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Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ
Ένταξη του έργου ανάπτυξης και βελτίωσης 

του νέου αεροδρομίου Πάρου

Σας ενηµερώνουµε ότι η εφηµερίδα µας -έντυπη & ηλεκτρονική έκδοση-
θα συνεχίσει κανονικά την κυκλοφορία της.

Εκµεταλλευτείτε την εκπτωτική προσφορά, για να προβάλετε
τα προϊόντα σας και να ενηµερώσετε το αγοραστικό κοινό

για τις χριστουγεννιάτικες αγορές µετά την περίοδο της καραντίνας.

Για την εξυπηρέτησή σας καλέστε στα 22840 53555 ή 6977248885
ή στείλτε email στο nikos@typoparos.gr
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Καταγγελία 
των 
εργαζομένων 
στον δήμο 
Πάρου

Ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντι-
πάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), με ανακοίνωσή του στις 
9/11/2020 καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή για ψεύδη 
που ειπώθηκαν στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 
2020.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, Κ. Ροκονίδας, ρώτησε 
για την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως για 
εκείνους που δουλεύουν στους δρόμους και τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας που πρέπει να έχουν.

Ο κ. Ροκονίδας ρώτησε αν έχει γίνει μελέτη για την 
προμήθεια και αν έχουν δοθεί τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας ένα μήνα πριν εκπνεύσει ο χρόνος. Ακόμα, 
ρώτησε γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με 
την επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων 
με τη συμμετοχή του ιατρού εργασίας και του τεχνικού 
ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΟΤΑΠΑ 
τόσο ο δήμαρχος όσο και ο αντιδήμαρχος κ. Σάμιος, 
προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, 
υπέπεσαν σε σωρεία αντιφάσεων λέγοντας ανυπόστα-
τα ψεύδη. Συγκεκριμένα είπαν:

«1. Ότι τον Μάιο του 2020 οι εργαζόμενοι πήραν τα 
ΜΑΠ και μάλιστα ότι έχουν υπογράψει για αυτό.

2. Ότι έχει γίνει μελέτη.
3. Ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση 

που είχε με το Δήμαρχο, του είπε ότι εμείς ως Σύλλο-
γος δεν τον αναγνωρίζουμε.

4. Μετά είπαν ότι πολλοί εργαζόμενοι πήραν τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας, αλλά κάποιοι δεν τα πή-
ραν, γιατί οι προϊστάμενοί τους δεν γνωστοποίησαν 
έγκαιρα στη Δημοτική Αρχή τη συγκεκριμένη αναγκαι-
ότητα. 

5. Στη συνέχεια είπαν ότι η μελέτη που υπάρχει δεν 
έχει ανέβει ακόμα στη διαύγεια, αλλά μέχρι μέσα του 
Νοέμβρη θα έχει ανέβει. 

6. Παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκαν πως η μελέ-
τη για τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν έχει γίνει εξα-
κολουθούσαν να ισχυρίζονται ότι οι εργαζόμενοι τα 
ΜΑΠ τα έχουν πάρει.

7. Στη συνέχεια είπαν ότι η μελέτη που ετοιμάζεται 
είναι για τα ΜΑΠ του 2021.

8. Τέλος είπαν ότι όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν 
ως ΔΣ είχαμε απευθυνθεί στην Δημοτική Αρχή και όχι 
στην Αντιπολίτευση».

Η απάντηση

Οι εργαζόμενοι στον δήμο Πάρου έγραψαν στην 
απάντησή τους: «Όλα τα παραπάνω είναι δείγματα της 
προχειρότητας με την οποία η Δημοτική Αρχή αντιμε-
τωπίζει τα σοβαρότατα ζητήματα του Δήμου και ειδι-
κότερα την ασφάλεια των εργαζομένων (…).

1. Οι εργαζόμενοι του Δήμου μας ουδέποτε πήραν 
Μέσα Ατομικής Προστασίας του 2020. Οι εργαζόμε-
νοι που έχουν πάρει ΜΑΠ, αν έχουν πάρει, είναι του 
2019 και για αυτό μπορεί να έχουν υπογράψει. Ο Δή-
μαρχος το ξέρει πολύ καλά αυτό και λέει ψέματα. Ο 
δε Αντιδήμαρχος καλά θα κάνει να ενημερωθεί και να 
μάθει πρώτα και στη συνέχεια να τοποθετείται.

2. Μελέτη για τα ΜΑΠ του 2020 δεν έχει γίνει, του-
λάχιστον μέχρι τη στιγμή που συζητήθηκε το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Τα πράγματα με τον Τεχνικό Ασφαλείας έγιναν 
ακριβώς ανάποδα. Όταν ο συγκεκριμένος επισκέφτη-
κε το ΔΣ μας, ύστερα από κάλεσμά μας και στο πλαί-
σιο διαφόρων παραλείψεων που επισημάναμε για τη 
λειτουργία του, είπε στην Πρόεδρο της ΕΥΑΕ Λουκία 
Μαλαματένιου: «Ποιοι είστε εσείς; Δε σας αναγνωρί-
ζω». Βέβαια, ο Δήμαρχος για να καλύψει την απραξία 
του ισχυρίστηκε, για άλλη μια φορά ψευδώς, τα αντί-
θετα αμφισβητώντας τους εργαζόμενους.

4. Πληροφορούμε τους δήθεν ανίδεους και τους 
πραγματικά ανίδεους ότι τα Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας είναι ετήσια υποχρέωση και για αυτό κάθε χρόνο 
προϋπολογίζονται. Εν προκειμένω η συγκεκριμένη 
συζήτηση αφορούσε Μέσα Ατομικής Προστασίας του 
2020, συγκεκριμένους εργαζόμενους που ανήκουν σε 
συγκεκριμένη διεύθυνση και οι υπόλοιποι προϊστάμε-
νοι που επικαλείται ως υπεύθυνους ο Δήμαρχος είναι 
άσχετοι με το θέμα.

5. Οτιδήποτε δεν ανεβαίνει στη Διαύγεια, ενώ προ-
βλέπεται, λογίζεται ως μη γενόμενο.

6. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει Μέσα Ατομικής 

Προστασίας για το 2020, αφού δεν έχει γίνει ούτε 
μελέτη για αυτά. Για το θέμα, ύστερα από καταγγελία 
του Συλλόγου μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
έχει κληθεί ο Δήμαρχος να δώσει εξηγήσεις.

7. Είναι προφανές ότι αν υπάρχει μελέτη ή γράφεται 
μελέτη είναι για το 2021, αφού ο χρόνος που απομέ-
νει για τη λήξη του 2020 δεν επαρκεί, για να ολοκλη-
ρωθεί η φετινή διαδικασία.

8. Θυμίζουμε στη Δημοτική Αρχή τα έγγραφα που 
της έχουμε στείλει για το θέμα, πριν αναγκαστούμε 
να προσφύγουμε στην Αποκεντρωμένη και πριν απευ-
θυνθούμε στη Λαϊκή Συσπείρωση, για να έρθει επι-
τέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς για σας, 
υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν πόσο κοντά 
είναι τα πόδια των ψεμάτων σας (…)».

Ακόμα, στην ανακοίνωση των εργαζομένων γράφε-
ται ότι: «Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή με τόσα κατατε-
θειμένα από την πλευρά μας έγγραφα, τουλάχιστον, 
να ντρέπεται για τα ασύστολα ψέματά της, ότι δήθεν 
πρώτα επικοινωνούμε με τη Λαϊκή Συσπείρωση και 
ύστερα μαζί της».

Επίσης, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται γιατί δε τους 
δόθηκε ο λόγος (τηλεφωνικά) στη συνεδρίαση, που 
γινόταν μέσω διαδικτύου, ύστερα από την εφαρμογή 
των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και 
ο πρόεδρος (Π. Πετρόπουλος), τους είπε: «Παρέμβαση 
εν μέσω συμβουλίου δε γίνεται. Έπρεπε να υπήρχε 
από τον εισηγητή πρόταση να κληθείτε εξ αρχής, γιατί 
είναι κεκλεισμένων των θυρών. Για όλες τις ανακρί-
βειες που ακούστηκαν, παρακαλώ σημειώστε τες, και 
με χαρά θα τις ανακοινώσω όλες στο επόμενο ακρι-
βώς συμβούλιο».

Ο σύλλογος των εργαζομένων ολοκληρώνει την 
ανακοίνωσή του γράφοντας: «Κύριοι της Δημοτικής 
Αρχής, δεν ξέρουμε αν έχετε καταλάβει ότι εσείς δι-
οικείτε το Δήμο και όχι η Λαϊκή Συσπείρωση».

Δημοτικό συμβούλιο

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 546

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr



Επισκεφθείτε το νέο κατάστηµα µας στη Νάουσα Πάρου
τηλ. 22840-55273 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DAIKIN KAI SAMSUNG
 Έως και 12 άτοκες δόσεις µε αγορά µέσω πιστωτικών καρτών

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Αλλάζουµε το κλίµα... στην οµορφότερη χώρα του κόσµου!

Ν .  Χ Α Λ Α Κ Α Τ Ε Β Α Κ Η Σ  Ε Π Ε
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Κατάργηση των 
παρεκκλίσεων 
κάτω από 4 στρ.

Από τις Κυκλάδες θα ξεκινήσει ο πολεοδομικός σχε-
διασμός της χώρας σύμφωνα με δηλώσεις του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, στην εφημε-
ρίδα «Καθημερινή».

Ο κ. Χατζηδάκης στη συνέντευξή του μίλησε για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά κυρίως με το θέμα που 
αφορά και τους κατοίκους των νησιών και συγκεκρι-
μένα με τις παρεκκλίσεις κάτω των 4 στρεμμάτων, που 
σύμφωνα με το υπουργείο θα καταργηθούν το 2022.

Όπως αποκαλύπτει στην «Κ» ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος, το υπουργείο επέλεξε να μην ανοίξει τελικά το 
δύσκολο θέμα του πολεοδομικού χαρακτηρισμού των 
δρόμων, από το οποίο ακόμα και σήμερα εξαρτάται το 
αν κάποιος μπορεί να χτίσει. Αντιθέτως, θα επιμείνει 
στην κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμη-
σης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων 
(οι λεγόμενες «παρεκκλίσεις»), παρέχοντας όμως με-
γαλύτερη «μεταβατική» περίοδο.

Τέλος, όπως υποστηρίζει ο κ. Χατζηδάκης, το υπουρ-
γείο θα θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα το να εκπο-
νηθούν πολεοδομικά σχέδια για όλη τη χώρα, ξεκινώ-
ντας με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το 2023 ή 
το 2024 η 
ανάκαμψη του 
τουρισμού

Στο 1,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από 
τον τουρισμό τον Αύγουστο, ποσό που είναι χαμηλό-
τερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης και 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) για εισπράξεις 1,5 δισ. ευρώ. 

Για το σύνολο του οκταμήνου του 2019, τα έσοδα 
σύμφωνα με την Τ.τΕ. διαμορφώθηκαν στα 13,2 δισ. 
έναντι 11,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 
2018. Όπως γίνεται φανερό, το σύνολο των εσό-
δων του φετινού οκταμήνου θα μπορούσε να 
αντιστοιχεί στις εισπράξεις περίπου 15 ημερών 
του Αυγούστου του 2019. Κατά συνέπεια, τα δια-
φυγόντα έσοδα της ελληνικής οικονομίας από τουρι-
στικές εισπράξεις ανέρχονται σε 10,52 δισ. ευρώ.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και την επανάκαμψη της 
πανδημίας, θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί ο στό-
χος για έσοδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ για το σύνολο της 
φετινής χρονιάς. Ενδεικτικό της αστάθειας που έχει 
δημιουργήσει ο ελληνικός τουρισμός είναι το γεγονός 
ότι στην αρχή της κρίσης, οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν 
λόγο για έσοδα 5 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2020. 

Εν συνεχεία η πρόβλεψη αυτή περιορίστηκε στα 3,5 
έως 4 δισ. και πλέον είναι αδύνατον να επαληθευθεί, 
δηλαδή να εισπραχθούν περισσότερα από 800 εκατ. 
ευρώ από τον τουρισμό έως και το τέλος του Δεκεμ-
βρίου, εάν ληφθεί υπόψη η έξαρση της πανδημίας σε 
εγχώριο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος εκτίμησε πρό-
σφατα ότι η Ελλάδα το 2021 θα μπορέσει να ανακτή-
σει το 50% των εσόδων του 2019, ενώ η ανάκτηση 
του 60% των εισπράξεων θα αποτελούσε ένα πολύ 
αισιόδοξο σενάριο. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας στις τουριστικές επιχειρή-
σεις, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης ο κ. Ρέτσος έχει ζητήσει, μεταξύ 
άλλων, νέες ρυθμίσεις των οφειλών προς το Δημόσιο, 
τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ και ενίσχυση της 
δανειοδότησης μικρών επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, χθες, κατά το συνέδριο για την αξι-
οποίηση της ακίνητης περιουσίας Prodexpo, στελέχη 
της αγοράς του τουρισμού επιχείρησαν να χαρτογρα-
φήσουν την επόμενη μέρα. Το μέλος του Δ.Σ. και διευ-
θύντρια Εμπορικής Ανάπτυξης της «Λάμψα Ελληνικά 
Ξενοδοχεία», Xλόη-Μαρία Λασκαρίδη, εκτίμησε ότι η 
πλήρης ανάκαμψη στον τουρισμό δεν θα έρθει πριν 
από το 2023, ίσως και το 2024, σημειώνοντας ότι η 
κρίση μπορεί να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες για 
τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Τέλος, το 2024 είναι το έτος που θα ανακάμψει ο 
τουρισμός και κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Domotel Hotels & Resorts, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. 

Ειδήσεις

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας
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Αντιπλημμυρικά 
έργα 

Υπεγράφησαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τον αντι-
περιφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργο Λεονταρίτη, τέσ-
σερις συμβάσεις που αφορούν σε έργα για την αντι-
πλημμυρική προστασία της Σίφνου, της Σερίφου, της 
Ηρακλειάς και της Πάρου - Αντιπάρου. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά έργα, με στόχο την 
αποφυγή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Τα 
έργα είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Πε-

ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτούνται από 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την Πάρο - Αντίπαρο, εκ της σύμβασης με την 
ανάδοχο εταιρεία «Γεώργιος Δ. Χριστόφορος ΕΔΕ - 
Χωματουργικές Εργασίες - Εμπόριο Δομικών Υλικών», 
ορίζονται ως απαραίτητες για την αντιπλημμυρική προ-
στασία εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και επισκευές 
κατεστραμμένων λιθοδομών ή τοίχων αντιστήριξης. 
Λόγω του ανάγλυφου των νησιών και της πληθώρας 
ρεμάτων, θα γίνουν επιλεκτικές παρεμβάσεις σε περι-
οχές που υπάρχουν οικισμοί ή δρόμοι μεγάλης κυκλο-
φορίας.

Ηλεκτρονική 
εποχή στα 
λιμεναρχεία

Από τις 9/11 ξεκίνησε η ηλεκτρονική εφαρμογή 
e-ΔΛΑ, για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και 
την πλήρη διεκπεραίωσή τους από τις λιμενικές Αρχές 
χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχω-
ρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραι-
ώνονται από τις λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες: 
Άδεια ναυαγοσώστη, δραστηριοποίηση δύτη, δραστη-
ριοποίηση θαλάσσιου ταξί, δραστηριοποίηση μαθητευ-
όμενου δύτη, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 
εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων 
μικρών σκαφών, ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού 
συνεργείου, καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής, σχολή 
εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών και 
σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Σταδιακά θα 
προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερι-
κούς χρήστες (πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα)]
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.
gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμο-
γή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET 
για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. 
Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/
help/παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με 
την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς 
χρήστες. 

Εγκαταλελειμμένα 
κτήρια

Το θέμα των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στον οικι-
σμό της Παροικιάς, για το οποίο ο σύλλογος παραδοσι-
ακού οικισμού Παροικιάς, δημοσιοποίησε ανακοίνωση 
του έφερε ως ερώτηση στη Βουλή, η βουλευτής του 
ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα

Στην ερώτησή της η βουλευτής ρωτάει τους αρμόδι-
ους υπουργούς (Μεταφορών και Υποδομών Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών), τα παρακάτω:

- Ποια η κατάσταση των παραδοσιακών οικισμών 
στην Πάρο;

- Υπάρχει καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτηρί-
ων στους παραδοσιακούς οικισμούς της Πάρου;

- Αν ναι, πόσα εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχουν 

και σε τι κατάσταση είναι;
- Έχουν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμ-

μένων κτηρίων και έχει διερευνηθεί η πρόθεση αποκα-
τάστασης των κτηρίων;

- Υπάρχει πρόβλεψη για διευκόλυνση των διαδικασι-
ών και οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών που επιθυ-
μούν την αποκατάσταση των κτηρίων;

- Για όσα εγκαταλελειμμένα κτήρια δεν υπάρχουν 
ιδιοκτήτες, ποια η μέριμνα για τον καθαρισμό και τον 
έλεγχο της στατικότητάς τους;

- Για τα κτήρια που συνιστούν εστίες μόλυνσης, 
υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισμό τους είτε από 
τους ιδιοκτήτες τους (ή επιβολής προστίμων σε περί-
πτωση άρνησης) είτε από το Δήμο;

- Δεδομένης της τελευταίας τραγωδίας στη Σάμο, 
προβλέπεται η επιδότηση για τον έλεγχο της στατι-
κότητας και την αποκατάσταση των παραδοσιακών 
οικισμών από εγχώριους ή διεθνείς πόρους, όταν οι 
ιδιοκτήτες δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα κτήρια είναι 
εγκαταλελειμμένα; 

Ειδήσεις
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Επιτροπή 
αγώνα καφέ – 
εστιατόρων

Η επιτροπή αγώνα καφέ – εστιατόρων Πά-
ρου με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τον τρόπο 
αντιμετώπισης του κλάδου τους από την κυβέρνηση 
και σημειώνουν:

«Το «θωρακισμένο» και «πανέτοιμο» σύστημα 
Υγείας, που διαφήμιζε η κυβέρνηση όλους τους 
προηγούμενους μήνες, απορρίπτοντας και λοιδορώ-
ντας τα αιτήματα υγειονομικών και εργαζομένων για 
ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης, κατέρρευσε μέσα σε 
λίγες μέρες από την αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό 
είναι το συμπέρασμα - ομολογία της χτεσινής ενημέ-
ρωσης από τον πρωθυπουργό και των ανακοινώσεων 
που ακολούθησαν.

Άνοιξαν το καλοκαίρι τον τουρισμό χωρίς 
κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, με αποτέ-
λεσμα να ξεκινήσει από εκεί ο νέος κύκλος έξαρσης 
της πανδημίας. Βρισκόμαστε μπροστά σε έκτακτες 
και κρίσιμες στιγμές, μπροστά στην κατάρρευση του 
δημόσιου συστήματος Υγείας, με κλειστές πάλι τις πό-
λεις μας, και τα νησιά μας με εργαζόμενους και επαγ-
γελματίες στο χείλος του γκρεμού και πάνω από όλα 
με μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Στο νησί μας βρισκόμαστε για τρίτη φορά σε 
lockdown με δραματικές επιπτώσεις για τις επιχει-
ρήσεις μας και τις οικογένειες μας. Παρόλο που το 
καλοκαίρι για μας ήταν «κουτσό» οι υποχρεώσεις και 
τα έξοδα τρέχουν, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να 
ανταπεξέλθουμε και στις καθημερινές μας ανάγκες, 
χωρίς να τα καταφέρνουμε πάντα. Πολύ φοβόμα-

στε πως θα είναι αρκετοί οι συνάδελφοι μας που 
δεν θα καταφέρουν να επαναλειτουργήσουν τα 
μαγαζιά τους μετά το τριπλό χτύπημα που δε-
χτήκαμε (άλλωστε και όλα τα επίσημα στοιχεία αυτό 
δείχνουν).

Ουσιαστική ενίσχυση για μας δεν υπάρχει ώστε 
να σταθούμε στα πόδια μας, παρά μόνο ψίχουλα και 
παρατάσεις φόρων και εισφορών που κάποια στιγμή 
πρέπει να αποπληρωθούν.

ΖΗΤΑΜΕ:
- Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 

ευρώ, από το οικονομικό έτος 2019, ως τη μόνη απο-
δεκτή λύση που μπορεί να περιορίσει σε ένα βαθμό 
τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και να εξα-
σφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των μικροεπιχει-
ρήσεών μας.

- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του τέλος επιτηδεύμα-
τος, αλλά και δραστική μείωση των απαράδεκτων και 
άδικων έμμεσων φόρων που κατατρώνε το εισόδημα 
μας.

- Διαγραφή τόκων, προστίμων, 30% των υπόλοιπων 
χρεών στην εφορία και τις τράπεζες που συσσωρεύ-
τηκαν ως αποτέλεσμα της προηγούμενης κρίσης, 
αλλά και των αντιλαϊκών πολιτικών που τη συνόδευ-
σαν. 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.

- Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των α/α 
για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού, χω-
ρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

- Διαγραφή τόκων και προστίμων για τα χρέη ατο-
μικής ασφάλισης, κατάργηση της εισφοράς υγείας και 
των χρεών που προκύπτουν από αυτή.

- Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, 
δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες, για όλους τους 
α/α και τα λαϊκά στρώματα, χωρίς όρους και προϋ-
ποθέσεις, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Αρκετά 
ταΐσαμε τις τράπεζες.

- Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη 
ΔΕΗ ή άλλους ιδιώτες παρόχους και προς άλλες πρώ-
ην ΔΕΚΟ μέχρι το Σεπτέμβρη. Φθηνότερο τιμολόγιο 
σε φως, νερό, τηλέφωνο για τους χωρίς επιπρόσθετα 
χαράτσια που δεν αφορούν τη κατανάλωση.

- Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής εί-
σπραξης, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ. Απαγό-
ρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρω-
ση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για 
τους α/α.

- Απαλλαγή όλων των συναδέλφων από δημοτικά 
τέλη για 6 μήνες. 

- Απαλλαγή από τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημο-
τικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλει-
στοί με κρατική απόφαση. 

- Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους 
συναδέλφους που έκλεισαν ή θα κλείσουν την επι-
χείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.

- Κανένας εργαζόμενος μας χωρίς οικονομική ενί-
σχυση.

- Επαρκή στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου.
Την «ατομική ευθύνη» που συνέχεια μας υπενθυμί-

ζουν ότι πρέπει να έχουμε, να γίνει «συλλογική ευθύ-
νη» απέναντί στα κοινά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουμε στις επιχειρήσεις μας, στον κλάδο μας, στις 
οικογένειες μας».

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Σ’ αυτό το φύλλο της εφη-
μερίδας μας παρουσιάζουμε 
τους προβληματισμούς και τις 
ανησυχίες για την πρωτεύου-
σα της Πάρου. Συγκεκριμένα 
απαντούν στις ερωτήσεις μας 
η πρόεδρος της κοινότητας 
Παροικιάς, Μαργαρίτα Αρ-
γουδέλη (με τον συνδυασμό 
της Λαϊκής Συσπείρωσης) και 
ο πρώτος σε ψήφους με τον 
συνδυασμό «Πάρος, Επιμένου-
με στην Πράξη», Δημήτρης 
Σκιαδάς. 

Έχει περάσει ένας χρόνος από 
την ανάδειξη της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης στο τιμόνι της κοινότητας 
της Παροικιάς. Σε τι περιβάλλον 
κινηθήκατε και πως αποτιμάτε το 
έργο σας;

Μ.Α.: «Καταρχάς, θεωρώ ότι η 
κοινότητα Πάρου αυτό τον ένα χρό-
νο απέκτησε φωνή. Το μαρτυρούν οι 
παρεμβάσεις μας στη δημοτική Αρχή 
που πολλές φορές έτυχαν αντικείμενο 
δημόσιας συζήτησης. Βασική μου επι-
δίωξη αποτελεί το συμβούλιο ανεξαρ-
τήτως παραταξιακών συσχετισμών να 
θέτει σε προτεραιότητα μέσα από γόνι-
μες συζητήσεις το συλλογικό καλό ένα-
ντι της ενδημικής αντίληψης που θέλει 
τις μικροκομματικές σκοπιμότητες να 
υπαγορεύουν συμπεριφορές. Η αντιμε-
τώπιση των τρεχουσών αναγκών της 
καθημερινότητας, η αναβάθμιση των 
υποδομών, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και των υπηρεσιών που παρέχο-

νται στους πολίτες και επισκέπτες της 
πόλης μας εντάσσονται σε ένα εισηγη-
τικό πλαίσιο ώστε να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο δράσης της δημοτικής 
Αρχής. Και αυτό γιατί, ως γνωστόν, η 
κοινότητα δε διαθέτει τους επιτελικούς 
πόρους να δρομολογήσει και να υλο-
ποιήσει αυτοτελώς συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις».

Πήρε χρόνο και δόθηκε μάχη, 
θα έλεγε κανείς, για τη στέγαση 
και την γραμματειακή υποστήριξη 
της κοινότητας Πάρου (Παροικι-
άς). Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει 
βήματα. Σήμερα σε τι κατάσταση 
βρίσκεται αυτό το θέμα στη μεγα-
λύτερη κοινότητα του νησιού και 
πως εξυπηρετείται ο πολίτης;

Μ.Α.: «Πράγματι, η στέγαση της κοι-
νότητας και η γραμματειακή υποστήρι-
ξη υπήρξε ένα από τα πρώτα ζητήματα 
που θέσαμε στη δημοτική Αρχή και δι-

εκδικήσαμε αφού είναι από τις βασι-
κές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του συμβουλίου. Πλέον, 
εκτός της γραμματειακής υποστήριξης, 
υπαλλήλου με παράλληλα καθήκο-
ντα στη διοίκηση του δήμου, για την 
στέγαση του γραφείου της κοινότητας 
Πάρου παραχωρήθηκε προσωρινά το 
κτίριο της παλαιάς δημοτικής βιβλιο-
θήκης. Αν και οι λειτουργικές δυνατό-
τητες του κτιρίου είναι περιορισμένες 
για τις απαιτήσεις μίας ανοικτής και 
προσβάσιμης για τους πολίτες κοινότη-
τας, το συμβούλιο απέκτησε ένα σημείο 
αναφοράς και γραφείο όπου το τελευ-
ταίο διάστημα πραγματοποιούνται οι 
συνεδριάσεις του».

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους.

Η αναβάθμιση της Παροικιάς 
πρώτη αναγκαιότητα

Η «Φωνή της Πάρου» συνεχίζει τις παρουσιάσεις της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων των 
νέων αυτοδιοικητικών στελεχών που προέκυψαν στις εκλογές του Μαΐου 2019. Μετά τις συνεντεύξεις του δημάρχου 
και του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, θα ακολουθήσουν για κάθε δημοτική κοινότητα οι απόψεις των προέδρων και 

των συμβούλων της αντιπολίτευσης. 

Μαργ. Αργουδέλη:  
Η Παροικιά απέκτησε «φωνή»
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Σ’ αυτό τον πρώτο χρόνο πόσες 
αποφάσεις έχετε πάρει και ποια 
είναι η τύχη τους;

Μ.Α.: «Όπως σωστά αναφέρετε, το 
συμβούλιο της κοινότητας κινείται σε 
ένα εισηγητικό πλαίσιο. Αυτό, ωστό-
σο, δε μας εμποδίζει να ασκούμε κα-
θημερινά πίεση στη δημοτική Αρχή 
επισημαίνοντας τα προβλήματα και 
υποδεικνύοντας το πεδίο εφαρμογής 
ώστε να υιοθετήσει πρωτοβουλίες για 
την επίλυσή τους και να υλοποιήσει 
παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής και ασφάλει-
ας των πολιτών. Κινούμενοι σε αυτό το 
πλαίσιο, σας παραθέτω ενδεικτικά 
ομόφωνες αποφάσεις του συμβου-
λίου τις οποίες εισηγηθήκαμε από 
την ανάληψη των καθηκόντων μας 
έως σήμερα: 

- αναβάθμιση της δημοτικής αστι-
κής συγκοινωνίας με τη διεύρυνση του 
ωραρίου και επέκταση των δρομολο-
γίων κατά τις απογευματινές ώρες, 
πρόταση την οποία η δημοτική Αρχή 
υιοθέτησε και υλοποίησε από τον Σε-
πτέμβριο 2020, εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών, 
και κάνοντας ασφαλέστερη την μετακί-
νηση της μαθητικής νεολαίας στις εξω-
σχολικές τους δραστηριότητες.

- εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος και μηχανισμού διευ-
κόλυνσης κολύμβησης για άτομα με 
αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε 
επιλεγμένες παραλίες της Παροικίας. 
Οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε όλοι 
οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες του 
νησιού να έχουν τη δυνατότητα ασφα-
λούς και αυτόνομης πρόσβασης σε πα-
ραλίες αφού η κολύμβηση εκτός από 
δικαίωμα είναι και μέσο αποκατάστα-
σης. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να 
ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014- 
2020 που επιδοτεί 100% τους δήμους 
για τη δημιουργία των κατάλληλων 
υποδομών πρόσβασης στις παραλίες

- επισκευή του οδοστρώματος, αντι-
κατάσταση του ασφαλτοτάπητα τμημά-
των του οδικού δικτύου στα όρια της 
κοινότητας συμπεριλαμβανομένης της 
περιφερειακής οδού της πόλης

- διαπλάτυνση οδών αυξημένης επι-
κινδυνότητας, κατασκευή πεζοδρομίων 
όπως στον περιφερειακό, στην περιοχή 
Λιαροκόπι όπου κινούνται μαθητές που 
φοιτούν στο ΕΠΑΛ και στην περιοχή 
Σουβλιάς-Παρασπόρου όπου παρατη-
ρείται αυξημένη κίνηση πεζών ιδιαίτε-
ρα τους καλοκαιρινούς μήνες,

- μελέτη οδοσήμανσης και αντικα-
τάσταση των κατεστραμμένων πινακί-
δων, καλύτερη οργάνωση, διαγράμμι-
ση, επαρκή φωτισμό και ευπρεπισμό 
των δημοτικών χώρων στάθμευσης 

- αντιμετώπιση του φαινομένου του 
κυματισμού στην περιοχή της Πούντας 
που επηρεάζει τμήμα του οδικού δικτύ-
ου θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των διερχόμενων οδηγών και πεζών

- οριστική αναβάθμιση και διαμόρ-
φωση των συγκοινωνιακών κόμβων 
και μέχρι την υλοποίησή της τη λήψη 
μέτρων όπως προειδοποιητική σήμαν-
ση, διαγράμμιση και επαρκής φωτισμός 
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των 
οχημάτων και αποφυγή ατυχημάτων.

- εξεύρεση χώρου για την δημιουρ-
γία νέου κοιμητηρίου, επιτακτική ανά-
γκη εξαιτίας της περιορισμένης χωρη-
τικότητας του υπάρχοντος κοιμητηρίου 

- αναβάθμιση και επέκταση του φω-

τισμού της πόλης και του οδικού δικτύ-
ου όπου ουδεμία παρέμβαση έχει γίνει 
τις τελευταίες δεκαετίες

Πρόκειται για μία σειρά προτάσεων 
και παρεμβάσεων που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του 
τόπου μας σε ένα περιβάλλον πρόνοιας 
και ασφάλειας για τους κατοίκους και 
επισκέπτες του νησιού μας».

Τα προβλήματα του παραδοσια-
κού οικισμού (φωτισμός, εγκατα-
λελειμμένα κτίρια, απορρίμματα 
κλπ) εξακολουθούν να απασχο-
λούν όλους τους κατοίκους της 
περιοχής. Ποιες είναι οι ενέργειες 
του κοινοτικού συμβουλίου σας 
ώστε να αναδειχθούν αυτά τα θέ-
ματα και να προωθηθούν στο δη-
μοτικό συμβούλιο Πάρου;

Μ.Α.: «Από την πρώτη στιγμή, το 
συμβούλιο εισηγήθηκε μία σειρά πα-
ρεμβάσεων σχετικά με ζητήματα και 
διαχρονικά προβλήματα του παραδο-
σιακού οικισμού. Ο παραδοσιακός οι-
κισμός αποτελεί μέρος της ταυτότητας 
του τόπου μας και οφείλουμε να τον 
αναδείξουμε και να τον κάνουμε φιλι-
κό φροντίζοντας την καθαριότητα, τον 
φωτισμό και την ασφάλεια των κατοί-
κων και επισκεπτών.

Αυτό που οφείλουμε πριν απ’ όλα 
στους πολίτες είναι να εξασφαλίσουμε 
έναν δήμο

ΚΑΘΑΡΟ με την εδραίωση της στο-
χευόμενης ανακύκλωσης, την υπο-
γείωση των κάδων όπου αυτό είναι 
εφικτό, την τοποθέτηση καλαίσθητων 
καλαθιών απορριμμάτων σε σημεία 
που παρατηρείται αυξημένη κίνηση 
πολιτών, τη δημιουργία συγκεκριμένων 
θέσεων ανακοινώσεων

ΦΩΤΕΙΝΟ με την αναβάθμιση του 
ανεπαρκούς φωτισμού στους δρόμους 
όπου κινούνται καθημερινά τα παι-
διά μας και ο καθένας από εμάς, την 
εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη 
περιοχών ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος όπως τη περιοχή του 
Κάστρου και του Αγ. Κωνσταντίνου 
αλλά και του παραλιακού μετώπου

ΑΣΦΑΛΗ με τη δημιουργία πεζοδρο-

μίων κατά μήκος του περιφερειακού, 
την διαγράμμιση των διαβάσεων, τη 
διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης 
των πεζών στους κοινόχρηστους χώ-
ρους, τον έλεγχο της στατικότητας των 
γεφυριών της πόλης και την αποκατά-
στασή τους 

ΦΙΛΙΚΟ σε κατοίκους και επισκέ-
πτες με τις αναγκαίες υποδομές για τις 
σύγχρονες ανάγκες στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και στην 
αξιοποίηση γενικότερα αυτού που λέμε 
ελεύθερο χρόνο.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανα-
φερθώ στο ζήτημα των εγκαταλελειμ-
μένων κτηρίων που βρίσκονται στον 
παραδοσιακό οικισμό και που, ενδεχο-
μένως, αποτελούν κίνδυνο για τη δημό-
σια ασφάλεια και υγεία των κατοίκων 
και των διερχόμενων πολιτών. Το συμ-
βούλιο ένα χρόνο πριν εισηγήθηκε την 
καταγραφή των ακατοίκητων κτιρίων 
και την ιεράρχησή τους ως προς την 
επικινδυνότητά τους ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν 
τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Η ανη-
συχία μας επιτείνεται ακόμη περισσό-
τερο έπειτα από τα γεγονότα της Σά-
μου στις 30 Οκτωβρίου που είχαν ως 
θλιβερό απολογισμό την απώλεια δύο 
νέων συνανθρώπων μας. Το θέμα αυτό 
όπως και η υγειονομική κρίση καταδει-
κνύουν με εμφατικό τρόπο ότι οφείλου-
με να αναθεωρήσουμε την περπατησιά 
μας με νέες πρακτικές συνεργασίας με 
ευέλικτο πλαίσιο και ενισχύοντας την 
πολιτική προστασία στο νησί».

Ένα μεγάλο πρόβλημα για την 
Παροικιά είναι η έλλειψη σχολι-
κών αιθουσών. Πώς έχετε κινηθεί 
σ’ αυτό το θέμα;

Μ.Α.: «Είναι προφανές ότι τα σχολεία 
που εξυπηρετούσαν τον πληθυσμό της 
πόλης πριν από δεκαετίες δεν ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της σημερι-
νής πραγματικότητας. Δεν αναφέρο-
μαι μόνο στην έλλειψη των κτιριακών 
υποδομών προκειμένου να στεγάσουν 
τον αυξημένο αριθμό μαθητών ανά αί-
θουσα αλλά και την ποιοτική τους ανα-
βάθμιση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικά 
περιβάλλον που θα υποστηρίζεται από 
τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Η ευθύνη, όμως, των διοικήσεων εί-
ναι εμφανής και διαχρονική όσο κι αν 
κρύβονται πίσω από γραφειοκρατικές 
και χρονοβόρες διαδικασίες. Κάθε δη-
μοτική Αρχή που σέβεται τους πολίτες 
της οφείλει να μεριμνά και να προχω-
ράει με σχέδιο ώστε να εξασφαλίζει 
έγκαιρα την ποιοτική αναβάθμιση των 
κτιριακών υποδομών των σχολικών 
μονάδων. Συγκεκριμένα, το κτιριακό 
πρόβλημα του 2ου δημοτικού σχολείου 
Παροικιάς παραμένει άλυτο, τα νηπια-
γωγεία στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους 
χώρους, ενώ ως προς την πορεία της 
ανέγερσης του νέου γυμνασίου, αυτή 
τη στιγμή δεν είναι καν ολοκληρωμένη 
η μελέτη. Όλα αυτά τα ζητήματα περι-
λαμβάνονται στις προτεραιότητες της 
ατζέντας του συμβουλίου της κοινότη-
τας. Παράλληλα, έχουμε διαμορφώσει 
ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με 
τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας για τις ανάγκες των σχολικών 
μονάδων της Παροικιάς και τα λει-
τουργικά προβλήματα που προκύπτουν 
σε καθημερινή βάση. Η παρέμβαση 
μας, πρέπει να πω, ότι κρίνεται θετική 

Το συμβούλιο ένα 
χρόνο πριν εισηγήθηκε 
την καταγραφή των 
ακατοίκητων κτιρίων και 
την ιεράρχησή τους ως 
προς την επικινδυνότητά 
τους ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες και 
να ληφθούν τα αναγκαία 
προληπτικά μέτρα.
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αφού συμβάλλει στην ανάδειξη και επί-
λυση προβλημάτων. Επιπλέον, έχουμε 
ήδη εισηγηθεί την αξιοποίηση παλιών 
σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των 
υπαρχουσών αναγκών, κάτι που θα συ-
νέβαλε στην αποσυμφόρηση της πα-
ρούσας κατάστασης».

Η εξέλιξη για το master plan δη-
μιουργεί εξ αντικειμένου πρόβλη-
μα στην αντιμετώπιση των καυ-
τών προβλημάτων της Παροικιάς 
όπως είναι το κυκλοφοριακό και 
όχι μόνο, που θα αντιμετωπίζο-
νταν στο πλαίσιο αυτού του προ-
γράμματος. Ποια είναι η θέση σας 
γι’ αυτό το πρόβλημα;

Μ.Α.: «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
της πρωτεύουσας του νησιού, το οποίο 
καθίσταται ιδιαίτερα οξύ τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, είναι μείζον. Για το σκοπό 
αυτό, τον περασμένο Νοέμβριο προκα-
λέσαμε συνεδρίαση του συμβουλίου με 
τη συμμετοχή φορέων και επαγγελμα-
τιών του νησιού όπου διαμορφώθηκε 
το πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλή-
ματος που περιλαμβάνει μονοδρομή-
σεις, πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και τοποθέτηση φωτεινού 
σηματοδότη. Οι συγκεκριμένες συγκοι-
νωνιακές παρεμβάσεις θα μπορούσαν 
άμεσα να υλοποιηθούν και να βελτιώ-
σουν αισθητά την κατάσταση. Η δημο-
τική Αρχή βαρύνεται στο συγκεκριμένο 
θέμα καθ’ ολοκληρίαν γιατί ενώ επι-
καλέστηκε αορίστως ότι έχει δικό της 
σχέδιο, σήμερα, ένα χρόνο μετά, απο-
δεικνύεται ότι δεν υπάρχει ούτε βούλη-
ση ούτε σχέδιο και βρισκόμαστε ακρι-
βώς στο ίδιο σημείο. Δεν χρειάζεται να 
ανακαλύψουμε τον τροχό για να αντι-
μετωπίσουμε το πρόβλημα και να πάμε 
ένα βήμα μπροστά αξιοποιώντας σύγ-
χρονες πρακτικές επίλυσης με άμεσες 
παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. Κανένα 
όραμα για μεγαλεπήβολα έργα υποδο-
μής και Master Plan όσο συχνά και αν 
εξαγγέλλονται δεν μπορεί να αποκρύ-
ψει την ελλείπουσα συμπεριφορά της 
δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στο 
συγκεκριμένο ζήτημα».

Ο κόλπος της Παροικιάς από την 

μια με τα πετρελαιοειδή από το 
«ΣΑΜΙΝΑ» και από την άλλη από 
την διαρροή από άγνωστο μέχρι 
στιγμής σκάφος έχει υποστεί σο-
βαρή ρυπαντική επιβάρυνση. Με 
ποιες ενέργειες σκοπεύετε να πιέ-
σετε για την αντιμετώπιση αυτού 
του σοβαρού προβλήματος;

Μ.Α.: «Να σας θυμίσω ότι μετά το 

ναυάγιο οι αρμόδιοι μας διαβεβαίω-
ναν ότι έγινε πλήρης απάντληση των 
πετρελαιοειδών από το ΣΑΜΙΝΑ. Τα 
γεγονότα αποδεικνύουν ότι κάποιοι 20 
χρόνια τώρα μας έλεγαν ψέματα. Η ευ-
θύνη της πολιτείας απέναντι στο περι-
βάλλον και τους κατοίκους των νησιών 
μας είναι τεράστια. Δεν μπορεί αυτή η 
ευθύνη και η υποχρέωση να υποχωρή-
σει απέναντι στα συμφέροντα επιχει-
ρηματικών ομίλων, που με την μέχρι 
τώρα στάση τους προσπαθούν να απο-
φύγουν την ευθύνη τους για την ανέλ-
κυση. Από την άλλη ας είμαστε ειλικρι-
νείς και ας μη θεωρούμε ότι ένα τόσο 
σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που 
υπερβαίνει τις δυνάμεις μας αντιμετω-
πίζεται με ένα ψήφισμα ή μια απόφαση 
κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δεδομένη 
η απαίτηση του παριανού λαού και 
των φορέων του για την ανέλκυ-
ση και απομάκρυνση του ναυαγί-
ου, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις 

του υπουργού Ναυτιλίας. Άμεσα να 
ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμε-
να από τον Νόμο 2881/2001 περί 
Ναυαγίων. Παράλληλα, να αξιο-
ποιηθεί το Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για το περιβάλλον ώστε 
με την ανάθεση και ενεργοποίηση 
των κατάλληλων πόρων να επιτα-
χύνουμε την ανάσχεση της μόλυν-
σης. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο 
οφείλει να κινηθεί ο δήμαρχος και να 
μας ενημερώσει με συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα ενεργειών. Επίσης, δεν 
παύει να εγείρει και αστική περιβαλ-
λοντολογική ευθύνη, κι ως δήμος θα 
πρέπει να εξετάσει το δικαίωμα αυτό 
σε κάθε περίπτωση ρύπανσης. Τώρα 
σχετικά με την πρόσφατη ρύπανση 
από διαφυγή περιμένουμε και εμείς την 
ολοκλήρωση των ερευνών εκ μέρους 
των αρχών και τον καταλογισμό των 
ευθυνών στους υπαίτιους».

Υπάρχουν αποφάσεις του τοπι-
κού συμβουλίου Παροικιάς που 
έπρεπε να έχουν έρθει στο δημοτι-
κό συμβούλιο προς συζήτηση και 
είναι ακόμα σε εκκρεμότητα;

Μ.Α.: «Πολύ ωραία ερώτηση, κ. Ρα-
γκούση, ίσως θα έπρεπε να την απευ-
θύνετε στον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις που 
έχουμε λάβει έχουν κοινοποιηθεί αρ-
μοδίως.

Εμείς επικεντρωνόμαστε στα ζη-
τήματα που διαρκώς ανακύπτουν 
και θα συνεχίσουν να ανακύπτουν 
όσο το περιβάλλον που ζούμε και 
εργαζόμαστε χρειάζεται βελτίωση. 
Ο αγώνας είναι διαρκής και ανατρο-
φοδοτείται μέσα από την άμεση σχέ-
ση μας με τους πολίτες. Είναι όμως 
μία μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι 
μαζί από κοινού χωρίς πρωταγωνιστές 
και κομπάρσους. Γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις, μικροπολιτικές σκο-
πιμότητες και τακτικισμοί δε χω-
ρούν σε μία πραγματικότητα που 
επιτάσσει την υποχρέωση και ευ-
θύνη μας απέναντι στον πολίτη να 
ανταποκριθούμε στα προβλήματα 
της καθημερινότητας και να εξέλ-
θουμε της αδράνειας που έχει βαλ-
τώσει την εικόνα της Παροικιάς».

κα Αργουδέλη πως έχετε εξα-
σφαλίσει την επικοινωνία σας 
μέχρι σήμερα με τους κατοίκους 
της Παροικιάς ώστε να είναι ενη-
μερωμένοι για τις εξελίξεις της 
περιοχής τους;

Μ.Α.: «Η επικοινωνία με τους κα-
τοίκους πρέπει να βασίζεται σε ένα 
διαδραστικό και συμμετοχικό πλαίσιο 
το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 
εξέλιξη και διαμορφώνεται στην τελι-
κή του μορφή μιας και ξεπεράσαμε τον 
σκόπελο της στέγασης του γραφείου 
της κοινότητας. Αυτό τον ένα χρόνο 
που πέρασε ενεργοποιήσαμε το εργα-
λείο της συνέλευσης των κατοίκων, 
έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας του 
συμβουλίου με τους πολίτες, καταγρά-
ψαμε και προωθήσαμε προτάσεις στο 
δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα, ενι-
σχύσαμε την παρουσία μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπου παρέχεται 
ενημέρωση των θεμάτων που συζη-
τούνται στο συμβούλιο της κοινότητας 
καθώς και των αποφάσεων που λαμ-
βάνουμε».

Θέλετε να προσθέσετε ακόμα 
κάτι για το τέλος αυτής της συνέ-
ντευξης;

Μ.Α.: «Ένα χρόνο μετά την ενασχό-
λησή μου με τα κοινά της Πάρου με 
την ιδιότητα της προέδρου, ενισχύθη-
κε ακόμα περισσότερο η άποψη μου ότι 
το μέτρο της επιτυχίας μας καθορίζε-
ται από τον βαθμό που θα επιτύχουμε 
την ενεργοποίηση των πολιτών και τη 
συνεργασία όλων των φορέων του νη-
σιού. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για 
τον μικρόκοσμο που ομφαλοσκοπεί, και 
έχω επιλέξει ούτε κι εμένα να με αφο-
ρά. Υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης όπως η ενδυνά-
μωση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
φροντίδας του νησιού που ιδιαίτερα σε 
συνθήκες υγειονομικής κρίσης αποτε-
λεί επιτακτική ανάγκη. Τούτη την κρίσι-
μη ώρα η σκέψη μου βρίσκεται κυρίως 
σε όσους βιώνουν αυτή την κατάστα-
ση μόνοι. Ας στρέψουμε το βλέμμα μας 
στον διπλανό μας με ενσυναίσθηση και 
αλληλεγγύη ώστε όλοι μαζί να ατενί-
σουμε ασφαλείς εκ νέου τη φωτεινή 
πλευρά της ζωής».

Τούτη την κρίσιμη ώρα 
η σκέψη μου βρίσκεται 
κυρίως σε όσους βιώνουν 
αυτή την κατάσταση 
μόνοι. Ας στρέψουμε το 
βλέμμα μας στον διπλανό 
μας με ενσυναίσθηση και 
αλληλεγγύη ώστε όλοι μαζί 
να ατενίσουμε ασφαλείς εκ 
νέου τη φωτεινή πλευρά 
της ζωής.

Δημ. Σκιαδάς:  
Στόχος μας η αναβάθμιση της Παροικιάς

Έχει περάσει ένας χρόνος από 
την ανάδειξη σας ως τοπικός σύμ-
βουλος της κοινότητας της Παροι-
κιάς. Σε τι περιβάλλον κινηθήκατε 
και πως αποτιμάτε το έργο του το-
πικού συμβουλίου.

Δ.Σ.: «Παρόλο που για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, στην αρχή της θη-
τείας μας, μας απασχόλησε το θέμα 
της στέγασης της κοινότητας, θεωρώ 
ότι έχουμε κινηθεί σε ένα περιβάλλον 

θετικά φορτισμένο. Παρά τις εντάσεις, 
που λογικό είναι να υπάρχουν, έχουμε 
κοινό σκοπό και στόχο την αναβάθμιση 
της Παροικιάς».

Πήρε χρόνο και δόθηκε μάχη, 
θα έλεγε κανείς, για τη στέγαση 
και την γραμματειακή υποστήριξη 
της κοινότητας Πάρου (Παροικι-
άς). Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει 

βήματα. Σήμερα σε τι κατάσταση 
βρίσκεται αυτό το θέμα στη μεγα-
λύτερη κοινότητα του νησιού και 
πως εξυπηρετείται ο πολίτης;

Δ.Σ.: «Όντως, όπως ανέφερα παρα-
πάνω, το θέμα της στέγασης αλλά και 
της γραμματειακής υποστήριξης μας 
απασχόλησε στις πρώτες συνεδριά-
σεις. Στεγαζόμαστε πλέον στην παλιά 
δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά οφείλω να 
σας πω, ότι αν και ήμουν ο μοναδικός 

σύμβουλος που στήριζα τη λύση αυτή, 
στην πορεία διαπιστώνω ότι ήταν λά-
θος η απομάκρυνσή μας από τις κεντρι-
κές υπηρεσίες του δήμου. Αφενός η 
πρόεδρος και οι σύμβουλοι δεν έχουμε 
άμεση πρόσβαση σε αυτές, και, αφετέ-
ρου ο πολίτης είναι δύσκολο έως απί-
θανο να βρεθεί για κάποιο αίτημά του 
στο χώρο της Κοινότητας και όχι στον 
χώρο του δημαρχείου».
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Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους. 
Σ’ αυτό τον πρώτο έχετε πάρει 
μια σειρά αποφάσεις. Ποια είναι 
η τύχη τους;

Δ.Σ.: «Από τη στιγμή που έχουμε ως 
δεδομένο τον γνωμοδοτικό χαρακτή-
ρα των αποφάσεων μας, το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε για να υλοποι-
ηθούν ή σταδιακά να ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται κάποιες από αυτές, είναι 
να έχουμε -κατά το δυνατόν- καθημε-
ρινή επαφή με τις υπηρεσίες του δήμου 
καθώς επίσης και με τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου για την προώ-
θηση των θεμάτων. Μία εναλλακτική 
πρόταση που θα μπορούσε να βοη-
θήσει και η οποία ήδη λειτουργεί σε 

αποτελεσματικά σε άλλες κοινότητες, 
είναι η ενεργοποίηση της εθελοντικής 
προσφοράς των δημοτών και των συλ-
λόγων. Ο εθελοντισμός στη σύγχρονη 
κοινωνία εκτός από την παραδοσιακή 
μορφή (φιλανθρωπία, αλληλοβοήθεια), 
περικλείει μία δυναμική ενεργή συμμε-
τοχή, η οποία μπορεί πολλές φορές να 
αποτελέσει ουσιαστική λύση σε προ-

βλήματα που χρειάζονται άμεση λύση 
για την κοινότητά μας αλλά ο δήμος 
δεν μπορεί να μας την παρέχει σ’ αυτό 
τον χρόνο».

Τα προβλήματα του παραδοσια-
κού οικισμού (φωτισμός, εγκατα-
λελειμμένα κτίρια, απορρίμματα 
κλπ) εξακολουθούν να απασχο-
λούν όλους τους κατοίκους της 
περιοχής. Ποιες είναι οι ενέργειες 
του συμβουλίου σας ώστε να ανα-
δειχθούν αυτά τα θέματα και να 
προωθηθούν στο δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου.

Δ.Σ.: «Γνωρίζετε ότι ως συμβούλιο 
της κοινότητας συνεχώς κάνουμε προ-
τάσεις στον δήμο και προσπαθούμε 
για την άμεση υλοποίηση τους από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό 
θα ήθελα να τονίσω το μερίδιο της ευ-
θύνης που έχουμε οι κάτοικοι της Πα-
ροικιάς. Η πόλη μας θα μπορούσε να 
θεωρηθεί πλέον ως πολυπολιτισμική, 
γεγονός που θα έπρεπε να είναι θετικό 
για τη εξέλιξή της, τουλάχιστον, σε ό,τι 
αφορά τη συνείδησή μας ως πολίτες 
που φροντίζουν για αυτήν. Να φροντί-
ζουμε το χώρο μας, να σεβόμαστε τον 
χώρο των άλλων, να φροντίζουμε για 
τη σωστή διαχείριση των απορριμμά-
των μας».

Ένα μεγάλο πρόβλημα για την 
Παροικιά είναι η έλλειψη σχολι-
κών αιθουσών. Πώς έχετε κινηθεί 
σ’ αυτό το θέμα σας ως σύμβου-
λος της πλειοψηφίας του δημοτι-
κού συμβουλίου.

Δ.Σ.: «Το μεγάλο αυτό πρόβλημα 
των σχολικών αιθουσών, αφού ξεπε-
ράστηκε ο σκόπελος του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος, έχει πάρει το δρόμο 
του. Αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η 
τεχνική υπηρεσία του δήμου, η οποία 
θεωρώ ότι κάνει όλες τις απαιτούμε-
νες ενέργειες και ότι σύντομα θα έχου-

με θετικά αποτελέσματα. Πρέπει όμως 
να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να 
παρακολουθούμε τις εξελίξεις ώστε να 
αποφύγουμε λάθη που έχουν γίνει στα 
ήδη υπάρχοντα σχολικά συγκροτήμα-
τα. Το πλέον σημαντικό είναι να κατα-
σκευαστεί πεζοδρομιακή ενότητα που 
να οδηγεί στον κεντρικό δρόμο ώστε 
να μην χρειαστεί να κινδυνεύουν πλέον 
τα παιδιά μας».

Η εξέλιξη για το master plan δη-
μιουργεί εξ αντικειμένου πρόβλη-
μα στην αντιμετώπιση των καυ-
τών προβλημάτων της Παροικιάς 
όπως είναι το κυκλοφοριακό που 
θα αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο 
αυτού του προγράμματος. Ποια 
είναι η θέση σας γι’ αυτό το πρό-
βλημα;

Δ.Σ.: «Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το 
“master plan" δημιουργεί την εντύπω-
ση ότι η Παροικιά κατά κάποιο τρόπο 
υποβαθμίζεται. Για εμένα το κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα της Παροικιάς είναι 
πλήρως συνυφασμένο με την υποβάθ-
μιση αυτή. Ξεκινώντας από τις παρεμ-
βάσεις που έχουν γίνει στο παράκτιο 
μέτωπο της πόλης από τη δεκαετία 
του ’70 σταδιακά καταλήγουμε σε ένα 
φαραωνικό έργο στο λιμάνι που μόνο 
υγειές δεν θα το χαρακτήριζα. Συνεχί-
ζεται η αλλοίωση της πόλης και η δη-
μιουργία ενός «κεντρικού - διακομιστι-
κού – λιμένα». Πώς λοιπόν μπορεί να 
λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
Παροικιάς όταν την καθιστούμε “πύλη 
εισόδου” της τουριστικής βιομηχανίας 
όλης της Πάρου;

Στόχος θα έπρεπε να είναι η δημι-
ουργία ενός προορισμού, στην πρω-
τεύουσα του νησιού με έναν από τους 
μεγαλύτερους και ομορφότερους πα-
λιούς οικισμούς και με ένα μεγάλο πα-
ραλιακό μέτωπο εύκολα προσβάσιμο. 
Δυστυχώς αυτό εμείς το έχουμε κάνει 
“απροσπέλαστο” προς χάριν των τρα-

πεζοκαθισμάτων και μετατρέποντας 
το πεζοδρόμιο σε χώρο στάθμευσης. 
Είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν 
ότι η παραλιακή οδός της Παροικιάς 
θα πρέπει να πεζοδρομηθεί. Θα πρέπει 
να δώσουμε έμφαση στους δημοτικούς 

χώρους στάθμευσης και στη δημοτική 
συγκοινωνία. Και βέβαια θα πρέπει να 
μεταφερθεί το επιβατικό λιμάνι. Μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις 
για το κυκλοφοριακό σε μία πόλη που 
συνεχώς μεγαλώνει και πρέπει να ανα-
βαθμιστεί».

Ο κόλπος της Παροικιάς από 
την μια με τα πετρελαιοειδή από 
το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ» και 
από την άλλη από τη διαρροή από 
άγνωστο μέχρι στιγμής σκάφος 
έχει υποστεί σοβαρή ρυπαντική 
επιβάρυνση. Με ποιες ενέργει-
ες σκοπεύετε να πιέσετε για την 
αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού 
προβλήματος;

Δ.Σ.: «Ως αναφορά στο ναυάγιο του 
“ΣΑΜΙΝΑ” γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει 
εργασίες απάντλησης με μεγάλο πο-
σοστό επιτυχίας. Ωστόσο, συνεχίζει 
και αποτελεί πιθανή εστία ρύπανσης 
και θα πρέπει να παρακολουθούμε τις 
ενέργειες των αρμοδίων αρχών για 
την οριστική λύση του προβλήματος. 
Στο θέμα της διαρροής των καυσίμων, 
θέλω να πιστεύω ότι έχουμε υπεύθυ-
νες λιμενικές αρχές, οι οποίες κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους και σε κάθε πε-
ρίπτωση βρίσκουν και τιμωρούν τους 
υπεύθυνους».

Θέλετε να προσθέσετε ακόμα 
κάτι για το τέλος αυτής της συνέ-
ντευξης;

Δ.Σ.: «Σας ανέφερα συνοπτικά τους 
προβληματισμούς μου και την αγωνία 
μου για την εξέλιξη της Παροικιάς. Η 
αξία της ποιότητας της ζωής των κα-
τοίκων της ήταν το κίνητρο που με έκα-
νε να ασχοληθώ με την κοινότητα και 
αυτή την αξία προσπαθώ να υπηρετή-
σω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
βιώνουμε όλοι». 

Το πλέον σημαντικό 
είναι να κατασκευαστεί 
πεζοδρομιακή ενότητα που 
να οδηγεί στον κεντρικό 
δρόμο ώστε να μην 
χρειαστεί να κινδυνεύουν 
πλέον τα παιδιά μας.

Στόχος θα έπρεπε να 
είναι η δημιουργία 
ενός προορισμού, 
στην πρωτεύουσα του 
νησιού με έναν από 
τους μεγαλύτερους και 
ομορφότερους παλιούς 
οικισμούς και με ένα μεγάλο 
παραλιακό μέτωπο εύκολα 
προσβάσιμο. 
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Η Λευκιανή 
φιλοξενία

(1ο μέρος)

Ξένους ξένιζε, και συ γαρ ξένος γ’ έση (Τους ξένους 
να φιλοξενείς γιατί και συ κάποτε θα είσαι ξένος). Μέ-
νανδρος 4ος αι. π.Χ.

Αθήνα τη 8/4/68
Αγαπητέ και φίλτατε, κι εξάδελφε Λυκούργο 
από εδώ και στο εξής θε να σε λέω πανούργο 
γιατί όπως κατάλαβα απ’ το μηχανισμό σου
πανούργο είν’ αληθινά αυτό το άτομό σου 
παντού τα πάντα κυνηγάς εις όλα είσαι μέσα
και όλα τα τακτοποιείς λες κι είσαι καμιά πρέσα
έτσι και μένα φίλτατε μου φέρθηκες εντάξει
κι ό,τι σε παρακάλεσα το έκανες με τάξη.
Και τώρα είμαι υπόχρεος πολύ απέναντί σου
που μπήκα μες στο σπίτι σου από την απαντή σου
Κι έφαγα κι ήπια μ’ όρεξη κι ευφράνθη η καρδία
Απ’ τα πολλά τα φαγητά που είχες εσοδεία
Όπως ο φάβας φερ’ ειπείν και το καυτό κρεμμύδι
και οι ελιές οι πράσινες και τόσα άλλα είδη
ιδίως το μαύρο το κρασί το αλμυρό τυρί σου
δε θα τα εύρεις πουθενά ούτε σε σπίτι Κροίσου
Μα πιο πολύ αγαπητέ η όρεξη, το κέφι
και η ανοικτή καρδιά που μέσα νιάτα τρέφει
Και τώρα στη Μητέρα σου καθώς και στον Πατέρα
τα σέβη την αγάπη μου. και εις την Περιστέρα 

ένα μεγάλο ευχαριστώ που τόσο της ανήκει
στην πάντοτε χαρούμενη μ’ αγάπη Κλεονίκη
Και εύχομαι η άνοιξη που τώρα ξεφαντώνει
τα χρόνια σας όσο μπορεί πολύ να τα τεντώνει
να γίνονται πιο μακριά απ’ ό,τι η μοίρα θέλει
και μες στο σπίτι να ’χετε (;) υγεία, γέλιο, μέλι
Και όχι πίκρες και καημοί και βάσανα και πόνοι
να Βασιλεύει η χαρά αυτή μόνο και μόνη
Με πολύ Αγάπη και εκτίμηση
Αντώνης Εμμ. Γαϊτάνος

Το ποίημα αυτό το έγραψε ο Αντ. Γαϊτάνος, όταν 
επέστρεψε στην Αθήνα από ένα ταξίδι «αστραπή» που 
πραγματοποίησε στη γενέτειρά του τις Λεύκες και το 
έστειλε στο φίλο κι εξάδελφό του (όπως γράφει), Λυ-
κούργο Χανιώτη. 

Ο Λυκούργος, που τότε ήταν και γραμματέας στην 
κοινότητα των Λευκών -του οποίου το όνομα αναφέ-
ρουμε και σε προηγούμενα σημειώματά μας που έχουν 
δημοσιευθεί στα «ΠΑΡΙΑΝΑ» και κυρίως στο τεύχος 
150- το έστειλε σε μένα στις 26 Μαρτίου του 2000, 
συνημμένο σε μια επιστολή μαζί με πολλά άλλα θέμα-
τα. Στην επιστολή του ο Λυκούργος, μεταξύ των άλλων, 
διευκρινίζει και το λόγο για τον οποίο ο Αντώνης του 
έστειλε το ποίημα. Αναφέρει λοιπόν ότι, ο Αντώνης είχε 
πάει το χειμώνα εκείνο στις Λεύκες για να ρυθμίσει 
κάποια εκκρεμή θέματα που είχε, με την προσδοκία ότι 
θα ήταν δυνατή η τακτοποίησή τους, μέσα στο χρο-
νικό διάστημα που του επέτρεπε η απουσία του από 
την εργασία του στην Αθήνα. Η διευθέτηση όμως των 
υποθέσεών του, αποδείχτηκε ότι απαιτούσε χρόνο τον 
οποίο ο Αντώνης δε διέθετε, γιατί έπρεπε να επιστρέ-
ψει στην Αθήνα. Αναγκάστηκε λοιπόν να παρακαλέσει 

τον Λυκούργο, ο οποίος και τον φιλοξένησε στο πατρι-
κό του σπίτι, να αναλάβει να φέρει εις πέρας όσα από 
τα ζητήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα, και εκείνος 
αναχώρησε για την Αθήνα. 

Και όταν ο Λυκούργος με επιστολή του, τον πληρο-
φόρησε ότι όλα πήγαν κατ’ ευχήν και τακτοποιήθη-
καν με κάθε λεπτομέρεια, ο Αντώνης Γαϊτάνος, που 
διετέλεσε για χρόνια Συνδιευθυντής και αργότερα 
Διευθυντής και εκδότης της Εφημερίδας «ΦΩΝΗ της 
ΠΑΡΟΥ», γνωστό πειραχτήρι και χωρατατζής, αισθάν-
θηκε μεγάλη υποχρέωση στον Λυκούργο και θεώρησε 
σκόπιμο να του εκφράσει τις ευχαριστίες του «ποιη-
τικώ τω τρόπω», μιας και διέθετε και το χάρισμα του 
ποιητή. Κι αφού στην αρχή του ποιήματός του αστει-
εύεται, όπως συνήθως έκανε, με τον εξάδελφό του 
τον Λυκούργο, του οποίου ακολούθως επισημαίνει και 
αποδέχεται τις αδιαμφισβήτητες ικανότητες που τον 
διέκριναν, αναφέρεται στη συνέχεια και περιγράφει με 
παραστατικό και γλαφυρό τρόπο, την εξαιρετική φι-
λοξενία που του πρόσφερε ο Λυκούργος στο πατρικό 
του σπίτι, κατά την παραμονή του στις Λεύκες (τότε ο 
Λυκούργος ζούσε στο ίδιο σπίτι με τους ηλικιωμένους 
πια γονείς του, τον πατέρα του μπαρμπ’- Αντώνη το 
φούρναρη και τη μητέρα του θεια-Χρυσούλα, καθώς 
και με τη μικρότερη αδελφή του). Η περιγραφή από τον 
Αντώνη της φιλοξενίας που έτυχε από την οικογένεια 
του Λυκούργου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
της Λευκιανής φιλοξενίας, που ήταν βέβαια ανάλογη 
και με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκό-
ταν το κάθε σπιτικό.

(συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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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)

ΜΑΡΑΘΙ στον κάµπο πίσω από το 
ξενοδοχείο, πωλείται έκταση 8,5 
στρέµµατα. Περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλ. 6940 860 673

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 90 µ2. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6973 
599 308

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται χώρος 1ου 
ορόφου, 90 τ.µ. κατάλληλος για 
κατοικία ή για επαγγελµατική στέγη, 
3/χωρο, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, 
πρόσοψη στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους. Τηλ. 6944 509 664

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται δωµάτιο 
για ένα άτοµο, µε w.c., κουζίνα, και 
wifi , κοντά στο δηµαρχείο για όλο το 
χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει για 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή µικρή οικία 

επιπλωµένη για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
459 7679

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
-  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται, από 
µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για 
εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 27990

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

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

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 
6977 082 425. Ώρες επικοινωνίας, 
14:00 - 19:00

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

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

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€

Έκφραση συλλυπητηρίων
Το Δ.Σ. του εξωραϊστικού συλλόγου Μώλου-Μαρμάρων ο “Άγιος Νικόλαος” αναγγέλλει με βαθειά θλί-

ψη την απώλεια του επί 23 έτη αγωνιστή Προέδρου του Ιωάννη Κληρονόμου. Προς την οικογένειά του 
εκλιπόντος εκφράζονται τα συλλυπητήρια όλων των  μελών του συλλόγου. Εις μνήμη του θα ενισχυθεί το 
εκκλησιαστικό Γηροκομείο Πάρου.

Οι φυλές των 
πολιτικών

Σε μια σκηνή ελληνικής ταινίας εποχής του ’60, 
η γνωστή και πολυπαιγμένη από τις τηλεοράσεις 
ταινία «Ζητείται ψεύτης», στην οποία τους βασι-
κούς πρωταγωνιστικούς ρόλους κράτησαν οι Ντί-
νος Ηλιόπουλος ως Θοδωράκης ο ψεύτης και ο 
Παντελής Ζερβός ως βουλευτής του κυβερνώντος 
κόμματος και εκκολαπτόμενος υπουργός σε επόμε-
νο ανασχηματισμό.

Η, εν λόγω σκηνή, διαδραματίζεται σε ένα λεω-
φορείο αστικής γραμμής όπου ένας πολίτης και ο 
βουλευτής διαπληκτίζονται έντονα και ακολουθεί 
ένας επικός καβγάς μεταξύ τους. Σκηνές απείρου 
κάλλους, ακολουθούν. Αυτό όμως που δεν περ-
νά απαρατήρητο, είναι ότι για πρώτη φορά, λόγω 
ανάγκης του σεναρίου και μοναδική βλέπουμε έναν 
βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου να κυκλο-
φορεί μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο, χωρίς τους 
φύλακες-συνοδούς και γραμματείς και μάλιστα 
όρθιος, λόγω πολυκοσμίας, να κρατιέται από τις 
χειρολαβές για να μην πέσει.

Μια εικόνα πρωτόγνωρη και αρκετά μακριά 
από σύγχρονη πραγματικότητα κυκλοφορίας των 
«πατέρων του έθνους μας» με πολυτελή, πολλών 
κυβικών αυτοκίνητα, με οδηγούς και πλαισιωμέ-
νοι από πλειάδα μετακλητών υπαλλήλων. Το μόνο 
κοινό μεταξύ της τότε εικόνας και της σημερινής 
στα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας, είναι ο 
«τσαμπουκάς» που γίνεται και σήμερα μεταξύ των 
μασκομάχων και μασκολατρών. Ο συνωστισμός 
στα λεωφορεία και τότε και τώρα ανάβει τα αίμα-
τα και το βρισίδι ακόμη και το ξύλο πάνε σύννεφο. 

Φαντάζεστε να υπήρχε τότε το σημερινό διαδίκτυο 
και να αποθανάτιζε μια πραγματική σκηνή βουλευ-
τή σε αστική γραμμή, πόσο viral θα γινόταν. Για το 
σήμερα, ούτε λόγος. Κάποιοι δεν έχουν μπει ποτέ 
στη ζωή τους σε μέσα μαζικής μεταφοράς και δυ-
στυχώς έχουν και άποψη για την για τη λειτουργία 
τους. Tragic, όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση!

Δυστυχώς σήμερα «ψωνίζουμε» πολιτικούς από 
το πανέρι και όχι από τη βιτρίνα! Στις φυλές των 
πολιτικών μας συγκαταλέγονται πολιτικοί κυνηγοί 
επαγγελματικής αποκατάστασης, επαγγελματίες 
πολιτικοί, κληρονόμοι πολιτικών προσώπων που 
ανακυκλώνουν ξεπερασμένα συνθήματα και συ-
νταγές. Σε διαφορετικά κόμματα αλλά με την ίδια 
πολιτική κουλτούρα και κοινό πολιτικό κώδικα. Το 
βόλεμα των ίδιων και των πέριξ αυτών. Όσον αφο-
ρά για το έργο τους, σε αττική διάλεκτο «τα παιδία 
παίζει» εντός των θεσμικών οργάνων.

Υπάρχουν, όμως και πολιτικοί που έχουν ως στό-
χο και όραμα, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

Υπάρχουν πολιτικοί που θέλουν να «μιλάνε» με 
την ιστορία και όχι με τις τηλεοράσεις και το δικό 
τους ακροατήριο. Υπάρχουν πολιτικοί με ήθος, που 
λειτουργούν με γνώμονα την κοινή λογική, που 
έχουν επαφή με την πραγματικότητα, που λένε την 
αλήθεια όσο σκληρή κι αν είναι, και που δεν έχουν 
το ψέμα, ψωμοτύρι!

Υπάρχουν πολιτικοί, με ξεκάθαρα πόθεν έσχες 
και αξιοπρέπεια, μέχρι και την αποστρατεία τους 
και δεν δέχονται «μύγα στο σπαθί τους» αν αυτή 
απειλείται από θέματα διαφθοράς, διαπλοκής, δια-
σπάθισης δημόσιου χρήματος.

Το καθήκον υπεράσπισης της κοινωνίας θα πρέ-
πει να είναι για τον πολιτικό, η ουσία της ύπαρξης 
του. Αν διαφωνεί με τις αποφάσεις του κόμματος 
του, αντί να περιδινείται σε άλλους κομματικούς 
σχηματισμούς, για να επιβιώσει πολιτικά, είναι πο-
λιτικά πιο «αντρίκιο» να παραιτείται. Οι πολιτικές 
κωλοτούμπες, βλάπτουν σοβαρά την εικόνα του και 
θαμπώνουν την υστεροφημία του!

πολιτικό
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Σεισμοί, λοιμοί και 
καταποντισμοί 

στην Πάρο
198 π.Χ. Έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, 

που περιγράφει ο γεωγράφος Στράβων.

188 π.Χ. Επιδημία πανώλης στην Πάρο και στα άλλα 

νησιά των Κυκλάδων σύμφωνα με επιγραφή της Τήνου 

όπου αναγράφεται ότι η νόσος προσέβαλε «άπαντας 

τους νησιώτας». Λόγω της ενσκηψάσης πανώλης η 

Πάρος αναγκάζεται να συνάψει δάνειο χρηματικό από 

την πόλη Αλλαρία της Κρήτης, για να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες που είχαν προκύψει από την επιδημία. Τους 

νησιώτες ασθενείς θεράπευσε, κατά μαρτυρία επιγρα-

φική, ο δημόσιος ιατρός από τη Μίλητο Απολλώνιος 

του Ιεροκλέους.

21 Ιουλίου 365 Καταστρεπτικοί σεισμοί στις Κυ-

κλάδες επί αυτοκράτορος Ουαλεντινιανού. Η Πάρος, 

όπως και όλα τα νησιά των Κυκλάδων, «επλήγη φρι-

κτώς εκ των καταποντισμών και των θαλασσίων ρευ-

μάτων καλυψάντων αυτήν, καταστρέψαντες χωρία και 

μνημεία» (πληροφορία του ιστορικού Ευαγρίου, Εκκλη-

σιαστική Ιστορία Β’ 14). Ίσως τότε καταποντίσθηκαν 

και οι αρχαίες πόλεις Υρία, στα ανατολικά του νησιού 

και η Άβυσσος στα νότια. Ακολούθησαν και άλλοι κα-

ταστρεπτικοί σεισμοί κατά τα έτη 397, 408, 417, 418, 

422, 423 και 438 όπως αναφέρουν οι πηγές, όπου 

αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος και ο Θεοδόσιος ο Β’. 

Και όχι μόνον οι Κυκλάδες υπέστησαν τις συνέπειες 

του μεγαλύτερου, εξ όσων είδε η βυζαντινή χιλιετία, 

σεισμού αλλά και όλος ο ελληνικός χώρος: «Του Σκυθι-

κού πολέμου –γράφει ο Ευάγριος- συνισταμένου προς 

τους εώους Ρωμαίους ή τε Θρακία γη και ο Ελλήσπο-

ντος εσείσθη και η Ιωνία και αι καλούμεναι Κυκλάδες 

νήσοι».

558 Φοβερός λοιμός ενέσκυψε στις Κυκλάδες, επί 

αυτοκράτορος Ιουστινιανού και κατά τον Προκόπιο 

«μυριάδες μυριάδων ες Άδου κατήλθον» σε όλη την 

αυτοκρατορία. Τον λοιμό μνημονεύουν οι ιστορικοί 

Πασχάλης, Μαλάλας, Γλύκας, Κεδρηνός, Θεοφάνης 

κ.α.

726 Μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης 

που είχε επιπτώσεις στην οικονομία των Κυκλάδων κα-

θώς και καταστροφές σε οικήματα και ναούς. Τεράστι-

ες ποσότητες κισσήρεως (ελαφρόπετρας) κάλυψαν τις 

Κυκλάδες και έφθασαν μέχρι τη Λέσβο και τη Μικρά 

Ασία.

1457 Μεγάλη έκρηξη στην Παλαιά Καμένη της Θή-

ρας συγκλονίζει τις Κυκλάδες. 

29 Μαΐου 1508 Μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός 

στις Κυκλάδες με επίκεντρο προφανώς την Κρήτη. Ο 

σεισμός «έσεισεν ολόκληρον το Αιγαίο, κυρίως δε την 

περιοχήν των Κυκλάδων, τας ανατολικάςακτάς της 

Ευβοίας και την τάφρον της Φρυγίας». Καταρρέει ο 

τρούλος της Εκατονταπυλιανής. 

1647 Επιδημία πανώλης στις Κυκλάδες. Στα 1648 

(9 Απρ.) ο βικάριος Σίφνου Μάρκος Πόλλα έγραφε: 

«Τον περασμένο χρόνο είχαμε επί έξι συνεχώς μήνες 

πανούκλα, φέτος δε υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων, 

τόση μάλιστα που όλος σχεδόν ο κόσμος πεθαίνει από 

την πείνα». Τον ίδιο χρόνο στις Κυκλάδες ενσκήπτει 

λιμός λόγω ανομβρίας.

1699 Επιδημία ευλογιάς ενσήπτει στην Πάρο, όπου 

πολλά παιδιά βρήκαν τον θάνατον. Επίσης, επιδημία 

πανώλης ενσκήπτει κατά το διάστημα 1696-1703.

29 Οκτωβρίου 1729 Επιδημία πανώλης θερίζει 

πολλούς και τα παιδιά στην Πάρο από 12 χρονών και 

κάτω, όπως σημειώνει σε ενθύμηση του στην Παροικιά 

ο Αντώνης Μαυρομμάτης.

12 Νοεμβρίου 1732 Του Χρυσοστόμου το βρά-

δυ ημέρα Δευτέρα. Έκαμε νερό τόσο πολύ και ήλθε ο 

ποταμός από το «Καινούργιο Πηγάδι» και γέμισαν όλα 

τα σπίτια από την Αγία Τριάδα και κάτω, όπου εκινδύ-

νεψαν να πνιγούν και άνθρωποι μέσα στα σπίτια αν 

ήθελε είναι ακόμη τρεις ώρες της νυκτός. Τόσον πολύ 

ήταν όπου επήρε βουτζά γεμάτα από τα μαγαζά και τα 

επήγε στη θάλασσα, το όμοιον έκαμε και από τον πο-

ταμό έως την «Κάτω Πόρτα», εγέμισαν όλα τα σπίτια. 

9 Δεκεμβρίου 1733 Μεγάλος καταστρεπτικός 

σεισμός στον ελληνικό χώρο και σε άλλα μέρη, «πα-

γκόσμιος» όπως αναφέρει στην συγκλονιστική ενθύ-

μηση του ο Αντώνης Μαυρομμάτης, γραμμένη στην 

Παροικιά. Στην Πάρο ο σεισμός επέφερε καταστροφές 

σε κτήρια, ανάμεσα στα οποία ο ναός της Εκατοντα-

πυλιανής, του οποίου τα κωδωνοστάσια κατέπεσαν, 

καθώς και άλλοι τοίχοι, όπως φάνηκαν μετά την επι-

σκευή τους, όταν είχαν τοποθετήσει ολόκληρους τοί-

χους επενδύσεως, όπως είχε γίνει στην πρόσοψη του 

ναού και ογκώδη εσωτερικά υποστηρίγματα, τα οποία 

πολύ τον είχαν παραμορφώσει. Μετά την αναπαλαίω-

ση του παλαιοχριστιανικού τούτου ναού (1960-1963) 

όλες αυτές οι προσθήκες έφυγαν. Η ενθύμηση του 

Μαυρομμάτη έχει ως εξής: «1733 Δεκεμβρίου 9, ημέ-

ρα Κυριακή βασιλεύοντος του ηλίου έκαμε σεισμός 

μέγας και σε μισή ώρα ήλθεν και δεύτερος και εμα-

ζώκτικεν όλος ο κόσμος στην Καταπολιανή από το 

φόβο, άνδρες, γυναίκες και παιδιά και έκαμαν δέησιν 

και τα μεσάνυκτα πάλε έκαμεν άλλος ωσάν και τον 

πρώτον δυνατός και περασώντας τρεις ημέρες την 

ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος ημέρα Τετάρτη λέγουσι 

πως έκαμε πάλε, όμως άλλοι τον εκατάλαβαν, άλλοι 

δεν τον εκατάλαβαν. Όμως τα μεσάνυκτα, περασμένη 

ημέρα του Αγίου οπού εξημέρωνε Πέμπτη έκαμε τόσο 

μέγας οπού έπεσαν τα καμπαναριά της Καταπολιανής 

τα βορνά και σηκώθηκαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά 

και πήγαν στην Καταπολιανή κλαίοντας και όντας μα-

ζωμένος όλος ο κόσμος μέσα εις την εκκλησίαν και 

κάναν δέησες με κλάματα, ήλθεν και δεύτερος και ο 

κόσμος από τον φόβον άλλοι εδράμαν και αγκαλιά-

σαν την Παναγία και άλλοι τις άλλες εικόνες. Όμως 

δεν ημπορώ να γράφω τι θρήνος εγίνηκενετότες μέσα 

στην Παναγίαν. Και από τότες λέγουν πως κάνει νύκτα, 

όμως άλλοι τον καταλαβαίνουν, άλλοι δεν τον κατα-

λαβαίνουν και λέγουσι πως αυτή η πρώτη ήτονπαγκό-

σμιη και χαλάσαν πολύ κόσμο και χώρες ως καθώς 

και η Σίφουνο και άλλα νησιά».

25 Μαρτίου 1815 Επιδημία πανώλης στον Δρα-

γουλά. «Έφυγε όλο το χωριό και δεν απόμεινε κανείς, 

ομοίως το χωριό ημάρτησε μοναχό και ο Θεός να βο-

ηθήσει. Γεώργιος Κληρονόμος» (ενθύμηση σε λειτουρ-

γικό βιβλίο ναού των Μαρμάρων).

15 Μαρτίου 1823 Επιδημία πανώλης στη Πάρο. 

Στέλνει στον τάφο 280 Παροικιώτες και στον Δρα-

γουλά 8 (ενθύμηση γραμμένη στον «Συναξαριστή» του 

Αγίου Νικοδήμου, βιβλιοθήκη Μονής Λογγοβάρδας). 

Το ίδιο έτος δυο χιλιάδες κάτοικοι στην Κέα, αποδεκα-

τίσθηκαν εκ της επιδημίας της πανώλους, προκληθεί-

σης εξ αιτίας της συγκεντρώσεως εν τη μικρά ταύτη 

νήσω χιλιάδων αιχμαλώτων Τούρκων ως και ελλήνων 

προσφύγων. Επίσης και στη Τήνο αναφέρεται επιδη-

μία πανώλης ένεκα της οποίας και λόγω του μεγάλου 

αριθμού των αρρώστων, στην Ερμούπολη στη Σύρου 

ιδρύεται νοσοκομείο.

22 Ιουλίου 1824 Στην Παροικιά γίνεται δοξολογία 

για την παρέλευση της πανώλης.

9 Ιουλίου 

1920-30 Ελονοσία μαστίζει την Πάρο.

1956 Μεγάλος σεισμός 7,5 ρίχτερ και διάρκειας 1,5 

λεπτού, που τράνταξε τα νησιά των Κυκλάδων. Κατα-

γράφηκε ως μεγαλύτερος σεισμός του 20ου αιώνα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και τα θύματα ήταν 53 νεκροί 

και 100 τραυματίες, όλα από την Σαντορίνη. Τσουνά-

μι εκδηλώθηκε, αλλά φρεναρίστηκε από τους όγκους 

των νησιών. Στην Πάρο η θάλασσα βγήκε στη στεριά 

και οι κάτοικοι μάζευαν ψάρια και χταπόδια!

2003 Καταστροφική πλημμύρα στην Πάρο και στις 

Κυκλάδες.

ΠΗΓΗ: Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της 

Πάρου

Πάρος

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Ερώτηση 
πολίτη για την 
τουριστική 
πολιτική

Ο κ. Κώστας Ανδρέου με καταγωγή από την Πάρο 

που ασχολείται με τις οικογενειακές τουριστικές επιχει-

ρήσεις του στο νησί, με αφορμή μία ανακοίνωση που 

είχε η εταιρία συμβούλων του δήμου για τη συμμετοχή 

του (δήμος) σε παρουσιάσεις και ραντεβού μέσα από 

τη δική του πλατφόρμα - ιστοσελίδα στη διάρκεια της 

έκθεσης «WTM Virtual 2020», έστειλε επιστολή προς 

τον κ. Κωβαίο.

Στην επιστολή του ο κ. Ανδρέου σημειώνει ότι παρα-

κολούθησε την ομιλία του κ. Κωβαίου για τον τουρισμό 

(που πραγματοποιήθηκε με την εταιρεία των συμβού-

λων) και μετά από δημοσίευμα που είδε σε ηλεκτρονι-

κή σελίδα, ρωτάει τα παρακάτω:

«Το άρθρο αυτό σε προτρέπει να μπεις στην ιστοσε-
λίδα της εταιρίας συμβούλων του Δήμου όπου θα δει 
κανείς πως αναφέρει ξεκάθαρα για online meetings 
και presentations που θα γίνονται στην ίδια ιστοσε-
λίδα ΚΑΙ για τον ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (μαζί με τους Δή-
μους Μήλου, Τήνου, Αμοργού κλπ) στη διάρκεια της 
έκθεσης WTM Virtual 2020 και κάνει και χρήση και 
του επίσημου λογοτύπου της έκθεσης. Έχω ξεχωρίσει 
και σας επισυνάπτω κάποια κομμάτια της ιστοσελίδας 
και μαρκάρω με κόκκινα τα αντίστοιχα σημεία. Όμως 
σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει επίσημα η 
έκθεση, για να κάνει κανείς συναντήσεις με bloggers, 
journalists, professionals πρέπει να είσαι εκθέτης και 
να κάνει χρήση της πλατφόρμας της έκθεσης https://
london.wtm.com/ 

Ωστόσο αν μπει κανείς στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟ-
ΣΕΛΙΔΑ της έκθεσης και πληκτρολογήσει πάνω 
δεξιά στην αναζήτηση στα Αγγλικά οτιδήποτε 
σχετικά με την Πάρο, τον Δήμο, ή την εταιρία 
Συμβούλων δεν θα βγει ΤΙΠΟΤΑ σχετικό! Έλεγξα 
όλους τους Έλληνες εκθέτες δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ 
ο Δήμος Πάρου. Σας παρακαλώ να αφιερώσετε όλοι 
λίγο χρόνο και να το ψάξετε. Αντιθέτως αν βάλετε 
στην αναζήτηση άλλα νησιά όπως Naxos, Sifnos, εμ-
φανίζονται οι Δήμοι κανονικά ως εκθέτες! 

Απευθύνθηκα μάλιστα στην υπεύθυνη της WTM, κ. 
Kate Ocampo που είδε τα links και μου απάντησε 
πως δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για το 
project αυτό με την εταιρία του Δήμου. Μου τό-
νισε ότι η έκθεση κάνει όλα τα ραντεβού στο επίσημο 
website της και όχι σε προγράμματα ή ιστοσελίδες 
τρίτων και πως θα το δει προσεκτικά με το νομικό 
και εμπορικό τμήμα των διοργανωτών της έκθεσης. 
Επίσης, μου επιβεβαίωσε πως ο μόνος τρόπος για να 

κάνει κανείς ραντεβού με journalists and bloggers 
or/and travel agents during the Virtual WTM 2020 
(όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας), θα 
πρέπει να είναι κανείς εκθέτης. 

Κύριε Δήμαρχε θα ήθελα να μου απαντήσετε στα 
δύο ερωτήματα που ακολουθούν: 

1. Ποια είναι η επίσημη συνεργασία του Δήμου Πά-
ρου με την έκθεση WTM 2020 Virtual είτε απευθείας, 
είτε μέσω της εταιρίας συμβούλων σας ώστε να κά-
νετε ραντεβού με επαγγελματίες, bloggers και δημο-
σιογράφους; 

2. Έχετε κάποιο έγγραφο/συμφωνία/σύμβασηπου 
να αποδεικνύει τη συνεργασία και τη συμμετοχή του 
Δήμου -όπως λέει η εταιρία συμβούλων σας- στην 
έκθεση και που να σας επιτρέπει την πραγματοποίη-
ση ραντεβού και παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας και όχι στην ιστοσελίδα των διοργανωτών 
την έκθεσης; 

Κοινοποιώ το email μου και σε τοπικά Μέσα του 
νησιού στην περίπτωση που θέλουν να αναδείξουν το 
θέμα καθώς ξέρω πως προβληματίζει αρκετούς συ-
ναδέλφους μου. Επίσης, γνωστοποιώ το email και σε 
μία ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκα στο internet 
από εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης κ Αθανάσιο Μα-
ρινόπουλο, ωστόσο αν έχω κάνει λάθος παρακαλώ να 
το προωθήσετε εσείς αν έχετε την καλοσύνη στα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε καιρό πανδημίας και καραντίνας που πολλά 
πράγματα δεν μπορούμε να τα εξακριβώσουμε ιδίοις 
όμμασι, θεωρώ πως είναι ευθύνη όλων μας να ελέγ-
χουμε την αξιοπιστία και εγκυρότητα των δράσεων 
του Δήμου που χρηματοδοτούνται από τις εισφορές 
των κατοίκων και επιχειρήσεων με βάση τα πενιχρά 
οικονομικά τους».

Τα περίεργα…

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον κ. Κ. Ανδρέου 
το πρωί της 9ης Νοεμβρίου διαπιστώθηκε ότι εξαφανί-
στηκαν όλες οι αναφορές και τα λογότυπα της έκθεσης 
WTM Virtual 2020!

Ο κ. Ανδρέου στη νέα του ενημέρωση σημειώνει: 
«Τι σημαίνει ακριβώς αυτό κύριε Δήμαρχε; Συμμε-

τέχει ο Δήμος σε δράση που δεν είχε ελεγχθεί η 
εγκυρότητα της και χρησιμοποιούνταν τα λογό-
τυπα και το όνομα της έκθεσης WTM χωρίς να 
έχει πάρει την έγκριση των διοργανωτών της 
έκθεσης και χωρίς να έχουν κάποια επίσημη συ-
νεργασία; ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗ-
ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ; 

Συμμετέχετε σε δράση που μέχρι σήμερα ισχυριζό-
ταν πως έκανε ραντεβού στη WTM Virtual μέσα από 
τη δική της πλατφόρμα και ξαφνικά φαίνεται πως 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ; Κύριε Δήμαρχε παρακαλούμε θερ-
μά να μας δώσετε εξηγήσεις γιατί αν όντως συμβαίνει 
αυτό η συμμετοχή του Δήμου σε μία τέτοια δράση 
εκθέτει ανεπανόρθωτα τον προορισμό και εμάς τους 
επαγγελματίες του νησιού! (…)».

Κωνσταντίνος 
Β. Αργουζής 
(1904-1943)

Στις 30 Ιουλίου 1943 στο λιμάνι της Παροικιάς 
και συγκεκριμένα στο μέσα μέρος της προβλή-
τας «Βίντζι», ήταν αραγμένο το πετρελαιοκίνητο 
εμπορικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος», του εμπορο-
πλοιάρχου Κωνσταντή Αργουζή. 

Την ημέρα εκείνη, ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε 
να το ακινητοποιήσει βγάζοντας τη μηχανή για 
να μην καταστραφεί σε περίπτωση βομβαρδι-
σμού. Ζήτησε λοιπόν τη βοήθεια του Χαρίλαου 
Τεμπονέρα, μηχανικού του εμπορικού ναυτικού, 
συζύγου της πρώτης του ξαδέλφης Αγγελικής, 
καθώς και του καραβομαραγκού Γιώργου Πισκε-
ντζή. Το πρωί αυτής της ημέρας οι τρεις άντρες 
λύνουν τη μηχανή και τη βγάζουν στη στεριά για 
να την σώσουν και έμενε μόνο η προπέλα. Κατά 
τις πέντε το απόγευμα, ενώ ο καπετάνιος και ο 
μηχανικός προσπαθούσαν να τη βγάλουν, έγινε 
το κακό. Τέσσερα αγγλικά αεροπλάνα, παρουσι-
άζονται από το πουθενά και άρχιζαν να κτυπούν 
με ρουκέτες και μυδραλιοβόλα το λιμάνι μας. 
Την ώρα της επίθεσης ο καπετάνιος Κωνσταντής 
Αργουζής και ο μηχανικός Χαρίλαος Τεμπονέρας, 
βρισκόντουσαν στο «ταμπούκιο» της μηχανής και 
μια ρουκέτα έπληξε καίρια την πρύμη του σκά-
φους. Οι δύο άντρες χτυπήθηκαν και άφησαν 
την τελευταία τους πνοή μέσα στο σκάφος, που 
σε λίγη ώρα έγειρε και βυθίστηκε. Ο καραβομα-
ραγκός Γιώργος Πισκεντζής που βρισκόταν στην 
προβλήτα τραυματίστηκε βαριά και σώθηκε μετά 
από πολύμηνη θεραπεία. 

Την ώρα που τα δύο φέρετρα περνούσαν έξω 
από το δημοτικό σχολείο προς το κοιμητήριο, 
μια ολιγάριθμη φρουρά Ιταλών στρατιωτών είχε 
παραταχθεί και παρουσίαζε όπλα, αποδίδοντας 
τιμές στους δυο αδικοχαμένους συμπολίτες μας.

Ήταν οι πρώτοι νεκροί στο νησί μας. Ο εμπορο-
πλοίαρχος Κωνσταντής Αργουζής ήταν 39 ετών. 
Άφησε χήρα την γυναίκα του Μαργαρίτα που κυ-
οφορούσε το δεύτερο παιδί τους και ορφανό τον 
γιο τους Βασίλη. Έξι μήνες μετά τον τραγικό χαμό 
του συζύγου της, έφερε στον κόσμο το δεύτερο 
παιδί τους, δίνοντας του το όνομα του πατέρα 
του, Κωνσταντίνος.

ΠΗΓΗ: «Αναμνήσεις ενός Παριανού» του Παν. 
Πατέλλη

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικηφόρου 
Κυπραίου», έως την οδό «Ειρήνης Βαρούχα - Χρι-
στοδουλοπούλου».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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10 χρόνια 
φυλάκιση για 
κακοποίηση 
ζώων

Αυστηρότερες ποινές για την κακομεταχείριση των 
ζώων προβλέπει τροπολογία που συνυπογράφουν οι 
υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, και η οποία κατατέθηκε στο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για την προστασία των ζώων, με τη ρύθμιση τρο-
ποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
επανακαθορίζονται (κατά βάση αυστηροποιούνται) οι 
ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της σχετικής 
περί μεταχείρισης ζώων νομοθεσίας. Όπως αναφέρε-
ται στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, μεταξύ άλλων:

α. Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη κατ’ 
ανώτατο όριο, σε όποιον φονεύει ή βασανίζει ζώα κα-
θώς και με χρηματική ποινή μέχρι 500 ημερήσιες μο-
νάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από 50 έως 100 
ευρώ έκαστη. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποι-
νή από 5.000 έως 15.000 ευρώ).

β. Επανακαθορίζεται η χρηματική ποινή, που επιβάλ-
λεται στους παραβάτες των διατάξεων σχετικά με τη 
μεταχείριση ζώων και ζώων συντροφιάς (εγκατάλειψη, 
εισαγωγή, εμπορία, αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων 
σκύλων και συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκ-
θέσεις, κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση, ευθανασία 
κ.λπ.). Η εν λόγω χρηματική ποινή ορίζεται μέχρι 360 
ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από 
10 ως 50) ευρώ κάθε μία, αντί από 5.000 έως 15.000 
ευρώ που ισχύει σήμερα, πέραν της ποινής φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός έτους που ήδη προβλέπεται.

γ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την αφαί-
ρεση οριστικά των ζώων από τους παραβάτες της 
σχετικής για την προστασία αυτών νομοθεσίας και 
προβλέπεται ότι, προσωρινή αφαίρεση του ζώου 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον o ύποπτος ή ο κατη-
γορούμενος για τη μη διασφάλιση συνθηκών ευζωίας 
ή την κακοποίηση του κατοικιδίου του δηλώσει ότι, 
αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης της υγείας 
του ζώου, την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωση 
αυτού. Σε περίπτωση μη καταβολής των απαιτούμε-
νων κατά τα ανωτέρω ποσών, η προσωρινή αφαίρεση 
του ζώου μετατρέπεται σε οριστική.

δ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των εσό-
δων των δήμων από τα προβλεπόμενα πρόστιμα που 
επιβάλλονται στους παραβάτες της κείμενης νομοθε-
σίας περί ζώων συντροφιάς.

Απόψεις - Ειδήσεις

Άνοια και 
φροντιστές: 
Παραμελημένη 
σχέση

Είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό στη γενικότερη ια-
τρική πρακτική το γεγονός της ιδιαίτερης σχέσης του 
ιατρού (θεραπευτή) και του ασθενή (θεραπευόμενου). 
Το τρίπτυχο διάγνωση-αντιμετώπιση-θεραπεία αναφέ-
ρεται τις περισσότερες φορές αποκλειστικά και μόνο 
στον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος συνήθως έχει και το 
αντίστοιχο αίτημα. Στο πλαίσιο της ψυχιατρικής αρκε-
τές φορές καθίσταται εντελώς απαραίτητη η συνερ-
γασία ενός τρίτου προσώπου, συνήθως συγγενικού. Η 
πιο συνηθισμένη περίπτωση, που αφορά τη διάγνωση 
και συνάμα την αντιμετώπιση είναι αυτή των ψυχωτι-
κών καταστάσεων.

Υπάρχει όμως και μια πολύ συχνή κατάσταση, στην 
οποία η παρουσία και η αρωγή ενός άλλου ατόμου 
είναι εξόχως σημαντική. Πρόκειται για την άνοια 
των ηλικιωμένων ατόμων. Τα άτομα που φροντίζουν 
αυτούς τους ασθενείς χαρακτηρίζονται με τον όρο 
«φροντιστές» (μετάφραση του αγγλικού όρου care 
givers). Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 
συγγενικά πρόσωπα των ανοϊκών ατόμων (σύζυγοι, 
τέκνα, αδέρφια). Ο φροντιστής βοηθά σε καθημερινή 
βάση τον ασθενή με άνοια, ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατά το δυνατόν ανεξάρτητη διαβίωσή του. Η άνοια 
είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έκπτωση 
πολλαπλών γνωστικών λειτουργιών, όπως η μνήμη, η 
μάθηση, ο λόγος, ο προσανατολισμός, η συγκέντρω-
ση, η κρίση και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
Πολλές φορές ο όρος «άνοια» ταυτίζεται με τη νόσο 
του Alzheimer. Πρέπει να τονιστεί ότι η νόσος του 
Alzheimer αποτελεί είδος άνοιας και μάλιστα το πιο 
συχνό (50-60%). Η δεύτερη πιο συχνή άνοια είναι η 
«αγγειακή» (15-30%), που έχει ως κύριο προδιαθεσικό 
παράγοντα την υπέρταση. Σήμερα στη χώρα μας υπάρ-
χουν περίπου 150.000 ανοϊκοί ασθενείς. 

Εκτός από τις γνωστικές λειτουργίες που επηρεά-
ζονται, πολύ συχνή είναι και η μεταβολή του τρόπου 
συμπεριφοράς του ασθενούς. Σε ορισμένες περιπτώ-

σεις είναι δυνατό να εμφανιστεί συμπτωματολογία πα-
ραληρητικών πεποιθήσεων, όπως ότι οι άλλοι κλέβουν 
τον ασθενή, ότι η οικογένεια θα τον εγκαταλείψει, ότι 
ο/η σύζυγος τον/την απατά ή ότι κάποιοι ξένοι ζουν 
μέσα στο σπίτι. Η πιο πάνω συμπτωματολογία έχει ως 
αποτέλεσμα σαφή αλλαγή της προσωπικότητας, ευε-
ρεθιστότητα, καχυποψία και διαταραχή της σχέσης με 
τα κοντινά πρόσωπα. Απόρροια αυτής της κατάστασης 
είναι οι «φροντιστές» να υφίστανται έντονη ψυχολογι-
κή επιβάρυνση, που ευοδώνεται από την αλλαγή της 
σχέσης με τον ασθενή, τη διαταραχή της επικοινωνίας 
και τον περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων 
και του ελεύθερου χρόνου.  Επιπρόσθετες καταστάσεις 
όπως η επιθετικότητα, η άσκοπη περιπλάνηση, η δια-
ταραχή του ύπνου και κάποιες τυχόν εξαρτήσεις είναι 
δυνατό να οδηγήσουν τους φροντιστές σε αναζήτηση 
άλλου είδους βοήθειας, όπως νοσηλεία ή εγκατάστα-
ση σε οίκο ευγηρίας. Ιδιαίτερα ψυχοφθόρο είναι το 
διαρκές αίσθημα άγχους, η «έγνοια» για τον ασθενή, 
την ασφάλειά του και τα πιθανά καθημερινά απρόοπτα. 
Η ψυχολογική επιβάρυνση των συγγενών-φροντιστών 
έχει ως αποτέλεσμα η επίπτωση της κατάθλιψης σε 
αυτούς να είναι σημαντικά αυξημένη (14-47%). 

Η ορθότερη αντιμετώπιση είναι ασφαλώς η έγκαι-
ρη προσφυγή στον ειδικό, καθώς με τη χορήγηση της 
κατάλληλης αγωγής επιτυγχάνεται αφενός η βραδύ-
τερη εξέλιξη της άνοιας και αφετέρου ο έλεγχος της 
παραληρητικής ή επιθετικής συμπτωματολογίας. Τα-
κτικές από τους συγγενείς-φροντιστές που δυνητικά 
μπορούν να είναι ωφέλιμες είναι η προσαρμογή στους 
ρυθμούς του ασθενή, η μη εμμονή σε αυστηρή συμ-
μόρφωση, η ικανότητα αποδοχής της αλλαγής, η ανοχή 
στην προβληματική συμπεριφορά, ο σεβασμός των συ-
ναισθημάτων και η διαμόρφωση ενός συναισθηματικά 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Σε ψηφοφορία που διενήργησε κάποτε το περιοδικό  
Rolling Stone, ως καλύτερο Rock Album όλων των 
εποχών ψηφίστηκε το Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band των Beatles. Στο δίσκο αυτό υπάρχει το 
μελωδικότατο τραγούδι «With a little help of my 
friends» (με τη μικρή βοήθεια των φίλων μου). Στην 
περίπτωση των φροντιστών των ανοϊκών ασθενών, η 
δική μας μικρή βοήθεια γίνεται επαγωγικά τεράστια για 
τους ίδιους τους ασθενείς.

Αχιλλέας Οικονόμου 
Ψυχίατρος Κλιμακίου Τήνου Κινητής Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών 

Ψυχιάτρων Ελλάδα

Παράταση για 
«ΝΗΣΙδΑ»

Τροποποιείται η αρχική πρόσκληση υποβολής προ-
τάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδη-
μία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω 
του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος υπαγωγής στο πρό-
γραμμα «ΝΗΣΙδΑ», προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό ο 
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 
30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νό-
τιο Αιγαίο 2014-2020». Βάσει της αρχικής πρόσκλη-
σης, η δημόσια δαπάνη καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης 
ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, 
με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και 
μέγιστο τα 30.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των 
προτάσεων έληγε στις 23/11/2020. Ωστόσο η εμπει-
ρία από τα αντίστοιχα προγράμματα των άλλων Πε-
ριφερειών της χώρας, των οποίων ολοκληρώθηκε ο 
χρόνος υποβολής προτάσεων, έδειξε ότι το ενδιαφέ-
ρον, σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιο των 
διαθέσιμων πόρων, κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός 
όλων των προγραμμάτων των υπολοίπων Περιφερει-
ών, δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζήτησης. 
Έτσι, στη βάση της νέας, τροποποιημένης απόφασης, η 
δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης 

ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 
με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 ευρώ και 
μέγιστο τα 10.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο 
των 10.000 ευρώ, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδό-
τηση διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ, ενώ σε περί-
πτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 
ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 
2/12/2020 και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται 
αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων των 
δυνητικών δικαιούχων, ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιο-
κτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μα-
θητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγ-
γελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας 
ή επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέ-
χονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 
2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολό-
γου και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail: southaegean-
covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, 
αρμόδιο στέλεχος, Μαρία Πουρναρά.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν 
να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστή-
ριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, 
support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).
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Η παραπάνω Πράξη που συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Συνοχής, αφορά την ανάπτυξη και βελτίω-

ση των υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου. Το 

έργο θα υλοποιηθεί μέσω μίας ενιαίας εργολαβίας η 

οποία θα εκτελεστεί μέσω τριών υποέργων κατασκευ-

ής λόγω της διαφορετικής φύσης των εργασιών βάσει 

του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Το έργο περιλαμ-

βάνει και τα απαραίτητα υποέργα ΟΚΩ και αρχαιολο-

γίας (υποέργα 4 και 5).

Τι περιλαμβάνει το έργο

 Το πρώτο υποέργο (θα πραγματοποιηθεί σε τρεις 

φάσεις) αφορά στην κατασκευή της υποδομής για την 

παροχή των αεροναυτικών υπηρεσιών, ήτοι στα έργα 

κατασκευής

α) νέου κτιρίου αεροσταθμού (μη περιλαμβανομέ-

νων των χώρων που προορίζονται για εμπορικές χρή-

σεις και χρήσεις εστίασης) συνολικής έκτασης 12.117 

τ.μ. και μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού (σύστημα 

διαχείρισης αποσκευών, σύστημα οπτικών αγγελιών 

πτήσεων, σύστημα CUTE, λοιπός ηλεκτρονικός εξο-

πλισμός κλπ),

β) φυλακίου ασφαλείας 70τ.μ.,

γ) μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,

δ) διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (μη συμπε-

ριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης οχημάτων) 

και εσωτερικού υπηρεσιακού οδικού δικτύου του αε-

ροδρομίου,

ε) επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών 

κατά 90μ προς νότο και κατά 50μ. προς βορά, έτσι ώστε 

το δάπεδο να αποκτήσει διαστάσεις 340μ. X 130μ.  

από 200μ. X 130μ. σήμερα, υδραυλικών έργων απο-

στράγγισης και Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτοσήμανση 

κλπ) και

στ) επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης – απο-

γείωσης από 1400μ σε 1799μ, διαμόρφωσης ζωνών 

ασφαλείας και ζωνών RESA, εργασιών διαγράμμισης, 

σήμανσης και ασφάλισης, υδραυλικών έργων κι Η/Μ 

εργασιών.

Το 2ο υποέργο (αμιγούς δημόσιας χρηματοδότη-

σης καθώς αφορά άσκηση δημόσιας εξουσίας): φορά 

στην α) κατασκευή νέου πύργου ελέγχου (ΠΕΑ) επιφά-

νειας 159τ.μ. σε επαφή με το νέο κτίριο αεροσταθμού, 

μεταφορά υποδομών από τον υφιστάμενο στον νέο, 

μεταφορά σταθμού φωτοσήμανσης στο νέο κτίριο, 

αποξήλωση καμπίνας παλαιού πύργου ελέγχου και β) 

κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού 563 τ.μ.

Το 3ο υποέργο (εξ ολοκλήρου ίδιοι πόροι ΥΠΑ 

καθώς αφορά στην υποδομή εμπορικών χρήσεων και 

χρήσεων εστίασης): αφορά στην κατασκευή καταστη-

μάτων αφορολόγητων ειδών – κυλικείων - γραφείων 

εμπορικής χρήσης και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Το 4ο υποέργο αφορά σε αρχαιολογικές έρευνες 

κι εργασίες που ενδεχομένως θα απαιτηθούν και θα 

εκτελεστούν από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία 

με αυτεπιστασία.

Το 5ο υποέργο αφορά σε συνδέσεις ή/και αποκα-

ταστάσεις δικτύων ΟΚΩ.

Τι περιλαμβάνει

Το έργο όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει:

1. Νέο κτίριο αεροσταθμού 12.117 τ.μ.

2. Περιβάλλων χώρος αυτού κι εσωτερικό υπηρεσι-

ακό οδικό δίκτυο αεροδρομίου

3. Νέος πύργος ελέγχου 159 τ.μ.

4. Πυροσβεστικός σταθμός επιφάνειας 563 τ.μ.

5. Φυλάκιο ασφαλείας 70 τμ.

6. Μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μέ-

σης ημερήσιας παροχής λυμάτων 90,0 m3/d

7. Επεκτεινόμενο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών 

κατά 90μ προς νότο και κατά 50μ. προς βορρά

8. Επεκτεινόμενο διάδρομος προσαπογειώσεων από 

1400μ. σε 1799 μ. μετά των ζωνών ασφαλείας και 

Resa.

9. Υδραυλικά έργα προστασίας των πρανών της δυ-

τικής πλευράς.

10. Αρχαιολογική επίβλεψη εκσκαφών και τυχόν αρ-

χαιολογικές εργασίες κι έρευνες

11. Τις αναγκαίες συνδέσεις / μετατοπίσεις / αποκα-

ταστάσεις δικτύων ΟΚΩ

Χρονοδιάγραμμα - δαπάνη
Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται 

η 30/6/2021. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης 

ορίζεται η 31/12/2023 και η ανάληψη της νομικής 

δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματο-

ποιείται έως 30/06/2021.

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται στα 

46.365.267,99 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη της πράξης 

που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 43.014.842,03 ευρώ, 

ενώ τα υπόλοιπα 3.350.425,96 ευρώ, θα καλυφθούν 

από ιδιωτική συμμετοχή.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Ένταξη του έργου ανάπτυξης 
και βελτίωσης του νέου 
αεροδρομίου Πάρου
Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 10/11/2020 
υπογράφτηκε από τον ειδικό γραμματέα της διαχείρισης προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ και ΤΣ, Γεώργιο Ζερβό, η ένταξη της Πράξης: «Ανάπτυξη και βελτίωσης 
υποδομών του νέο αεροδρομίου Πάρου», στον Άξονα Μεταφορικές 
μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια Αεροναυτιλίας» του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Τοπικές ειδήσεις


