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ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!
Ούτε στην Πάρο, ούτε πουθενά

Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιολικά!

Σας περιμένουμε από την Παρασκευή 5 Ιουνίου!
Λεύκες Πάρου - τηλ: 22840 41608

Ανοιχτά από τις 13:00

» σελ. 7-9
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Παλιές 
ιστορίες |  
Η σφαγή των 
Αλισάφιδων

Η οικογένεια Αλισάφη της Πάρου υπήρξε ίσως, η 
πιο αρχοντική του 16ου ως και του 18ου αι. Πρόκριτοι 
με αμέτρητα εκτάρια γης, αρχοντόσπιτα και εκκλησιές, 
γεμάτα με τα οικόσημά τους. Στη συνέχεια η περιουσία 
τους πέρασε στα χέρια των Μαυρογέννηδων, με αγο-
ρές αλλά και επιγαμίες.

Σήμερα, θα μιλήσουμε για ένα τραγικό γεγονός, που 
στην κυριολεξία ξεκλήρισε την οικογένεια Αλισάφη.

Ο πύργος των Αλισάφιδων στα Ψυχοπιανά (Πετα-
λούδες), είναι διώροφος. Το υπόγειο είχε ύψος τρία 
μέτρα. Σήμερα, έχει άλατα από το νερό που υπήρχε 
μέσα. Το νερό της πηγής στις Πεταλούδες περνούσε 
υπογείως και ανέβλυζε στο σημείο εκείνο, με αποτέλε-
σμα η δεξαμενή να παραμένει γεμάτη. Το στρώμα του 
άλατος είναι πολύ μεγάλο, αυτό μας δείχνει ότι είχε 
χρήση για πολλά χρόνια.

Η είσοδος στον πύργο γινόταν με ανεμόσκαλα την 
οποία έριχναν από τη βορεινή πλευρά του πύργου 
και όταν ανέβαινες είχε ένα πλατύσκαλο και απένα-
ντι έγραφε «ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΙΣΑΦΗΣ 1620? ΕΡΡΩΣΟ» 
προστακτική του ρήματος ρώννυμι, ένας χαιρετισμός 
ο οποίος χρησιμοποιείτο ως και τον 20ο αιώνα. Μέσα 
αμέσως δεξιά έχει μια πολύ στενή σκάλα που ανέβαι-
νες στον άλλο όροφο, ο οποίος δεν υπάρχει πια.

Η ιστορία του πύργου έχει ως εξής: Ήταν ο πατέρας, 
η μοναχοκόρη η ωραία και οι έντεκα γιοι. Ο Αλισάφης 
κατέβηκε μια Κυριακή να εκκλησιαστεί στην Εκατο-
νταπυλιανή και μετά πήγε στο σπίτι του Αντώνη Χα-

μάρτου, ο οποίος ήταν δημογέροντας. Εκείνη την ώρα 
ήρθε ο τούρκος εισπράκτορας των φόρων. Είδε την 
κόρη του Αλισάφη και τη ζήτησε μέσω του Χαμάρτου. 
Ο Αλισάφης βέβαια, ούτε που το συζήτησε να δώσει 
την κόρη του σε τούρκο και γύρισε στο σπίτι του. Μετά 
από ένα μήνα, στην Πούντα, ήρθαν τούρκικα πλοιάρια 
για να περικυκλώσουν τον πύργο, ο οποίος ήταν σε 
χρήση μόνο σε έκτακτες ανάγκες. Περικύκλωσαν τον 
πύργο αλλά οι Αλισάφιδες είχαν τρόφιμα και νερό που 
ερχόταν υπογείως*. 

Άρχισαν την πολιορκία, αλλά οι τούρκοι δεν μπορού-
σαν να κάνουν απολύτως τίποτα αφού δεν μπορούσαν 
να ανεβούν πάνω. Για τη συντήρηση της ιστορίας εί-
χαν και μια τουρκάλα υπηρεσία. Η τουρκάλα έστειλε 
μήνυμα ότι μόνο αν τους κόψετε το νερό από πάνω 

θα παραδοθούν, το οποίο και έγινε, και όταν είδαν ότι 
κόπηκε το νερό τότε οι γιοί σκότωσαν την αδερφή και 
τον πατέρα τους. Μαζί τους ήταν και ο αρραβωνιαστι-
κός της κόρης, ένας Αντιπαριώτης αρχοντόπουλο με 
το επώνυμο Σκιφιάνος και κατέβηκαν κάτω, σκότωσαν 
μερικούς τούρκους και σκοτώθηκαν και αυτοί.

Το γεγονός αυτό διαδραματίστηκε στις αρχές του 
18ου αιώνα και το αφηγήθηκε ο αξιαγάπητος κ. Σπύ-
ρος Ναυπλιώτης

* Μέχρι και σήμερα υπάρχουν κεραμικοί σωλήνες 
που έρχονται από το κτήμα Γράβαρη ως τον πύργο.

Τέλος, είναι άλλο ένα ιστορικό-τουριστικό αξιοθέα-
το, χωρίς πρόσβαση και πληροφορίες για το κοινό.

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα είναι με την άδεια 
της ηλεκτρονικής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».

Ιστορία

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 527

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

Ανδρέας 
Σαρρής

 Ο Ανδρέας Σαρρής πάριος την καταγωγή, από 
τον πατέρα, η μητέρα του Φραγκώ, το γένος Φρα-
γκούλη Καλουτά, καταγόταν από τη Χίο, γεννήθηκε 
στη Σύρο στις 17 Μαρτίου 1861, όπου ο πατέρας 
του υπηρετούσε εκεί δάσκαλος. Υπηρέτησε δε σα-
ράντα χρόνια στο ίδιο σχολείο, ώστε πήρε το όνομα 
του «Σχολείο του Σαρρή», που και τώρα ακόμα έτσι 
το λένε. 

Όταν ο Ανδρέας τελείωσε το δημοτικό και γυμνά-
σιο Σύρου με βαθμό άριστα, γράφτηκε στο πανεπι-
στήμιο Αθηνών, από το οποίο πήρε το πτυχίο του 
καθηγητού Μαθηματικών με βαθμό άριστα και σε 
ηλικία 20 ετών διορίσθηκε αμέσως και υπηρέτησε 
για πρώτη φορά στο γυμνάσιο Σύρου. Δίδαξε επί-
σης στα γυμνάσια Καλαμών, Κορίνθου, Ζακύνθου, 
Βόλου, Αθηνών και Πατρών.

Έλαβε τιμητικές διακρίσεις από τη Γαλλική Αστρο-
νομική Εταιρεία, στην οποία υπήρξε τακτικό μέλος, η 
οποία του απένειμε δίπλωμα «τιμής ένεκεν» υπογε-
γραμμένο από τον ιδρυτή της Κάμιλλον Φλαμαριών, 
το οποίο βρίσκεται στο Ευγενίδειο Πλανητάριο. Του 
έγινε πρόταση για τη διεύθυνση του Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών, την οποία δε δέχθηκε λόγω υγείας. 

Δεν ήταν όμως μόνο καλός στην ειδικότητα του 
ως Μαθηματικός, ήταν και συγγραφέας βιβλίων 
εντελώς ξένων με την ειδικότητα του. Έγραψε ένα 
εθνικό διήγημα «Πεθαμένη ή ζωντανή;» (1901), ένα 
ιστορικό διήγημα το «Αριστόδημος Φευγάλας», δι-
ήγημα για μικρά παιδιά «Αι τύχαι μιας λίρας», ένα 
για την ειδικότητα του «Η Αστρονομία διά τον λαόν» 
(1897) και πολλά άλλα ανέκδοτα, που δυστυχώς δε 

σώθηκαν. Συνέβαλε ουσιαστικά και πρωταγωνιστικά 
στην ίδρυση της Σχολής Απόρων Παίδων της Πόλης 
των Πατρών, όπου οι πατρινοί του εκδήλωσαν την 
αφοσίωση και την εκτίμησή τους, από το 1899. Στον 
Ανδρέα Σαρρή ανήκει και η ίδρυση του Συλλόγου 
Παρίων «Η Εκατονταπυλιανή» και η εκπόνηση του 
πρώτου καταστατικού της ιδρύσεως του, που ευτύ-
χησε να χαιρετήσει, χωρίς να μπορέσει να εργαστεί 
σ’ αυτόν λόγω του πρόωρου θανάτου του στα 43 
του χρόνια, στις 5 Απριλίου 1904. 

Στον θάνατο του έγιναν πολιτικά και θρησκευτικά 
μνημόσυνα σχεδόν σ’ όλες τις πόλεις απ’ όπου πέ-
ρασε. Σε μνημόσυνο στην Αθήνα ο καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Φλογαΐτης είπε: «Ο Ανδρέας Σαρρής 
υπήρξε η διαυγεστέρα ελληνική διάνοια από της 
Ελληνικής παλιγγενεσίας μέχρι σήμερα».   

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 14,15
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Αναστάσιου Δημ. 

Καλλιέρου», έως την οδό «Ιατρού Πιέρρου Καλακώ-
να».

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Προσοχή… 
επικίνδυνη στροφή

Είναι ολοφάνερο πια ότι οι ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου της πλειοψηφίας 
του δήμου είναι γεμάτα από «μισές αλήθειες», που είναι ως γνωστόν χειρότερες από 
ψέματα. Ακόμη χειρότερο είναι ότι εκπέμπουν μίσος και διχασμό.

Κατ’ αρχήν η μειοψηφία δεν μπορεί να μπλοκάρει τίποτα… ούτε άλλωστε και θέ-
λει, εκτός των προτάσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
εκείνων που κρίνει ότι έχουν «ρουσφετολογικό υπόβαθρο». Εποικοδομητικά επί-

σης, λειτουργεί στα ζητήματα που θα μπορούσαν 
να πραγματοποιηθούν με «καλύτερο τρόπο», με 
ορθολογικότερες και πληρέστερες αποφάσεις. Η 
πλειοψηφία λοιπόν έχει και το μαχαίρι και το πε-
πόνι…

Άλλη έννοια έχει το «παρών» και άλλη το κατά 
και μάλιστα όταν αιτιολογούνται επαρκώς. Τις 
περισσότερες φορές σημαίνει, «ξυπνήστε και ορ-
γανωθείτε», η Πάρος υποβαθμίζεται. Όσο για το 
όραμα… Πού είμαστε σήμερα; Στην απραξία. Πού 
θέλουμε να είμαστε; Στην επιμονή στην απραξία. 
Με ποιο τρόπο; Δουλεύοντας τον κόσμο. Πως; Με 
ανακρίβειες και με μισές αλήθειες. Πιο λιανά…

Με τον αστείο τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση στην… αντιπολίτευση. Όταν 
ασχολείσαι συνέχεια με την αντιπολίτευση είναι η μεγαλύτερη απόδει-
ξη, αφενός ότι κάνει καλά την «δουλειά της» και αφετέρου ότι δεν την 
κάνεις εσύ.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
ΥΓ. Εννοούμε βέβαια επικίνδυνη… ακροδεξιά στροφή

Εγγραφές–νηπιαγωγεία
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»,

για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία με ανακοίνωσή του στις 22/5/2020 σχολιάζει:
«Μια ημέρα πριν την έναρξη των εγγραφών στα  σχολεία της χώρας  το υπουρ-

γείο αιφνιδιαστικά ανακοινώνει ότι η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Πρέπει 
δηλ. οι γονείς να μπουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να κάνουν αίτημα στο 
νηπιαγωγείο, μετά να μπει το νηπιαγωγείο και να αποδεχθεί το αίτημα, έτσι ώστε 
οι γονείς να πάρουν μήνυμα στο κινητό τους και να πάνε στο νηπιαγωγείο να ολο-
κληρώσουν την εγγραφή. Συνάδελφοι καταγγέλλουν ότι:

- Η πλατφόρμα του υπουργείου σέρνεται και ούτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.

- Όταν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση δεν μπορούν να αποστείλουν κανένα  
μήνυμα.

- Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας από τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και τους γονείς, οι οποίες φτάνουν με καθυστέρηση δύο ημερών στα σχολεία.

- Την πρώτη μέρα των εγγραφών δε λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα με απο-
τέλεσμα καμία εγγραφή να μην έχει γίνει.

- Αποτελεί απορίας άξιο γιατί να γίνεται αυτή η διαδικασία με τόση προχειρότητα 
εν μέσω πανδημίας όταν ο γονέας αναγκαστικά κάποια δικαιολογητικά υποχρεού-
ται να τα προσκομίσει στο σχολείο (Ολοήμερο).

Οι εκπαιδευτικοί με κάθε μέσο προσπαθούν να δώσουν οδηγίες στους γονείς 
και να τους κατευθύνουν, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών με 
επιτυχία. Ωστόσο δε γίνεται να μην σκεφτούμε τα εξής:

- Η πανδημία θα φύγει, η τηλεργασία όμως θα μείνει για να δεχθούν πλήγμα τα 
εργασιακά δικαιώματα. Η δουλειά από το σπίτι σημαίνει επιδείνωση των εργασια-
κών συνθηκών.

- Επιθυμία της κυβέρνησης είναι να δείξει και να αποδείξει ότι η ηλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση πάει καλά, έτσι δεν διστάζει να ταλαιπωρήσει γονείς και νηπιαγωγούς.

- Αποτελεί μεγάλο φόβο των νηπιαγωγών ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν 
λιγότερα Ολοήμερα κυρίως τμήματα, αφού οι γονείς κάνουν τη δήλωση ηλεκτρο-
νικά και δεν περνάει από το μυαλό τους η συγκεκριμένη ρύθμιση της αίτησης.

Δίνουμε τη μάχη με όσα μέσα διαθέτουμε. Καλούμε τη ΔΟΕ να πάρει θέση 
άμεσα για το συγκεκριμένο ζήτημα και το υπουργείο να σταματήσει να 
εμπαίζει γονείς και εκπαιδευτικούς ότι τάχα κόπτεται για την ασφάλειά 
τους».

Απόψεις

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα Πάρου -2€
καλοκαιρινή προσφορά
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∆ιάχυτη είναι η ανησυχία στον 
κλάδο του τουρισµού αφού οι 
συνέπειες του COVID-19 είναι 
καταλυτικές για τη φετινή σεζόν, 
αλλά παράλληλα διαµορφώνο-
νται και νέες συνθήκες στις επιλο-
γές ταξιδιωτών στο µέλλον.

Ο υπερτουρισµός -τουλάχιστον 
για κάποιο διάστηµα- δε θα υφί-
σταται αφού η αλήθεια είναι ότι 
όλοι θα είναι διστακτικοί στο να 
ταξιδεύουν σε µέρη που συγκε-
ντρώνεται πολύς κόσµος. Τα τα-
ξίδια ευεξίας και η ανάγκη από-

λαυσης της φύσης έρχονται στο 
προσκήνιο µετά από τη µεγάλη 
περίοδο lockdown.

Η φετινή χρονιά για τους επαγ-
γελµατίες της φιλοξενίας, της 
εστίασης και όλων των συναφών 
επαγγελµάτων µε τον τουρισµό 
(όπως τα ενοικιαζόµενα αυτοκί-
νητα, διοργανωτές περιηγήσεων 
κ.α.) φαντάζει σαν κινούµενη άµ-
µος αφού τα υγειονοµικά πρωτό-
κολλα είναι ασαφή, κοστοβόρα 
και σε κάποιες περιπτώσεις µη 
εφαρµόσιµα. Έτσι λοιπόν, αρκετοί 

δε θα λειτουργήσουν τις επιχειρή-
σεις τους, άλλοι δεν έχουν απο-
φασίσει και άλλοι θα ρισκάρουν... 
παρόλο που το καλοκαιράκι θα 
είναι «χλιαρό» όπως δείχνουν 
µέχρι στιγµής τα στοιχεία, µε το 
χειµώνα να φαντάζει δύσκολος 
ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους 
στον τουρισµό. Η ανεργία αναµέ-
νεται να εκτιναχθεί και οι πετσο-
κοµένοι µισθοί όλων όσοι κατα-
φέρουν να διατηρήσουν τη θέση 
τους, θα οδηγήσουν σε ακόµα 
µεγαλύτερη φτωχοποίηση. 

Το βλέµµα συνεπώς όλων εί-
ναι στραµµένο στο µέλλον, στον 
έγκαιρο σχεδιασµό, στις απαι-
τούµενες προσαρµογές στις νέες 
υγειονοµικές απαιτήσεις αλλά και 
στην προετοιµασία για τις νέες τα-
ξιδιωτικές τάσεις που φαίνεται να 
διαµορφώνονται και θα κληθεί ο 
κάθε προορισµός να καλύψει. 

Η αλλαγή µεγάλου αριθµού 
ταξιδιωτών ως προς την επιλογή 
του χώρου διαµονής αναµένεται 
να φέρει αυξηµένη ζήτηση σε µι-
κρά σπίτια-διαµερισµατα ή βίλ-
λες που προσφέρουν µεγαλύτε-
ρη ιδιωτικότητα και λειτουργούν 
ως «καταφύγιο» για να περάσει 
κανείς µε ασφάλεια τις διακοπές 
του, µε την οικογένειά του, δη-
µιουργώντας όµορφες αναµνή-
σεις... Τα ξενοδοχεία λογικά θα 
κινηθούν ευέλικτα προσαρµόζο-
ντας τη λειτουργικότητα τους, κα-
λύπτοντας τις αυξηµένες ανάγκες 
ιδιωτικότητας και ατοµικών εναλ-
λακτικών πακέτων, ενώ σίγουρα 
θα προκρίνονται οι προορισµοί 
µε ανεβασµένα στάνταρ στην 
προστασία του περιβάλλοντος 
και στην προσφορά «πράσινων» 
τουριστικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών. 

Συνεπώς, οι απαιτούµενες ενέρ-
γειες προσαρµογής όλου του 
τουριστικού προσφερόµενου 
πακέτου θέλουν εξειδίκευση, έτσι 
ώστε, ο επισκέπτης να φεύγει µε 
τις πιο δυνατές αναµνήσεις και 
εµπειρίες. 

Όλοι αντιλαµβάνονται ότι η 
συστηµατική ανάδειξη και επι-
κοινωνία όσον αφορά τα τοπι-
κά προϊόντα, τη γαστρονοµία, 
την οινοποιία, την ανερχόµενη 
ζυθοποιία, τις οργανωµένες 
εκδροµές-περιηγήσεις, τα θα-
λάσσια σπορ, την ανάδειξη των 
αρχαιολογικών χώρων και των 
θρησκευτικών µνηµείων, τα µο-
νοπάτια, µπορούν να αλλάξουν 
τα έως τώρα δεδοµένα σε σχέ-
ση µε την ταξιδιωτική εµπειρία. 

Στο νησί έχουν αρχίσει κάποιες 
διεργασίες των επαγγελµατιών 
του τουρισµού και των παρελ-
κόµενων επαγγελµάτων, που 
κατανοούν τα παραπάνω, ανη-
συχούν αλλά προσπαθούν µέσα 
από ανταλλαγή ιδεών σε πρώτη 

φάση να προχωρήσουν µε κοινό 
βηµατισµό, ίσως µε κάποιο ενιαίο 
φορέα για την καλύτερη οργά-
νωση προβολής του νησιού και 
την αναβάθµιση του τουριστικού 
προϊόντος. 

Όλοι αντιλαµβάνονται ότι είναι 
η κατάλληλη στιγµή να δούµε το 
πρόβληµα ως ευκαιρία αλλα-
γών. Αλλαγών που επιβάλλονται 
εκ των πραγµάτων.

Ποιος φορέας πρέπει να πρω-
τοστατήσει σε αυτές τις αλλαγές;

Ο δήµος είναι αυτός που πρέ-
πει κατ’ αρχάς να φροντίσει, ως 
οφείλει, τις υποδοµές που κατά 
κύριο λόγο αφορούν την ανα-
βάθµιση της ποιότητας ζωής 
του Παριανού και κατά συνέ-
πεια θα καρπωθεί και ο επισκέ-
πτης. 

Η συντήρηση του οδικού δι-
κτύου, το κυκλοφοριακό, το 
κτιριακό πρόβληµα του αερο-
δροµίου, η καθαριότητα και 
η αποκοµιδή των σκουπιδιών 
συγκαταλέγονται στα προαπαι-
τούµενα.

Η ενίσχυση των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων µε την επέ-
κταση και πιστοποίηση των 
µονοπατιών, η δηµιουργία πο-
δηλατόδροµων, η ανάδειξη 
των αρχαίων λατοµείων και 
όλων των αρχαιολογικών χώ-
ρων και µνηµείων όπως και η 
προώθηση του θρησκευτικού 
τουρισµού, είναι µερικά από τα 
ωραία προεκλογικά αφηγήµα-
τα, που αν γίνουν πράξη, τότε 
θα έχουν γίνει βήµατα ανοίγµα-
τος και αναβάθµισης του τουρι-
στικού προϊόντος.

Όσο γαλαντόµος και χαµογε-
λαστός να είναι ο επιχειρηµατίας 
και ο εργαζόµενος, ο επισκέπτης 
ενδιαφέρεται για όλο το «πακέ-
το». Όσες και όποιες προωθη-
τικές ενέργειες και αν γίνουν, ο 
ήλιος και η θάλασσα δεν είναι 
αποκλειστικό προνόµιο της Πά-
ρου, ούτε τα κεράσµατα και το 
welcome φτάνουν, αφού πλέον 
θεωρούνται δεδοµένα στο ήδη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 
αναβάθµιση των καταλυµάτων 
και η εξέλιξη της εστίασης είναι 
αναµενόµενη αλλά είναι βέβαιη 
και η προσαρµογή των τιµών στα 
νέα δεδοµένα;

Οι υποδοµές που θα ενισχύουν 
το «πράσσινο αποτύπωµα» του 
τόπου θα κάνουν στο µέλλον τη 
διαφορά γιατί θα εξασφαλίζουν 
πιο ασφαλή και ευχάριστη τη δι-
αµονή. Ακόµη, η απόκτηση εµπει-
ριών εναλλακτικών δραστηριο-
τήτων θα συντελέσει στη δια βίου 
ανάµνηση του τόπου µας ως τον 
ιδανικό προορισµό για έναν ταξι-
διώτη.

Ε.Κ.
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Τουρισµός: 
ας δούµε
το πρόβληµα
σαν ευκαιρία

Το βλέµµα όλων είναι στραµµένο στο µέλλον, στον έγκαιρο 
σχεδιασµό, στις απαιτούµενες προσαρµογές στις νέες υγειο-
νοµικές απαιτήσεις αλλά και στην προετοιµασία για τις νέες 
ταξιδιωτικές τάσεις που φαίνεται να διαµορφώνονται και θα 
κληθεί ο κάθε προορισµός να καλύψει.
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

Το Παριανό κρασί στο Παριανό τραπέζι

Εαρινή 
αιμοδοσία

Με καθυστέρηση λόγω των προβλη-
μάτων κατά την εποχή της καραντίνας, 
ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου Αντιπά-
ρου «Μαρία Ναυπλιώτη», πραγματο-
ποιεί την εαρινή του αιμοδοσία.

Πρόγραμμα
Νάουσα, ιερός ναός Παντάνασ-

σας 12 Ιουνίου: Από 9.30 έως 13.30 και από 18.00 
έως 21.30

Παροικιά, αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος» 13-15 
Ιουνίου: Από 9.30 έως 13.30 και από 18.00 έως 
21.30

Αντίπαρος, αίθουσα «Καλουδά» 16 Ιουνίου:
Από 16.00 έως 21.30

Μάρπησσα, κλειστό γυμναστήριο 17 Ιουνί-
ου: Από 9.30 έως 13.30 και από 18.00 έως 21.30

Σε σχετική ανακοίνωση των αιμοδοτών μεταξύ άλ-

λων σημειώνεται: «[…] Η εθελοντική 
αιμοδοσία πραγματοποιείται από το 
νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία», σε 
συνεργασία με τον σύλλογο εθελο-
ντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, 
«Μαρία Ναυπλιώτη», λαμβάνοντας 
υπόψη τη σύσταση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για την πραγματο-
ποίηση αιμοδοσιών σε χώρους εκτός 
νοσοκομείων. Για την αποφυγή συνω-
στισμού και χωρίς να μειωθεί καθό-
λου το επίπεδο των κανόνων υγιεινής 

και μέτρων ασφαλείας, το πρόγραμμα αιμοληψίας 
έγινε πιο ευέλικτο, διευρύνοντας τις ημέρες και τα 
σημεία αιμοληψίας. Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσί-
ας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
των εθελοντών αιμοδοτών.

Λόγω της επιδημίας COVID-19 έχουν ελαττωθεί 
σημαντικά τα αποθέματα αίματος της χώρας μας. Κα-
λούμε παλιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες για να 
στηρίξουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές τους συναν-
θρώπους μας που έχουν ανάγκη για αίμα.

Μένουμε ψύχραιμοι – Δίνουμε αίμα!».

Σχέδιο ΕΣΥ 
για τα νησιά

Διαχωρισμό των περιοχών σε χαμηλού, μεσαίου και 
υψηλού κινδύνου, ανάλογα με την πρόσβαση σε υπο-
δομές υγείας και εργαστηριακούς έλεγχους, δέσμευση 
κλινών για COVID-19, εξοπλισμό από υλικά ατομικής 
προστασίας έως αναπνευστήρες και μοριακούς ανα-
λυτές, και αύξηση των μέσων διακομιδής περιλαμβά-
νει ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για την ενί-
σχυση του νησιωτικού ΕΣΥ.

Όπως ανέφεραν ανώτατα στελέχη του υπουργείου, 
το σχέδιο περιλαμβάνει τον διαχωρισμό νησιών και 
περιοχών σε τρεις κατηγορίες: χαμηλού, μέτριου και 
υψηλού κινδύνου. Στην πρώτη κατηγορία είναι περι-
οχές με εύκολη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρε-
σίες υγείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ηπειρωτική 
χώρα, η Κρήτη, αλλά και προορισμοί με δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλα νοσοκομεία της ηπειρωτικής 
χώρας εντός 2 ωρών. Η δεύτερη κατηγορία αφορά 
περιοχές με πρόσβαση σε μικρότερα νοσοκομεία και 
στα οποία έχουν δεσμευθεί κλίνες COVID-19 όπως 
π.χ. Ζάκυνθος, Κως, Σάμος κ.ά. Στις υψηλού ρίσκου 
περιοχές (τρίτη κατηγορία), περιλαμβάνονται κυρίως 
μικρά νησιά με μικρές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και δυσκολία στις διακομιδές.

Το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσω-
πικού και κυρίως ιατρικού στα νησιά. Σύμφωνα με το 
υπουργείο, τα νησιά του Αιγαίου έχουν ενισχυθεί με 
200 άτομα επικουρικό προσωπικό, του Ιονίου με 70 
και η Κρήτη με τουλάχιστον 400 άτομα. Στην πλειο-
νότητα των περιπτώσεων αφορούν μη ιατρικό προ-
σωπικό, καθώς οι γιατροί δεν δηλώνουν ενδιαφέρον 
απουσία κινήτρων.

Προσφορά στο 
γηροκομείο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέδωσε 500 μά-
σκες προστασίας, 200 γάντια και υλικά καθαρισμού, 
στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα - Οίκος Ευγηρίας «Παναγία 

Εκατονταπυλιανή», της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονα-
ξίας.

Το υλικό παρέδωσε στον διευθυντή του εκκλησι-
αστικού γηροκομείου, Γιώργο Μελανίτη, ο αντιπερι-
φερειάρχης Υγείας – Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων και 
έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς και τον ευχαρίστησε 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει το γηροκομείο στους 
διαβιούντες γέροντες των νησιών της Μητροπόλεως.

Υγεία
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Ταξίδι με 
αεροπλάνο 
εν μέσω 
πανδημίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπο-
ρίας (EASA) εξέδωσε οδηγίες για τη νέα πραγματικό-
τητα στα ταξίδια σύμφωνα με τις οποίες οι ταξιδιώτες 
θα πρέπει να φοράνε μάσκα συνεχώς, στα αεροδρόμια 
θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι για τη διαχεί-
ριση ύποπτων κρουσμάτων κορωναϊού και ο αποχαι-
ρετισμός θα πρέπει να γίνεται εκτός των αεροδρομίων.

Ο EASA προτείνει επίσης μια από τις τουαλέτες στα 
αεροπλάνα να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για το 
πλήρωμα ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν καρότσια 
με φαγητά ή προϊόντα duty free κατά τη διάρκεια των 
πτήσεων. Η 28σελιδη έκθεση τονίζει την ανάγκη για 
αποστάσεις και συστήνει:

Για την άφιξη στο αεροδρόμιο και τα 
check in

- Όποιος έχει συμπτώματα ή έχει έρθει σε επαφή με 
ασθενή με Covid-19 δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
αεροδρόμιο

- Στα αεροδρόμια θα μπαίνουν μόνο οι εργαζόμενοι 
και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις γεγονός που σημαίνει ότι οι αποχαιρετισμοί θα 
γίνονται εκτός αεροδρομίων

- Όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να πλένουν συχνά τα 
χέρια τους και να φοράνε μάσκες με την εξαίρεση των 
παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών και όσων έχουν ια-
τρικούς λόγους που δεν τους επιτρέπουν να φοράνε 
μάσκες.

- Όσοι φταρνίζονται και δεν χρησιμοποιούν τους 
σωστούς κανόνες θα μπορούν να απομακρύνονται 
από τα αεροδρόμια ή και να τους επιβάλλονται πρό-

στιμα από τις κατά τόπους αρχές
- Η απόσταση ασφαλείας ορίζεται στο 1,5 μέτρο 

ενώ θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια στο πάτωμα που 
θα βοηθούν τους ταξιδιώτες

- Στα αεροδρόμια θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί 
θάλαμοι για τη διαχείριση επιβατών με πυρετό μεγα-
λύτερο των 38 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο στις οδηγί-
ες επισημαίνεται ότι η θερμομέτρηση δεν θεωρείται 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο για τον εντοπισμό 
ασθενών με κορωνοϊό αλλά συστήνεται για να απο-
θαρρύνει ασθενείς από το να ταξιδεύουν αλλά για να 
ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών

- Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια θα πρέπει να φο-
ρούν μάσκες αλλά και να δίνουν μάσκες σε όσους επι-
βάτες δε διαθέτουν. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, και η 
χρήση πλέξιγκλας σε γραφεία check in

- Το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να φορά και 
ασπίδες προσώπου ενώ οι δίσκοι που χρησιμοποιού-
νται για τη συλλογή των αντικειμένων κατά τη διάρ-
κεια των ελέγχων θα πρέπει να απολυμαίνονται συχνά

Για την επιβίβαση και την αποβίβαση
- Ο EASA προτείνει περιορισμό στον αριθμό των χει-

ραποσκευών για να γίνεται πιο γρήγορα η επιβίβαση 
αλλά και για να περιορίζονται οι κίνδυνοι μόλυνσης

- Στην είσοδο των αεροσκαφών συστήνεται να 
υπάρχει αυτόματος μηχανισμός για αντισηπτικά αλλά 
και χαλί εμποτισμένο με αντισηπτικό

- Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα 
λεωφορεία στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η 
χρήση τους για την επιβίβαση

Για την πτήση
- Τα αεροσκάφη θα πρέπει να απολυμαίνονται ενδε-

λεχώς μεταξύ των πτήσεων
- Ο EASA ζητά ακόμα καλύτερα φίλτρα αέρα στα 

αεροπλάνα
- Επιβάτες και πλήρωμα θα φορούν μάσκα τις οποί-

ες, όμως, θα πρέπει να αλλάζουν μετά από τέσσερις 
ώρες

- Μια τουαλέτα θα πρέπει να χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά από το πλήρωμα ενώ οι επιβάτες δε θα πρέ-
πει να συνωστίζονται στους διαδρόμους όπου αυτό 
είναι δυνατό

- Προτείνεται οι υπηρεσίες φαγητού και ποτού να 
είναι «περιορισμένες» και καμία πώληση προϊόντων 
duty free

- Σε περίπτωση κρούσματος κατά τη διάρκεια της 
πτήσης ο EASA προτείνει την εκκένωση δύο σειρών 
καθισμάτων προς κάθε κατεύθυνση ενώ όσοι κάθο-
νταν σε αυτές θα πρέπει να δίνουν τα στοιχεία τους 
κατά την αποβίβαση. Ο ασθενής επιβάτης θα πρέπει 
να έχει τη δική του τουαλέτα και να κάθεται σε κάθι-
σμα στο πίσω δεξιά τμήμα του αεροπλάνου. Ο αερα-
γωγός από πάνω του θα πρέπει να κλείνει και μόνο 
όσοι από το πλήρωμα έχουν έρθει ήδη σε επαφή μαζί 
του θα πρέπει να συνεχίζουν να τον εξυπηρετούν

Για την αποβίβαση και τη συλλογή 
αποσκευών

- Προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγ-
χου αλλά και ο ανασχεδιασμός των χώρων για τους 
μετανάστες

- Όσοι επιβάτες παίρνουν τις αποσκευές τους θα 
πρέπει να αποχωρούν το συντομότερο δυνατόν από 
το αεροδρόμιο.

Μείωση της 
μίσθωσης 
εξοχικών 
κατοικιών στα 
νησιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Πα-
νελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών «E-Real 
Estates», καταγράφονται φέτος μεγάλες ανατροπές 
στο μέτωπο ενοικίασης των εξοχικών κατοικιών, αφού 
η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει το κλίμα της 
εγχώριας κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με τους γνώστες της κτηματαγοράς για 
εξοχική κατοικία, φέτος, έχουμε μία εντελώς διαφορε-
τική θερινή σεζόν. Έτσι, τόσο οι έλληνες παραθεριστές, 
όσο και οι αλλοδαποί, που επιθυμούν να ενοικιάσουν 
θερινή κατοικία θα στραφούν πιθανότατα στη λύση 
ενοικίασης μίας κατοικίας κοντά στον τόπο της μόνι-
μης διαμονής τους και σαφώς σε περιοχές που συνδέ-
ονται με τα εθνικά οδικά δίκτυα. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας του 
Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών για την ενοι-
κίαση εξοχικών κατοικιών το 2020, οι τιμές αναμένε-
ται να καταγράψουν μειώσεις στους μέχρι πρότινος 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (ελληνικά νη-
σιά) αλλά και να αυξηθούν στον αντίποδα, στην ηπει-

ρωτική Ελλάδα, όπου εκτιμάται μαζική στροφή του 
τουριστικού ρεύματος και επομένως και ενίσχυση του 
ανταγωνισμού.

Φθηνότερα στα νησιά
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν την 

τάση μείωσης των τιμών για την ενοικίαση μιας εξοχι-
κής κατοικίας στα νησιά των Κυκλάδων, προκειμένου 
να καταστεί ελκυστική επιλογή σ’ αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο μία εξοχική κατοικία για 
τετραμελή οικογένεια, με ιδιωτική πισίνα, τον μήνα 
Ιούλιο, έχει μέση τιμή ενοικίασης για μια εβδομάδα τα 
1.623 ευρώ έναντι κόστους ενοικίασης 2.350 ευρώ 
τον Ιούλιο του 2019. Αντίστοιχα μία παρόμοια κατοι-
κία για τον Αύγουστο έχει φέτος από 2.240 έως 3.150 
ευρώ, έναντι 4.310 ευρώ, τον Αύγουστο του 2019.

Σταθερές και ανοδικές οι τιμές στην 
ηπειρωτική Ελλάδα!

Το 2020 «πρωταγωνιστές» φαίνεται να είναι οι πε-
ριοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου μπορείς να κινη-
θείς οδικώς χωρίς πολλά έξοδα και οι τιμές μίσθωσης 
εκεί καταγράφουν σταθερότητα ή ακόμα και αυξη-
τικές τάσεις.

«Πρωταθλήτρια» στην αύξηση τιμών είναι για μία 
ακόμη χρονιά η Ηλεία –που τα 10 τελευταία χρόνια 
σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο- ενώ στη γνωστή 
«Μύκονο της Πελοποννήσου» (Κουρούτα), σε απόστα-
ση 2,5 ωρών οδικώς από την Αθήνα, παρουσιάζεται 
αύξηση κατά 31,25% στην ενοικίαση εξοχικών κα-
τοικιών, ακόμα και για τον μήνα Ιούνιο, όταν τα πε-
ρισσότερα νησιά τον ίδιο μήνα θα βλέπουν τους του-

ρίστες με το κιάλι! Χαρακτηριστικό είναι ότι για τον 
μήνα Ιούνιο του 2020 στην Κουρούτα (που βρίσκεται 
σε απόσταση 20 χλμ από τον Πύργο και 3 χλμ από την 
Αμαλιάδα), οι τιμές για επταήμερη ενοικίαση εξοχικής 
κατοικίας για μία εβδομάδα είναι από 560 ευρώ έως 
880 ευρώ, ενώ για τον Ιούλιο και Αύγουστο οι τιμές 
πολλαπλασιάζονται.

Παρόμοια η εικόνα και στο Διακοφτό του Νομού 
Αχαΐας, όπου οι τιμές παρουσιάζουν αυξητικές τά-
σεις της τάξης του 16,6% για τον Αύγουστο. Επίσης, 
το Γύθειο καταγράφει αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης 
εξοχικής κατοικίας από 10,53% έως 23,49% για τους 
θερινούς μήνες.

Τέλος, αυξητικές τάσεις παρουσιάζονται σε κοντι-
νούς προορισμούς του Νομού Αττικής και περιοχές 
όπως η Παλαιά Φώκαια η Ανάβυσσος, το Σούνιο, το 
Πόρτο Ράφτη, η Αίγινα, το Αγκίστρι και τα Καμένα 
Βούρλα, καταγράφουν στο σύνολο τους αυξητικές τά-
σεις για το σύνολο του εφετινού καλοκαιριού.



 | 7www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

Η βία της αστυνομίας στην περίπτωση της Τήνου 
και το κρυφτούλι της κυβέρνησης για να ικανοποιή-
σει τα σχέδια των μεγαλοεργολάβων είναι φανερό ότι 
θα ανατραπούν από την αποφασιστικότητα των πο-
λιτών, ενώ η πανελλήνια κατακραυγή για τις εικόνες 
καταστολής που είδαμε στην Τήνο, φέρνουν την πο-
λιτεία προ των ευθυνών της. Οι πολίτες των νησιών 
των Κυκλάδων διατράνωσαν την αντίθεσή τους την 
προηγούμενη εβδομάδα στην Τήνο στα επιχειρηματικά 
σχέδια και συνεχίζουν κι αυτές τις ημέρες στην Άνδρο 
τις κινητοποιήσεις τους.

Στην Πάρο η αποφασιστικότητα του κόσμου για τη 
μη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών είναι και πάλι 
το κορυφαίο ζήτημα μετά τα όσα είδαμε να συμβαί-
νουν στα υπόλοιπα νησιά κι όλοι κατανοούμε ότι ο 
επόμενος στόχος θα είμαστε εμείς!

Τι προηγήθηκε
Τήνος: Την Τετάρτη 20/5 το νησί της Μεγαλόχαρης 

έζησε για μία ακόμη φορά πρωτόγνωρες καταστάσεις, 
καθώς η περιοχή από τα Υστέρνια και πάνω είχε απο-
κλειστεί από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης, 
σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η εφημερίδα 
μας από τη δημοτική σύμβουλο της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης στην Τήνο, Άννα Μαραβέλια.  

Στη θέση Πράσα ξεκίνησαν να γίνονται εργασίες με 
μπετονιέρες. Άμεσα οι τηνιακοί αντέδρασαν σ’ αυτό, 
και οι δυνάμεις καταστολής τους επιτέθηκαν! Κατά την 
επίθεση είχαμε τραυματισμούς από ξυλοδαρμό καθώς 
και συλλήψεις πολιτών (6 άνδρες και τρεις γυναίκες), 
που μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Τήνου. Έξω από το αστυ-
νομικό τμήμα συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πολιτών 
της Τήνου και απέτισαν την ελευθέρωσή τους. Οι 
πολίτες αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ, ενώ οι 
εργασίες σταμάτησαν και οι αστυνομικοί αποχώρησαν 
από την Άνδρο.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ψήφι-
σμα του δήμου Τήνου για τον τρόπο της κυβέρνησης 
που αντιμετωπίζει το γεγονός. Στο ψήφισμα τονίζεται: 
«Διαμαρτυρόμαστε έντονα στο υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη και στην οικεία αστυνομική διεύθυνση 
που παρείχαν υπηρεσίες σεκιούριτι στον ιδιώτη 
εν μέσω πανδημίας. Γι’ αυτό είναι οι αστυνομικές 
δυνάμεις; Όταν η Τήνος δέχεται 1.250.000 επισκέ-
πτες το χρόνο και είναι υποστελεχωμένη και διαχρο-
νικά όλοι οι δήμαρχοι κάνουν εκκλήσεις για να στε-
λεχωθούν τα τμήματα, δεν έχουν να μας στείλουν 
αστυνομικούς. Τώρα για έναν ιδιώτη εστάλησαν 52 
αστυνομικοί για να παράσχουν υπηρεσίες σεκιούριτι. 
Η χρήση βίας επιλέχθηκε ως μέσο καταστολής 
εν μέσω πανδημίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία του νησιού. Απαιτούμε να μην 
επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα».

Άνδρος: Στις 23/5, οι πολίτες της Άνδρου πληρο-
φορήθηκαν ότι στο πλοίο της γραμμής βρίσκονταν 
οχήματα τα οποία μετέφεραν υλικά για τις ανεμο-
γεννήτριες. Άμεσα ο κόσμος βρέθηκε στο λιμάνι του 
Γαυρίου και βάζοντας τα σώματά τους μπροστά στον 
καταπέλτη αρνήθηκαν κάθε έξοδο των οχημάτων, 
σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η εφημερίδα 
μας από το μέλος της δημοτικής επιτροπής κατά 
των ανεμογεννητριών στην Άνδρο, Κάρολο 
Γιαγιάννη. Σημειώνουμε ότι τα οχήματα μετέφεραν 

–όπως ειπώθηκε- ανταλλακτικά για τις υπάρχουσες 
ανεμογεννήτριες, που έχουν εγκατασταθεί από τη δε-
καετία του 1990. Τελικά, ύστερα από τρεις ώρες περί-
που διαβουλεύσεων το πλοίο αναχώρησε και κανένα 
όχημα δεν κατήλθε στην Άνδρο. 

Τέλος, παρόμοια κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε 
τις πρώτες πρωινές ώρες την Τρίτη 26/5 όπου και 
πάλι οι Ανδριώτες βρέθηκαν στο λιμάνι του Γαυρίου 
για να παρεμποδίσουν από πλοίο την έξοδο φορτηγών 
οχημάτων σχετιζόμενα με τις ανεμογεννήτριες, όπως 
ειπώθηκε. 

Μια γροθιά όλοι!
Είναι φανερό πλέον ότι σε όλα τα νησιά των Κυκλά-

δων, ακόμα και σ’ αυτά που δεν έχει προγραμματιστεί 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών, επικρατεί ένα πνεύμα 
συνεργασίας των πολιτών και συμπαράστασης για τα 
δεινά που θέλουν να μας επιβάλλουν με την αλλοίωση 
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση του 
τουριστικού μας προϊόντος.

Δεκάδες ήταν τα μηνύματα συμπαράστασης την 
προηγούμενη εβδομάδα σε Τήνο και Άνδρο, ενώ είχα-
με και ψηφίσματα και ανακοινώσεις συμπαράστασης 
από φορείς των νησιών. Επίσης, έγιναν συγκεντρώσεις 
συμπαράστασης, όπως και στην Πάρο.

Αντιδράσεις στην Πάρο
Η δημοτική επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες 

δήμου Πάρου, με ανακοίνωσή της μετά τα επεισόδια 
στην Τήνο και με τίτλο «Λέμε όχι στην καταστροφή 
των Κυκλάδων» δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«Σήμερα στην Τήνο η αστυνομία, χωρίς να προ-
κληθεί, επιτέθηκε σε κατοίκους του νησιού οι οποίοι 
διαμαρτύρονταν στο χωριό Υστέρνια για την εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών.

Η παριανή κοινωνία στέκεται στο πλευρό των Τη-
νιακών, οι οποίοι διαφωνούν με την επερχόμενη κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, την παραβίαση της 
κυκλαδίτικης κληρονομιάς, την υποβάθμιση του του-
ριστικού προϊόντος άρα και της τοπικής οικονομίας. 
Είμαστε δίπλα τους, αντλούμε δύναμη από τον 
αποφασιστικό αγώνα τους που αργά ή γρήγορα θα 
καλεστούμε να δώσουμε και εμείς οι Παριανοί. Κα-
ταδικάζουμε την επίθεση των αστυνομικών δυνά-
μεων και κάθε μέτρο καταστολής και τρομοκρατίας 
ενάντια στον Τηνιακό λαό. Να αποσυρθούν τώρα οι 
αστυνομικές δυνάμεις. Να γίνουν δεκτά τα δίκαια 
αιτήματα των κατοίκων της Τήνου».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
«Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου καταγγέλλει και κα-

ταδικάζει την απαράδεκτη αποστολή μεγάλων αστυ-
νομικών δυνάμεων από την Αθήνα, από το νησί μας 
αλλά και από άλλα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, 
Σύρο) στην Τήνο προκειμένου να εμποδίσει τις κινητο-
ποιήσεις των Τηνιακών, που αντιστέκονται στην εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στο νησί τους. Χρησιμο-
ποιούν σήμερα τις αστυνομικές δυνάμεις των νησιών 
για να υπερασπίσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα 
απέναντι στους κατοίκους των Κυκλάδων, απέναντι 
στους συγγενείς τους, τα φιλικά τους πρόσωπα.

Ο καταστροφικός κατήφορος για το περιβάλλον, 
την πολιτική κληρονομιά, την οικονομία των νησιών 
των Κυκλάδων και την υγεία των κατοίκων δημιουρ-
γήθηκε βήμα-βήμα από όλους τους κυβερνώντες μέ-
χρι σήμερα. Συνεπείς στις δεσμεύσεις προς την Ε.Ε 
αλλά και προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, δε δι-
στάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βία και τη καταστο-
λή, όπως συμβαίνει και σήμερα στην Τήνο.

Ο λαός της Τήνου αντιστέκεται σταθερά, αποφασι-
σμένος να προστατέψει το τόπο του και την ίδια τη 
ζωή του!

- Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του Τηνιακού 
λαού, που δίνει εδώ και μήνες έμπρακτα και όχι με τα 
λόγια για τη μη εγκατάσταση τους.

- Να σταματήσει άμεσα η καταστολή και να απο-
μακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από το νησί της 
Τήνου.

- Να ανακληθούν αμέσως όλες οι άδειες και χρημα-
τοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί για την κατασκευή των 
αιολικών πάρκων στα νησιά των Κυκλάδων.

- Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε λογική που 
αποσκοπεί στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλο-
ντος.

- Απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του «περιβαλλο-
ντοκτόνου» νόμου, ενός νόμου που είναι καταδικασμέ-
νος ήδη στη συνείδηση των νησιωτών.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον Παριανό λαό να συνεχίσει να επα-
γρυπνεί και να οργανώσει την αντίσταση του απένα-
ντι στο σχεδιασμό που υπάρχει για τις ανεμογεννή-
τριες στη Πάρο.

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ άμεσα η Δημοτική Αρχή της 
Πάρου, στη βάση των αποφάσεων της Δημοτικής 
Επιτροπής κατά των ανεμογεννητριών, σε συντονισμό 
με τις Δημοτικές Αρχές Νάξου, Άνδρου, Τήνου για 
άμεση δράση και κινητοποίηση ενάντια στην εγκατά-
σταση των ανεμογεννητριών».

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου
«Ο λαός της Τήνου εδώ και μήνες δίνει τον δικό 

του αγώνα για να αποτρέψει την εγκατάσταση αιολι-
κών πάρκων στο νησί, γιατί ξέρει ότι το σχέδιο αυτό 
για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών το μόνο 
που εξυπηρετεί είναι ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν 
σαν γνώμονα το κέρδος αδιαφορώντας για την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος και της οικονομίας των 
νησιών.

Στις 20 Μαΐου ο τηνιακός λαός στην προσπάθεια 
και το αναφαίρετο δικαίωμά του να προστατέψει τον 
τόπο του, δέχτηκε βάρβαρη επίθεση από τα ΜΑΤ που 
δε δίστασαν να ασκήσουν βία και να προχωρήσουν 
σε συλλήψεις. 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!
Ούτε στην Πάρο, ούτε πουθενά 
Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιολικά!
Η αποφασιστική παρουσία των πολιτών των Κυκλάδων αποτρέπει για μία 
ακόμα φορά την εγκατάσταση των γιγάντιων ανεμογεννητριών στα νησιά μας, 
που αποτέλεσμα έχουν να αλλοιώσουν το περιβάλλον και να υποβαθμίσουν 
τουριστικά τα νησιά μας.
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Οι πολίτες των τεσσάρων στοχοποιημένων νησιών 
πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για 
να αποτρέψουμε τα σχέδια εκείνων που αδιαφορούν 
για τις καταστροφικές συνέπειες από την εγκατάστα-
ση αιολικών πάρκων στα νησιά μας. 

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των πολιτών της 
Τήνου. Η σθεναρή τους αντίδραση μας δίνει ελπίδα 
και δείχνει το δρόμο».

Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ
«Χαιρετίζουμε τη μαζική, αγωνιστική κινητοποίη-

ση του τηνιακού λαού, που και πάλι όρθωσε το ανά-
στημα του απέναντι στους σχεδιασμούς εγκατάστα-
σης αιολικών πάρκων στην Τήνο. 

Καταδικάζουμε και πάλι την εισβολή των αστυ-
νομικών δυνάμεων στο νησί της Τήνου, που χρη-
σιμοποιήθηκαν σαν εργολάβοι υπερασπιστές των 
επιχειρηματικών συμφερόντων στην ενέργεια. Ο 
αυταρχισμός, η τρομοκρατία και οι συλλήψεις βαραί-
νουν τη κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα που 
στηρίζουν τη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. 

- Μιας πολιτικής που είναι καταστροφική για το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορία, 
την ζωή και την υγεία των ανθρώπων. 

- Μιας πολιτικής που στηρίζει τις ορέξεις των ενερ-
γειακών ομίλων για ψηλές κερδοφορίες.

- Μιας πολιτικής που ταυτόχρονα αγνοεί τα συμφέ-
ροντα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων φορ-
τώνοντας τα με νέα βάρη και ακριβότερο ρεύμα.

Το σταμάτημα των έργων, η αποχώρηση των δυ-
νάμεων καταστολής από το νησί της Τήνου και η 
απελευθέρωση των συλληφθέντων είναι αποτέλεσμα 
της κινητοποίησης του τηνιακού λαού. 

- Αποτελεί παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς 
αγώνες και στο νησί μας. 

- Αποδεικνύει ότι η οργανωμένη παρέμβαση του 
λαϊκού παράγοντα μπορεί να ανατρέψει τους σχεδια-
σμούς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομί-
λων, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τις ανάγκες 
του παριανού λαού».

Καταγγελία Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ
«Για την κυβέρνηση επιστροφή στη κανονικότητα 

μετά τη υγειονομική κρίση σημαίνει με ταχείς ρυθ-
μούς τη συνέχιση και περαιτέρω ένταση της αντιλαϊ-
κής πολιτικής. Πρόθεση που ήταν ξεκάθαρη απέναντι 
στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους 
και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου  
αφού η κυβέρνηση αξιοποίησε πλήρως τις δύσκολες 
αυτές στιγμές για το λαό μας, ώστε να περάσει  μια 
σειρά από αντιλαϊκά μέτρα (τηλεργασία, ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, εκ περιτροπής εργασία κλπ) και να 
προετοιμάσει το έδαφος για την μεγαλύτερη στήριξη 
των «μεγάλων» παιχτών του επιχειρηματικού κόσμου.

Σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση κινητοποιεί αστυνο-
μικούς και άλλους εργαζόμενους στα σώματα ασφα-
λείας στις Κυκλάδες με σκοπό να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του κεφαλαίου στο κλάδο της ενέργειας, 
για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Τήνο. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση «απλώνει» τις επιλογές 
της λίγο πριν απελευθερώσει τις μετακινήσεις προς 

τα νησιά! 
Η «ευαισθησία» της κυβέρνησης για τα λαϊκά στρώ-

ματα, το περιβάλλον, σταματάει εκεί που ξεκινάνε τα 
συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Μετά από μια 
περίοδο όπου όλοι -ανά τον κόσμο- τονίζουν την ανά-
γκη της προστασίας του περιβάλλοντος, η κυβέρνηση 
δίνει το πράσινο φώς για την καταστροφή του Κυκλα-
δίτικου τοπίου, της φυσικής και πολιτιστικής κληρο-
νομιάς που κατάφερε να διατηρηθεί εδώ και χιλιάδες 
χρόνια, ο λόγος είναι ότι αυτή η καταστροφή αποφέ-
ρει μεγαλύτερο κέρδος από ότι η αξιοποίηση της! 

Ο λόγος είναι πάντα ο ίδιος το ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΥ

Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Πάρο 
μαζί με τον παριανό λαό και τους φορείς του, από τη 
πρώτη  στιγμή έχουν ορθώσει το ανάστημα τους απέ-
ναντι σε αυτές τις επιδιώξεις. Ακόμα μια φορά καλού-
με του νησιώτες να καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολι-
τική της κυβέρνησης και κάθε άλλης κυβέρνησης, να 
βάλουν εμπόδια στην εφαρμογή της που βαδίζει στη 
καταστρατήγηση των λαϊκών δικαιωμάτων.    

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της κυ-
βέρνησης που προσπαθεί να φέρει αντιμέτωπα τα 
όργανα της τάξης με τις οικογένειες τους, τα παιδιά 

τους, τους συντοπίτες τους. Δηλώνουμε αλληλέγγυοι 
στους νησιώτες της Τήνου, της Νάξου, της Άνδρου 
και καλούμε τα λαϊκά στρώματα των νησιών  να υπε-
ρασπιστούν τα δικαιώματα τους, τη ζωή τους και να 
μην εγκαταλείψουν αυτό τον αγώνα μέχρι να δικαι-
ωθούν».

Δηλώσεις
Σχετικά με το θέμα αυτοδιοικητικοί παράγοντες έκα-

ναν τις παρακάτω δηλώσεις στην εφημερίδα μας (Δή-
λωση για το θέμα η εφημερίδα μας είχε ζητήσει και 
από τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, που μας απάντη-
σε θετικά, όπως για το θέμα της εκδήλωσης από τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Π. Πετρόπουλο. 
Έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας 
(ξημερώματα 27/5/2020), δε μας είχαν κοινοποιηθεί 
οι δηλώσεις τους).

Κ. Μπιζάς, αντιπεριφερειάρχης Υγείας, 
έπαρχος Π.Ε. Πάρου

«Η κατασκευή 9 Αιολικών Πάρκων (Α/Π) στα νησιά 
της Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Τήνου για την τοπο-
θέτηση 99 ανεμογεννητριών (Α/Γ) συνολικής ισχύος 
230 MW στο σύνολο των τεσσάρων νησιών πρόκειται 
μετά βεβαιότητας να διαλύσει το ήπιο και εξαιρετικά 
ευαίσθητο οικοσύστημα των νησιών μας, αλλά και να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο τόσο σημαντι-
κό για την τοπική μας οικονομία τουριστικό προϊόν.

Πέραν των θηριωδών Α/Γ με ύψος μικρού ουρανο-
ξύστη (100μ. η κάθε Α/Γ), τα συνοδά έργα της οδο-
ποιίας θα απαιτήσουν εκσκαφές μεγέθους 540.000 
κυβικών μέτρων  για το σύνολο των νησιών ανατρέ-
ποντας με οριστικό τρόπο την μοναδικής αισθητικής 
αξίας μορφολογία τους. Η αλλοίωση των τοπίων 
ιδιαιτέρου κάλλους των νησιών μας θα είναι μόνι-
μη, δεδομένου ότι μόνο για την εκτέλεση των έργων 
εγκατάστασης θα απαιτηθούν τουλάχιστον 24 μήνες 
σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του επενδυτή. 
Τα νησιά μας θα μετατραπούν σε ένα απέραντο «ντα-
μάρι» επιφέροντας έτσι καίριο πλήγμα στον τουρισμό 
μας.

Με την 154/2019 ομόφωνη απόφαση του περι-
φερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου ζητήσαμε από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ΑΝΑΣ-

Πρώτο θέμα
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ΤΟΛΗ οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών 
αναφορικά με τα αιολικά πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ει-
δικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια 
δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, 
χωροθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο. Η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου στηρίζει διαχρονικά από το 2011, τις απο-
φάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου, Νάξου, 
Τήνου και Άνδρου καθώς και τους φορείς των νη-
σιών, έτσι ώστε να πετύχει η κοινή μας προσπάθεια 
που δεν είναι άλλη από τη ματαίωση της εγκατάστα-
σης των εν λόγω Α/Π.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο απαιτείται σχέδιο, ενό-
τητα και αποφασιστικότητα. Θα πρέπει να σταλεί ένα 
ηχηρό μήνυμα σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
ότι αυτό το έργο δεν είναι αποδεκτό από τις τοπικές 
μας κοινωνίες και ότι θα αγωνιστούμε να το ακυρώ-
σουμε παρότι γνωρίζουμε ότι απέναντι μας υπάρχουν 
οργανωμένα και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Απαιτείται εγρήγορση και δράση από τους συμπο-
λίτες και συμπατριώτες μας ώστε να στείλουμε ένα 
ισχυρό μήνυμα σε όσους επιδιώκουν με γνώμονα το 
προσωπικό τους οικονομικό συμφέρον να καταστρέ-
ψουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και την 
φυσιογνωμία των νησιών μας.

Θα πρέπει να δώσουμε όλοι το δυναμικό μας παρόν 
στην προσεχή συγκέντρωση ενάντια στις ανεμογεν-
νήτριες.

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΜΟΨΥΧΙΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ!
ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛ-

ΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ!».

Κ. Ροκονίδας, επικεφαλής Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, εκτιμά ότι η πανδημία απο-
τελεί «χρυσή ευκαιρία» να νομοθετήσει τις πολιτικές 
επιλογές της, θεωρώντας ότι θα έχει την περίοδο 
αυτή τις λιγότερες κοινωνικές αντιδράσεις. Στην 
πρώτη γραμμή ο νόμος «έκτρωμα» για το περιβάλλον 
που δείχνει «τη συνέχεια του κράτους» και τη μεθο-
δική υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ. Οι συνέπειες 
του, αν εφαρμοστεί, θα είναι καταλυτικές και μη ανα-
στρέψιμες σε κάθε πλευρά αυτού που εννοείται ως 
φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, ποιότη-
τα της ζωής και υγεία των ανθρώπων. Ένα από τα 
καίρια ζητήματα που θέτει είναι η λεγόμενη «πράσινη 
ανάπτυξη», με την επέκταση της εγκατάστασης των 
αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων παντού ακό-
μα και σε προστατευόμενες μέχρι σήμερα περιοχές. 
Επιγραμματικά αναφέρω τις προβλέψεις του νόμου 
με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, 
που καταργεί ακόμα και αυτή την άδεια παραγωγής 
για τις ΑΠΕ και την αντικαθιστά με μια απλή «βεβαί-
ωση παραγωγού». Παράλληλα επιτρέπει σε ιδιωτικές 
εταιρείες αξιολόγησης κατ’ εντολή του επενδυτή να 
πραγματοποιούν διαδικασίες ελέγχου!

Εδώ και έξι περίπου χρόνια, με όσες κυβερνήσεις 
πέρασαν, ο παριανός λαός και οι φορείς του έχοντας 
την εμπειρία από την εγκατάσταση των τεσσάρων 
ανεμογεννητριών στις Καμάρες και τις συνέπειες στη 
ζωή των κατοίκων, οργανώνονται, αγωνίζονται με δι-
άφορους τρόπους, αξιοποιούν όποιες δυνατότητες 
αντίδρασης, διεκδικούν και απαιτούν την ανάκληση 
της υπουργικής απόφασης που δίνει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας. 

Αυτές τις μέρες τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων 
πήραν οι Τηνιακοί που βίωσαν τον κυβερνητικό αυ-
ταρχισμό προασπιζόμενοι το νησί τους και από κοντά 
οι αντιδράσεις των κατοίκων της Άνδρου. 

Η λαϊκή αντίδραση στην Τήνο είχε ήδη αποτελέ-
σματα. Σταμάτησαν τα έργα, αποχώρησαν οι δυνά-
μεις καταστολής από το νησί και απελευθερώθηκαν 
οι συλληφθέντες. Στον απόηχο των αντιδράσεων και 
των κινητοποιήσεων των νησιωτών έρχεται η τροπο-
ποίηση για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων, που μειώνει των αριθμό των ανεμογεννητριών 
στη Νάξο από 30 σε 16 και στην Τήνο από 20 σε 5.

- Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την οριστική 

ανάκληση των αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότη-
τα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας.

- Αγωνιζόμαστε για να προστατέψουμε το τόπο 
μας.

- Λέμε ναι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
με ένα άλλο ενεργειακό

σχεδιασμό που θα αξιοποιεί όλες τις πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της χώρας, που

δεν θα καταστρέφει τα νησιά μας και που θα εξα-
σφαλίζει επαρκή, ασφαλή και

φτηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις μικρές επι-
χειρήσεις.

- Λέμε όχι στη πολιτική όλων των κομμάτων 
που υπερασπίζονται λυσσαλέα την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων και καταδικάζουν τα νησιά 
μας στη καταστροφή.

- Οργανώνουμε τον αγώνα μας ώστε να απο-
τρέψουμε στην πράξη κάθε

προσπάθεια μεταφοράς και εγκατάστασης ανεμο-
γεννητριών στο νησί.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε στη Δημοτική Επι-
τροπή κατά των Ανεμογεννητριών να αναλάβουμε την 
πρωτοβουλία κοινής δράσης με τις τοπικές κοινωνίες 
της Τήνου, της Άνδρου και της Νάξου, τους φορείς 
τους και τις κατά τόπους επιτροπές με συγκεντρώσεις 
κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά 
μας, με όλα τα μέτρα ασφάλειας και αποστάσεων την 
Κυριακή 31 Μαΐου στις 11.00 στη Πάρο στην 
παραλία της Παροικιάς κάτω από τον Αγ. Κων-
σταντίνο και στα άλλα νησιά όπου αποφασίσουν οι 
διοργανωτές τους.

Η πρόσφατη εμπειρία από την Τήνο αποδει-
κνύει  ότι όταν υπάρχει λαϊκή θέληση μπορεί να 
φέρει και αποτέλεσμα».

Πρώτο θέμα

Συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας  
στην Πάρο
Η δημοτική επιτροπή κατά των 
ανεμογεννητριών στην Πάρο διοργανώνει 
εκδήλωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 
31 Μαΐου και ώρα 11:00, στην 
παραλία της Παροικιάς, κάτω από τον 
Αγ. Κωνσταντίνο, για να διαδηλώσουμε 
για το μέλλον το οποίο επιθυμούμε για εμάς 
και τα παιδιά μας. 

Επί του 
πιεστηρίου
Με απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, υπογράφθηκε στις 25/5/2020 από 
τη διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
η σχετική τροποποίηση για τις ΑΕΠΟ 
(Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).
Σύμφωνα με την τροποποίηση στη Νάξο από 
τις 30 Α/Γ θα εγκατασταθούν οι 16 και στην 
Τήνο από τις 20 Α/Γ θα εγκατασταθούν οι 5. 
Τέλος, σύμφωνα με την ίδια απόφαση 
οι ανεμογεννήτριες στην Άνδρο 
αυξάνονται από 23 στις 33!
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Άκου Πάνο…
Θα ξεκινήσω γράφοντας ότι σε έχω υποστηρίξει 

σε εκλογική διαδικασία. Ποτέ δε μου το ζήτησες, 
αλλά εγώ εδώ και χρόνια γνωρίζω την αγωνία 
σου και την αγάπη για την Παροικιά, και γενικό-
τερα την Πάρο. Τον ποιον έχω στηρίξει -και να 
το γράφω δημόσια- πίστεψέ με έχει ένα ιδιαίτερο 
βάρος, λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, 
και των όποιων απόψεων εκφράζω (συμφωνείς ή 
διαφωνείς) στο νησί, επί δύο περίπου δεκαετίες. 

Εσύ λοιπόν Πάνο, δεν ξέρω πώς αποφάσισες 
να γίνεις το «κόκκινο πανί» της δημοτικής αρχής 
και να δέχεσαι πάνω σου το «ανάθεμα» πολλών, 
για οτιδήποτε στραβό συμβαίνει στον τόπο. Δια-
φωνώ δε κάθετα με όλους εκείνους που αφήνουν 
υπόνοιες ότι αυτά άλλος σε βάζει και τα κάνεις, 
και αυτό το υποστηρίζω διότι όσοι τα λένε προ-
φανώς δε σε γνωρίζουν για να καταλάβουν ότι 
δε δέχεται οδηγίες από τρίτους. Παρόλα αυτά 
πρέπει να υποστηρίξω ότι επηρεάζεσαι εύκολα 
και αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, δηλαδή, είσαι άν-
θρωπος με ευρύ σκεπτικό για τους συνομιλητές 
σου. Αυτό δυστυχώς το κάνεις σε προσωπικές 
σου συζητήσεις και όχι στις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου…

Επειδή όμως έχουμε καθίσει αρκετές φορές 
μαζί και συζητήσει, θα ήθελα να σου πω και αυτό: 
Τι ακριβώς πιστεύεις ό,τι κάνεις ακολουθώντας 
αυτή την «επιθετική» πολιτική προς οποιονδήποτε 
εκφράζει αντίθετη άποψη; Ποιός σου είπε ότι για 
οτιδήποτε στραβό στην Παροικιά εσύ είσαι αυτός 
που θα αναλάβει την ευθύνη και την απάντηση 
για τη δημοτική αρχή Κωβαίου. Δε θα υποστηρί-
ξω ότι η δημαρχία Κωβαίου είναι ανύπαρκτη για 
την Παροικιά, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή που 
αντιμετωπίζει την πρωτεύουσα του νησιού με τον 
τρόπο που θα ’πρεπε. Εκτός αυτού θα σου πω ότι 
τελικά οι σπασμωδικές κινήσεις της και η εμμονή 
της να βγάζει δελτία Τύπου για ανούσια πράγμα-
τα μόνο θυμηδία προκαλεί. Πού αλλού στον 
κόσμο βγαίνει δελτίο Τύπου για το βάψιμο 
πεζοδρομίων; Πού αλλού στον κόσμο ακού-
στηκε για υποχρεώσεις καθημερινότητας, αυτό 
να συνοδεύεται με φωτογραφίες και πομπώδεις 
δηλώσεις.

Εσύ λοιπόν τι κάνεις; «Καταπίνεις» τις ανοησί-
ες και βγαίνεις να τις υπερασπίζεσαι, και από την 
άλλη υποστηρίζεις ότι δεν είσαι πολιτικός. Όχι 
πολιτικός εκ των καταστάσεων είσαι και πρέπει 
να κατανοείς ότι στα κοινά παίζει ρόλο μόνο η 
διεκδίκηση.

Έτσι, έχεις γίνει αυτή τη στιγμή ο μπαμπούλας 
της δημοτικής αρχής και θέλεις να κατακεραυνώ-
νεις ό,τι εκφράζει την αντίθετη άποψη. Είπες μά-
λιστα σε συνεδρίαση και το μέγιστο φληνάφημα 
ότι ο «Fileleutheros.net» είναι όργανο της Λαϊκής 
Συσπείρωσης (να μη το σχολιάσω άλλο…).

Πάνο. Η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και 
μάλιστα μεγάλο σχολείο, και από τη στιγμή που 
είσαι αντιδήμαρχος Παροικιάς, οφείλεις να διεκ-
δικείς. Πολύ δε περισσότερο να σταματήσεις να 
πιστεύεις ότι για κάθε κακό της Παροικιάς, υπεύ-
θυνη είναι η αντιπολίτευση!

Μείωση 71% 
των εσόδων 
τουρισμού

Κατά 71% μειώθηκαν τον Μάρτιο τα έσοδα από τον 
τουρισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης 
της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται τον Μάρτιο του 
2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 
71,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

Και αυτό καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δι-
αμορφώθηκε στις 411.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 
46,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, η εισερ-
χόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 5,6% και 
διαμορφώθηκε στο 1,8828 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 
1,936 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 
2019.

Επίσης, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία πα-
ρουσίασε πτώση κατά 25,1% και διαμορφώθηκε στις 
133.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθη-
κε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε στις 34.000 ταξι-
διώτες.

Λαογραφικά 
μουσεία

Τα λαογραφικά μουσεία δημιουργήθηκαν τη στιγμή 
που οι κοινωνίες ανθρώπων φοβήθηκαν αντιλαμβα-
νόμενες το τέλος ή την εξαφάνιση του πολιτισμού και 
προσπάθησαν να συγκρατήσουν με αυτόν τον τρόπο 
στη μνήμη τη ζωντανή παράδοση.

Έτσι τα μέλη της κοινωνίας συγκροτούν συλλόγους 
των πρώτων εραστών της παράδοσης. Είναι γνωστό 
ότι τα εθνογραφικά μουσεία, είναι κληρονομιά της 
αναγέννησης, ενώ τα μουσεία κάθε επιστήμης, πολλα-
πλασιάζονται στην Ευρώπη στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα. Στη συνέχεια, οι δημόσιες συλλογές των εθνι-
κών κρατών, συγκροτούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα 
τοπικά και τα περιφερειακά μουσεία. 

Η δε Βαλκανική, έχει αναδείξει την πολιτισμική της 
κληρονομιά στα μουσεία, στεγασμένα σε ειδικούς χώ-
ρους, αποτυπώνοντας έτσι την ταυτότητα του πολιτι-
σμού της. Η περίοδος του μεσοπολέμου εμφανίζεται 
περισσότερο δραστήρια στον τομέα της μουσειολογι-
κής πράξης, ενώ η μεταπολεμική πραγματικότητα μετά 
το 1974 μπόρεσε να χαρτογραφήσει τη μουσειολο-
γική της πολιτική. Έτσι το λαογραφικό μουσείο κατα-
λαμβάνει καίρια θέση. Τα μουσεία της ελληνικής λα-
ογραφίας, πανεπιστημιακά, κοινοτικά, ή όσα ανήκουν 
σε διάφορα ιδρύματα, αρχικά συνέδεσαν τη συλλογή 
των αντικειμένων τους με τη μελέτη του νεοελληνικού 
υλικού βίου, με την αντίληψη ως εθνικής επιστήμης 
της λαογραφίας. Στα πρώτα λαογραφικά μουσεία, οι 
λαογράφοι (συλλέκτες της παράδοσης), αποτύπωσαν 
όλη την προσπάθεια της κατάταξης των μνημείων του 
πολιτισμού του λαού, της αγροτικής κοινωνίας και 
εμπέδωσαν μία μουσειακή πρακτική που θεωρήθηκε 
εκπαιδευτική. 

Στο κλίμα του εθνικού χρέους προς την παράδοση, 
η οποία επέτρεπε την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 
μέσω των συλλόγων που εμπλουτίζονταν διαρκώς, 
με αντικείμενα και έγγραφα κάθε τύπου. Έτσι, μέσω 
των συλλεκτών αναδεικνύεται η ιστορία των μου-
σείων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η διάσωση και 
συντήρηση των παραδοσιακών αντικειμένων, όπου οι 
συλλέκτες θα καταγράψουν, θα αξιολογήσουν και θα 
συγκεντρώσουν στις τοπικές συλλογές. Στο νησί μας 
λαογραφικά μουσεία υπάρχουν: 

Στις Λεύκες: Το λαογραφικό μουσείο Λευκών που 

το διαχειρίζεται ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» και 
φιλοξενεί αντικείμενα από δωρεές Λευκιανών.

Στη Νάουσα: Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο 
συλλογή «Όθωνα Κάπαρη», το οποίο διαχειρίζεται ο κ. 
Γιάννης Βασιλειόπουλος.

Στη Μάρπησσα: Το λαογραφικό μουσείο Μάρ-
πησσας, που ιδρύθηκε από τον σύλλογο γυναικών 
Μάρπησσας.

Στην Αλυκή: Το μουσείο κυκλαδικής λαογραφίας 
Μπενέτου Σκιαδά, που έχει δημιουργήσει μινιατούρες 
καραβιών και κτηρίων, όλων των ιστορικών περιόδων. 

Ακόνη και πολλές άλλες ιδιωτικές συλλογές, που φι-
λοξενούνται σε διάφορα σημεία του νησιού.

Στην Παροικιά: Υπάρχει αξιόλογη λαογραφική 
συλλογή, καθώς και πλήθος αντικειμένων που φυλάσ-
σονται από τους συλλέκτες-εκθέτες σε δικούς τους 
χώρους, λόγω ακαταλληλότητας του υπάρχοντος κτη-
ρίου που φιλοξενούνται σήμερα. 

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, με 
απόφαση του Δ.Σ. έχει δεσμευτεί, από τη στιγμή που 
θα αποκατασταθεί το κτήριο και γίνει κατάλληλο, να 
φιλοξενήσει τα εκθέματα αυτά, στη δημιουργία και 
λειτουργία λαογραφικού μουσείου Παροικιάς, πού 
τόσο έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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Βασκανία, Μάτιασμα
(4ο μέρος)

Ξόρκια Ζώων
Λένε: «ότι το κακό μάτι μπορεί να σκάσει μέχρι και 

αγελάδα».
Όταν ένα ζώο είναι ματιασμένο παίρνουμε ένα κό-

σκινο ή δριμόνι και κανάτα νερό. Το κόσκινο το περι-
φέρομε πάνω στο ζώο σταυροειδώς από την κεφαλή 
προς την ουρά, ενώ συγχρόνως χύνουμε νερό στο κό-
σκινο και λέμε την εξής αητεία:

«Μέγα θαύμα είν’ αυτό να ματαιάζεται το ζω, να του 
χύνουμε νερό και να γίνεται φτερό». Επαναλαμβάνε-
ται τρεις φορές. Εάν το ζώο είναι ματιασμένο, με το 
ξεμάτιασμα σηκώνεται επάνω, τινάζεται και βρίσκει 
ξανά το κέφι του. 

Παραδείγματα: 
1. Ο Δημήτρης Αλιπράντης είχε τρεις γελάδες, τις 

οποίες είχε γυρίσει στον Ξηροπόταμο, στις Αλυγαριές 

και έβοσκαν. Οι γελάδες ήταν ζώα μεγάλα, θρεμμένες. 
Ζώα εντυπωσιακά, σαν τις όμορφες κοπέλες. Επέρα-
σε ο Γ. Ζουμής στ’ άλογο του καβάλα, ο οποίος τις 
είδε, σταμάτησε, τις θαύμασε και είπε: «Μωρέ τίνος 
είναι αυτά τα ωραία ζώα;». Μόλις απομακρύνθηκε ο 
Ζουμής η πιο θεωρητικιά γελάδα παρουσίασε σημεία 
αρρώστιας. Όταν την είδε ο Αλιπράντης κατάλαβε 
ότι το ζώο το είχε ματιάσει ο Ζουμής. Επήρε αμέσως 
τη γελάδα και την έφερε στη Βαγγελιώ του Γαβαλά 
η οποία την ξεμάτιασε. Μόλις την ξεμάτιασε το ζώο 
τινάχτηκε δύο-τρεις φορές και απέκτησε και πάλι τη 
ζωτικότητα του.

2. Ο Μανώλης Σφαέλος είχε μια κατσίκα από πολύ 
καλή ράτσα, μεγάλη, θεωρητικιά και γαλατοφόρα. Μια 
μέρα την είχε έξω από την πόρτα του σπιτιού του και 
της είχε βάλει κριθάρι και έτρωγε. Οι αγωγιάτες κου-
βαλούσανε κρασιά του Μανώλη Ζησιμόπουλου (Κο-
ρωνιού), στους Αγίους Αναργύρους, που είχε το καΐ-
κι. Μεταξύ των αγωγιατών ήταν και ο Γ. Δραγάζης, ο 
οποίος όπως περνούσε και είδε την κατσίκα να τρώει 
γυρίζει και λέει: «να τουλούμι για μεσοσάμαρο». Η με-
ταφορά των υγρών γινόταν τότε με τα τουλούμια. Οι 
αγωγιάτες ξεφόρτωσαν και επιστρέφοντας βλέπουν 
την κατσίκα κρεμασμένη στο τσιγκέλι και τον χασάπη, 
Νικολή Χατζημιχάλη ή Μπουντρουμιανό, να τη γδέρνει. 
Τι είχε συμβεί; Ο Δραγάζης με το λόγο του και το μάτι 
του είχε ματιάσει την κατσίκα, η οποία έδειξε σημεία 
θανάτου. Για να μη χάσουν και το κρέας, την έσφαξαν. 
Αποτέλεσμα, ήταν να αγοράσει το δέρμα της κατσίκας, 
το οποίο έκανε τουλούμι κατά την επιθυμία του.

3. Το ίδιο συνέβη με τον ίδιο και με την κατσίκα του 

Πέτρου Κάπαρη, που την είχε στο Νεγρί και έβοσκε.
4. Ο Λινάρδος Μαλαματένιος είχε βγάλει στο μου-

ράγιο δύο τζάρες μεγάλες του λαδιού και τις είχε γεμί-
σει θάλασσα για να τις πλύνει. Πέρασε ο Ανδρέας Χα-
νιώτης, τις είδε, σταμάτησε και λέει: «Μωρέ, τι ωραίες 
τζάρες που είναι!». Δεν πέρασαν πολλά λεπτά μετά 
την απομάκρυνση του Χανιώτη και έσπασε η μία μετά 
την άλλη.

5, Μια μέρα ο Δημ. Πιπής πήγαινε στην εξοχή του. 
Από τη μια μεριά του σαμαριού είχε φορτώσει ένα 
σακί λίπασμα κι’ από την άλλη είχε καθίσει εκείνος. 
Έτυχε να τον δει ο Σταύρος Τριπολιτσιώτης ο οποίος 
γυρίζει και λέει: «να δείτε που ο γάδαρος θα πετάξει 
κάτω το Δημητρό». Δε πρόφτασε να πάει «ο γάδαρος»
και λίγα μέτρα πιο πέρα και πάρ’ το Δημητρό κάτω με 
σπασμένο ποδάρι.

Κλώσα
Όταν μια κότα κλωσά και την καθίσουμε κλώσα πρέ-

πει τα κλωσόπουλα που θα βγάλει να ’χουν πάρει από 
δύο φεγγάρια, να μην είναι μονοφεγγαριάτικα, γιατί 
δε ζούνε, τα πιάνει ένα είδος σεληνιασμού, πέφτουν 
κάτω, ταράζουν και ψοφούνε. Για την περίπτωση αυτή 
υπάρχει ξόρκι. Πρέπει όμως να είναι δύο γιατί ο ένας 
ερωτά κι’ ο άλλος απαντά. Η εξορκίστρα παίρνει ένα 
χαλκά, σαν αυτό που έβαζαν παλιά στις πόρτες και αρ-
χίζει να περνά ένα – ένα τα κλωσόπουλα διά μέσου 
αυτού ενώ ο άλλος ερωτά; 

- Τι κάνεις αυτού; - Τα πουλάκια μου περνώ.
- Γιατί τα περνάς; - Τα μονομηνήτικα, τα μονοφεγγα-

ριάτικα (τρεις φορές).            
(από τη συλλογή του Όθωνα Κάπαρη)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ποιοτική αναβάθμιση 
των χώρων αναμονής 

στο λιμάνι
Η ποιότητα των εργασιών για την αναβάθμιση των Η ποιότητα των εργασιών για την αναβάθμιση των 

χώρων αναμονής στο λιμάνι, αλλά και των εργασιών χώρων αναμονής στο λιμάνι, αλλά και των εργασιών 
συντήρησης της σιδερένιας περίφραξης του λιμανιού δε συντήρησης της σιδερένιας περίφραξης του λιμανιού δε συντήρησης της σιδερένιας περίφραξης του λιμανιού δε συντήρησης της σιδερένιας περίφραξης του λιμανιού δε 

τη συναντάμε σε δημόσια ή δημοτικά έργα. Το τη συναντάμε σε δημόσια ή δημοτικά έργα. Το 
συνηθισμένο αποτέλεσμα των εργολαβιών στα δημοτικά συνηθισμένο αποτέλεσμα των εργολαβιών στα δημοτικά συνηθισμένο αποτέλεσμα των εργολαβιών στα δημοτικά 

έργα είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις και πολλές φορές έργα είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις και πολλές φορές έργα είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις και πολλές φορές έργα είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις και πολλές φορές 
οι προχειρότητες και οι κακοτεχνίες των διάφορων οι προχειρότητες και οι κακοτεχνίες των διάφορων 

εργολάβων. Η εταιρεία του κ. Jarzabek (Στηβ) Malgorzata εργολάβων. Η εταιρεία του κ. Jarzabek (Στηβ) Malgorzata εργολάβων. Η εταιρεία του κ. Jarzabek (Στηβ) Malgorzata 
εξέπληξε ευχάριστα, με τη συνέπεια και την ποιότητα εξέπληξε ευχάριστα, με τη συνέπεια και την ποιότητα 

της δουλειάς της, τους υπεύθυνους τόσο του Δήμου της δουλειάς της, τους υπεύθυνους τόσο του Δήμου της δουλειάς της, τους υπεύθυνους τόσο του Δήμου 
όσο και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τα όσο και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τα 

κουφώματα του φυλακίου του Λιμενικού είναι κουφώματα του φυλακίου του Λιμενικού είναι 
προσφορά της εταιρείας ΕΤΙΚΟΜ την οποία προσφορά της εταιρείας ΕΤΙΚΟΜ την οποία 

αντιπροσωπεύει στην Πάρο ο κ. Jarzabek (Στηβ) αντιπροσωπεύει στην Πάρο ο κ. Jarzabek (Στηβ) 
Malgorzata.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης, πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού, από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
(ΠΙΠΕΡΙ), πωλούνται 2 διαµερίσµατα 

1ου ορόφου και ισογείου, 150 µέτρα 

από τη θάλασσα, συνολικά 280.00€. 

Τηλ. για πληροφορίες: 210 8950247, 

6946 378 440

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 

100 τ.µ. για όλο το χρόνο, µη επι-

πλωµένο, µε θέρµανση, A/C, ηλιακό 

και συναγερµό. Ζητούνται Έλληνες 

ενοικιαστές. Τηλ. 6932 464 219

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ µεγάλο ζητείται προς 

ενοικίαση, (Χώρος εργασίας), του-

λάχιστον 200τµ. µαζί µε ΣΠΙΤΙ, 2-3 

Υ/∆ στην δυτική πλευρά της Πάρου, 

µε θέα, ήσυχο µέρος και εύκολη 

πρόσβαση, για µακροχρόνια µίσθωση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 22840 23368. 

Heidi + Peter Seibt

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ BLUE HEAVEN πωλείται 

στην παραλία της Παροικιάς, σε 

προνοµιακή θέση. Τηλ. επικοινωνίας: 

6945 259 620

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 

ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 

Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 

µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 27990

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για 

φροντίδα ηλικιωµένων εσωτερική, να 

γνωρίζει από µαγειρική, στην Παροι-

κιά της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 210 

5780457, 210 5737516. Κιν. 6932 

426 568

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 

από το ζαχαροπλαστείο Τσέρκι στην 

Παροικιά, µε δίπλωµα µηχανής και 

δίπλωµα αυτοκινήτου (προαιρετικά). 

Παρέχεται όχηµα. Τηλ. 6947 306 867

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 

από αρτοποιείο στην Πάρο για 

ηµιαπασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6981 778 449

Η εταιρεία δοµικών υλικών 

Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητεί 

να προσλάβει για µόνιµη εργασία 

άτοµα των παρακάτω ειδικοτήτων: 

1) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ µε 

προϋπηρεσία και 2) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ 

µε εµπειρία στην  οργάνωση και στα 

προϊόντα δόµησης. Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 41598, βιογραφικά στο email: 

info@pantelaios.gr

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΟΥ ζητείται άµεσα για εργασία στην 

Παροικιά Πάρου. Βασική ασχολία της 

θα είναι να συνδράµει την σύζυγο ηλι-

κιωµένου στη φύλαξη και φροντίδα 

του. Τηλ: 69 777 05 138.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το κατάστηµα 

Arsenis Delicatessen στην Παροικιά 

Πάρου, για τα παρακάτω πόστα: α) 

ΑΤΟΜΟ µε εµπειρία για τη θέση των 

αλλαντικών β) ΠΩΛΗΤΡΙΑ γ) ΚΟΠΕΛΑ 

για το Juice – Bar µε εµπειρία σε κα-

φέ και φυσικούς χυµούς. Επικοινωνία 

στο email: ktimaarseni@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πλήρης του εστιατορί-

ου Μεσόγειος στη Νάουσα πωλείται, 

εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, κουζίνας, 

σέρβις, τραπεζοκαθίσµατα, πέργκο-

λες, ηλεκτρική τέντα κ.λ.π. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 815 804

Αγγελίες

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) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 86/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Η από 25-05-2020 αίτηση του κ. Νικόλαου Μοστράτου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Αλυκή» οικισμού Αλυκής Τ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Ίσαρη Ιωάννη, για την διαδικασία κύρω-
σης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2843060147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 26/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Την από 20-05-2020 αίτηση του κ. Ιωάννη Παντελαίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων του συνόλου του οικισμού Καμάρι Δ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου 
Πάρου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 
35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011). 

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2843060147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός
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Φταίει ο 
γάιδαρος και 
βαράνε το 
σαμάρι…

«Φωτιά» μπήκε στα δημοτικά πράγματα της Πάρου 
έπειτα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου στις 18/5/2020 όπου και ακούστηκαν φράσεις και 
απευθύνθηκαν κατηγορίες από δημοτικούς συμβού-
λους της πλειοψηφίας, κατά του σωματείου εργαζο-
μένων στον δήμο Πάρου, οι οποίες στη συνέχεια προ-
κάλεσαν αλυσιδωτές εκρήξεις.

Η αντίδραση ΣΕΟΤΑΠΑ
Η πρώτη αντίδραση ήρθε όταν υπό τον τίτλο: «Απά-

ντηση του ΔΣ μας στα αίσχη που ακούστηκαν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας», όταν ο 
ΣΕΟΤΑΠΑ (Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου 
Αντιπάρου), αντέδρασε έντονα για τα λεχθέντα στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και δημοσιο-
ποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου (με έντονα –bold- 
γράμματα τα επίμαχα σημεία):

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ο σύλλογός μας 
αναγκάζεται να ασχοληθεί με τις απαράδεκτες συ-
μπεριφορές της δημοτικής αρχής, οι οποίες πάντα 
εκδηλώνονται, όταν δεν έχει απαντήσεις και μάλιστα 
ερήμην μας. Και το πιο απαράδεκτο απ’ όλα είναι ότι 
όλα αυτά τα ακατανόητα και συκοφαντικά λό-
για που κατά καιρούς ξεστομίζουν βασικοί διοι-
κητικοί εκπρόσωποί της λέγονται στα Δημοτικά 
Συμβούλια μπροστά σε κάμερες και μικρόφωνα.

Ακούσαμε, λοιπόν, στο Συμβούλιο της Δευτέ-
ρας δύο αντιδημάρχους τους κ.κ. Παναγιώτη 
Κεμπάμπη και Ηλία Κουντρομιχάλη να κάνουν 
λόγο για ρουφιάνους εργαζόμενους που ελέγ-
χονται από τον Ροκονίδα. Μάλιστα κατηγόρησαν 
τους εργαζόμενους ότι, εξαιτίας αυτής της «σχέ-
σης» τους με την αντιπολίτευση, κωλυσιεργούν 
επίτηδες διάφορες εργασίες με αποτέλεσμα διάφορα 
έργα να πηγαίνουν πίσω. Την ίδια άποψη έχουν ο Δή-
μαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου;

Πραγματικά, μείναμε άφωνοι. Και στο παρελθόν το 
ΔΣ μας έχει γίνει στόχος της «αρχής» γιατί άσκησε 
το δικαίωμα του ελέγχου που απορρέει από τη νο-
μοθεσία. Όταν στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου δια-
πιστώσαμε την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις 
με αλλότρια καθήκοντα γίναμε το κόκκινο πανί για τη 
διοίκηση η οποία και πάλι μας κατηγόρησε για παρε-
μπόδιση του έργου της. Χθες οι άνθρωποι ξεπέρασαν 
τον εαυτό τους. Κατηγόρησαν ολόκληρη Υπηρεσία 
και συλλήβδην τους εργαζόμενους. Αλλά τι μπορεί να 
πει κανείς για μια δημοτική αρχή η οποία αδυνατεί να 
καταλάβει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολι-
τικό Συλλογικό Όργανο στο οποίο γίνονται πολιτικές 
ερωτήσεις και δίνονται πολιτικές απαντήσεις. Όταν, 
λοιπόν, ένας αδαής πολιτικός άρχοντας, ο οποί-
ος «τυχαίνει» να είναι αντιδήμαρχος, μιλά με τη 
λογική της «πρέφας», είναι λογικό, στο πλαίσιο 
της αηδίας που ξερνάει, να μπερδεύει τις υπη-
ρεσιακές ευθύνες που μπορεί να έχει κάποιος 
εργαζόμενος με τις πολιτικές ευθύνες που έχει 
ο ίδιος και λούζεται ο πολίτης. Και, βέβαια, ένα 
τέτοιο κατασκεύασμα, όταν στριμώχνεται στην πο-
λιτική γωνία της ιστορίας, δεν αντιλαμβάνεται ούτε 
την αντίφαση που εκφράζει ο οχετός του. Δηλαδή το 
αυτονόητο ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος των υπη-
ρεσιών που κατηγορεί.  

Εμείς δηλώνουμε ως ΔΣ του ΣΕΟΤΑΠΑ ότι δεν 

τρομάζουμε από τέτοιες φασιστικές μεθοδεύ-
σεις. Θα εξακολουθήσουμε να λέμε τις αλήθειες μας, 
να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των συναδέλφων 
μας, να συμπαραστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις 
στην κοινωνία των πολιτών και να υπηρετούμε το δί-
καιο όπως αυτό πηγάζει από τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά μας».

Η μπάλα στην εξέδρα
Από την πλευρά της η δημοτική πλειοψηφία -κάνο-

ντας ντρίπλα- εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά όχι σαν «δήμος 
Πάρου», αλλά ως δημοτική παράταξη: «Πάρος 
Επιμένουμε στην Πράξη».

Ήταν λοιπόν φανερό, ότι από τη στιγμή που η πλει-
οψηφία θυμήθηκε μετά από έναν χρόνο να χρησιμο-
ποιήσει δελτίο Τύπου ως δημοτικός συνδυασμός, ότι η 
ανακοίνωση θα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή και λόγω των 
όσων είχαν προηγηθεί στη συνεδρίαση, θα προσπα-
θούσε να ρίξει αλλού τα φώτα, ώστε να μετριάσει τα 
όσα είχαν ακουστεί στην αίθουσα του ΕΑΠΛ στη συ-
νεδρίαση.

Η ανακοίνωση είχε ως εξής:
«Στο ίδιο έργο θεατές…
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

18/05/2020, γίναμε πάλι θεατές του ίδιου, κακοπαιγ-
μένου έργου, με πρωταγωνιστές τα μέλη της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου.

Αυτοί που μας κατηγορούσαν μέχρι χθες ότι δε δι-
αθέτουμε κανένα σχέδιο και όραμα και δεν κάνουμε 
τίποτα για τον τόπο, μπλοκάρουν τώρα με κάθε τρόπο 
οποιοδήποτε έργο και θετική προσπάθεια επιχειρεί-
ται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αποδεικνύοντας 
έτσι ότι η υποκρισία περισσεύει. Συγκεκριμένα, έδει-
ξαν για ακόμα μία φορά το μηδενικό ενδιαφέρον τους 
για την Παροικιά. Η αντίδραση τους εξάλλου, έρχεται 
να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα αρνητικών ενερ-
γειών από πλευράς τους στο παρελθόν, όσον αφορά 
την περιοχή αυτή.

Ειδικότερα:
- Έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν στη συζήτηση για 

μίσθωση δύο νέων χώρων στάθμευσης, επικαλούμε-
νοι την τυπική διαδικασία εισήγησης του θέματος και 
ισχυριζόμενοι ότι οι χώροι στάθμευσης στην Παροι-
κιά επαρκούν, αρκεί να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

- Ενοχλήθηκαν για το βάψιμο της πλατείας του 
Αγίου Νικολάου από εθελοντές και όχι από εργολά-
βο (μάλλον τους ενόχλησε ότι η πρωτοβουλία ανήκε 
στον αντιδήμαρχο Παροικιάς).

- Ψήφισαν αρνητικά στη νυχτερινή αποκομιδή 
απορριμμάτων με προκαθορισμένο ραντεβού, από τα 
καταστήματα της Παροικιάς, στο πρότυπο του συστή-
ματος που εφαρμόζεται ήδη από πέρσι στη Νάουσα 
με επιτυχία.

- Ψήφισαν παρών στην εργολαβία για φόρτωση και 
μεταφορά μπαζών και φυτικών υπολειμμάτων.

- Ψήφισαν παρών στην κλαδονομή δημοτικών πάρ-
κων.

- Ψήφισαν παρών στον καθαρισμό των δασών και 
αλσυλλίων.

- Ψήφισαν παρών στον καθορισμό και στην αποψί-
λωση των ρείθρων του οδικού δικτύου.

- Ψήφισαν παρών στην επίστρωση και τον καθα-
ρισμό των παραλιών με μηχανικά μέσα ενόψει του 
καλοκαιριού.

- Ψήφισαν παρών στην προσωρινή αποθήκευση και 
διαχείριση στρωμάτων.

Απορίας άξιο είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ 
υπάρχουν επτά δημοτικοί Σύμβουλοι της Παροικιάς 
στην παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, αδυνατούν 
εντούτοις να αρθρώσουν έστω μία λέξη, μία ουσια-
στική πρόταση για την περιοχή. Αντ’ αυτού, παραμέ-
νουν θεατές του άκρατου λαϊκισμού του επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο οποίος μηδενίζει τα πά-

ντα στον βωμό του τυφλού κομματισμού και της στεί-
ρας αντιπολίτευσης.

Όλα τα παραπάνω, από την παράταξη, που ενώ 
λίγους μήνες πριν ζητούσε την ψήφο του Παριανού 
Λαού για να διοικήσει τον τόπο και να υποστηρίξει 
δήθεν δυναμικά και με λύσεις τα συμφέροντά τους, 
φτάνει τώρα είτε να καταψηφίζει είτε να δηλώνει, με 
προκλητικό και επαναλαμβανόμενο τρόπο, «παρών» 
σε μέτρα που στοχεύουν στην επίλυση ζωτικών θεμά-
των για τη λειτουργία της Παροικιάς και την ευζωία 
των κατοίκων και των επισκεπτών της. 

Η εμφανής έλλειψη πολιτικής βούλησης, η απουσία 
ευθύνης και οράματος και οι προσχηματικές δικαιο-
λογίες που χαρακτηρίζουν τη στάση τους, αποδεικνύ-
ουν περίτρανα ότι δεν είναι τα προβλήματα του τόπου 
που τους ενδιαφέρουν, αλλά μονάχα η καρέκλα που 
δεν έχουν».

Λάδι στη φωτιά
Οι κατηγορίες από την ανακοίνωση των εργαζόμε-

νων στον δήμο Πάρου δεν απαντήθηκαν στην ανα-
κοίνωση του συνδυασμού του κ. Κωβαίου και έτσι 
απάντηση έδωσε από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο 
αντιδήμαρχος Παροικιάς, Παν. Κεμπάμπης.

Ο κ. Κεμπάμπης απαντώντας στο ΣΕΟΤΑΠΑ υποστή-
ριξε:

«Έως τώρα δεν έχετε καταλάβει ή δε θέλετε να 
καταλάβετε, ότι εγώ ο Πάνος Κεμπάμπης δεν είμαι 
πολιτικός και πόσο μάλλον άρχοντας. Συμφωνώ με 
το «αδαής αλλά όπως έχει πει ο κ. Ροκονίδας στα 60 
μου ανακάλυψα τον δήμο, έτσι τώρα μαθαίνω. Άρχισα 
τώρα γιατί αγανάκτησα με την αδιαφορία του δήμου 
για την Παροικιά, τόσα χρόνια με τη διαχείριση από 
πολιτικούς άρχοντες ενημερωμένους και όχι αδαείς, 
με εμπειρία έως 25 χρόνια.

Εγώ δεν έταξα, δεν υποσχέθηκα, δεν έβγαλα ξύλι-
νους λόγους δε ζήτησα ψήφο από κανένα και όμως, 
ο κόσμος της Πάρου με ψήφισε και με εξέλεξε στη 
σειρά που βγήκα, και ακόμη δεν έχετε καταλάβει για-
τί. Με εξέλεξε για να είμαι η φωνή του, όχι πολιτική, 
ξύλινη, μπερδεμένη, αλλά απλή σαν τη δικιά του. Κυ-
κλοφορώ στο νησί και συζητώ, ακούω, βλέπω, και θα 
απογοήτευα αυτούς που με ψήφισαν εάν δεν μίλαγα, 
εάν έκανα γάργαρα όπως άλλοι. Λέω τα αυτονόητα 
στο δημοτικό συμβούλιο, μπροστά στις κάμερες και 
στα μικρόφωνα και όχι από πίσω. Ενοχλήστε;

Όπως είχα πει στη συνέλευση Παροικιάς που κάλε-
σε η κοινότητα τον Σεπτέμβρη στον «Αρχίλοχο», ένας 
λόγος μη επίλυσης των προβλημάτων, είναι και η αδι-
αφορία, η άρνηση μέχρι και υπονόμευση από μερίδα 
δημοτικών υπάλληλων, όχι όλοι και οι ίδιοι οι υπάλ-
ληλοι ξέρουν ποιοι είναι.

Μπερδεύεστε και λέτε ότι είμαι πολιτικός προϊστά-
μενος -διπλό σφάλμα- των υπηρεσιών που κατηγο-
ρώ. Είμαι προϊστάμενος στο τμήμα Υγείας με στάνταρ 
εργασία, από υπουργείο Υγείας, υγειονομική περιφέ-
ρεια, υγιείς πόλεις, τμήμα υπερστελεχωμένο, σε αντί-
θεση με άλλα τμήματα όπως τεχνική και οικονομική 
υπηρεσία, με πιο επίπονη και πολλαπλή σε όγκο ερ-
γασία απ’ ότι η υπηρεσία της οποίας προΐσταμαι και 
τυγχάνει να είναι το ΔΣ του ΣΕΟΤΑΠΑ.

Λοιπόν ο σκοπός μου δεν είναι να σας τρομάξω 
αλλά να δουλέψετε για την Πάρο, αν όχι, αφήστε του-
λάχιστον αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν το νησί 
και από αλλότρια καθήκοντα τα οποία δεν είναι μόνο 
γραφεία, αλλά στο δρόμο, χτίζοντας, διορθώνοντας 
ηλεκτρολογικά προβλήματα, καθαρίζοντας και εξωτε-
ρικούς χώρους και όχι μόνο καθαρίστρια εσωτερικών 
χώρων. Άκουσον-άκουσον.

Αν λοιπόν δε θέλετε να μιλάω στο δημοτικό συμ-
βούλιο, μπροστά σε κάμερες και σε μικρόφωνα, κά-
νετε ότι ζητάει ο κόσμος, η κοινότητα και εγώ σαν 
χωρικός της Παροικιάς.

ΥΣ Αριστοφάνη Επάκτιε ψάχνουμε τεμπέλη. Είσαι;».

Το θέμα της εβδομάδας
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Ολική απάντηση της αντιπολίτευσης
Με ένα δελτίο Τύπου το βράδυ της Κυριακής 24/5/20 

-που παρόμοιο δεν είχε εκδώσει ποτέ στο παρελθόν η 
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου- δόθηκε στη δημοσιό-
τητα μία ανακοίνωση που θυμίζει εφ’ όλης απάντηση 
για τα πεπραγμένα της δημοτικής πλειοψηφίας κατά 
τη θητεία της νέας της διοίκησης μετά τις εκλογές του 
Μαΐου 2019.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει ως 
εξής:

«Φταίει ο γάιδαρος και βαράνε το σαμάρι…
Δυστυχώς για το νησί μας και ευτυχώς για τους 

159 πολίτες που έκριναν το εκλογικό αποτέλεσμα 
στις δημοτικές εκλογές, δεν υπήρξε η δυνατότητα να 
ακουστεί το τι ειπώθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Είναι σίγουρο ότι θα έχαναν τον ύπνο τους 
από τις τύψεις!

Ο ένας Αντιδήμαρχος (Π. Κεμπάμπης) κατηγορούσε 
τον δήμαρχο για την κατάντια της Παροικιάς αλλά και 
την αντιπολίτευση γιατί ελέγχει την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου!, όπως είπε, πηγαίνοντάς μας πίσω στις 
εποχές των «φακέλων» και των πολιτικών φρονημά-
των.

Ο άλλος Αντιδήμαρχος (Η. Κουντρομιχάλης), αυτός 
ντε, που βγάζει και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για 
πως θα γίνονται τα τεστ για τον κορονοϊό στην Πάρο, 
αποκάλεσε ρουφιάνους και τοποτηρητές υπαλλή-
λους του Δήμου, γιατί οι πομπές των «αρχόντων», τα 
ρουσφέτια, οι εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο παίρ-
νουν φως και δε μένουν επτασφράγιστα μυστικά στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο. 

Οπαδοί της θεωρίας «η επίθεση είναι η καλύτερη 
άμυνα» και του «πες, πες ψέματα όλο και κάτι θα μεί-
νει», επιχειρούν την απραξία, την αδυναμία και την 
ανικανότητα τους να τη μεταφέρουν στην αντιπολί-
τευση λες και εκείνη έχει τη πλειοψηφία για να παίρ-
νονται αποφάσεις, λες και εκείνη διοικεί.

• Αυτοί που με την ανευθυνότητά τους έχουν δημι-

ουργήσει μια υγειονομική βόμβα με ένα ΧΥΤΑ που δεν 
έχει άλλο χώρο ταφής και που, αν αντέξει φέτος θα 
οφείλεται στους μειωμένους όγκους απορριμμάτων 
λόγω πανδημίας.

• Αυτοί που σαν λύση για το μέλλον της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων προωθούν τη λύση της 
καύσης και τις «μπίζνες» της συνδιαχείρισης με τους 
εργολάβους «εις υγεία των κορόιδων» που θα φορ-
τωθούν τα βάρη των δημοτικών τελών.

• Αυτοί που έχουν μετατρέψει σε χωματερές το 
Ζευλάκι, το σταθμό μεταφόρτωσης στη Νάουσα και 
σαν τους κλέφτες ρίχνουν σύμμικτα απορρίμματα 
στις λακκούβες των λατομείων στο Μαράθι.

• Αυτοί που θα έπρεπε να ευχαριστούν το λειψό 
προσωπικό του δήμου που βγάζει τη διπλάσια δου-
λειά λόγω έλλειψης προσωπικού, να το στηρίζουν 
διεκδικώντας την κάλυψη των κενών και που με κάθε 
ευκαιρία το απαξιώνουν με τα λεγόμενα τους.

• Αυτοί που έχουν μάθει να σκύβουν μόνο, μπροστά 
στην κεντρική εξουσία και να μη διεκδικούν για το 
τόπο τους.

• Αυτοί που τόσους μήνες και τόσα χρόνια δεν 
έχουν πάρει μια απόφαση παρά τις επανειλημμένες 
προσπάθειες μας, για βελτίωση του κυκλοφοριακού 
στη Παροικιά, την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρο-
νισμό του συστήματος συλλογής απορριμμάτων στις 
σημερινές συνθήκες.

• Αυτοί που όλο το χειμώνα δεν έκαναν τίποτα για 
καλύτερη αξιοποίηση και διαγράμμιση των υπαρ-
χόντων χώρων στάθμευσης, δεν προώθησαν καμιά 
κυκλοφοριακή ρύθμιση παρά τις συνεχείς αναφορές 
μας και τις επανειλημμένες δεσμεύσεις τους.

• Αυτοί που με την συμπεριφορά και την τακτική 
τους καταδικάζουν τη Νάουσα να μη διαθέτει χώρο 
στάθμευσης.

• Αυτοί που έφτασε καλοκαίρι και τώρα ψάχνονται 
τι θα κάνουν με χώρους στάθμευσης, αγνοώντας το 
πώς παίρνονται αποφάσεις, γιατί πιστεύουν ότι η 

αμάθεια μπορεί να ξεπερνά τις διαδικασίες. Όταν και 
όπως εκείνοι θέλουν. 

• Αυτοί που θεωρούν ότι η αυθαιρεσία είναι «προ-
νόμιο» των αιρετών.

• Αυτοί που φέρνουν νέα ήθη και έθιμα καταργώ-
ντας τις διαδικασίες σύγκλησης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και τον κανονισμό του.

• Αυτοί που κατόρθωσαν το πάλαι ποτέ καθαρότε-
ρο νησί των Κυκλάδων μέσα σε έξι χρόνια να το μετα-
τρέψουν χειμώνα – καλοκαίρι με ή χωρίς προσωπικό 
σε απέραντο σκουπιδότοπο.

• Αυτοί που μετά από οκτώ μήνες αδυνατούν να 
διώξουν τα φυτικά υπολείμματα από το αγροκήπιο 
της Παροικιάς με ορατό το ενδεχόμενο μιας πυρκα-
γιάς στο κέντρο της πόλης.

• Αυτοί που απαξίωσαν και απαξιώνουν εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ που δαπανήθηκαν για μηχανήμα-
τα, σάρωθρα, ηλεκτρικές σκούπες, αυτοκίνητα που 
βρίσκονται παρατημένα, εκτεθειμένα στις καιρικές 
συνθήκες και χαλασμένα.

• Αυτοί που δυόμισι χρόνια δεν έχουν πλύνει ούτε 
ένα κάδο γιατί το πλυστικό των κάδων είναι χαλασμέ-
νο και μετά από τις συνεχείς αναφορές μας αποφάσι-
σαν να το στείλουν στην Αθήνα για επισκευή.

• Αυτοί που έχουν βρει στις εργολαβίες δεκάδων 
χιλιάδων ευρώ το «φάρμακο» της δικής τους ανικα-
νότητας, γιατί θεωρούν ότι «λεφτά υπάρχουν», αφού 
πληρώνουν οι δημότες και «μοιράζουν» απλόχερα ερ-
γολαβίες με κάθε ευκαιρία. 

• Αυτοί που έχουν «ικανότητα στη διοίκηση» και 
ένα έγγραφο από το ισόγειο του Δημαρχείου για να 
πάει στο όροφο θέλει δυο μήνες!

• Αυτοί που με την ανευθυνότητά τους εξόργισαν 
Έλληνες και αλλοδαπούς  επισκέπτες του νησιού μας 
με τα WE…YOU…ALL

• Αυτοί που το ίδιο ανεύθυνα καλλιεργούν το αί-
σθημα ασφάλειας που δεν υπάρχει στην νέα πραγμα-
τικότητα, όχι γιατί το λέμε εμείς αλλά οι ειδικοί.

• Αυτοί που επιχειρούν να καρπωθούν επικοινω-
νιακά κάθε προσφορά για την ενίσχυση των δομών 
υγείας στο νησί μας αλλά δεν ορθώνουν το ανάστημα 
τους για να διεκδικήσουν αυτά που οφείλει να παρέ-
χει η πολιτεία στην δημόσια υγεία. 

• Αυτοί που πανηγυρίζουν και θεωρούν «επανά-
σταση» γιατί έβαψαν καθυστερημένα το πλακόστρω-
το του Αγ. Νικολάου.

Αυτοί που… Αυτοί που… Αυτοί που… Αυτοί που… 
Αυτοί που…

Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν το δικό τους 
έργο κρίνεται, το δικό τους όραμα για τον τόπο, η δική 
τους πολιτική να λύνουν προβλήματα και να δίνουν 
απαντήσεις και όχι η ικανότητά τους να αντιπολιτεύο-
νται την αντιπολίτευση.

Το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή και αποτελεί 
τη δική μας δέσμευση απέναντι στον παριανό λαό. 
Όπου συμφωνούμε θα στηρίζουμε, όπου διαφωνούμε 
και οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής αντιστρατεύο-
νται κατά την άποψη μας τα συμφέροντα της μεγάλης 
πλειοψηφίας των παριανών, θα είμαστε απέναντι και 
θα πορεύονται μόνοι τους. Έχουν άλλωστε την πλει-
οψηφία.

Η ευθύνη του δημάρχου μπροστά στο λαϊ-
κισμό συνεργατών του που εκτός των άλλων, 
«κλείνουν το μάτι» σε ακροδεξιές συμπεριφορές 
και αντιλήψεις είναι τεράστια. Είναι υπόλογος 
στο παριανό λαό γιατί τους υιοθετεί με τη στάση 
του».

Το θέμα της εβδομάδας




