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23η Ιουλίου, 
επέτειος σωτηρίας 
των 125 νέων της 

Πάρου
Τη νύχτα της 16ης προς την 17ην Μαΐου 1944, 

πραγματοποιήθηκε καταδρομή Άγγλων κομάντος, στις 
γερμανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των κάτω χω-
ριών, καθώς και στο αεροδρόμιο, χωρισμένοι σε τρεις 
ομάδες με οδηγούς τους συμπατριώτες μας, Αντώνιο 
Δελέντα, Μανώλη Γρυλλάκη και Νικόλαο Στέλλα. 

Κατάφεραν να αχρηστεύσουν τον τηλέγραφο στον 
Δραγουλά, τον ασύρματο στον Τσιμπίδι, σκοτώνο-
ντας δύο ασυρματιστές και τραυματίζοντας σοβαρά 
τον Γερμανό διοικητή. Προφανώς όμως δεν υπήρξε 
απόλυτος συντονισμός για την επίτευξη του αιφνιδια-
σμού, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί 
στην αγχόνη στις 21 Μαΐου 1944 ο Νικόλαος Στέλλας. 
Μετά την επιδρομή των κομάντος, τα πράγματα χει-
ροτέρεψαν πολύ στο νησί μας. Οι Γερμανοί επέβαλαν 
αμέσως απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών 
από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί. Τη νύχτα 
της 4ης Ιουνίου 1944 Κυριακή της Πεντηκοστής, έγινε 
για πρώτη φορά νυκτερινός βομβαρδισμός του αερο-
δρομίου.

Στο μεταξύ οι Γερμανοί ετοίμαζαν τα αντίποινα τους, 
για το φόνο των δύο ασυρματιστών, τον τραυματισμό 
του διοικητή του αεροδρομίου και την καταστροφή 
ορισμένων εγκαταστάσεων του. Ο στρατιωτικός δι-
οικητής του νησιού, ταγματάρχης Γκραφ Φον Μέρε-
μπεργ, ζήτησε από τους προέδρους των κοινοτήτων 
της Πάρου και της Αντιπάρου να του παραδώσουν 
σε ορισμένη ημερομηνία, τα ονόματα 125 νέων, τους 
οποίους θα εκτελούσε ως αντίποινα, για όσα έκαναν 
οι καταδρομείς σε βάρος του γερμανικού στρατού και 
για τον παραδειγματισμό και την συμμόρφωση των 
υπολοίπων νέων του νησιού. 

Οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες ήξεραν πως οι 
Γερμανοί δεν αστειεύονται και πραγματοποιούν συνά-
ντηση οι πρόεδροι των κοινοτήτων και οι εφημέριοι 
των δύο νησιών, με τον μακαριστό ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας, π. Φιλόθεο Ζερβάκο, στο σπίτι 
του γιατρού, Στρατή Αλιπράντη, στη Μάρπησσα. Εκεί 
σχημάτισαν επιτροπή αποτελούμενη από τον αοίδιμο 
γέροντα, Φιλόθεο Ζερβάκο, τον γιατρό, Στρατή Αλι-
πράντη και τον Μανώλη Καβάλη, πρόεδρο της κοινό-
τητας Αρχιλόχου. Η επιτροπή αυτή επισκέφθηκε τον 

φρούραρχο υπολοχαγό Ζάσσε και τον παρακάλεσε να 
μεσολαβήσει στον στρατιωτικό διοικητή, για τη σωτη-
ρία αυτών των αθώων. Ο φρούραρχος τους είπε ότι 
είχε προσπαθήσει να αλλάξει την απόφαση του διοι-
κητή, αλλά εκείνος ήταν αμετάπειστος. Το μόνο που 
τους συνέστησε ήταν να τον καλέσει ο ηγούμενος στο 
μοναστήρι να τον περιποιηθεί και εκεί, να προσπαθή-
σει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τον παρακαλέ-
σει για τη σωτηρία των μελλοθανάτων. 

Ο ηγούμενος χωρίς χρονοτριβή, κάλεσε τον Γερ-
μανό διοικητή στο μοναστήρι, εκείνος δέχτηκε την 
πρόσκληση και το πρωί της επομένης Κυριακής ο von 
Meremberg με τη συνοδεία έξι αξιωματικών και στρα-
τιωτών, επισκέφτηκε την Λογγοβάρδα. Οι μοναχοί δέ-
χτηκαν τους καλεσμένους τους με φιλικά και φιλόξενα 
αισθήματα. Τους ξενάγησαν στη βιβλιοθήκη της μονής 
και στα εργαστήρια αγιογραφίας και βιβλιοδεσίας και 
το μεσημέρι τους παρέθεσαν ένα πλούσιο γεύμα. Ο 
αγέρωχος και απροσπέλαστος Γερμανός αξιωματικός, 
εντυπωσιάστηκε από την γαλήνη που βασίλευε στη 
μονή, από τον ασκητικό τρόπο ζωής των μοναχών, 
από τις «βιβλικές» όπως τις χαρακτήρισε φυσιογνω-
μίες των γερόντων. Σιγά-σιγά, άρχισε να γίνεται πιο 
προσιτός και η σχέση του με τον ηγούμενο πιο θερμή. 
Το απόγευμα, ο διοικητής και η ακολουθία του παρα-
κολούθησαν τον εσπερινό, στο καθολικό της μονής και 
μετά τους προσφέρθηκαν καφέδες και γλυκίσματα, 
στο αρχονταρίκι. 

Τότε συνέβη κάτι ανέλπιστο! Σε αυτόν τον χώρο 
υποδοχής του μοναστηριού, υπήρχαν αναρτημένες 
στους τοίχους πολλές εικόνες παλαιών ηγουμένων 
της μονής. Ανάμεσα σε αυτές υπήρχε μια εικόνα πα-
ραθαλάσσιου χωριού. Την είχαν φέρει στη μονή δύο 
Ρώσοι μοναχοί, μετά την καταστροφή του δικού τους 

μοναστηριού, κατά τη Ρωσική επανάσταση. Ο von 
Meremberg στάθηκε σε αυτό το κάδρο και το περιερ-
γάστηκε για πολύ ώρα. Ύστερα φανερά συγκινημένος, 
είπε στους έκπληκτους μοναχούς ότι, το χωριό που 
απεικονίζεται στο πίνακα, είναι το χωριό της μητέρας 
του, στη Γιάλτα της Κριμαίας. Εκεί όταν ήταν παιδί 
περνούσε στο χωριό αυτό μαζί με την μητέρα του ξέ-
γνοιαστα και ευτυχισμένα καλοκαίρια. Η ατμόσφαιρα 
είχε γίνει πιο πολύ ειρηνική και φιλική. 

Την ώρα της αποχώρησης από τη μονή για την επι-
στροφή στη βάση τους, ο Γερμανός διοικητής ευχα-
ρίστησε τον π. Φιλόθεο για τη θερμή φιλοξενία και 
μέσω του διερμηνέα μοναχού Νεκτάριου, του ζήτησε 
να του ικανοποιήσει όποια εξυπηρέτηση επιθυμεί. Ο 
ηγούμενος τότε, τόλμησε να του ζητήσει τη σωτηρία 
των 125 νέων, που επρόκειτο να εκτελεστούν. Ο διοι-
κητής αρνήθηκε «αυτό δεν γίνεται» του είπε. «Ξέρω 
ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. 
Έχω διαταγές από τους ανωτέρους μου. Εάν δεν υπα-
κούσω θα εκτελεστώ εγώ. Ζήτησε μου άλλη χάρη».

Τότε ο ηγούμενος αφού πήρε από τον διοικητή την 
υπόσχεση, ότι αυτήν τη χάρη θα την πραγματοποιήσει, 
του είπε: «Εφ’ όσον δεν μου κάνεις αυτήν την χάριν, 
ας συμπεριλάβης και εμέ, μετά των 125 προς εκτέλε-
σιν νέων». Τότε ο διοικητής συγκινήθηκε από την θαρ-
ραλέα στάση του ηγούμενου, του έδωσε το χέρι του 
και του είπε: «Σου τους χαρίζω! Όμως να συστήσεις 
σε όλους τους κατοίκους της νήσου, να μην επανα-
ληφθούν παρόμοια γεγονότα και να μην κόψουν τα 
τηλεφωνικά καλώδια, γιατί θα φανώ αμείλικτος».

Ο ηγούμενος συγκινημένος και κείνος απ’ αυτή την 
εξέλιξη, ευχαρίστησε τον διοικητή, του υποσχέθηκε ότι 
θα κάνει αυτό που του ζητά και του ευχήθηκε, η Πα-
ναγία να προστατεύει πάντοτε τον ίδιο και την οικο-
γένεια του. Ο voMeremberg, έφυγε από την μονή. Οι 
125 μελλοθάνατοι νέοι είχαν σωθεί! Ήταν 23 Ιουλίου 
1944.

Πηγές: «Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πόλε-
μο και την εχθρική κατοχή» του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος
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Χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των μελών 
της φιλοζωικής οργάνωσης PAWS και ειδικότερα της 
προέδρου Αργυρώ Ελευθεριάδου, έγινε κατορθω-
τό σε δέκα μόνο μήνες να συγκεντρωθούν 220.000 
ευρώ και να κατασκευαστεί το καταφύγιο αυτό με τις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών προδιαγρα-
φών. Όπως τονίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Παροναξίας, Καλλίνικος: «Η λειτουργία ενός 
τέτοιου νέου καταφυγίου το οποίο διαθέτει όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές… αποτελεί ένα πολύ σημα-
ντικό γεγονός αφού αποτελεί δείγμα πολιτισμού και 
φιλοζωικής κουλτούρας, αλλά αποδεικνύει και την 
ευαισθησία με την οποία η κοινωνία μας προσεγγίζει 
και αντιμετωπίζει τα της διαβίωσης των ζώων».

Με βάση τον Νόμο 4039/2012 ο δήμος έχει την αρ-
μοδιότητα και την εποπτεία της διαχείρισης των αδέ-
σποτων ζώων στο νησί και κατά συνέπεια οφείλει πλέ-
ον όχι μόνο να εξασφαλίζει τη σωστή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του καταφυγίου, αλλά να το εκμεταλλευτεί 
για να εκπαιδεύσει την τοπική κοινωνία και κυρίως 
τα νέα παιδιά στη φιλοζωία και στα δικαιώματα των 
ζώων.

Μια ομάδα εθελοντών πραγματοποίησε 
αυτό που με τα δεδομένα της δημόσιας διοίκη-
σης φαντάζει ακατόρθωτο. Η ευθύνη από εδώ 
και μπρός περνάει στη δημοτική αρχή και αυτό 
είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την σωστή συ-
νέχεια.

Είπαν για το καταφύγιο...
Την περασμένη Κυριακή 19/7/2020 που έγιναν τα 

εγκαίνια του καταφυγίου στο Μαράθι, ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, έστειλε το 
παρακάτω μήνυμα:

Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος
«[…] Η λειτουργία ενός τέτοιου νέου καταφυγίου 

το οποίο διαθέτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές 
ώστε να μπορεί να παρέχει ευπρεπή διαβίωση, ασφά-
λεια, περίθαλψη και σωστούς όρους υγιεινής σε ζώα 
που έχουν εγκαταλειφθεί από ανθρώπους ή έχουν 
κακοποιηθεί ή γενικά κυκλοφορούν αδέσποτα, ανα-
ζητώντας τροφή και στοργή αποτελεί ένα πολύ σημα-
ντικό γεγονός αφού αποτελεί δείγμα πολιτισμού και 
φιλοζωικής κουλτούρας, αλλά αποδεικνύει και την 
ευαισθησία με την οποία η κοινωνία μας προσεγγίζει 
και αντιμετωπίζει τα της διαβίωσης των ζώων.

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι εγωπαθής αλλά 
οφείλει να προσέχει, να σέβεται και να συντηρεί την 
άλογη κτίση η οποία είναι δημιούργημα του Θεού. 
Τα ζώα είναι και αυτά δημιουργήματα του Θεού, που 
δημιουργήθηκαν από Αυτόν πριν από τον άνθρωπο 
ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα της δημιουργίας. 
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι Άγιοι της Εκκλησίας 
μας, έχοντας λάβει χάρη από το Θεό, θεράπευαν και 
έδιδαν ίαση ασθενειών σε άρρωστα ζώα, αποδεικνύ-
οντας έτσι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τα δημιουρ-
γήματά του. Οφείλουμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι να 

σεβόμαστε την δοσμένη από το Θεό αξιοπρέπεια των 
ζώων, χωρίς βεβαίως να προβαίνουμε σε υπερβολές 
που πολλές φορές υποτιμούν εμμέσως την ανθρώπι-
νη αξιοπρέπεια, η οποία συχνά παραμελείται σε πολ-
λές και πολυπληθείς περιοχές του πλανήτη μας.

Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στο Συμβού-
λιο του Συλλόγου, τα Μέλη του και όλους τους εθε-
λοντές φιλόζωους, αφανείς και εμφανείς, που εκδη-
λώνουν έμπρακτα την μέριμνά τους προς τα ζώα, τα 
περισυλλέγουν από τους δρόμους, τους προσφέρουν 
τροφή, περίθαλψη, στοργή, φροντίδα και αγάπη. Συγ-
χαίρω επίσης και όλους όσοι συνέβαλαν οικονομικά 
ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο για να δημιουργηθεί στο 
Μαράθι της Πάρου ένα τέτοιο σύγχρονο καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων, και εύχομαι να υπάρξουν και άλ-
λες τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθούν 
περισσότερα παρόμοια κέντρα, που θα συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στο να εξασφαλίζεται στέγη σε κάθε 
περιπλανώμενο, πεινασμένο και ταλαιπωρημένο ζώο. 
Ο Θεός να ευλογεί τα καλά έργα σας και να στέψει με 
επιτυχία την προσπάθειά σας».

Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Ζώων 
Πάρου-PAWS, Αργυρώ Ελευθεριάδου

«Η σημερινή μέρα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την 
Πάρο, για τους κατοίκους του νησιού, για όλους εμάς 
και κυρίως για όλα τα αδέσποτα ζώα που ζουν στους 
δρόμους και που δυστυχώς είναι ακόμα πολυάριθμα, 
παρόλες τις συνεχείς προσπάθειες των φιλοζωϊκών 
στο νησί τα τελευταία 20 χρόνια(!). Η σημερινή όμως 
μέρα είναι ξεχωριστή και για έναν άλλο λόγο! Γιατί 
σήμερα ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ! 
(…).

Αυτό το υπερ-σύγχρονο, αδειοδοτημένο και καθό-
λα νόμιμο ιδιωτικό καταφύγιο στο οποίο βρισκόμαστε 
σήμερα, σεβόμενο απόλυτα το περιβάλλον και κυρίως 
την ασφάλεια, υγιεινή και καλή διαβίωση των φιλοξε-
νούμενων ζώων, πρέπει μια μέρα να είναι άδειο! Για-
τί, όσο κι αν φανεί περίεργο, όνειρο όλων εμάς στον 
Σύλλογο και, πιστεύω όλων των φιλόζωων, είναι κά-
ποια μέρα, να μην υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ πια 
στους δρόμους! Η Πάρος, πρέπει να γίνει το 1ο νησί 
στην Ελλάδα ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΑ! Πρέπει οι κάτοικοι 
να ανοίξουν την αγκαλιά τους και την καρδιά τους 
για να δώσουν σε όλα τα σκυλάκια και γατάκια ένα 
σπίτι. Γιατί εμείς οι λίγοι μπορούμε να κάνουμε λίγα, 
ενώ όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά! Γιατί μόνο 
τότε η Πάρος θα είναι και το πολιτιστικά 1ο νησί στην 
Ευρώπη που θα ελκύει ακόμα περισσότερους τουρί-
στες! Που δεν θα απογοητεύονται όταν έρχονται εδώ 
με το να βλέπουν να γυρνούν τόσα αδέσποτα γατιά 
και σκυλιά στον δρόμο ψάχνοντας για βοήθεια και 
τροφή!... Αυτό το καταφύγιο δίνει σήμερα ελπίδα και 
προσμονή για το ξεκίνημα μιας νέας ζωής γεμάτης 
αγάπη και φροντίδα για όλα αυτά τα ζώα που καρτε-
ρικά προσμένουν μια οικογένεια να τα αγκαλιάσει και 
να γίνουν κι αυτά μέλη της! (…).

Πρώτο θέμα

Υπερ-σύγχρονο, 
αδειοδοτημένο & νόμιμο το 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Είναι γεγονός πλέον ότι η Πάρος απέκτησε το δικό της υπερ-σύγχρονο 
αδειοδοτημένο και καθόλα νόμιμο καταφύγιο αδέσποτών ζώων. 
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Σήμερα, το νέο μας ιδιόκτητο νόμιμο καταφύγιο με 

τις σύγχρονες του εγκαταστάσεις, αποτελεί την μο-
ναδική δομή αυτού του τύπου σε όλη την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου και ίσως σε όλη τη χώρα! Είμαστε ειλι-
κρινά ευγνώμονες σε όλους εκείνους που μας βοή-
θησαν να συγκεντρώσουμε το σημαντικό ποσό των 
220.000 ευρώ και να το ολοκληρώσουμε μόλις σε 
10 μήνες! (…). Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτό το 
καταφύγιο θα παίξει ένα καταλυτικό ρόλο για μια νέα 
βελτιωμένη σχέση ανθρώπων και ζώων. Έχουµε τη 
βοήθεια πολλών εξαιρετικών εθελοντών που 
φροντίζουν καθηµερινά για την περιποίηση, 
υγιεινή και άθληση των σκυλιών που φιλοξε-
νούµε. Όμως, έχουμε και την τεράστια βοήθεια και 
στήριξη της φίλης μας οργάνωσης από τη Γερμανία, 
της PAROSHUNDE, που συμβάλλει σημαντικά στο να 
βρίσκονται καλές οικογένειες που υιοθετούν καθημε-
ρινά τα ζωάκια μας, με αποτέλεσμα να φεύγουν από 
την Πάρο κάθε χρόνο γύρω στα 200 ζωάκια.

Βέβαια, όπως ήδη ανέφερα, το καταφύγιο από μόνο 
του δεν είναι λύση. Είναι μια προσωρινή κατάσταση 
ενώ το πρόβλημα παραμένει… και πρέπει να ψάξουμε 
την αιτία. Για αυτό όμως, χρειάζεται η έμπρακτη στή-
ριξη της τοπικής κοινωνίας, του δήμου, της Εκκλησί-
ας και της Περιφέρειας, προκειμένου να συνδράμουν 
στις προσπάθειές μας και να ευαισθητοποιήσουν τον 
λαό της Πάρου στην φιλοζωία και στα δικαιώματα 
των ζώων. Γιατί αυτά δεν μιλάνε, αλλά εμείς οφεί-
λουμε να τα σεβόμαστε, να τα αγαπάμε, να τα φρο-
ντίζουμε και να τα προστατεύουμε. Μόνο τότε θα ζή-
σουμε σε μια καλύτερη και πιο πολιτισμένη κοινωνία. 
Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη στείρωση. Όμως, 
όταν τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα και γεννούν 
ανεξέλεγκτα, δεν θα εκλείψει ποτέ(!) το δυσάρεστο 
φαινόμενο των αδέσποτων… Και όπως είναι γνωστό, 
τα μη στειρωμένα αδέσποτα κινδυνεύουν από πλήθος 
ασθενειών και η ζωή τους είναι σύντομη. Σε αντίθεση 
με τα στειρωμένα ζώα που δεν διατρέχουν παρόμοι-
ους κινδύνους και συνήθως ζουν πολύ περισσότερο. 
Οφείλουμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία 
και κυρίως τα νέα παιδιά στη φιλοζωία γιατί και τα 
ζώα έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα όπως κι εμείς! Λυ-
πούνται, χαίρονται, απογοητεύονται, πεινούν και δι-
ψούν, νιώθουν τον πόνο και την απόρριψη! Νιώθουν 
όπως εμείς και θέλουν να τους συμπεριφερόμαστε 
και να τα μεταχειριζόμαστε όπως θα θέλαμε εμείς να 
μας συμπεριφέρονται οι τρίτοι!

Τα ζώα δεν είναι αντικείµενα να τα δένουµε 
και να τα βασανίζουµε! Να πληγώνονται και 
να µατώνουν από σχοινιά και αλυσίδες! Να τα 
αφήνουµε εκτεθειµένα µέσα στο λιοπύρι ή στο 
κρύο και στη βροχή, χωρίς µια προστασία! ∆εν 
είναι για να πετάµε στα σκουπίδια τα νεογέννη-

τα ή να τα εγκαταλείπουµε εδώ κι εκεί. Και πόσο 
μάλλον, όταν αυτά γερνούν!.. Είμαι σίγουρη πως σε 
κανένα μας δεν θα άρεσε να κάνουν κάτι τέτοιο! Τα 
γατιά, δεν είναι για να τα έχουμε να κυνηγάνε ποντίκια 
στις ταβέρνες και επιχειρήσεις, να τα ταΐζουμε όσο εί-
μαστε εκεί και τον χειμώνα να τα παρατάμε στην τύχη 
τους. Γιατί, τα κατοικίδια όπως αποκαλούνται, είναι 
για σπίτι και οικογένεια! Το λέει εξάλλου και η ίδια η 
λέξη! Ας γυρίσουμε λοιπόν σελίδα κι ας προσπαθή-
σουμε όλοι μας να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας 
προς τα ζώα. Ας τα δούμε κι αυτά σαν υπάρξεις που 
έχουν ίσα δικαιώματα με εμάς σε αυτό τον πλανήτη. 
Αν εμείς δεν νοιαστούμε γι αυτά, ποιος θα νοιαστεί;

Και τώρα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους 
τους ευεργέτες, χορηγούς και δωρητές μας για την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και την μεγάλη οικονο-
μική τους στήριξη για την υλοποίηση αυτού του τόσο 
σημαντικού έργου για την Πάρο.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΣΤΟ: 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, ΤΟ ΚΟΙΝ/ΛΕΣ ΙΔΡΥ-
ΜΑ Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΟ ΙΔΡΥ-
ΜΑ Α.Γ.ΛΕΒΕΝΤΗ, ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ, ΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 
ΑΕ, ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ ΑΕ, ΤΗ LAFARGE 
BETON AΒΕE, ESPERANZA ApS ΔΑΝΙΑ. Επίσης, ευ-
χαριστούμε από καρδιάς τους πιστούς μας πολύ κα-
λούς φίλους κα TIPHAINE MOURIER από τη Γαλλία 
και κ. ANSSI KETO από τη Δανία, χωρίς τη βοήθεια 
και την τεράστια συνεισφορά των οποίων, δεν θα εί-
χαμε καταφέρει να ξεκινήσουμε και ολοκληρώσουμε 
το σημαντικό αυτό έργο για τα αδέσποτα στην Πάρο! 

Βέβαια, χρειαζόμαστε αρκετά πράγματα ακόμα. 
Πρόσφατα ο δήμος, μετά την ολοκλήρωση του κα-
ταφυγίου, μας ενέκρινε ποσό 20.000 ευρώ για τον 
σκοπό αυτό και ξεκινήσαμε ήδη με την προμήθεια 19 
σκυλόσπιτων σε αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων 
κλουβιών. Ευχαριστούμε θερμά τον δήμο Πάρου για 
αυτή τη σημαντική του βοήθεια! Κι επειδή το καταφύ-
γιό μας, βάσει Νόμου, τελεί πλέον υπό την εποπτεία 
του δήμου, πιστεύουμε και ελπίζουμε στη διαρκή μελ-
λοντική συνεισφορά της δημοτικής Αρχής, όχι μόνο 
για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκατα-
στάσεων μας, αλλά κυρίως για την εξασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας του καταφυγίου!. 

Όπως είναι γνωστό, βάσει του Νόµου 
4039/2012, ο δήµος έχει την αρµοδιότητα και 
συνολική εποπτεία των αδέσποτων του νησιού. 
Κατά συνέπεια, οφείλει να φροντίζει και να βοηθάει 
με δικά του συνεργεία στην περισυλλογή αδέσποτων 
ζώων, να επιτηρεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
σήμανσης όλων των δεσποζόμενων ζώων, να εν-
θαρρύνει τις στειρώσεις τους, να συμβάλλει στις υι-
οθεσίες αδέσποτων και να ασκεί εντατικό έλεγχο για 
την συμμόρφωση όλων των ιδιοκτητών ζώων προς 

τις από τον νόμο υποχρεώσεις τους για την σωστή 
και ασφαλή διαβίωση των ζώων τους. Δεχόμαστε 
καθημερινά άπειρα τηλεφωνήματα και μηνύματα για 
εγκαταλειμμένα, πεταμένα κουτάβια και νεογέννητα 
γατιά καθώς και τραυματισμένα ζωάκια εδώ κι εκεί. 
Είμαστε ελάχιστοι εθελοντές, μετρημένοι στα δάχτυ-
λα και είναι φύσει αδύνατον να ανταποκριθούμε στις 
τεράστιες ανάγκες των αδέσποτων του νησιού, χωρίς 
τη συνδρομή του δήμου. Επίσης, το ποσό των 20.000 
ευρώ που δίνει ο δήμος κάθε χρόνο στους δύο κτη-
νιάτρους για στειρώσεις, εμβολιασμούς, ηλεκτρονική 
σήμανση κ.ά είναι μόνο ένα μέρος των πραγματικών 
συνολικών αναγκών! Αφού, μόνο ο σύλλογός μας δα-
πανά γύρω στα 70.000 ευρώ το χρόνο για τα αδέ-
σποτα! 
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Πρόσφατα δε, όπως ίσως γνωρίζετε, λόγω κορω-
ναϊού, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε και το μικρό μα-
γαζάκι που είχαμε εδώ και 9 χρόνια στην Παροικιά! 
Οπότε, χάσαμε μία ακόμα πηγή εισοδήματος που μας 
κάλυπτε αρκετές λειτουργικές μας ανάγκες. Κάνουμε 
λοιπόν έκκληση προς τον δήμο αλλά και όλη την επι-
χειρηματική κοινότητα του νησιού, να στηρίξει και να 
βοηθήσει το μοναδικό αυτό καταφύγιο στο νησί μας. 
Ας μη ζητάμε/απαιτούμε από μια χούφτα εθελοντών 
να κάνει θαύματα! Γιατί όταν υπάρχει η βούληση, βρί-
σκεται ο τρόπος! Χρειαζόμαστε περισσότερους εθε-
λοντές, νέους κυρίως, που αγαπούν τα ζώα και θέ-
λουν να βοηθήσουν. Ο PAWS χρειάζεται νέο αίμα και 
θα χαρούμε πολύ όσοι από εσάς θέλετε να έλθετε να 
βοηθήσετε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική τη 

δουλειά μας! Παρακαλώ, μεταδώστε το μήνυμα όπως 
προσπαθούμε κι εμείς!

Με την ευχή λοιπόν κι ελπίδα για µία Πάρο 
χωρίς αδέσποτα, θέλω να σας ευχαριστήσω 
µέσα από την καρδιά µου που µας τιµήσατε µε 
την παρουσία σας και να ευχηθώ σε όλους σας 
ΥΓΕΙΑ για ένα όµορφο και ξένοιαστο καλοκαί-
ρι!».

Δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος
«Συγχαρητήρια στους εθελοντές και προσωπικά 

στην κ. Ελευθεριάδου που έκαναν ένα τόσο μεγάλο 
έργο. Ο δήμος για το έργο αυτό δεν συνέδραμε οικο-
νομικά όμως από σήμερα θα είμαστε στο πλευρό του 
συλλόγου. Η Πάρος θα είναι πάντα μπροστά ακόμα 
και για τα αδέσποτα».

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς
«Συγχαρητήρια στην πρόεδρο του συλλόγου Αργυ-

ρώ Ελευθεριάδου, στα μέλη του Δ.Σ., στους εθελο-
ντές και στους χορηγούς της κατασκευής αυτού του 
πρότυπου καταφυγίου στο νησί μας. Η προστασία και 
η αγάπη στα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού. Εύχομαι να 
είναι καλορίζικο!».

Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, Κ. Ροκονίδας

«Είναι ίσως το καλύτερο σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Το θέμα είναι από εδώ και πέρα πως θα βοηθήσει ο 
δήμος που έτσι και αλλιώς έχει πλέον την ευθύνη. 
Το στοίχημα είναι αυτό και η πρόκληση για τον δήμο 
είναι πολύ μεγάλη, όταν μια μικρή ομάδα εθελοντών 
έκανε ένα τέτοιο έργο. Πρέπει όχι μόνο να στηρίξουμε 
τη λειτουργία του αλλά και να βοηθήσουμε την ολο-
κλήρωση του σε ό,τι εκκρεμούν ακόμα».

Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Εμ. 
Μαλαματένιος

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη δημιουργία του 
καταφυγίου για αδέσποτα ζώα από τον «PAWS» το 
οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον. 
Ο σύλλογος ακολούθησε τις σχετικές νομικές διατά-
ξεις και δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για τη 
φιλοξενία των τετράποδων φίλων μας τοποθετώντας 
το νησί μας πολύ ψηλά στη φιλοζωική συνείδηση των 
πολιτών. Όπως είχα πει και στο δημοτικό συμβούλιο 
στις 16/11/2018, δυστυχώς χωρίς να εισακουστώ 
από τους συναδέλφους μου, σύμφωνα με το άρθρο 
9 του ν. 4039/2012 ο δήμος μας υποχρεούται να 
μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επίσης, για το σκοπό 
αυτό μπορεί να συνεργάζεται με φιλοζωικές ενώσεις 
και σωματεία, εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή, συ-
νιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκα-
ταστάσεων. 

Ύστερα απ’ αυτή την πολύτιμη προσφορά στον δήμο 
και τους συμπολίτες μας από το σύλλογο «PAWS» και 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1181/2019 απόφαση του 
δημάρχου, με την οποία με ορίζει ως υπεύθυνο σε 
ό,τι αφορά τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, θα έχω 
τη χαρά της συνεργασίας με τους αξιολογότατους 
ανθρώπους του συλλόγου καθώς και της αμέριστης 
προσφοράς αρωγής από την πλευρά του δήμου. Ευ-
χαριστώ πολύ τον «PAWS» για το έργο της και δηλώ-
νω έτοιμος για μια αγαστή συνεργασία».
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Το κράτος  
και εμείς…

Σαφώς και όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι η 
λεγόμενη «ομπρέλα» του κράτους είναι κάτι που 
ισοδυναμεί στο νησί μας με το παράλληλο σύ-
μπαν και δεν υπάρχει καμία υπερβολή σ’ αυτό 
που γράφω!

Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις με 
τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας με τη λεγόμε-
νη κρατική μέριμνα. Δεν ξέρω αν έχω αρχίσει και 
γίνομαι κουραστικός (επειδή το έχω γράψει αρκε-
τές φορές), αλλά πρέπει να είμαστε ο μοναδικός 
τόπος σ’ αυτή τη χώρα, που οτιδήποτε κι αν έχει 
γίνει, έχει γίνει διότι συνεισέφερε σ’ αυτό η τοπική 
μας κοινωνία.

Σχολεία φτιάχνονται; Εμείς τα οικόπεδα, εμείς 
τα λεφτά. Αεροδρόμια φτιάχνονται (βλ: παλαιό 
αεροδρόμιο), εμείς τα οικόπεδα, εμείς τα λεφτά. 
Κέντρα Υγείας; Εμείς και πάλι. Στέγαση δημοσίων 
υπηρεσιών. Εμείς! Τράπεζες; Εμείς! Όπου και να 
κοιτάξεις γύρω σου η παριανή κοινωνία είναι από 
πίσω. Και δε μιλάμε για μία περιοχή που δε συνει-
σφέρει στο δημόσιο κορβανά. Μιλάμε για μία πε-
ριοχή που ελέω τουρισμού δίνει απ’ όλες τις πά-
ντες. Να για το ένα, να για το άλλο. Εκατοντάδες 
εκατομμύρια κάθε χρόνο για το ελληνικό δημόσιο.

Και από την άλλη τι; Τις αποφάσεις τους ακούμε, 
σε εγκαίνια τους βλέπουμε πρώτη μούρη - πρώτο 
τραπέζι πίστα. Ειλικρινά ήθελα να ήξερα κανείς 
δεν έχει λίγο τσίπα πάνω του από τους εκάστοτε 
επίσημους; Ποια τσίπα όμως και ποιος να συγκι-
νηθεί όταν για να έχουμε ένα-δύο γιατρούς πα-
ραπάνω πρέπει η φιλήσυχη ντόπια κοινωνία να 
κατέβει έως και τα πεζοδρόμια των Αθηνών, για 
να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Να διεκδικήσει δη-
λαδή αυτό που της αναλογεί και μόνο (βλέπετε 
είμαστε και τίμιοι στις διεκδικήσεις μας…).

Όλο αυτό το μακρινάρι πρόλογο το έγραψα διότι 
έφθασα στο όριό μου βλέποντας την κατάσταση 
που επικρατεί στο Κ.Υ. Πάρου, καθώς εκεί αντιμε-
τωπίζουμε πρόβλημα καθαριότητας. Κι όταν μι-
λάμε για πρόβλημα καθαριότητας σ’ έναν τέτοιο 
χώρο, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας την υπόθεση. 
Ειλικρινά αδιαφορώ αν το πρόβλημα είναι γρα-
φειοκρατικό, αν το πρόβλημα είναι θέμα ύψους 
μισθού και οτιδήποτε άλλο. Δε με ενδιαφέρει η 
αιτία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν είναι δυ-
νατόν το περασμένο Παρασκευοσαββατοκύριακο 
οι κάδοι απορριμμάτων να είναι ως επάνω, ενώ 
μέσα στα ιατρεία με τα επείγοντα περιστατικά η 
όλη εικόνα να θυμίζει… ας μην πω τι… Επειδή δε 
δημοσίευσα στον «Φιλελεύθερο» φωτογραφίες 
από την εικόνα που παρουσιαζόταν εκεί, θα σας 
πω ότι μου «διαμήνυσαν» ότι «αποκρύβω» πράγ-
ματα και η εικόνα ήταν πολύ χειρότερη!

Τέλος, για μία ακόμα φορά φαίνεται ότι το ζή-
τημα αυτό πρέπει να το λύσουμε μόνοι μας. Όταν 
λοιπόν φτάνεις στο έσχατο σημείο και η πολιτεία 
δεν είναι ικανή να λύσει το πρόβλημα των καθα-
ριστριών, τότε αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να κά-
νει σε άλλα πιο σοβαρά ζητήματα…

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Εξαπάτηση 
με στόχο την 
απόσπαση 
χρημάτων

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του 
ότι, μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες από αρκετά 
νησιά των Κυκλάδων, τις τελευταίες ημέρες έχει πα-

ρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων επιτηδείων, οι οποίοι 
καλούν τηλεφωνικά τις επιχειρήσεις και προσπαθούν 
να αποσπάσουν χρήματα.

Κάποιοι από αυτούς εμφανίζονται ως εκπρόσωποι 
γνωστών και μεγάλων εταιρειών αναζήτησης και προ-
βολής μέσω διαδικτύου. Σε άλλες περιπτώσεις επικα-
λούνται ιδιότητες, όπως γιατροί ή ξεναγοί, και με την 
πρόθεση να κλείσουν τραπέζι για σημαντικό αριθμό 
ατόμων, επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εφιστά την προσοχή των 
μελών του και συστήνει σε όλους τους επιχειρηματίες 
να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στη δημοσιοποίηση 
των τραπεζικών τους στοιχείων.

Χρήματα για 
την υγεία

Σε συνέχεια των πόρων που μέχρι σήμερα έχει δια-
θέσει για να θωρακίσει τις δομές υγείας των νησιών 
της κατά την υγειονομική κρίση του Covid-19, η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει επιπλέον 8 εκατ. 
ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020», για την ενίσχυση των μονάδων υγείας με το 
απαραίτητο προσωπικό. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι το υπ. Υγείας, η Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, η επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του υπουργείου Υγείας, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), 
Νοσοκομεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 2η ΥΠΕ κλπ 

και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
εποπτευόμενα από το υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου. Ακόμα, ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται 
και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμ-
βαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η συγχρηματοδοτούμενη, επιλέξιμη δημόσια δαπά-
νη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διατίθεται 
για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, 
ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ. Σκοπός της πρόσκλησης είναι 
η ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και φορέων Υγείας στην Περιφέ-
ρεια με πρόσθετο προσωπικό, επικουρικό ΙΔΟΧ ή και 
με ιδιώτες, για 24 μήνες και με δυνατότητα παράτα-
σης, για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής, διάγνωσης 
και διαχείρισης της νόσου. 

Τέλος, οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, έως στις 31/7/2020 
στις 4 το απόγευμα (ημερομηνία λήξης υποβολής προ-
τάσεων).

Περιοδεία Λ. 
Νικολάου-
Αλαβάνου 
στην Πάρο

Περιοδεία στην Πάρο πραγματοποίησε την Πα-
ρασκευή 17 Ιουλίου 2020 ο ευρωβουλευτής του 
ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο Λευτέρης Νικο-
λάου - Αλαβάνος συναντήθηκε με αυτοαπασχολούμε-
νους εμπόρους στη Παροικιά, όπου οι επαγγελματίες 
επιβεβαίωσαν τη δύσκολη περίοδο που διανύουν με 
τα υπέρογκα λειτουργικά έξοδα ολοένα και να αυξά-
νουν και την ανεπαρκή βοήθεια του κράτους, εκφρά-
ζοντας ταυτόχρονα την αγωνία τους για το πως θα 
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, είχε συνάντηση με την Επιτροπή Συνταξιού-
χων Πάρου - Αντιπάρου. Οι συνταξιούχοι κατέθεσαν 
τα αιτήματα τους και συζήτησαν με τον Λ. Νικολάου - 
Αλαβάνο τις προτάσεις του ΚΚΕ για το κομβικό ζήτημα 
της Υγείας στη νησιωτική Ελλάδα. 

Τέλος, ο ευρωβουλευτής του Κόμματος μίλησε σε 
συγκέντρωση που είχε οργανώσει η ΚΟΒ Πάρου του 
ΚΚΕ με θέμα «Συνέπειες της κρίσης, πολιτικές εξελί-
ξεις και οι θέσεις του ΚΚΕ». Η βραδιά έκλεισε με την 
προσφορά του φίλου του κόμματος Δ. Βεντουρή, προς 
το ΚΚΕ, δυο γλυπτών, φιλοτεχνημένων από τον ίδιο.



σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

2284028025

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
«Γκίκα Αφοί» χρωµατοπωλείο

Μάρπησσα
«∆ήµητρα» αρτοποιείο

«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρωµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Μέλι cream» Πατέλης Κώστας  

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Ταχυδροµικό Πρακτορείο»

Μαούνης Γιάννης

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

∆ρυός
«Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα
«Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι»

αρτοποιείο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πωλείται οικόπεδο 1.000 
τ.µ., 1η παράλληλος της περιφερει-
ακής οδού, εφάπτεται στον οικισµό, 
πλησίον Σκανδάλη. Τιµή: 40.000€. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6944 457 679

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται στούντιο 
16 µ2, πάνω στην παραλιακή, θέα 
θάλασσα , µε κουζινάκι, λουτρό µε 
ντουζιέρα, µπαλκονάκι, κρεβάτι ηµί-
διπλο, πλυντήριο ρούχων, ανεµιστήρα 
οροφής, σίτα. Τιµή 270€/µήνα για όλο 
το χρόνο, και 300€/µήνα για τη σεζόν. 
Πληροφορίες: Κυκλαδικό χρώµα, 
6983 186 879

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
παραδοσιακή µεζονέτα πλήρως 
εξοπλισµένη, από 1 – 16 Αυγούστου. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6972 639 017

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται επιπλωµένα 
διαµερίσµατα από 25 έως 55 µ2 για 
ολιγοήµερη ή πολύµηνη διαµονή. Τα 
διαµερίσµατα είναι κλιµατιζόµενα, 
επιπλωµένα, έχουν ιδιωτικές βερά-
ντες, ηµιυπαίθριους χώρους και θέα 
προς τη θάλασσα. Βρίσκονται στα 150 
µέτρα από τη θάλασσα και απέχουν 1 
χλµ. από το λιµάνι της Παροικιάς. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6989 445 665

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, 200-400 τ.µ, 
ζητείται προς ενοικίαση έξω από την 
πόλη, σε ήσυχο µέρος, µαζί µε διαµέ-
ρισµα ή σπίτι για όλο το χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 23368

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ζητούνται για ενοικίαση, 
ακόµη και από φέτος 2020. Τηλ για 
πληροφορίες: 6956 766 793 και 6949 
450 056

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ πωλείται στις 
Λεύκες Πάρου. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 6977 616 977

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για ηµιαπασχόληση 
στην επιχείρηση ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΓΑΚΙΑ 
στην Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 
694 2634 269

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία 
στο ξενοδοχείο ERI στην Παροικιά. 
Τηλ για πληροφορίες: 6937 240 066

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από την εταιρεία δοµικών υλικών 
Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε., για 
µόνιµη εργασία ή για ηµιαπασχό-
ληση. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41598, βιογραφικά στο email: info@
pantelaios.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για εργασία 
σε ξενοδοχείο στη Νάουσα, ΙΟΥΛΙΟ 
- ΑΥΓΟΥΣΤΟ. Εργατικότητα και άδεια 
παραµονής. Μισθός - ασφάλιση, 
διαµονή και διατροφή. Βιογραφι-
κό-φωτογραφία στο e-mail: info@
zefi -hotel.com, Τηλ. 6937 263 928

ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ζητείται 
για εργασία σε ζαχαροπλαστείο στην 
Παροικιά. Απασχόληση για όλο το 
χρόνο. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 
306 867

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ αναζητά εργασία. Επικοι-
νωνία στο e-mail nekdion@yahoo.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ πλαστική πωλείται, 
µήκος 4,30 µέτρα, µε τέντα, τρέιλερ 
γαλβανιζέ, 2 µηχανές δίχρονες, µία 
EVINRUDE 15hp και µία MARINER 
5hp βοηθητική. Όλα µαζί, µε τα είδη 
ψαρικής. Τηλ. 6936 831 832

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την με υπ’ αριθ. 8/2020 Διάταξη της Ειρηνοδί-
κη Πάρου αναγνωρίσθηκε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑ-
ΡΟΥ, με έδρα την Παροικία Πάρου, σύμφωνα με το 
από 10/2/2020 καταστατικό που αποτελείται από 19 
άρθρα, με σκοπούς τη συμβολή στην αγωγή και εκπαί-
δευση των μαθητών, τη μελέτη των προβλημάτων του 
3ου Νηπιαγωγείου και το συντονισμό της δράσης των 
γονέων & κηδεμόνων για την επίλυσή τους.

ΠΑΡΟΣ 14.7.2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ, ΑΜ ΔΣΣ: 94

Παιδικοί Σταθμοί
Η πρόσβαση (voucher) 800 παιδιών σε παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς 

και ΚΔΑΠ, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, χρηματοδοτείται με 1,52 εκατ. ευρώ, από 
ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, απευθύνει πρόσκληση προς την 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την υποβολή προ-
τάσεων που αφορούν: 

1) «Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής για το 
σχολικό έτος 2020-2021» συγ-
χρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης 1.400.000 ευρώ, μέσω 
της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 
700 ωφελούμενοι και

2) «Εναρμόνιση οικογενεια-
κής και επαγγελματικής ζωής 
για το σχολικό έτος 2020-2021 
(ΑμεΑ)», συγχρηματοδοτούμε-
νης δημόσιας δαπάνης 120.000 
ευρώ, μέσω της οποίας θα χρη-
ματοδοτηθούν 100 ωφελού-
μενοι, για ένταξη και χρηματο-
δότηση στο πλαίσιο του Άξονα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 
- 2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η δράση που θα υλοποιηθεί από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπα-
θών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την 
εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της 
πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα 
ανήλικων παιδιών (γυναίκες και άνδρες), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω 
του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη 
διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την 
επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχο-
λικό έτος 2020-2021, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

- Βρεφικοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
- Παιδικοί Σταθμοί 
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελού-

μενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις 
εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, 
να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυ-
τός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης 
πραγματοποιείται προς τον κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» 
(voucher) του παιδιού του.

Τέλος, οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr έως τις 31/7/2020 στις 
16:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

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€

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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«Η επιστροφή  
ΠΑΡΙΣΙ-ΠΑΡΟΣ»

Είναι αλήθεια πως η ταχύτητα των αισθημάτων, παραστάσεων, 
σκέψεων, συναισθημάτων και βιωμάτων μας, πλέον, είναι τέτοια, 
που κατά κανόνα αυτά περνούν «άγουρα» κι «αχώνευτα» στο 
χώρο του μη συνειδητού. Πόση απροσδιοριστία υπάρχει, άραγε, 
στο πόσο και πώς αυτά τα βιώματα διαπλάθουν το χαρακτήρα 
και την ιδιοσυγκρασία μας; Πόσο δίκιο έχει η Μοσχούλα Κοντό-
σταυλου-Σταυράκη όταν αναρωτιέται: «Τι είμαστε; Οι αγάπες 
μας. Αυτό είμαστε». Κι επειδή «όταν θέλεις να ξεχάσεις τρέχεις κι 
όταν πας αργά θυμάσαι», η ίδια, προσθέτει πως «δεν μπορεί την 
ταχύτητα». Μου ξύπνησε αυτή της η φράση μια ανάμνηση από 
αίθουσα αναμονής, έξω από χειρουργείο νοσοκομείου της Νέας 
Υόρκης, με αγαπημένους να αγωνιούν, όπου δέσποζε η πινακίδα 
«Slow me down my Lord».

Το «Η επιστροφή ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΡΟΣ» είναι ένα μυθιστόρημα, το 
οποίο επανατοποθετεί τον έρωτα στο κέντρο της ύπαρξης και την 
ύπαρξη στο κέντρο του συλλογικού μας γίγνεσθαι. Οι γενιές που 
μεγαλώναμε στις δεκαετίες του 60, 70 και 80, βιώσαμε έντονα 
ένα αλλόκοτα αντιφατικό και συνάμα γοητευτικό στην αντινομία 
του περιβάλλον. Ζήσαμε τη μεγαλύτερη ίσως περίοδο αναθεω-
ρήσεων στη συλλογική μας αυτοσυνείδηση. Νέες επιστημονικές 
γνώσεις, δικτατορίες, πολιτικές ιδεολογίες και κινήματα, φιλοσο-
φικές αναζητήσεις, ιδέες εγχώριες κι άλλες που έρχονται απ’ έξω 
για να οσμωθούν με τις ντόπιες.

 Επανάσταση στην αισθητική, τις τέχνες, την ποίηση. Στη μουσι-
κή για παράδειγμα, ήτανε δικός μας ο Μητρόπουλος και η Κάλλας, όσο ήτανε και ο 
Τσιτσάνης, κι ο Βαμβακάρης, κι ο Μπαγιαντέρας. Η μεγάλη ποίηση του Ελύτη, του 
Σεφέρη, του Καβάφη, του Ρίτσου και τόσων άλλων, χωρίς να αποκαθηλωθεί από 
το υπέροχο ύψος της, έγινε στίχος και τραγούδι, που τραγουδήθηκε απ’ όλους μας 
με την μεγαλοφυή μουσική των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και των άλλων. 
Στην καρδιά μας όμως δονούσε εξ ίσου οικείος ο τόνος και ο στίχος των Beatles 
και των πρωταγωνιστών του Woodstock. Με τον ίδιο τρόπο, οι ιδέες και οι απόψεις 

στην καθημερινή μας κουβέντα δεν ήταν αξεσουάρ στην ακηδία μας, αλλά μάλλον 
εναγώνια αναζήτηση σηματωρού. Και βέβαια, μη φανταστείτε πως δεν βλέπαμε, που 
και που, να ξεπροβάλλει, από εδώ και από εκεί, η Μαντάμ Σουσού. Ξεδοντιασμένη. 
Ναι, αλλά ολοζώντανη.

Δε θα μπορούσε αυτή η τόσο ετερόκλητη, όσο γόνιμη και συναρπαστική πολιτισμι-
κή πραγματικότητα να αποτυπωθεί, σαν αλληγορία, καλύτερα από 
ότι στην περιγραφή ενός νησιώτικου αρχοντικού, του προσφιλούς 
χώρου, όπου γίνονται οι βεγγέρες των ηρώων του μυθιστορήμα-
τος. «Ήταν», γράφει, «εκείνα τα παλιά απλά αρχοντικά δωμάτια 
των νησιώτικων σπιτιών με τα λίγα πράγματα, παράταιρα και 
συμφιλιωμένα», για να συμπληρώσει κάπου αλλού «γι’ αυτό και 
το μόνο στυλ που αγάπησα στη ζωή μου, είναι η έλλειψη στυλ».

Η Μοσχούλα Κοντόσταυλου-Σταυράκη στο μυθιστόρημά της 
«Η επιστροφή ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΡΟΣ» δεν ανακαλεί απλώς γεγονότα 
της προσωπικής της και όχι μόνο ιστορίας, για να πλάσει τελι-
κά μια ερωτική ιστορία. Δεν φαίνεται να την ενδιαφέρει, καν, η 
προσπάθεια να «κατανοήσει» τους ήρωες του μυθιστορήματος. 
Υπερβαίνει κάθε πειρασμό ακόμη και να τους περιγράψει. Υπερ-
βαίνει ακόμη και αυτόν τον αισθησιασμό και ερωτισμό, αυτονόητα 
σ’ ένα μυθιστόρημα, που έχει σαν πυρήνα του τον έρωτα. Αντιθέ-
τως δημιουργεί μια αρχετυπική παράσταση της ζωής, που έχει σαν 
πυρήνα τον έρωτα. Διαβάζοντας τα χειρόγραφα, είχα την αίσθηση 
ότι έχω μπροστά μου μια προϋπάρχουσα ανάγλυφη παράσταση 
πάνω σε διάφανη Παρία Λίθο, τόσο εύπλαστη, όσο και φινιρισμέ-
νη στη διαύγειά της. Και η Μοσχούλα Κοντόσταυλου-Σταυράκη με 
αριστοτεχνικό τρόπο και σιγά-σιγά, να κινεί το φως απάνω στην 
παράσταση, αλλάζοντας συνεχώς και κατάλληλα τα χρωματιστά 
φίλτρα της φωτεινής ματιάς της. Κάποιες φορές αναρωτήθηκα, αν 
η ίδια, καθώς το έγραφε, φανταζόταν πως θα δημιουργούσε στον 

αναγνώστη μια τέτοια εντύπωση, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, έκανε την τιμή σε 
έναν γλύπτη να προλογίσει αυτό το αριστουργηματικό της κείμενο.

Αριστείδης Βαρριάς 
Δρ. Θεολογίας-Γλύπτης

Εκδηλώσεις

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του  
μουσείου Πάρκου, στον Άη Γιάννη Δέτη, την Πέμπτη, 30 Ιουλίου στις 8 μ.μ.
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Παράταση για 
την ένταξη 
στην «Aegean 
Cuisine»

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε την παράτα-
ση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των εστιατο-
ρίων για την ένταξή τους στο δίκτυο Aegean Cuisine 
έως και τις 27 Ιουλίου 2020, εξαιτίας των νέων 
συνθηκών που έχουν επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.

Η υποβολή αίτησης αφορά τις επιχειρήσεις που επι-
θυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο, 
ενώ για τα ήδη υφιστάμενα μέλη του δικτύου Aegean 
Cuisine δεν απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης. Μόνο 
εάν κάποιο υφιστάμενο μέλος δεν επιθυμεί να είναι 
πλέον μέλος του δικτύου, οφείλει να αποστείλει γρα-
πτή ενημέρωση προς το επιμελητήριο Κυκλάδων προ-
κειμένου να εξαιρεθεί από τη διαδικασία και να γίνουν 
οι απαραίτητες διαδικασίες αφαίρεσης του ειδικού 
σήματος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στον σύνδεσμο https://bit.ly/2ITuIb0

Σημειώνεται ότι για την ένταξη των νέων επιχειρή-
σεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού 
πρωτοκόλλου. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, τόσο στις 
νέες όσο και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να παραμείνουν στο δίκτυο, θα ολοκληρωθούν 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ όλες οι επιχειρήσεις θα 
ενημερωθούν για την επόμενη φάση της αξιολόγη-
σης, μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων. Και 
φέτος ο κύκλος επιθεωρήσεων θα πραγματοποιηθεί 
χωρίς χρέωση για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της 
προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής δράσης 
«Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του 
τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας».

Τέλος, για απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επι-
κοινωνείτε στο e-mail spapakosta@cycladescc.gr 
ή και στα τηλέφωνα 22810-82346 (εσωτ. 129), κιν. 
6936-811332 (Στεφανία Παπακώστα).

Ανακύκλωση 
ρούχων - 
υποδημάτων

Από τον δήμο Πάρου ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 
δύο κάδων ανακύκλωσης ρούχων, υποδημάτων, αξε-
σουάρ και λευκών ειδών σε συνεργασία με εταιρία 
RECYCOM. Ο ένας κάδος βρίσκεται απέναντι από την 
ΚΔΕΠΑΠ στην Παροικιά και ο άλλος στο ποτάμι της 
Νάουσας, κάτω από το γυμνάσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «Με 
στόχο την ενίσχυση των δράσεων κυκλικής οικονομί-
ας και γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των ειδών 
ρουχισμού καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου, 
σας ζητούμε να γίνετε κι εσείς αρωγοί στην προσπά-
θειά μας για μια νοικοκυρεμένη διαχείριση των απο-
βλήτων του νησιού μας. Παρακαλούμε να ακολουθή-
σετε τις οδηγίες που θα βρείτε στον κόκκινο κάδο. 
Επίσης, για μεγάλες ποσότητες, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε στο 2284360158 για να σας δοθούν 
οι κατάλληλες οδηγίες έτσι ώστε να μην δημιουργεί-
ται συμφόρηση στους κάδους».

Τι γίνονται τα ρούχα
Μετά από μικρή διαλογή, τα καλύτερα ρούχα προ-

σφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, 
τα κοινωνικά παντοπωλεία ή άλλους οργανισμούς. Πε-
ραιτέρω ο ρουχισμός διατίθεται για την κάλυψη βασι-
κών αναγκών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως 
οι φυσικές καταστροφές. Το υπόλοιπο ποσοστό εξά-
γεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα 
ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται 
για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονω-
τικού και άλλου υλικού.

Τα είδη ρουχισμού συλλέγονται και συγκεντρώνο-
νται σε μικρές αποθήκες, ή σε άλλους χώρους συγκέ-
ντρωσης που διαθέτουν τοπικές αρχές, σχολεία, κοι-
νωνικά παντοπωλεία, εκκλησίες, φιλανθρωπικές και 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις, η εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα στην τακτική 
συλλογή των ρούχων, όταν μαζεύεται ένας ικανοποι-
ητικός όγκος.

Τι ρίχνουμε στους κόκκινους κάδους
Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναι-

κεία και παιδικά), λευκά είδη (όπως κουρτίνες, σεντό-
νια, μαξιλάρια κτλ) τσάντες και αξεσουάρ.

Δε ρίχνουμε: Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα, χαλιά 
και αποκόμματα υφασμάτων, αζευγάρωτα παπούτσια 
και οργανικά απόβλητα (πλαστικό, συσκευασίες, χαρτί, 
γυαλί, λάδι).

Η ΕΟΔ στην 
Αντίπαρο

Στις 8/7/20, στην αίθουσα «Βασίλειος και Πηγή Κα-
λουδά», πιστοποιημένα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, πα-
ρουσίασαν την τεχνική Καρδιοαναπνευστικής Αναζω-
ογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή.

Ακόμα, παρουσίασαν τη θέση ασφαλείας (ανάνη-
ψης), τρόπους αντιμετώπισης πνιγμονής και ασφαλή 
τρόπο ακινητοποίησης και μεταφοράς τραυματία, σε 
αιρετούς και υπαλλήλους του δήμου Αντιπάρου, μετά 
από αίτημά τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι ελήφθησαν μέτρα προστασί-
ας, με βάση τα πρωτόκολλα του ERC, λόγω Covid 19.

Εκδηλώσεις 
στο Πάρκο Αϊ 
Γιάννη

Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Αι Γιάννη 
Δέτη, πιστό για μία ακόμα φορά στο ραντεβού του με 
το κοινό, ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο 
Πάρκο για το 2020.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Συμπλη-
ρώθηκαν ήδη 11 χρόνια από τότε που το Φεστιβάλ 
έκανε την εμφάνιση του στα καλλιτεχνικά δρώμενα 
της Πάρου, παρουσιάζοντας τα μεγαλύτερα ονόματα 
της θεατρικής και μουσικής σκηνής της πατρίδας μας 
και όχι μόνο. Εφέτος οι ιδιαίτερες καταστάσεις και ο 
σεβασμός στην ασφάλεια των θεατών, μας οδήγησαν 
να περιορίσουμε τις ημέρες των εκδηλώσεων χωρίς 
όμως να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα, την 
ποικιλία και την δυναμική τους. Ονομάσαμε το Φεστι-
βάλ 10 ½ και όχι 11ο. Το ένα μισό το χαρίσαμε στον 
φόβο, στην ανασφάλεια, στην εσωστρέφεια. Το άλλο 
μισό όμως είναι εδώ για να μας συγκινήσει, να μας 
εμψυχώσει, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους με 
τον τρόπο που μόνο ή τέχνη μπορεί.

Η καλλιτεχνική επιτροπή και η πρόεδρος, Άννα Κά-
γκανη, με την υποστήριξη του προέδρου , Ανδρέα 
Ανδρεόπουλου αλλά και όλου του ΔΣ, εργάστηκε 
συνετά και οργανωμένα καταφέρνοντας να υλοποι-
ήσει ένα συμπυκνωμένο και χορταστικό πρόγραμμα 
που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες και την αισι-
οδοξία μας. Σ’ αυτό το υπέροχο θέατρο που έχει το 
όνομα του μεγάλου Πάριου ποιητή της αρχαιότητας 
Αρχίλοχου, εκεί που τα αστέρια συναντούν μουσικές 
εξαίσιες, θεατρικό λόγο και ψυχών αντάμωμα, οι θε-
ατές θα έχουν την τύχη να απολαύσουν ένα ιδιαίτερα 
προσεγμένο πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες και πρω-
τότυπες επιλογές. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 31 
Αυγούστου 2020 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες με ελληνι-
κή μουσική, jazz, κλασική, Αρχαίο Δράμα, παραστά-
σεις για παιδιά, κουκλοθέατρο, ταινίες, παρουσιάσεις 
βιβλίων κ.ά. (…)».

Επίσης, απαραίτητη ενημέρωση για όλους τους θεα-
τές που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τις εκδη-
λώσεις του Πάρκου είναι:

- Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας από τα 
σημεία προπώλησης προκειμένου ν` αποφευχθεί ο 
συνωστισμός στα ταμεία.

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσο-
δο και την έξοδο σας από το θέατρο.

- Κρατάτε πάντα 1.5 μέτρο απόσταση από τον δι-
πλανό σας στην έκδοση των εισιτηρίων, στο μπάρ, 
στην είσοδο και έξοδο από το θέατρο.

- Οι θεατές κάθονται έως 4 μαζί και μετά αφήνουν 
μία θέση κενή.

- Σε όλες τις εκδηλώσεις δε θα υπάρχει διάλλειμα.
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Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας
Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα

Τ. 22620 89891
e. prod2@kritikoswood.gr

Εκθεσιακός χώρος στην Παροικιά
∆ιασταύρωση Νάουσας-Λευκών

Τ. 22840 21212
e. expo@kritikoswood.gr

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

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
από πιστοποιημένη ξυλεία accoya και 

πιστοποιημένη οικονομική thermowood 

και μην ξεχνάτε, το περιβάλλον 

είναι υπόθεση όλων μας

1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

3. ΣΗΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 χρόνια accoya & 25 χρόνια thermowood

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η επιτροπή συνταξιούχων Πάρου - Αντιπάρου 

Ε.ΣΥ.Π.Α. σε καλεί στη συγκέντρωση - ενηµέρωση στις 
28 Ιουλίου 2020 στον Αρχίλοχο, στις 20:00.

Θα µιλήσουν αντιπρόσωποι της συντονιστικής 
επιτροπής αγώνα ΣΕΑ των συνεργαζόµενων 

συνταξιουχικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Σε καλούµε δυναµικά µαζί µε την οικογένειά σου, 
να διεκδικήσεις ότι σου έχουν αφαιρέσει 

όλα αυτά τα χρόνια: 
Αναδροµικά / Ασφαλιστικό

13η & 14η σύνταξη
Περίθαλψη & Σύστηµα υγείας.

Συµµετέχουµε τηρώντας τα απαραίτητα µέτρα προστασίας.

Πληρώσαµε πολλά & δε θα πληρώσουµε ξανά,

δε θα χαρίσουµε τίποτα και σε κανένα!

Ποιος έχει την 
ευθύνη της 
διαχείρισης 
της πανδημίας 
στην Πάρο;

Η ύπαρξη ενός ατόμου στο νησί που να είναι επι-
κεφαλής της πανδημίας αποδεικνύεται ουσιώδους 
σημασίας. Ο επικεφαλής είναι αυτός που χαράσσει το 
τοπικό σχέδιο δράσης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα 
του ΕΟΔΥ και αξιολογεί της ιδιαιτερότητες της νησιω-
τικότητας. 

Συμβουλεύεται ειδικούς και δημιουργεί ομάδες 
δράσης. Επανδρώνει τις ομάδες και αναθέτει ευθύνες, 
παρακολουθεί το έργο και τις δράσεις των μελών της 
δικαιοδοσίας του και είναι ο στρατηγός της επιχείρη-
σης «Πανδημία COVID-19 στην Πάρο». Είναι αυτός 
που οφείλει να ξέρει τα πάντα γύρω από την πανδημία 
στο νησί, πχ πόσα τεστ έχουν γίνει, πόσα θετικά πόσα 
αρνητικά, με ποια κριτήρια και με ποιο πρωτόκολλο 
γίνονται τα τεστ, τι είδους ιχνηλάτηση έχει γίνει στα 
θετικά κρούσματα, να έχει επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ 
και να ενημερώνει επίσημα την τοπική κοινωνία.

Με όση καλή πρόθεση και να προσεγγίσω το θέμα, 
βλέπω γύρω μου πολλούς ημι-αρμόδιους που ξέρουν 

το μικρό δικό τους πεδίο χωρίς να έχουν συνολική 
εικόνα του θέματος. Υπάρχει ένας δήμος με αντιδή-
μαρχο υγείας, μία ομάδα κρίσης, ένα ΚΥ με διοικούσα 
επιτροπή και ιδιώτες ιατροί στο νησί που ο καθένας 
έχει ένα μέρος του έργου. Το αποτέλεσμα είναι όλοι 
αρμόδιοι και όλοι αναρμόδιοι. Όταν μιλάμε για ΠΡΟ-
ΛΗΨΗ και δίνουμε οδηγίες στον κόσμο για μέτρα προ-
στασίας είναι για να προλάβουμε καταστάσεις που ξέ-
ρουμε ότι στατιστικά θα συμβούν αν δεν τηρήσουμε τα 
μέτρα. Η ΠΡΟΛΗΨΗ αφορά και την διοίκηση, ομοίως 
ο επικεφαλής της πανδημίας, αν υπήρχε, θα ήταν ενη-
μερωμένος ώστε να χειριστεί καταστάσεις όπως πχη 
εμφάνιση θετικού κρούσματος, θα είχε σκεφθεί πάνω 
στον τρόπο ενημέρωσης του κοινού, θα μπορούσε να 
χειριστεί την ανασφάλεια ή τον πανικό της κοινότητας 
και θα απαντούσε στα ερωτήματα του κόσμου σχετικά 
με τον τρόπο ιχνηλάτησης και πολλά άλλα που απα-
σχολούν τον πολίτη και προσπαθεί να βγάλει συμπε-
ράσματα μόνος του ρωτώντας όπου μπορεί.

Ας δούμε λίγο το χρονικό της πανδημίας, από την 
έναρξη της μέχρι την εμφάνιση του πρώτου θετικού 
κρούσματος είχαμε αναρτήσεις με προετοιμασίες, 
προσκλήσεις για σύσταση ομάδων, δηλώσεις εθελο-
ντισμού επαγγελματιών, προσκλήσεις για οικονομική 
βοήθεια για το ΚΥ, προσκλήσεις για εθελοντισμό πολι-
τών. Τι έγινε με όλα αυτά; Που πήγαν ξαφνικά όλοι οι 
υπεύθυνοι; Συστάθηκαν οι ομάδες των επαγγελματιών 
υγείας; Η εθελοντική ομάδα πολιτών; Ποιος μαζεύει 
το δυναμικό και το αξιοποιεί; Πως κατανέμονται τα 
χρήματα των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που συλλέ-
χθηκαν; Ποιος αποφάσισε γι’ αυτή την κατανομή των 

πόρων; Και μέσα σ’ όλα τα δεινά έχουμε και τους ημι-
μαθείς-αντιδραστικούς… που νομίζουν ότι η πανδημία, 
που θα γραφτεί στην ιστορία ως μία από τις χειρότε-
ρες πανδημίες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, είναι 
μια γριπούλα και τίποτε περισσότερο και ότι κάποιοι 
κακοί θέλουν να μας ελέγχουν. Άνθρωποι ημιμαθείς 
που από συγκυρίες έχουν βρεθεί να κατέχουν διοικη-
τικές θέσεις υψηλής ευθύνης και να κρατάνε τις τύχες 
των πολιτών στα χέρια τους.

Οι προσωπικές κοσμοθεωρίες και οι προσωπικοί κα-
νόνες δεν έχουν θέση όταν κρατάς στο χέρι σου την 
διαχείριση της ζωής του κόσμου και την οικονομία του 
τόπου. Εκεί υπάρχουν πρωτόκολλα και κανόνες και 
οφείλεις να τους ακολουθείς. Ο οδηγός του αυτοκινή-
του είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας είτε του αρέσει είτε όχι, φαντά-
ζεστε τι θα γινόταν στο δρόμο αν ο κάθε οδηγός είχε 
την κοσμοθεωρία του για το πως πρέπει να οδηγεί, αν 
έφτιαχνε τον δικό του ΚΟΚ και τον εφάρμοζε; Ο επι-
κεφαλής χρειάζεται να παράγει έργο, να ελέγχει αλλά 
και για να δώσει λόγο στους πολίτες και γι’ αυτά που 
έγιναν και γι’ αυτά που δεν έγιναν.

Η μη ύπαρξη επικεφαλής στην πανδημία είναι απο-
τέλεσμα των αποφάσεων του «πρώτου πολίτη» της 
Πάρου που υποβαθμίζει τις καταστάσεις και αποφεύ-
γει να δώσει την σωστή διάσταση των πραγμάτων, 
μάλλον διότι δεν αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα και 
λειτουργεί με ημίμετρα αλλά τα ημίμετρα δεν χωρούν 
στην υγεία!

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας

Άποψη



Πλυντήριο
Inventor 7kg
GLX07143

Κλιµατιστικό
Mitsubishi HJ25 9000BTU

599€

Κλιµατιστικό
Fluo FGS-181EI/JLM1-N2 18000BTU

399€

Κλιµατιστικό
Inventor Life L5VI32-09/L5V032-09 9000BTU

369€

Κλιµατιστικό
Toyotomi Kenzo 20-09R32 9000BTU

Καταψύκτης
Συντήρηση
Inventor CF99-A 99lt

379€

558€Ηλιακός
Solarnet 
M160lt/2m2

399€

Κλιµατιστικό
Gree Lomo GRS-101EI/JLM1-N3 9000BTU

125€

Αφυγραντήρας
Inventor Fresh 
10lt FRS-10L

299€ 319€

Πλυντήριο
Morris 7kg
71423

329€

Στεγνωτήριο
Morris 9kg
9161

139€

Ψυγείο
Inventor INVMS93A2W 93lt

179€
169€

Συντηρητής
κρασιών
Inventor IW14BL

299€

Κλιµατιστικό
SMVH09B-2B2A3NH/SMVH09B-2A2A3NH

Skyworth Delfin 9000BTU

449€

Κλιµατιστικό
Daikin FTXC25BV1B/RXC25BV1B 9000BTU

Παροικία Πάρου - Τ: 2284028083

Ασυναγώνιστες προσφορές µόνο για τον Ιούλιο


