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Δεσποτικό - 
Τσιμηντήρι 
2020

Πραγματοποιήθηκε και φέτος -παρά τις δύσκο-
λες συνθήκες λόγω των περιορισμών που επέβαλε 
η πανδημία του covid19- η συστηματική ανασκαφή 
της Εφορείας Κυκλάδων στο ιερό του Απόλλωνα στο 
Δεσποτικό και στο Τσιμηντήρι, υπό τη διεύθυνση του 
Γιάννου Κουράγιου (ΕΦΑΚΥΚ), με τη συνεργασία των 
αρχαιολόγων Ίλιας Νταϊφά και Αλεξάνδρας Αλεξαν-
δρίδου (Επικ. Καθηγ. Πανεπιστημίο Ιωαννίνων), και τη 
συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. Οι εργασίες διήρκησαν 4 εβδομάδες 
(22/6-17/7/2020), ενώ για ένα μήνα (5/6-4/7/2020) 
πραγματοποιήθηκαν και οι αναστηλωτικές εργασίες 
στο ναό και το εστιατόριο του ιερού του Απόλλωνα. 

Δεσποτικό: Σε μικρή απόσταση δυτικά της μάντρας 
του ντόπιου βοσκού, στο νοτιότερο έως σήμερα διε-
ρευνημένο τμήμα της θέσης, εντοπίστηκε τμήμα ορθο-
γώνιου κτιρίου μεγάλων διαστάσεων (8,65μ Χ 8,50μ). 
Το κτίριο είχε υποστεί πολύ μεγάλη διατάραξη και οι 
τοίχοι του είχαν καταρρεύσει στο εσωτερικό του. Με 
βάση τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μπορούν να διακρι-
θούν τουλάχιστον δύο αρχιτεκτονικές φάσεις. Κατά 
την πρωιμότερη φάση είχε σχεδόν τετράγωνη κάτο-
ψη και οριζόταν από τέσσερις τοίχους θεμελιωμένους 
στο φυσικό βράχο. Στη δεύτερη φάση γίνεται μία πιό-
σχημη εν ήδη προστώου προσθήκη στη βόρεια πλευ-
ρά. Ιδιαίτερα ισχυροί είναι ο δυτικός και 
βόρειος τοίχος της α’ φάσης του κτιρίου 
που σώζονται σε ύψος έως και 1,85μ., 
θεμελιωμένοι στο φυσικό βράχο. Η ισχυ-
ρή κατασκευή τους, το βάθος θεμελίω-
σης τους, η ανεύρεση κονιάματος και η 
μικρή ποσότητα ευρημάτων αποτελούν 
ισχυρές ενδείξεις για την αναγνώριση 
του κτιρίου ως δεξαμενή, η οποία πρέπει 
να εγκαταλείφθηκε και κάποια στιγμή να 
«μπαζώθηκε». Μάλιστα στη ΒΔ πλευρά 
του κτιρίου αποκαλύφθηκε και παρέμεινε 
κατά χώραν μεγάλο τμήμα του υστερότε-
ρου μπαζώματος με λίθους που φαίνεται 
να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ιδιαίτερα 
επιμελημένα δημιουργώντας έναν τετρά-
πλευρο χώρο διαστάσεων 2,24χ2,90. Η 
όλη διερεύνηση του κτιρίου απέδωσε 
ελάχιστη κεραμική διαφορετικής χρο-
νολόγησης με θραύσματα όσο αρχαϊκά- 
κλασσικά όσο και ρωμαϊκά- βυζαντινά. Ο 
μεγάλος αριθμός κεράμων υποδεικνύει 
ότι το κτίριο ήταν στεγασμένο.

Τσιμηντήρι: Το μεγαλύτερο τμήμα της 
ανασκαφικής περιόδου 2020 αφιερώθη-
κε στην έρευνα στη νησίδα Τσιμηντήρι, 
με αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά. Το Τσιμηντήρι 
κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένο με το Δεσποτικό 
με ισθμό και αποτελούσε μέρος της εκτεταμένης λα-
τρευτικής εγκατάστασης-δορυφόρου του ιερού του 
Απόλλωνα.

Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν πληρέστερα και να 
καθαριστούν επιφανειακά τα κτίρια που είχαν ήδη 
εντοπιστεί το 2019, καθώς και να διερευνηθούν και 
άλλες κατασκευές στην βραχονησίδα. Με το πέρας 
των 2 εβδομάδων της έρευνας είχαν εντοπιστεί οκτώ 
κτίρια που καταλαμβάνουν τη νότια και ανατολική 

πλευρά του νησιού και κοιτούν προς το υπήνεμο λιμά-
νι και απέναντι στο ιερό. 

Το Κτίριο Ατ είναι το δυτικότερο από όσα έχουν 
εντοπιστεί. Είναι επίμηκες, χτισμένο σε πλαγιά με ισχυ-
ρή κατωφέρεια και προσανατολισμό Β Ν. Αποτελείται 
από τρείς χώρους. Η απουσία ευρημάτων δεν επιτρέ-
πει τη χρονολόγηση και την αποσαφήνιση του χαρα-
κτήρα του. Σε μικρή απόσταση από αυτό εντοπίστηκαν 
αλλά δεν ανεσκάφησαν δύο ακόμη κτίρια, το Ητ, που 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο χώρους και το Θτ. 

Το Κτίριο Βτ είναι το μεγαλύτερο που έχει εντοπι-
στεί έως τώρα και το πρώτο που συναντά κανείς όταν 

προσεγγίζει το νησί από το νότο. Αποτελείται από 
τουλάχιστον πέντε χώρους, σε έναν από τους οποίους 
εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κεραμικής χρηστικής και 
θραυσμάτων ανάγλυφων πίθων. Το σημαντικότερο εύ-
ρημα από το κτίριο είναι λίθινο αντικείμενο πιθανότατα 
σήκωμα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση υγρών ή 
στέρεων προϊόντων. Τα ευρήματα από το κτίριο δίνουν 
ένα χρονολογικό ορίζοντα από τον 7ο έως τον πρώιμο 
5ο αιώνα. 

Βόρεια βρίσκεται το κτίριο Γτ, επίμηκες που διαχω-
ρίζεται σε τουλάχιστον τέσσερις χώρους. Διερευνήθη-

κε επιφανειακά μόνο ο ανατολικότερος. Σε μικρή από-
σταση δυτικά εντοπίζεται το σχεδόν τετράγωνο κτίριο 
Δτ, το οποίο φέτος δεν ανεσκάφη. 

Δίπλα σε αυτό είναι το κτίριο Ετ, ορθογώνιας κάτο-
ψης. Χωρίζεται σε τρείς χώρους, δύο στη Βόρεια και 
ένα στη Νότια πλευρά. Κάποιες δοκιμαστικές τομές σε 
κάποια σημεία του κτιρίου απέδωσαν λιγοστή κεραμι-
κή και ελάχιστα θραύσματα πίθων. 

Δυτικά του κτιρίου Ετ, συνεχίστηκε η διερεύνηση και 
ο καθαρισμός του κτιρίου Ζτ, το κυκλικής κάτοψης κτί-
ριο με διάμετρο 16,90. Δυστυχώς δεν υπήρχαν ευρή-
ματα ενδεικτικά της χρονολόγησης και του χαρακτήρα 

του.
Όλα τα κτίρια στο Τσιμηντήρι έχουν 

πολύ μεγάλες διαστάσεις και ισχυρή κα-
τασκευή, ενώ φαίνεται να σχετίζονται 
όλα μεταξύ τους δομικά δημιουργώντας 
ένα πυκνό οικοδομικό ιστό στην νότια 
πλευρά της βραχονησίδας που κατά την 
αρχαιότητα θα αποτελούσε την ΒΑ ακτή 
του υπήνεμου λιμανιού. Όπως είχε ήδη 
υποτεθεί πέρυσι, τα κτίρια αυτά πρέπει 
να είχαν δημόσιο χαρακτήρα και να σχε-
τίζονταν με τη λειτουργία του λιμανιού. 
Άλλωστε το Τσιμηντήρι ουσιαστικά απο-
τελούσε τον ισθμό που ένωνε Αντίπαρο-
Δεσποτικό και δια μέσου αυτού ήταν δυ-
νατή η πρόσβαση προς το ιερό και από 
την Αντίπαρο.

Αναστήλωση: Σημαντική πρόοδο ση-
μείωσαν οι εργασίες αναστήλωσης του 
αρχαϊκού ναού και του εστιατορίου του 
ιερού που βαίνουν προς την ολοκλήρω-
σή τους. Ήδη από το Νοέμβριο του 2019 
είχαν απομακρυνθεί οι σκαλωσιές από 
την κιονοστοιχία του εστιατορίου μετά 
την ολοκλήρωση της αναστήλωσης της. 
Φέτος, έγιναν εργασίες στο βόρειο και 

δυτικό τοίχο του ναού που συμπληρώθηκαν με νέους 
και αρχαίους δόμους, στο θυραίο τοίχο των δωμα-
τίων του ναού και στα κατώφλια, στις παραστάδες 
ναού και εστιατορίου και στους σπονδύλους ναού 
και εστιατορίου. Τέλος, ένα σημαντικό βήμα επετεύ-
χθη με την τοποθέτηση και προσαρμογή στον θριγκό 
του ναού πέντε αρχαίων τριγλύφων, δύο αρχαίων και 
δύο νέων μετοπών. Το μνημείο πλέον έχει φτάσει στο 
τελικό ύψος βάσει της εγκεκριμένης μελέτης (αρχιτ. 
Γ. Ορεστίδης) και αποκτώντας ξανά την τρισδιάστατη 
υπόσταση του δεσπόζει στο τοπίο.

Αρχαιολογία

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 539

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
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Αντίπαρος: 
Δυναμικές 
δράσεις 
ανακύκλωσης
Πρόγραμμα #gopafree

Η σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανά-
πτυξης συνεχίζεται, με την ένταξη στο δίκτυο των νη-
σιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα #gopafree της 
Αντιπάρου. 

 Ο δήμος Αντιπάρου τοποθέτησε σε κεντρικά σημεία 
του νησιού και σε παραλίες, τους ειδικούς κάδους 
της ΑΜΚΕ Cigaret Cycle που εφαρμόζει το καινοτόμο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης με τη συλλογή των αποτσί-
γαρων και τη μετατροπή τους μετά από ειδική επε-
ξεργασία σε νέα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Με 
αυτό τον τρόπο κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού θα 
υιοθετήσουν το νέο ρεύμα ανακύκλωσης και θα απο-
τρέψουν την περαιτέρω απόρριψη των υπολειμμάτων 
καπνού και πλαστικού που περιέχουν τα αποτσίγαρα 
στο περιβάλλον και την κατ’ επέκταση μόλυνση αυτού. 

Στην υλοποίηση του εγχειρήματος συμβάλλει ενεργά 
η Επιτροπή Ανακύκλωσης και η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση του δήμου Αντιπάρου. Στόχος είναι να καθαριστούν 
παραλίες, να προφυλαχθούν οι ακτές και να εφαρμο-

στούν καλές πρακτικές διαχείρισης της αειφόρου ανά-
πτυξης από τη Δημοτική αρχή σε συλλογικό επίπεδο 
και από τον καθένα κάτοικο και επισκέπτη σε ατομικό.

Κυκλική Οικονομία

Από τα μέσα Ιουλίου η ανακύκλωση αλουμινίου λει-
τουργεί ως ξεχωριστό ρεύμα στον δήμο Αντίπαρου, 
στηρίζοντας έτσι ενεργά το μοντέλο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το μοντέλο παρα-
γωγής «προμήθεια, παρασκευή, απόρριψη» πάνω στο 
οποίο στηρίχτηκε μέχρι τώρα η παγκόσμια οικονομία 
είναι μια επιβλαβής και μη βιώσιμη πρακτική για το πε-
ριβάλλον.

Έτσι, τόσο η πολιτεία όσο και εμείς οι ίδιοι οφείλου-
με να στηρίξουμε ένα νέο μοντέλο παραγωγής, αυτό 
της κυκλικής οικονομίας που αποτελεί μια τεράστια 
ευκαιρία για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα σε βιώσιμη βάση. Έχοντας αυτά τα δε-
δομένα υπόψη, ο δήμος Αντιπάρου ενισχύει τις ήδη 
υπάρχουσες δράσεις του για την προστασία του πε-

ριβάλλοντος προχωρώντας σε μια συνεργασία με το 
«Κάθε Κουτί Μετράει» και την ανακύκλωση κουτιών 
αλουμινίου. 

Έτσι, από τα μέσα Ιουλίου, λειτουργεί επίσημα η ανα-
κύκλωση αλουμινίου ως ξεχωριστό ρεύμα στον δήμο, 
με τις δράσεις τους να περιλαμβάνουν την τοποθέτη-
ση κάδου ανακύκλωσης αλουμινίου (Can Crusher) στο 
δημοτικό παρκινγκ της Ψαραλυκής, τη διανομή ειδι-
κών κάδων σε επιχειρήσεις που κάνουν χρήση κουτιών 
αλουμινίου, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των δημοτών για τα οφέλη της ανακύκλω-
σης. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος, θα 
ενταχθούν και επιπλέον επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό ανακύ-
κλωσης του δήμου.

Αλλαγές στον 
οδοφωτισμό

Νέα φωτιστικά σώματα τύπου Led τοποθετήθηκαν 
στους δρόμους περιοχών της Αντιπάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής στις 
26/8: «Σήμερα προχωρήσαμε σε εγκατάσταση ηλια-
κών σε χώρους όπου δεν υπάρχουν καλώδια για την 
τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων καθώς τα 
συγκεκριμένα αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά είναι σχε-
διασμένα έτσι ώστε να παρέχουν μια συνεχή και αξι-
όπιστη πηγή φωτισμού εκεί όπου δεν υπάρχει δίκτυο 
της ΔΕΗ ή σε σημεία όπου οι εργασίες καλωδίωσης 
είναι πάρα πολύ δύσκολες και δαπανηρές.

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Αντίπαρος
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Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πάρου-Αντιπά-
ρου, «Π. Καλλιέρος», με ανακοίνωσή του από τις 
27/8 έθεσε θέμα σχετικά για το άνοιγμα των σχολείων 
στα νησιά μας.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν τα πα-
ρακάτω ερωτήματα προς απάντηση:

«- Με τόσο βαρύ επιδημιολογικό φορτίο(δεν υπάρ-
χει επίσημη πληροφόρηση για τον ακριβή αριθμό 
κρουσμάτων) στα νησιά πώς είναι ασφαλές το άνοιγ-
μα των σχολείων με 25 μαθητές ανά τμήμα.

- Οι αναπληρωτές που θα φτάσουν στο νησί μία 
μέρα πριν το άνοιγμα δε θα πρέπει να μείνουν σε κα-
ραντίνα;

- Πώς θα καλύψει κάθε οικογένεια το κόστος της 
καθημερινής χρήσης μάσκας;

- Ποιος θα καθαρίσει τα σχολεία όταν η προκήρυξη 
ακόμα τρέχει;

- Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν κάποιο παιδί ή 
γονιός αρνείται να φορέσει μάσκα;

- Ποιος εξασφαλίζει ότι ένα παιδί που φοιτά σε 
Ολοήμερο από τις 8:00 έως τις 16:00 θα είναι σε 
θέση να δεχτεί τη μάσκα», ενώ καταλήγει ως εξής: 
«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει εδώ και 
τώρα, άμεσα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφα-
λές άνοιγμα των σχολείων και από τον δήμο Πάρου 
να μην παραμένει βουβός θεατής».

Η απάντηση του δήμου Πάρου
Στις 31/8 ο δήμος Πάρου εξέδωσε δελτίο Τύπου 

για τη συνάντηση του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου, 
με εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων Πάρου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Κύριο θέμα συζήτη-
σης ήταν τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή 
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου 
καθώς και τις εργασίες που πραγματοποιούν οι υπάλ-
ληλοι του Δήμου σε αυτές, όπως καθαρισμοί, απο-
λυμάνσεις, κλαδέματα, χρωματισμοί, οικοδομικές και 
υδραυλικές εργασίες, οδοσήμανση διαβάσεων και 
λοιπές συντηρήσεις. Ενώ, στο Γυμνάσιο και Λύκειο 
Παροικιάς οι ελαιοχρωματισμοί γίνονται με εργολαβί-
ες της Σχολικής Επιτροπής. Επιπλέον, οι παρευρισκό-
μενοι ενημερώθηκαν από τη διευθύντρια της τεχνικής 
Υπηρεσίας, Μήνα Κούτλα, για μία σειρά παρεμβάσεων 
που έχει δρομολογήσει ο δήμος Πάρου, προς όφελος 
της σχολικής κοινότητας».

Στη συνέχεια η ανακοίνωση έκανε αναφορά σε δι-
άφορες εργασίες που έχουν γίνει στα σχολεία (π.χ. 
αντικαταστάσεις κουφωμάτων, βαψίματα κλπ και σε 
διαγωνισμούς που αναμένονται για νέες εργασίες 
(προκάτ αίθουσες). Επίσης, στη μακροσκελή ανακοί-
νωση του δήμου γίνεται αναφορά στο ειδικό σχολείο 
που θα στεγαστεί στο παλαιό Δημοτικό Καμαρών, στη 
μελέτη για το νέο Γυμνάσιο Πάρου και τη δημοπράτη-
ση του βρεφονηπιακού σταθμού. Ακόμα, για το «Σπίτι 
του Δασκάλου» και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 
νηπιαγωγείο από το 2021 και τη διαδικασία των με-
λετών για το νηπιαγωγείο στο Αγροκήπιο Παροικιάς.

Ανησυχία των γυναικών
Η Ομάδα γυναικών Πάρου Αντιπάρου (μέλος 

της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας), που συμμετείχε 
στην παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής και ση-
μειώνει:

«Ανησυχούμε και εμείς για την ελλιπή προετοιμα-
σία και τις χωρίς ασφαλείς προϋποθέσεις ανοίγματος 
των σχολειών και τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παι-

διά μας, οι οικογένειες μας. 
Βλέπουμε ότι ουσιαστικά η προστασία μαθητών 

και εκπαιδευτικών περιορίζεται στη χρήση μάσκας, 
ενώ οι μεγάλες κτιριακές ελλείψεις, ο μεγάλος αριθ-
μός μαθητών ανά τάξη δεδομένων των συνθηκών, 
οι ακροβατισμοί σε σχέση με την καθαριότητα, η μη 
ελεγχόμενη προβληματική μετακίνηση των μαθητών 
δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ικανό να βάλουν 
σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών, των οικογενειών 
τους και των εκπαιδευτικών. Είναι αδιαμφισβήτητο 
γεγονός πλέον ότι η διαχρονική πολιτική υποβάθμι-
σης και υποχρηματοδότησης του συστήματος παιδεί-
ας και υγείας γεννούν τα προβλήματα που σήμερα 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διεκδικώντας λύ-
σεις.

Η κοινή διεκδικητική στάση είναι ο μόνος δρόμος 
ικανοποίησης των κοινών μας αιτημάτων και θα βάλει 
παράλληλα φρένο στην υποβάθμιση της ζωής μας. Γι 
αυτό και εμείς καλούμε τις γυναίκες να δραστηριο-
ποιηθούν μαζί με την Ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντι-
πάρου και όλους τους φορείς, απαιτώντας από τη κυ-
βέρνηση και από τη Δημοτική Αρχή κατ’ αναλογία να 
πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
της υγείας και την ασφαλή λειτουργία των σχολεί-
ων».

Επικοινωνιακά τερτίπια…
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου στις 4/9/2020 υπό 

τον τίτλο: «Τα προβλήματα δεν λύνονται με επικοινω-
νιακά τερτίπια…», δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«Σχετικά με το δελτίο τύπου του δήμου Πάρου στις 
31/8 για την συνάντηση του δημάρχου με την Ένωση 
Γονέων έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από 
την επίμονη στάση της Ένωσης Γονέων και όχι από 
πρωτοβουλία του δημάρχου, που δείχνει και το ενδι-
αφέρον του ενόψει του νέου σχολικού έτους. 

2. Είναι γνωστό ότι τον Δεκέμβριο του 2019 μετά 
από πρόταση μας το δημοτικό συμβούλιο πήρε από-
φαση για προμήθεια προκατασκευασμένων αιθου-
σών ώστε να αντιμετωπιστεί προσωρινά το οξύτατο 
στεγαστικό πρόβλημα του Γυμνασίου. Ο δήμαρχος 
θεωρεί θετικό το γεγονός ότι ενήργησε, όπως ο ίδιος 

αναφέρει μετά από 7 (επτά) μήνες (!!!). Το απο-
τέλεσμα είναι ότι από την αδιαφορία της Δημοτικής 
Αρχής το Γυμνάσιο να έχει έλλειμμα μιας ή δυο αι-
θουσών για το τρέχον σχολικό έτος.

3. Ο δήμαρχος γνώριζε τα οξύτατα εδώ και χρόνια 
προβλήματα των νηπιαγωγείων της Παροικιάς. Γνώ-
ριζε ακόμα εδώ και τρία χρόνια για την εφαρμογή της 
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και τα 
επιπλέον προβλήματα που θα υπήρχαν για την στέγα-
ση των νηπιαγωγείων. Τι έκανε; Τίποτα. Αντίθετα, 
παρά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
προκαλέσαμε για άμεση αξιοποίηση του «Σπιτιού του 
Δασκάλου» από φέτος, το παρέπεμψε στο 2021. Για 
δε την αξιοποίηση του πρώην δημοτικού σχολείου 
των Σωτήρων ως Νηπιαγωγείου από το 2021 καμία 
αναφορά.

4. Από τις 20 Αυγούστου απευθύναμε ανοικτή 
επιστολή προς τον δήμαρχο για τα παραπάνω 
ζητήματα όπως επίσης για το πρόβλημα της καθα-
ριότητας των σχολείων αλλά μέχρι σήμερα απάντηση 
δεν πήραμε. 

5. Βέβαια οι κυβερνητικές ευθύνες για το «αλα-
λούμ» στις διαδικασίες πρόσληψης καθαριστριών εί-
ναι τεράστιες, με αποτέλεσμα ενώ τα σχολεία άνοιξαν 
την 1η Σεπτεμβρίου να μην έχουν ακόμα προσληφθεί 
καθαρίστριες. Επίσης, δε θα προσληφθούν λόγω της 
νομοθεσίας καθαρίστριες που στήριξαν για πολλά 
χρόνια την καθαριότητα των σχολείων μας. 

Η ευθύνη του Δήμου βρίσκεται στο ότι οι δέκα 
καθαρίστριες πλήρους και οι δεκαπέντε μερι-
κής απασχόλησης των προηγούμενων ετών δεν 
επαρκούν για την καθαριότητα των σχολείων 
με τις σημερινές συνθήκες και προϋποθέσεις 
(καθαριότητα ενδιάμεσα, αύλειοι χώροι κλπ.). 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για το Δημο-
τικό της Νάουσας ήταν απαραίτητες δυο καθα-
ρίστριες που την μια την πλήρωναν οι γονείς. Η 
συμπεριφορά του Δημάρχου προσβάλλει γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς που ενώ επιδεικνύ-
ει αδράνεια για την επίλυση προβλημάτων ταυ-
τόχρονα επικαλείται «…την αμέριστη αρωγή του 
Δήμου προς την εκπαιδευτική κοινότητα…».

Καλούμε τους γονείς και τους φορείς τους, τους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές να διεκδικήσουν αυτά 
που τους ανήκουν:

- Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εκπαίδευσης 
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες τους.

- Άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης των απαιτού-
μενων σχολικών αιθουσών.

- Άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου του συγ-
χρωτισμού μαθητών ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες».

Προβληματισμός για το 
άνοιγμα των σχολείων
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Πτώση!
Η πτώση στον αριθμό των αποβιβασθέντων επισκε-

πτών της Πάρου κατά τον Αύγουστο του 2020 ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενο των τελευταίων δεκαετιών.

Έτσι, τον Αύγουστο του 2020 στον λιμένα Πα-
ροικιάς αποβιβάστηκαν 82.097 επιβάτες ένα-
ντι 166.091 της περσινής χρονιάς.

Για να κατανοήσει περισσότερο ο αναγνώστης την 
πτώση που υπήρχε λόγω των αυξημένων μέτρων που 
λήφθηκαν για το νησί μας, να σημειώσουμε ότι ο φετι-
νός αριθμός αποβιβασθέντων με τους 473 κατάπλους 
πλοίων που υπήρχαν, «μεταφράζεται» ουσιαστικά σε 
173 επιβάτες ανά δρομολόγιο. Αν δηλαδή αναλογι-
στούμε ότι σχεδόν έως τις 13 Αυγούστου τα πλοία έρ-
χονταν στην Πάρο γεμάτα από κόσμο θα καταλάβουμε 
ότι αμέσως μετά το τοπικό lock down, τα πλοία απο-
βίβαζαν σε καθημερινή βάση πολύ λίγους επιβάτες…

Πτώση φυσικά υπήρχε και στα αυτοκίνητα, καθώς 
φέτος τον Αύγουστο είχαμε 9.850 Ι.Χ. αυτοκίνητα που 
κατήλθαν από τα πλοία, έναντι 16.238 πέρσι. Η μόνη 
αύξηση που υπήρχε κατά τον Αύγουστο του 2020 ήταν 
στα τροχόσπιτα, αφού φέτος για πρώτη φορά είχαμε 
την κάθοδο 70 τροχόσπιτων και αυτό προφανώς έγι-
νε καθώς ο φόβος των τουριστών για τον κορωναϊό 
υπήρχε ακόμα και για το ξενοδοχείο που θα έμεναν…

Οι περισσότεροι επιβάτες κατήλθαν στην Πάρο από 
τον λιμένα Πειραιώς (40.112) και ακολούθησαν εκεί-
νοι από τον λιμένα της Μυκόνου (11.171), της Νάξου 
(8.749), της Ραφήνας (4.082) και ακολούθησαν και 
άλλοι λιμένες με μικρότερα νούμερα. 

Τέλος, κατά τον Αύγουστο 2020 είχαμε ακόμα 26 
κατάπλους φορτηγών πλοίων στον λιμένα Παροικιάς 
και 15 κατάπλους δεξαμενοπλοίων.

Όλα «μαύρα» 
τα βλέπουν οι 
έλληνες

Το Δελτίο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών για τον μήνα Ιούλιο, παράγει μαύρα 
μαντάτα και μας δίνει μία θλιβερή πρωτιά… Είμαστε 
οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη σε απαισιοδοξία 
για την πορεία των πραγμάτων.

Έτσι, η εν πολλοίς στασιμότητα ως προς την εξέλιξη 
εγχωρίως της πανδημίας του κορωνοϊού κλιμάκωσαν 
εκ νέου την ανησυχία για τη διάρκειά του και τις επι-
πτώσεις του.

Οι έλληνες καταναλωτές είναι στην 1η θέση της κα-
τάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οι πλέον απαισι-
όδοξοι με -34,7 με τη Βουλγαρία (-32,5) να ακολουθεί 
στον πίνακα απαισιοδοξίας. Στην τρίτη θέση βρίσκο-
νται οι καταναλωτές της Σλοβενίας, με - 28,2 μονάδες, 
ενώ την πεντάδα κλείνουν η Πορτογαλία με -27,6 και 

η Ισπανία με -25,6 μονάδες. Τη χαμηλότερη κατάτα-
ξη, που αντιστοιχεί σε τιμές του δείκτη που δείχνουν 
αισιοδοξία, εμφάνισαν η Λιθουανία (+3,3) και η Δανία 
(+1,5), οι οποίες μαζί με τη Σουηδία είναι οι μοναδικές 
χώρες με θετικό πρόσημο τον Ιούλιο. Οι μέσοι ευρω-
παϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -15,6 μονάδες 
στην ΕΕ και στις -15,0 μονάδες στην Ευρωζώνη, ενώ 
ανοδική τάση εμφάνισαν τον Ιούλιο 15 χώρες.

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης 
Το 44% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθη-

τή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ 
το 4% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντί-
στοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν 
στις -9,3 και -10,1 μονάδες αντίστοιχα. Μάλιστα αυτή 
η απαισιοδοξία απλώνει τις μαύρες φτερούγες 
της σε βάθος χρόνους τουλάχιστον 12 μηνών… 
Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική 
κατάσταση του νοικοκυριού τους προσεχείς 12 μήνες 
επιδεινώθηκαν τον Ιούλιο, με το σχετικό δείκτη να δι-
αμορφώνεται στις -27,3 (από -22,5) μονάδες. Το 45% 
(από 46%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αι-
σθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, 
ενώ το 8% (από 9%) προβλέπει μικρή βελτίωση.

Εγγραφές από 2 Σεπτεµβρίου

Κατερίνα Μπαρµπαρίγου
& Νίκος Γαβαλλάς
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807  κ: 6972.22.55.01

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τµήµατα
δωρεάν!

ώρες εγγραφής
19:00-21:00

το ιδ ιαίτερο

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

35 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία
Masters δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
Επιτυχηµένη προετοιµασία 
για όλες τις αναγνωρισµένες εξετάσεις
Ολιγοµελή τµήµατα
Εκπτώσεις σε όλα τα τµήµατα

Εγγραφές από 2 Σεπτεµβρίου
∆ΩΡΕΑΝ

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

Ειδήσεις

Ασφαλείς 
οι παιδικοί 
σταθμοί

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, Δημήτριος Αντι-
παριώτης, μας ενημερώνει ότι για λόγους δημόσιας 

υγείας και προστασίας έχουν υποβληθεί σε τεστ κο-
ρωνοϊού όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές του βρεφονη-
πιακού σταθμού Παροικιάς «Τα Μελισσάκια» και του 
παιδικού σταθμού Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια», ακο-
λουθώντας αυστηρά τη μεθοδολογία και τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, και ήταν όλοι αρνητικοί.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση 
όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων των ανωτέ-
ρω δομών, έτσι, ώστε, αυτές, να λειτουργήσουν με τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
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Καταστροφική 
αλιεία από 
τουρκικές 
μηχανότρατες

Μέγιστο ζήτημα έχει προκύψει από τη διάσταση που 
έλαβε τις προηγούμενες ημέρες το θέμα της προκλητι-
κής και καταστροφικής αλιείας από τουρκικές μηχανό-
τρατες στα ελληνικά νερά ύστερα από τη δημοσιότητα 
που προκλήθηκε και από τις σχετικές ανακοινώσεις 
του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλα-
γος».

Για το ζήτημα της καταστροφικής και παράνομης 
αλιείας από τουρκικές μηχανότρατες στις ακτές ελλη-
νικών νησιών, η βουλευτής του ΜέΡΑ 25, Σοφία Σακο-
ράφα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη βουλή.

Παρακολουθώντας το πρόβλημα εδώ και δεκαετί-
ες, σύμφωνα με την εμπειρία του Ινστιτούτου «Αρχι-
πέλαγος», πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δε συμβαίνει 
πρώτη φορά φέτος και δε σχετίζεται με την πρόσφατη 
ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο. Αντίστοιχη παράνο-
μη και καταστροφική αλιευτική δραστηριότητα παρα-
τηρείται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, όμως χρόνο 
με το χρόνο γίνεται ολοένα πιο προκλητική. Τα μεγά-
λα τουρκικά αλιευτικά εισέρχονται όλο και πιο δυτικά 
στο Αιγαίο και όλο και πιο κοντά στις ακτές των νη-
σιών. Αυτό είναι απόρροια της διαχρονικής έλλειψης 
αποφασιστικότητας από τις ελληνικές αρχές για την 

αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος, το 
οποίο προκαλεί μεγάλη επιβάρυνση στις ήδη υπεραλι-
ευμένες και υποβαθμισμένες ελληνικές θάλασσες. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο: «[…] Σε κάθε περίπτωση 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα θαλάσσια οικοσυστή-
ματα και τα ιχθυαποθέματα στην Ελλάδα δεν απει-
λούνται μόνο από τα τουρκικά αλιευτικά αλλά κυρίως 
από πολυάριθμα προβλήματα που έχουμε δημιουργή-
σει εμείς οι ίδιοι. Είναι καιρός λοιπόν να επιλύσουμε 
τα προβλήματα της αλιείας στις ελληνικές θάλασσες 
τα οποία είναι τεράστια και σχετίζονται με την παντε-
λή και επί πολλές δεκαετίες έλλειψη ουσιαστικής δι-
αχείρισης των ιχθυαποθεμάτων και των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει το 
μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ε.Ε., είναι και η 
χώρα που εφαρμόζει την πιο ανεπαρκή διαχείριση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το ότι αντί να αξιοποιήσουμε ως 
χώρα τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα μπορούσαν 
να στηρίξουν και να επιδοτήσουν τη διαχείριση της 
αλιείας, η πολιτεία αποφάσισε να «περιορίσει την 
υπεραλίευση» καταστρέφοντας (δηλ. σπάζοντας σε 
κομμάτια) περισσότερα από 13.500 αλιευτικά σκάφη, 
αφανίζοντας τελικά θέσεις εργασίας σε περιοχές που 
δεν μπορούν να αναπληρωθούν.

Συνολικό αποτέλεσμα αυτής της ανορθόδοξης ελ-
ληνικής αλιευτικής πολιτικής και της παντελούς έλ-
λειψης αλιευτικής διαχείρισης, είναι η συνεχής υπο-
βάθμιση των ιχθυαποθεμάτων, τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις εξαντλούνται σε ανησυχητικό επίπεδο. 
Έτσι τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο η επιβίωση των νη-
σιωτικών κοινωνιών, αλλά και των σπάνιων θαλασ-
σιών ειδών τα οποία, ελλείψει μέτρων προστασίας, 
τελικά από τύχη έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στις 
ελληνικές θάλασσες έως και σήμερα».

Υγεία και 
συμμετοχικότητα

Το επίπεδο υγείας μιας κοινότητας συσχετίζεται θε-
τικά με το βάθος του κοινωνικού κεφαλαίου της. Τα 
μέλη με περιορισμένες κοινωνικές επαφές έχουν με-
γαλύτερες πιθανότητες να αποβιώσουν από ατύχημα 
ή θανατηφόρο ασθένεια, ενώ κοινωνίες στις οποίες οι 
πολίτες δραστηριοποιούνται ενεργά και μετέχουν στην 
μετεξέλιξή τους, παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά 
θνησιμότητας και υψηλότερο μέσο όρο ζωής.

Μάλιστα οι δείκτες 
συσχέτισης είναι τόσο 
υψηλοί, που η ύπαρξη 
κοινωνικού κεφαλαίου 
σε αλληλεπίδραση με το 
κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο μιας περιοχής θε-
ωρούνται αιτιακοί παρά-
γοντες εμφάνισης πολλών 
ασθενειών. Σε κοινότητες 
με υψηλή συμμετοχικότη-
τα των πολιτών διαπιστώθηκε χαμηλή θνησιμότητα 
από καρδιακές παθήσεις και κακοήθη νεοπλάσματα, 
ατυχήματα και αυτοκτονίες, μικρότερη εκδήλωση με-
ταδοτικών ασθενειών και χαμηλότερος δείκτης εγκλη-
ματικότητας.

Παράλληλα, ίδια σχέση υπάρχει ανάμεσα στις ψυχι-
κές ασθένειες και το κοινωνικό κεφάλαιο. Ο αριθμός 
των αυτοκτονιών αυξάνεται σε κοινότητες που υπάρ-
χει έλλειμμα εμπιστοσύνης, απαξιωτικές προσωπικές 
σχέσεις, ανταγωνισμός και αποπροσωποποίηση. Μο-
ναχικοί, ηλικιωμένοι πολίτες με περιορισμένο κύκλο 
κοινωνικών επαφών εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν άνοια και νόσο Alzheimer από ό,τι 
οι ηλικιωμένοι με έντονη κοινωνική ζωή. Βασιζόμενοι 
στη θεωρία του Putnam ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 
αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, τα κοινωνικά 
δίκτυα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις ανάμεσα στα 
άτομα, πολλοί ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση της 
υγείας με τις κοινωνικές σχέσεις. Σε κρίσιμες περιό-
δους (π.χ. χρονικά διαστήματα κακής υγείας), τα άτομα 
κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων προκειμένου 
να αντλήσουν συναισθηματική στήριξη ή χρήσιμες 
πληροφορίες. Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν 
να δράσουν ελεγκτικά και ρυθμιστικά για τον περιορι-
σμό επιβλαβών για την υγεία συμπεριφορών, όπως το 
κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και τα οικογενειακά και 
φιλικά δίκτυα είναι σημαντικά για τη βιολογική και ψυ-
χολογική ευεξία και η σημασία του κοινωνικού κεφα-
λαίου δεσμού είναι βαρύνουσα, σε μακροεπίπεδο το 
κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης είναι αυτό που συμ-
βάλλει στη γενική υγεία της κοινότητας και στην ποιό-
τητα ζωής των ασθενών. Ως παράδειγμα αναφέρεται 
η περίπτωση των ομάδων καρκινοπαθών, οι ανώνυμοι 
αλκοολικοί και οι κοινότητες απεξάρτησης. Η συμμε-
τοχή του ατόμου στις ομάδες αυτές, είτε ως υποστη-
ρικτής είτε ως υποστηριζόμενος προσφέρει σημαντικά 
οφέλη. Οι παραγόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής απο-
δοτικότητας, αφού οι καρκινοπαθείς–υποστηρικτές, 
οι αλκοολικοί και οι απεξαρτημένοι είναι κάτοχοι μίας 
βιωματικής γνώσης για την ασθένεια που δεν διαθέ-
τει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η υποστηρικτική 
αυτή γνώση προσφέρεται δωρεάν στον ασθενή –υπο-
στηριζόμενο και συχνά, εκτός των πρακτικών συμβου-
λών, λειτουργεί ως «βαλβίδα ασφαλείας» κατά της 
ψυχικής και κοινωνικής πίεσης που βιώνει ο ασθενής.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που συμμε-
τέχουν ενεργά στις ομάδες έχουν καλύτερα ποσο-
στά επιβίωσης. Αν και οι ακριβείς λόγοι παραμένουν 
άγνωστοι, πιθανολογείται ότι η συμμετοχή αυξάνει την 
θέληση για επιβίωση, η οποία με τη σειρά της επιδρά 
στον έλεγχο των ανεπιθύμητων ενεργειών και στη δι-
ατήρηση ενός καλού επιπέδου διατροφής.

Ευστράτιος Παπάνης 
Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας, 

πανεπιστημίου Αιγαίου

Θεέ μου, τι 
ζήσαμε!

Ζήσαμε ένα παράξενο, πρωτόγνωρο, σοκαριστικό 
καλοκαίρι. Με το μυαλό να γυρίζει σαν εκκρεμές 
στην καραντίνα, στην απομόνωση, στην αποξένωση, 
στο φόβο πολέμου, σε γεγονότα επικίνδυνα, σε φά-
σεις περισυλλογής, αναζήτησης ψυχής και εγκλωβι-
σμού σε διαπιστώσεις διλημματικές.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, αναζητώντας όχι τις 
όμορφες παραλίες και αξέχαστες διακοπές, αλλά 
τους πιθανούς συμμάχους μας και τους τρόπους 
αποτροπής και αποκλιμάκωσης της Τουρκικής επι-
θετικότητας.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι, 
με κοινωνική αποστασιοποίηση, βιώνοντας συνθή-
κες βίαιης τρομοκράτησης από τις υγειονομικές και 
οικονομικές επιπτώσεις και αδυναμία χάραξης στό-
χων και όρων της κοινωνικής και πολιτικής συνύ-
παρξής μας.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου ακόμη και η πιο 
καλπάζουσα φαντασία, ωχριά, απέχει από την πραγ-
ματικότητα. Μια πραγματικότητα πιο σκληρή και πιο 
επώδυνη από την πιο ευφάνταστη μυθοπλασία.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, με το βλέμμα στραμ-
μένο στις άλλες δύο εποχές του χρόνου που ακο-
λουθούν, με μια κοινωνία να αναζητά τη νέα ταυ-
τότητα προέλευσης της και με πολλαπλάσιο αριθμό 
τροφίμων Πρυτανείου.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου τα πολιτικά κόμ-
ματα «τροχίζουν» τα μαχαίρια, για τον δεύτερο γύρο 

της πολιτικής ζωής. Νεφελοβατούν ιδεολογικά, επι-
βεβαιώνοντας την ανάγκη της δικής τους ύπαρξης 
και γαία πυρί μειχθήτω για τη χώρα.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου για πρώτη φορά, 
έχουμε από επίσημα χείλη τη διαπίστωση, ότι στην 
πολιτική το μέλλον είναι γένους θηλυκού. Όσες γυ-
ναίκες βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, τα καταφέρ-
νουν καλύτερα από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου η κανονικότητα 
του, νοηματοδοτείται διαφορετικά από τον εκάστο-
τε λήπτη, τον καθένα μας χωριστά.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου οι ιντερνετικές 
επιχειρήσεις έχουν την τιμητική τους. Χιλιάδες σε-
μινάρια για να αλλάξουν τα οικονομικά κάθε επιχεί-
ρησης. Στους παλαιότερους, μας θυμίζουν, τα video 
clubs που γέμισαν τις γειτονιές και τα σουβλατζίδι-
κα.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, με κλειστά τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και κα-
ταστήματα τουριστικών σουβενίρ. Οι άλλοτε κερ-
δοφόρες επιχειρηματικές ιδέες Rooms to let και 
Airbnb έριξαν για φέτος αυλαία. Του χρόνου πάλι 
και να δούμε αν θα ξαναδούμε και πανηγύρια!

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου η μόνη επανά-
ληψη που βλέπουμε είναι αυτή των δεκάδων πυρ-
καγιών στην καθημερινή επικαιρότητα, απειλώντας 
κατοικημένες περιοχές και αναγκάζοντας προληπτι-
κά τις εκκενώσεις ακόμη και παιδικών κατασκηνώ-
σεων.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, που στις τηλεοπτι-
κές μας οθόνες βλέπουμε σκηνές από διαστημικές 
ταινίες, που διαδραματίζονται δίπλα μας. Μάσκες, 
γάντια, αποστάσεις, ακόμη και στην ηλιοθεραπεία. 
Πάντα σε απόσταση ασφαλείας, καθόμαστε σε μα-
ξιλαράκια, σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και 
εύθυμες βραδιές κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι.

Ζήσαμε ένα καλοκαίρι, όπου παγκόσμια κυ-
ριαρχεί η βεβήλωση ενός μνημείου παγκόσμιας 
κληρονομιάς και στον ναό της Δημοκρατίας ακούμε 
πολιτικό, να αυτοπροσδιορίζεται με πρόσωπο που 
έζησε πριν από εβδομήντα χρόνια! Και το χρησιμο-
ποίησε και ως ιδεολογικό υπερόπλο!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Τοπικές ειδήσεις

Φραγκομονάστηρο: 
Μια πονεμένη 
ιστορία

Με ανακοίνωσή του στις 3/9/20 ο δήμος Πάρου 
ενημέρωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση 
και ανάδειξη του Φραγκομονάστηρου Παροικιάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση με την υπ’ αρ. 
356/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, 
τον Μάιο του 2019, κατόπιν της από 3/12/2018 αίτη-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», διατάσσεται η λύση και η 
θέση του Ιδρύματος σε εκκαθάριση και αποφαίνεται 
ως προς τον τρόπο επωφελέστερης αξιοποίησης με 
τη διανομή και απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 
του, στους δωρητές/συνιδρυτές (δήμος, Προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής.

Το σκεπτικό της απόφασης επικεντρώνεται στο ότι 
ο δωρητής και συνιδρυτής δήμος Πάρου, από της 
συστάσεως του Ιδρύματος (19/3/1997) έως σήμερα 
έχει αναπτύξει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
οργανωμένες δομές στήριξης της τρίτης ηλικίας στην 
περιφέρεια ευθύνης του, ενώ ο έτερος δωρητής-συνι-
δρυτής του Ιδρύματος, η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας 
στην οποία υπάγεται διοικητικά το Ιερό Προσκύνημα 
της «Παναγίας Εκατονταπυλιανής», ενήργησε προς 
την κατεύθυνση υλοποίησης του σκοπού με τη ανέ-
γερση Εκκλησιαστικού Γηροκομείου και την παροχή σε 
κατάλληλους εξοπλισμένους χώρους στέγης, τροφής, 
ιατροφαρμακευτική και κάθε μορφής περίθαλψης σε 
άτομα τρίτης ηλικίας και σε αποδεδειγμένα άπορους 
και εγκαταλειφθέντες από την οικογένειά τους. Ειδι-
κή αναφορά επίσης γίνεται στο γεγονός ότι ο χώρος 
του «Φραγκομονάστηρου» θεωρείται αρχαιο-
λογικός και αποτελεί διατηρητέο μνημείο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής: 
«[…] δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανα-
στύλωση και αξιοποίηση του Φραγκομονάστηρου 
στην Παροικιά, το οποίο πλέον περνάει στην κατοχή 
του δήμου Πάρου και του Ιερού Προσκυνήματος της 
Παναγιάς Εκατονταπυλιανής» σε ποσοστό 40% και 
60% αντίστοιχα. Στην κατοχή τους επίσης περνάνε 
δύο ακόμα μεγάλης αξίας ακίνητα, σε Πεντέλη και 
Πόρτο Ράφτη».

Παρέμβαση
Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Ωραία Πά-

ρος», ο συντάκτης του κειμένου για το παραπάνω 
θέμα υποστηρίζει:

«[…] Πρόκειται για τη διάλυση με δικαστική απόφα-
ση του Εφετείου Πειραιά, του ανενεργού ιδρύματος 
του Δημοτικού και Εκκλησιαστικού γηροκομείου, το 
οποίο δεν είχε λόγο ύπαρξης, μετά την ίδρυση και 

επιτυχή λειτουργία του εκκλησιαστικού γηροκομείου 
της Ι.Μ. Παροναξίας.

Τρεις συμπολίτες μας και μία δικηγόρος εργάστηκαν 
με συνέπεια για να υπάρξει η ευνοϊκή για τα συμβαλ-
λόμενα μέρη απόφαση, το Δήμο και το Ι.Π. Εκατοντα-
πυλιανής: ο δημοτικός Σύμβουλος Μικές Λεοντής και 
τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ι. Π. Γιάννης 
Θ. Μπιζάς και Διαλεκτή Κατσουρού - Αργουζή. Δού-
λεψαν και οι τρεις αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά και σε 
στενή συνεργασία με την δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη 
Νικορέλου, την οποία προμήθευσαν με όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία για την σύνταξη του τεκμηριωμένου 
αιτήματος της διάλυσης προς το αρμόδιο δικαστήριο. 
Τώρα πλέον, Δήμαρχε, πρέπει να δρομολογηθούν το 
συντομότερο, για να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και 
να ξεκινήσει η αναπαλαίωση του Φραγκομονάστηρου 
τα παρακάτω:

1. Μεταγραφή των ακινήτων του διαλυμένου Ιδρύ-
ματος στους αρχικούς κατόχους, που είναι ο Δήμος 
και το Ι.Π. της Εκατονταπυλιανής.

2. Έλεγχος της κατάστασης των ακινήτων, εκ των 
οποίων το ένα, το ακίνητο της Πεντέλης στο παρελ-
θόν είχε καταπατηθεί.

3. Αποδοχή της πρότασης του προϊσταμένου της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κ. Δημήτρη Αθα-
νασούλη, για τη σύνταξη μελέτης αναπαλαίωσης και 
αξιοποίησης του Φραγκομονάστηρου και ένταξη του 
έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Ευπρόσδεκτα τα δελτία τύπου του Δημάρχου, αρκεί 
να καταγράφουν την πραγματικότητα και να αναγνω-
ρίζουν την συμβολή αυτών που εργάζονται με συνέ-
πεια και αθόρυβα, παράγοντας αποτελέσματα».

Ενίσχυση 
μελισσοκόμων

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι σε εφαρ-
μογή της υπ’ αριθμ. 455/231690/24-08-2020 (ΦΕΚ 
Β’ 3546) απόφασης του υπουργού και των υφυπουρ-
γών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι 
δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμε-
τοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών 
του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας 
για το έτος 2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικο-
νομικής ενίσχυσης έχουν όσοι μελισσοκόμοι πληρούν 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

- Είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου και έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων 
(διαχείμασης) κυψελών το προηγούμενο έτος.

- Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρί-
σκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα 
μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε 
αυτά.

- Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργα-
νο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως 
ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση 
παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό) ότι δρα-
στηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους.

- Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτη-
σης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμε-
νη κυψέλη. Ειδικά για το έτος 2020, η παραγωγή και 
εμπορία 5 Kg μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη το προ-
ηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν αποτελεί κριτήριο 
αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
ένταξης στο Πρόγραμμα από 1 Σεπτεμβρίου έως 
20 Οκτωβρίου 2020 σε ψηφιακή εφαρμογή του 
ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.
minagric.gr Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, η αίτηση 
ενίσχυσης στο Πρόγραμμα δύναται να υποβληθεί στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις 
αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:

- Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr

- Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου 
στη Ρόδο τηλ. 2241364915, email: g.pratsinaki@
rho.pnai.gov.gr, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομί-
ας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, email: 
th.papageorgiou@5116.syzefxis.gov.gr, στα τμήματα 
Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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Η «Φωνή της Πάρου» από την πρώτη στιγμή της πα-
ρουσίασης της πανδημίας προσπάθησε να μεταφέρει 
στους αναγνώστες της μόνο επίσημες ανακοινώσεις 
περί του θέματος και να μεταφέρει απόψεις αληθινών 
επιστημόνων.

Σ’ αυτή τη βάση η εφημερίδα μας σήμερα παρουσι-
άζει τις σκέψεις του καθηγητή χειρουργικής, Γιώργου 
Βέλμαχου, που είναι λάτρης του νησιού μας και δια-
τηρεί κατοικία εδώ. Με την παρέμβαση του προέδρου 
της ένωσης γονέων και κηδεμόνων, Χριστόδουλου 
Μαούνη, η εφημερίδα μας συνάντησε τον διακεκριμέ-
νο καθηγητή.

Η άποψη του κ. καθηγητή

Σε μια άλλη χώρα... 
Καθώς μπαίναμε στο αεροπλάνο από το Ντένβερ 

προς τη Βοστώνη, η γυναίκα μου φόρεσε την μάσκα 
της και αποστείρωσε τα χερούλια και το τραπεζάκι 
της θέσης της. Εγώ γέλασα. Μου φάνηκε υπερβολικό, 
ίσως κωμικό. Ήταν τέλη Μαρτίου 2020. Γυρίζαμε από 
ένα ιατρικό συνέδριο στο Κολοράντο. Η Νέα Υόρκη 
υπέφερε ήδη. Η Ιταλία φλεγόταν. Ο πρωτόγνωρος ιός, 
που ξεκίνησε από το Γουχάν της Κίνας πριν μόλις τρεις 
μήνες, είχε βρει το δρόμο του στον δυτικό κόσμο. 

Τα νέα από τους συναδέλφους μας των μεγάλων 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Νέας Υόρκης, θύ-
μιζαν επιστημονική φαντασία. Μίλαγαν για ανεξέλε-
γκτη μολυσματικότητα, για γεωμετρική αύξηση των 
κρουσμάτων από μέρα σε μέρα, για έλλειψη μέσων 
προστασίας του υγειονομικού προσωπικού, για θανά-
τους, πολλούς 

θανάτους. Όμως στο Κολοράντο δεν υπήρχε τίποτα 
ακόμη και στην Βοστώνη, παρότι μόνο 350 χιλιόμετρα 
μακριά από την Νέα Υόρκη, όλα βρίσκονταν υπό έλεγ-
χο. Πάνω από όλα, είμαστε σίγουροι ότι στο Χάρβαρντ, 
στο πιθανόν πιο εξελιγμένο πανεπιστημιακό ιατρικό 
σύστημα του κόσμου, θα μπορούσαμε εύκολα να αντι-
μετωπίσουμε οποιαδήποτε αρρώστια. Η πανδημία χτύ-
πησε την Βοστώνη μέσα σε δυο βδομάδες. Τα πρώτα 
κρούσματα ήλθαν στο νοσοκομείο μας -που απασχολεί 
2. 500 γιατρούς και 22.000 εργαζομένους- στις αρχές 
Απριλίου. Μέχρι τα μέσα του μηνός τα πράγματα είχαν 

γίνει ιδιαίτερα ανησυχητικά. Στα τέλη Απριλίου το κα-
ζάνι έβραζε και ήταν πια έτοιμο να εκραγεί. Ήμασταν 
σχεδόν σε απόγνωση. Σε μια απόγνωση πρωτόγνωρη 
και απρόσμενη. Πρωτόγνωρη διότι δεν καταλαβαίναμε 
καλά πως λειτουργούσε ο ιός. Απρόσμενη διότι νομί-
ζαμε ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Με μια μακρά 
ιστορία αφοσίωσης και ειδημοσύνης στην προετοιμα-
σία για γεγονότα μαζικών καταστροφών είχαμε δημι-
ουργήσει αναρίθμητα συστήματα ασφάλειας και ιατρι-
κής αντιμετώπισης. Το νοσοκομείο μας, η ναυαρχίδα 
της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και το μεγαλύτερο 
στην Βορειοανατολική Αμερική, περιέθαλψε τους βα-
ρύτερα τραυματισμένους μετά τον βομβαρδισμό στον 
Μαραθώνιο της Βοστώνης. Εκατοντάδες τραυματίες 
έφτασαν στο νοσοκομείο αλλά δεν πέθανε κανείς. 
Θνητότητα 0%. Αλλά στην περίπτωση του κορωνοϊού 
τα γεγονότα μας ξεπέρασαν. 

Μέσα σε λίγες μέρες οι Εντατικές Μονάδες ξεχείλι-
σαν από διασωληνωμένους ασθενείς. Τάχιστα μετα-
τρέψαμε άλλους χώρους σε Εντατικές Μονάδες. Τα 
εξωτερικά ιατρεία ξεχείλισαν και αυτά. Μετατρέψαμε 
δερματολογικές και ορθοπεδικές κλινικές σε εξωτερι-
κά ιατρεία. Και όταν ξεχείλισαν και αυτά δημιουργήσα-
με φορητές μονάδες εξωτερικών ιατρείων έξω από το 
νοσοκομείο σε αδιάβροχες σκηνές! Ιατρική σε σκηνές 
στην Αμερική! 

Οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί που ήταν εξειδικευ-
μένοι σε μολυσματικές παθήσεις και σε εντατική θερα-
πεία δούλευαν νυχθημερόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ασχέ-
τως ειδικότητας, «επαναπροσδιορίσθηκαν». Με αλλά 
λόγια στάλθηκαν να βοηθήσουν τους ειδικούς όπως 
μπορούσαν, ακόμα και εάν ο τομέας που εξασκούσαν 
στην καθημερινή τους πράξη απείχε μακράν της εν 
λόγω πάθησης. 

Η γυναίκα μου, γυναικολόγος με εξειδίκευση στην 
τεχνητή γονιμοποίηση, είχε σταλεί να βοηθήσει τους 
πνευμονολόγους στην Εντατική Μονάδα! Καθώς ο 
Απρίλιος έδινε την θέση του στον Μάιο, το νοσοκομείο 
είχε κάθε μέρα 600 νοσηλευόμενους από κορωνοϊό, 
με 200 από αυτούς στον αναπνευστήρα να μάχονται 
για την ζωή τους. 

Στη μέση του θανατηφόρου αυτού χορού η ομάδα 
μου. Παρότι όλοι μας χειρουργοί με ιδιαίτερη εξειδί-

κευση στο τραύμα, είμαστε όλοι και εντατικολόγοι. Οι 
τραυματίες είναι συνήθως τόσο επιβαρυμένοι, ώστε 
χρειάζεται βαθύτερη γνώση από το απλά τεχνικό μέ-
ρος της επιστήμης. Δεν αρκεί μόνον να χειρουργείς. 
Χρειάζεται το πριν και το μετά, τα οποία είναι πολλές 
φορές πιο περίπλοκα από την εγχείρηση. Με την διττή 
ιδιότητα λοιπόν του χειρουργού και του εντατικολό-
γου, όλη η ομάδα ρίχτηκε στην μάχη. Για τρεις μήνες, 
από Απρίλιο μέχρι τέλη Ιουνίου, περάσαμε ατελείω-
τες νύχτες στο προσκέφαλο ανθρώπων που μας είχαν 
ανάγκη. Η συλλογική μας απόφαση ήταν να απομονω-
θούμε από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ώστε να μην 
τα βάλουμε σε κίνδυνο, εφόσον εμείς βρισκόμαστε 
σε καθημερινή επαφή με μολυσμένους ασθενείς. Εγώ 
προσωπικά για τρεις μήνες έτρωγα και κοιμόμουν σ’ 
ένα χώρο του σπιτιού που ήταν μακριά από την υπό-
λοιπη οικογένεια. Ο ελάχιστος συγχνωτισμός μεταξύ 
μας ήταν πάντα με μάσκα. Και στο νοσοκομείο είμαστε 
εξαιρετικά προσεκτικοί. 

Φορούσαμε πάντα ειδικές χειρουργικές μάσκες 
(Ν95), εντός και εκτός χειρουργείου, πλέναμε τα χέρια 
μας διαρκώς, κρατούσαμε ιδιαίτερα αυστηρούς κανό-
νες υγιεινής και είχαμε ελαχιστοποιήσει συνεδριάσεις 
και οποιαδήποτε μη υποχρεωτική συνεύρεση στον ίδιο 
χώρο. Όσο για κοινωνικές συναναστροφές, αυτές κό-
πηκαν εντελώς. Εντελώς! 

Καθώς φτάναμε στα μέσα Ιουνίου, τα πράγματα 
είχαν αρχίσει να καλυτερεύουν. Τα περιστατικά στην 
Μασαχουσέτη είχαν τιθασευτεί. Εξ αιτίας των αυστη-
ρών μέτρων και της αμείλικτης εφαρμογής τους, είχα-
με αρχίσει να βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ. 
Κανένας από την ιατρονοσηλευτική ομάδα δεν αρρώ-
στησε. Κανένας από τις οικογένειές μας δεν αρρώστη-
σε. Και όσον αφορά τους ασθενείς μας, ανακοινώσαμε 
εντυπωσιακά καλές στατιστικές επιβίωσης και ίασης. 
Καθόλη την διάρκεια αυτής της θεομηνίας, ήμουν πε-
ρήφανος για μια χώρα: την Ελλάδα! 

Ελλάδα
Στην Ελλάδα πάρθηκαν μέτρα έγκαιρα και αποτε-

λεσματικά. Μέσω μιας φωτισμένης ιατρικής ομάδας, 
που εξέτασε τα υπάρχοντα δεδομένα με σύνεση και 
ψυχραιμία, και μέσω μιας κυβερνητικής πρακτικής, που 
διάλεξε να ταχθεί με τις συστάσεις των έγκυρων επι-
στημόνων, σώθηκαν ζωές. Αναμφίβολα! 

Πάρθηκαν αποφάσεις, υπήρξε ενημέρωση, δημιουρ-
γήθηκε συστηματική αντιμετώπιση. Πάνω απ’ όλα ο 
ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε με πειθαρχία και σύ-
νεση. Σε μια χώρα που θα είχε όλους τους λόγους για 
να μιμηθεί την Ιταλία, τα κρούσματα ήταν ελάχιστα. 
Ενώ στην υποτιθέμενα πιο αναπτυγμένη ιατρικά χώρα 
του κόσμου, οι νεκροί ξεπερνούσαν τους 150.000 τον 
Ιούνιο, στην Ελλάδα ήταν μόλις μερικές δεκάδες. Και 
μετά ήλθε το καλοκαίρι... 

Σε μια οικονομία που στηρίζεται στον τουρισμό εί-
ναι δύσκολο να αποκλεισθεί η εισροή εισοδήματος σε 
νοικοκυριά που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Στη λεκτική 
ξιφασκία του «θα πεθάνουμε από κορωνοϊό» ή «θα 
πεθάνουμε από την πείνα» δεν υπάρχει καθαρός νι-
κητής. Και οι δυο πλευρές έχουν δίκιο και άδικο. Οι 
κυβερνήσεις, επί παγκοσμίου, κρατικού ή και τοπικού 
επιπέδου, καλούνται να πάρουν μια πολύ δύσκολη 
απόφαση: είτε να λάβουν αυστηρά μέτρα εναντίον 
της απελευθέρωσης του εμπορίου, των συναλλαγών 
και των ομαδικών συναναστροφών, διακινδυνεύοντας 
έτσι την οικονομία -είτε να αποδεσμεύσουν τις κοινω-

Πρώτο θέμα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Από τη ματιά ενός χειρουργού 
που την έζησε από κοντά
Η πανδημία της νέας ίωσης του κορωναϊού έχει φέρει πολλούς 
συνωμοσιολόγους και «ειδικούς» περί των πάντων να εκφέρουν απόψεις, 
οι οποίες ως συνήθως οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα και επικίνδυνες 
καταστάσεις.
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νικές και επαγγελματικές επαφές-, διακινδυνεύοντας 
έτσι την υγεία. Μέσος όρος είναι δύσκολο να επιτευ-
χθεί. Μόλις οι οικονομικές συναλλαγές επιτρέπονται, 
παίρνει ανάσα ο κοσμάκης. Και ακριβώς την ίδια στιγ-
μή, για πολλούς αυτή η ανάσα γίνεται δυσκολότερη. 
Μερικοί την χάνουν εντελώς. Για πάντα! 

Πάρος

Ήμουν έτοιμος να ταξιδέψω προς Πάρο όταν έφθα-
σαν τα μαντάτα δια στόματος ιατρών και κυβερνητι-
κών παραγόντων που παρακολουθούν την εξέλιξη της 
νόσου στην Ελλάδα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν 
με προειδοποίησαν ότι η Πάρος αναμένεται να γίνει 
επίκεντρο κορωνοϊού. Στο νησί που δεν είχε ούτε ένα 
κρούσμα πριν μερικές εβδομάδες, οι αριθμοί μολύνσε-
ων άρχισαν να ανεβαίνουν ανησυχητικά.

Ο αόρατος εχθρός αποβιβάστηκε με πλοία και αε-
ροπλάνα και σιωπηλά, ύπουλα πέρασε από στόμα σε 
στόμα, από μύτη σε μύτη. Αυτή την στιγμή ο πραγμα-
τικός αριθμός κρουσμάτων στην Πάρο είναι άγνωστος 
για πολλούς λόγους. 

Πρώτον, οι ηλικίες που έχουν προσβληθεί είναι ως 
επί το πλείστον νεαρές, με μέσο όρο τα 25. Οι νεαροί 
είναι συνήθως ασυμπτωματικοί, δηλαδή έχουν μο-
λυνθεί από τον ίο αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα 
ή έχουν απλά συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. 
Όμως, είναι πλήρως μολυσματικοί προς το περιβάλ-
λον. Μπορούν κάλλιστα δηλαδή να σπείρουν τον ιό 
στους γονείς, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους 
μεγαλύτερους φίλους. Αυτοί κατά πάσαν πιθανότητα 
θα νοσήσουν σοβαρά και μπορεί να πεθάνουν. 

Δεύτερον δεν υπάρχουν αρκετά τεστ για ευρεία 
χρήση. Εάν εξετάσουμε όλο το νησί, σίγουρα θα βρε-
θούν πολύ περισσότερα κρούσματα από όσα έχουν 
ανακοινωθεί. Τρίτον, πολλοί άνθρωποι με συμπτώματα 
αποφεύγουν να εξετασθούν. Προτιμούν να γλυτώσουν 
από την «ρετσινιά» του μολυσματικού ασθενή. 

Τέταρτον, πολλοί φέροντες τον ιό είναι εγχώριοι ή 
αλλοδαποί τουρίστες. Εκδηλώνουν τα συμπτώματα 
αφού φύγουν από το νησί και κανένας δεν γνωρίζει 
ότι ο επισκέπτης από τη Γαλλία, που αρρώστησε βαριά 
μετά την επιστροφή στην χώρα του, είχε έλθει σε επα-

φή με δεκάδες άλλους ανθρώπους στην Πάρο. Ένα εί-
ναι το σίγουρο. Ο αληθινός αριθμός προσβεβλημένων 
από τον ιό στην Πάρο είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι 
έχει ανακοινωθεί! 

Αλήθειες, μύθοι και συστάσεις

Καθώς ένα από τα πιο ασυνήθιστα καλοκαιριά στη 
σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας φεύγει και κα-
θώς το φθινόπωρο προϊδεάζει έναν άγνωστο χειμώνα, 
χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Τα παρακάτω είναι 
αλήθειες, αποδεδειγμένες από επιστημονικές μελέτες, 
όχι υποθέσεις ούτε ομιλίες του καφενείου: 

1. Ο κορωνοϊός είναι μια τραγική πραγματικότητα. 
Κάποια σενάρια περί κρυφών κυβερνητικών δολοπλο-
κιών, που σκοπεύουν στον εκφοβισμό του κόσμου και 
τον αποπροσανατολισμό της οικονομίας, είναι απλώς 
αστεία. Για όποιον έχει αμφιβολία, μπορώ να στείλω 
μερικές φωτογραφίες από τους μαζικούς θανάτους 
στις εντατικές μας μονάδες! 

2. Οι μάσκες είναι απαραίτητες. Με αυτόν τον τρόπο 
προφυλασσόμαστε από τα σταγονίδια που εκτοξεύουν 
άλλοι και -ακόμη περισσότερο- προφυλάσσουμε τους 
συνανθρώπους μας από τα σταγονίδια που εκτοξεύ-
ουμε εμείς. 

3. Το πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή επαφής 
χεριών με πρόσωπο είναι εξίσου σημαντικά μέτρα. Ο 
ιός μεταδίδεται με μικρά σταγονίδια, που αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα για πολλές ώρες, και με μεγάλα 
σταγονίδια, που καθιζάνουν πάνω σε οποιοδήποτε 
αντικείμενο. Αποφεύγουμε να αναπνεύσουμε τα μικρά 
σταγονίδια, φορώντας μάσκα. Αποφεύγουμε τα μεγά-
λα σταγονίδια όταν δεν πιάνουμε τυχαία αντικείμενα, 
όταν πλένουμε τα χέρια μας συχνά, και όταν δεν ακου-
μπάμε ποτέ το πρόσωπο με τα χέρια. 

4. Η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών συναναστρο-
φών επιβάλλεται. Είμαστε Έλληνες και η αγκαλιά, το 
φιλί, η χειραψία είναι στο αίμα μας. Με αυτά εκδηλώ-
νουμε την ζεστή μας συμπεριφορά, την αγάπη μας, το 
ενδιαφέρον μας. Αλλά και εάν περιορίσουμε τις εκδη-
λώσεις αβρότητας και κοινωνικότητας για έναν χρόνο, 
πάλι Έλληνες θα μείνουμε. 

5. Τα παιδιά είναι δυνητικά τα πιο επικίνδυνα! Μας 

ξεγελούν διότι συνήθως δεν αρρωσταίνουν από κο-
ρωνοϊό, αλλά είναι ασυμπτωματικοί φορείς της νόσου. 
Τόσο για αυτά τα ίδια, όσο και για τους ανθρώπους 
που τα περιβάλλουν (δασκάλους, γονείς, κλπ), οι προ-
φυλάξεις θα πρέπει να είναι οι ίδιες ή περισσότερες. 
Κανένας δεν είπε ότι είναι ευχάριστο να φορούν τα 
παιδιά μάσκες στην τάξη. Ούτε ότι είναι εύκολο να 
περιορίσεις τις φίλιες σε ένα εξάχρονο. Αλλά, ας σο-
βαρευτούμε. Αν τα παιδιά μας φορέσουν μάσκες ή 
αναβάλουν τα παιδικά τους πάρτι για μερικούς μήνες, 

δεν θα υποφέρουν ψυχολογικά για το υπόλοιπο της 
ζωής τους... Νομίζω θα υποφέρουν περισσότερο αν 
ξέρουν ότι εξ αίτιας τους πέθανε ο παππούς και η για-
γιά! 

6. Και μια και μιλάμε για παιδιά, ας συνειδητοποι-
ήσουμε ότι κανένας δεν είναι απυρόβλητος. Παρότι 
οι περισσότεροι σοβαρά ασθενείς είναι ηλικιωμένοι ή 
άνθρωποι με αλλά προβλήματα υγείας, οποιοσδήποτε 
μπορεί να αρρωστήσει. Ο νεαρότερος άνθρωπος που 
έφυγε από την ζωή στα χέρια μου ήταν 29 χρόνων. 
Πολλοί άλλοι ήταν 40άρηδες και 50άρηδες. 

Επίλογος και ελπίδα

Σαν έθνος, σαν λαός, σαν παριανή κοινότητα, θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος δεν έχει 
κερδηθεί. Έχουν υπάρξει μεγάλες ανακαλύψεις από 
ιατρικής πλευράς και το εμβόλιο είναι σε καλό δρό-
μο. Τα ερευνητικά μας εργαστήρια δουλεύουν πυρε-
τωδώς και ιλιγγιώδη ποσά καταναλώνονται προς την 
πρόληψη δεύτερου κύματος. Δεν έχω καμιά αμφιβο-
λία ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον του ιού. Δεν έχω κα-
μιά αμφιβολία ότι πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε στο 
συνήθη τρόπο ζωής. Θα μπορούμε να ευχαριστηθούμε 
τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, την Ελλάδα, την 
Πάρο. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. 

Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε μια άρρηκτη 
αλυσίδα κοινωνικής ευθύνης προς τον πλησίον και τον 
εαυτό μας. Ας κάνουμε την Πάρο γνωστή όχι μόνο για 
την ασύγκριτη ομορφιά του τοπίου αλλά και για την 
αλληλεγγύη και ωριμότητα των κατοίκων της. 

Ποιος είναι
Ο κ. Γεώργιος Βέλμαχος είναι MD, PhD, MSEd, 

FACS, FCCM, MCCM, FRCS, FRCPS καθηγητής χει-
ρουργικής, στην ιατρική σχολή του οανεπιστημίου 
Χάρβαρντ (Harvard) και διευθυντής κλινικής τραύ-
ματος, επείγουσας χειρουργικής και εντατικής θε-
ραπείας στο γενικό νοσοκομείο Μασσαχουσέτης 
στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Ο καθηγητής Γιώργος Βέλμαχος τελείωσε την 
ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού πα-
νεπιστημίου Αθηνών το 1986 και έλαβε το διδακτο-
ρικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1990. Αφού 
τελείωσε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετανάστευσε στη 
Νότια Αφρική για περαιτέρω εκπαίδευση στον το-
μέα της χειρουργικής τραύματος, στο Baragwanath 
Hospital του Γιοχάνεσμπουργκ, το μεγαλύτερο κέ-
ντρο τραύματος παγκοσμίως. Από εκεί μετέβη στο 
πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος 
Άντζελες και θήτευσε ως επίκουρος καθηγητής και 
μετά αναπληρωτής καθηγητής χειρουργικής από 
το 1994 έως το 2004. Παράλληλα τέλειωσε ένα 
Masters στην ιατρική εκπαίδευση το 2000 στο ίδιο 
πανεπιστήμιο. 

Το 2004 κλήθηκε στο πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης. 
Από τότε έως σήμερα έχει τη θέση του καθηγητή 
χειρουργικής και του διευθυντή της πανεπιστημια-
κής κλινικής τραύματος, επείγουσας χειρουργικής 
και εντατικής θεραπείας. Ο κ. Βέλμαχος είναι Fellow 
of the American College of Surgeons, Fellow 
of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 

(Εδιμβούργου), Fellow of the Royal College of 
Surgeons of Glasgow (Γλασκόβης), και Fellow of 
the American College of Critical Care Medicine. 
Το 2016 έγινε επίτιμος καθηγητής χειρουργικής 
του πανεπιστημίου τού Βιτβάτερσραντ στο Γιοχάνε-
σμπουργκ και το 2018 έγινε επίτιμος Διδάκτορας 
του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη 
και του πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Είναι ένας 
από ελάχιστους χειρουργούς της Αμερικής που 
έχουν τιμηθεί με τον τίτλο του Master από το Αμε-
ρικανικό Κολλέγιο Εντατικής Ιατρικής (MCCM). Ο 
καθηγητής Βέλμαχος είναι μέλος σχεδόν όλων των 
μεγάλων εταιρειών χειρουργικής, συμπεριλαμβανο-
μένων της American Surgical Association, Society 
of University Surgeons, American Association for 
the Surgery of Trauma, Society of Clinical Surgery, 
Surgical Biology Club, και πολλών άλλων. Έχει θη-
τεύσει ως πρόεδρος σε πολλαπλές επιτροπές χει-
ρουργικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και 
της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων τού Αμερικανικού 
Κολλεγίου Χειρουργών. Είναι ο αποδέκτης δεκάδων 
βραβείων ως καλύτερος εκπαιδευτής φοιτητών και 
ειδικευομένων. Είναι μέλος του Editorial Boardσε 
σχεδόν όλα τα μεγάλα χειρουργικά περιοδικά και 
ο επιστημονικός διευθυντής έκδοσης του περιο-
δικού Current Trauma Reports, που έχει μία από 
τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές συνδρομές ανά τον 
κόσμο. Έχει δημοσιεύσει περίπου 500 εργασίες σε 
ιατρικά peer-review journals και άνω των 65 βιβλί-
ων και κεφαλαίων. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής 
τού Κέντρου για έρευνα στο τραύμα του Γενικού 
Νοσοκομείου Μασαχουσέτης και ο διευθυντής του 

προγράμματος τραύματος τού Κέντρου Συνένωσης 
της Ιατρικής με την Τεχνολογία, ενός πρωτοπορια-
κού οργανισμού που αποτελείται από ιατρούς του 
Χάρβαρντ και μηχανικούς του ΜΙΤ (Massachusetts 
Institute of Technology). Έχει δώσει αμέτρητες ομι-
λίες παγκοσμίως για το τραύμα και έχει διευθύνει 
εκατοντάδες σεμιναρίων στον ίδιο χώρο. Ιδιαίτερα, 
είναι ο διοργανωτής του πιο πολυάριθμου συνεδρί-
ου τραύματος στις ανατολικές ΗΠΑ, τού Συνεδρίου 
Τραύματος και Εντατικής Θεραπείας του Χάρβαρντ.
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Μετεξεταστέοι 
οι «άριστοι» 
στο Ν. Αιγαίο!

Τα όσα καλά λόγια ακούστηκαν για την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους δήμους Πάρου 
και Αντιπάρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης φά-
σης του κορωναϊού (τότε που είμαστε όλοι κλει-
σμένοι στα σπίτια μας), ήταν δίκαια. Ύμνοι! Έτσι 
κι αλλιώς οι έλληνες, είμαστε στα πάντα υπερ-
βολικοί.

Κανείς όμως δεν υπολόγισε ότι η πρώτη φάση 
της πανδημίας ήταν ουσιαστικά «εύκολη», αφού 
τα νησιά μας ήταν «αποκλεισμένα» και είμαστε 
μόνοι μας χωρίς καν την παρουσία άλλου, όχι 
μόνο από το εξωτερικό, αλλά και την υπόλοιπη 
χώρα. Αφήνω στην άκρη δε, ότι όλοι διαβάζαμε 
τα «πανηγυρικά» δελτία Τύπου από την Περιφέ-
ρεια και τους δήμους των νησιών μας για το πόσο 
καλά είχαμε οχυρωθεί για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και το πόσο είχαν μεταλλαχθεί τα Κέ-
ντρα Υγείας σε «πανεπιστημιακές» κλινικές… Μέ-
χρι δηλώσεις κάναμε σε ΜΜΕ των Αθηνών για το 
πόσο πρώτοι είμαστε! Και να οι φωτογραφίες με 
τους θαλάμους νοσηλείας και να οι φωτογραφί-
ες με τους μοριακούς αναλυτές και να οι φωτο-
γραφίες με τις κάψουλες μεταφοράς. Ήρθαν και 
τα «WE ready, YOU safe, ALL happy» και έδεσε 
το γλυκό. Κάναμε επικοινωνία και διαφήμιση εξ 
Αθηνών με γραφεία που δεν έχουν καμία σχέση 
με την αληθινή πλευρά της ζωής στα νησιά μας.

Έπειτα όμως ήρθε η «έκρηξη» του τουριστικού 
ρεύματος στα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. 
Και εκεί, πήγαν περίπατο τα «you safe» κλπ. Εκεί 
χάσαμε την μπάλα, και τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα –που θα τηρούσαμε με ευλάβεια- πήγαν 
περίπατο. Όλοι λοιπόν αρχίσαμε να τα βάζουμε 
με τα «παλιόπαιδα» και τους νέους που δεν τη-
ρούσαν τα μέτρα, με τους τουρίστες από το εξω-
τερικό κλπ. Την ίδια στιγμή οι τοπικοί άρχοντες 
των νησιών μας και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
δεν έβγαλαν «κιχ» στους εκβιασμούς των εφοπλι-
στών και των ευθυνών της κυβέρνησης για την 
αύξηση της πληρότητας των πλοίων, και του συ-
νωστισμού των επιβατών που επικρατούσε μέσα 
σ’ αυτά. Οι τοπικοί «άριστοι» συνέπλευσαν με 
τους «άριστους» της κεντρικής πολιτικής σκηνής. 
Συνταυτίστηκαν απόλυτα με την κυβέρνηση, δεν 
αντέδρασαν ούτε στο ελάχιστο και υποστήριξαν 
και αυτοί τις απόψεις της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη. Δηλαδή, ό,τι καλό γίνεται πιστώνεται 
στη ΝΔ και για ό,τι κακό υπάρχει φταίνε 
οι πολίτες. Και έτσι, όλοι μαζί, μας κουνούσαν 
το δάχτυλο! Με παιδικές συμβουλές μας είπαν 
για τις μάσκες που πρέπει να φοράμε. Για τα γε-
μάτα ασφυκτικά λεωφορεία, για τα αεροπλάνα 
που κρέμονταν οι επιβάτες από τα παράθυρα 
ούτε λέξη!

Τελικά τοπικοί μας άρχοντες, δε δυσαρεστήσα-
τε την κυβέρνηση «αρίστων» του Μητσοτάκη και 
είσαστε καλά παιδιά, αλλά «κλειδώσατε» την οι-
κονομία των νησιών μας. Και φυσικά λέξη για τις 
άθλιες εγκαταστάσεις αναμονής επιβατών στα 
λιμάνια μας. Τις μάσκες να φοράμε και ας είμα-
στε σε 100 τετραγωνικά μέτρα 700-800 άτομα…

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δ.Σ. στην Α.Ε. 
Πάρου

Η Α.Ε. Πάρου ανακοίνωσε τη σύνθεση της προσω-
ρινής διοικούσας επιτροπής η οποία θα οδηγήσει την 
ομάδα κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το ΔΣ της 
ομάδας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πετρόπουλος Βαζαίος
Αντιπρόεδρος: Πετρόπουλος Γιάννης
Γ. γραμματέας: Νάζου Αγορίτσα-Ευαγγελία
Αναπληρωτής γραμματέας: Τσιγώνιας Άγγελος
Ταμίας: Μπόνης Στέλιος
Γενικός αρχηγός: Καρποδίνης Βαγγέλης
Έφορος: Παντελαίος Γιώργος
Τεχνικός διευθυντής: Τριπολιτσιώτης Σταύρος

Γραφείο Τύπου: Σιφναίος Μανώλης
Τέλος, από την ΑΕ Πάρου κυκλοφόρησαν οι κάρτες 

διαρκείας του συλλόγου τις οποίες μπορείτε να προ-
μηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ. και στα τηλέφωνα 
6934179139 και 6977082640.

ΑΔΥΜ: Mια 
σφραγίδα 
μόνο… ή ένα 
ουσιαστικό 
έγγραφο;

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία έναρξης της σχο-
λικής χρονιάς για τις 14/9/2020. Ειδικά για τα παιδιά 
που θα πάνε νηπιαγωγείο και Α’ δημοτικού θα χρεια-
στεί να προσκομίσουν στο σχολείο για την εγγραφή 
του παιδιού τους το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μα-
θητή (ΑΔΥΜ). Το ΑΔΥΜ είναι ένα πολύ σημαντικό 
έγγραφο που όμως δεν γνωρίζουν όλοι την αξία του. 

Είναι ο συνολικός έλεγχος της υγείας των μαθητών 
πριν την έναρξη των μαθημάτων, που έχει σημασία για 
την πορεία και τις επιδόσεις του παιδιού κατά τη δι-
άρκεια της σχολικής χρονιάς και γιατί με την ευκαιρία 
του ΑΔΥΜ υπενθυμίζεται στους γονείς ο περιοδικός 
παιδιατρικός έλεγχος που είναι σημαντικός για τη σω-
ματική, πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών μας. 
Ο περιοδικός παιδιατρικός έλεγχος υπήρχε και πριν 
την πανδημία θα υπάρχει και μετά, μόνο που μετά θα 
μετράμε και τα σημάδια της πανδημίας πάνω στα παι-
διά, εμβόλια που δεν έγιναν, χρόνια νοσήματα που δεν 
διαγνώσθηκαν εγκαίρως, χρόνιες θεραπείες που δεν 
ρυθμίστηκαν σωστά, αναπτυξιακά θέματα και μαθησι-
ακές δυσκολίες που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα μετά 
το δίλημμα μάσκα ή όχι μάσκα. 

Το ΑΔΥΜ για μεν τα παιδιά που έχουν μια καλή και 
συνεπή παιδιατρική παρακολούθηση είναι πραγματικά 
ένα τυπικό θέμα αλλά για τα παιδιά που λόγω των 
συνθηκών, οικονομικών ή κοινωνικών, έχουν πλημμελή 
ιατρική φροντίδα είναι μία ευκαιρία να επαναπροσδι-
οριστούν και να ρυθμιστούν πολλά θέματα που αφο-
ρούν την υγεία τους, είναι δηλαδή κάτι πολύ σημα-
ντικότερο από «μια σφραγίδα μόνο…». Στον περιοδικό 
παιδιατρικό έλεγχο, ο παιδίατρος θα συζητήσει με 
τους γονείς και:

- Θα σημειώσει χρόνια προβλήματα υγείας του παι-
διού καθώς και πιθανή αγωγή που οφείλουν να γνω-
ρίζουν οι δάσκαλοι. Για παράδειγμα όταν το παιδί έχει 
γνωστές αλλεργίες ή πάσχει από άσθμα έχει αξία η 
ενημέρωση του σχολείου

- Θα σημειώσει προβλήματα συμπεριφοράς του παι-
διού ή τυχόν γνωστές μαθησιακές δυσκολίες 

- Θα καταγράψει πιθανά προβλήματα υγείας στην 
οικογένεια που έχουν σημασία για το παιδί.

- Θα συλλέξει πληροφορίες που πιθανόν στους γο-
νείς να μοιάζουν ασήμαντες, όπως π.χ. η κοινωνικότη-
τα του παιδιού και η ικανότητα του να συμμετέχει σε 
ομαδικές δραστηριότητες

- Θα κάνει τον έλεγχο του βιβλιάριου εμβολίων 
του παιδιού, θα συμπληρώσει τυχόν εμβόλια που δεν 
έχουν γίνει και θα προγραμματίσει τα επόμενα. 

- Θα σημειώσει τα σωματομετρικά στοιχεία του 
παιδιού (βάρος, ύψος, BMI) και θα συμπληρώσει τις 
καμπύλες ανάπτυξης του παιδιού για τη διαπίστωση 
τυχόν προβλημάτων σωματικής ανάπτυξης 

- Θα αξιολογήσει την ψυχοκινητική εξέλιξη του παι-
διού, δηλαδή τις επιμέρους δεξιότητες του παιδιού

- Θα κάνει την κλινική εξέταση όλων των συστημά-
των του παιδιού

- Θα συστήσει εργαστηριακό προληπτικό έλεγχο ή/
και κλινική εξέταση από άλλες παιδιατρικές υπο-ειδι-
κότητες (π.χ. παιδο-οδοντίατρο ή παιδο-οφθαλμίατρο) 
αναλόγως με την ηλικία του παιδιού και τα στοιχεία 
από το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό

- Θα προτείνει το μελλοντικό πλάνο παρακολούθη-
σης τους παιδιού, αλλά και 

- Θα συζητήσει τις δικές τους ανησυχίες (διατροφή, 
ύπνος, συνήθειες, συμπεριφορές) και απορίες.

- Και λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής, ο παιδί-
ατρος είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να τους 
εξηγήσει τα μέτρα προστασίας του παιδιού και της οι-
κογένειας από τον κορωνοϊό.

Το ΑΔΥΜ είναι η επικοινωνία του παιδιάτρου με το 
σχολείο. Η καλή συνεργασία οικογένειας, σχολείου και 
παιδιάτρου είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά μας 
για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Φωτεινή Σαμαρά
Επιχειρηματίας

ΜΒΑ, διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας
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Προετοιµασία για σπουδές
Θετικές / Υγείας

Οικονοµίας / Πληροφορικής

4µελή τµήµατα / κλειστές οµάδες / ιδιαίτερο

φροντιστήριο

Γ. Κρητικός _ 22840 24366

φροντιστήριο

Κ. Ροκονίδας _ 22840 22682 

w w w . g n o s i - f a s m a . g r

Γυµνάσιο | Λύκειο | ΕΠΑΛ

συνεργαζόµενα φροντιστήριασυνεργαζόµενα φροντιστήρια
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 

ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 

6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 

Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-

τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 

από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 

6986 727 887 (Vasil Konday)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑ∆Ο-

ΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ενοικιάζεται 

πλήρως εξοπλισµένη µεζονέτα, από 

το Σεπτέµβριο έως και τον Ιούνιο για 

εκπαιδευτικούς. ∆ιαθέτει WiFi. Τηλ. 

697 2639 017

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλατεία Μαντώ Μαυρο-

γένους, ενοικιάζονται δωµάτια για 

όλο το χρόνο ή για τη σεζόν. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6947 077 493

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται επιπλωµένα 

studios και διαµερίσµατα, από 

Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο 2021. 

Κατάλληλα για εκπαιδευτικούς. Τηλ. 

για πληροφορίες: 697 229 7557

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζονται γραφεία 

ή διαµερίσµατα σε κεντρικό κτίριο 

στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 

στον 1ο όροφο, (πρώην ξενοδοχείο 

George’s). Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο παραδοσιακού 

οικισµού, ενοικιάζονται οικίες για 

τη χειµερινή σεζόν ή και για όλο το 

χρόνο. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΕΟ ΠΗΓΑ∆Ι, ενοικιά-

ζεται δίχωρο σπίτι (κουζίνα - σαλόνι, 

κρεβατοκάµαρα, µπάνιο), πλήρως 

εξοπλισµένο µε έπιπλα και οικιακό 

εξοπλισµό. Για την περίοδο από Σε-

πτέµβριο έως Ιούνιο. Κατά προτίµηση 

σε εκπαιδευτικούς. Τηλ. επικοινωνίας: 

6942 472 588

ΝΑΟΥΣΑ απέναντι από το γυµνάσιο, 

ενοικιάζεται διαµέρισµα 45 τµ, πλή-

ρως επιπλωµένο και εξοπλισµένο από 

Σεπτέµβριο 2020 έως Ιούνιο 2021 σε 

εκπαιδευτικό ή δάσκαλο. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6955 275 570

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πλησίον του Ναυτικού 

Οµίλου, διατίθεται διαµέρισµα προς 

ενοικίαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6936 501 107

ΜΑΡΜΑΡΑ απέναντι από το Γυµνάσιο 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ διατίθεται οικία 80 τ.µ.

πλήρως εξοπλισµένη, µε WiFi, από 

Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, κατάλληλο 

για εκπαιδευτικούς. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6976 787 674

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

Η PCPGR ελληνική εταιρεία, 

αναλαµβάνει τη µελέτη, κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση οικιών σε Πάρο 

και Αντίπαρο. Λογικές τιµές µε συνέ-

πεια παράδοσης. Ζητούνται οικόπεδα 

για αντιπαροχή. Τηλ.: 6942 798 728, 

6977 577 891, ώρες γραφείου.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

∆ΩΜΑΤΙΩΝ ζητούνται για ενοικίαση, 

ακόµη και από φέτος 2020. Τηλ για 

πληροφορίες: 6956 766 793 και 6949 

450 056

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
[ACA01] ζητείται από τεχνική 

εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα 

κατασκευών πολυτελών κατοικιών 

και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, 

για στελέχωση των γραφείων της 

στην Πάρο. Απαραίτητα προσό-

ντα: Προϋπηρεσία σε λογιστική 

διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων 

σε µηχανοργανωµένο σύστηµα, 

Πτυχίο λογιστικής ή οικονοµικών, 

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού 

και προφορικού λόγου, Άριστη 

γνώση MS Offi  ce, Σύνταξη και έκδοση 

ΑΠ∆ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδοµοτεχνικών 

έργων, Έµφαση στη λεπτοµέρεια, 

Θέληση για ενσωµάτωση σε µια 

οµάδα µε διεθνείς εµπειρίες και 

επαφές, σύγχρονες µεθόδους 

µελέτης, διαχείρισης και κατασκευής 

έργων, Θέληση για εκµάθηση / χρήση 

σύγχρονων ψηφιακών εφαρµο-

γών οικονοµικής και λογιστικής 

παρακολούθησης. Επιθυµητά προσό-

ντα: Εµπειρία στον κατασκευαστικό 

κλάδο θα συνεκτιµηθεί αναλόγως, 

Χρήση λογιστικών εφαρµογών 

(sost 1, quickbooks, xero ή άλλων). 

Αποστολή βιογραφικού και επιστολής 

ενδιαφέροντος στο email: cv.

constructionparos@gmail.com µε 

θέµα: ACA01.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθο-

πωλείο Ντίνα στον Περιφερειακό της 

Παροικιάς, για µόνιµη απασχόληση 

όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 

6972 077 052

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το κατά-

στηµα ARSENIS DELICATESSEN στην 

Παροικιά. Επικοινωνία στο email: 

ktimaarseni@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge 

και Michigan), κατ’ οίκον, (και online 

µέσω skype), όλα τα επίπεδα. Τιµές 

προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

∆ΙΑΦΟΡΑ

FIAT SEICENTO πωλείται, µοντέλο 

2001, 1200cc, ιδανικό για πόλη, τιµή: 

2.000€. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 

705 138.

Προαγγελία Γάμου 
Ο Maxence Pierrick Denis VANDERSCHELDEN του Benoî t Paul-Marie 

VANDERSCHELDEN και της Corinne Anne Jeanne RICHARD-CARPENTIER, που 
γεννήθηκε στη Lille και κατοικεί στη Marcq-en-Baroeul και η Athina ALACUSOS 
του Jean ALACUSOS και της Caroline Yolande Julia Germaine Brigitte COUCKE, 
που γεννήθηκε στη Marcq-en-Baroeul και κατοικεί στη Marcq-en-Baroeul, θα πα-
ντρευτούν στις 22 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Χριστού στην Αλυκή της Πάρου. 

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 195/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Την από 21-08-2020 αίτηση του κ. Πέντζα Ευάγγελου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων
κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Μώλου Δ.Κ. Αρχιλόχου Δήμου
Πάρου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 

35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011). 
Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης &
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2843060147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης - Πολιτικός Μηχανικός

Πωλούνται από κατασκευαστή τα εξής ακίνητα:
Περιοχή ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας
1. Μεζονέτα 183 τμ, τιμή 235.000€
2. Ισόγειο διαμέρισμα 170 τμ, 220.000€
3. Μονοκατοικία με πισίνα, γεώτρηση, ελιές, 353 τμ, 450.000€
4. Οροφοδιαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
5. Διώροφο σπίτι 200 τμ, μεγάλη θέα, τιμή 250.000€
6. Διαμέρισμα 68 τμ με σκεπαστή βεράντα 15 τμ, τιμή 65.000€
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας
7. Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
8. Διαμέρισμα 200 τμ, βεράντες με θέα το λιμάνι, τιμή 250.000€
Περιοχή ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
9. Διαμέρισμα 1ου ορόφου μεγάλες βεράντες με θέα Αντίπαρο, τιμή 125.000€
10. Διαμέρισμα ισογείου 70 τμ, βεράντες, τιμή 105.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ - ΑΓΚΑΙΡΙΑ
11. Μονοκατοικία διώροφη με ξενώνα, πισίνα, κήπο, κοντά στη παραλία, 325 τμ, 
τιμή 480.000€
12. Ισόγειο διαμέρισμα 157 τμ με πισίνα, βεράντες με πέργκολες, κοντά στην παρα-
λία, τιμή 250.000€
13. Διαμέρισμα 1ου ορόφου 134 τμ, βεράντα με θέα, κοντά στην παραλία, τιμή 
220.000€
14. Οικόπεδο 650 τμ με Άδεια οικοδομής για 240 τμ συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48τμ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 250.000€
15. Μάγγανο διαμέρισμα 251 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 250.000€
16. Μάγγανο διαμέρισμα 118 τμ, εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 150.000€
17. Μάγγανο ισόγειο διαμέρισμα 370 τμ, με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, τιμή 
400.000€
18. Κτήμα οικοδομήσιμο στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 στρέμματα, θέα προς Φάραγγα, 
2,5 χλμ από θάλασσα, τιμή 85.000€
19. ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τμ με κατοικία 85 τμ, με μύλο, πηγάδι, αποθήκη, πολ-
λές ελιές και άλλα οπωροφόρα, θέα το μοναστήρι Θαψανών και θάλασσα, 15 λεπτά 
από Παροικία, τιμή 125.000€
www.paroshomes.livadas.de, email: angellivada@yahoo.com, τηλ. 6932 285 768

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Στη μνήμη του Πατέλη 
Βασίλειου

Στη μνήμη του αγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΕΛΗ, από το φαρμακείο του Άγγελου Πατέλη 
στην πλατεία Βεντουρή στην Παροικιά Πάρου, θα χορηγη-
θούν ΔΩΡΕΑΝ τα φάρμακα συνταγών του ΕΟΠΥΥ που θα 
εκτελεστούν, (χωρίς να εισπραχθεί η συμμετοχή των ασθε-
νών δηλαδή), από τις 15/9/2020 έως τις 30/09/2020.
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Απολυμάνσεις 
στα σχολεία

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο δημάρ-
χου Πάρου η δημοτική Αρχή ξεκίνησε σε σχολαστικές 
απολυμάνσεις και απεντομώσεις όλων των σχολικών 
κτιρίων ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σε 
συνεργασία με εξειδικευμένη πιστοποιημένη εταιρεία. 
Ειδικότερα, σε μαθητικές αίθουσες, γραφεία του διδα-
κτικού προσωπικού, προαύλιους χώρους κλπ. 

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιείται υπολειμματικός 
ψεκασμός όλων των επιφανειών και τουαλετών, με 
ειδικό μικροβιοκτόνο, εγκεκριμένο από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Σκοπός είναι η καταπολέμηση όλων των ιών (κορω-
νοϊού COVID-19, ιός γρίπης, Η1Ν1 κ.α.), που μπορεί 
να βρίσκονται στους δημόσιους χώρους, ενώ μετά τον 
ψεκασμό οι επιφάνειες καθαρίζονται με ήπιο αντιση-
πτικό. Οι προγραμματισμένες εργασίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν αύριο. Συγχρόνως συνεχίζονται από 
συνεργεία του Δήμου Πάρου, οι απολυμάνσεις σε δη-
μοτικά κτίρια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, 
τηρώντας παράλληλα όλους τους προβλεπόμενους 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τις οδη-
γίες του ΕΟΔΥ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Παιδικές χαρές
Δεκαέξι παιδικές χαρές του δήμου Πάρου, μετατρά-

πηκαν σε χώρους παιχνιδιού υψηλής αισθητικής και 
ασφάλειας μετά τις εργασίες αναβάθμισης, αναδια-
μόρφωσης και λειτουργικής αποκατάστασης τους και 
την τοποθέτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, σύμφω-
να με δελτίο Τύπου από το γραφείο δημάρχου.

Τοποθετήθηκαν νέα όργανα και εξοπλισμός, δάπεδα 
ασφαλείας, φωτιστικά, περίφραξη, συντηρήθηκε όλος 
ο υφιστάμενος εξοπλισμός σε 12 παιδικές χαρές, ενώ 
4 ανακαινίστηκαν εξ ολοκλήρου. Με το πέρας των 
εργασιών, εκδόθηκαν πιστοποιητικά ελέγχου από δι-
απιστευμένο φορέα επιθεωρήσεων και πιστοποιήσε-
ων, σύμφωνα με τα οποία όλες οι ανωτέρω παιδικές 
χαρές συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές που έχει ορίσει το υπουργείο Εσωτερι-
κών, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και 
πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και 
η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε με το 
ποσό των 211.195,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και με 
το ποσό των 49.275,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. από ιδίους πόρους του δήμου Πάρου.

Εκλογές PAWS
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Σε-

πτεμβρίου 2020, η γενική συνέλευση του συλλόγου 
προστασίας ζώων Πάρου-PAWS, για την εκλογή του 
νέου ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής για την επόμενη 
διετία.

Έπειτα από τις εκλογές εκλέχθηκαν στο νέο διοικη-
τικό συμβούλιο οι:

Πρόεδρος: Αργυρώ Ελευθεριάδου
Αντιπρόεδρος: Ray Fellows
Γεν. Γραμματέας: Varvara Wright-Avlitis
Ταμίας: Βarbara Polyzos
Μέλος: Ronit Rubin
Αναπληρωματικά μέλη: Βarbara Ellis, Αλέξαν-

δρος Δημακόπουλος, Ανδρέας Ραγκούσης
Ελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Γιαρμενίτη, Πέτρος 

Αυλήτης, BramVanspronsen.
Ακόμα, η γενική Συνέλευση ενέκρινε τα οικονομι-

κά στοιχεία του συλλόγου για το έτος 2019 καθώς 
και τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος. Η πρόε-
δρος του συλλόγου, Α. Ελευθεριάδου, αναφέρθηκε 
στη δράση κατά την τελευταία διετία και κυρίως στην 
ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων στο Μαράθι. Παράλληλα, έκανε και 
εκτενή αναφορά στις δραστηριότητες δίνοντας ακριβή 
στοιχεία και στατιστικά για στειρώσεις, εμβολιασμούς, 

θεραπείες κλπ και κυρίως για υιοθεσίες ζώων, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι μέσα στο 2019 ο PAWS κατάφερε να υιοθε-
τηθούν 91 ζωάκια, ενώ μέσα στους 9 μήνες του 2020 
και, παρόλη τη δύσκολη συγκυρία λόγω κορωναϊού, 
έχουν ήδη υιοθετηθεί 89 συνολικά ζωάκια (77 σκυλιά 
και 12 γατιά). Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
το νησί, αφού έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται αι-
σθητά τα αδέσποτα στους δρόμους της Πάρου.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος επεσήμανε τη μεγάλη ανά-
γκη για την περαιτέρω οικονομική στήριξη του κατα-
φυγίου! Όπως είναι γνωστό, ο σύλλογος PAWS ως μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, εξαρτάται αποκλειστικά 
και μόνο από δωρεές και χορηγίες και οι διαθέσιμοι 
πόροι του είναι ελάχιστοι σε σχέση με τη συνεχώς 
αυξανόμενη δράση του στην Πάρο. Σημειώνεται ότι 
σήμερα φιλοξενούνται στο καταφύγιο γύρω στα 45 
σκυλιά και 15 γατιά και τα ετήσια έξοδα του συλλόγου 
ξεπερνούν τις 50-60.000 ευρώ το χρόνο.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημει-
ώνεται: «Ο δήμος Πάρου, ο οποίος έχει αναλάβει 
την εποπτεία του καταφυγίου, οφείλει να ανα-
λάβει τις από τον Νόμο ευθύνες που του ανα-
λογούν (έχοντας την απόλυτη ευθύνη και αρ-
μοδιότητα για τα αδέσποτα του νησιού) και να 
στηρίξει οικονομικά αυτό το μοναδικό καταφύ-
γιο αδέσποτων που έχουμε στην Πάρο».

Το μόνο που πρωτίστως θα έπρεπε να ενδιαφέρει 
τους διοικούντες στον δήμο Πάρου, δυστυχώς για 
όλους μας, είναι το τελευταίο που τους απασχολεί. 
Εκείνο το οποίο έχουν θέσει σε πρώτο πλάνο είναι ο 
Κώστας Ροκονίδας και η αντιπολίτευση.

Αντί να ασχοληθούν με τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει το νησί και επιδεινώ-
θηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, διεκδικώντας 
από την κεντρική εξουσία πλήρη στελέχωση 
του κέντρου υγείας και του αστυνομικού τμή-
ματος και απαιτώντας συνεχή και λεπτομερή 
ενημέρωση, χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τις 
δυνάμεις τους κάνοντας εντονότατες παρατηρήσεις 
σε ανθρώπους, που ενημερώνουν υπεύθυνα όλους 
τους θεσμικούς παράγοντες. Και με το «εντονότατες 
παρατηρήσεις » χρησιμοποιώ τον επιεικέστερο χαρα-

κτηρισμό. Παρά την ερασιτεχνική τους προσπάθεια να 
μην γίνουν γνωστές ή να καθυστερήσει η δημοσιότητα 
τους όσο το δυνατόν περισσότερο, βγήκαν στο φώς 
άρθρα και επιστολές «ανθρώπων της υγείας». Εκεί 
φαίνονται πεντακάθαρα, από τη μια μεριά η αγωνι-
ώδης προσπάθεια να προσφέρουν τις γνώσεις τους 
και από την άλλη η πλήρης αδιαφορία που επέδειξε η 
πλειοψηφία. 

Έτσι αναγκάστηκαν να γνωστοποιήσουν τις επι-
στολές και να δημοσιεύσουν άρθρα με τις απόψεις 
τους στον τοπικό τύπο. Όλοι υπέπεσαν στο «βαρύτα-
το αδίκημα» να ενημερώνουν και τον επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης. Παρόμοιες καταστάσεις συνέβησαν 
και προσφάτως, με τους παραγωγούς της λαϊκής και 
συμβαίνουν διαρκώς τους δύο τελευταίους μήνες. Το 
θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη δημοκρατία και 

πως την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Αλλά είναι 
επίσης σοβαρό και για τους παριανούς που εξέλεξαν 
μια δημοτική αρχή, προσδοκώντας να αφοσιωθεί στο 
έργο της καλυτέρευσης της ζωής τους.

Αντί για αυτό, βλέπουν μια εξουσία που προ-
σπαθεί επικοινωνιακά να διαφημίσει ακόμη 
και τις άτυπες συναντήσεις και τα αυτονόητα 
μικροεργάκια και να βγάζει δελτία τύπου και 
ανακοινώσεις οικειοποιούμενη τις δωρεές άλ-
λων.

Και ακόμη χειρότερα, μία δημοτική αρχή που επικε-
ντρώνεται στο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολί-
τευση.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
Υ.Γ. Και έρχεται το άνοιγμα των σχολείων που μας 

βρίσκει ελλιπέστατους σε υποδομές, παρά τις επιση-
μάνσεις αλλά και τις ενέργειες της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης που αρκετούς μήνες πριν είχε επισημάνει τα 
προβλήματα και είχε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. 
Όμως απ’ ότι φαίνεται απευθυνόμασταν… εις ώτα μη 
ακουόντων…

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη διαχείρι-
ση έστω και τώρα…

Αντιπολίτευση στην 
αντιπολίτευση…
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Η ελονοσία στην 
Πάρο

(1ο μέρος)
Η ιστορία της ελονοσίας ταλαιπωρούσε βασανιστικά 

τους κατοίκους της Παροικιάς κατά τον 19ο αιώνα και 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Στα βόρεια λιβάδια της 
Παροικιάς υπήρχαν έλη, τα οποία αποτελούσαν κίν-
δυνο για τη δημόσια υγεία και είχαν σαν συνέπεια την 
απώλεια πολύτιμου καλλιεργήσιμου εδάφους.

Η αρχιτέκτων, ιστορικός της αρχιτεκτονικής της 
νεότερης Ελλάδας, Όλγα Μπαδήμα-Φουντουλάκη, 
παρουσίασε στο περιοδικό «Παριανά» (τευχ.155), τις 
μελέτες για τις προσπάθειες αποξήρανσης της ελώ-
δους περιοχής της Παροικιάς, που έγιναν στα μέσα 
του 19ου αιώνα.

Μελέτη του Βίλχελμ φον Βάιλερ
Το 1837 νομομηχανικός Κυκλάδων ήταν ο υπολοχα-

γός Wilhelm von Weiler, ο οποίος προηγουμένως ήταν 
τοποθετημένος στη διεύθυνση Μηχανικού Αττικής και 
Βοιωτίας και είχε εκτελέσει την τοπογραφική αποτύ-
πωση της παλιάς πόλης της Αθήνας. 

Για την αποξήρανση της ελώδους εκτάσεως της Πα-
ροικιάς ο Weiler είχε εκπονήσει το 1840 μια μελέτη, 
στην οποία προέβλεπε το άνοιγμα μικρών και μεγά-
λων διωρύγων και συγχρόνως την κατασκευή ενός 
ιχθυοτροφείου. Σύμφωνα με το σχέδιο του τα νερά 
της βροχής θα οδηγούνταν από μικρά κανάλια και θα 
μαζεύονταν σε μια μεγάλη διώρυγα που θα κατέληγε 
στο ιχθυοτροφείο, το οποίο θα βρισκόταν στο χαμηλό-
τερο σημείο του έλους. Η διώρυγα θα είχε πλάτος τρία 
μέτρα και βάθος ένα μέτρο. Παράλληλα στη διώρυγα 
θα κατασκευαζόταν ένας δρόμος πλάτους έξι μέτρων, 
που προβλεπόταν να στολιστεί με πλατάνια και ο οποί-
ος θα χρησίμευε για να εισέρχονται οι ιδιοκτήτες στα 
κτήματα τους και για περιπάτους. Η επιφάνεια που θα 
αποξεραινόταν, θα χωριζόταν σε 26 τεμάχια εκτάσε-
ως τεσσάρων έως οκτώ στρεμμάτων το καθένα. Στο 
χαμηλότερο τεμάχιο, το οποίο θα ανασκαφτόταν, θα 
κατασκευαζόταν ένα τετράπλευρο ιχθυοτροφείο. Το 
χώμα από την ανασκαφή θα χρησίμευε για την επι-
χωμάτωση της υπόλοιπης έκτασης. Η όλη περιοχή 
είχε έκταση 143,75 στρέμματα, από τα οποία μετά την 
αποξήρανση τα 121,57 θα ήταν καλλιεργήσιμα και 
τα 22,18 θα έμειναν ακαλλιέργητα, τα οποία θα αντι-
στοιχούσαν στο ιχθυοτροφείο, το δρόμο και τη μεγάλη 
διώρυγα. Το κόστος για την αποξήρανση και την κα-
τασκευή του ιχθυοτροφείου θα ανερχόταν στο ποσό 
των 1.770 δρχ., από το οποίο 1.350 δρχ. θα ήταν για 
την ανασκαφή των καναλιών συνολικού μήκους 800 
μέτρων και 420 δρχ. για την κατασκευή του δρόμου. 
Το δημοτικό συμβούλιο της Πάρου αποφάσισε τότε 

(1840), να αποδεχθεί το σχέδιο του Weiler και να προ-
χωρήσει στην αποξήρανση της ελώδους περιοχής και 
την κατασκευή του ιχθυοτροφείου. Συγχρόνως απο-
φασίστηκε να πουληθούν οι γύρω δημοτικές εκτάσεις 
σε πλειστηριασμό, οι δε αγοραστές να πληρώσουν την 
αξία των γαιών σε δέκα ισότοπες ετήσιες δόσεις. Με 
τα χρήματα αυτά, συνολικά 6.455 δρχ. θα κατασκευ-
αζόταν το ιχθυοτροφείο και θα εκτελούσαν ορισμένα 
έργα, τα οποία ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο δήμος 
για την πλήρη αποξήρανση της ελώδους εκτάσεως 
σαν υποχρέωση του απέναντι στους αγοραστές των 
γαιών. 

Τα χρήματα όμως δαπανήθηκαν σε άλλες ανάγκες 
του δήμου, τα δέκα χρόνια πέρασαν και εκτός από με-
ρικά κανάλια, που ανοίχτηκαν τον πρώτο χρόνο, τίποτα 
άλλο δεν έγινε για την αποξήρανση. Ο δήμος Πάρου 
έμεινε λοιπόν χωρίς οικονομικά μέσα και δεν μπορού-
σε να πραγματοποιήσει την αποξήρανση μόνος του, 
αλλά ούτε να εκτελέσει τα υπόλοιπα δημοτικά έργα. 
Οι κάτοικοι όμως εξακολουθούσαν να υποφέρουν 
από τα στάσιμα νερά. 

Έτσι, 17 χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο 1857, το 
υπουργείο Εσωτερικών απευθύνθηκε στον Νομάρχη 
Κυκλάδων με το ερώτημα, εάν έχει ληφθεί πρόνοια 
για την αποξήρανση της ελώδους περιοχής της Πα-
ροικιάς και εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο από μηχανικό 
για την αποξήρανση. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους 
ο δημαρχεύων πάρεδρος Πάρου, Α.Ε. Χαμάρτος, ανέ-
φερε στο επαρχείο Νάξου, ότι στο βόρειο μέρος της 
Παροικιάς υπήρχαν δύο έλη, τα οποία κατά καιρούς 
επέφεραν μεγάλη βλάβη στην υγεία των κατοίκων. 
Το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο απείχε ένα τέταρτο 
σχεδόν της ώρας από την κωμόπολη, το δε μικρότερο 
εκτάσεως πέντε στρεμμάτων, συνόρευε με την πολί-
χνη και έφθανε μέχρι την παραλία. Το μικρότερο έλος 
αποξηράνθηκε το 1857. Το ίδιο έτος έγιναν και μερικά 
άλλα αξιόλογα έργα, όπως η διαμόρφωση της προκυ-
μαίας, τακτοποιήσεις της κοίτης χειμάρρων, γέφυρες 
κ.α., τα οποία πραγματοποιήθηκαν χάρη στον δήμαρ-
χο, Κωνσταντίνο Μ. Κρίσπη, ο οποίος παραχώρησε την 
αντιμισθία του και χάρη σε μερικές συνεισφορές, κα-
θώς και στην προσωπική εργασία των κατοίκων. Έμενε 
λοιπόν ακόμη να αποξηρανθεί το μεγαλύτερο έλος.

Επειδή ο δήμος Πάρου εξόδευσε τα χρήματα που 
είχε εισπράξει από την πώληση των γαιών σε άλλες 
δημοτικές υποθέσεις, σύμφωνα με τη Νομαρχία και 
το υπουργείο έπρεπε ο ίδιος ο δήμος να εξοικονομή-
σει τα απαιτούμενα χρήματα και να προχωρήσει στην 
αποξήρανση. Το δημοτικό συμβούλιο στις 2 Ιουνίου 
1858 αποφάσισε ότι ο δήμος δεν μπορεί να εξοικονο-
μήσει χρήματα περικόπτοντας άλλες δαπάνες παρόλο 
που εισπράττει τους δημοτικούς φόρους. Μόνο με τη 
συνδρομή της κυβέρνησης θα ήταν δυνατόν να επι-
τευχθεί η αποξήρανση, καθόσον μάλιστα προβλεπόταν 
η κατασκευή ιχθυοτροφείου, με τα έσοδα από την εκ-
μετάλλευση του οποίου θα ήταν δυνατή η απόσβεση 
μέσα σε λίγα χρόνια. Το υπουργείο Εσωτερικών όμως 
απάντησε ότι, σύμφωνα με διαταγή του ίδιου υπουρ-
γείου, ο προϋπολογισμός του κράτους δεν προβλέπει 
τέτοιου είδους συνεισφορές προς τους δήμους, οπότε 
τα έξοδα για την αποξήρανση θα έπρεπε να τα αναλά-
βει ο δήμος, στον οποίο συνέστησε να εξοικονομήσει 
τα χρήματα και ο οποίος πάλι απάντησε ότι εξ ιδίων 
πόρων αδυνατεί να προχωρήσει στην αποξήρανση. 
Τον Σεπτέμβριο 1859 ο δήμαρχος Πάρου, Κ. Κρίσπης, 
ανακοίνωσε στο επαρχείο Νάξου εκ νέου, ότι η απο-
ξήρανση δεν μπορεί να γίνει μόνο με την προσωπική 
εργασία των κατοίκων και ότι χρειάζεται και κρατική 
βοήθεια.

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 155

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Αθανάσιος 
Παπαβασιλείου 

Ο Αθανάσιος Δημ. Παπαβασιλείου γεννήθηκε 
το 1834 στην Κερατέα Αττικής. Ήταν ο γενάρχης 
της οικογένειας Παπαβασιλείου της Πάρου. 

Παντρεύτηκε την Αργυρώ, κόρη του βουλευτή 
Δημητρίου Παν. Δημητρακόπουλου, με την οποία 
θα αποκτήσαν τέσσερα παιδιά, που διέπρεψαν 
στην κοινωνία, ως επιστήμονες και πολιτικοί: 
τον Δημήτριο (1863-1938) ιατρό, τον Σωκράτη 
(1865-1947) καθηγητή πανεπιστημίου, βουλευ-
τή και γερουσιαστή, τον Ιπποκράτη (1868-1951) 
στρατηγό και υπουργό και τον Όθωνα (1872-
1953) ναύαρχο. 

Ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου εξάσκησε το 
επάγγελμα του ιατρού και διετέλεσε δήμαρχος 
Παροικιάς. Μελέτησε πυρετούς της ελονοσίας 
και έγραψε το 1861 μελέτες σχετικά με τους 
κακοήθεις πυρετούς και ικτερώδεις αιμοσφαιρι-
νουρικούς πυρετούς. Οι μελέτες αυτές του Πα-
παβασιλείου θεωρούνται «αι αξιολογότεροι εν τη 
ιατρική φιλολογία», σύμφωνα με τον υγειονομικό 
σύμβουλο Ιωάννη Π. Καρδαμάτη, αναφερόμενος 
σε έκθεση του.

Ως ιατρός, θεωρούνταν επιστημονική κορυφή 
και πάμπολλα ιατρικά περιστατικά του νησιού 
μαρτυρούν την ιατρική του δεινότητα. Η πρώτη 
χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε 
στην Πάρο, έγινε από τον Αθανάσιο Παπαβασι-
λείου. Πέθανε το 1906. 

Πηγές: «Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας 
της Πάρου», Παριανά τευχ. 82»

Η οδός του ξεκινάει από την πλατεία «Νικολά-
ου Μαυρογένη», έως την οδό «ιατρού Γεωργίου 
Πατέλη».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Φωνή 
αγωνίας από 
την εστίαση

Ανάστατος είναι ο κλάδος των επιχειρηματιών της 

εστίασης στην Πάρο, καθώς τη φετινή χρονιά κατα-

γράφουν τις μεγαλύτερες ζημιές των τελευταίων δε-

καετιών.

Σε ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα καφέ-
εστιατόρων Πάρου, μετά τη συνάντηση στις 4/9 με 

τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιο, επι-

σημαίνουν:

«[…] Στη συζήτηση με τον βουλευτή καταθέσαμε 
τα αιτήματα των μαγαζάτορων στο χώρο του επισι-
τισμού στην Πάρο, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα 
από τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Τονίσα-
με ότι η λήξη της φετινής σεζόν, που για το νησί μας 
έχει ήδη έρθει, βρίσκει τους αυτοαπασχολούμενους 
και τους εργαζόμενους στο χώρο του επισιτισμού 
σε ακόμα πιο δεινή θέση, με τους περισσότερους να 
έχουν ανοίξει τα μαγαζιά τους από τα τέλη Μαΐου και 
μέχρι σήμερα να μην έχουν εξασφαλίσει ούτε καν τα 
έξοδα λειτουργίας τους. Με την κυβέρνηση να σφυ-
ρίζει αδιάφορά μπροστά στα προβλήματα και μόνο να 
υπόσχεται. Όταν οι ασφαλιστικές εισφορές τρέχουν 
από τον Ιούνιο κανονικά, όταν οι δόσεις για την εφο-
ρία ήδη ξεκίνησαν. 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλα αυτά δε-
σμεύτηκε να απαιτήσει τη μείωση στο μισό της προ-
καταβολής φόρου. Θυμίσαμε στον κ. Συρμαλένιο ότι 
αυτό το μέτρο όπως και πολλά άλλα, που γονατίζουν 
τους α/α και οδηγούν πολλούς από αυτούς στο κλεί-
σιμο των μαγαζιών τους, υπήρχαν και κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και όχι 
μόνο έμειναν άθικτα αλλά προστέθηκαν και άλλα. Ο 
«χειμώνας» για πολλούς από εμάς έχει ήδη έρθει και 

είναι βαρύς.
Προειδοποιούμε ότι η ρότα που έχει τραβήξει η 

κυβέρνηση με υποστηρικτές πολλούς μέσα από τη 
βουλή, μας βρίσκει αντίθετους και θα μας βρει και 
απέναντι. Είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι να δι-
εκδικήσουμε το δικαίωμα μας στη δουλειά και στη 
ζωή και δε θα επιτρέψουμε να βλέπουμε τους κόπους 
μιας ζωής να εξατμίζονται γιατί απλά για κάποιους 
δεν είμαστε προτεραιότητα τους».

Πρόσκληση συγκέντρωσης

Η πανδημία του covid-19 συνοδεύτηκε με νέα μεγά-

λα προβλήματα.

Η καθήλωση του εισοδήματος μας λόγω τον έκτα-

κτων μέτρων και η νέα ύφεση στην οικονομία που ήδη 

έχει εμφανιστεί, αφήνει τα σημάδια της σε όλους μας. 

Η φετινή τουριστική κίνηση ήταν ελάχιστη, με αποτέ-

λεσμα το εισόδημα μας να συρρικνωθεί. 

Ο «χειμώνας» για πολλούς από εμάς έχει ήδη 
έρθει και είναι βαρύς!

Ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλοί συνάδελφοι μας να 

χρεώνονται ή και να κλείνουν τα μαγαζιά τους το επό-

μενο χρονικό διάστημα.

Η ενίσχυση της συλλογικής μας δράσης αποτελεί το 

καλύτερο στήριγμα για κάθε έναν από εμάς. 

Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώ-

νεται, κάθε καθυστέρηση, κάθε αναβολή στην ανάπτυ-

ξη συλλογικής δράσης είναι ζημιογόνα.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται ο συντονι-

σμός της δράσης μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην εστίαση 

(εστιατόρια, καφέ, μπαρ, οβελιστήρια κτλ) τη Δευτέ-
ρα 14 /9 στις 11πμ στην αίθουσα του ΑΡΧΙΛΟ-
ΧΟΥ στην Παροικιά, σε συγκέντρωση – συζήτηση 

με θέμα: «Τα προβλήματα των καφέ- εστιατόρων στις 

μέρες του κορονοϊού και η παρά πέρα δράση μας».

Η μαζική μας συμμετοχή θα καθορίσει την ένταση 

των δράσεων μας το επόμενο διάστημα. 

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας (αποστάσεις, 

μάσκες, αντισηπτικά).

Επίσκεψη 
Συρμαλένιου 
σε Πάρο - 
Αντίπαρο

Την Πάρο και την Αντίπαρο επισκέφθηκε στις 
4-5/9/2020 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρ-
μαλένιος, που είχε σειρά συναντήσεων με τους δη-
μάρχους, με επιχειρηματίες εστίασης, με τη διοίκηση 
του Κέντρου Υγείας Πάρου και εκπροσώπους των εκ-
παιδευτικών.

Κεντρικό ζήτημα ήταν η κατάσταση που δημιουργή-
θηκε στα δύο νησιά μετά τα τοπικά lock down, όπου οι 
τοπικοί φορείς θεωρούν ότι τα δύο νησιά στοχοποιή-
θηκαν άδικα και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρω-
ση από την πλευρά του αρμόδιου φορέα, του ΕΟΔΥ. 
Παράλληλα επισήμαναν ότι ο τουρισμός και η τοπική 
οικονομία υπέστησαν ανεπανόρθωτη ζημιά, λόγω της 
εσπευμένης αναχώρησης χιλιάδων τουριστών από τα 
νησιά.

Στις 4/9 συναντήθηκε στην Πάρο με τον δήμαρχο, 
Μάρκο Κωβαίο, με τον οποίο πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας. Στη συνέχεια κ. Συρμα-
λένιος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πάρου 
– Αντιπάρου, Ανέστη Μαλλιάρη και με την πρόε-
δρο του συλλόγου δασκάλων, Μαριαλένα Σαρρή 
– Παναγάκη, με τους οποίους συζήτησε τα σοβαρά 
προβλήματα που προκύπτουν ενόψει του ανοίγματος 
των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου. Διαπιστώθηκε η 
μεγάλη ανησυχία τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και 
των γονέων για τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρ-
χουν τόσο για την πρόσληψη των καθαριστριών, όσο 
και για την προμήθεια μασκών. Το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας, στον Πρόδρομο, συνεχίστηκαν οι συναντήσεις 
με αντιπροσωπεία της επιτροπής αγώνα επιχειρήσεων 
της εστίασης. 

Επίσης, το Σάββατο 5/9 συναντήθηκε με επιχειρημα-
τίες της εστίασης στην Παροικιά, ενώ το απόγευμα ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε στη Νάουσα, με 
τον πρόεδρο των αλιέων, Δημήτρη Σκιαδά, ο οποί-
ος του μετέφερε την αγωνία του για την επιβίωση του 
κλάδου. Ακόμα, στη Νάουσα, συναντήθηκε με ομάδα 
δημοκρατικών πολιτών, με τους οποίους αντάλλαξε 
απόψεις για τη διαμορφούμενη κατάσταση στο πολιτι-
κό σκηνικό της χώρας.

Οι συναντήσεις στην Πάρο έκλεισαν το Σάβββα-
το βράδυ με συνάντηση μελών του κόμματος, όπου 
ανταλλάχθηκαν απόψεις για την πορεία, ενόψει της 
ανασυγκρότησης και της διεύρυνσης στον προοδευτι-
κό και δημοκρατικό κόσμο. 

Τέλος, στην Αντίπαρο, ο κ. Συρμαλένιος, βρέθηκε το 
Σάββατο 5/9 το πρωί, όπου συναντήθηκε με τον δή-
μαρχο, Τάσο Φαρούπο. 

Πάρος




