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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 528

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

Φαντάσματα  
και Νεράιδες

 Φάντασμα ονομάζει ο λαός άυλα πλάσματα της 
φαντασίας του, που νομίζει ότι βλέπει κατά τη νύχτα. 
Κατά τη λαϊκή αντίληψη αυτοί που έχουν τη δύναμη 
να ακούσουν και να βλέπουν φαντάσματα, νεράιδες, 
κ.α. τα οποία δεν τα βλέπουν οι άλλοι, είναι οι αλα-
φροΐσκιωτοι.

Τα φαντάσματα ασκούν ιδιαίτερη επίδραση στη φα-
ντασία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, ακόμα και 
αυτοί που δεν τα παραδέχονται δεν κατορθώνουν να 
μείνουν ανεπηρέαστοι. Ο λαός πιστεύει ότι τα φαντά-
σματα είναι ψυχές ανθρώπων που θανατώθηκαν βίαια 
ή ψυχές κολασμένων, οι οποίες συνηθίζουν να συχνά-
ζουν σε τόπους όπου βασανίστηκαν. Στην αντίληψη 
αυτή οφείλεται και η ονομασία «στοιχειωμένο σπίτι, 
πύργος, κλπ». 

Αν γυρίσουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι κάθε στε-
νό, κάθε γειτονιά είχε το δικό του φάντασμα. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά ήταν δημιουργήματα ορισμένων 
ατόμων, τα οποία με τη διάδοση για κάποιο φάντα-
σμα, έκαναν άνετα τη δουλεία τους. Η συνήθεια κά-
ποιων γονιών που φόβιζαν τα παιδιά με φαντάσματα 
και μπαμπούλες, επιδρούσε ψυχολογικά. Οι διαδόσεις 
περί φαντασμάτων βοηθούσε στο λαθρεμπόριο, στις 
κλεψιές, στους λαθραίους έρωτες, κ.α. Αγαπημένα ση-
μεία εμφάνισης των φαντασμάτων ήταν τα σταυρο-
δρόμια, τα βόλτα, οι καμάρες, οι πηγές νερού και άλλα 
σημεία που εξυπηρετούσαν. 

Όλα εκείνα τα φαντάσματα που κυκλοφορούσαν 
εκείνα τα χρόνια, σήμερα δεν ακούγονται, δεν εμφα-
νίζονται πια, γιατί πολύ απλά υπάρχει άπλετος φωτι-
σμός και αλλαγή στις συνθήκες της ζωής μας. Τότε με 
την έλλειψη του φωτισμού, έπεφταν για ύπνο νωρίς, 
ξυπνούσαν νωρίς και μερικοί πήγαιναν στις δουλείες 
τους όπως ο ψαράς, ο αγρότης, άμα όμως ήταν αλα-
φροΐσκιωτοι όλο κάτι έβλεπαν. 

Άκουγες λοιπόν για τη γουρούνα με τις αλυσίδες, 
για τη γουρούνα με τα δώδεκα γουρουνάκια, για μαύ-
ρη γάτα, για το μαύρο σκύλο, για τα δεκατρία μαύρα 
σκυλιά, για το σκύλο τον κοντοούρικο,  για το δαμα-

λάκι, για γαϊδούρες, για τη κλωσσού με τα δώδεκα 
κλωσσόπουλα, για ψαλμωδίες, για τη μαυροφορεμένη 
γυναίκα, για τη γριά με τη ρόκα, για τοίχους που γκρε-
μίζονται και φυσικά δεν έλειπε κι ο αράπης.

Υπήρχαν και οι Νεράιδες, οι θυγατέρες του Νηρέα 
στην αρχαιότητα, οι νύμφες των νερών, που καλούνται 
και ως Αερικά, Καλές Κυράδες, Καλομοίρες, Νύμφες, 
ακόμα και Ξωτικά στη λαϊκή μας παράδοση. Ο λαός 
μας τις θεωρεί ως γυναίκες εξαίρετου κάλλους και 
ομορφιάς, με μακριά μαλλιά, με κάτασπρη σάρκα που 
φεγγοβολά στο σκοτάδι και το διασπά, ντυμένες με 
άσπρο αραχνοΰφαντο πέπλο. Δεν είναι ορατές όμως 
απ’ όλους τους ανθρώπους, παρά μόνον απ’ τους 
«αλαφροΐσκιωτους» και τους «Σαββατογεννημένους».

Ζουν κοντά στη φύση, ιδιαίτερα όμως τους αρέσουν 
τα μέρη με πολλά νερά, δροσιά, δέντρα και λουλούδια. 
Το καλοκαίρι τους αρέσει πολύ να πηγαίνουν στ’ αλώ-
νι, όπου αλωνίζουν οι αγρότες και να τους πειράζουν. 
Οι Νεράιδες έχουν και άνδρες αλλά δεν τους αγαπά-
νε και τόσο πολύ. Όταν θα γεννήσουν το παιδί τους, 
τους ξεχνάνε. Ορισμένες μέρες έχουν και κακίες μέσα 
τους. Ενώ θέλουν να κάνουν καλό, έχει φορές που 
θέλουν να κάνουν κακό, κάνοντας τον άνθρωπο νε-
ραϊδοπαρμένο. Αγαπούν ιδιαίτερα το χορό, τη μουσική 
και τα τραγούδια και είναι ιδιαίτερα προκλητικές την 
ώρα του χορού τους. Κυριολεκτικά, εκείνη την ώρα, 
μαγεύουν τον περαστικό, μαγνητίζοντας το βλέμμα και 
το μυαλό του. Χορεύουν κυκλικά, τους λεγόμενους νε-
ραϊδόκυκλους. 

Οι ώρες που κυρίως παρουσιάζονται οι νεράιδες εί-
ναι το μεσονύκτιο και το «γάργαρο» του μεσημεριού. 
Λένε ότι όποιος ξεδιψάσει από τις πηγές που κατοι-
κούν οι νύμφες δεν τον αγγίζει ποτέ ξανά η λύπη. Λένε 
ακόμα ότι όποιος μάθει το μυστικό από τις καλές κυ-
ράδες, γίνεται πάλι παιδί και ότι όποιος κλέψει τα ξόρ-
κια από τις νεράιδες γίνεται αιώνια σοφός! Ο μόνος 
τρόπος, να κάνει κανείς δική του μια Νεράιδα είναι 
να της κλέψεις το μαντήλι, αλλά με το πέρασμα των 
χρόνων θα θέλει πίσω το μαντήλι της, που θα την κα-
ταστήσει και πάλι ελεύθερη. Υπάρχουν και οι άσχημες 
Νεράιδες, που είναι πάντα μαυροντυμένες, κακές και 
κατοικούν σε σκοτεινά μέρη και στις χαράδρες. 

Ακόμη παρουσιάζονται με μορφή ανεμοστρόβιλου. 
Τότε λέγονται «αγερικά» διότι πιστεύουν ότι όταν σε 
καιρό νηνεμίας ξεσπάει απότομα ανεμοστρόβιλος 
περνούν νεράιδες. Τότε κάμνουν τρεις φορές το ση-
μείο του σταυρού ή αγιάζουν με αγιασμό για να διαλύ-
σουν τη θύελλα που ξέσπασε. Φοβούνται τους ιερείς 
και διώχνονται με τα εικονίσματα, τον αγιασμό, τα φυ-
λαχτά, τις προσευχές.

Σε όλο τον κόσμο ήταν πάντα σύμβολο ομορφιάς, 
της μαγείας και της τύχης. 

Πηγές: (συλλογή Όθωνα Κάπαρη, αρχείο Χριστό-
δουλου Μαούνη, «Μύθοι του Κόσμου», της Μαρίας 
Καμιτσάκη)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη Δημήτριος 

Μπελδέκος
 Ο δάσκαλος Δημήτριος Μπελδέκος γεννήθη-

κε το 1914 στο χωριό Άγιος Πέτρος Κινουρίας 
της Αρκαδίας. Σπούδασε στην παιδαγωγική ακα-
δημία της Τρίπολης και διορίστηκε το 1932 ως 
δάσκαλος, σε χωριό της ορεινής Αρκαδίας και 
αργότερα στο χωριό του.

Παντρεύτηκε την Ειρήνη Τσαγκάρη και απέκτη-
σαν δυο παιδιά, τον Ανδρέα, γιατρό ορθοπεδικό, 
διευθυντή της ΣΤ’ ορθοπεδικής κλινικής του ΚΑΤ 
και τη Μαρία, πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας. 

Το 1945 μετατέθηκε στη Νάξο για τρία χρόνια 
και μετά ήρθε στην Πάρο, στην οποία παρέμεινε 
επί δώδεκα χρόνια. Αρχικά δίδαξε στο δημοτικό 
σχολείο (κτίριο Συγγρού), μέχρι που ιδρύθηκε το 
Β’ δημοτικό σχολείο της Παροικιάς, στο οποίο 
ορίστηκε διευθυντής. Η θητεία του στα σχολεία 
της Πάρου ήταν πετυχημένη, από αυτόν τον χα-
ρισματικό δάσκαλο. Με τις πρωτοποριακές του 
ιδέες, έβαλε σε εφαρμογή το παιδαγωγικό αξί-
ωμα, σύμφωνα με το οποίο η διδασκαλία είναι 
ένα από τα μέσα της αγωγής, χωρίς αποκλει-
στικό σκοπό την παροχή γνώσεων. Γεννημένος 
παιδαγωγός, τόλμησε αυτό που δεν τολμούσαν 
οι συνάδελφοι του, τη δύσκολη εκείνη εποχή τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, εφαρμόζοντας νέες 
μεθόδους διδασκαλίας, όπως το «σχολείο εργα-
σίας». 

Οργάνωσε για πρώτη φορά τις «Μαθητικές 
Κοινότητες» και τους «Μαθητικούς Συνεταιρι-
σμούς». Καθοδηγητής και σύμβουλος των νεώ-
τερων συναδέλφων του, ίδρυσε τον Διδασκαλικό 
Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, στον οποίο έδωσε 
το όνομα του πρωτοπόρου παριανού δασκάλου 
Παναγιώτη Καλλίερου και έγινε ο πρώτος πρόε-
δρος του. Οργάνωνε παιδαγωγικά συνέδρια για 
τους συναδέλφους του, οι οποίοι ωφελήθηκαν 
πολύ. 

Αγαπούσε την Πάρο και τη θεωρούσε δεύτερη 
παρτίδα του, μεταδίδοντας την αγάπη αυτή και 
στην οικογένεια του. Το 1960 αναγκάστηκε να 
μετατεθεί στην Αθήνα για τις σπουδές των παι-
διών του. Το 1968 συνταξιοδοτήθηκε, αλλά για 
δέκα χρόνια ακόμα προσέφερε τη σοφία του σε 
ιδιωτικά σχολεία. Στα 89 χρόνια, στις 17 Ιουνίου 
2003, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.     

Πηγές: «Αναμνήσεις ενός Παριανού»
Η οδός ξεκινάει από την οδό  «Αριστείδη Κυ-

πριανού», έως την οδό «Αγίας Θεοκτίστης».

 Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Η «Κιβωτός» 
σε Πάρο – 
Αντίπαρο

Σύμφωνα με τον π. Στυλιανό Μπιζά η χαριτωμένη 

συντροφιά με τα παιδιά από την «Κιβωτό του κόσμου», 

θα επισκεφτούν και πάλι τα νησιά μας από 25/5 έως 

2/7/2020.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον π. Στυλιανό Μπι-

ζά, «[…] Και πράγματι, είναι δύσκολος ο καιρός. Είναι 

δύσκολες οι συνθήκες για όλο τον κόσμο. Αβέβαιο 

το αύριο. Κανείς δε ξέρει τι θα ξημερώσει. Πράγμα-

τι οι καρδιές μας είναι ματωμένες. Αλλά το φάρμακο 

για όλες τις πληγές, είναι η αγάπη. Η αγάπη που δε 

γνωρίζει καραντίνες. Η αγάπη που δεν ιχνηλατείται 

εύκολα αν δεν τη γνωρίσεις. Γιατί ο ιός της αγάπης 

κολλάει πολύ εύκολα, διασπείρεται ακόμα περισσότε-

ρο και δεν χρειάζεται νοσηλεία για τη θεραπεία του. 

Έτσι λοιπόν και σε εμάς. Αυτός ο «ιός της αγάπης» 

έχει μείνει πέντε χρόνια τώρα στα νησιά μας και δε 

θέλουμε να φύγει!».

Στη συνέχεια ο π. Στυλιανός ανέφερε: «[…] Οι Νε-

ανικές Συντροφιές της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 

μαζί με την ομάδα «Αλυσίδα αγάπης για την Κιβωτό», 

για άλλη μία χρονιά έχουν τη μεγάλη χαρά να σας 

ανακοινώσουν ότι θα φιλοξενήσουν και πάλι στα νη-

σιά μας μία ομάδα παιδιών από την Κιβωτό του Κό-

σμου.

Μπορεί λόγω της πρόωρης έναρξης των μαθημά-

των τον Σεπτέμβριο να μην μπορούμε να φιλοξενή-

σουμε και δεύτερη ομάδα, αλλά παρ όλες τις αντί-

ξοες συνθήκες που επικρατούν, με μόνο σύμμαχο τη 

θέληση και την αγάπη, αλλά και την εμπιστοσύνη για 

άλλη μία χρονιά του π. Αντωνίου και των υπευθύνων 

της Κιβωτού, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 
μία ομάδα 25 περίπου παιδιών μαζί με τους παιδαγω-
γούς τους, από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου. 
Μπορεί να μη δώσαμε τις λαμπάδες που υπολογίζα-
με και τις οποίες δίναμε κάθε χρόνο, αλλά αυτές που 
καταφέραμε και δώσαμε σε όλες και όλους εσάς που 
πραγματικά θέλατε να πάρετε, ήταν αρκετές για να 
ανάψουν μία τεράστια φλόγα αγάπης. Το Φως της 
Αγάπης σας!

Με σύμμαχό μας πάντα το ξενοδοχείο «ΑΙΓΑΙΟΝ» 
και το «ANEMOMYLOS TRAVEL», ξεκινάμε από σή-
μερα κιόλας να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε το 
πρόγραμμα των «επίσημων καλεσμένων» μας, για το 
καλοκαίρι του 2020.

Είμαστε σίγουροι ότι με την προσφορά όλων σας, 
θα εξασφαλίσουμε και ό,τι άλλο απαιτείται, από τα 
γεύματα των παιδιών, τη μεταφορά τους, τις δραστη-
ριότητές τους, τα δωράκια και τις πολλές εκπλήξεις 
που ήδη ετοιμάζουμε, ώστε και τη φετινή χρονιά, τα 
παιδιά να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από 
τα νησιά μας. Κάθε προσφορά, όπως και κάθε ιδέα 
και πρότασή σας είναι ευπρόσδεκτη, ώστε να εμπλου-
τίσουμε το πρόγραμμα των παιδιών αυτές τις ημέ-
ρες. Όσες ή όσοι ενδιαφέρεστε για να βοηθήσετε και 
εσείς σε αυτή τη δράση αγάπης, με όποιο τρόπο και 
αν επιθυμείτε, ξέρετε πλέον που θα μας βρείτε».

Τοπικές ειδήσεις

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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ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Ε.Ε
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ κ ΥΙΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΕΙΣ

ΤΗΛ/FAX: 22840 52897
EMAIL: kontogiorgisp@gmail.com

MOBILE: 6936842451 / 6984896795

Μεταφορικό 
Ισοδύναμο

Ερώτηση, προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέθεσε ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός, με θέμα τη μεγάλη καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην έναρξη των διαδικασιών για την πληρωμή στις νησιωτικές επι-
χειρήσεις των χρωστούμενων για τα μεταφορικά τους έξοδα. 

Ο κ. Σαντορινιός, στην ερώτησή του, ζητά απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό 
σχετικά με τους λόγους αυτής της απαράδεκτης καθυστέρησης, που συμβάλει στην 
οικονομική ασφυξία των νησιωτικών επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, ρωτά το υπουργείο για το πότε προβλέπεται να βγει η ΚΥΑ και η 
πρόσκληση, ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες και οι νησιώτες επιχειρηματίες να 
πιστωθούν τα χρήματα που δικαιούνται μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ενώ, 
πιέζει μέσω ερωτημάτων του να κάνει δεκτή η κυβέρνηση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
για προκαταβολή στις επιχειρήσεις του 80% του κόστους μεταφοράς.  

Στόχος είναι η 
εξαφάνισή μας;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κύκλος», με 
επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και εμπλεκόμενα υπουργεία με την οικονομία 
και τον τουρισμό, διαμαρτύρεται για την αντιμετώπιση που έχει ο κλάδος τους από 
την πολιτεία.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί
Διαμαρτυρόμαστε για την απαράδεκτη και άνιση αντιμετώπιση των επιχειρημα-

τιών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, έναντι των κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων και κυρίως έναντι των ιδιωτών που έχουν τουριστικά καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης ή και αστικής ολιγοήμερης μίσθωσης.

Τα καταλύματα μας έχουν κλείσει υποχρεωτικά για προληπτικούς λόγους δη-
μόσιας υγείας από 15.3.2020 έως και 15.6.2020. Ενώ τα ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας άνοιξαν 1/6/20, τα αντίστοιχα ενοικιαζόμενα δωμάτια μένουν κλειστά. 
Ποια διαφορά έχει ένα αστικό ξενοδοχείο συνεχούς λειτουργίας δυναμικότητας 
μερικών δωματίων, κατηγορίας 2 αστέρων με ένα κατάλυμα ενοικιαζομένων δω-
ματίων ίδιας δυναμικότητας συνεχούς λειτουργίας ώστε το πρώτο να επιτρέπεται 
πλέον να λειτουργεί, ενώ το δεύτερο απαγορεύεται; Ενώ τα καταλύματα μας είναι 
κλειστά επί τρεις μήνες, δεκάδες χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 
όλη την Ελλάδα λειτουργούν κανονικά, χωρίς ανταγωνισμό!, χωρίς καμία υγειονο-
μική δέσμευση ή πρωτόκολλο ή ασφάλεια για τον πελάτη, λες και έχουν… κορω-
νοανοσία!

Αν ο στόχος της κυβέρνησης είναι η εξαφάνιση του κλάδου των επιχειρήσεων 
ενοικιαζομένων δωματίων, τουλάχιστον πείτε το ευθέως, ώστε να μετατρέψουμε 
τα καταλύματα μας σε αστικές μισθώσεις, να ξεμπερδεύουμε μια και καλή. Θα γλυ-
τώσουμε από ΦΠΑ, από πυρασφάλειες, από φόρο διαμονής, από γραφειοκρατίες, 
από ελέγχους υπηρεσιών, από τέλη παρεπιδημούντων, από ΙΚΑ, από ΟΑΕΕ, από 
πρωτόκολλα για πισίνες και για κυλικεία-πρωινά, από υγειονομικό πρωτόκολλο, 
από λεγιονέλες, από… από… από… τελειωμό δεν έχουν οι υποχρεώσεις…».

Τέλος το κτήριο της 
Αγροτικής;

Η απόφαση του πολυμελούς 
πρωτοδικείου Σύρου δε δικαίω-
σε τον δήμο Πάρου, όσο αφορά 
τη διεκδίκηση του κτιρίου της 
πρώην ΑΤΕ.

Η μη έγκαιρη και θεμελιωμένη 
διεκδίκηση επιστροφής του ακι-
νήτου από το 2012 όταν η ΑΤΕ 
από κρατικός φορέας  στήριξης 
του πρωτογενή φορέα μετα-
τράπηκε ουσιαστικά σε ιδιωτική 
τράπεζα και κινήθηκε ως ιδιο-
κτήτης του ακινήτου έβαλε σε 

νομικές περιπέτειες τον δήμο, όπως αποδεικνύεται  σήμερα.
Ο όρος άρσης της δωρεάς σε περίπτωση κατάργησης του καταστήματος και του 

χαρακτήρα του δεν αξιοποιήθηκε εξ αρχής, παρόλο που κατά καιρούς δημοτικοί 
σύμβουλοι επανέφεραν επιτακτικά το θέμα του ακινήτου και της επιχειρηματολογίας 
που θεμελίωνε τη διεκδίκησή του. 

Με καθυστέρηση ετών (2016) αποφασίστηκε η δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου. 
Παράλληλα ο δήμος έκανε μετεγγραφή (!) του ακινήτου. Παρ’ όλες τις προεκλογικές 
εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι όλα... είναι σχεδόν τελειωμένα και τεκμηριωμένα, 
η απόφαση του δικαστηρίου δυστυχώς διαψεύδει τη δημοτική αρχή.

Επί της ουσίας λοιπόν, η καθυστέρηση χρεώνεται και πληρώνεται...   
Στο επόμενο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» αναλυτικό ρεπορτάζ.

Πεζοδρόμηση
Από την 1η Ιουνίου 2020 ισχύει η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου «Γ. Πά-

ριος» στην Παροικιά, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως το «Μπουνταράκι» και από ώρα 
19.00 έως 07.00 της επομένης.

Επίσης, στις πλατείες «Μαντώ Μαυρογένους» και «Αλυγαριά», δεν επιτρέπεται 
η είσοδος παντός τροχοφόρου όλο το 24ωρο, παρά μόνο σε υπηρεσιακά οχήματα. 
Το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων του οικισμού και των πλατειών παρα-
μένει από 06.00 έως και 09.00 και 14.00 έως 17.00 καθημερινά.

Όσοι εκ των πολιτών, επαγγελματιών και υπηρεσιών είναι κάτοχοι τηλεχειριστηρί-
ου  ή κάρτας εισόδου στις πλατείες, καλούνται έως την 5/6/2020, να καταθέσουν 
αίτηση στον δήμο, για ανανέωση του κωδικού πρόσβασης, διότι  μετά την παρέλευ-
ση της παραπάνω ημερομηνίας ο μηχανισμός θα λειτουργεί με νέο κωδικό. Άτομα  
με ειδικές ανάγκες, πρέπει να προσκομίσουν τα κατά τον νόμο δικαιολογητικά, για 
ελεύθερη πρόσβαση.

Ειδήσεις
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Η επόμενη 
μέρα

Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας 
της πανδημίας του κορωναϊού έχουν επηρεάσει άμεσα 
τις ζωές όλων μας σε όλα τα επίπεδα και κυρίως αυτό 
της οικονομίας. 

Για τον παραπάνω λόγο το επιμελητήριο Κυκλά-
δων εμπλουτίζει και εξειδικεύει περισσότερο τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα και την online διαδραστική 
εκπαίδευση, τα οποία παρέχει δωρεάν σε όλους.

Οι ενότητες, με τις οποίες ξεκινά η εκπαίδευση ανα-
φέρονται παρακάτω, ενώ σχεδιάζονται και αναμένεται 
να ανακοινωθούν και άλλες στο αμέσως επόμενο δι-
άστημα:

Υγιεινή και Ασφάλεια: Πρακτικά θέματα που 
πρέπει να γνωρίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια, κλπ.) και 
των καταλυμάτων.

• Covid-19: Κανόνες υγιεινής & ασφάλειας τροφί-
μων και ποτών.

• Η λειτουργία των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης 
στις νέες συνθήκες.

• Covid-19: Κανόνες υγιεινής & ασφάλειας καταλυ-
μάτων.

• Η λειτουργία των καταλυμάτων στις νέες συνθή-
κες.

Τουρισμός:
• Οι νέες συνθήκες που καθορίζουν την επανεκκίνη-

ση του τουρισμού.
• Στρατηγικές Τουριστικών Επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση του νέου περιβάλλοντος.
• Νέες τεχνολογίες και τουρισμός στην περίοδο του 

Covid-19.
Ηλεκτρονικό εμπόριο: 
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο για αρχάριους: Εισαγωγή 

στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.
• Τεχνικές διαφήμισης, προβολής και προώθησης για 

όσους διαθέτουν ήδη e-shop.
Για την καλύτερη διεξαγωγή των παραπάνω εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων τηρώντας όλους τους 
απαραίτητους κανόνες ασφάλειας που επιβάλλουν οι 
νέες συνθήκες, το επιμελητήριο έχει ήδη εξασφαλίσει 
τη χρήση της πλατφόρμας τηλεπικοινωνίας Webex 
της εταιρείας Cisco για την εξ αποστάσεως σύγχρο-
νη συμμετοχή έως 1000 σημείων από τον προσωπικό 
τους υπολογιστή/smartphone/tablet. Η πλατφόρμα 
θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για την καλύ-
τερη και αμεσότερη επικοινωνία και έχει σαν στόχο 
να δώσει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να 
παρακολουθήσει κάθε ενημερωτική εκδήλωση, εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα ή εξειδικευμένο σεμινάριο που δι-
οργανώνει το επιμελητήριο.

Σημειώνουμε ότι το επιμελητήριο Κυκλάδων λει-
τουργεί ως ένα ψηφιακό επιμελητήριο πρωτοπορώ-
ντας εδώ και χρόνια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Ήδη από το 2008 λειτουργεί ένα σύγχρονο σύστημα 
τηλεδιάσκεψης που διασυνδέει τα γραφεία του σε 8 
νησιά (Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρος, Σαντορί-
νη, Σύρο, Τήνο), με δυνατότητα ταυτόχρονης οπτικοα-
κουστικής παρακολούθησης και ενεργούς συμμετοχής 
μέχρι 700 ατόμων. Στη δυναμική αυτή έχουν ήδη προ-
στεθεί και τα 1000 σημεία της πλατφόρμας webex, 
υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό των συμμετοχών.

Για τους παραπάνω λόγους μπορείτε να επισκεφθεί-
τε τον σύνδεσμο https://bit.ly/3ci3d84 νασυμπληρώ-
στε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα προκειμένου 
να επικοινωνήσει τα στελέχη του επιμελητηρίου μαζί 
σας για τα επόμενα βήματα και τις αναλυτικές οδηγίες.

Ενίσχυση 
των μικρο-
επιχειρήσεων

Με επιστολή το επιμελητήριο Κυκλάδων προς τα 
αρμόδια υπουργεία, την οποία (επιστολή) κοινοποίησε 
προς τους δήμους των Κυκλάδων, τους υπουργούς και 
τους επαγγελματικούς φορείς), ζητάει μέτρα στήριξης 
των εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές.

Στην επιστολή το επιμελητήριο Κυκλάδων υποστη-
ρίζει ότι «το στοίχημα για κάθε οικονομία θα είναι να 
εξασφαλίσει μια ελεγχόμενη πορεία εντός της ύφε-
σης, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, δείχνοντας 
κοινωνική ευαισθησία, δικαιοσύνη και ευελιξία», και 
αναφέρει μία σειρά λόγων:

«1. ο πληθυσμός των περισσότερων νησιών είναι 
ελάχιστος συνεπώς δεν μπορεί να στηρίξει τη λει-
τουργία τους

2. μειώνεται δραματικά κατά τη χειμερινή περίοδο 
συνεπώς δεν μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία τους

3. τα διακινούμενα είδη ή οι προσφερόμενες υπη-
ρεσίες, απευθύνονται σε επισκέπτες

4. η δραστηριότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τη λειτουργία των καταλυμάτων ή των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έτσι, α) επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουρ-
γία τους με διοικητική απόφαση αντιμετωπίζουν όλο 
αυτό το διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργώντας 
σε νησιά χωρίς επισκέπτες και β) επιχειρήσεις που 
ανεστάλη η λειτουργία τους και επαναλειτούργησαν 
βάσει του σχεδίου επανεκκίνησης, αντιμετωπίζουν 
τώρα το ίδιο πρόβλημα με τις πρώτες, αφού εξαρτώ-
νται ολοκληρωτικά από τον τουρισμό».

Ακόμα, στην επιστολή το επιμελητήριο Κυκλάδων 
ισχυρίζεται ότι ήδη, πολλές μονάδες, δηλώνουν ότι δε 
θα λειτουργήσουν και δεν έχουν καταχωρηθεί στις μη-
χανές αναζήτησης καταλυμάτων, και αυτές αποτελούν 
μέρος μόνο της αλυσιδωτής αντίδρασης που θα δη-
μιουργηθεί και καταλήγει ως εξής: «Θεωρούμε απα-
ραίτητο να ενταχθούν όσες από αυτές παρουσιάζουν 
μείωση του κύκλου εργασιών τους πάνω από 40%, 
στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την 
κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις του τουρισμού, προ-
κειμένου να στηριχθεί η προσπάθειά τους για επιβίω-
ση και διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Δημοτικό 
κοιμητήριο

Σε εφαρμογή της απόφασης του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου καλούνται οι πολίτες που ενδιαφέ-
ρονται για την φύλαξη των κυτίων με τα οστά των 
θανόντων συγγενών τους στο οστεοφυλάκιο της Πα-
ροικιάς, όπως προσέλθουν εντός εξαμήνου, ήτοι την 
30/11/2020 στο αρμόδιο γραφείο του δήμου Πάρου 
(τηλ. 22843 60176 κ. Αικατερίνη Βαζαίου). 

Σημειώνουμε ότι, για την αποσυμφόρηση του κοιμη-
τηρίου και την ορθότερη διαχείριση του (ταφές, εκτα-
φές και συντήρηση), μετά την πάροδο της εξάμηνης 
προθεσμίας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουρ-
γίας των κοιμητηρίων, ο δήμος Πάρου θα προβεί στην 
απόθεση των οστεοθηκών που δεν έχουν καταχωρη-
θεί στο χωνευτήριο, καθώς η διαχείρισή τους αντίκει-
ται στον κανονισμό αλλά είναι και πρακτικά αδύνατη.

Τέλος, καλούνται όσοι δεν είναι ταμειακά ενήμεροι, 
όπως προβούν στη διευθέτηση τελών οστεοφύλαξης 
παρελθόντων ετών (έτους 2019 και προγενεστέρων) 
μέχρι τις 30/11/2020. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα 
μπορούν να είναι χρήστες των οστεοφυλακίων, ενώ 
θα κινηθεί και η διαδικασία βεβαίωσης των σχετικών 
τελών.

Βιβλιοθήκη - 
Λειτουργία

Από την Τρίτη 2/6 άνοιξε και πάλι για το κοινό η 
δημοτική βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας». Όμως οι κανόνες 
λειτουργίας έχουν αλλάξει –λόγω της πανδημίας- και 
αυτοί είναι:

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού (που σας 

παρέχεται στον χώρο) είτε σε γυμνά χέρια είτε σε γά-
ντια

3. Με την είσοδο σας στον χώρο, αφήνουμε τις 
τσάντες μας στις καρέκλες δεξιά.

4. Τα βιβλία προς επιστροφή τα τοποθετούμε 
σε χάρτινο κουτί με την ένδειξη της ημέρας (π.χ. 
Δευτέρα) και στη συνέχεια απολυμαίνουμε τα χέρια 
μας.

5. Αφού έχουμε απολυμάνει τα χέρια και έχουμε 
αφήσει τις τσάντες εισερχόμαστε στον χώρο συλλο-
γής βιβλίων, στον οποίο ο χρόνος παραμονής μας 
δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

6. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στον χώρο εί-
ναι τα πέντε άτομα και οι εργαζόμενοι θα διευθε-
τούν τη ροή εισόδου και εξόδου.

Τέλος, απαγορεύεται η χρήση των αναγνω-
στηρίων και των υπολογιστών, ενώ οι υπηρεσίες 
θα παρέχοντα ανάλογα με την κρίση των υπεύθυνων.

Είδήσεις

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

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

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

Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά με την έκτακτη και δια περιφοράς σ υνεδρί-

αση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3-6-20, με θέμα:
«Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή 
του στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του υπό 
σύσταση ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδι-
κού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Νοτίου Αι-
γαίου Α.Ε Ο.Τ.Α», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

1. Για μια ακόμα φορά αναδεικνύονται τα προβλή-
ματα λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Η σχετική 
πρόσκληση του περιφερειάρχη έχει πρωτοκολληθεί 
στο Δήμο στις 22-5-2020 που ορίζει ημερομη-
νία συνέλευσης τις 5-6-20. Υπήρχε λοιπόν όλο το 
χρονικό περιθώριο σύγκλισης του Δημοτικού Συμβου-
λίου σε τακτική συνεδρίαση και όχι στο παρά πέντε.

2. Η πρόσκληση του Περιφερειάρχη είναι απαίτηση 
του νέου νόμου Ν 4685/20. Είναι γνωστό ότι πρόκει-
ται για ένα νόμο που «στήνει» το περιβάλλον στο τοίχο 
με κύριο μέλημα την εξασφάλιση της κερδοφορίας 
των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στις ΑΠΕ 
και τη διαχείριση των απορριμμάτων, καταπατώντας 
την όποια προστασία του περιβάλλοντος από προη-
γούμενους νόμους.

3. Εμείς διαφωνούμε με την λογική και τις στοχεύ-
σεις του Νόμου και είμαστε αντίθετοι ειδικότερα με το 
άρθρο 93 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για 

τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις 
νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου 
Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων καταρ-
γούνται οι νησιωτικοί ΦΟΔΣΑ, και δη-
μιουργούνται αντίστοιχοι Ειδικοί Δια-
βαθμικοί Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, 
ως Ανώνυμες Εταιρείες, υπό την 
πολιτική Διοίκηση των οικείων 
Περιφερειαρχών. Η διαφωνία μας με 

το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε 
με την λειτουργία του ΣΥΔΙΣΑΠΑ όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα, αφού και μέσα από αυτόν υπηρετήθηκε όλα 
τα προηγούμενα χρόνια η ιδιωτικοποιημένη λειτουρ-
γία όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.

4. Η ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία 
ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχει-
ρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση 
των απορριμμάτων και υπηρετεί την είσοδο ακόμη 
μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση 
και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέ-
του, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα αυξήσει ακόμη 
περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρι-
σης των απορριμμάτων , θα υποβαθμίσει περαιτέρω 
την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον και θα 
επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που είμαστε αντίθετοι στη 
συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης 
της ανακύκλωσης και των ΣΔΙΤ.

5. Από το νόμο προκύπτει:
α. Ότι η κυβέρνηση, όταν το κρίνει απαραίτητο, 

κρατάει για τον εαυτό της το δικαίωμα να εγκρίνει, 
επομένως και να διαμορφώνει κατά το δοκούν, με κοι-

νή υπουργική απόφαση, το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) που θα εκπονείται με 
ευθύνη των ΦΟΣΔΑ.

β. Αναλαμβάνει, επίσης, υπερεξουσίες μέσω του 
Υπουργού Περιβάλλοντος να «αποφασίζει και δι-
ατάζει» με την επίκληση «απρόβλεπτων καταστάσε-
ων» και «λόγων δηµοσίου συµφέροντος» τη λήψη «του 
οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου για την επίλυση 
του προβλήµατος», που προκύψει σχετικά με τη δια-
χείριση των απορριμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά και η 
«περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ 
έχει κορεστεί ή παύσει».

6. Με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει το-
ποθετηθεί συνολικά απέναντι στο νόμο και με την πο-
λιτική της όλα αυτά τα χρόνια να είναι απέναντι σε 
αυτό που εμείς θεωρούμε ότι εκφράζει τα συμφέρο-
ντα του παριανού λαού, δεν αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη να στηρίξουμε οποιοδήποτε πρόσωπο 
προταθεί από μέρους της Δημοτικής Αρχής για 
εκπρόσωπος και αναπληρωτής στη Γενική Συ-
νέλευση Μετόχων του υπό σύσταση ειδικού 
περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρι-
σης αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε Ο.Τ.Α. 

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΛΕΥ-
ΚΟ και στις δυο περιπτώσεις. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου

Τοπικές ειδήσεις

Το Studio265 ιδρύθηκε το 
2004 από μια ομάδα 
αρχιτεκτόνων και πολιτικών 
μηχανικών μετά από μια μακρά 
και επιτυχημένη συνεργασία.

Ο κύριος άξονας του έργου μας είναι η σχέση μεταξύ ανθρωπίνου 
και δομημένου χώρου, μαζί με την αρμονική ενσωμάτωση της 
δομής με το περιβάλλον.

Μερικοί από τους σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνουμε 
υπόψη από την πρώτη στιγμή της υλοποίησης του έργου είναι η 
λειτουργικότητα και η αισθητική: η προσοχή στις λεπτομέρειες, η 
επισκόπηση του concept, η μοναδικότητα του σχεδιασμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Οδός Παροικίας-Νάουσας 147 
Πάρος 844 00 – Ελλάδα
T: +30 22840 24331
F: +30 22840 25252
E: office.paros@studio265.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Υμηττού 265, Αθήνα 
116 31 – Ελλάδα
T: +30 210 7510466
F: +30 210 7510465
E: office.athens@studio265.gr

1. Άγουρος Άγγελος 
2. Βελέντζας Αθανάσιος
3. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
4. Βολοσυράκης 

Νικόλαος
5. Κεφάλας Φραγκίσκος
6. Μαούνη Φλώρα
7. Μαρινόπουλος 

Αθανάσιος

8. Πατέλης Άγγελος
9. Παυλάκης Ευστράτιος
10. Ροκονίδας 

Κωνσταντίνος 
11. Σιέττος Βασίλειος
12. Τριπολιτσιώτη-

Τσουνάκη Μαρία
13. Τσιγώνιας Νικόλαος
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Η συγκέντρωση της Πάρου
Η συγκέντρωση της Πάρου, που πραγματοποιήθηκε 

στον κεντρικό παραλιακό δρόμο «Γ. Πάριος», με αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες κατά διαστήματα (μέχρι μπου-
ρίνι ξέσπασε λίγο πριν τη λήξη της συγκέντρωσης), 
ήταν εντυπωσιακή.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το παρόν περίπου 
700 άτομα, που σε αναλογία πληθυσμού είναι 
σαν να συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα περίπου 
300.000 πολίτες(!) κάτι ανέφικτο δηλαδή για συ-
γκέντρωση με σαφές πολιτικό μήνυμα στον 21ο αιώνα!

Ακόμα, στην εκδήλωση της Παροικιάς, που έδωσε 
εντυπωσιακό παρόν η νεολαία του νησιού, μί-
λησαν ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Π.Ε. 
Πάρου, Κ. Μπιζάς, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδας, εκπρόσωπος της ιστο-
ρικής μονής Λογγοβάρδας, εκπρόσωποι φορέων του 
νησιού και 

Στις ομιλίες τους όλοι αναφέρθηκαν στην ευθύνη 
όλων των κυβερνήσεων που νομοθετούν αδιαφορώ-
ντας για την καταστροφή που θα γίνει στο παραδοσι-
ακό Κυκλαδικό τοπίο, της τουριστικής οικονομία των 
νησιών μας και την υποβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής μας.

Η Πάρος άνοιξε το δρόμο
Η Τήνος απέδειξε ότι ο λαός μπορεί να υπερασπί-

ζεται τα συμφέροντα του και να ανατρέπει το κλίμα 
του κυβερνητικού εκφοβισμού και της τρομοκρατίας, 
που υπερασπίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η 
εμπειρία της Τήνου αποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα έρ-
χεται όταν υπάρχει λαϊκή θέληση.

- Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την οριστική 
ανάκληση των αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί μας.

- Αγωνιζόμαστε για να προστατέψουμε το τόπο 
μας.

- Οργανώνουμε τον αγώνα μας ώστε να αποτρέ-
ψουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια μεταφοράς και 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας, και το 
δίκιο του λαού είναι Νόμος.

Ομιλίες

Μ. Κωβαίος:
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ξεκίνησε την 

ομιλία του απευθύνοντας χαιρετισμό στους πολίτες της 
Άνδρου, Νάξου, και Τήνου υποστηρίζοντας ότι η κοινή 
διαμαρτυρία μας αυτήν την ώρα, στα τέσσερα νησιά, 
έχει σκοπό να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ΝΑΙ στη 
βιώσιμη ανάπτυξη! ΟΧΙ στην εκμετάλλευση! ΝΑΙ στις 
ΑΠΕ! - ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες!» και συμπλήρωσε: 
«Στο όνομα της δήθεν εξέλιξης, κάποιοι επιμένουν 
να μετατρέψουν τις Κυκλάδες σε βιομηχανική ζώνη 
παραγωγής ενέργειας. Άναρχα. Ασύδοτα. Δίχως σε-
βασμό στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά μας. 
Δίχως τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών.

Εμείς, όμως, τους απαντάμε. Απορρίπτουμε τετε-
λεσμένα!».

Στη συνέχεια ο κ. Κωβαίος είπε: «Είμαστε εδώ και 
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, με κάθε τρόπο, ως 
το τέλος. Αρνούμαστε κάθε παρέμβαση που δεν έχει 
βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας. 
Αρνούμαστε κάθε σχέδιο που θα επιφέρει αρ-
νητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
στις ζωές και στις οικογένειές μας. Τα τελευταία 
10 χρόνια, πρωτοστατήσαμε σε όλες τις κινητοποι-
ήσεις. Ο δήμος Πάρου, οι φορείς και οι σύλλογοι 
του νησιού, σύσσωμος ο παριανός λαός, ενωμένοι 
και αποφασισμένοι. Με τη Δημοτική Επιτροπή κατά 
των Ανεμογεννητριών, επιδοθήκαμε από την πρώτη 
στιγμή σε μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης προς το πανελλήνιο. Και καταφέραμε πολλά, 

για τα οποία είμαστε περήφανοι. Μαζί σχεδιάσαμε και 
συνδιαμορφώσαμε τη στάση μας μέχρι σήμερα. Μαζί 
συστήσαμε επιτροπή αγώνα και ομάδες εργασίας για 
την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Μαζί διοργανώσαμε ημερίδες, ανοιχτές συζητή-
σεις, ενημερώνοντας τον πολίτη για τις επιπτώσεις 
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Μαζί εκδώσαμε 
ψήφισμα, το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες υπογρα-
φές. Από τους κατοίκους του νησιού, τους επισκέπτες 
αλλά και διαδικτυακά, από υποστηρικτές μας σε όλον 
τον κόσμο (…)».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Κωβαίος είπε: 
«Η προσήλωση στον αγώνα μας, στις αξίες και τα 
ιδανικά μας είναι μονόδρομος για τη διάσωση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την προστασία της 
φύσης, της βιοποικιλότητας, του υδροφόρου ορίζο-
ντα, του μοναδικού κυκλαδίτικου τοπίου και για την 
προάσπιση της οικονομίας μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. 
Ενωμένοι και αποφασισμένοι, μέχρι το τέλος. Ενά-
ντια σε όλα αυτά που θέλουν άλλοι να γίνουν 
για εμάς, χωρίς εμάς».

Κ. Μπιζάς:
Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας και έπαρχος 

της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, ξεκίνησε την ομιλία 
του καταδικάζοντας τα γεγονότα της Τήνου, την πα-
ρουσία αστυνομικής δύναμης και τη χρήση βίας για 
την καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων των κατοί-
κων. Επίσης, δήλωσε συμπαράσταση στους διωκόμε-
νους κατοίκους της Τήνου. 

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Μπιζάς είπε: «Η 
εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών θα 
έχει κερδισμένους τα γερμανικά εργοστάσια, 
τους εγχώριους και ξένους επενδυτές (επιδοτού-
μενα μέσω ΕΣΠΑ έργα). Χαμένοι θα είμαστε όλοι οι 
υπόλοιποι που θα δούμε τα βουνά και τα τοπία μας να 
μετατρέπονται σε ένα απέραντο νταμάρι, το τουριστι-
κό προϊόν να υποβαθμίζεται και η τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος να ακριβαίνει συνεχώς…

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται συ-
στράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου μας στον 
κοινό αγώνα, να καταθέσουμε προτάσεις δημόσια και 
γραπτά, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, να ασκήσουμε πίεση στα κόμματα του 
ελληνικού κοινοβουλίου, να αγωνιστούμε μέχρι να 
επικρατήσει η λογική!

Θα πρέπει να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα 
στους επενδυτές, στην πολιτική εξουσία και 
στη δικαιοσύνη για να σεβαστούν τις ομόφω-
νες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των συλλογι-
κών φορέων, των δήμων και της περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Είμαστε θετικοί στις φιλικές προς 
το περιβάλλον ΑΠΕ όπως η ηλιακή ενέργεια, η υδρο-
ηλεκτρική, η γεωθερμική κ.α. Οι βιομηχανικές ανεμο-
γεννήτριες στα βουνά μας, δεν είναι ΑΠΕ -είναι ΑΠΑ-
ΤΗ- είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του φυσικού πλούτου της 
πατρίδας μας».

Πρώτο θέμα

Αγωνιζόμαστε για να 
προστατεύσουμε τον 
τόπο μας!
Την Κυριακή με εντυπωσιακή παρουσία των πολιτών –για τα τοπικά δεδομένα- 
πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε Πάρο, Τήνο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, 
ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, που υποβαθμίζουν τον τόπο, 
το τουριστικό προϊόν και το περιβάλλον.

ΑΝΔΡΟΣ

ΤΗΝΟΣ
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Συνεχίζοντας ο έπαρχος Πάρου θύμισε ότι υπάρχει 
μελέτη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη φέρουσα 
ικανότητα των νησιών που αναφέρει 104 ανεμογεννή-
τριες στην Πάρο, 227 στη Νάξο, 103 στην Τήνο, 201 
στην Άνδρο, 24 στην Αντίπαρο, 55 στη Σύρο, 80 στη 
Μύκονο, 48 στη Σαντορίνη, 67 στην Αμοργό και σε 
όλα τα νησιά ανάλογα με το μέγεθος τους. Σύμφωνα 
με την παραπάνω μελέτη δε μένει κανένα νησί 
χωρίς αιολικά…    

Ο κ. Μπιζάς ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: 
«Είναι γνωστό ότι τα συμφέροντα είναι ισχυρά 
και τα λεφτά είναι πολλά! Όμως θα πρέπει να συ-
νεχίσουμε με ενότητα – αποφασιστικότητα και αγωνι-
στικότητα να διεκδικούμε την προστασία των νησιών 
μας».

Κ. Ροκονίδας
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-

ρου, Κ. Ροκονίδας, ξεκίνησε την ομιλία του κάνο-
ντας έναν μικρό απολογισμό για το αφήγημα της «πρά-
σινης ανάπτυξης» και συνέχισε με τα νέα δεδομένα 
που υπάρχουν και τις τροποποιήσεις στις 25/5/2020 
που προβλέπουν για το νησί μας και πάλι τα αιολικά 
πάρκα των 22 Α/Γ των 50 MW.

Ο κ. Ροκονίδας τόνισε: «Εν μέσω πανδημίας, λοιπόν, 
σαν τους κλέφτες στο σκοτάδι έφεραν το νομοσχέδιο 
για το περιβάλλον που το έκαναν νόμο: Ένα νόμο που 
δίνει έμφαση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και τη διαχείριση απορριμμάτων. 

Ένα νόμο που ειδικότερα για τις ΑΠΕ «απλοποιεί» 
τη διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων 
στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον χρόνο έκδοσης 
των αδειών στις 120 ημέρες. Ένα νόμο που καταρ-
γεί την άδεια παραγωγής και την αντικαθιστά με μια 
απλή «Βεβαίωση παραγωγού», που δεν απαιτεί έκ-
δοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ, με τελικό 
στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε λιγότερο 
από έξι μήνες. Ένα νόμο που παρεμβαίνει σε ζητήμα-
τα που αφορούν τις Προστατευόμενες Περιοχές και 
τις περιοχές «Natura» και προσβάλει βάναυσα και το 
Σύνταγμα που λένε ότι υπερασπίζονται. Ένα νόμο που 
καταργεί την όποια περιβαλλοντική προστασία είχε 
απομείνει. Ένα νόμο που επιτρέπει την είσοδο ιδιω-
τικών εταιριών αξιολόγησης στις σχετικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, μέσω του θεσμού των «πιστοποιημένων 
ιδιωτών αξιολογητών (…). 

Εν μέσω πανδημίας έχουμε επίσης τις προσπάθειες 
εγκατάστασης στην Τήνο με την αστυνομοκρατία και 
το επιχειρούμενο κλίμα εκφοβισμού που πήρε απά-
ντηση από τους Τηνιακούς, τις προσπάθειες «απόβα-
σης» στην Άνδρο και νέες αδειοδοτήσεις στην Αμορ-
γό, τη Σίφνο, τη Δονούσα και αλλού».

Συνεχίζοντας ο κ. Ροκονίδας λέγοντας: 
«Μας μιλάνε για τους στόχους της χώρας λόγω 

δεσμεύσεων στην ΕΕ σε εγκατεστημένη ισχύ από 
ΑΠΕ.

Τους απαντάμε, αυτοί είναι πιασμένοι από το 2013 
και ήδη η εγκατεστημένη ισχύ είναι υπέρμετρη για τις 
ανάγκες του εθνικού συστήματος ενέργειας. Αν κα-
τασκευαστούν όλα τα αιολικά πάρκα που έχουν 
αιτηθεί άδεια, τότε η Ελλάδα θα ξεπεράσει τον 
στόχο αυτό κατά έξι φορές. Μόνο στις  περιοχές 
Natura, στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται να εγκα-
τασταθούν επιπλέον 5.514 ανεμογεννήτριες, συνολι-
κής ισχύος 15.265 MW.

Μας λένε: Στόχος η μεγιστοποίηση του ενεργεια-
κού οφέλους με τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και ελαχιστοποίηση και περιβαλλοντικού κόστους.

Τους απαντάμε: Καταστρέφετε βουνά, πεζούλες, 
τους δρόμους του νερού, τη χλωρίδα, τη πανίδα, τις 
αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, τη 
πολιτιστική μας κληρονομιά, τα φυσικά τοπία που θα 
χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων παρεμβάσεων 

και θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγω-
γής αιολικής ενέργειας.

Μας λένε: Η εγκατάσταση των Α/Π να βοηθήσει 
στη καταπολέμηση της ανεργίας.

Τους απαντάμε: Λέτε ψέματα. Το μεγαλύτερο αι-
ολικό πάρκο στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους 
υπαλλήλους. 

Μας λένε: Κινδυνεύει ο πλανήτης από το CO2 και 
οι Α/Γ είναι η λύση.

Τους απαντάμε: Λέτε ψέματα. Ακόμα και αν το-
ποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι 
σε διοξείδιο του άνθρακα και θείου θα μειω-
θούν κατά 0,07%. Ακόμα στη Γερμανία με πε-
ρισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες, παρά-
γεται λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου 
ηλεκτρισμού. Οι ευρωπαίοι  πολίτες αφού έζησαν 
το αφήγημα της «πράσινης ανάπτυξης», τώρα ξε-
σηκώνονται Γερμανοί, Νορβηγοί, Πολωνοί, Κροάτες 
ακόμα και Αμερικανοί που δεν ξέρουν τι να κάνουν 
τα κουφάρια των Α/Γ που η ζωή τους έληξε και δεν 
αποσύρονται λόγω κόστους.

Μας λένε: Δε θα υποβαθμίσουν αισθητικά το φυ-
σικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως και την 
υγεία των κατοίκων

Τους απαντάμε: Λέτε ψέματα. Οι Α/Γ είναι ορα-
τές από το 85% της επιφάνειας του νησιού. Για τις 
επιπτώσεις στη ποιότητα της ζωής και στην υγεία 
των ανθρώπων δεν ξέραμε αλλά μάθαμε και από την 
εμπειρία των κατοίκων στις Καμάρες.

Μας λένε: Θα έχετε οικονομικά οφέλη.
Τους απαντάμε: Λέτε ψέματα. Αντίθετα εμείς σας 

επιδοτούμε με ζεστό χρήμα για να στήσετε τις επεν-
δύσεις σας με τα τρελά κέρδη και τελικά αντί να φτη-
ναίνει, ακριβαίνει η τιμή του ρεύματος».

Πρώτο θέμα
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Στη συνέχεια ο κ.. Ροκονίδας είπε ότι υπάρχει ανά-
γκη για μια πολιτική που θα σέβεται την κλίμακα των 
νησιών μας και που θα εξασφαλίζει επαρκή, ασφαλή 
και φτηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις μικρές 
επιχειρήσεις και ολοκληρώνοντας είπε: «Συνεχίζουμε 
να παλεύουμε για την οριστική ανάκληση των απο-
φάσεων που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων στο νησί μας. Αγωνιζόμαστε για 
να προστατέψουμε το τόπο μας. Οργανώνουμε τον 
αγώνα μας ώστε να αποτρέψουμε στην πράξη κάθε 
προσπάθεια μεταφοράς και εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στο νησί μας. 

Γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας, και το δίκιο του 
λαού είναι νόμος».

Το έγκλημα!
Ο αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. και ηλεκτρολόγος 

– μηχανικός Msc, Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος, με 
τίτλο: «Είναι έγκλημα η εγκατάσταση ανεμογεννητρι-
ών στις Κυκλάδες» σημειώνει για τις επιστολές που 
έστειλε για το θέμα στον αρμόδιο υπουργό:

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να θεωρεί ότι η χώρα θα 
ωφεληθεί από την εγκατάσταση τεράστιων βιομη-
χανικών ανεμογεννητριών σε νησιά των Κυκλάδων 
παραβλέποντας  τις χρόνιες ζημιές στους κατοίκους, 
στο περιβάλλον και στον τουρισμό. 

Στις προσπάθειες που γίνονται για την ακύρωση 
αυτής της επερχόμενης καταστροφής  συγκαταλέγο-
νται και κάποια μηνύματα που στάλθηκαν πρόσφατα 
(19/5- 22/5/2020)  προς τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, προς επανεξέταση του όλου θέματος 
και περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

Είναι παράλογη αλλά και παράνομη η εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στις Κυκλάδες, πάνω μάλιστα από 
παραδοσιακούς οικισμούς, προστατευόμενες  περιο-

χές  NATURA, υγρότοπους, αρχαιότητες και βυζαντι-
νές διαδρομές.

Τα γεγονότα στην Τήνο ήρθαν να αποδείξουν ότι η 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών  στις Κυκλάδες ευρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα εν μέσω απα-
γόρευσης κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων λόγω 
COVID19. Όχι μόνο από την Τήνο, αλλά και από τις 
λοιπές Κυκλάδες, που έχουν ήδη δοθεί άδειες εγκα-
τάστασης αιολικών πάρκων, υψώνονται δραματικά οι 
φωνές των τοπικών κοινωνιών: « Είναι έγκλημα κατά 
της μοναδικής αιγαιοπελαγίτικης φύσης, της νησιώ-
τικης παραδοσιακής  τοπιοδομής και αρχιτεκτονικής, 
του Ελληνικού πολιτισμού και του τουρισμού η εγκα-
τάσταση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στα νησιά 
μας». Από την κυβέρνηση  αναμένουμε να επέμβει και 
να σταματήσει την καταστροφική επέλαση των ανε-
μογεννητριών στις Κυκλάδες.

Στα μηνύματα αυτά απάντησε ειδικός σύμβουλος 
του υπουργού Π.ΕΝ. της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (Τμήμα Προ-
στατευόμενων Περιοχών) και μόνο από πλευράς βιο-
ποικιλότητας ως εξής:

«Οι Κυκλάδες πέραν της ομορφιάς τους, αποτε-
λούν σημαντικές νησίδες βιοποικιλότητας μοναδικής 
σε όλη την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό το Ελληνικό 
Κράτος τις πρότεινε να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Όπως απορρέει 
τόσο από την ενωσιακή νομοθεσία όσο και από το 
Ελληνικό δίκαιο, κάθε έργο (και έργο ΑΠΕ) και δρα-
στηριότητα που προτείνεται να χωροθετηθούν εντός 
αυτών των περιοχών, υλοποιούνται μόνον όταν πέραν 
πάσης αμφιβολίας δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρ-
νητικά την βιοποικιλότητα της περιοχής μετά από αυ-
στηρές διαδικασίες και ελέγχους. Με το νέο νόμο δεν 
αλλάζει το καθεστώς αλλά a priori σε ζώνες αυτών 
των περιοχών αποκλείονται τέτοιες δραστηριότητες 
(π.χ. ΑΠΕ, εξορύξεις κτλ)».

Μετά τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ /ΔΙΠΑ/ 
29714/1561/25-5-2020, η κυβέρνηση συνεχίζει να 
αγνοεί τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών των 
νήσων Πάρου, Νάξου και Άνδρου κατά τρόπο που δεν 
αρμόζει ούτε στην πολιτιστική/πολιτισμική αξία τους, 
ούτε στην συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία. 
Υπάρχουν πολλά  απομονωμένα μέρη στη χώρα μας 
που μπορούν να φιλοξενήσουν αιολικά πάρκα, τέ-
τοιος δε χωροταξικός σχεδιασμός εφαρμόζεται σε 
κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους κατοίκους 
και την ιστορία της.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για αντικειμενική 
ενημέρωση του ΥΠΕΝ με πραγματικά στοιχεία που να 
συνηγορούν στην άποψη ότι πράγματι είναι έγκλημα 
η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες».

Πρώτο θέμα



Η Πάρος άνοιξε το δρόµο
- Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την οριστική ανάκληση 
των αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων στο νησί μας.

- Αγωνιζόμαστε για να προστατέψουμε το τόπο μας.
- Οργανώνουμε τον αγώνα μας ώστε να αποτρέψουμε στην 

πράξη κάθε προσπάθεια μεταφοράς και εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στο νησί μας.

Γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας, και το δίκιο του 
λαού είναι Νόμος.
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Οινοποιείο Αστέρας | Αστέρας Πάρος Κυκλάδες
Τηλ: 2284 772580 | Κιν: 697 7786 711

Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

Το Παριανό κρασί στο Παριανό τραπέζι
Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις

επαγγελµατικών & οικιακών χώρων
µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Αν υπάρχουν 
επιβάτες… 
θα υπάρχουν 
δρομολόγια…

Μπορεί να επανήλθαν τα δρομολόγια των πλοί-
ων, αλλά τα στελέχη των εταιρειών του κλάδου είναι 
απαισιόδοξα για το καλοκαίρι του 2020 και την κίνηση 
προς τα νησιά μας.

Έτσι, έως τις 15 Ιουνίου τα πλοία ταξιδεύουν με 
πρωτόκολλο 50% τα συμβατικά και ταχύπλοα και 
55% τα συμβατικά με καμπίνες. Μετά, βλέποντας και 
κάνοντας αναλόγως με τη ζήτηση. O YNA, Γιάννης 

Πλακιωτάκης έχει ζητήσει από τον ΕΟΔΥ αύξηση 10% 
του πρωτοκόλλου εν όψει του Αγίου Πνεύματος.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ταξιδεύουν 35 
από τα 85 συνολικά πλοία της ακτοπλοΐας τα 
οποία κάνουν 36 δρομολόγια την εβδομάδα.

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τα ταχύπλοα. Είναι πι-
θανόν να μην λύσει κάβους κανένα αυτό το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με οικονομικά στελέχη εταιρειών, θα πρέπει 
το πρωτόκολλο να φθάσει το 100% και να καλυφθεί 
από τη ζήτηση ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Επίσης, στηρίζονται στους τουρίστες που με αφε-
τηρία τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Ηράκλειο της 
Κρήτης ταξιδεύουν προς τα κυκλαδονήσια στα οποία 
μένουν από μία έως δύο ημέρες συνήθως. Αυτός ο 
«ενδιάμεσος τουρισμός» όπως λέγεται είναι το 35% 
της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας. Όμως εκτιμάται ότι 
δύσκολα θα υπάρξει ικανοποιητικό τουριστικό ρεύμα 
από το εξωτερικό και αυτό κάνει χειρότερη την κατά-
σταση και μαραζώνει τα όποιες ελπίδες υπάρχουν.

Τέλος, οι ακτοπλόοι εκτιμούν ότι η τουριστική 
κίνηση θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου αφού για 
να έρθουν ξένοι τουρίστες θα χρειαστεί να περάσει 
περισσότερο από ένας μήνας, ενώ σύμφωνα με τις 
ίδιες εκτιμήσεις η κίνηση τον Ιούνιο θα είναι έως 
90% μειωμένη σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2019.

Νέοι κανόνες 
για τις 
παραλίες

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 η ΚΥΑ (κοι-
νή υπουργική απόφαση) των υπουργών Ανάπτυξης, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών, 
που ορίζει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων 
σε οργανωμένες και μη παραλίες για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορονοϊού και επιτρέπεται πλέον, η 
παρασκευή ροφημάτων όπως καφέ, χυμό, κ.λπ. αλλά 
εξακολουθεί η απαγόρευση για την αναμετάδοση 

μουσικής, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η χρήση του 
μπαρ για την παραμονή των πελατών. 

Με βάση την απόφαση, ορίζεται ως ανώτατος αριθ-
μός λουόμενων σε 1.000 τ.μ. παραλίας τα 40 άτομα, 
ενώ ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των 
ομπρελών ορίζονται τα 4 μέτρα, διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα ως προς τις ανοικτές ομπρέλες κατ’ ελάχιστη 
απόσταση 1 μέτρο μεταξύ των περιμέτρων των σκιά-
στρων τους.

Επίσης ορίζονται τα εξής:
- Μέγιστος αριθμός 2 ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, 

με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα 
τέκνα

- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που 
βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται 
το 1,5 μέτρο.

- Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋ-

ποθέτουν σωματική επαφή.
Για τις υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από 
υγειονομικού τύπου καταστήματος σε ενιαίο χώρο με 
την παραλία ορίζονται τα εξής:

- Επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο και 
delivery στο σημείο της ξαπλώστρας

- Τα προϊόντα πωλούνται μόνο συσκευασμένα. Επι-
τρέπεται η παρασκευή μόνο ροφημάτων όπως καφέ, 
χυμό, κ.λπ.

- Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής, η διοργά-
νωση εκδηλώσεων, η χρήση του μπαρ για την παρα-
μονή των πελατών.

- Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον 
χώρο λειτουργίας του καταστήματος

- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών ορίζε-
ται το 1,5 μέτρο.
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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

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

ΟΙΚΙΑ στην περιοχή της Νάουσας ζη-

τείται, από το πολυιατρείο ∆ιάγνωση, 

επιπλωµένη, 1 - 2 Υ/∆, µε θέρµανση, 

για όλο τον χρόνο. Τηλ. 6974 026 060, 

info@diagnosiparou.gr

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

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-

νωνία στο e-mail nekdion@yahoo.gr.

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€

Πένθος
Στις 14 Μαΐου 2020 «έφυγε» απρόσμενα από κοντά 

μας ο αγαπημένος μας πατέρας, Ηλίας Φραγκούλης. 
Πριν 7 μήνες περί-

που, μου λέει ο γλυ-
κός μας πατέρας πως 
θέλει να του γράψω 
κάτι… Δεν μπορούσα 
να φανταστώ πως θα 
μου έλεγε να του γρά-
ψω τον επικήδειο λόγο 
του! Βέβαια συνήθως 
τους επικήδειους λό-
γους τους γράφουν οι 
άλλοι. Αλλά ο πατέρας 
μου έκανε τη διαφο-

ρά… Μάλλον είναι ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς 
όλους σας, μιας και ο πατέρας μας ήταν ένας πολύ 
κοινωνικός και ευγενικός άνθρωπος. Το πάθος του και 
η αγάπη του ήταν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια… Κο-
ντά στον Θεό δηλαδή! Επειδή λόγω κορωνοϊού πολύς 
κόσμος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη κηδεία του 
πατέρα μας (όπως θα ήθελε εκείνος), σκεφτήκαμε να 
δημοσιεύσουμε αυτά που ήθελε να σας πει φεύγοντας 
από αυτόν τον κόσμο! 
«Σεβασμιότατε Δέσποτα Παροναξίας κ. Καλλίνικε, 
Αγαπητοί Πατέρες, κυρίες και κύριοι! 
Τη στιγμή αυτή δεν είμαι πια κοντά σας… Θα ήθελα 
λοιπόν, φεύγοντας να ευχαριστήσω όλους τους ιε-
ρείς της Πάρου, τους συγγενείς και τους φίλους που 
είναι εδώ για μένα, για το τελευταίο Αντίο… 
Στη περίοδο της ζωής μου δούλεψα 65 χρόνια στα 
μοναστήρια της Πάρου. 
Πρώτα στην Ι.Μ. Λογγοβάρδας για 20 χρόνια, επί 
ηγουμενίας πάτερ Φιλόθεου Ζερβάκου, πάτερ Δα-
μιανού, πάτερ Ηλία, πάτερ Επιφανείου και τελευ-
ταία με τον ηγούμενο πάτερ Χρυσόστομο Πήχο.
Έπειτα στην Ι.Μ. Θαψανών επί χρόνια… Επί ηγουμε-
νίας Φιλοθέης Σιγάλα και τελευταία με την ηγουμένη 
Νεκταρία. 
Στην Ι.Μ. Αγίου Φιλοθέου Καμαρών με την ηγου-
μένη Θεοκτίστη.  Στην Ι.Μ. Αγίου Αρσενίου με την 
ηγουμένη Αρσενία όπου και κατασκευάσαμε με το 

συνεργείο μου ένα από τα μεγαλύτερα έργα μου.
Με αξίωσε ο Θεός επίσης να φτιάξουμε μαζί με το 
συνεργείο μου τη πρόσοψη του Ιερού Προσκυνήμα-
τος της Παναγίας μας Εκατονταπυλιανής καθώς και 
να επισκευάσουμε τα κελιά της.
Ήμουν επί χρόνια επίτροπος στην Παναγία μας και 
ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό και για τις υπηρεσί-
ες που πρόσφερα για χάρη Της καθώς και για όλες 
τις μονές της Πάρου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερμά όλους τους ηγούμενους, τις 
ηγουμένες, τους μοναχούς, τις μοναχές όλων των 
μοναστηριών για τη περιποίηση και τη φροντίδα σε 
μένα και στο συνεργείο μου όσο καιρό εργαζόμα-
σταν σε αυτά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ το Θεό που με αξίωσε και με φώτισε 
δίνοντάς μου δύναμη μαζί με τους άξιους συνερ-
γάτες μου-συνεργείο μου να κατασκευάσουμε 40 
εκκλησίες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους συνεργάτες μου-συνεργείο μου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους φίλους μου πελάτες για την εμπι-
στοσύνη που μου έδειξαν.
Τέλος, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον Θεό που μου έδωσε μία υπέ-
ροχη σύντροφο, την Καλλιόπη μου…και κάναμε τρία 
καλά παιδιά, έξι εγγόνια και ένα δισέγγονο! Ζήσαμε 
μαζί από το 1952 με αληθινή αγάπη και σεβασμό ο 
ένας για τον άλλο! 
Την ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και εκείνη και τα παιδιά μας! 
Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ! Σας 
ευχαριστώ για την αγάπη σας…»

Θα θέλαμε η μητέρα μας, τα αδέρφια μου και όλη η 
οικογένεια μας να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους 
για την συμπαράσταση σας στη λύπη μας για τον χαμό 
του πατέρα μας.

Αλλά ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο 
και τη διοικούσα επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής για τις ιδιαίτερες τιμές 
που έκαναν για τον αγαπημένο μας πατέρα…

Η κόρη σου Γιαννούλα
__________________________________________

Σας ενημερώνουμε ότι το 40ήμερο μνημόσυνο του 
αγαπημένου μας πατέρα Ηλία Φραγκούλη, θα γίνει 
την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 στο Ιερό Προσκύνημα 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Για τον αγαπητό μου Ηλία
Βγήκε ο Χάρος παγανιά
επήγε στο Σελάδι. 
Βρήκε αθώα μια ψυχή
την πήρε για τον Άδη.

Ζούσες σ’ έναν παράδεισο
με την οικογένειά σου.
Ο αρχάγγελος σε ήθελε
στα μέρη τα δικά του.

Ζούσες σ’ έναν παράδεισο
που λέγεται Σελάδι.
Γι’ άλλο παράδεισο έφυγες
μακριά από κοντά μας.

Χαρούμενος ήσουνα στη ζωή
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.
Στο Σελάδι ερχόταν με χαρά 
οι συγγενείς και φίλοι.

Τα πλούτη τα είχες στη ψυχή
και όχι στο πορτοφόλι.
Για την καλή σου την καρδιά 
που τη ζηλεύαν όλοι.

Η αγάπη σου για τα παιδιά
μα και τη σύντροφό σου.
Ήταν όλη σου η ζωή έλεγες
ήταν ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ σου.

Τους φίλους σου αγάπαγες
επίσης την δουλειά σου.
Μα πιο πολύ αγάπαγες 
την οικογένειά σου.

Θρήσκος ήσουνα, πιστός 
αγαπητός στην οικογένειά σου.
Ειλικρινής και τίμιος
ήσουνα στη δουλειά σου!

Πολλές εκκλησίες έφτιαξες
μικρές μα και μεγάλες.
Ήσουνα αυτοδίδακτος
αλλά οι ευθύνες σου μεγάλες.

Εργολάβος ήσουνα σωστός
σπίτια, εκκλησίες και μοναστήρια.
Ήσουνα πάντα πρόθυμος
δεν χάλαγες χατίρια.

Ήρθαν οι Πατέρες να σε δουν
σου είπαν «Χριστός Ανέστη».
και η τελευταία λέξη σου ήταν
το «Αληθώς Ανέστη»!

Η Πάρος όλη έμαθε 
τον ξαφνικό χαμό σου.
Το τελευταίο αντίο να σου πει
στο αιώνιο ταξίδι το δικό σου.

Εκεί ψηλά που θ’ ανεβείς
σ’ αυτό το περιβόλι.
Την Παναγία να παρακαλάς
να έχει υγεία και χαρά η οικογέ-
νειά σου όλη!

Μια ψυχούλα έφυγε
επήγε στα ουράνια.
Και εμείς θα την θυμόμαστε
και εκεί θα ζει αιώνια!

Ο κουνιάδος σου 
Γιάννης Μοστράτος
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Οικονομική 
ενίσχυση του 
ΕΚΑΒ Πάρου

Την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΑΒ για την άμεση 
κάλυψη επιπλέον θέσεων οδηγών και νοσηλευτών 
στις δομές του στο Νότιο Αιγαίο, αποφάσισε το περι-
φερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε 
με τηλεδιάσκεψη. 

Στην εισήγησή του ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χα-
τζημάρκος, έθεσε το ζήτημα στη λογική της μέγιστης 
εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων της Περιφέρειας 
για την ενίσχυση των δομών υγείας και την υγειονο-
μική θωράκιση των κατοίκων των νησιών, πολύ δε 
περισσότερο υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει 
η πανδημία. Ως προϋπόθεση έθεσε την κατά προτε-
ραιότητα κάλυψη συγκεκριμένων περιοχών που και 
στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σε συνεργασία της 
Περιφερειακής Αρχής με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Με-
ταξύ των ΕΚΑΒ που θα ενισχυθούν είναι και αυτό της 
Πάρου.

Η άλλη άποψη
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου με δελτίο Τύ-

που που εξέδωσε υποστηρίζει μεταξύ άλλων τα εξής:
«[…] Η κυβέρνηση με πρωτοπόρο τη Περιφερεια-

κή Αρχή φορτώνει την Τοπική Διοίκηση με επιπλέον 
υποχρεώσεις. Πρέπει να βγάλει ο νησιωτικός λαός 
κάποια συμπεράσματα αφού καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας αναδείχθηκε η τεράστια σημασία του 
δημόσιου συστήματος υγείας για την προστασία της 
υγείας του πληθυσμού, αλλά και από την άλλη αποκα-
λύφθηκε η ανεπάρκειά του λόγω των πολιτικών της 
σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων.

Διαπιστώθηκε το μέγεθος, οι τεράστιες ελλείψεις 
σε απλά υλικά, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. 
Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για ένα σύστημα όπου 
η υγεία δεν θα είναι ατομική ευθύνη, αλλά κρατική με 
κεντρικά σχεδιασμένο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν 
σύστημα Υγείας. 

Στον αντίποδα αυτών των αναγκών κινείται η 
περιφερειακή αρχή με την επιμονή της να κρατά 
αρνητική στάση στο θέμα της διεκδίκησης από 
την κυβέρνηση της πλήρους στελέχωσης των 
δημόσιων μονάδων υγείας των νησιών με μό-
νιμο προσωπικό. Αξιοποιεί μάλιστα την «ευκαιρία» 
της πανδημίας και των τρομακτικών ελλείψεων στις 
δομές υγείας  να περάσει ακόμα πιο αντιδραστικά 
σχέδια. Στην πραγματικότητα βάζει κυριολεκτικά πλά-
τη να ολοκληρωθεί η εγκληματική πολιτική όλων των 
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.  

Πρόκειται για βαθιά αντιλαϊκή πολιτική, που εφαρ-

μόζεται εδώ και χρόνια. Η Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύ-
ει, ότι η στελέχωση όλων των δομών υγείας και του 
ΕΚΑΒ βεβαίως όπως και ο εξοπλισμός τους είναι 
υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης και όχι της 
τοπικής διοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Ο κε-
ντρικός έλεγχος του δημόσιου συστήματος υγείας εί-
ναι αναγκαίος γιατί εξασφαλίζει μεταξύ άλλων ενιαία 
παροχή του αγαθού της υγείας σε όλο το λαό. 

Άλλωστε, τι άλλο θα πρέπει να φορτωθεί η τοπική 
διοίκηση και μάλιστα χωρίς την αναγκαία παράλληλη 
παροχή πόρων από την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηρι-
στικό τι συνέβη με τα σχολεία και τους δήμους, που 
τους ανατέθηκαν, χωρίς να τους δοθούν τα απαραί-
τητα κονδύλια. Έμμεσα η κυβέρνηση ώθησε τους δή-
μους να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη για να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό όμως οι 
πολίτες φορολογούνται διπλά και από την εφορία και 
από τους δήμους.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση για ανάληψη επιπλέον 
ευθυνών, από μεριάς της περιφερειακής αρχής γίνε-
ται ενώ ήδη η χρηματοδότηση της ΠΝΑι όπως και 
συνολικά των περιφερειών έχει μειωθεί τα τελευταία 
χρόνια 60%. Υποτίθεται ότι ζητώντας την ανάληψη 
της ευθύνης θα αιτηθεί και την παροχή των απαραί-
τητων πόρων. 

Αλλά η περίπτωση των δήμων και των σχολείων, 
είναι χαρακτηριστικό. Σκεφτείτε τι συνέβη εν μέσω 
πανδημίας το υπουργείο έδωσε 265 χιλιάδες, για τα 
νησιά του νοτίου Αιγαίου. Είναι τουλάχιστον γελοίο! 
Το ποσό αυτό δεν έφτασε για όλα τα νησιά, αναλώ-
θηκε με τις πρώτες μόνο προμήθειες για τις ανάγκες 
εξοπλισμού δομών υγείας των Κυκλάδων (…)».

Σπάζοντας τα 
όρια…

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα όριά μας… ή έτσι νο-
μίζουμε, γιατί όταν φτάνουμε εκεί, πάντα υπάρχει ένα 
βήμα παραπάνω, που κάποιοι το κάνουν, σπάζοντάς 
τα.

Έτσι προχωράνε οι κοινωνίες, χρόνια τώρα. Και ανά-
πτυξη δε θα υπήρχε, αν κάποιοι δεν έσπαγαν τα όριά 
τους και δεν έκαναν το παραπάνω βήμα, οδηγώντας 
- παρασύροντας την κοινωνία, αφού το αποδεχτεί βέ-
βαια και η ίδια πρώτα. Καινοτομίες και ιδέες υπάρχουν 
πολλές, αρκεί να το αντιληφθούν οι όποιες κοινωνίες, 
ή ομάδες ατόμων μέσα από αυτές και βοηθήσουν για 
το επόμενο βήμα, σπάζοντας κάποια όρια, ή εμπόδια, 
ή και το ίδιο το σύστημα πολλές φορές. 

«Για το καλό του τόπου» είναι η καραμέλα όχι μόνο 
των πολιτικών, αλλά και των φορέων του νησιού μας. 
Το καλό του τόπου, ένα πιασάρικο και ηχηρό σύνθημα. 
Αλλά το εννοούν και το θέλουν όλοι;  Σίγουρα όχι.

Τα συμφέροντα μεγάλα και οι λίγοι ευαίσθητοι και με 
όραμα πολίτες, που πραγματικά ενδιαφέρονται για το 
καλό του τόπου και το μέλλον των παιδιών τους, πολ-
λές φορές απογοητεύονται, άλλοτε πάλι πεισμώνουν 
και συνεχίζουν να αντιτάσσονται, σ’ αυτό το αδηφάγο 
θηρίο που λέγεται ανάπτυξη και σε λίγο θα καταπιεί 
το νησί. Ανάπτυξη ναι! Όλοι θέλουμε να μεγαλώσει το 
βιοτικό μας επίπεδο, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να 
εγκαταλείπουμε τον πολιτισμό μας. 

Έτσι, βιοτικό επίπεδο-πολιτιστικό επίπεδο, πρέπει 
να μπαίνει σε μια ζυγαριά ακριβείας και να ισορρο-
πεί απόλυτα, ή να γέρνει στην πλευρά του πολιτισμού. 
Γιατί είμαστε περισσότερο χθες και λιγότερο σήμερα. 
Αν δεν ήταν το χθες δε θα υπήρχε το σήμερα -που 
τρομάζει-, που αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, δεν 
ξέρουμε αν θα υπάρξει αύριο. Πρέπει να μαθαίνουμε 
από τα λάθη και να παραδειγματιζόμαστε από αυτά. 
Να μετανιώνουμε, να ζητάμε συγνώμη, να αγκαλιαζό-
μαστε και να προχωράμε μαζί για το κοινό καλό. Μόνο 
έτσι ο τόπος θα πάει μπροστά, έχοντας ισορροπημένη 
κοινωνία ανθρώπων που θα μπορεί να αντιμετωπίζει 
τα πάντα. 

Μεγάλα μυαλά του παρελθόντος, αλλά και του σή-
μερα, αστροφυσικοί κλπ μιλάνε ότι ο άνθρωπος είναι 
φτιαγμένος για το εμείς και όχι για το εγώ, γιατί περι-
κλείει το σύμπαν μέσα του. Είμαστε μονάδα του όλου, 
που μόνο ενωμένοι βλέπουμε το πόσο δυνατοί μπο-
ρούμε να γίνουμε, ενώ όταν απομονωθούμε στον μι-
κρόκοσμό μας, είμαστε μια ασήμαντη μονάδα χαμένη 
στο άπειρο. «Το εγώ περιορίζει και διαχωρίζει. Όταν 
μια ομάδα ανθρώπων γίνει «εμείς», δηλαδή ένα αρ-
μονικό σύνολο, τότε φτάνει όσο πιο ψηλά μπορεί να 
φτάσει ο άνθρωπος». (Albert Einstein) 

Τέλος, ένα δάχτυλο μόνο του δεν είναι τίποτα, πέντε 
δάκτυλα όμως ενωμένα σχηματίζουν μια γροθιά. Και 
έτσι μόνο σαν γροθιά θα σπάσουμε τα όρια και θα 
περάσουμε στο παραπέρα βήμα, δουλεύοντας προς 
κατευθύνσεις της σωστά ζυγισμένης ανάπτυξης του 
τόπου, που δεν θα αποβλέπει μόνο στο σήμερα.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Έλεγχοι του 
ΕΚΑΒ

Πραγματοποίηση ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης 
και ασκήσεων του υγειονομικού προσωπικού του ΚΥ 
Πάρου, του Περιφερειακού Ιατρείου Αντιπάρου, αλλά 
και των στελεχών των κατά τόπους Λιμεναρχείων στη 
διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού 
SARS-CoV-2, πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 28/5 πραγματοποιήθηκε 
το πρώτο στάδιο του προγράμματος ελέγχου ετοιμό-
τητας, εκπαίδευσης και ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.», 
υπό την επιχειρησιακή επίβλεψη του προέδρου του 
ΕΚΑΒ Ν. Παπαευσταθίου και του διοικητή της Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.) 
Χρ. Ροϊλού.

Το πρόγραμμα ελέγχου συνεχίζεται και σε άλλα νη-
σιά των Κυκλάδων, έως τις 20/6/20. 
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Παλιές ιστορίες 
Τα λουκούμια 
στου 
Σταματελάκη

Θα εκμεταλλευτώ την υπομονή σας για να σας γρά-
ψω την ιστορία ενός ταξιδιού από τον Πειραιά στην 
Πάρο, που κρατούσε δυο μέρες, για τα λουκούμια του 
Σταματελάκη, και το ξεμέτρημα. 

Ήταν το καλοκαίρι του 1938. Η αδελφή της μητέρας 
μου, η Νίνα του Μαυραγκά, μια όμορφη κοπελιά του 
τότε, θα κατέβαινε από την Αθήνα στην Πάρο. Σκοπός 
της ήταν να δει τη μητέρα της την Αννίτσα και τις τρεις 
αδελφές της. Φαίνεται όμως ότι ήταν «παράτολμο» 
για την εποχή να ταξιδεύει μια κοπελιά μόνη! Κι ίσως 
γι’ αυτό της φόρτωσαν κι εμένα. Αυτά για τα ήθη της 
εποχής. Και τώρα η συνέχεια: 

Το καράβι ξεκίνησε από τον Πειραιά πρωί. Πιθανο-
λογώ στις 8 ή 9 και φτάσαμε στη Σύρο προχωρημένο 
απόγευμα!  Πολλοί επιβάτες κατεβήκαμε για μια βόλτα 
στην παραλία. Εκεί ήταν και το νυφοπάζαρο. Πολλοί 
νεαροί ήταν ντυμένοι με μαύρο παντελόνι και άσπρο 
σακάκι. Φορούσαν το «μπαγιασόν», ένα ψάθινο καπέ-
λο, επίπεδο στην κορυφή, με μαύρη κορδέλα πριν από 
το γείσο. Ορισμένοι μάλιστα κρατούσαν και ένα λεπτό 
μαύρο μπαστουνάκι. Χρόνια αργότερα έμαθα ότι αυ-

τούς τους νεαρούς τους έλεγαν δανδήδες. 
Μετά από μερικές βόλτες με κάποιους συνταξιδιώ-

τες μας, καθίσαμε μπροστά από του Σταματελάκη. Το 
πασίγνωστο στέκι του ιδιοκτήτη της βιοτεχνίας των 
ξακουστών συριανών λουκουμιών. Κι εκεί κάποιοι, 
όταν άκουσαν να τη λέω θεία και όχι μαμά άρχισαν 
την «πολιορκία» της όμορφης θείας μου. Της πρόσφε-
ραν ένα κουτί λουκούμια δήθεν για το«χαριτωμένο 
αγοράκι», την αφεντιά μου. Αλλά μόλις μάθαιναν ότι 
θα φεύγαμε για την Πάρο αποχωρούσαν ευσχήμως! 
Έπειτα ερχόταν άλλος και άλλος. Κι όταν κάποιος με 
ανέβασε σε καρέκλα για να  πω  ένα ποίημα, που είχα 
μάθει στο νηπιαγωγείο, το τραπέζι γέμισε με κουτιά 
λουκούμια και γύρω - γύρω δανδήδες. Το πλοίο ξε-
κίνησε το άλλο πρωί και έφτασε στην Πάρο το απο-
μεσήμερο. Στο λιμάνι μας παρέλαβαν από το πλοίο οι 
μεγάλες τετράκοπες βάρκες ενώ μπροστά στην παλιά 
μικρή προβλήτα είχε συγκεντρωθεί όλη η Παροικιά! 
Γιατί κάθε κατάπλους ήταν τότε μεγάλο γεγονός.

Μετά την αποβίβαση πήγαμε στο σπίτι της θείας μου 
της Ειρήνης του Κιουπελίδη, στα Θολάκια, στο οποίο 
μαζεύτηκε όλη η γειτονιά για τα καλωσορίσματα. Πρέ-
πει να πω ότι στο καράβι δε ζαλίστηκα. Ούτε στις βάρ-
κες Κι ακόμη σήμερα δεν ξέρω τι είναι ναυτία. Αλλά 
περιέργως στο σπίτι της θείας της Ειρήνης κινδύνευσα 
να πνιγώ από τον εμετό, ενώ ήμουν νηστικός. Μια από 
τις γειτόνισσες «απεφάνθη» τότε ότι ήμουν ματιασμέ-
νος. Αμέσως κάλεσαν την Πατέλαινα, που καθόταν 
απέναντι για να με «ξεμετρήσει», όπως είπαν. Εκείνη 
κρατώντας μια πολύ μακριά στενή πετσέτα άρχισε να 

μετρά κομμάτια της από τη ρίζα του αντίχειρα μέχρι 
τον αγκώνα της και να ψιθυρίζει κάποιες ακατάληπτες 
φράσεις. Η πετσέτα έφτασε δυο φορές κανονικά από 
τον αγκώνα στον καρπό της. Αλλά την τρίτη έφτασε 
μέχρι τη μέση του πήχη της. Κι αυτό θεωρήθηκε ένδει-
ξη ότι «είχα μάτι». Μάλιστα έλεγαν ότι με είχε ματιάσει 
η άκληρη σύζυγος του Μιχάλη του Μαλαγαρδή, που 
όταν με πρωτόειδε είχε πει: «άλι χαρώ το».

Σήμερα τα καράβια έρχονται σε τρεις - τέσσερις 
ώρες από τον Πειραιά στην Πάρο. Στη Σύρο δεν κυ-
κλοφορούν δανδήδες. Στο λιμάνι  της Παροικιάς δεν 
κατεβαίνει κανείς για να προϋπαντήσει ταξιδιώτες. Και 
το «ξεμέτρημα» χάθηκε στο διάβα των χρόνων. Κι απο-
μείναμε μερικοί να μιλάμε  γι’ αυτά κι άλλοι να μη μας 
πιστεύουν κι άλλοι να μας βαριούνται.

Σημ.: Το παραπάνω δημοσίευμα –που υπογράφει ο 
κ. Γιώργος Καπαρός- είναι με την άδεια της ηλεκτρονι-
κής σελίδας: «Η ιστορία της Πάρου».

Κουνουποκτονίες
Στις 2/6 πραγματοποιήθηκε ο τρίτος κύκλος κατα-

πολέμησης των κουνουπιών στην Πάρο, με τη διενέρ-
γεια ψεκασμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου τα μέ-
τρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε για την καλύ-
τερη προστασία είναι:
Εξωτερικοί χώροι
• Κάλυψη των υπαίθριων δεξαμενών συγκέντρωσης 
νερού, ή των πηγαδιών με καλύμματα, ή διατήρηση 
εντός των υπαίθριων δεξαμενών κυρίως, μικρών 
ψαριών. Τακτική αποστράγγιση των κατεστραμμένων 
δεξαμενών νερού. 
• Εκκένωση των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) 
κατά τους μήνες που δεν χρησιμοποιούνται ή κάλυψή 
τους με κατάλληλα καλύμματα. 
• Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων 
υγρών ανάποδα ώστε να μη μαζεύουν νερό της 
βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα οποία χρησιμοποι-
ούνται ειδικά για την φύλαξη νερού, με εφαρμοστά 
καπάκια. 
• Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που μπορεί 
να μαζεύουν νερό (μικρά δοχεία, κ.λ.π.) 
• Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα πιατά-
κια από τις γλάστρες. 
• Απομάκρυνση ή κάλυψη των μεταχειρισμένων και 
μη χρησιμοποιούμενων ελαστικών αυτοκινήτων. 

• Καθαρισμός στα λούκια της βροχής από τα φύλλα, 
ώστε να μην υπάρχει στάσιμο νερό. 
• Κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων με 
κατάλληλες σήτες. 
• Τακτικός καθαρισμός στις ποτίστρες των ζώων και 
ανανέωση του νερού. 
• Επισκευή στις βρύσες της αυλής που στάζουν. 
• Αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων που έχουν 
διαρροή. 
• Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλλες 
κατασκευές που διατηρούν στάσιμα νερά π.χ. σιντρι-
βάνια. 
• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να μην μαζεύουν νερό 
της βροχής. 
• Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα νεκρο-
ταφεία και όχι ανθοδοχείων με νερό. 
• Κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων, όπου είναι 
αναγκαίο, για να μην βρίσκουν καταφύγιο τα κουνού-
πια. 
• Πότισμα του κήπου και των γλαστρών το πρωί. 
• Εντοπισμός από τους πολίτες εστιών ανάπτυξης 
κουνουπιών και αναφορά στον δήμο.

 Στο σπίτι
• Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνουπικών 
πλεγμάτων στα ανοίγματα του σπιτιού, όπως σε πα-
ράθυρα, αεραγωγούς κλπ, με κατά περιόδους έλεγχο, 
συντήρηση και επισκευή όπου χρειάζεται. 
• Χρήση κουνουπιέρας όπου είναι απαραίτητο. 

• Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων για τη μείω-
ση της θερμοκρασίας και τη μείωση της υγρασίας.

Πως αποφεύγουμε τα τσιμπήματα;
• Εντομοαπωθητικά: Χρησιμοποιούμε εντομοαπωθη-
τικά και στο ακάλυπτο δέρμα. Μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε χημικές και φυσικές ουσίες, όπως π.χ. 
DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535, αιθέριο έλαιο 
ευκαλύπτου. Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα πρέπει 
να επαλείφονται πάνω από τα αντηλιακά και να μην 
έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια και το 
βλεννογόνο της μύτης. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
• Εντομοκτόνα αέρος: Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα 
αέρος τα οποία περιέχουν πυρεθρίνες. Στο εμπόριο 
θα τα βρούμε σαν αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμε-
να διαλύματα, σπιράλ κ.α. Δεν τα εφαρμόζουμε στο 
δέρμα μας και ακλουθούμε και εδώ τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων: Χρησιμοποιούμε 
ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται 
το σώμα μας, π.χ. παντελόνια, μακριά μανίκια κ.λ.π. 
ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα. 
• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση 
του ιδρώτα. 
• Λιγότερο χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα περισ-
σότερα κουνούπια τσιμπούν το χάραμα και το σού-
ρουπο, οπότε φροντίζουμε ώστε να είμαστε λιγότερο 
χρόνο εκτεθειμένοι.

Ειδήσεις - Ιστορία
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Πιστοποιητικό 
πολιτικών 
φρονημάτων 
και ΜΜΕ

Η ζωή -όταν είσαι μικρός- είναι πολύ σκληρή. Όλοι 
θυμόμαστε π.χ. ότι αν δεν έχεις δική σου μπάλα και 
δε σε πάει αυτός που την έχει, τότε απλά δεν παίζεις! 
Ουκ ολίγα τα παραδείγματα με τα παιδιά.

Από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι άγραφτοι κα-
νόνες. Ο χοντρός παίζει πάντα τερματοφύλακας! Επί-
σης, ο γιος του δασκάλου παίζει πάντα στην επίθεση, 
μαζί με εκείνον που έχει την μπάλα. Με λίγα λόγια 
αν ξέρεις τους κανόνες της πιτσιρικαρίας, μπορείς 
να κρίνεις τους μικρούς για τη μετέπειτα ζωή τους. 
Δεν υπερβάλλω καθόλου! Δίνω μερικά παραδείγματα 
από τη σφηνωμένη γειτονιά (Δηλαβέρη) που μεγά-
λωσα στα σύνορα Μανιάτικων και Παλιάς Κοκκινιάς, 
άσχετα ότι εγώ συστήνομαι πάντα –με περηφάνια- 
ως Παλιοκοκκινιώτης! 

Ο Ανδρέας, που έμενε απέναντί μου, από μικρός 
ήταν με ένα ποδήλατο. Ε, τι νομίζετε ότι έγινε; Ανα-
βάτης μοτοσικλέτας σε αγώνες! Ο Γιώργος, σκάρωνε 
παραστάσεις θεάτρου στο σπίτι του και στα διαλείμ-
ματα στο σχολείο μάγευε τα κορίτσια αναπαριστώ-
ντας τους τον Βουτσά από το σήριαλ «ο ονειροπαρ-
μένος». Ε, τι να ’γινε; Ηθοποιάρα, πρώτη μούρη στα 
σήριαλ της τηλεόρασης. Ο Στελάκης, πάντα από μι-
κρός έβλεπε ταινίες καράτε και τσακωνόταν. Ε, τι να 
’γινε λέτε; Δεν έγινε… μπαινοβγαίνει στις φυλακές και 
μετείχε σε κυκλώματα μπράβων του Πειραιά. Από μι-
κρός λοιπόν φαίνεσαι τι θα γίνεις!

Πάμε παρακάτω τώρα. Μεγάλωσα λοιπόν σ’ εκείνη 
τη γειτονιά που με αφορμή την καθημερινότητά της 
ο γείτονάς μας Μουρσελάς έγραψε το κομψοτέχνη-
μα «βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Η ιστορία αναφέρεται 
ουσιαστικά στη δεκαετία του 1950, τους έρωτες μίας 
γειτονιάς και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Βλέπετε 
τα Μανιάτικα που βρίσκεται νότια της γειτονιάς μου 
ήταν-είναι δεξιοί, ενώ η νέα Κοκκινιά (Νίκαια) που 
βρίσκεται βόρεια, ήταν-είναι κομμουνιστές. Εμείς πάλι 
στη μέση (Παλιά Κοκκινιά), είμαστε «χλιαροί» κεντρο-
δεξιοί και μας είχαν «καβαλήσει» οι Μανιάτες που 
μας θεωρούσαν δικούς τους. Βλέπετε η Παλιά Κοκ-
κινιά ψηφίζει στην Α’ Πειραιώς, ενώ η Νέα Κοκκινιά 
(Νίκαια), ψηφίζει στη Β’ Πειραιώς (άλλη ιστορία αυτή, 
το πώς και το γιατί).

Παρόλα αυτά υπήρχαν κανόνες στη γειτονιά. Δηλα-
δή, μαγκιές στη ζωή της νύχτας και τα γκομενικά δε 
γίνονταν, ενώ αν μπλεκόσουν στη δουλειά του άλλου 
ήταν αιτία πολέμου όχι μόνο από τους «δικούς» σου, 
αλλά απ’ όλους, άσχετα αν υποστήριζες για δήμαρχο 
Πειραιά τον Σκυλίτση ή για δήμαρχο Νίκαιας τον Λο-
γοθέτη. Χέρι στο ψωμί του άλλου δεν έβαζε κανένας.

Επειδή λοιπόν κάποιοι θέλουν με περίεργους τρό-
πους να κάνουν μαγκιές και ειδικά στο ταμείο… τους 
πληροφορώ ότι «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά» και 
αυτά που έγιναν στο παρελθόν με τον Ρουσσόπουλο, 
τα ΜΜΕ και τη διοχέτευση κονδυλίων σε «φιλικά» 
ΜΜΕ -και έφτασαν μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια-, 
έδειξαν έναν δρόμο… Αυτά για σήμερα… Φιλούθκια! 

Απόψεις - Ειδήσεις

Η μεσαία 
τάξη δε ζει 
πια εδώ!

Μετακόμισε αλλού, αν και ασφαλείς πληροφο-
ρίες λένε ότι απεβίωσε, μαζί με τον άλλοτε εκ-
φραστή μερίδας ψηφοφόρων, μεσαίου χώρου, 
που έβγαζε κυβερνήσεις.

Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για να οριοθετηθεί 
αλλά και να «σηκωθεί» ο μεσαίος χώρος από τον 
καναπέ, για να αλλάξει την πολιτική κατάσταση 
της χώρας. Να βάλει «φρένο» στη διολίσθηση της 
κοινωνίας προς τα άκρα. Στόχος, το πολυδιαφη-
μιζόμενο «rebranding» της κεντροδεξιάς. Τώρα 
ο μεσαίος χώρος πολιορκείται κι από την πρώτη 
φορά αριστερά, που η επιβίωση της είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την κατάληψη του μεσαίου 
χώρου. Διαφορετικά, έπεα πτερόεντα, και για την 
κεντροδεξιά και για την κεντροαριστερά με σοσι-
αλιστικό πρόσημο.

Σε μια χώρα όπου τα αποθέματα σανού λιγο-
στεύουν και οι πολιτικοί γυρολόγοι περισσεύουν, η 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η μεσαία 
τάξη, βρίσκεται «υπό καταδίωξη» και ασφυκτιά 
να βγάλει τα προς το «ζην» αναγκαία. Οι πολίτες 
στοιβάζονται σε πολιτικά άκρα, απογοητευμένοι 
από τις χρόνιες παθογένειες του κέντρου. Το βλέ-
πουμε σε όλον τον κόσμο. Από την επιλογή Τραμπ, 
την ψήφιση του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον άλλα, και στο σύνολο των εκλεγμένων σε 
όλον τον κόσμο.

Μετά την οικονομική ταλαιπωρία από τα υπερ-
δεκαετή μνημόνια και μετά την πανδημία, δεν 
υπάρχει ούτε μεσαίος χώρος, ούτε μεσαία τάξη. 
Υπάρχουν οι ανήκοντες στην «ελίτ» τάξη και οι 
«νεόπτωχοι». Ο άλλοτε νοικοκύρης της μεσαίας 
τάξης, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της καθημερι-
νής επιβίωσης, αγοράζει μόνο τα απαραίτητα, 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της έξωσης, ακόμη και 

από πατρικό του σπίτι, δεδομένης της ανάγκης 
να πληρώσει τους δυσβάσταχτους φόρους, που 
του έχουν επιβληθεί. Με πολιτικές ηγεσίες κατώ-
τερες των περιστάσεων και πολύ ικανότερες στη 
διασφάλιση των «δικών» τους πλούσιων προνο-
μίων, αδιαφορούν ακόμη και στις μέρες μας για 
το «ασφυκτικό» πνίξιμο όλων των τάξεων, που 
ανήκουν στους μη προνομιούχους Έλληνες. Έχουν 
κλειδωθεί, περιχαρακωθεί στο ναό της δημοκρα-
τίας, στη βουλή, ασχολούνται με τις ιδεοληψίες 
τους, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, ενώ έχουν 
πετάξει το κλειδί έξω από το παράθυρο, μένοντας 
στη σιγουριά της αστυνομοκρατούμενης περιοχής 
ασφαλείας τους. Ακόμη κι όταν βγαίνουν για έναν 
καθημερινό περίπατο στην αγορά, στα στέκια της 
νεολαίας, πάντα στο πλάνο αστυνομικοί ασφαλεί-
ας.

Για την κυβέρνηση, ισχύει η ρήση του Ανδρέα 
Παπανδρέου «το κόμμα είναι για τον ιδεατό, η 
κυβέρνηση για το εφικτό». Με πόνο ψυχής, μει-
ώνουν το ΦΠΑ, μετακυλύουν τους φόρους, μοι-
ράζουν επιδόματα και διεκδικούν ρόλο μεγαλύτε-
ρο από τη σκιά τους. Με απύλωτη και ανεύθυνη 
μεγαλοστομία, υπόσχονται εθνική ανάταση, οικο-
νομική ανάπτυξη και χειροκροτούν εαυτούς και 
αλλήλους, για τα μέχρι τώρα κατορθώματα τους.

Για την αντιπολίτευση, το «έχουν μνήμη» οι πο-
λίτες δεν περνάει από το μυαλό τους. Υπόσχονται 
και πάλι «λαγούς με πετραχήλια», σαν να μην πέ-
ρασε μια μέρα. Προτείνουν ανέφικτες λύσεις, ξέ-
ροντας ότι δεν θα κληθούν να τις πραγματοποι-
ήσουν. Αντιμετωπίζουν τη μεσαία τάξη όπως το 
σκοπευτήριο της Καισαριανής, ως επισκέπτες και 
όχι ως προσκυνητές σε έναν τόπο μαρτυρίου. Η 
μεσαία τάξη, από το άλλοτε κλίμα ευφορίας, το 
οποίο βίωνε, έγινε κλίμα εφορίας, αβεβαιότητας 
για το αύριο, με κατασχέσεις και πάσης φύσεως 
πλειστηριασμοί και οικονομικές διώξεις.

Ζούμε το λυκόφως του μεσαίου χώρου και της 
μεσαίας τάξης. Έντονη είναι η δίψα της νέας τάξης 
των «νεόπτωχων» πολιτών, για μια νέα πολιτική 
δύναμη, που θα παλέψει γι αυτούς, και όχι για 
συλλογικότητες, τα κάθε είδους επιχειρηματικά 
συμφέροντα, και «αόρατους» ταξικούς εγχώριους 
και ξένους εχθρούς. Μια σύγχρονη κοινωνία, με 
ανοιχτές πόρτες, με αξιοκρατία να βασιλεύει και 
με λιγότερα προνόμια για τους «εκλεκτούς» του 
κοινοβουλίου. Να δουν επιτέλους και τις πραγμα-
τικές ανάγκες ενός «αόρατου» λαού!

Εξυπηρέτηση 
πολιτών 

Στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλίας της Ελλη-

νικής Αστυνομίας για τη μείωση της γραφειοκρα-

τίας, την αυτοματοποίηση της υφιστάμενης υπηρε-

σιακής λειτουργίας, αλλά και την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, από τη 

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου 

Αιγαίου τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία εξυπηρέ-

τησης των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

(e-mail) και τηλεφωνικής γραμμής επαφής.
Σημειώνουμε ότι ονομαστικοποιημένο προσωπι-

κό θα διαχειρίζεται τα e-mail, θα εξετάζει άμεσα 
τα αιτήματα των πολιτών και θα τα προωθεί στην 
αρμόδια Υπηρεσία, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους, 
κοινοποιώντας στον αποστολέα το αποτέλεσμα της 
ενέργειας. Στις τηλεφωνικές γραμμές επαφής θα 
εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι χρή-
στες του διαδικτύου, κατά τις ώρες 08.00 – 18.00 
καθημερινά.

Για τις Κυκλάδες η διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου είναι adkykladon@astynomia.gr και ο 
αριθμός τηλεφώνου 22810 96100

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ




