταν για τους Λευκιανούς πατροπαρά-
δοτη αρετή. Τη θεωρούσαν ηθική υποχρέωση και χρι-
στιανική πράξη. Γι’ αυτό και καλοδέχονταν με εγκαρδι-
ότητα, ευγένεια, μεγάλη χαρά και ειλικρίνεια, χωρίς να 
έχουν ίχνος υστεροβουλίας ή ιδιοτέλειας, τους ξένους 
και τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από την τάξη που 
ανήκαν, την οικονομική τους κατάσταση, την κοινωνική 
ή την πολιτική τους θέση. 

Η παρεχόμενη από τους Λευκιανούς φιλοξενία ήταν 

σχετική με την οικονομική δυνατότητα που είχε κάθε 
οικογένεια. Γενικά ήταν λιτή, χωρίς πολυτέλεια και 
πλουσιοπάροχα γεύματά. Πρόσφεραν ότι είχαν στη 
διάθεσή τους τη συγκεκριμένη στιγμή, το «βρισκάμε-
νο» (βρ’σκάμενο = βρισκούμενο, αυτό που βρισκόταν 
τη δεδομένη στιγμή). Που μπορεί να ήταν το φαγητό 
της ημέρας εφόσον υπήρχε, ή οπωσδήποτε ένα ποτήρι 
κρασί λευκιανό, με ελιές ή ένα κομμάτι κεφαλοτύρι, και 
ψωμί. Ή ένα ποτηράκι ντόπια τσικουδιά, με μερικά ξερά 
σύκα. Διαφορετική ήταν οπωσδήποτε, η φιλοξενία σε 
Λευκιανό σπίτι τις μέρες των εορτών ή τις μέρες τοπι-
κών παραδοσιακών πανηγυριών.

Εκείνο όμως που είχε μεγαλύτερη σημασία και με-
τρούσε περισσότερο από όλα, και έκανε τον ξένο ή 
τον επισκέπτη να νιώθει «σαν στο σπίτι του», όπως 
έλεγαν, ήταν: η θερμή υποδοχή, η καλή ψυχική διάθεση, 
η απλότητα των ανθρώπων, η ζεστή ατμόσφαιρα, το 
χαρούμενο περιβάλλον και η ανεπιτήδευτη συμπερι-
φορά τους. Δεν είχε σημασία το τι πρόσφεραν, αλλά το 
πώς (με ποιο τρόπο, με ποια διάθεση) το πρόσφεραν. Η 
φιλοξενία ήταν και μια κοινωνική επαφή, που δημιουρ-
γούσε συναισθήματα ικανοποίησης προσφοράς προς 
τον συνάνθρωπο και μια πρωτόγνωρη σχέση συμπά-
θειας και φιλίας μεταξύ φιλοξενούντων και φιλοξε-
νουμένων. Και η σχέση αυτή έκανε τους ανθρώπους να 
έρχονται πιο κοντά ο ένας στον άλλο, οι συναντήσεις 
τους να επαναλαμβάνονται συχνότερα, το ενδιαφέρον 
για τους συνανθρώπους τους να γίνεται εντονότερο, 
η συμπεριφορά τους να βελτιώνεται, η συμβίωση να 
γίνεται πιο ανθρώπινη και η κοινωνία να προοδεύει.

Ο χρόνος όμως περνάει και τρέχει σαν το νερό στο 
ποτάμι. Παρασύρει ό,τι εμπόδιο βρει στο πέρασμά του, 
προξενεί μεγάλες μεταβολές, δημιουργεί νέες κατα-

στάσεις και πολλές φορές θύματα. Ένα τέτοιο θύμα, 
μεταξύ των άλλων, είναι και η Λευκιανή φιλοξενία, η 
οποία προσαρμόζεται προς το νέο περιβάλλον όπως 
αυτό διαμορφώνεται από τη ραγδαία, συνεχή, και πολ-
λές φορές βίαιη, εξέλιξη, που παρατηρείται τα τελευ-
ταία χρόνια σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, η οποία προκαλεί επαναστατικές αλλαγές 
στην κοινωνία σε τέτοιο σημείο, που ο κόσμος παίρνει 
την εικόνα ενός παγκόσμιου χωριού.

Στις μεταβολές που συντελούνται συμβάλλει καθο-
ριστικά και ο τουρισμός, του οποίου ο «χρυσοφόρος» 
πέπλος, από την μεταπολεμική περίοδο και ιδίως από 
τη δεκαετία του 1960, που άρχισε να προσλαμβάνει 
μαζικό χαρακτήρα, καλύπτει συνεχώς όλο και μεγαλύ-
τερο μέρος της Πάρου. Με συνέπεια να διαμορφώνεται 
μια νέα μορφή ζωής. Οι ανθρώπινες σχέσεις μεταβάλ-
λονται, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς όπως και 
τα συναισθήματα αλλάζουν, κάτοικοι από άλλα μέρη 
της Ελλάδος καθώς και αλλοδαποί, εγκαθίστανται στο 
νησί και η σύνθεση του πληθυσμού αλλάζει. 

Τα σπίτια δε μένουν πια ανοικτά. Οι κάτοικοι δεν 
ανοίγουν εύκολα την πόρτα τους γιατί φοβούνται. Η 
αθωότητα και η εμπιστοσύνη, που άλλοτε συνόδευε τις 
συναντήσεις και τις συναναστροφές των ανθρώπων, 
χάνονται. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Η ανθρωπιά παύει 
να υπάρχει. Ο καθένας ενδιαφέρεται για τον εαυτό 
του και το προσωπικό του συμφέρον. Η φιλοξενία έχει 
εμπορευματοποιηθεί και όλα κινούνται στο ρυθμό, του 
«δούναι και λαβείν».

* Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Πα-
ριανά», τ. 158

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 548

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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
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Αίτημα για 
ενίσχυση 
αγροτών

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Οικονομίας, 

Μάκη Βορίδη, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου 

Αιγαίου, Φιλήμονας Ζαννετίδης, ζητώντας του να συ-

μπεριλάβει στις αποζημιώσεις λόγω πανδημίας, τους 

πτηνοτρόφους και όλους όσοι διαθέτουν θερμοκήπια. 

Πέραν των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με τους 

αλιείς και τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας και 

τις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση τους, ο 

κ. Ζαννετίδης βλέποντας πως τα μέτρα στήριξης δεν 

συμπεριλαμβάνουν τους πτηνοτρόφους παραγωγούς 

αυγών και όσους έχουν θερμοκήπια, προχώρησε αμέ-

σως σε καταμέτρηση των παραγωγικών μονάδων, σε 

εκτίμηση των οικονομικών απωλειών από τα μέτρα 

κατά της πανδημίας και απέστειλε επιστολή προς τον 

υπουργό ζητώντας του να συμπεριληφθούν και οι δύο 

αυτές κατηγορίες στους πληγέντες, έτσι ώστε να ενι-

σχυθούν οικονομικά και να καταφέρουν να επιβιώσουν. 

Ερωτήματα 
για το οδικό 
δίκτυο

Πολίτης της Πάρου έστειλε επιστολή προς τον δή-
μαρχο Πάρου και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
σχετικά με την κατάσταση των δρόμων στον περιφε-
ρειακό δρόμο Παροικιάς. 

Η επιστολή προς περιφερειάρχη

«Κύριε Περιφερειάρχα καλημέρα σας και καλή επι-
τυχία στο έργο σας. 

Αυτή την περίοδο η Περιφέρεια εκτελεί κάποια έργα 
ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο της Πάρου.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν υπάρχει πρό-
βλεψη για την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού 
της Παροικίας και του τμήματος μέχρι τον Παρασπόρο 
που θυμίζει απέραντο “χωράφι” προκαλώντας φθορά 
στα οχήματα και εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος σε 
συνδυασμό με την παντελή έλλειψη διαγραμμίσεων 
στο δρόμο και κυρίως σε όλες τις διαβάσεις. 

Παρακαλώ για ενημέρωση λήψης του παρόντος και 
σχετική απάντηση επί του θέματος. 

Με εκτίμηση 
Ματθαίος Γρ Σκούρας 
Κάτοικος Πάρου».

Η απάντηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Στην απάντηση που έστειλε η Περιφέρεια Ν. Αιγαί-

ου προς τον κ. Σκούρα σημειώνει ότι ο περιφερεια-
κός δρόμος Παροικιάς δεν είναι σε εκείνες που είναι 
αρμοδιότητάς της, άρα και συντήρησής τους και ως 
εκ τούτο για τα συγκεκριμένα σημεία που ρωτάει, δεν 
μπορεί να κάνει καμία επέμβαση.

Η επιστολή προς δήμαρχο Πάρου

Η επιστολή του κ. Σκούρα –που έως τη στιγμή που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας, δε γνωρίζουμε αν 
απαντήθηκε- έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε σας υποβάλω την αλληλογραφία 
μου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την κατά-
σταση του οδικού δικτύου της Πάρου καθώς και την 
απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλά-
δων και σας παρακαλώ για την ενημέρωσή μου για τα 
παρακάτω, καθώς η απάντηση της Περιφέρειας δεν 
κάλυψε πλήρως τα ερωτήματά μου και κυρίως δεν 
έδωσε κάποιο ολοκληρωμένο προγραμματισμό βελτί-
ωσης του οδικού δικτύου:

α. Ποιός τελικά είναι υπεύθυνος για τον Περιφερει-
ακό της Παροικιάς και αν προβλέπονται κάποιες εργα-
σίες βελτίωσης του στο οδόστρωμα και πεζοδρόμηση.

β. Ποιός είναι υπεύθυνος για τις διαγραμμίσεις του 
οδικού δικτύου και αν προβλέπεται κάποια βελτίωση 
των.

γ. Ποιος είναι υπεύθυνος για το βάψιμο των δια-
βάσεων πεζών στους κατοικημένους τόπους και αν 
προβλέπεται βάψιμο τους.

Με εκτίμηση,
Ματθαίος Γρ. Σκούρας
Κάτοικος Πάρου»

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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Αλήθειες και 
ψέματα

Η ανακοίνωση των εργαζομένων στον δήμο Πάρου 
–που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φ. της εφημε-
ρίδας μας- σχετικά με την παροχή ειδών ατομικής προ-
στασίας στο προσωπικό έχει συνέχεια, καθώς όπως 
υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι και η αντιπολίτευση ο 
δήμος Πάρου ψεύδεται. 

Από την πλευρά του δήμου μέσω του αντιδημάρχου, 
Αθανάσιου Σάμιου, εκδόθηκε αρχικά ανακοίνωση 
στην οποία υποστήριξε ότι: «[…] Για την παράδοση των 
ειδών υπάρχει λίστα με υπογραφές, όπου αναγράφε-
ται το είδος της παροχής και η ημερομηνία παραλα-
βής. Μόνο σε κάποιους υπαλλήλους ΣΟΧ και ΙΔΟΧ 
που προσλήφθηκαν πρόσφατα υπολείπεται η παρο-
χή συγκεκριμένων ειδών (Γαλότσες, αντιολισθητικά 
παπούτσια ή/και Νιτσεράδες) κατά περίπτωση, λόγω 
έλλειψης από το ήδη υπάρχον υλικό κυρίως σε δια-
θέσιμα νούμερα και τα οποία θα δοθούν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα καθώς αναμένετε άμεσα η αγορά 
τους με ταχείς διαδικασίες όπως προβλέπονται από 
την νομοθεσία λόγω Covid-19.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού 2ετους 
διάρκειας για την προμήθεια μέσων ατομικής προστα-
σίας για τα έτη 2021 και 2022».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ο κ. Σάμιος σημει-
ώνει: «[…] εκτός από την παροχή υλικοτεχνικής υπο-
δομής, ο δήμος Πάρου με αίσθημα ευθύνης και στα 
πλαίσια της λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προ-
στασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 
έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους, με 
τη συνδρομή του ΕΟΔΥ, να κάνουν δωρεάν εξέτα-
ση για Covid-19, και τους παρέχει συστηματική επί-
βλεψη της υγείας και της ασφάλειάς τους στο χώρο 
εργασίας με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. 
Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός ασφαλείας εκτός από την 
αρχική εκπαίδευση του εργατοτεχνικού προσωπικού 
σε θέματα ασφαλούς εργασίας έχει παραδώσει ανά 
διαστήματα και σχετικές γραπτές οδηγίες».

Παραπληροφόρηση!
Σε ανακοίνωση-απάντηση με τίτλο: «Αλήθειες και 

ψέματα», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σε δελτίο 
Τύπου ισχυρίζεται:

«Σχετικά με την παραπληροφόρηση του παριανού 
λαού από μέρους της δημοτικής Αρχής για τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας του προσωπικού του δήμου, 

θέμα που φέραμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, 
δηλώνουμε τα εξής:

1. ΠΟΤΕ μέσα στο 2020 δεν έγινε διαγωνισμός 
προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για 
το προσωπικό του Δήμου.

2. Τα όποια ΜΑΠ δόθηκαν στο προσωπικό του Δή-
μου το 2020 ήταν από την προμήθεια των ΜΑΠ 
που αφορούσε στο 2019.

3. Όταν υπολείπεται η παράδοση κάποιων ΜΑΠ 
σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής (καθαριότητα) εν 
μέσω πανδημίας, τότε δεν προστατεύεται η υγεία των 
εργαζόμενων και επομένως το «αίσθημα ευθύνης» 
που επικαλείται η δημοτική Αρχή «πάει περίπατο».

4. Η ύπαρξη ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφα-
λείας δεν είναι «ευγενική χορηγία» της Δημοτικής 
Αρχής αλλά κατακτημένο δικαίωμα των εργαζόμενων 
και υποχρέωση του Δήμου βάσει της κείμενης νομο-
θεσίας.

5. Κουβέντα δεν κάνουν βέβαια για την υποχρέωση 
τους να καταβάλουν στους εργαζόμενους, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, το αντίτιμο των ειδών που δεν θα 
παραδώσουν σε χρήμα.

Αν ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αμ-
φισβητεί οτιδήποτε από τα παραπάνω οφείλει 
να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν 
τα λεγόμενα του. Ιδού η Ρόδος…».

Ειδήσεις

Παρέμβαση 
για το 
αεροδρόμιο

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. 
Μέριμνας Κυκλάδων και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
με επιστολή στα αρμόδια υπουργεία για την επέκταση 
διαδρόμου και κτιριακών εγκαταστάσεων στον αερο-
λιμένα Πάρου, αφού ευχαριστεί τους αρμόδιους για 
την πορεία της υπόθεσης σημειώνει:

«Είναι σημαντικό να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης διότι γνωρίζουμε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027 δεν προβλέπεται χρηματοδότηση 

για αεροδρόμια (…).
Επίσης, ζητάμε να μας διευκρινίσετε αν στα πα-

ραδοτέα της πράξης προβλέπονται κοινόχρη-
στοι χώροι στάθμευσης επαγγελματικών και 
ιδιωτικών οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο 
του νέου κτιρίου αερολιμένα 12.117 τ.μ., διότι με 
την υπάρχουσα κατάσταση παρατηρείται ανεξέλεγκτη 
στάθμευση εκατέρωθεν του οδικού τμήματος πριν τον 
χώρο άφιξης στον νυν αερολιμένα».
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μπάχαλο με 
τους επιβάτες 
των βραδινών 
δρομολογίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, οι επιβάτες Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας κατά 
τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας από 21:00 έως 
και 05:00, δύνανται να μεταβαίνουν μετά την άφιξη 
των πλοίων στις κατά τόπους λιμενικές Αρχές για τη 
χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, προκειμένου να μπο-
ρούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες απαγό-
ρευσης.

Η απόλυτα ατυχής ανακοίνωση του υπουργείου έχει 
φέρει αναστάτωση καθώς οι επιβάτες ιδιαίτερα των 
δρομολογίων που καταφτάνουν μετά τις 9 το βράδυ 
στον λιμένα Πειραιώς είναι αναγκασμένοι να οδεύουν 
με τις βαλίτσες στο χέρι στο λιμεναρχείο και εκεί, σε 
ανοιχτό χώρο, να περιμένουν στη σειρά για να τους 
δοθεί η βεβαίωση. Έτσι, σύνηθες αποτέλεσμα είναι να 
χάνουν τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς 
και να αργοπορούν πολύ για να φτάσουν στον τελικό 
τους προορισμό.

Τέλος, οι επιβάτες ρωτούν γι’ αυτήν την ταλαιπωρία: 
Από τη στιγμή που έχουν στα χέρια τους το εισιτήριο 
δε φτάνει αυτό ως αποδεικτικό;

Τι γίνεται  
με τον στίβο;

Υπό τον τίτλο: «Να ανοίξει το δη-
μοτικό στάδιο της Παροικιάς για το 
στίβο», η Λαϊκή Συσπείρωση διαμαρ-
τύρεται για τις συνθήκες που επικρα-
τούν εκεί και την ουσιαστική απαγό-
ρευση σε πολίτες να αθληθούν.

Η ανακοίνωση σημειώνει:
«Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες που βιώνουμε 

για δεύτερη φορά φέτος λόγω covid-19 και της κα-
ραντίνας που έχει επιβληθεί έως το τέλος Νοέμβρη 
τουλάχιστον.

Είναι επίσης γνωστή και αναγνωρισμένη η αξία της 
άσκησης τόσο για τη σωματική υγεία όσο για την ευ-
εξία και την ψυχική υγεία πολύ περισσότερο σε περί-
οδο καραντίνας. Οφείλει λοιπόν ο δήμος, να σταθεί 
αρωγός δίνοντας διέξοδο στους συμπολίτες μας και 
συγκεκριμένα ανοίγοντας και λειτουργώντας το δη-
μοτικό στάδιο Παροικιάς σε όποιο συμπολίτη επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει το στάδιο προκειμένου να αθληθεί 
στο στίβο (τρέξιμο).

Πάντα στο πλαίσιο όσων ορίζονται από το υγειονο-
μικό πρωτόκολλο και τις διευκρινιστικές οδηγίες της 
ΓΓΑ που προβλέπονται ειδικότερα για το στίβο.

Με βάση τα πιο πάνω και με έγγραφο προς τον δή-
μαρχο και τον εντεταλμένο 

δημοτικό σύμβουλο αθλητισμού, Ε. Μαλαματένιο,
- Ζητάμε να ληφθεί άμεσα απόφαση έτσι ώστε 

να λειτουργήσει κανονικά το στάδιο σε ώρες 
που θα αποφασισθούν όπως πρωινές και απο-
γευματινές ώρες.

- Προτείνουμε να ορισθεί άτομο ή άτομα από το 
Δήμο, συνεπικουρούμενου από αντίστοιχο άτομο που 
θα ορίσει ο ΑΟΠ προκειμένου να τηρούνται όσα ανα-
φέρονται στο σχετικό νόμο και το υγειονομικό πρωτό-
κολλο δηλ. θερμομέτρηση και τήρηση καταστάσεων 
που προβλέπονται για όσους εισέρχονται και τα οποία 
τηρούσε απαρέγκλιτα το τμήμα στίβου του ΑΟΠ.

- Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ανακοινώσεις που 
θα γνωστοποιούν το καθεστώς λειτουργίας του στα-
δίου καθώς και τις υποχρεώσεις των εισερχομένων 
για άθληση».

Νέο ΔΣ στον 
«Κύκλο»

Στις 20/10/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 
διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Καταλυμάτων «Κύκλος», που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καρατάσος Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Κλάρας Ιάκωβος
Γενικός γραμματέας: Ποδότας Γιώργος
Ταμίας: Μαλαματένιου Λουκία
Έφορος οργανωτικού: Αναπλιώτης Ελευθέριος
Έφορος δημοσίων σχέσεων: Κωβαίος Μιχάλης
Ειδικός γραμματέας: Ρούσσου Αικατερίνη.



 | 7www.fonitisparou.gr

Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Σ’ αυτό το φύλλο παρουσιά-
ζουμε τη συνέντευξη από δύο 
στελέχη της κοινότητας Νάου-
σας.

Συγκεκριμένα, του προέδρου 
της κοινότητας, Παντελή 
Μπαφίτη και την πρώτη σε 
ψήφους σύμβουλο της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Άννα 
Κάγκανη.

Έχει περάσει ένας χρόνος από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
του προέδρου του τοπικού συμ-
βουλίου. Πως αποτιμάται το έργο 
σας, ποια προβλήματα αντιμετω-
πίσατε αυτή την περίοδο;

Π. Μ.: «Η χρονιά αυτή όπως εξε-
λίχθηκε λόγω της πανδημίας του 
Covid-19, της συρρίκνωσης της τουρι-
στικής περιόδου και της γενικής οικο-
νομικής δυσπραγίας, ήταν μια από τις 
δυσκολότερες των τελευταίων χρόνων. 
Όμως μαζί με τη δημοτική Αρχή είδαμε 
τα προβλήματα κατάματα και δουλέ-
ψαμε συντονισμένα στην υλοποίηση 
μεγάλων έργων όπως το λιμάνι της 
Νάουσας, την αναβάθμιση και ανακα-
τασκευή των παιδικών χαρών, την απο-
κατάσταση και επέκταση των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης και κυρίως 
τον επανασχεδιασμό της τοπικής υπη-
ρεσίας καθαριότητας. Αρωγός σε κάθε 
μας προσπάθεια ήταν οι τοπικοί σύλλο-
γοι. Και έτσι σκοπεύουμε να πορευτού-
με και στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να 

είμαστε δίπλα στον απλό πολίτη και τον 
επιχειρηματία, βοηθώντας στην επίλυ-
ση των προβλημάτων του και συμβάλ-
λοντας στην καλυτέρευση των συνθη-
κών ζωής και εργασίας τους».

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και πη-
γαίνουν στο δημοτικό συμβούλιο 
για την υλοποίησή τους. Σ’ αυτό 
τον πρώτο χρόνο πόσες αποφά-
σεις έχετε πάρει και ποια είναι η 
τύχη τους;

Π.Μ.: «Υπάρχει άριστη συνεργασία 
με το προεδρείο του δημοτικού συμ-
βουλίου, όπως και με τα άλλα αρμό-
δια όργανα, δηλαδή την οικονομική 
Επιτροπή και την επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, με συνέπεια οι αποφάσεις του 
τοπικού συμβουλίου να τυγχάνουν της 
άμεσης αντιμετώπισης και υλοποίησής 
τους. Τολμώ να πω ότι είμαστε σε ανοι-
κτή γραμμή και μας έχει δοθεί μ’ αυτόν 
τρόπο η δυνατότητα να αναδεικνύουμε 

τα θέματα που απασχολούν τους πολί-
τες μας και να υλοποιούμε διορθωτικές 
επεμβάσεις με τους δικούς μας υπαλ-
λήλους, σε άμεση συνεργασία με την 
τεχνική υπηρεσία, τους αντιδημάρχους 
και τον δήμαρχο.

Αυτό βεβαίως δε μας καθησυχάζει, 
το αντίθετο μάλιστα, μας δίνει το έναυ-
σμα να συνεχίζουμε να διεκδικούμε με 
ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
έργα και παρεμβάσεις για την κοινότη-
τά μας».

Αυτή τη χρονιά με τα προβλή-
ματα της πανδημίας παρουσιά-
στηκαν σοβαρά θέματα στον το-
μέα του τουρισμού. Ποια ήταν η 
αξιοποίηση του καταφυγίου του-
ριστικών σκαφών και γενικότερα 
των τουριστικών υποδομών της 
τοπικής κοινότητας;

Π.Μ.: «Το πρόβλημα με το τουριστι-
κό καταφύγιο παραμένει άλυτο από το 
2010 και αφορά τη μη αδειοδότησή 
της λειτουργίας του. Παρ’ όλα αυτά 

Πρώτο θέμα

Η Νάουσα αντιμετωπίζει τα 
προβλήματά της

Η «Φωνή της Πάρου» συνεχίζει τις παρουσιάσεις της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων 
των νέων αυτοδιοικητικών στελεχών που προέκυψαν από τις εκλογές του Μαΐου 2019.

Παντελής Μπαφίτης:  
«Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα»
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παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο για 
τον τοπικό τουρισμό και ένα κόσμημα 
για το χωριό μας. Σε συνεργασία με τη 
δημοτική Αρχή έχουμε δρομολογήσει 
μία σειρά ενεργειών που θα μας εξα-
σφαλίσει εκτός από την πολυπόθητη 
αδειοδότηση και την εν γένει πλήρως 
εκμεταλλεύσιμη λειτουργία του. Η 
πρόσληψη φυλάκων από τη δημοτική 
Αρχή, συνέβαλε στη σωστή διαχείρισή 
του και η επικείμενη κατασκευή του 
νέου λιμένα αναμένεται να την ανα-
βαθμίσει συνολικά, και να αλλάξει άρ-
δην την επισκεψιμότητα των ελλιμενι-
σμένων σκαφών και την παροχής των 
υπηρεσιών μας.

Επίσης, το Πάρκο Πάρου, ένα ακό-
μα μεγάλο κεφάλαιο του τουριστικού 
μας προϊόντος, συνεχίζει να προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους 
επισκέπτες και τους λουόμενους που 
το επιλέγουν. Δυστυχώς όμως φέτος, 
τα περιοριστικά μέτρα που μας επι-
βλήθηκαν δε βοήθησαν στην ανάπτυ-
ξη των πλήρων δυνατοτήτων του κάτι 
που είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει στο 
μέλλον, μόλις επιστρέψουμε πάλι σε 
συνθήκες κανονικότητας.

Για το τέλος άφησα τον ξενώνα της 
Νάουσας. Καθημερινά όσοι περνάμε 
από εκεί και βλέπουμε την αλλαγή που 
συντελείται είμαστε συγκλονισμένοι 
καθώς η επί σειρά ετών εικόνα εγκα-
τάλειψης αυτού του εμβληματικού κτι-
ρίου, δίνει τη θέση της σε ένα πανέμορ-
φο οίκημα. Προσεκτικά ανακαινισμένο 
προκειμένου να διατηρήσει τον αρχικό 
του σχεδιασμό και να ανακτήσει την 
παλιά του αίγλη. Για όλους όσοι δεν 
το γνωρίζουν, το ισόγειο του κτιρίου 
θα λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος 
δημοτικός χώρος πολιτισμού που θα 
φιλοξενεί εκθέσεις, μουσικές εκδηλώ-
σεις, συνέδρια κ.α.».

Η καλοκαιρινή περιπέτεια με τα 
κρούσματα κορωνοϊού άφησε μία 
προβληματική τουριστική εικόνα 
για τη Νάουσα. Σήμερα πού βρι-

σκόμαστε στο δεύτερο κύμα της 
πανδημίας και παρόλο που είμα-
στε εκτός σεζόν ποια είναι η κατά-
σταση στην κοινότητά σας;

Π.Μ.: «Καμία προβληματική τουρι-
στική εικόνα. Αυτό δε το δέχομαι. Η 
Νάουσα ήταν και είναι ο κορυφαίος 
νησιώτικος προορισμός, με φίλους 
που μας επιλέγουν γιατί αναγνωρίζουν 
τη μοναδική νησιώτικη φυσιογνωμία 
μας, την αρτιότητα των παροχών μας 
και την εξαιρετική ποιότητα των υπη-
ρεσιών μας. Είμαστε ένα χωριό με ξε-
χωριστή κουλτούρα και προσφορά, και 
γι’ αυτό ως προορισμός έχουμε το δικό 
μας πιστό κοινό, το οποίο δε θα μας 
εγκαταλείψει. Αυτό φαίνεται άλλωστε 
και από την επισκεψιμότητά της.

Το φετινό καλοκαίρι όντως προέκυψε 
θέμα με τη συνάθροιση στα νυχτερινά 
καταστήματα. Ήταν πραγματικά ένα 
θέμα που δεν μπορούσε να ελεγχθεί 
από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. και δημοτικής 
αστυνομίας, που λειτουργούν με ελά-
χιστο προσωπικό. Παρόλα αυτά έγιναν 
πολλοί έλεγχοι και μπήκαν ποινές. Στον 
αντίποδα η πλειονότητα των επαγγελ-
ματιών και των κατοίκων λειτούργησαν 
ευσυνείδητα και υπάκουσαν στα μέτρα 
πρόληψης, όπως αυτά είχαν ανακοινω-
θεί από τον ΕΟΔΥ. Στοχοποιηθήκαμε 
ΝΑΙ αλλά αυτό μας έκανε σοφότερους 
και το μέλλον θα μας βρει προετοι-
μασμένους να ανταπεξέλθουμε στις 
όποιες προκλήσεις του.

Στα παραπάνω θέλω να προσθέσω 
και τη θετική εικόνα της καθαριότητας 
του οικισμού, που παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στις επικίνδυνες μέρες που 
διανύουμε. Η Νάουσα και φέτος το 
καλοκαίρι, παρόλο την κοσμοσυρροή 
που παρατηρήθηκε κράτησε σε υψηλό 
επίπεδο τη καθαριότητα, και σ’ αυτό 
βεβαίως συνέβαλε και η εργολαβία κα-
θαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες».

Η δημιουργία αθλητικών εγκα-
ταστάσεων στο Αγροκήπιο είναι 
ένα μεγάλο θέμα που έχει συζη-

τηθεί πολύ στο παρελθόν. Υπάρχει 
και μια ολοκληρωμένη πρόταση 
από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας». Τι νεό-
τερο έχουμε γι’ αυτό το θέμα;

Π.Μ.: «Δυστυχώς στο παρελθόν χά-
σαμε τη μεγάλη ευκαιρία να ενταχθεί 
το έργο στο πρόγραμμα 2004, κάτι που 
θα σήμαινε ότι θα είχε υλοποιηθεί ήδη 
πριν μία 15ετία. Επιπλέον, τα τελευταία 
χρόνια είχαμε χαθεί σε έναν γραφειο-
κρατικό κυκεώνα, προσπαθώντας να 
ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των 
αρμόδιων υπουργείων και της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και κυρίως 
να λάβουμε τις απαραίτητες διαβεβαι-
ώσεις ότι τα σχέδια για τον προτεινό-
μενο αθλητικό χώρο θα λάμβαναν τις 
σχετικές αδειοδοτήσεις. Έτσι, περιο-
ριζόμασταν στο να διατηρήσουμε λει-
τουργικό τον χώρο για τις αθλοπαιδιές 
και σε μικροεπεμβάσεις που δεν είχαν 
μόνιμο χαρακτήρα, όπως τα WC. Σήμε-
ρα όμως βρισκόμαστε μία ανάσα πριν 
το όνειρο γίνει πραγματικότητα, καθώς 
η δημοτική Αρχή έχει λάβει επίσημα 
αυτές τις διαβεβαιώσεις και πλέον ψά-
χνει χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
κατασκευή τους. Εμείς σαν κοινότητα 
δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε 

να υλοποιηθεί η επιθυμία της τοπικής 
κοινωνίας και της νεολαίας μας».

Πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμε-
τωπίζουν οι περιοχές Νταμουλί 
και Αμπελά με τις κατακρημνίσεις 
στην ακτογραμμή. Ποιες ενέργει-
ες έγιναν για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος;

Π.Μ.: «Το θέμα των κατακρημνίσεων 
μας απασχόλησε όλους από την πρώ-
τη στιγμή και αντιμετωπίστηκε με την 
ανάλογη σοβαρότητα από τη δημοτική 
Αρχή. Στο δια ταύτα: Πρόσφατα στις 
19/10/2020 με το υπ’ αρ. 68877/1287 
έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος και Υποδομών της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου μας ενημέρωσε 
για τη χρηματοδότηση της μελέτης που 
αφορά τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμε-
τώπισης των κατολισθήσεων παρά-
κτιων πρανών και προστασίας από τη 
θαλάσσια διάβρωση στη περιοχή μας, 
όπως και σε αυτή τη Δρυού, με φορέα 
υλοποίησης την τεχνική Υπηρεσία του 
δήμου Πάρου, η οποία και θα προχω-
ρήσει άμεσα στις διαδικασίες για την 
εκπόνηση των μελετών. Είμαστε λοιπόν 
σε αναμονή των αποτελεσμάτων των 
μελετών αυτών θα μας υποδείξουν και 
τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώ-
πισης αυτού του φαινομένου». 

Ποια είναι η πιθανή εξέλιξη 
για τα έργα υποδομής που έχουν 
εξαγγελθεί προεκλογικά όπως 
είναι η δημιουργία πεζοδρόμων, 
συντήρηση του ενετικού κάστρου, 
έργα προστασίας του αλιευτικού 
καταφυγίου, αξιοποίηση παραδο-
σιακών ναυπηγείων κλπ;

Π.Μ.: «Όπως γνωρίζετε η Νάουσα 
είναι γνωστή σ’ όλη την υφήλιο για 
το ενετικό κάστρο της και το παραδο-
σιακό λιμανάκι της. Το ενετικό κάστρο 
είναι αρχαιολογικός χώρος και αρμο-
διότητα της εφορίας Αρχαιοτήτων και 
του υπουργείου Πολιτισμού για τη συ-
ντήρηση του. Παρ’ όλα αυτά ο δήμος 
Πάρου, μέσω του λιμενικού Ταμείου 
έχουν ήδη δρομολογήσει -σε συνεργα-
σία πάντα με τους παραπάνω αρμόδι-
ους φορείς- έργα που θα συμβάλουν 
στην προστασία και τη διάσωση αυτού 
του μοναδικού μνημείου για τον τόπο 
μας. Θα είμαι σε θέση να σας δώσω 
περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό 
στο μέλλον. 

Τα παραδοσιακά ναυπηγεία είναι ιδι-
ωτικά. Πιστεύουμε όμως ότι αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής 
ιστορίας του τόπου και των κατοίκων 
του. Επιπλέον, είναι ένα από τα επαγ-
γέλματα που τείνουν να χαθούν και 
πρέπει να διασωθούν. Όπως επίσης 
πρέπει να διασωθούν τα εναπομένο-
ντα παραδοσιακά σκαριά, ο στόλος 
των οποίων τα τελευταία χρόνια με τις 
πολιτικής καταστροφής τους από την 
Ε.Ε. έχει μειωθεί σημαντικά Πρόταση 
του δήμου και προσωπικά του ίδιου 
του δημάρχου είναι τα παραδοσιακά 
ναυπηγεία να ενταχθούν στις πολιτιστι-
κές δραστηριότητες της δημοτικής ΑΕ 
«Πάρκο Πάρου» που με την καινούργια 
διεύθυνση και τον πρόεδρό της δεί-
χνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδια-
φέρον για αυτά και τη διάσωσή τους».

Θέλετε να προσθέσετε κάτι για 
το τέλος αυτής της συνέντευξης 

Πρώτο θέμα

Είμαστε ένα χωριό με 
ξεχωριστή κουλτούρα και 
προσφορά, και γι’ αυτό ως 
προορισμός έχουμε το δικό 
μας πιστό κοινό, το οποίο δε 
θα μας εγκαταλείψει. 
Αυτό φαίνεται άλλωστε και 
από την επισκεψιμότητά 
της.
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Έχει περάσει ένας χρόνος από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
του νέου τοπικού συμβουλίου. 
Πως αποτιμάται το έργο του, ποια 
προβλήματα αντιμετωπίσατε αυτή 
την περίοδο;

Α.Κ.: «Το καλοκαίρι του 2020 -παρά 
το γεγονός ότι δεν είχαμε την τουρι-
στική πληρότητα των προηγουμένων 
ετών- η εικόνα της παρουσίας του δή-
μου στην καθημερινότητα της Νάου-
σας δεν ήταν επαρκής. Παραδείγματος 
χάριν. Η καθαριότητα ήταν εμφανώς 
ελλιπής: Παρά την προσπάθεια των 
εργαζομένων καθαριότητας, οι κάδοι 
ήταν ξεχειλισμένοι σε διάφορα ση-
μεία του χωριού και τις εξοχές γύρω 
από τον οικισμό. Η μεταφόρτωση των 
απορριμμάτων μεγάλου όγκου παρέ-
μεινε σε άθλια κατάσταση. Το πλύσιμο 
του οικισμού έγινε ελάχιστες φορές. 

Μπορούμε να διακρίνουμε θετικά 
στοιχεία όπως ότι συντηρήθηκε και 
εμπλουτίσθηκε με όργανα η μεγάλη 
παιδική χαρά και μια άλλη μικρότερη 
ή ότι έγιναν καθαρισμοί δένδρων και 
φυτεύτηκαν κάποια φυτά σε διάφορα 
σημεία. Όμως αυτό που εμφανώς προ-
κύπτει είναι ότι αυτή τη χρονιά αντιμε-
τωπίστηκαν ελάχιστες από τις βασικές 
ανάγκες του χωριού και οπωσδήποτε 
δεν δρομολογήθηκαν λύσεις ούτε δι-
ατυπώθηκαν προτάσεις για τα μεγάλα 
θέματα της Νάουσας».

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους. Σ’ 
αυτό τον πρώτο χρόνο πόσες απο-
φάσεις έχετε πάρει και ποια είναι 
η τύχη τους;

Α.Κ.: «Στα δώδεκα συμβούλια που 
έχουν γίνει πάρθηκαν αποφάσεις για 
επιμέρους θέματα που αφορούν τοπι-
κές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λει-
τουργία της δημοτικής κοινότητας Νά-
ουσας. Η πιο σημαντική απόφαση που 
έχει ληφθεί είναι η αγορά χώρου για 
να γίνει το «πράσινο σημείο» δηλαδή 
ο χώρος μεταφόρτωσης των ογκωδών 
απορριμμάτων. Σήμερα, ο χώρος αυ-
τός βρίσκεται σε μια από τις εισόδους 
της Νάουσας εγείροντας θέματα για 
τη δημόσια υγεία, προκαλώντας άσχη-
μες εντυπώσεις στους επισκέπτες και 
πλήττοντας έμμεσα την εικόνα όλων 
των επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στην κοινότητα».

Αυτή η χρονιά με την έξαρση της 
πανδημίας, προκάλεσε σοβαρά 
προβλήματα στον τομέα του του-
ρισμού. Ποια είναι σήμερα η κατά-
σταση μιας και βρισκόμαστε στο 
δεύτερο κύμα των κρουσμάτων 
με τον κορονοϊό;

Α.Κ.: «Το βασικότερο ζήτημα αυτής 
της πανδημικής χρονιάς ήταν η ασφά-
λεια των κατοίκων, των επισκεπτών, 
των εργαζομένων και των επιχειρημα-
τιών. Οι απαιτήσεις που δημιουργήθη-
καν για τη προστασία της υγείας και την 
ασφάλεια όλων -ειδικότερα στη Νάου-
σα- ήταν αυξημένες αλλά στην πράξη 
δεν αντιμετωπίσθηκαν. Έτσι, δημιουρ-
γήθηκε αυτή η ανασφάλεια και η μεγά-
λη δυσφήμηση της περιοχής μας. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν 
σημαντικές απώλειες για όλους όσοι 
εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχα-
νία του νησιού (εργαζόμενους, επιχει-
ρηματίες, προμηθευτές, παραγωγούς 
κλπ). Εμείς ζητήσαμε να γίνουν ενέρ-
γειες για να ενισχυθεί το αστυνομικό 
τμήμα της Νάουσας με προσωπικό για 
περισσότερους ελέγχους την περίοδο 
αυτή. Επίσης, να θυμίσω ότι στην προ-
ηγούμενη τετραετία ο πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου έκανε αγώνα για 
να διατηρηθεί το αστυνομικό τμήμα».

 
Η δημιουργία αθλητικών εγκα-

ταστάσεων στο Αγροκήπιο είναι 
ένα μεγάλο θέμα που έχει συζη-
τηθεί στο παρελθόν. Υπάρχει και 
μια ολοκληρωμένη πρόταση από 
τον ΑΜΕΣ «Νηρέας». Τι νεότερο 
έχουμε για αυτό το θέμα;

Α.Κ.: «Για το θέμα των αθλητικών 

εγκαταστάσεων δεν έχουμε καμία ου-
σιαστική εξέλιξη. Η ολοκληρωμένη 
πρόταση του Νηρέα είναι εξαιρετική, 
ωστόσο έχει μείνει στα συρτάρια. Εκεί-
νο που προσπαθεί άμεσα να υλοποιήσει 
ο σύλλογος είναι να δημιουργηθεί απο-
θήκη και τουαλέτες τα οποία μπορούν 
να γίνουν με χορηγίες και εθελοντική 
εργασία και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του δήμου».

Πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμε-
τωπίζουν οι περιοχές Νταμουλί 
και Αμπελά με τις κατακρημνίσεις 
στην ακτογραμμή. Ποιες ενέργει-
ες έγιναν για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος;

Α.Κ.: «Εδώ μιλάμε για ένα πολύ με-
γάλο πρόβλημα που αφορά σε μεγάλο 
τμήμα της νοτιοανατολικής Πάρου και 
που δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι μόνο 
δεν έχουν προγραμματιστεί τα απαραί-
τητα έργα, αλλά ούτε οι σχετικές με-
λέτες».

Ποια είναι η πιθανή εξέλιξη 
για τα έργα υποδομής που έχουν 
εξαγγελθεί προεκλογικά όπως εί-
ναι δημιουργία πεζόδρομων, συ-
ντήρηση του ενετικού κάστρου, 
έργα προστασίας του αλιευτικού 
καταφυγίου, αξιοποίηση παραδο-
σιακών ναυπηγείων κλπ;

Α.Κ.: «Περιμένουμε την υλοποίηση 
τους. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις στο 
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για πε-
ζοδρομία, συντήρηση και φωτισμό του 
ενετικού κάστρου, έργα προστασίας 
του αλιευτικού καταφυγίου, αξιοποίη-
ση των σφαγείων. Όμως παραμένουμε 
στην αναμονή και αυτό εντάσσεται στο 
πλαίσιο της απόλυτης αναβλητικότη-
τας και έλλειψης αποφασιστικότητας 

στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλη-
μάτων του τόπου. Φυσικά για την υλο-
ποίηση του τεχνικού προγράμματος 
χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητες 
συνεργατών και υπαλλήλων όπως μη-
χανικών, τεχνικών κλπ. Θεωρώ ότι θα 
μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα από 
τον δήμαρχο για τη στελέχωση αυτού 
του τομέα αντί να εξαντλούνται κονδύ-
λια αλλού».

Θέλετε να προσθέσετε κάτι για 
το τέλος αυτής της συνέντευξης 
από την σκοπιά της παράταξης 
που εκπροσωπείτε; 

Α.Κ.: «Τελειώνοντας, τονίζω ότι η 
πρώτη χρονιά είχε χαρακτήρα συναί-
νεσης και επιείκειας απέναντι στη νέα 
κοινοτική αρχή. Χρειάζεται κάποιος 
χρόνος για να ζυμωθεί μια νέα ομάδα. 
Ο χρόνος όμως έχει περάσει και πα-
ραμένουμε θεατές των εξελίξεων. Θα 
ήθελα -από την θέση της τοπικής συμ-
βούλου- να μεταφέρω τις απόψεις της 
πλειονότητας των συμπολιτών μου για 
το πώς βιώνουμε την πορεία της Νά-
ουσας και πως την ονειρευόμαστε, όσο 
πολύ και αν απέχει από αυτό που είναι 
σήμερα. Οι περισσότεροι ενδιαφέρο-
νται να διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία 
της, τουλάχιστον όσα δεν έχουν αλ-
λοτριωθεί. Πρέπει να λαμβάνουμε τις 
αποφάσεις μας με πλήρη συναίσθηση 
της ευθύνης για την πολιτιστική κλη-
ρονομιά που παραλάβαμε και την οποία 
οφείλουμε να παραδώσουμε στις επερ-
χόμενες γενεές. Η παράταξή μας έχει 
ενεργό ρόλο και θα προωθήσει ακόμη 
πιο δυναμικά το όραμα της για το μέλ-
λον του νησιού. Επιθυμούμε ανάπτυξη 
συμβατή με την ιστορία, την παράδο-
ση και το περιβάλλον και ταυτόχρονα 
απαντήσεις και λύσεις στις σύγχρονες 
ανάγκες των ανθρώπων. Δεν είναι δύ-
σκολο να συνδυάσουμε την ακμάζου-
σα τουριστική βιομηχανία της Νάουσας 
-και κατ’ επέκταση του νησιού- με την 
προώθηση της τοπικής παραγωγής, 
την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων 
και την διατήρηση των παραδοσιακών 
επαγγελμάτων. Εμείς, σαν δημοτική 
κοινότητα πρέπει να παρέχουμε τις βα-
σικές υποδομές και να υπενθυμίζουμε 
στους επαγγελματίες την ανάγκη σε-
βασμού των κανόνων κυρίως για την 
προστασία της ποιότητας των δικών 
τους υπηρεσιών».

Πρώτο θέμα

Για το θέμα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων δεν έχουμε 
καμία ουσιαστική εξέλιξη. 
Η ολοκληρωμένη πρόταση 
του Νηρέα είναι εξαιρετική, 
ωστόσο έχει μείνει στα 
συρτάρια.

Άννα Κάγκανη: «Περιμένουμε την υλοποίηση 
των αποφάσεων του συμβουλίου μας»

κε Μπαφίτη;
Π.Μ.: «Ναι και σας ευχαριστώ που 

μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θέλω 
να απευθυνθώ σε κάθε Ναουσαίο, τον 
απλό πολίτη, τον επιχειρηματία, τον 
νέο, το μικρό παιδί και να τους δια-
βεβαιώσω ότι θα είμαι δίπλα τους σε 

κάθε πρόβλημα ή πρόκληση που θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν. Προτε-
ραιότητα μου είναι να δώσουμε λύ-
σεις στα θέματα της καθημερινότητάς 
τους αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν εί-
μαι εδώ να τους ακούσω και να σχεδι-
άσουμε μαζί το μέλλον που θέλουμε για 

τον τόπο και την μικρή κοινωνία μας. 
Θα με βρείτε παντού. Στο έργο που γί-
νετε στη γειτονιά σας, στο φρεάτιο 
που επισκευάζουμε, στο σχολείο που 
με χρειάζονται ή όπου αλλού παρουσι-
αστεί ανάγκη, αλλά κυρίως θα με βρεί-
τε στο γραφείο μου στη κοινότητα της 

Νάουσας, το οποίο είναι πάντα ανοιχτό 
για όλους σας. Τέλος, θέλω να ευχα-
ριστήσω όλους τους τοπικούς κοινοτι-
κούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομέ-
νου και αυτούς της αντιπολίτευσης για 
την άψογη και εποικοδομητική συνερ-
γασία». 
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Παναγιώτης 
Κουτσουράκης 
(1921-1945)

Ο Παναγιώτης Κουτσουράκης του Νικολάου και 
της Ειρήνης, γεννήθηκε το 1921, από γονείς που 
ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ασκούσε το 
επάγγελμα του υποδηματοποιού. Αδέρφια του 
ήταν οι Κωνσταντίνος, Θωμάς, Αντώνιος και Χρή-
στος. Την περίοδο της κατοχής, έλαβε μέρος στα 
γεγονότα που συνέβησαν στη Μυστική Βάση της 
Αντιπάρου. 

Μετά την πρώτη δίκη των συλληφθέντων για την 
υπόθεση Αντιπάρου και μετά από περαιτέρω έρευ-
να από τον Πάολο Μπροάτο, ο Κουτσουράκης συ-
νελήφθη το Μάιο του 1943 από τους Ιταλούς. Υπε-
βλήθη σε ανάκριση στην Πάρο και στη Σύρο και στη 
συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές Καλλιθέας, για 
να παραπεμφθεί στο στρατοδικείο στις 2/7/1943 
ως κατηγορούμενος για κατασκοπεία, απόκρυψη 

και φυγάδευση αξιωματικών των συμμάχων, με 
αριθμό παραπομπής 576/1943. Καταδικάστηκε 
από το στρατοδικείο σε τριακονταετή φυλάκιση 
στις 12/7/1943. Μετεφέρθη στις φυλακές Αβέρωφ 
στις 3/8/1943 και στη συνέχεια στο στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου. Με την κατάρρευση της Ιταλίας, οι Γερ-
μανοί τον κράτησαν ως όμηρο και τον μετέφεραν 
στις 25 Μαΐου 1944 στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης Μπραουνσβάϊχ, Νόιενγκαμμε, Φλόσενμπεργκ, 
κ.α. Στα οποία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
τους υπολογίζεται ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς κρατούμενους τους απεβίωσαν λόγω των 
απάνθρωπων συνθηκών που επικρατούσαν σ’ αυτά.

Κατάφερε να επιζήσει κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες, με κακουχίες, φριχτά μαρτύρια και σκλη-
ρή εργασία στα πολεμικά εργοστάσια των Γερμα-
νών. Όταν πλησίαζαν τα Ρωσικά στρατεύματα στο 
Βερολίνο, οι Γερμανοί τον οδήγησαν στο παρακεί-
μενο δάσος, από όπου τον περιμάζωσαν οι Ρώσοι 
πριν τον ελευθερώσουν. Ο άτυχος όμως Παναγιώ-
της εξουθενωμένος και εξαντλημένος από την καλ-
πάζουσα φυματίωση που είχε προσβληθεί πέθανε 
στις 12 Μαΐου 1945. Το πτώμα του το έθαψαν οι 
Ρώσοι στο δάσος Φυρστενβάλτε. 

Το Ελληνικό Κράτος αναγνώρισε, ότι υπηρέτησε 
στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης ως μέλος της 
ΕΟΠΔ Πάρου από 20/9/1941 και ως μεμονωμέ-
νος αγωνιστής μέχρι του θανάτου του, και επέδωσε 
σύνταξη στη μητέρα του 935 δρχ. στις 1/12/1972.

πηγές: Συγγενείς του 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Ευβοιού», έως 

την οδό «Αριστοτέλη».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ημερολόγιο 
αναμνήσεων…

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς κυ-
κλοφόρησε το ημερολόγιό του για το 2021. Φέτος, το 
ημερολόγιο είναι με φωτογραφίες του Βασίλη Γιακου-
μή, ενός πολυτάλαντου καλλιτέχνη, που μας αγάπησε, 
μας «υιοθέτησε» και μας άφησε νωρίς.

Τα θέματα είναι παλιοί παριανοί, που όλοι τους ξέ-
ρουμε και έχουν αφήσει το σημάδι τους στην μνήμη 
μας. Φωτογραφημένοι αυθόρμητα, στον δρόμο, απο-
τυπώθηκαν με το μοναδικό ταλέντο του Βασίλη.

Το ημερολόγιο μπορούν να το αποκτήσουν οι ενδια-
φερόμενοι ενισχύοντας τον σύλλογό με 5 ευρώ, ή και 
παραπάνω, αν θέλετε… Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο 
σύλλογος του παραδοσιακού οικισμού, που βρίσκεται 
πάντα στην πρώτη γραμμή εθελοντικών κινήσεων, εξ 
αιτίας του κορωνοϊού δεν έκανε καμία εκδήλωση 
φέτος, με άμεσο δυσμενές αποτέλεσμα στην 
οικονομική του κατάσταση…

Το ημερολόγιο μπορείτε να το βρείτε από τα μέλη 
του ΔΣ του συλλόγου: Πέτρο Αυλήτη, Χάρη Γιουρ-
τζίδη, Τάκη Δημόπουλο, Βαγγέλη Πέντζα, Αρχο-
ντική Αλεξανδροπούλου, Σπύρο Μαύρη και Δήμη-
τρα Πατέλη ή να τους ενισχύσετε μέσω e-banking. 
Το ΙΒΑΝ του συλλόγου στην ALPHA BANK είναι 
GR0301406250625002002013

Ενημέρωση 
της τοπικής 
οργάνωσης 
ΝΔ

Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου-
Αντιπάρου, με ανακοίνωσή της στις 12/11/20 ενη-
μέρωσε τα μέλη της και τους φίλους της για επιστολή 
που έστειλε στους τοπικούς βουλευτές του κόμματος 
και στον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρ. Ροϊλό.

Στην ανακοίνωσή της η τοπική οργάνωση ενημέρω-
σε ότι ζήτησε την άμεση πρόσληψη χειρουργού ιατρού 
για το Κ.Υ. Πάρου, ενώ ήρθε σε τηλεφωνική επικοι-
νωνία και με τον υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς, 
Περικλή Αλεβίζο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πρόκειται 
άμεσα να προκηρυχθεί η θέση του χειρουργού για το 
Κ.Υ. Πάρου. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Κ.Υ. με 
επιπλέον γιατρούς (γενικούς ιατρούς ή παθολόγους), 
ο κ. Αλεβίζος την πληροφόρησε ότι επίκεινται προσλή-
ψεις και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη το αίτημά μας.

Η τοπική οργάνωση της ΝΔ σημειώνει ότι: «[…] 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η θέση του χειρουργού θα 
προκηρυχθεί άμεσα, αλλά ενδέχεται να μην υπάρξει 
ενδιαφέρον για την κάλυψή της. Μήπως θα πρέπει 
να δοθούν ειδικά κίνητρα στους γιατρούς που πρό-
κειται να υπηρετήσουν στην Πάρο κι Αντίπαρο, όπως 
οικονομικό επίδομα καθώς και δυνατότητα εξεύρεσης 
κατοικίας για όλο τον χρόνο σε προσιτή τιμή;».

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση της δημοτικής τοπικής 
οργάνωσης σημειώνεται: «[…] για όλα τα θέματα που 
έχουν ανακύψει στα δύο νησιά, Πάρο κι Αντίπαρο 
(όπως ΣΑΜΙΝΑ, προβλήματα λόγω πανδημίας, νε-
φροπαθείς, αιτήματα επαγγελματιών και μέτρα για 
καφεστίαση κ.α.) από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα, 
έχουμε προβεί όχι μόνο σε ενημέρωση, αιτήματα αλλά 
και προτάσεις προς τους τρεις βουλευτές ΝΔ Κυκλά-
δων καθώς και στους αντίστοιχους αρμόδιους».

Απάντηση 
για τη 
μητρογονική 
οικία Γλέζου

Ύστερα από ερώτηση στις 12/10 της βουλευτού του 
ΜέΡΑ25, Φωτεινής Μπακαδήμα, στη βουλή, προς την 
υπουργό πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και στον 
υπουργό εσωτερικών, αναφορικά με το σπίτι της μη-
τέρας του Μανώλη Γλέζου, στη Μάρπησσα, δόθηκε 
απάντηση από την υπουργό, Λίνα Μενδώνη.

Αφού εξηγεί ιστορικά πως εξελίσσεται η διαδικασία 
συντήρησης του ακινήτου, δεσμεύεται πως αν το οίκη-
μα περιέλθει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο, το υπουργείο 
θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να γίνουν οι 
μελέτες ώστε να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες ανα-
παλαίωσής του. 

Επαρχιακός 
Τύπος

O βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, 
συνυπέγραψε ερώτηση προς τον υφυπουργό παρά τω 
πρωθυπουργώ, Στ. Πέτσα, μαζί με άλλους 50 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την ανυ-
παρξία κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη 
των περιφερειακών ΜΜΕ.

Στην ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν 
ότι: «[…] η κυβέρνηση και o υφυπουργός στον πρωθυ-
πουργό, αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέ-
ρωσης μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει και παρακάμ-
ψει σκανδαλωδώς το Μητρώο Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης με αποτέλεσμα να δοθούν 
αφειδώς και απροκάλυπτα χρήματα σε Μέσα 
ανύπαρκτα ή αρνητές του κορονοϊού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αδιαφα-
νείς πρακτικές με δικαιολογία την πανδημία για να 
μοιράσει χρήματα του ελληνικού λαού, χωρίς κρι-
τήρια, διαφάνεια και προϋποθέσεις. Θεσμοθετημένα 
προγράμματα με κανόνες και όρους, καταργήθηκαν κι 
αντικαταστάθηκαν από τις αδιαφανείς Λίστες Πέτσα, 
ενώ έχει καταστρατηγήσει την υποχρέωση της 
ποσόστωσης, ώστε 30% να διοχετεύεται στα Πε-
ριφερειακά Μέσα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή ου ότι πρέπει για τον επαρ-
χιακό Τύπο να υπάρξει ένα πρόγραμμα ενισχύσεων 
το οποίο θα περιλαμβάνει, την πλήρη αξιοποίηση του 
Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, της Ερ-
γάνης, αλλά και του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρο-
νικών Μέσων. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να γίνουν με 
θεσμοθετημένα, ισότιμα και ξεκάθαρα κριτήρια, δια-
φανείς διαδικασίες και με ανάρτηση όλων των σχε-
τικών δαπανών στη Διαύγεια. Βασικός πυλώνας του 
προγράμματος θα είναι η διασφάλιση της αυστηρής 
τήρησης της υποχρέωσης για την κατανομή 
του 30% -τουλάχιστον- της προϋπολογιζόμε-
νης διαφημιστικής δαπάνης κάθε φορέα του 
Δημοσίου, σε περιφερειακά ΜΜΕ.
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«Η ζωή ενός 
στρατιώτου»

(Ιταλική κατοχή)

Απόσπασμα από τη ζωή του Αντιστράτηγου Ιωάννη 
Θ. Καραβία, όπως τη διηγείται στο βιβλίο του «Η ζωή 
ενός στρατιώτου». 

ΚΑΤΟΧΗ
Μετά την κατάληψη της Ελλάδος υπό των Γερμανών 

και τη διάλυση του Ελληνικού Στρατού, αναχώρησα 
διά Πάρο τας αρχάς Ιουνίου 1941, όπου διέμενε η οι-
κογένεια μου. Παρέμεινα εκεί μέχρι του Σεπτεμβρίου, 
οπότε πληροφορήθηκα από καπεταναίους των Παρια-
νών καϊκιών, τα οποία έκαναν την συγκοινωνία Πάρο-
Πειραιά, διότι άλλα μέσα δεν υπήρχαν, ότι κυκλοφορεί 
φήμη εις τον Πειραιά και ηκούσθη από ραδιοφωνική 
εκπομπή του Λονδίνου κρυφίως, η οποία ανέφερε, 

ότι συγκροτείται στρατός εις την Μ. Ανατολή υπό του 
Συντ/ρχη Τσιγάντεν Σβ. και ότι Αξ/κοί από τα παράλια 
της Αττικής και Ευβοίας διαφεύγουν εις Μ. Ανατολή. 
Αποφάσισα να αναχωρήσω με καΐκι δια τον Πειραιά, 
με σκοπό να καταφύγω εις Μ. Ανατολή για να κατα-
ταγώ εις τον Στρατό και να συνεχίσω τον πόλεμο, τον 
Σεπτέμβριο του 1941.

Κατά το διάστημα της τριμήνου παραμονής μου εις 
την Πάρο, μια ημέρα πήγα με τον πενταετή υιό μου 
Θεόδωρο εις το μοναδικό φαρμακείο Αυλήτου Ανδρέα 
δια να του κάμω εμβόλιο. Κατά τύχη μέσα στο φαρ-
μακείο ευρίσκετο η γερμανικής καταγωγής κ. Πολυ-
γένους, σύζυγος Γενικού Γραμματέως του κατοχικού 
Υπουργείου Παιδείας. Η κ. Πολυγένους μετά του συζύ-
γου της ήταν εξόριστος επί Μεταξά μέχρι της κατοχής, 
εις Πάρο διά γερμανική κατασκοπεία. Όταν εισήλθον 
εις το φαρμακείο μου είπε: «ξέρετε ο Κωστάκης γίνεται 
Υπουργός, υπονοούσε τον φίλο της Στρατηγό Πλατή 
Κων/νο. Αμέσως της απάντησα θυμωμένος «και σαν 
τον κάνουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κάτι τρέχει στα 
γύφτικα», πήρα το παιδί μου αμέσως χωρίς να του 
κάνω εμβόλιο και έφυγα. Το ίδιο βράδυ καθόμουν σε 
ένα καφενείο της παραλίας και η ανωτέρω κυρία ήλθε 
και έκατσε εις το ίδιο καφενείο. Εγώ επιδεικτικώς της 
γύρισα τα οπίσθια μου και ακούσθηκε η κυρία να λέει 
«θα τον διορθώσω εγώ αυτόν». Το έκανα αυτό όχι από 
αγένεια, αλλά επειδή κατά τη διάρκεια του πολέμου 
στην Αλβανία, η Πολυγένους επισκέφτηκε το σπίτι μου 
στη Πάρο και είπε στη σύζυγο μου: «μη στενοχωριέστε 
κ. Καραβία, σε λίγες ημέρες ο σύζυγος σας θα είναι 
εδώ, γιατί ο Ελληνικός στρατός δεν θα μπορέσει να 
κρατήσει παραπάνω από 3-4 ημέρες». Η Ελληνίδα σύ-
ζυγος μου της απάντησε: «περίμενε και θα ακούσεις τα 
μαντάτα, ο Ελληνικός στρατός θα πετάξει τους Ιταλούς 

στη θάλασσα. Δεν περίμενα από σας μια σύζυγο Έλλη-
νος να έλθετε στο σπίτι μου να μου πείτε τέτοια λόγια». 
Η κυρία αναχώρησε ντροπιασμένη. 

Στην Αθήνα την 10ην Οκτωβρίου 1941 κατά την 
10ην νυκτερινή υπό βροχή πήγαινα στο σπίτι μου επί 
της οδού Δαμάρεως 58 στο Παγκράτι μαζί με τον Πα-
ριανό Ανθυπολοχαγό Δρακάκη Γεώργιο. Τη στιγμή που 
άνοιγα την πόρτα μας περικυκλώνουν οπλισμένοι οκτώ 
άνδρες. Με πλησιάζει ο αστυνόμος Γεωργακόπουλος 
και μου ζητάει να τον ακολουθήσω στην Ασφάλεια. 
Του απάντησα ότι δεν έχω καμία δουλειά στην ασφά-
λεια και εκείνος μου είπε επιτακτικός: «κύριε Καραβία 
θα μας ακολουθήσετε, διότι αλλιώς έχω εντολή να σας 
εκτελέσω επί τόπου». 

- «Εντάξει του λέω μόνο μισό λεπτό να αφήσω τα 
κλειδιά μέσα και έρχομαι αμέσως». Δεν είχε όμως 
αντιληφθεί ότι το σπίτι είχε πίσω αυλή, από την οποία 
πήδησα τον μαντρότοιχο και πέρασα στη διπλανή οι-
κία, απ’ όπου και διέφυγα. Τράβηξα προς τον Ιλισσό 
στην οικία του Ταγ/ρχη Πυρ/κού Ρούσσου Γεώργιου, 
ο οποίος με πληροφόρησε ότι, σήμερα το πρωί πήρε 
τηλέφωνο η Πολυγένους και ρωτούσε τη σύζυγο του 
τη διεύθυνση μου. Της απάντησε ότι δεν θυμόταν. Προ-
φανώς θα την έμαθε από το Αστυνομικό τμήμα του 
Παγκρατίου και ενημέρωσε την Ασφάλεια. Διότι όπως 
έμαθα εκ των υστέρων η κυρία αυτή με κατήγγειλε 
στο Γερμανικό Φρουραρχείο ότι βρίζω τις Γερμανικές 
και Ιταλικές αρχές, καθώς και την Κυβέρνηση Τσολά-
κογλου. Το Γερμανικό Φρουραρχείο έδωσε εντολή 
στην Κυβέρνηση Τσολάκογλου να με συλλάβουν και 
να με παραδώσουν στους Γερμανούς. Συνεπώς καλώς 
διέγνωσα την ώρα εκείνη εις το σπίτι μου, ότι πρέπει 
ζωντανός ή πεθαμένος να φύγω.

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)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, ΑΛΥ-
ΚΗ, πωλούνται από κατασκευαστή 
σπίτια και διαµερίσµατα. Παναγιώτης 
Λειβαδάς: 6932 285 768

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 
επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
459 7679

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται, από 
µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για 
εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο email: 
info@kmadvisors.gr ή στο fax: 22840 
21808. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21915, 28141

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-
νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ κτιρίων 
και σπιτιών ζητείται, µε ή χωρίς 
εµπειρία. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
490 2532

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ BERETTA 
SUPER POSE 12αρι δίκαννο 
πωλείται. Πληροφορίες: κ. Γιάννης 
6977 571 347

ΤΕΤΡΑΫΝΟ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ νούµερο 
7-8 πωλείται, καινούριο, σε πολύ 
καλή τιµή. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
633 6421

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟΥ από την ταβέρνα «Πάρος» 
πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 
082 425. Ώρες επικοινωνίας, 14:00 
- 19:00

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€

Πιστεύετε 
στις θεωρίες 
συνομωσίας;

Μια απαραίτητη παράμετρος για τη διατήρηση της 

αυτοεκτίμησης είναι η αίσθηση του ελέγχου, η ουτοπία 

ότι μπορούμε να καθορίζουμε τα γεγονότα που συμ-

βαίνουν ή τουλάχιστον να τα εντάσσουμε σε ένα ερ-

μηνευτικό πλαίσιο, σε μια φιλοσοφία ή κοσμοθεωρία.

Η ανάγκη αυτή είναι τόσο μεγάλη, που τις περισσότε-

ρες φορές κατηγοριοποιούμε ερεθίσματα, ώστε να τα 

εξηγούμε συλλήβδην, αποδίδοντάς τους γενικές ιδιό-

τητες, που ναι μεν αποκρύπτουν τη λεπτομέρεια, αλλά 

ομαδοποιημένα καθώς είναι, παρέχουν ευκολότερη 

αποκρυπτογράφηση του περιβάλλοντος, των αντιδρά-

σεων, των συμπεριφορών. Μερικές φορές αυτή η δι-

αδικασία αποτελεί την απαρχή των προκαταλήψεων, 

των στερεοτύπων, ακόμα και του ρατσισμού. Ζούμε, 

λοιπόν, επιδιώκοντας να διατηρήσουμε τις σταθερές 

της ζωής μας, να αποφύγουμε τα παράδοξα, αναπά-

ντεχα γεγονότα, να καταφύγουμε στην αυθεντία, στο 

μεταφυσικό, στην πίστη, όπως ακριβώς και οι πρόγονοί 

μας.

Οι θεωρίες συνωμοσίας, οι τόσο διαδεδομένες ανά 

τους αιώνες, έχουν απήχηση σε λαούς και άτομα με 

ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Η αντίληψη του ελέγχου αποδίδεται σε εξωτερικά, 

πέρα από τον εαυτό γεγονότα, στο θεϊκό, στην αστρο-

λογία, στη μοίρα. Ειδικά σε περιόδους κρίσεως η πε-

ποίθηση αυτή επιτείνεται. Η αιτιολογία, όσο απίστευτη 

κι αν φαντάζει, είναι καλύτερη από την ανεξέλεγκτη 

τυχαιότητα. Τα άτομα που ενστερνίζονται ανάλογες 

θεωρήσεις έχουν την τάση να τις πιστεύουν, ακόμα 

κι αν η μία με την άλλη αυτοαναιρούνται. Οι θεωρί-

ες συνωμοσίας δε χρειάζονται λογικά επιχειρήματα, 

αντιστέκονται στην απόδειξη και πολύ χειρότερα, αντι-

στρέφουν την επιχειρηματολογία προς δικό τους όφε-

λος. Αυτοί που θα δεχθούν μία θεωρία συνωμοσίας ως 

αληθινή τείνουν να πιστεύουν και τις υπόλοιπες, που 

της μοιάζουν

Οι λάτρεις τους τις παρουσιάζουν ως μυ-

στικό, που η κατοχή του τους καθιστά μύ-

στες μιας ξεχωριστής αλήθειας. Διαδίδονται 

με την ταχύτητα και επιμονή αστικών και μη 

μύθων. Κάθε νέα ένδειξη ή γεγονός εντάσ-

σεται στην διαλεκτική υπέρ της θεωρίας

Επιρρεπείς στην αποδοχή παρόμοιων εφευρημάτων 

είναι όσοι εύκολα κλίνουν υπέρ ακραίων πολιτικών 

τοποθετήσεων. Οι κάτοχοι συνωμοτικών μυστικών 

σταδιακά αγνοούν κάθε ενάντια απόδειξη και αυξά-

νουν τον αριθμό όσων εμπλέκονται σε αυτές. Η ευφυΐα 

δε συσχετίζεται με την υιοθέτηση των θεωριών ούτε 

κάποια κοινωνική ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε 

αυτές.

Όσο πιο συγκεντρωτική είναι η εξουσία και όσο η 

πληροφορία φιλτράρεται προς τους πολίτες από μία 

ελίτ δημοσιογράφων, πολιτικών, παραγόντων, τόσο τα 

στοιχεία που φτάνουν στο κοινό είναι ασαφή, ελλειμ-

ματικά αμφισβητήσιμα, θολά και ευαίσθητα σε πολ-

λαπλές ερμηνείες. Η έλλειψη συμμετοχικότητας ενός 

λαού στα πολιτικά δρώμενα είναι κριτήριο της έκτα-

σης, που θα λάβουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Η πίστη 

πως η ιστορία καθορίζεται από συνωμοτικές δυνάμεις, 

οι οποίες κινούν τα νήματα διαχρονικά, βασίζεται στην 

προαιώνια αντίληψη της μάχης του καλού με το κακό. 

Οι συνωμοτικές θεωρίες ενισχύονται από τα ΜΜΕ με 

έμμεσο ή άμεσο τρόπο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζονται με παρανοει-

δείς καταστάσεις, συλλογικές ή ατομικές και με τη μα-

γική σκέψη με τη διαφορά ότι συγκεκριμένα πολιτικά 

γεγονότα πυροδοτούν τέτοιες ερμηνείες και όχι όλα 

χωρίς διάκριση. Επομένως, η προγενέστερη ιδεολογία 

μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την προδιάθεση σε 

ορισμένου τύπου θεωρίες.

Τέλος, οι θεωρίες συνωμοσίας σπάνια διακυβεύουν 

ένα πολιτικό σύστημα, αλλά αντίθετα το ευνοούν, επει-

δή οι δαιμόνιες δυνάμεις, στις οποίες αποδίδονται οι 

αιτίες της κρίσης, είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγ-

χο και επομένως δύσκολα αλλάζουν με επαναστατική-

ανατρεπτική δράση.

Ευστράτιος Παπάνης

Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας

πανεπιστημίου Αιγαίου
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Η Πάρος αναβαθμίζεται
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιή-

θηκε ανακοίνωση στην οποία σημειώνονται -μετά την 
επισκόπηση των συνολικών έργων που δημοσιεύσαμε 
στο προηγούμενο φύλλο μας- τα παρακάτω:

«[…]Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η προκή-
ρυξη του έργου από τη Διεύθυνση Υποδομών Αερο-
δρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
έτσι ώστε στις αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού να 
εκκινούν οι εργασίες με ορίζοντα αποπεράτωσης το 
τέλος του 2023.

Με το έργο αυτό το αεροδρόμιο της Πάρου ανεβαί-
νει σημαντικά στην παγκόσμια κατάταξη των αερολι-
μένων, ενώ καθίσταται εθνικής σημασίας για τη χώρα 
μας, αποτελώντας μοναδικό συγκοινωνιακό κόμβο 
στην καρδιά των Κυκλάδων. Η ίδια η Πάρος αναβαθμί-
ζεται ακόμα περισσότερο ως τουριστικός προορισμός 
(destination), αφού θα μπορεί πλέον να προσελκύσει 
περισσότερες αεροπορικές εταιρίες και συχνότερες 
πτήσεις, παρέχοντας σε χιλιάδες επισκέπτες μια ανα-
βαθμισμένη επιβατική εμπειρία. 

Στα οφέλη από το νέο αεροδρόμιο συγκαταλέγονται 
η αύξηση της απασχόλησης με τις νέες θέσεις εργα-
σίας που θα δημιουργηθούν τόσο κατά την εκτέλεση 
των έργων, όσο και κατά τη λειτουργία του αεροδρο-
μίου, η αύξηση της αξίας της γης και των περιουσιών 
και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας της ιδιαίτε-
ρης τοπικής φυσιογνωμίας. Κυρίως όμως, η εξυπη-
ρέτηση των πολιτών της Πάρου, οι οποίοι πλέον απο-
κτούν αμεσότερη πρόσβαση στην ηπειρωτική χώρα, 
σε υπηρεσίες υγείας και άλλες κεντρικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος δήλωσε 
σχετικά: «Είμαι ευτυχής για τη θετική αυτή εξέλιξη 
που αποτελεί το αποτέλεσμα των μεθοδικών ενερ-
γειών της δημοτικής αρχής. Η πλήρης λειτουργία 
του αεροδρομίου αποτελούσε βασικό πυλώνα του 
προεκλογικού μας προγράμματος για αυτό από την 
επομένη κιόλας των εγκαινίων του Νέου Αεροδρομί-
ου Πάρου θέσαμε ως στόχο τη χρηματοδότηση του 
έργου και τη δρομολόγηση των εργασιών, καταβάλ-
λοντας προς αυτή την κατεύθυνση όλες μας τις δυ-
νάμεις. Θερμές ευχαριστίες στην κυβέρνηση και τους 
αρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Άδωνη Γεωργιάδη, και Υποδομών και Μεταφορών, κ. 
Κώστα Καραμανλή, με την ενεργό υποστήριξη των 
οποίων κατέστη δυνατή η ευτυχής αυτή εξέλιξη που 
θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της Πάρου προς το 
καλύτερο». 

Τέλος, τις ενέργειες για την υπαγωγή του έργου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντόνισε από την πλευρά 
του Δήμου Πάρου ο ειδικός σύμβουλος, κ. Σπύρος 
Μπουζιάνης. Στην προσπάθειά μας αυτή καθοριστι-
κή ήταν η συνεργασία και βοήθεια των υπηρεσιών 
της κεντρικής διοίκησης ήτοι της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδει-
οδότησης και της κ. Κωνσταντίνας Νίκα, της Δ/νσης 
Υποδομών Αεροδρομίων και της κ. Ραφαέλλας Μα-
ραγκουδάκη και της Δ/νσης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος και Αει-
φόρου Ανάπτυξης και της κ. Ζωής Παπασιώπη, που με 
την εργασία τους συνέβαλαν στη γρήγορη διεκπεραί-
ωση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου».

Ωφελημένοι όλοι
Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς σε ανακοίνωσή 

του έκανε μία μικρή αναδρομή σε όλους όσοι συνέ-
φεραν στη δημιουργία του νέου αεροδρομίου (από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990), γράφοντας:

«Η ιστορία για την κατασκευή του νέου αεροδρο-
μίου Πάρου ξεκινάει από τα μισά της δεκαετίας του 
1990 όταν πάρθηκε η σχετική απόφαση από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου για κατασκευή 
νέου αεροδρομίου 2000μ. Έκτοτε υπήρξαν πολλά γε-
γονότα και πολλές αποφάσεις της πολιτείας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία είναι γνωστά στην 
τοπική κοινωνία και είχαν ως αποτέλεσμα τον Ιούλιο 
του 2016 να εγκαινιαστεί ο διάδρομος των 1400 μ. 
και ο προσωρινός αεροσταθμός του αεροδρομίου. Σε 
κάθε περίπτωση όμως η υπάρχουσα κατάσταση δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη κίνηση αλλά 
και ζήτηση που παρουσιάζει ο τουριστικός προορι-
σμός μας.

Για τον παραπάνω λόγο συνεχίσθηκαν οι πιέσεις 
προς τα αρμόδια Υπουργεία και την ΥΠΑ για την επέ-
κταση του διαδρόμου, την κατασκευή νέου κτιρίου 
- αεροσταθμού, την επέκταση του δαπέδου στάθμευ-
σης αεροσκαφών και άλλων εργασιών».

Ο κ. Μπιζάς ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του γρά-
φοντας:

«Η ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου Πάρου με 
την κατασκευή του συνόλου των έργων που προβλέ-
πονται στην σχετική πράξη θα επιτρέψει την σύνδεση 
της Πάρου με διεθνή αεροδρόμια και προφανώς θ’ 
αυξήσει τους επισκέπτες μας. Ωφελημένα θα είναι 
και τα γειτονικά νησιά (Αντίπαρος, Νάξος και μικρές 
Κυκλάδες, Δυτ. Κυκλάδες κ.α.). Ελπίζω να τηρηθούν 
τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ένα έργο που 
ήταν αίτημα δεκαετιών από τις τοπικές αρχές και τους 
φορείς του νησιού μας να ολοκληρωθεί και να πα-
ραδοθεί στην κοινωνία και στους πολίτες όλου του 
κόσμου (…)».

Μακριά και πέρα από μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες 

Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου σε ανακοί-
νωσή της σημειώνει:

«Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου με αφορμή δη-
λώσεις και δελτία τύπου για την ένταξη των έργων 
ολοκλήρωσης του αεροδρομίου Πάρου σε πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής υπενθυ-
μίζει και τα παρακάτω:

- Το έργο εγκαινιάστηκε και λειτούργησε από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα από αποτελεσμα-
τικές ενέργειες του τότε υπουργού μεταφορών Χρή-
στου Σπίρτζη.

- Η συμβολή της δημοτικής αρχής την περίοδο εκεί-
νη ήταν συμπληρωματική, αυτονόητη και αναγνωρί-
στηκε ως τέτοια, από την τότε κυβέρνηση.

- Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για 
την επέκταση του διαδρόμου με ημερομηνία τις 
23.09.2019 αποδεικνύει ότι το έργο ήταν σε πορεία 
εξέλιξης από την προηγούμενη κυβέρνηση, αφού σε 
διάστημα περίπου 2 μηνών από τις εκλογές του Ιουλί-
ου του 2019, η όποια κυβέρνηση και το όποιο υπουρ-
γείο ήταν αδύνατο να τροποποιήσουν τους περιβαλ-
λοντικούς όρους του έργου, εάν δεν είχε προηγηθεί 
σχετική προεργασία.

- Η οργάνωσή μας παρακολουθεί την πορεία του 
σημαντικού αυτού έργου, θεωρεί σημαντική εξέλι-
ξη την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και 
στηρίζει μακριά και πέρα από μικροπολιτικές σκοπι-
μότητες τις προσπάθειες της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
βαθμού, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 
του χρονοδιαγράμματος που έχει αποφασιστεί. 

Τέλος ευχαριστεί τον αερολιμενάρχη Πάρου για τις 
διαχρονικές επίμονες και συνεχείς επισημάνσεις του 
προς την προϊσταμένη του αρχή για την αναγκαιότητα 
των προαναφερθέντων έργων».

Μία «τρίτη» τοποθέτηση
Ο πρ. υπάλληλος της Υ.Π.Α. Κώστας Καϊσδα-

γλής, ο οποίος είχε έναν άλλο ρόλο στην όλη ιστορική 
εξέλιξη για τη δημιουργία του αεροδρομίου, έγραψε:

«Η αλήθεια είναι μία. Σαν υπάλληλος της ΥΠΑ σε 
τέσσερις διοικητές έχω την τύχη να γνωρίζω σχεδόν 
όλο το ιστορικό! Όλα άρχισαν το 1996 όταν έκλεισα 
ραντεβού στους κ. κ. Κ. Αργουζή, δήμαρχο και Α. Κο-
ντόσταυλο, αντιδήμαρχο, στο γραφείο του διοικητή, 
Φίλιππα Μακέδου. Από τότε ξεκίνησαν οι ενέργειες 
και προσπάθειες από όλους (δημάρχους, βουλευτές, 
Περιφέρεια, υπουργούς) και του κ. Γ. Ραγκούση σαν 
δήμαρχος και υπουργός, και τα τελευταία χρόνια από 
έπαρχο Κ. Μπιζά και τον Μ. Κωβαίο, δήμαρχο. Ση-
μαντικός κι ο ρόλος του αερολιμενάρχη, Κ. Λεοντίδη.

«Μαύρη» σελίδα οι επτά πολίτες της Πάρου που 
πήγαν το έργο στο Σ.τΕ. για προσωπικούς λόγους και 
είχαμε μεγάλη καθυστέρηση».

Αεροδρόμιο Πάρου
Μετά τη δημοσίευση κατ’ αποκλειστικότητα της «Φ.τΠ.» την περασμένη 
εβδομάδα (πρώτα από την ηλεκτρονική μας σελίδα και έπειτα από την έντυπη 
έκδοσή μας), για την ένταξη σε χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπτυξη και 
Βελτίωση Υποδομών του νέου Αεροδρομίου Πάρου» με συγχρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής και με συνολικό κόστος 46.365.267 ευρώ, είχαμε 
ανακοινώσεις από φορείς και θεσμικούς εκπροσώπους.
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Ορθά 
ερωτήματα

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικών σχο-
λείων και νηπιαγωγείων Λευκών – Κώστου, αφορμή 
την εξαγγελία της κ. Κεραμέως για το κλείσιμο των 
δημοτικών σχολείων παραθέτει τα παρακάτω ερωτή-
ματα:

«Έχουν περάσει δυο μήνες περίπου από την έναρξη 
της φετινής χρονιάς με τα παιδιά μας να στηρίζουν 
την δύσκολη κατάσταση της πανδημίας καλύτερα και 
από εμάς τους ενήλικες. Με υπομονή και πειθαρχία 
κατάφεραν και φόρεσαν την μάσκα για ώρες, κατάφε-
ραν και γέλασαν πίσω από αυτήν, έκαναν ανάγνωση 
για πρώτη φορά, τραγούδησαν, έπαιξαν. Παρ’ όλο που 
η καθημερινότητα αυτή ήταν δύσκολη τους δόθηκε 
η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον συμμαθητή 
τους, με τον/την δάσκαλο/δασκάλα τους και να προ-
χωρήσουν στην εκπαίδευση τους.

Δυο μήνες μετά και ενώ ο αριθμός των κρουσμά-
των έχει μεγαλώσει αρκετά τους ζητάμε, όπως και την 
άνοιξη, να κάτσουν μπροστά από έναν υπολογιστή και 
να συνεχίσουν εκεί την καθημερινότητα τους. Ειδικά 
για τα πιο μικρά παιδιά της Α’ και Β΄ τάξης είναι μια 
δύσκολη συνθήκη. Συγκεκριμένα αναφέρει ένας εκ-
παιδευτικός σε σελίδα του ιντερνέτ: “Είναι κρίμα η Β’ 
τάξη που μόλις ολοκλήρωσε την ύλη της Α’ τάξης και 
η Α’ τάξη που τώρα θα αρχίσει να κατανοεί ουσιαστικά 
τον μηχανισμό της ανάγνωσης να μείνει εκτός τάξης. 
Μην γελιόμαστε μάθημα ουσιαστικό, από το σπίτι στις 
μικρές τάξεις, δεν μπορεί να γίνει”.

Όλοι μας κατανοούμε τις δύσκολες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν μέρη όπως η Βόρεια Ελλάδα και η 
Αθήνα αλλά ρωτάμε:

- γιατί πρέπει τα μέτρα να είναι καθολικά σε όλη 
την Ελλάδα; Γιατί στην Πάρο με ένα κρούσμα και με 
όλους τους υπόλοιπους περιορισμούς να κλείνουν τα 
σχολεία;

- γιατί το καλοκαίρι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα 
μόνο στην Πάρο και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα για 
κρούσματα που δεν ήταν από την Πάρο; Τότε δεν εί-
χαμε παιδιά δυο ταχυτήτων;

- γιατί αναλώθηκε χρόνος και χρήμα για λάθος μά-
σκες και μικρά παγουρίνο αντί για λαπτοπ και υπολο-
γιστές σε παιδιά που δεν έχουν;

Ζητάμε:
- Να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά στις περι-

οχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο όπως είναι το 
νησί μας. Ειδικά στο δικό μας σχολείο που έχει μικρό 
αριθμό μαθητών και είναι μοιρασμένο σε δυο κτίρια 
θα μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματα.

- Να πάρει θέση η Ένωση Γονέων και ο Δήμος Πά-
ρου».

Τοπικές ειδήσεις

Νέο πρόγραμμα 
για τις 
αποκαταστάσεις 
ερειπωμένων 
κτηρίων

Στο Σύνταγμα της Ελλάδος γράφει ότι «[...]Τα μνη-
μεία, oι παραδoσιακές περιoχές και τα παραδoσιακά 
στoιχεία πρoστατεύoνται από τoKράτoς(…)». Στην 
πράξη όμως, η Ελλάδα είναι γεμάτη «παραμελημένα» 
κτίσματα, που στις περισσότερες περιπτώσεις, το ίδιο 
το Κράτος θέτει σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια, για 
τη συντήρηση τους. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 
σεισμού της Σάμου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα, το «Διατη-
ρώ κατ’ οίκον», που φιλοδοξεί, για άλλη μια φορά να 
λύσει τον γόρδιο δεσμό. Συνοπτικά, από ό,τι έχει «δι-
αρρεύσει», το σχέδιο αφορά κτήρια που έχουν κριθεί 
διατηρητέα, ΑΛΛΑ ΚΑΙ κτήρια επικίνδυνα ή/και 
ιδιαίτερης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσο-
νται σε μια ιστορική γειτονιά, ή σε έναν παραδοσια-
κό οικισμό. Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για την 
αντιμετώπιση των θεσμικών δυσκολιών επέμβασης σε 
επικίνδυνα κτήρια, από δήμους και δημόσιους φορείς. 
Ουσιαστικά θα τους δίνεται η δυνατότητα να αναλαμ-
βάνουν την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιρί-
ων και εν συνεχεία να τα διαχειρίζονται (από 20 
έως 50 χρόνια), ή έως ότου αποσβέσουν το κόστος 
αποκατάστασης ή και νωρίτερα εάν αυτό αποπληρω-
θεί από τους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, υπάρχουν 
προτάσεις που προβλέπουν τρόπους επίλυσης ιδιο-
κτησιακών προβλημάτων (πολυιδιοκτησία, άγνωστοι, 
κληροδοτήματα κτλ) αλλά και δυστροπίας ή αδιαφο-
ρίας ιδιοκτητών (προθεσμίες έμπρακτης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος) Προβλέπονται επίσης κατεδαφίσεις 
επικίνδυνων κτηρίων που δεν πληρούν προϋποθέ-
σεις διατηρησιμότητας. Τα χρήματα για όλα αυτά, θα 
προέρχονται από το «Πράσινο Ταμείο», από το ΕΣΠΑ 
ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τις αναγκαίες κατε-
δαφίσεις θα τις αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι δήμοι, με 
μεταχρονολογημένη κλιμακωτή επιβάρυνση των ιδιο-
κτητών, ανάλογα με τα εισοδήματα τους η οποία θα 
φθάνει μέχρι και μηδενισμό. 

Άλλες προϋποθέσεις, που το νέο σχέδιο φιλοδοξεί 
να λύσει, είναι:

1. Ένα συμπαγές και σαφές νομοθετικό πλαί-
σιο διαχείρισης γερασμένων κτηρίων.

2. Καταγραφή όλων των εν δυνάμει επικίν-
δυνων κτηρίων σε όλη την χώρα.

3. Στήριξη των ιδιοκτητών διατηρητέων, μέσα από 
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, Ψηφιακής Τράπεζας 
Γης, κ. ά.

4. Οικονομική και νομική κάλυψη των δήμων, ώστε 
να μπορούν να επεμβαίνουν σε κτήρια που θεωρού-
νται επικίνδυνα, ή υποβαθμίζουν είτε υγειονο-
μικά, είτε αισθητικά, το αστικό περιβάλλον.

5. Την Νομική ασάφεια, για τη «νεκρή περίοδο» μέ-
χρι να δοθεί πράσινο φως για έναρξη εργασιών, που 
περιλαμβάνει αναγκαίες εργασίες ελάχιστης συντήρη-
σης.

6. Έλεγχος δομικής τρωτότητας όλων των δημο-
σίων κτιρίων που έχουν κτισθεί μέχρι το 1985 (Αρχή 
εφαρμογής Αντισεισμικού Κανονισμού)

7. Μεγάλο ποσοστό από τα επί δεκαετίες ‘κενά και 
παραμελημένα κτήρια’ ανήκουν σε Δημόσιους Φορείς 
και πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Παρόμοιο σχέδιο είχε προταθεί και το 2014, αλλά 
εξαφανίστηκε άδοξα, κυριολεκτικά μέσα στη Βουλή. 
Στον αντίποδα υπάρχει το παράδειγμα/εξαίρεση του 
κανόνα, του δήμου Βόλου, που παρ’ όλες τις δυσκολί-
ες, αποκατέστησε (μέχρις στιγμής) 27 από τα 40 παλιά 
βιομηχανικά κτίρια που έμειναν όρθια μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό του 1955. Το βάρος της εφαρμογής 
όλου αυτού του λογικού, αναγκαίου και φιλόδοξου 
σχεδίου, φυσικά πέφτει για άλλη μια φορά, στους 
ώμους των ήδη υπερφορτωμένων και υποστελεχωμέ-
νων υπηρεσιών των δήμων, που επιπλέον, θα αναλά-
βουν και χρέη επιχειρηματία (εκμετάλλευση επιδιορ-
θωμένων κτηρίων).

Στην Πάρο
Στα καθ’ ημάς, ο μηχανισμός του δήμου έχει ενεργο-

ποιηθεί μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και πάντα μετά 
από καταγγελίες ή κατακραυγή. Τα εγκαταλελειμμένα 
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την Πάρο, με προεξάρ-
χουσα αριθμητικά την Παροικιά. Απλά αναφορικά σαν 
παραδείγματα, το κτήριο Γαβαλά στη Μάρπησσα, και 
η θυελλώδης ιστορία του, το «Καφενείο των Λευκών», 
τα ερείπια της Εταιρίας Μαρμάρων στο Μαράθι και 
στην Παροικιά, τα κτήρια του Φάρου του Αγίου Φωκά 
και οι πάμπολλοι ανεμόμυλοι. Τα εγκαταλελειμμένα 
μέσα στον αστικό ιστό, πέρα από την επικινδυνότη-
τα, είναι μόνιμες εστίες μόλυνσης και αναπαραγωγής 
ζώων. Τα μόνα που ο δήμος έχει κάνει σε σχέση με 
το θέμα, είναι επιλεκτικές αγορές για κατεδάφιση στη 
Μάρπησσα και πρόσφατα (πρόταση πριν μερικές μέ-
ρες) στις Λεύκες. Στο θέμα της καταγραφής των κτι-
σμάτων, για την Παροικιά τουλάχιστον, ο σύλλογος 
Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς, που είχε ανακι-
νήσει το θέμα από χρόνια, χωρίς όμως να συγκινήσει 
κανέναν, έχει κάνει μια πρώτη βασική καταγραφή, που 
είναι και μέχρι στιγμής, η μοναδική. Παράλληλα, κα-
θώς μεγάλος αριθμός κτισμάτων είναι προ του 1985, 
πρέπει να γίνει στατικός/προσεισμικός έλεγχος. Εδώ 
σαν κορυφαίο παράδειγμα, το δημαρχείο, κατασκευής 
1955, που δείχνει από καιρό την ηλικία του, και φυσι-
κά στεγάζει και την Υπηρεσία Δόμησης και την Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου Πάρου. Όπως λέει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ, Γ. Στασινός «Ελπίζω να μην ξεχαστούν όλα 
έπειτα από λίγες μέρες, όπως σχεδόν πάντα συμβαί-
νει στην πατρίδα μας».

Πέτρος Αυλήτης



Η Πάρος τίµησε την επέτειο 
του Πολυτεχνείου
Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία 

Μαντώς Μαυρογένους οι οργανώσεις της Πάρου τίμησαν την 47η επέτειο της 
ηρωικής εξέγερσης του λαού και της νεολαίας.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να εμπνέει τις νέες γενιές, αποτε-
λεί σταθμό στην ιστορία του εργατικού - λαϊκού κινήματος της χώρας μας, γιατί 
τα συνθήματά του για «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» και «Έξω οι ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ» παραμένουν επίκαιρα, 47 χρόνια μετά.

Στεφάνι κατέθεσαν:
1) Σύλλογος Π.Ε. Πάρου Αντιπάρου Παν. Καλλιέρος
2) Επιτροπή Συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου
3) Ομάδα γυναικών Πάρου Αντιπάρου – Μέλος της ΟΓΕ
4) Κομματική Οργάνωση Πάρου του ΚΚΕ
5) ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ο.Μ. Πάρου Αντιπάρου

Επιτροπή συνταξιούχων Πάρου-Αντιπάρου

Ομάδα γυναικών Πάρου

ΚΟΒ Πάρου ΚΚΕ

Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου

Σύλλογος εκπαιδευτικών «Π. Καλλίερος»
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Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Στο θέμα που έχει προκύψει 

έκανε παρέμβαση με δελτίο Τύ-
που η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
υπό τον τίτλο «ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΧΡΩΣΤΑΓΑΝΕ… ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΒΟΔΙ». 

Το δελτίο τύπου έχει ως έξης: 
«Στο πρόσφατο αφήγημα του ο 

Αντιδήμαρχος Π. Κεμπάμπης, εκείνος που κατά τα λε-
γόμενα του «φόρτωσε για Δήμαρχο τον Μ. Κωβαίο 
στις πλάτες των παριανών για άλλα τέσσερα χρόνια», 
στοχοποίησε τη σύμβουλο μας Φλώρα Μαούνη. Έναν 
άνθρωπο που για την κοινωνική και ανθρωπιστική του 
προσφορά και αλληλεγγύη δεν χρειάζεται συστάσεις. 
Ο λόγος; Οι ευθύνες οι δικές του και του Δημάρχου 
σχετικά με τη στέγαση του ΕΚΑΒ.

Ζητήθηκε λοιπόν από τη Δημοτική αρχή, να μισθώ-
σει ακίνητο της Φλ. Μαούνη για στέγαση του ΕΚΑΒ, 
κάτι που και η ίδια επιθυμούσε. Όμως «λησμόνησαν» 
ότι ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων 
για άλλους φορείς, αλλά ο Αντιδήμαρχος «τελών εν 
αγνοία»για μια ακόμα φορά, επέμενε ότι θα «καθαρί-
σει» ο ίδιος.

Η «λύση» που βρέθηκε ήταν να μισθώσει ο Δήμος 
ακίνητο για αποθήκη του που θα κάλυπτε ανάγκες του 
Δήμου και ένα μέρος του μισθωμένου ακινήτου θα το 

παραχωρούσε για στέγαση του ΕΚΑΒ. Το «αμάρτη-
μα» της Φλ. Μαούνη ήταν ότι δεν ήθελε να μισθώσει 
το ακίνητο της για αποθήκη του Δήμου. Φιλοξένησε 
λοιπόν για δυο μήνες χωρίς μίσθωμα το ΕΚΑΒ με κα-
ταληκτική ημερομηνία το τέλος Οκτωβρίου. Ενώ οι 
ημέρες πέρναγαν ο Αντιδήμαρχος ήταν «εξαφανισμέ-
νος» στην προσπάθεια της να επικοινωνήσει μαζί του.

«Εμφανίστηκε» ξανά για να καταλογίσει στη Λαϊ-
κή Συσπείρωση και τη Φλ. Μαούνη προσωπικά την 
ανευθυνότητα της διοίκησης του ΕΚΑΒ για τη στέγα-
ση της υπηρεσίας του και τη κυβερνητική αναλγησία 
για τις υποβαθμισμένες Δομές Δημόσιας Υγείας στο 
νησί μας.

Κατά τον Π. Κεμπάμπη λοιπόν, δεν είναι ένοχη η πο-
λιτική της κυβέρνησης για την ανοχύρωτη Δημόσια 
Υγεία αλλά η Λαϊκή Συσπείρωση και η Φλ. Μαούνη.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ εδώ και επτά μήνες είχε όλο 
τον χρόνο να λύσει το πρόβλημα της στέγασης του 
προσωπικού του στη Πάρο, αλλά αδιαφόρησε. Το 
αποτέλεσμα είναι το Κέντρο Υγείας, που στερείται των 
απαιτούμενων χώρων, να αναγκαστεί να παραχωρή-
σει για τη στέγαση του ΕΚΑΒ το ISOBOX το προβλε-
πόμενο για COVID περιστατικά, υποβαθμίζοντας πα-
ραπέρα τις δυνατότητές του.

Απαιτούμε εδώ και τώρα η Διοίκηση του ΕΚΑΒ 
να λύσει άμεσα το πρόβλημα της στέγασης με 
ανθρώπινες συνθήκες του προσωπικού του».

Πάνος Κεμπάμπης
Απάντηση στην κ. Μαούνη έδωσε με ανακοίνωση 

του ο αντιδήμαρχος Πάρου, Π. Κεμπάμπης, την οποία 
παραθέτουμε: 

«Τέλη Φεβρουαρίου 2020 όταν προέκυψε ο COVID 
19, ο επιστημονικός διευθυντής του ΚΥ Πάρου που 
εκτελούσε και χρέη πρόεδρου, στις αλλαγές που ζή-
τησε, για την αντιμετώπιση της COVID 19 γρίπης, 
ήταν και η απομάκρυνση του ΕΚΑΒ από το Κ. Υγείας, 
για ανεύρεση χώρου αντιμετώπισης των εκατοντά-
δων κρουσμάτων που θα προκύψουν. 

Έτσι το Μάρτιο του 2020 μετακόμισε στο σχολείο 
Καμαρών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, όπου και 
επαναλειτούργησε σχολειό. Οπότε ζητήθηκε από την 
δημοτική αρχή, ξανά, να βρει χώρο για την στέγαση 
του ΕΚΑΒ. 

Πληροφοριακά, το 1981 το ΠΑΣΟΚ με τον Γεννή-
ματα ίδρυσε το ΕΣΥ και έδωσε εντολή για κατασκευή 
των Κ. Υγείας, όπου το κάθε ένα είχε το δικό του ασθε-
νοφόρο και οδηγούς. Το 1985 ιδρύθηκε το ΕΚΑΒ με 
στέγαση στα νοσοκομεία ή Κ. Υγείας, της κάθε περι-
οχής.

Πάμε πάλι στο σήμερα, ψάχναμε ξανά να βρούμε 
χώρο για ΕΚΑΒ, που; Τα μισά δημοτικά κτήρια είναι 
παραχωρημένα σε διαφόρους συλλόγους, ινστιτούτα 

και ομάδες και τα άλλα μισά ανεκμετάλλευτα και γκρέ-
μια. Άλλη λύση είναι να ενοικιάσει ο Δήμος κάποιο 
ακίνητο και να συστεγαστεί και το ΕΚΑΒ. Στα διάφορα 
ακίνητα που αναφέρονταν, αναφέρθηκε και το ακίνη-
το της κ. Μαούνη, το οποίο έχει τις προδιαγραφές 
-χώρο για στάθμευση και πλύσιμο των ασθενοφόρων 
και κοντά στο Κ. Υγείας- έτσι γνωρίζοντας το ενδιαφέ-
ρον και την προσφορά, χρόνια τώρα, της κ. Φλώρας 
Μαούνη για τα κοινά και ειδικά για το Κ. Υγείας, της 
ζητήθηκε η άμεση, επείγουσα, ενοικίασή του, όπου 
αμέσως συμφώνησε και μετεγκαταστάθηκε το ΕΚΑΒ, 
με τη διαβεβαίωση για άμεση διευθέτηση του θέματος 
και χωρίς οικονομική ζημία μέχρι την υλοποίησή του, 
γνωρίζοντας τα βήματα που πρέπει να γίνουν, δημο-
τικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, διαγωνισμός, 
κλπ, τα οποία και έχουν γίνει. Στη συνέχεια άρχισαν 
οι ενστάσεις και οι ανησυχίες για τη νομιμότητα ή όχι, 
της στέγασης του ΕΚΑΒ από τον δήμο, ξεχνώντας 
ότι για την επίλυση των προβλημάτων πολλές φορές 
αναγκαζόμαστε σε παράτυπα πράγματα, είναι θέμα 
επιβίωσης και στο φινάλε αν υπάρχει παρανομία δεν 
αγγίζει εσάς κ. Μαούνη αλλά τη δημοτική αρχή. Στην 
αρχή σκεφτήκατε και ενεργήσατε με την ψυχή σας, 
η πραγματική Φλώρα Μαούνη, όμως μετά ενέργησε 

η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής  Συσπείρωσης και 
πήρε πίσω το κλειδί. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του 
ΕΚΑΒ κ. Παπαευσταθίου, ζήτησε από την πρόεδρο του 
Κ. Υγείας, κ. Κουτσονικολή, την προσωρινή φιλοξενία 
του, σε χώρο του Κ. Υγείας και έτσι παραχωρήθηκε το 
ISOBOX, το οποίο είχε δοθεί για τον COVID 19.

Έτσι λοιπόν, μετά από 7μηνη περιπλάνηση, το ΕΚΑΒ 
επιστρέφει στο Κ. Υγείας, στο ISOBOX, αφαιρώντας 
ένα θάλαμο νοσηλείας COVID, από το δυναμικό του 
Κ. Υγείας, δυναμικό, ήδη αποδυναμωμένο, από την 
κατάργηση ενός ακόμη θαλάμου νοσηλείας, για μη 
COVID περιστατικά και μετατροπή του σε γραμματεία 
και την αποχώρηση του χειρούργου του κ. Μαλιωτά-
κη».

Υγεία

Φλώρα Μαούνη

Με επιστολή της προς τον δήμο Πάρου η κ. Φλώρα  
Μαούνη ενημέρωσε:

«Θέμα: «Στέγαση ΕΚΑΒ Πάρου»
«Στο πλαίσιο της κοινωνικής μου δράσης και της 

ενεργής ενασχόλησής μου με τα κοινά δρώμενα του 
τόπου μας, πρότεινα τη στέγαση του ΕΚΑΒ σε ακίνη-
το της ιδιοκτησίας μου όταν προέκυψε το πρόβλημα 
στέγασης της εν λόγω υπηρεσίας. 

Μετά την παρέλευση δύο μηνών και μολονότι είχα 
προφορική διαβεβαίωση περί άμεσης διευθέτησης 
του θέματος, μέσω της μίσθωσης του ακινήτου μου, 
τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, η κατάσταση 
παρέμεινε αρρύθμιστη και δήλωσα στους αρμόδιους 
φορείς να προβούν στην αποδέσμευση του ακινήτου 
μου, το οποίο και παραχώρησα δωρεάν για το χρονικό 
διάστημα που στεγάστηκε το ΕΚΑΒ του νησιού μας, 
παρέχοντάς τους συγχρόνως εύλογο χρόνο για την 
ομαλή μετεγκατάστασή τους. 

Ως ενεργός πολίτης του τόπου μας αισθάνθηκα 
την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τη θέση μου επί 
του θέματος της στέγασης του ΕΚΑΒ Πάρου και να 
εσωτερικεύσω την πραγματική πρόθεσή μου στους 
συμπολίτες μου».

ΕΚΑΒ Πάρου: 
«Περιπλανώμενοι Ιουδαίοι»

Σε μια περίοδο με πολλά υγειονομικά πρωτόκολλα και την επιδημία να καλπά-
ζει, το ΕΚΑΒ είναι άστεγο επί της ουσίας. Σήμερα, φιλοξενείται σε χώρο του Κ.Υ.  
Πάρου αχρηστεύοντας όμως ένα από τα ISOBOX που παραχώρησε η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών περίθαλψης ασθενών με covid-19.

Μία από τις «στάσεις» φιλοξενίας του ΕΚΑΒ -έως ότου εγκατασταθεί στο 
ISOBOX- ήταν κι ένα ακίνητο της κ. Φλώρας Μαούνη, η οποία το παραχώρησε 
αποκλειστικά για χρήση από το ΕΚΑΒ. Η εξέλιξη του θέματος, η μετακίνηση και 
πάλι του ΕΚΑΒ, οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν και δημοσιεύουμε, δημιουργούν 
εύλογα ερωτήματα. Κατά πόσο δηλαδή, μπορούμε τελικά με σοβαρότητα να αντι-
μετωπίσουμε τα ζητήματα υγείας στο νησί, που έτσι κι αλλιώς ήταν στο «κόκκινο» 
εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα κάτω από την πίεση της πανδημίας.


