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κε Ευσταθιάδη μπορείτε να μας πείτε με δύο 
λόγια τι είναι η Βιώσιμη Κινητικότητα;

Σ.Ε.: Η Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελεί θεμελιώδες 
συστατικό για μία πόλη φιλική στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον. Ειδικότερα, η έννοια της Κινητικότητας 
συνδέεται με τη διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων 
για μετακίνηση των ιδίων, μεταφορά των εμπορευ-
μάτων και παροχή προσβασιμότητας σε όλους τους 
χρήστες (κατοίκους της περιοχής μελέτης). Επιπλέ-
ον, η Κινητικότητα θεωρείται Βιώσιμη, όταν σε αυτή 
συμμετέχουν με τρόπο ισορροπημένο όλες οι μορφές 
μετακίνησης και ειδικότερα οι βιώσιμες μορφές μετα-
κίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και η Δη-
μόσια Συγκοινωνία, σε συνδυασμό με την τροφοδοσία 
της πόλης και τη μεταφορά των αγαθών.

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι 
ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις 
μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη 
και η εφαρμογή του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα στοχεύει στη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων των μεταφορών, στη βελτίωση της προ-
σβασιμότητας των προσώπων και στην παροχή υψη-
λής ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυασμένων 
λύσεων και υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και 
αγαθών. Στην ουσία είναι η ολιστική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακινήσεων και 
μεταφορών της Παροικιάς.

Που στοχεύει γενικώς ο σχεδιασμός της Βιώ-
σιμης Κινητικότητας;

Σ.Ε.: Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) της Παροικιάς είναι ένα στρατηγικό σχέδιο 
το οποίο, βασιζόμενο στις υφιστάμενες πρακτικές 
σχεδιασμού, στις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της 
συμμετοχής και της αξιολόγησης, αποσκοπεί στην κά-
λυψη των αναγκών της κινητικότητας των ανθρώπων 
σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής στην πόλη και την περίμετρό της.

Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου, δίνεται προτεραιό-
τητα στην κατηγορία των ευάλωτων χρηστών (πεζοί, 

ηλικιωμένοι-παιδιά-κ.λπ., ποδηλάτες και χρήστες της 
οδού με ειδικές ανάγκες) ώστε να κινούνται με άνε-
ση και ασφάλεια σε ένα όμορφο, άνετο, ασφαλές και 
φιλικό περιβάλλον για να λειτουργήσει η περιοχή της 
Παροικίας ως πραγματικό κοινωνικό τοπίο που προ-
άγει την ανθρώπινη εμπειρία και τη βίωση με όλες 
τις αισθήσεις. Σκοπός είναι να υπάρχουν τοπία συνά-
ντησης και συνεργασίας, να δημιουργηθεί μια πόλη 
με γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, μια πόλη που εν-
σωματώνει, που συνδέει. Προϋποθέσεις της Αστικής 
Κινητικότητας είναι η απόλαυση, η ικανοποίηση και η 
ευχαρίστηση του μετακινούμενου χάρη σε όσα αντι-
λαμβάνεται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους 
που συναντά και από όσα θετικά στοιχεία θα πρέπει 
να χαρακτηρίζουν την ίδια τη μετακίνηση. Η βιώσιμη 
κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της 
πόλης.

Η ύπαρξη του κεντρικού λιμένα της Πάρου 
στο κέντρο της πόλης την οποία ουσιαστικά 
τη διχοτομεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποιο 
μπορεί να είναι το όραμα του Σχεδίου Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για την 
Παροικιά;

Σ.Ε.: Το Σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό 
μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την 
κινητικότητα στο σύνολο της περιοχής μελέτης, το 
οποίο καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μετα-
φοράς (δημόσια και ιδιωτικά, επιβατικές και εμπορευ-
ματικές, μηχανοκίνητα και μη), καθώς και τα πρότυπα 
συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη στάθμευση. 
Το κεντρικό λιμάνι, όπως και όλες οι υπόλοιπες δρα-
στηριότητες της Παροικιάς και του νησιού γενικότερα, 
λήφθηκαν υπόψη. 

Όμως, εκτός από την υφιστάμενη κατάσταση, λή-
φθηκαν υπόψη και τα ήδη προγραμματισμένα έργα 
όπως και ο μελλοντικός προγραμματισμός (εμπο-
ρικός λιμένας, νέο αεροδρόμιο, κ.λπ.). Στοιχεία και 
προτάσεις ανταλλάχθηκαν και με την υπό εκπόνηση 
μελέτη Master Plan του κεντρικού λιμένα. Αυτό, γιατί 
το ΣΒΑΚ έχει έναν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 

σχεδιασμού, με ενδιάμεσους όμως στόχους για έλεγ-
χο της πορείας και επανασχεδιασμό σε περίπτωση μη 
επίτευξής τους. 

Το στρατηγικό όραμα που διαμορφώθηκε για την 
πόλη (στο πλαίσιο της Α’ Φάσης), παρέχει μια ποιοτική 
περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος και κατευθύνει 
την ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου μέτρων σχε-
διασμού. Το όραμα είναι «Παροικιά: Ελκυστική για τον 
επισκέπτη - Φιλική για τον πεζό», και αναλύεται περαι-
τέρω σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν 
τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Οι αλλαγές και οι 
επιπτώσεις είναι μετρήσιμες και συσχετίζονται με την 
ιεράρχηση των στόχων, εστιάζοντας σε κατάλληλα 
επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων.

Πολλά χρόνια ακούμε και βλέπουμε κυκλο-
φοριακές μελέτες αλλά ποτέ δεν είδαμε κάποιο 
αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει η 
πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων μετακίνησης και ποιότητα ζωής 
της πόλης μας;

Σ.Ε.: Κατ’ αρχάς να τονίσω ότι η παρούσα ΔΕΝ είναι 
μία κυκλοφοριακή μελέτη. Είναι κάτι πολύ παραπά-
νω. Επειδή εμπεριέχει κυκλοφοριακά στοιχεία (δεν θα 
μπορούσε άλλωστε να απουσιάζουν, αφού αναφερό-
μαστε στην κινητικότητα) πολλοί περιμένουν να ακού-
σουν για μονοδρομήσεις, σήμανση, κ.λπ. 

Να τονίσω ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι ένας 
ολιστικός σχεδιασμός κινητικότητας. Είναι δηλαδή, με 
απλά λόγια, τα ακόλουθα, τα οποία και αντικατοπτρί-
ζουν τα σταδιακά βήματα που ακολουθήθηκαν για να 
φτάσουμε σήμερα να συζητάμε για ένα ολοκληρωμέ-
νο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας:

• Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κα-
τάστασης των μετακινήσεων

• Διατύπωση του κοινού οράματος και ανάπτυξη 
των προτεραιοτήτων για την κινητικότητα.

• Προσδιορισμός στόχων προς επίτευξη 
• Ανάπτυξη πακέτου μέτρων που να ικανοποιούν τα 

ανωτέρω.
Συνεπώς, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μία 

κυκλοφοριακή μελέτη η οποία όμως δεν μελετάει τα 
οχήματα, αλλά τους ανθρώπους και τις μετακινήσεις 
τους, δηλαδή την κινητικότητα με όλα τα μέσα. Άρα, 
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα ευνοούν τους 
ανθρώπους και όχι τα οχήματα. Έτσι, μπορούμε να 
υποστηρίζουμε ότι είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί για-
τί δίνει προτεραιότητα σε όλες τις κατηγορίες ανθρώ-
πων και περιμένουμε από αυτούς να το υποστηρίξουν, 
καθώς οι δράσεις και επεμβάσεις που περιλαμβάνο-
νται στο ΣΒΑΚ δεν ευνοούν μόνο τα αυτοκίνητα, όπως 
παλαιότερα οι κυκλοφοριακές μελέτες.

Όπως αναφέρουμε στην ανάλυσή μας και στη δια-
βούλευση, θεωρούμε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση 
για να προχωρήσει η εφαρμογή του πακέτου μέτρων 
που εμπεριέχονται στο ΣΒΑΚ. Άλλωστε, αυτό φαίνε-
ται και από το γεγονός, ότι πέραν της μελέτης ΣΒΑΚ 
που αφορά τη σύμβασή μας, έχει συμπεριληφθεί 
και η μελέτη βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων που θα 
προέκυπταν από την όλη διαδικασία εκπόνησης του 
ΣΒΑΚ. Έτσι, ενώ συνήθως δεν προβλέπεται, εμπερι-
έχεται και η εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών και η 
μελέτη επεμβάσεων (όποιες αυτές προκρίνονταν από 
τη μελέτη). 

Υπάρχει λοιπόν δέσμευση από τη σημερινή 
δημοτική αρχή για να προχωρήσουμε, με όποιο 
κόστος στην εφαρμογή του Σ.Β.Α.Κ.;

Σ.Ε.: Αυτήν την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύ-
νετε στη δημοτική Αρχή. Εμείς μελετήσαμε και σχε-
διάσαμε, σύμφωνα με τη σύμβασή μας, τις σχετικές 

Σ.Β.Α.Κ. Παροικιάς
* Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Συνέντευξη με τον κ. Στέλιο Ευσταθιάδη, συγκοινωνιολόγο και εκπρόσωπο του 
αναδόχου (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ), εξασφάλισε κατ’ αποκλειστικότητα η 
εφημερίδα μας για το ΣΒΑΚ στην Παροικιά. Η συνέντευξη έχει ως εξής:
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προδιαγραφές και την εμπειρία μας. Σημειώνω ότι 
αυτά που παρουσιάσαμε (την περασμένη Παρασκευή) 
είναι αυτά που πρέπει να εφαρμοσθούν ώστε να ικα-
νοποιηθεί το κοινό όραμα, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης κινητικότητας. Κατά την εκτίμησή μας, το 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που καταθέ-
σαμε πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαι-
τούνται, ώστε να υπάρχει στη διάθεση του δήμου ένα 
«εργαλείο» για τις μελλοντικές δράσεις και επεμβά-
σεις στην Παροικιά. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο στό-
χος της σχετικής προκήρυξης-ανάθεσης-σύμβασης. 

Ποια είναι τα στοιχεία της μελέτης για το 
πώς πρέπει να αντιμετωπισθούν τα προβλή-
ματα της μετακίνησης των κατοίκων και των 
επισκεπτών; 

Σ.Ε.: Η μελέτη έχει συνολικά εξετάσει τις ανάγκες 
μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών της Πα-
ροικιάς, υφιστάμενων και μελλοντικών. Η μελέτη έχει 
αξιοποιήσει συμβατικές μεθόδους ανάλυσης καθώς 
και σύγχρονα μοντέλα προσομοίωσης και προβλέψε-
ων για να έχει μία συνολική αντιμετώπιση όλων των 
θεμάτων της αστικής κινητικότητας. 

Εκτιμούμε ότι, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη 
διεθνή πρακτική, η συνολική εφαρμογή όλων των πα-
ρεμβάσεων και δράσεων που προβλέπονται στο ΣΒΑΚ 
θα επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τέλος, 
σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι αλληλοσυνδεό-
μενα και δρουν συνδυαστικά μεταξύ τους.

Ποια προβλήματα – αδυναμίες έχετε εντοπί-
σει στην υπάρχουσα κατάσταση της Παροικιάς;

Σ.Ε.: Δε θα αναφερθώ στα κλασικά προβλήματα 
και αδυναμίες υποδομής, που όλοι γνωρίζουν από την 
προσωπική τους εμπειρία, τα οποία εμείς όμως στην 
προηγούμενη φάση τα ποσοτικοποιήσαμε και τα λά-
βαμε υπόψη. Θα αναφερθώ στον εντοπισμό των προ-
βλημάτων και αδυναμιών που εντοπίσαμε ως απόρ-
ροια της συνολικής εξέτασης όλων των παραμέτρων 

που συνδέονται με τις μετακινήσεις.
Πραγματοποιήσαμε μία SWOT ανάλυση, όπως 

προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Η λέξη 
SWOT βγαίνει από τα αρχικά των λέξεων Strengths, 
Weaknesses, Opportunities και Threats που σημαίνει 
ανάλυση των Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών 
και Απειλών (τα δύο πρώτα αφορούν τις εσωτερικές 
παράμετρους, ενώ τα δύο τελευταία εξωγενείς πα-
ράγοντες). 

Έτσι, οι αδυναμίες που εντοπίσαμε είναι οι εξής:
• Έλλειψη Στρατηγικής
• Έλλειψη χρηματοδότησης
• Απουσία εκτενούς δικτύου υποδομής για ποδή-

λατα
• Κυρίαρχη χρήση του Ε.Ι.Χ.
• Φόρτος εργασίας Ομάδας ΣΒΑΚ
• Έλλειψη πείρας σε θέματα δικτύωσης και διάχυ-

σης καλών πρακτικών
• Έλλειψη στελέχωσης στους φορείς 
• Απουσία κουλτούρας μακροχρόνιου σχεδιασμού
• Απουσία συστηματικών δράσεων και μέτρων για 

την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών
• Θεσμικό πλαίσιο μελετών – υλοποίησης (μεγάλοι 

χρόνοι)
• Οι υποδομές δεν είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις 

χρήσεις γης
• Πρόβλημα στάθμευσης στην κεντρική περιοχή
Ενώ ως απειλές εκτιμήσαμε τις ακόλουθες:
• Πολιτική αστάθεια και εναλλαγές στις διοικήσεις 

ΟΤΑ και Περιφερειών 
• Κακή λειτουργία του δικτύου 
• Ελλιπής ενημέρωση
• Κοινωνικός αρνητισμός στη συνεργασία με τους 

θεσμούς
• Εξέλιξη συγκυρίας (οικονομική-πολιτική)
• Μέτρα προστασίας από την πανδημία covid-19
• Ανεργία
• Μερίδα πολιτών αποφεύγουν τα ΜΜΜ και αγκα-

λιάζουν το ΕΙΧ

• Το νομοθετικό πλαίσιο της έγκρισης των ΣΒΑΚ 
(από πλευράς υπουργείου) μπορεί να δημιουργήσει 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ (και να χα-
θεί μία ακόμη ευκαιρία)

• Οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων συγκοινω-
νιών λόγω των κρίσιμων μεγεθών

• Κρίσιμες μάζες για χρήση υποδομών (ποδηλάτου, 
πεζών)

• Όραμα πόλης που θέλουμε
• Έλλειψη κοινωνικής συνοχής μεταξύ πληθυσμια-

κών ομάδων.

Για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
Σ.Β.Α.Κ. προφανώς εκτός της πολιτικής βούλη-
σης θα χρειαστεί και γενναία χρηματοδότηση. 
Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης νομίζετε ότι 
μπορούμε να αισιοδοξούμε; 

Σ.Ε.: Η εφαρμογή του συνολικού ΣΒΑΚ αφορά μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν περιμένουμε όλα να γί-
νουν την επόμενη ημέρα. Όμως, σταδιακά μπορούν 
να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι επεμβάσεις που δεν 
έχουν μεγάλο κόστος. Έτσι, π.χ. η επέκταση της πε-
ριοχής εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης δεν 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Απλά να σημειώσω ότι, 
έχοντας ως οδηγό το ΣΒΑΚ όλες οι επεμβάσεις που 
θα εφαρμόζονται θα πρέπει να έχουν ως κοινό στόχο 
τη συνολική εφαρμογή του ΣΒΑΚ. 

Οπότε, για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώ-
τησή σας, ναι, μπορούμε να αισιοδοξούμε σε περίοδο 
οικονομικής ύφεσης.

* Στο 2ο μέρος της συνέντευξης του κ. Ευσταθιάδη, 
που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο φ. της εφημερί-
δας μας, μπορείτε να διαβάσετε για τις προτάσεις σχε-
τικά με το χρονοδιάγραμμα των στόχων του ΣΒΑΚ, για 
τους ποδηλατόδρομους, τα προτεινόμενα μέτρα και τις 
παρεμβάσεις, τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης 
κλπ.

B
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Σχήμα 7. Τελική διαμόρφωση κόμβου
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Βρεφονηπιακός 
σταθμός 
Μαρμάρων

Ένας ακόμη σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός έρ-
χεται να προστεθεί στο δίκτυο των αντίστοιχων κοι-
νωνικών δομών από πόρους του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». 

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος 
ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανά-
θεσης του έργου, προκειμένου να υπογραφεί η σύμ-
βαση και να ξεκινήσει η κατασκευή του. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια ανέρχονται 
σε 1.000.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού, με δυνατότητα φιλοξενίας 
25 νηπίων και 12 βρεφών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανέγερση διώροφου 
κτηρίου στη θέση Αγία Μαρίνα, εντός του οικισμού 
Μάρμαρα, το οποίο θα ενταχθεί στο φυσικό και οικιστι-
κό περιβάλλον και θα πληροί όλες τις σύγχρονες προ-
διαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού 
σταθμού. Ο σταθμός θα παρέχει τη δυνατότητα ύπνου 
νηπίων και βρεφών, σε ξεχωριστές αίθουσες. Όλοι οι 
κύριοι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στην ισόγεια 
στάθμη για την καλύτερη και ασφαλέστερη κίνηση των 
νηπίων, ενώ η δεύτερη στάθμη συγκεντρώνει τις βοη-
θητικές χρήσεις.

Στο πίσω μέρος του οικοπέδου προβλέπεται υπαί-
θριος χώρος, διαμορφωμένος με γωνιά παιδικής χα-
ράς και πρασίνου. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (έπιπλα και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός) για την εύρυθμη λειτουργία 
του σταθμού.

Ερώτηση στη 
Βουλή για το 
ΕΚΑΒ

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρ-
μαλένιος, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση για τη στέ-
γαση υπηρεσίας του Τομέα ΕΚΑΒ Πάρου.

Όπως αναφέρει στην ερώτηση, στην Πάρο υπηρε-
τούν αυτή τη στιγμή 10 διασώστες στο ΕΚΑΒ καλύπτο-
ντας βάρδιες επί 24ώρου βάσεως για την έγκαιρη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών. 

Δυστυχώς, αντιστρόφως ανάλογα με τη σπουδαιό-
τητα της υπηρεσίας είναι η μέριμνα για τη λειτουργικά 
επαρκή υπηρεσιακή τους στέγαση. Μέσα στο τρέχον 
έτος το προσωπικό του ΕΚΑΒ έχει αλλάξει χώρο 
υπηρεσίας τρεις φορές, χωρίς να έχει εξευρε-
θεί μια αξιοπρεπώς ικανοποιητική, αποτελε-
σματική και λειτουργική λύση στο πρόβλημα.

Από την αρχή της πρώτης επιβολής των περιορι-
στικών μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας το 
Μάρτιο του 2020, ο Τομέας ΕΚΑΒ Πάρου αποχώρησε 
από το Κ.Υ. Πάρου όπου και στεγάζονταν, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης του άρτι αφιχθέ-
ντος κλιμάκιου του ΕΟΔΔΥ. Η μονάδα μεταφέρθηκε 
σε δημοτικό κτίριο στις Καμάρες, το οποίο όμως τον 
περασμένο Σεπτέμβριο στέγασε το νεοϊδρυθέν Ειδικό 
Σχολείο.

Για 2 μήνες η υπηρεσία του ΕΚΑΒ στεγάζονταν σε 
παραχωρημένο ακίνητο με την δέσμευση εκ μέρους 
του δήμου Πάρου για τη μίσθωσή του από αυτόν, ώστε 
να δοθεί μια λύση. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, κατά τα φαινόμενα, 
ο δήμος Πάρου δεν μερίμνησε είτε να μάθει για τις 

απαραίτητες ενέργειες που όφειλαν να γίνουν ώστε να 
είναι επιλέξιμη η δαπάνη για ενοικίαση ακινήτου προς 
στέγαση άλλης υπηρεσίας, είτε να προχωρήσει σε συ-
νεργασία με την Διοίκηση του ΕΚΑΒ σε άλλη εναλ-
λακτική λύση. Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το 
κλιμάκιο να παραμείνει άστεγο, η δε ιδιοκτήτρια να 
καλείται σήμερα να καλύψει τις πάγιες δαπάνες του 
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο γινόταν χρήση 
του κτιρίου της.

Σήμερα, το προσωπικό του ΕΚΑΒ στην Πάρο «στεγά-
ζεται» σε οικίσκο ISOBOX τον οποίο έχει χορηγήσει η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη διαχείριση περιστατικών 
που πιθανώς νοσούν από covid-19. Μέσα στο -τοπο-
θετημένο στο χώρο στάθμευσης του Κ.Υ.- ISOBOX, 
είναι επίσης εγκαταστημένο ένα μηχάνημα για αρνητι-
κή πίεση για απολύμανση, μειώνοντας περαιτέρω τον 
διαθέσιμο χώρο για το προσωπικό της κάθε βάρδι-
ας. Επίσης, στον ίδιο χώρο στάθμευσης πλένονται και 
απολυμαίνονται τα ασθενοφόρα μετά τις διακομιδές.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα:
Τα ύποπτα κρούσματα να παραμένουν προς εξέταση 

και λήψη αποτελεσμάτων μέσα στο Κέντρο Υγείας.
Να μην υφίσταται διαθέσιμος και επαρκής χώρος για 

τη μία διοικητική υπάλληλο που υπηρετεί στο ΕΚΑΒ 
Πάρου

Οι διασώστες/-στριες του ΕΚΑΒ να παραμένουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς τους σε ακατάλλη-
λες συνθήκες.

Σημειώνεται επίσης ότι: Το πρόβλημα της στέγασης 
υπηρεσιών ΕΚΑΒ στα νησιά είναι ιδιαίτερα οξυμένο σε 
σχέση με την ηπειρωτική χώρα, με τους περιορισμέ-
νους χώρους των κτιρίων των ΠΠΙ και των Κ.Υ.

Προστίθεται στο πρόβλημα στέγασης για μόνιμη δι-
αμονή στα τουριστικά νησιά των Κυκλάδων, καθώς η 
ανεύρεση κατάλληλου καταλύματος είναι πολύ δύσκο-
λη υπόθεση με αποτέλεσμα ακόμη και την μη αποδοχή 
της θέσης διορισμού, όπως έχει γίνει για την Πάρο με 
την τελευταία προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό 
των 670 ευρώ.

Αρχαία 
λατομεία στο 
Μαράθι

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου συνεδρίασε υπό μορφή 
τηλεδιάσκεψης, η Συντονιστική Επιτροπή του δήμου 
Πάρου για τα αρχαία λατομεία λυχνίτη στο Μαρά-
θι. Η επιτροπή συνεδρίασε κατόπιν πρόσκλησης του 
προέδρου της, δημάρχου, Μ. Κωβαίου, με σκοπό να 
συζητηθούν οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί και οι 
δράσεις που προγραμματίζονται για τα θέματα προ-
στασίας και ανάδειξης των αρχαίων λατομείων μαρ-
μάρου. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν: ο δήμαρχος, Μ. 
Κωβαίος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κ. Ροκονίδας, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
η κ. Παπαδοπούλου Γεωργία, εκπρόσωπος εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η κ. Αθανασία Κυδωνιέως, 
εκπρόσωπος πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου 
Μαραθίου – Βουνίων, «Άγιος Μηνάς», ο κ. Σπ. Μητρο-
γιάννης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αρχαιολογί-
ας Πάρου και Κυκλάδων, οι κ.κ. Μαρτίνος Χάρης και 
Σφυρόερας Βλάσσης εκπρόσωποι συλλόγου «Φίλοι 
της Πάρου», ο κ. Νικ. Μαλατέστας, εκπρόσωπος της 
Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων και η κ. Αλιπράντη 
Κωνσταντίνα, ειδική συνεργάτης δημάρχου Πάρου.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής σχε-
τικά με τη συνεργασία του δήμου Πάρου με την ερευ-
νητική ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης του τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του πανε-
πιστημίου Αιγαίου, η οποία πραγματοποίησε μία πρώτη 
διερευνητική επίσκεψη στα λατομεία τον Σεπτέμβριο 
2020 για θέματα ψηφιακής αποτύπωσης και ανάδει-
ξης των υπόγειων στοών. Επίσης, παρουσίασε τις δρά-
σεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της συμμετο-

χής του δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cost Action 
18110 – Underground Built Heritageas catalyser for 
Community Valorisation” με την ένταξη των αρχαίων 
λατομείων μαρμάρου ως περίπτωση μελέτης. Μία 
ακόμα αξιόλογη συνεργασία που θα συνεισφέρει με-
ταξύ άλλων και στην ανάδειξη των αρχαίων λατομεί-
ων, είναι εκείνη του δήμου Πάρου με την ομάδα της 
καθηγήτριας Δρ. Ευελπίδου του τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην προώθη-
ση της γεωκληρονομιάς του νησιού και προτεινόμενων 
γεωδιαδρομών, μέσω ανάπτυξης εφαρμογής με πλού-
σιο πολυμεσικό υλικό, μικρού μήκους ντοκιμαντέρ και 
διαδραστικούς χάρτες στο πλαίσιο σχεδιασμού για τη 
δημιουργία γεωπάρκου.

Στη συνέχεια, η κ. Παπαδοπούλου πληροφόρησε τα 
μέλη της επιτροπής για τις τελευταίες ενέργειες της 
εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αναφορικά με τη 
διαδικασία εξαγοράς ή απαλλοτρίωσης γηπέδων του 

αρχαιολογικού χώρου που ανήκουν σε ιδιώτες και 
με τις μελέτες που απαιτούνται για τη γεωτεχνική και 
στατική αποτίμηση των στοών. Οι μελέτες αυτές σε 
συνδυασμό με την ψηφιακή αποτύπωση αποτελούν 
πρωταρχικό στόχο της υπηρεσίας για τη διαφύλαξη 
του μνημείου, καθώς θα εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατά-
σταση και θα υποδειχθούν πιθανά μέτρα προστασίας. 
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα θέματα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, ώστε ο καθένας στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων του, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη και ολοκλήρωση των 
εργασιών.

Στόχος της επιτροπής είναι ο συντονισμός των φο-
ρέων, ώστε μέσα από τη συνεργασία να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα 
οδηγήσει στην υλοποίηση του κοινού οράματος, της 
προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων λατομείων 
μαρμάρου, ως μοναδικής αξίας μνημείου πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Τοπικές ειδήσεις
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Ρινίτιδα 
και βήχας: 
Ποιο είναι 
το καλύτερο 
φάρμακο;

Ο μαραθώνιος της ρινικής καταρροής και του βήχα 
ξεκινά κάθε φθινόπωρο με την έναρξη των παιδικών 
σταθμών και των σχολείων. Βέβαια στις μέρες του κο-
ρωνοϊού με το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα εί-
ναι λίγο καλύτερα αλλά εξακολουθούν να απασχολούν 
γονείς, παιδιά και γιατρούς. Αίτιο τους είναι οι ιογενείς 
και σπανίως οι μικροβιακές λοιμώξεις. 

Όσον αφορά τη ρινίτιδα, συνήθως το χρώμα της ρι-
νικής καταρροής είναι διαυγές ή περιστασιακά πρασι-
νωπό.

Ανησυχούμε με την ρινική καταρροή; Όχι, μόνο 
παρακολουθούμε στοιχεία που θα μπορούσαν να δη-
λώνουν μικροβιακή επιμόλυνση, όπως αν η καταρροή 
επιμένει στο πέρασμα των ημερών με σταδιακή επιδεί-
νωση ή αν οι εκκρίσεις γίνουν πηχτές και κολλώδεις 
και αποκτήσουν χρώμα κιτρινοπράσινο, τότε φαίνεται 
ότι μάλλον έχουμε μικροβιακή επιμόλυνση. Τότε, ο παι-
δίατρος αξιολογεί τα στοιχεία ώστε να αποφασισθεί η 
όχι η χορήγηση αντιβίωσης.

Πως αντιμετωπίζουμε την ρινική καταρροή;
Με υποστηρικτικά μέτρα, δηλαδή με την καλή ενυδά-
τωση του παιδιού, με ζεστά ροφήματα και μέλι στα 

παιδιά άνω του έτους, και με καθάρισμα της μύτης με 
φυσιολογικό ορό. 

Ο φυσιολογικός ορός, που είναι διάλυμα χλωριού-
χου νατρίου 0,9%, αλατόνερο δηλαδή με συγκεκρι-
μένη σύσταση, αφ’ ενός ρευστοποιεί τις εκκρίσεις και 
βοηθά έτσι στην απομάκρυνση τους και αφετέρου δρα 
αποιδηματικά, δηλαδή βοηθά στην ανακούφιση από 
το πρήξιμο (οίδημα) του βλεννογόνου βελτιώνοντας 
το «μπούκωμα» της μύτης. Η εφαρμογή του φυσιο-
λογικού ορού μπορεί να γίνει είτε με σκευάσματα με 
δοσομετρικό ψεκασμό, είτε με σύριγγα χωρίς βελόνα 
όπου ρίχνουμε μικρή ποσότητα ορού χωρίς πίεση σε 
κάθε ρουθούνι ή ακόμη και με τις αμπούλες απευθείας. 
Το παιδί είναι ξαπλωμένο και καθαρίζουμε το πάνω 
ρουθούνι κάθε φορά. Αντιβίωση χρειάζεται σπάνια στη 
ρινίτιδα όπως γράψαμε και παραπάνω. Αποσυμφορη-
τικά σκευάσματα μύτης επίσης δεν έχουν θέση στην 
αντιμετώπιση της ρινίτιδας γιατί με τη χρήση τους το 
«μπούκωμα» σταδιακά χειροτερεύει αλλά και επειδή 
με τη συχνή χρήση προκαλείται ατροφία του ρινικού 
βλεννογόνου. 

Ο βήχας από την άλλη μεριά είναι ένα φυσιολογι-
κό αντανακλαστικό του ανθρώπου. Ένας μηχανισμός 

δηλαδή, που βοηθά στην προστασία του κατώτερου 
αναπνευστικού από την είσοδο σε αυτό σκόνης, βλέν-
νας, μικροσωματιδία κτλ. Αυτόν τον πολύ σημαντικό 
ρόλο του βήχα στη φυσιολογία του αναπνευστικού δεν 
πρέπει να τον εμποδίζουμε. Τα αντιβηχικά σιρόπια δεν 
έχουν θέση στην αντιμετώπιση του βήχα στα παιδιά. 

Η εξέταση από τον παιδίατρο θα βοηθήσει ώστε 
να αξιολογηθεί η χροιά του βήχα, η συχνότητα του, 
η αναπνοή του παιδιού και να επιβεβαιωθεί ή όχι η 
ύπαρξη ακροαστικών, η συμμετοχή δηλαδή του κατώ-
τερου αναπνευστικού συστήματος. Τότε και μόνο, μετά 
από σύσταση του παιδιάτρου, χρειάζονται και τα ει-
σπνεόμενα φάρμακα (Aerolin και Flixotide). Η ύπαρξη 
ενός φαρμακείου στο σπίτι έχει την σημασία του ώστε 
να υπάρχουν κάποια φάρμακα για μία ώρα ανάγκης 
αλλά πάντα μετά από οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 
Ειδικά ο βήχας που δημιουργείται όταν τα παιδιά ξα-
πλώσουν το βράδυ ή το πρωί που ξυπνούν οφείλε-
ται σε εκκρίσεις που ρέουν από τον οπίσθιο φάρυγγα 
προς το κατώτερο αναπνευστικό και δεν χρειάζονται 
καμία φαρμακευτική αντιμετώπιση παρά μόνο καθάρι-
σμα της μύτης με φυσιολογικό ορό. Τα βλεννολυτικά 
φάρμακα επίσης δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση 
της ρινίτιδας και του βήχα που προκαλείται από αυτήν 
στην παιδική ηλικία. Η καλή ενυδάτωση του παιδιού, 
το να πίνει δηλαδή ικανές ποσότητες νερού είναι το 
καλύτερο «βλεννολυτικό» φάρμακο.

Συμπερασματικά, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις όπου 
έχουμε μικροβιακή επιπλοκή της ιογενούς ρινίτιδας 
χρειάζεται η φαρμακευτική αντιμετώπιση, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις τα υποστηρικτικά μέτρα, όπως το 
καθάρισμα της μύτης και η καλή ενυδάτωση είναι αρ-
κετά. Η προστασία των παιδιών όχι μόνο από τις ιώσεις 
αλλά και από την αλόγιστη κατανάλωση φαρμάκων 
είναι για γονείς και Παιδιάτρους κοινός στόχος.

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος, «Πολυϊατρεία Αιγαίου»

Υγεία
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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

Σκάφη αλιείας
Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ενημέ-

ρωσε τους αλιείς της Πάρου και της Αντιπάρου ότι 
ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των αλι-
ευτικών σκαφών από το τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πάρου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 100 αλιευτικά 
σκάφη. Σύμφωνα με έγγραφο της διεύθυνσης Αλιεί-
ας Κυκλάδων και έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, τα αλιευτι-
κά σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στα 
οποία επιτελούνται εργασίες πρωτογενούς παραγω-
γής και συναφής εργασίες (σφαγή, αφαίμαξη, αποκε-
φαλισμός, αφαίρεση πτερύγιων, ψύξη, και πρώτη συ-
σκευασία δηλαδή, αλίευση τόνου, ξιφία κλπ) καθώς 
και τα σκάφη άνω των 12 μέτρων, για τη κατα-
χώρησή τους και την απόκτηση κτηνιατρικού κωδικού 
απαιτείται επιθεώρηση από επισήμους κτηνιάτρους 
της διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων. 

Για την διαδικασία ελέγχου θα πρέπει εκτός από την 
αίτηση να επισυναφθούν και τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:

1. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του αλιευτικού 
σκάφους με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των 
χώρων.

 2. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού 
εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του 
αλιευτικού σκάφους με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής 
τους σε αυτό.

3. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας αλιευτικού 
σκάφους, με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμι-
κότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών 
προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής. 

Οι αλιείς Πάρου και Αντιπάρου πρέπει να απευθυν-
θούν στην κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας Πάρου για την κατάθεση των σχετικών δι-
καιολογητικών (τηλ. κτηνιατρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 
21228, κτηνίατρος, Νίκος Τσιγώνιας).

Κοινωνικό 
παντοπωλείο

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου στις 
30/11εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του αντιπεριφε-
ρειάρχη Υγείας και έπαρχου Πάρου, Κώστα Μπιζά 
για την ίδρυση παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπω-
λείου Π.Ε. Κυκλάδων στην Πάρο.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου Πάρου 
θα είναι οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Ο κ. Κ. Μπιζάς δήλωσε: «H ίδρυση του κοινωνικού 

παντοπωλείου Πάρου θα ανακουφίσει αρκετούς συ-
μπολίτες μας που έχουν ανάγκη την υποστήριξη της 
κοινωνίας μας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, δεχόμαστε αιτήματα 
ανθρώπων που πρόσφατα απολύθηκαν από την ερ-
γασία τους, ανθρώπων που μέχρι πρόσφατα ζούσαν 
με δικά τους έσοδα μια αξιοπρεπή ζωή έχοντας τη 
δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της οι-
κογένειάς τους. Με την παραπάνω πρωτοβουλία της 
περιφέρειας αλλά και με την ανιδιοτελή αγάπη και 
εθελοντική προσφορά των συμπατριωτών μας πι-
στεύουμε ότι το πρόγραμμα του κοινωνικού παντο-
πωλείου θα βοηθήσει περισσότερους συνανθρώπους 
μας».

Βοήθεια στον 
καιρό του 
κορωνοϊού

Ο δήμος Πάρου στο πλαίσιο εφαρμογής των προλη-
πτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
επικαιροποίησε και ενεργοποίησε τη λίστα των πολι-
τών που επιθυμούν να καταθέσουν εθελοντική εργα-
σία. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορούν να απευ-
θύνονται οι πολίτες που έχουν ανάγκη είναι τα: 
22840 25034, 22843 60155 και 22843 60115.

Ακόμα, ο δήμος δημιούργησε ομάδα, η οποία απαρ-
τίζεται από εργαζόμενους των κλειστών δομών του 
Κ.Π.Π.Α και της ΚΔΕΠΑΠ, με αρμοδιότητα την κατ’ οί-
κον εξυπηρέτηση πολιτών που δεν μπορούν να βγουν 
από το σπίτι. Η ομάδα θα εξυπηρετεί κατοίκους 
του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπε-
ται να μετακινηθούν από τις οικίες τους για: 
α) Θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής 
ειδών πρώτης ανάγκης μπορούν να απευθύνονται 
στα τηλέφωνα: 22843 60155 και 22843 60115, β) 
διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων για τα πάσης 
φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22843 60155 
και 22843 60115, γ) διαδικτυακή και τηλεφωνική ψυ-
χολογική υποστήριξη στο τηλέφωνο 22840 25034 και 
δ) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για 
την αποτροπή διάδοσης του ιού στα τηλέφωνα: 22843 
60155 και 22843 60115.
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* Του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Σ’ αυτό το φύλλο παρουσιά-

ζουμε τη συνέντευξη του προ-

έδρου της κοινότητας, Κων-

σταντίνου Πούλιου και του 

συμβούλου της αντιπολίτευσης 

με τον συνδυασμό της Λαϊκής 

Συσπείρωσης Πάρου, Ανδρέα 

Κουταλίδη.

Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση του προέ-
δρου της δημοτικής κοινότητας 
Αγκαιριάς. Πως εκτιμάτε την πο-
ρεία σας τον τελευταίο χρόνο σ’ 
αυτή την θέση; Ποια είναι η συ-
νεργασία σας με τα μέλη του συμ-
βουλίου σας;

Κ.Π.: Σε μία πολύ δύσκολη περί-
οδο για την χώρα αλλά και όλον τον 
κόσμο, εμείς καταφέραμε να δώσου-
με προοπτικές εξέλιξης και ευημερίας 
στην πιο αναπτυσσόμενη κοινότητα 
της Πάρου. Κατασκευάζεται με ιδίους 
πόρους από το δημοτικό λιμενικό Τα-
μείο το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυ-
κής, διαμορφώσαμε με πόρους του 
δήμου Πάρου, προσωπική εργασία και 
τη συνδρομή εθελοντών, τις αθλητικές 
μας εγκαταστάσεις μετατρέποντάς τις 
σε έναν δημιουργικό χώρο άθλησης 
και ψυχαγωγίας για τη νεολαίας μας, 
ανακατασκευάσαμε τις παιδικές χαρές 
μας και τις παραδώσαμε στους μι-
κρούς μας φίλους. Επίσης, μη ξεχνά-
με ότι προγραμματίζεται και είναι θέμα 

χρόνου να ξεκινήσει η κατασκευή του 
βιολογικού, που θα δώσει λύση σε ένα 
χρόνιο πρόβλημα των οικισμών μας και 
θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της περιοχής.

Όσο αφορά τη συνεργασία μου με 
τα μέλη του συμβουλίου, όταν έχουμε 
κοινούς στόχους και όλοι αγωνιζόμα-
στε για το καλό του χωριού μας, δεν 
μπορεί παρά να είναι η καλύτερη.

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίησή τους. 
Ποια είναι μέχρι σήμερα η αντιμε-
τώπιση των αποφάσεων σας από 
την δημοτική αρχή;

Κ.Π.: Οι κύριες αποφάσεις μας έχουν 
δρομολογηθεί. Τα υπόλοιπα θέματά μας 
σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους, 
τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλί-
ου και τις υπηρεσίες έχουν ιεραρχηθεί 
και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αυτές τις μέρες μετά από το σει-
σμό στην Σάμο έχει ξεκινήσει η 
συζήτηση για τα εγκαταλελειμμέ-
να – επικίνδυνα κτήρια. Πως αντι-
μετωπίζετε το πρόβλημα αυτό; 

Κ.Π.: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, 
είμαστε η νεότερη κοινότητα και το 
ίδιο ισχύει και για τους οικισμούς μας. 
Δε νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τέτοιο 
θέμα.

 
Υπάρχουν σοβαρές καθυστερή-

σεις στην ολοκλήρωση των έρ-
γων στο αλιευτικό καταφύγιο και 
παράλληλα έχουν δημιουργηθεί 
προβλήματα στην κεντρική παρα-
λία της Αλυκής, καθώς επίσης και 
στην προστασία των σκαφών από 
τους βόρειους ανέμους. Πως έχετε 
αποφασίσει να παρέμβετε για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλη-
μάτων;

Κ.Π.: Η πραγματικότητα είναι μία 
και αναμφισβήτητη. Ότι μετά από τόσα 
χρόνια αναμονής και υποσχέσεων, κα-
θοριστικό ρόλο έπαιξε η τολμηρή από-

Κοινότητα Αγκαιριάς 
Ζητήματα καθημερινότητας

Η «Φωνή της Πάρου» συνεχίζει τις παρουσιάσεις της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων 
των νέων αυτοδιοικητικών στελεχών που προέκυψαν από τις εκλογές του Μαΐου 2019.

Κώστας Πούλιος:  
«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να 
διεκδικώ ό,τι καλύτερο»
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φαση του δημάρχου και του προέδρου 
του λιμενικού Ταμείου να χρηματοδο-
τηθεί εξολοκλήρου το έργο χρησιμο-
ποιώντας σχεδόν όλο το χρηματικό 
απόθεμα του λιμενικού Ταμείου. Έτσι, 
το αλιευτικό καταφύγιο, το όνειρο 
καταρχήν των ψαράδων της Αλυκής 
γίνεται πραγματικότητα. Από εκεί και 
πέρα, όπως συμβαίνει συχνά σε έργα 
μεγάλα λόγω εκτάκτων προβλημάτων 
που παρουσιάστηκαν στην πορεία, έχει 
μια καθυστέρηση ως προς την υλοποί-
ησή του. Σημασία όμως για εμάς έχει το 
αποτέλεσμα και το γεγονός ότι με την 
ολοκλήρωσή του θα αλλάξει εικόνα το 
λιμάνι της Αλυκής και συνάμα το κέ-
ντρο της οικονομικής δραστηριότητας 
της κοινότητάς μας. Παράλληλα, θα 
ήθελα να σας γνωρίσω ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη μελέτη για την αντιμετώπιση 
της προσάμμωσης ώστε να επιλυθεί το 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην 
κεντρική παραλία της περιοχής.

Ένα θέμα που θα αντιμετωπίσει 
η περιοχή σας με τη λειτουργία 
του νέου αλιευτικού καταφυγίου 
είναι η οδική πρόσβαση σε αυτό 
και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση κατοίκων και επισκε-
πτών. Ποια είναι η δική σας θέση 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος.

Κ.Π.: Θεωρώ ότι πρόβλημα δε θα 
δημιουργηθεί με την ελεύθερη κίνηση 
και πρόσβαση των κατοίκων και των 
επισκεπτών που κατακλύζουν το παρα-
λιακό μας μέτωπο, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς τουριστικούς μήνες. Η 
μελέτη για το νέο αλιευτικό καταφύγιο 
προβλέπει δύο οδικούς άξονες για την 
οδική πρόσβαση προς αυτό. Η μία είναι 
η προφανής διαμέσου της παραλιακής 
οδού και η δεύτερη από τη μεριά της 
Πίσω Αλυκής, που οδηγεί απευθείας 
εκτός οικισμού. Τους καλοκαιρινούς 
μήνες που αυξάνεται η κίνηση των πε-
ζών και είναι πλήρης η λειτουργία των 
καταστημάτων εστίασης στην περιοχή, 
το βάρος της κυκλοφορίας θα δίνεται 
στον εξωτερικό δρόμο για την κίνηση 
των οχημάτων προς το αλιευτικό κα-
ταφύγιο.

Η περιφέρεια της Αγκαιριάς στε-
ρείται μιας μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων και 
γενικότερα ενός δικτύου αποχέ-
τευσης. Μπορείτε να μας πείτε τι 

έχει γίνει μέχρι σήμερα για αυτό 
το πρόβλημα; 

Κ.Π.: Όπως κάθε μεγάλο έργο έτσι 
και η μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
των λυμάτων που θα κατασκευαστεί 
ειδικά για την ευρύτερη περιφέρεια 
της κοινότητας της Αγκαιριάς, απαιτεί 
την εκπόνηση μίας σειράς μελετών και 
εγκρίσεων. Σύμφωνα λοιπόν με την 
ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΠ, το 2021 
αναμένετε να οριστικοποιηθούν οι με-
λέτες που αφορούν το δίκτυο αποχέ-
τευσης και τον βιολογικό καθαρισμό, 
και να αρχίσει το επόμενο στάδιο των 
μελετών που αφορά τις περιβαλλοντι-
κές εγκρίσεις.

Με την αναφορά μου αυτή στη ΔΕΥ-
ΑΠ, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι 
παράλληλα με το έργο του βιολογικού 
που σχεδιάζει, το 2020 έχει γίνει μία 
ευρεία επέκταση στο δίκτυο ύδρευ-
σης, που περιλαμβάνει τις περιοχές: α) 
πίσω από τον Παρούση κόστους 5.000 
ευρώ, β) απέναντι από τον Αγ. Νικόλαο 
κόστους7.000 ευρώ, γ) πλησίον της οι-
κίας Ραγκούση κόστους 3.500 ευρώ, δ) 
στον Βουτάκο, κάτω από το αεροδρό-
μιο κόστους 4.500 ευρώ, ε) στον Φά-
ραγγα, επέκταση Ζαλοχώρη κόστους 
10.000 ευρώ, ενώ συγχρόνως πραγ-
ματοποιήθηκε και η εγκατάσταση ενός 
συστήματος συνεχούς παρακολούθη-
σης της ποιότητας του νερού στην δε-
ξαμενή της Αγκαιριάς, κόστους 15.000 
ευρώ. Για το μέλλον έχουν δρομολογη-
θεί ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις, 
καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί από 
την τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ δύο 
σημαντικά έργα υποδομής. Η μελέτη 
για τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης 
Αλυκής Κάμπου, με το δίκτυο αφαλά-
τωσης του Παρασπόρου, προϋπολο-
γισμού 950.000 ευρώ, και έχει υπο-
βληθεί πρόταση χρηματοδότησης στην 
πρόσκληση ΑΤ01 του «Α. Τρίτσης» 
και η μελέτη για την αντικατάσταση 
των δικτύων αμιάντου της Αγκαιριάς, 
προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ. Το 
συγκεκριμένο έργο, για το οποίο η δια-
δικασία αδειοδότησης και η ένταξη της 
χρηματοδότησής του στο ΕΣΠΑ αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021, 
προβλέπει την αντικατάσταση αρκετών 
χιλιομέτρων αμιάντου, που είναι από τα 
τελευταία που υπάρχουν στο νησί, κα-
θώς και την επέκταση προς Τρυπητή, 
την αξιοποίηση νέας γεώτρησης πάνω 
από τα Γλυφά και την κατασκευή νέας 
δεξαμενής πάνω από τον Φάραγγα 
προς Τρυπητή. 

Τα παραπάνω σας τα ανέφερα για να 
λήξει μία και καλή το “αφήγημα” που 
διασπείρουν τελευταία στον ηλεκτρο-
νικό τύπο κάποιοι που προφανώς αγνο-
ούν ή επιλέγουν να αγνοούν το έργο 
που γίνεται στην κοινότητα Αγκαιριάς. 

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει γενι-
κώς με την αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων Ποιος είναι ο σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος;

Κ.Π.: Η αλήθεια είναι ότι με τη στελέ-
χωση της υπηρεσίας καθαριότητας με 
το απαιτούμενο προσωπικό και τον κα-
λύτερο προγραμματισμό, η αποκομιδή 
των απορριμμάτων τους τελευταίους 
μήνες έχει βελτιωθεί. 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή για την 
τοποθέτηση ενός σύγχρονου συμπιε-
στή απορριμμάτων μεγάλης χωρητι-
κότητας στην Πίσω Αλυκή και σύντομα 
θα εγκατασταθεί. Θα συνεχίσουμε τέ-
τοιες παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία, 
βελτιώνοντας την εικόνα των σημείων 
τοποθέτησης απορριμμάτων. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευ-
θύνω έκλυση προς τους επιχειρηματίες 
και κατοίκους να τηρούν πιστά τους κα-
νόνες καθαριότητας, να σέβονται την 
οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων 
και να διατηρούν τις προδιαγραφές 
για τις προσόψεις των καταστημάτων 
τους, ώστε όλοι μαζί να προστατεύ-
ουμε και να προωθούμε τη καλύτερη 
εικόνα του τόπου μας.

 Οι χώροι στάθμευσης δεν αντα-
ποκρίνονται στις σημερινές ανά-
γκες. Τι έχετε σχεδιάσει και σε 
συνδυασμό με την έναρξη λει-
τουργίας του αλιευτικού καταφυ-
γίου που οι ανάγκες στάθμευσης 
θα πολλαπλασιαστούν; 

Κ.Π.: Αυτή τη στιγμή, στην Αλυκή 
έχουμε δύο χώρους στάθμευσης που 
νοικιάζονται από ιδιώτες και πέντε δη-
μοτικούς εκ των οποίων ο ένας στην 
Αγκαιριά. Για τους καλοκαιρινούς μήνες 
και λόγω της αναμενόμενης έναρξης 
του αλιευτικού καταφυγίου, έχει ανα-
γνωριστεί η ανάγκη εξεύρεσης ενός 
ακόμη χώρου στάθμευσης. Το θέμα 
χειρίζεται το αρμόδιο τμήμα δημοτικής 
περιουσίας του δήμου.

Έχει γίνει συζήτηση για τη δημι-
ουργία πάρκου στον Αγ. Νικόλαο 
που θα περιλαμβάνει τον υδρο-
βιότοπο και χώρους για περίπα-
το και άθληση. Ποια έργα έχουν 
σχεδιαστεί και με ποιο χρονοδιά-
γραμμα;

Κ.Π.: Το νομοθετικό πλαίσιο είναι 
σαφές όσον αφορά τις επιτρεπόμενες 
παρεμβάσεις σε αναγνωρισμένες πε-
ριοχές φυσικού κάλλους και την προ-
στασία των υδροβιότοπων. Όμως, το 
δυναμικό που παρουσιάζεται είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και 
για αυτό εξετάζουμε με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον τη δημιουργία ενός «φυσικού» 

πάρκου στον Άγιο Νικόλαο και την ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων, φιλικών προς 
τη φύση όπως περιπατητικές και ποδη-
λατικές διαδρομές. 

Σε κάθε περίπτωση όμως και θέλω να 
είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, εμείς θα εστι-
άσουμε στη διαφύλαξη της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής, τη διατήρη-
ση των φυσικών μορφών και σχηματι-
σμών και τη διαφύλαξη της αισθητικής 
τους αξίας. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει 
τον αποκλεισμό των ανθρωπίνων δρα-
στηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό δε θα 
σχεδιαστεί καμία παρέμβαση αν αυτή 
δε συνοδεύεται από τη σχετική μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Υπάρχουν καταγγελίες για ανε-
παρκή φωτισμό σε πολλές περιο-
χές του δημοτικού διαμερίσματος 
σας όπως για παράδειγμα στους 
χώρους στάθμευσης κλπ. Τι έχετε 
κάνει για αυτό;

Κ.Π.: Στους χώρους στάθμευσης 
όπου υπάρχει θέμα με τον φωτισμό, 
το θέμα είναι τεχνικό αλλά και θεσμι-
κό. Με απλά λόγια, οι κύριοι δημοτι-
κοί χώροι στάθμευσης στην κοινότητα 
Αγκαιριάς ενοικιάζονται από τον δήμο, 
είναι δηλαδή ιδιωτικοί. Η τοποθέτηση 
λοιπόν εγκαταστάσεων φωτισμού θέ-
λει ιδιαίτερη διαδικασία.(Εξετάζουμε 
την περίπτωση των φωτοβολταϊκών). 
Όσον αναφορά αιτήματα πολιτών για 
επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού έχουν 
διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

κε Πούλιο για το τέλος αυτής 
της συνέντευξης θέλετε να προ-
σθέσετε κάτι;

Κ.Π.: Αρχικά, θα ήθελα να διαβεβαι-
ώσω τους κατοίκους της κοινότητάς 
μας ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι 
και να διεκδικώ ό,τι καλύτερο για την 
κοινότητά και να τους ευχαριστήσω για 
την εμπιστοσύνη. Μαζί έχουμε καταφέ-
ρει να προσδώσουμε στην κοινότητα 
Αγκαιριάς, την πιο νέα κοινότητα του 
νησιού, τη 2η σε έκταση και τη 3η σε 
πληθυσμό, τον χαρακτηρισμό ως τον 
τόπο με τις περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης για το μέλλον, σε ολόκλη-
ρο το νησί, διατηρώντας το κυκλαδίτι-
κο χρώμα. Κοιτάξτε προσεκτικά γύρω 
σας και θα αναγνωρίσετε τη σταδιακή 
δημιουργία ενός σύγχρονου οικισμού, 
με ένα άρτιο αλιευτικό καταφύγιο, ένα 
καινούργιο νηπιαγωγείο, εξοπλισμέ-
νες παιδικές χαρές, δωρεάν δημοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις, ένα λειτουρ-
γικό περιφερειακό ιατρείο, ανακαινι-
σμένος χώρος ΚΑΠΗ, μοναδικό φυσι-
κό περιβάλλον κ.α., πλησίον του οποίου 
χάρη στις μεθοδεύσεις της δημοτικής 
Αρχής σύντομα θα λειτουργήσει ένα 
διεθνές αεροδρόμιο. Αυτή είναι μια 
συλλογική δουλειά, των κατοίκων, των 
τοπικών συμβουλίων της κοινότητας 
και του δήμου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, το 
τοπικό συμβούλιο και τους συλλόγους 
που δραστηριοποιούνται στην κοινότη-
τά μας αλλά και όλους τους εθελοντές 
που συνδράμουν ο καθένας με τον τρό-
πο και την εργασία του στην πρόοδο 
και την ευημερία της κοινότητάς μας 
και του κοινωνικού συνόλου της.

Πρώτο θέμα

Μετά από τόσα χρόνια 
αναμονής και υποσχέσεων, 
καθοριστικό ρόλο έπαιξε 
η τολμηρή απόφαση 
του δημάρχου και του 
προέδρου του λιμενικού 
Ταμείου να χρηματοδοτηθεί 
εξολοκλήρου το έργο 
χρησιμοποιώντας σχεδόν 
όλο το χρηματικό απόθεμα 
του λιμενικού Ταμείου
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας με τη «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Πάρου». Πως εκτιμάτε την 
πορεία του τοπικού συμβουλίου, 
ποια είναι η συνεργασία σας με το 
προεδρείο του συμβουλίου σας;

Α.Κ.: Έχουν περάσει 6 χρόνια από 
την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η 
παράταξη του Μάρκου Κωβαίου. Κα-
λούμε τώρα να απαντήσω πως βλέ-
πω το χωριό μου μετά από όλα αυτά 
τα χρόνια και τι έργα έχουν γίνει βάση 
των προεκλογικών δηλώσεων της πα-
ράταξης του δημάρχου. Κατά τη γνώμη 
μου δεν έχει γίνει κανένα έργο που να 
λύνει τα προβλήματα που βίωναν τα 
προηγούμενα χρόνια και βιώνουν και 
σήμερα οι κάτοικοι της κοινότητας μας. 
Οι ευθύνες του προέδρου για την κα-
τάσταση αυτή είναι μεγάλες. Προσπα-
θεί μόνος να λύνει ζητήματα αφού δεν 
έχει τη βοήθεια της δημοτικής Αρχής, 
αλλά δεν αξιοποιεί και τις δυνατότητες 
συνεργασίας με τους κοινοτικούς συμ-
βούλους.

Οι αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου είναι γνωστό ότι έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και 
απευθύνονται στο δημοτικό συμ-
βούλιο για την υλοποίηση τους. 
Ποια είναι μέχρι σήμερα η αντιμε-
τώπιση των αποφάσεων σας από 
την δημοτική αρχή;

Α.Κ.: Αυτό που συμβαίνει στην 
Αγκαιριά και συμβαίνει, κρίνοντας από 
το αποτέλεσμα, σε όλη την Πάρο είναι 
μια στασιμότητα όσο αφορά την καθη-
μερινότητα. Οι παρεμβάσεις που γίνο-
νται είναι πολύ λίγες σε σχέση με τα 
προβλήματα και αυτές μετά από πολύ 
μεγάλη πίεση. Ελάχιστες είναι οι απο-
φάσεις που έχει πάρει το κοινοτικό μας 
συμβούλιο στον χρόνο που πέρασε και 
ακόμα λιγότερες είναι αυτές που υλο-
ποιούνται από τη δημοτική Αρχή. 

Δείτε την καθημερινότητα. Πολλοί 
δρόμοι της Αλυκής έχουν ανασηκωθεί 
από τις ρίζες των δέντρων. Υπάρχει με-
γάλη επικινδυνότητα και ενώ έχουμε 
πάρει σχετική απόφαση αρκετό καιρό 
πριν, δεν έχει προχωρήσει το έργο. 
Δείτε ακόμα τις προτάσεις μας για το 
τεχνικό πρόγραμμα του 2021, που ου-
σιαστικά είναι αυτές που αναπαράγο-
νται εδώ και έξι χρόνια Όπως για πα-
ράδειγμα: 

- Το πλακόστρωτο από παραλία Αλυ-
κής (εστιατόριο Αλυκή) προς εκκλησία 
Χριστού και από παραλία (σουβλατζίδι-
κο Παρούση) μέχρι εκκλησία Χριστού.

- Υπόγεια καλωδίωση στην παραλία 
Αλυκής

- Προστασία και ανάδειξη υγροβιότο-
πων στην περιοχή Αλυκής

- Αποπεράτωση ιατρείου στο Καμάρι
- Ολοκλήρωση γέφυρας Αλυκής κλπ.
Τίποτα δεν πέρασε στο τεχνικό 

πρόγραμμα για την κοινότητά μας. 
Που είναι η αντίδραση του προέ-
δρου για την κατάσταση αυτή;

Οι υπηρεσίες του δήμου (τεχνική 
υπηρεσία – υπηρεσία καθαριότη-
τος κλπ) πως αντιμετωπίζουν τα 
αιτήματα του συμβουλίου σας;

Α.Κ.: Το πρόβλημα δεν βρίσκεται 
στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους. 
Το πρόβλημα βρίσκεται με τους πολιτι-
κούς τους προϊσταμένους, δηλαδή στη 
δημοτική Αρχή. Αυτοί πρέπει να έχουν 
τη ικανότητα του προγραμματισμού, 
της ιεράρχησης και της διαχείρισης 
των προβλημάτων. Η τεχνική υπηρεσία 
θα έπρεπε να έρχεται στο χωριό του-
λάχιστον δύο φορές το μήνα, όπως πα-
λιότερα, αλλά μέχρι τώρα έρχεται πολύ 
σπάνια.

Υπάρχουν σοβαρές καθυστερή-
σεις στην ολοκλήρωση των έρ-
γων στο αλιευτικό καταφύγιο και 
παράλληλα έχουν δημιουργηθεί 
προβλήματα στην κεντρική πα-
ραλία της Αλυκής, καθώς επίσης 
και στην προστασία των σκαφών 
από τους βόρειους ανέμους. Πως 
έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα 
προβλημάτων;

Α.Κ.: Για το λιμάνι τι να πω; Έπρε-
πε να έχει παραδοθεί εδώ και πολλούς 
μήνες, υπάρχουν καθυστερήσεις από 
την εταιρεία που ανέλαβε το έργο και 
δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, δεν έχει 
το αποτέλεσμα που θέλαμε. Το αλιευτι-
κό καταφύγιο με τον δυτικό καιρό, που 
ήταν ο κύριος λόγος κατασκευής του, 
δεν προστατεύεται απόλυτα και με τον 
δυνατό βοριά δεν μπορούν να δέσουν 
τα σκάφη. Το μεγαλύτερο όμως πρό-
βλημα παρατηρείται στην κεντρική πα-
ραλία της Αλυκής η οποία καταστρέφε-
ται καθώς χάνεται η άμμος. Το λιμενικό 
Ταμείο θα πρέπει να προχωρήσει στην 
άμεση διόρθωση της μελέτης ώστε να 
αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήμα-
τα.

Ένα θέμα που θα αντιμετωπίσει 
η περιοχή σας με τη λειτουργία 
του νέου αλιευτικού καταφυγίου 
είναι η οδική πρόσβαση σε αυτό 
και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση κατοίκων και επισκε-
πτών. Ποια είναι η δική σας θέση 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος.

Α.Κ.: Η παραλία της Αλυκής κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετω-
πίζει τώρα σοβαρό πρόβλημα και ενώ 
υπάρχει φύλακας το πρωί και μπάρα 
τις βραδινές ώρες δεν τηρούνται τα 
μέτρα. Πολλά αυτοκίνητα σταθμεύουν 
παρά την απαγόρευση. Συνωστισμός 
τις ώρες αιχμής και οι πεζοί να ψά-
χνουν ελεύθερο χώρο να περάσουν. 
Φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί, αν 
δεν υπάρξουν συγκεκριμένα μετρά που 
να τηρούνται. Εμείς έχουμε καταθέσει 
κατά καιρούς προτάσεις για την επίλυ-
ση των κυκλοφοριακών προβλημάτων 
στην Αλυκή και για χώρους στάθμευ-
σης, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε.

Η περιφέρεια της Αγκαιριάς στε-
ρείται μιας μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων και 
γενικότερα ενός δικτύου αποχέ-
τευσης. Μπορείτε να μας πείτε τι 
έχει γίνει μέχρι σήμερα για αυτό 
το πρόβλημα;

Α.Κ.: Το σημαντικότερο πρόβλημα 
της κοινότητάς μας είναι αυτό. Είναι 
γνωστό ότι από την υιοθέτηση ανέ-
φικτων λύσεων στο παρελθόν έχουμε 
οδηγηθεί μετά από είκοσι χρόνια στη 
σημερινή κατάσταση. Η παρούσα δη-
μοτική Αρχή με τα «θα» της εδώ και 
έξι χρόνια δεν έχει προχωρήσει σε χω-
ροθέτηση του ΒΙΟΚΑ ούτε σε μελέτη 
δικτύου αποχέτευσης.

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει γενι-
κά με την αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων. Ποιος είναι ο σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος;

Α.Κ.: Ακριβώς, το πρόβλημα για το 
νησί μας είναι γενικότερο. Στη κοινό-
τητά μας οι κάδοι απορριμμάτων είναι 
ανεπαρκείς για καλοκαιρινή περίοδο. 
Το μόνο που έγινε είναι να αντικατα-
σταθούν κάποιοι οι οποίοι ήταν κατε-
στραμμένοι. Χρειάζονται τακτικά συ-
ντήρηση και πλύσιμο λόγω μεγάλης 
δυσοσμίας. Μόνο φέτος με τη λήξη 
της καλοκαιρινής περιόδου πλύθηκαν 
ορισμένοι, όχι όλοι.

Ακόμα, είναι απαραίτητος ένας συ-
μπιεστής σκουπιδιών στη Πίσω Αλυκή 
που είχε εγκριθεί από την προηγούμε-
νη δημοτική Αρχή και ακόμη δεν έχει 
τοποθετηθεί μετά από 6 χρόνια. Ούτε 
τα απαραίτητα έργα υποδομής για την 
εγκατάσταση του δεν έχουν πραγματο-
ποιηθεί.

Οι χώροι στάθμευσης δεν αντα-
ποκρίνονται στις σημερινές ανά-
γκες. Τι έχει σχεδιαστεί από το 
τοπικό συμβούλιο για τις ανάγκες 
στάθμευσης οι οποίες θα πολλα-
πλασιαστούν με την έναρξη λει-
τουργίας του αλιευτικού καταφυ-
γίου; 

Α.Κ.: Ο ιδιοκτήτης του χώρου στάθ-
μευσης απέναντι από το ΚΑΠΗ πουλάει 
το ακίνητο του. Επίσης, ο ιδιοκτήτης 
του χώρου στάθμευσης στην είσοδο 
της Αλυκής έχει δηλώσει ότι μετά από 
ένα χρόνο θα αξιοποιήσει το ακίνητο 
του. Όπως καταλαβαίνετε το πρόβλη-
μα είναι τεράστιο αφού ο οικισμός της 
Αλυκής μένει ουσιαστικά χωρίς χώρο 
στάθμευσης. Εδώ και τρία χρόνια καμία 
ενέργεια δεν έχει γίνει προς εξεύρεση 
χώρου και προφανώς οι ανάγκες με-
γαλώνουν.

Υπάρχουν καταγγελίες για ανε-
παρκή φωτισμό σε πολλές περιο-
χές της δημοτικής κοινότητάς σας 
όπως για παράδειγμα στους χώ-
ρους στάθμευσης κλπ. Έχει συζη-
τηθεί το θέμα στο συμβούλιο;

Α.Κ.: Ο φωτισμός σε πολλές περιο-
χές είναι ανεπαρκής. Είναι απαραίτητη 
η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε 
κοινόχρηστους χώρους π.χ. από παιδι-
κή χαρά Αγίου Νικολάου έως λιμανά-
κι Πρέσβη και παραλία Πίσω Αλυκής. 
Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα το φω-
τισμό του χώρου στάθμευσης αλλά δεν 
έχει γίνει τίποτα.

κε Κουταλίδη για το τέλος αυτής 
της συνέντευξης θέλετε να προ-
σθέσετε κάτι;

Α.Κ.: Δείτε, νοιαζόμαστε τον τόπο 
μας και για αυτό άλλωστε προσωπικά 
συμμετέχω ενεργά στα κοινά εδώ και 
πολλά χρόνια. Έχουμε ιδέες και όνειρα 
που για να πραγματοποιηθούν όμως 
χρειάζεται διάθεση συνεργασίας, σε-
βασμός και υλοποίηση των αποφάσε-
ων που παίρνουμε. Η δημοτική Αρχή 
δεν έχει στραμμένη την προσοχή της 
στη νότια Πάρο. Η ανυπαρξία έργων 
υποδομής στη περιοχή μας είναι η 
απόδειξη. Επιθυμία μου είναι αυτή η 
κατάσταση να αλλάξει. Στο βαθμό που 
δούμε το ενδιαφέρον που αξίζει το χω-
ριό μας εδώ είμαστε να βοηθήσουμε, 
πράγμα που άλλωστε δεν αρνηθήκαμε 
ποτέ.

Εμείς έχουμε καταθέσει 
κατά καιρούς προτάσεις 
για την επίλυση των 
κυκλοφοριακών 
προβλημάτων στην Αλυκή 
και για χώρους στάθμευσης, 
αλλά δυστυχώς δεν 
ακουγόμαστε.

Ανδρέας Κουταλίδης: «Τίποτα δεν 
πέρασε στο τεχνικό πρόγραμμα για 
την κοινότητά μας»
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Μείωση 
68% στα 
αεροδρόμια

Για όγδοο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε η πτώση 
στα ελληνικά αεροδρόμια, ενώ στο δεκάμηνο τα επί-
σημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
επιβεβαιώνουν τη μείωση της επιβατικής κίνησης στο 
1/3.

Πιο συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2020 οι επιβάτες στα αεροδρόμια της χώ-
ρας, τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στις πτήσεις 
εξωτερικού, ήταν μόλις 18,9 εκατ., όταν το αντίστοιχο 
διάστημα πέρυσι είχαν ξεπεράσει τα 59 εκατομμύρια.

«Οι περιορισμοί στις πτήσεις που έχουν επιβληθεί 
στο πλαίσιο μέτρων προστασίας για την αντιμετώ-
πιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αεροπορικό κλάδο 
παγκοσμίως, γεγονός που επηρεάζει και την Ελλάδα», 
αναφέρει η ΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για 
την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το δεκάμη-
νο του 2020 προκύπτει μείωση 68% στο δεκάμηνο 
όσον αφορά την επιβατική κίνηση, ενώ όσον αφορά 
τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας μειώθηκαν στις 
220.602, από τις οποίες 106.346 ήταν εσωτερικού και 
114.256 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 45% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, οπότε εί-
χαν πραγματοποιηθεί 401.317 πτήσεις.

Μελισσοκομικό 
πρόγραμμα 

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παρα-
γωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
για το μελισσοκομικό έτος 2021 ανακοινώνεται ότι:

Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση 
των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών), όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν τη 
σχετική αίτηση - δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας 
Δωδεκανήσου απευθείας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, 
ή μέσω των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και συλ-
λόγων της περιοχής τους, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 
2021.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδι-
κής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις κυψελών), όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν τη 
σχετική αίτηση - δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας 
Δωδεκανήσου απευθείας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, 
ή μέσω των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και συλ-
λόγων της περιοχής τους, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 
2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 
2241364915, g.pratsinaki@rho.pnai.gov.gr, στη δι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο 
τηλ.2281098833, daoktfzp@5118.syzefxis.gov.gr, 
στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου τηλ. 22430 
59059, klimis1@gmail.com

Η ζωή ενός  
στρατιώτου» 

(Μέρος 2ο)

Απόσπασμα από τη ζωή του Αντιστράτηγου, Ιωάννη 
Θ. Καραβία, όπως τη διηγείται στο βιβλίο του «Η ζωή 
ενός στρατιώτου».

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΝ
Κατά την άφιξη μου στην Πάρο στα τέλη του Οκτω-

βρίου 1941 με επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας Μ. Κρίσπης και ο Διοικητής της Χωροφυλακής 
Μοίραρχος Γ. Ζαμπέτας, για να με συλλυπηθούν για 
το θάνατο της πεθεράς μου. 

Με κάλεσαν εις ένα δωμάτιο ιδιαιτέρως και μου 
ανήγγειλαν ότι εις την Αντίπαρο είχαν εγκαταστήσει 
οι Άγγλοι μια Βάση εις την αγροικία Σπύρου Τζαβέλλα, 
με ομάδα δώδεκα ανδρών. Σκοπός της Βάσεως ήταν 
να περισυλλέγει Άγγλους φυγάδες οι οποίοι είχαν 
παραμείνει στην Ελλάδα μετά την κατάληψη της υπό 
των Γερμανών και να φροντίζει η Ομάδα της Βάσεως, 
διά τη διαφυγή των εις Μέση Ανατολή. Τους φυγάδες 

Άγγλους τους μετέφερε από την Ηπειρωτική Ελλά-
δα ο Καπετάνιος Χάρης Γραμματικάκης. Κρητικός την 
καταγωγή και γνωστός στη Πάρο, διότι έκανε ταξίδια 
από Πειραιά-Πάρο και καταλήψεως της Ελλάδος, είχε 
δε αρραβωνιασθεί με μια κόρη του ψαρά Ντανάμπα-
ση, αλλά είχε δοσοληψίες και με άλλες κοπέλες της 
Πάρου. Όπως με πληροφόρησαν ο Γραμματικάκης 
συναντήθηκε στην Πάρο με τον Ταγματάρχη Πολεμι-
κής Διαθεσιμότητος Γεώργιο Βάο και αναχώρησαν με 
το βενζινόπλοιο του Γραμματικάκη για Αλεξάνδρεια, 
αφού πρώτα αποχαιρέτησαν τους γνωστούς και φί-
λους τους στη Πάρο. Έφθασαν στην Αίγυπτο, παρου-
σιάστηκαν εις το Αγγλικό Στρατηγείο, καθώς και εις 
τον Αρχηγό των συγκροτούμενων εν Αίγυπτο Ελληνι-
κών Δυνάμεων Στρατηγό Εμμ. Τζανακάκη. Το Αγγλικό 
Στρατηγείο σε συνεννόηση και με τον Στρατηγό Τζα-
νακάκη αποφάσισε να εγκαταστήσει, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις Γραμματικάκη – Βάου, βάση εις την Αντί-
παρο, εις την οποία θα προσεγγίζει υποβρύχιο Αγγλι-
κό, το οποίο θα παραλαμβάνει τους φυγάδες Άγγλους, 
τους οποίους θα μεταφέρει ο Γραμματικάκης από την 
Ηπειρωτική Ελλάδα με έμπιστους Καπεταναίους στην 
Αντίπαρο. 

Η εγκατάσταση στην Αντίπαρο με τον Γραμματικάκη 
ήταν επιπόλαια, διότι αυτός προ μηνός είχε αναχωρή-
σει από την Πάρο για Αλεξάνδρεια αποχαιρετώντας 
τους Παριανούς δημόσια. Κατά την επάνοδο του έφε-
ρε και σημειώματα του Τζανακάκη για τις Ελληνικές 
Αρχές για να τον διευκολύνουν, καθώς και επιστολές 
από τους εις Κάιρο εγκατεστημένους Παριανούς προς 
τους συγγενείς τους στη Πάρο. Όταν ο Κρίσπης και 
ο Ζαμπέτας μου ανακοίνωσαν για τη Βάση, τους ρώ-
τησα που είδαν τον Χάρη και μου είπαν στο σπίτι της 
μνηστής του, μαζί με τον γέρο Ντανάμπαση και τις 
δύο κόρες του. Λυπήθηκα κατάκαρδα διότι σκέφτη-
κα τα επακόλουθα. Τους είπα ότι σε λίγες ημέρες θα 
γνωρίζουν για τη Βάση και οι 12 χιλιάδες κάτοικοι του 
νησιού, Για να προλάβω τα γεγονότα έδωσα εντολή 
εις τον Μοίραρχο Ζαμπέτα να στείλει χωροφύλακα 

να ειδοποιήσει τον Άγγλο Ταγματάρχη αρχηγό της 
Βάσεως να αλλάξει τοποθεσία και να μετακινηθούν, 
διότι στην Αντίπαρο ήδη προδόθηκαν. Δυστυχώς ο 
Άγγλος Ταγματάρχης δεν υπάκουσε εις τις συμβολές 
μου και το πλήρωσε μετά από λίγο με το κεφάλι του 
και μαζί με αυτόν έλληνες ένθερμοι πατριώτες και ο 
πληθυσμός της νήσου με πείνα και θανάτους. Ο Γραμ-
ματικάκης, τολμηρός καθώς ήταν έφερνε Άγγλους και 
τους παρέδιδε στη Βάση για να τους παραλάβει το 
υποβρύχιο για τη Μ. Ανατολή. Η Ιταλική Διοίκηση της 
Πάρου ήταν στην αρχή της και δεν γνώριζε πρόσωπα 
και τη γλώσσα, κι ενώ όλοι γνώριζαν για τη Βάση οι 
Ιταλοί είχαν άγνοια. 

Σ΄ ένα ταξίδι του Γραμματικάκη προς Πειραιά, ανα-
χώρησε ο φίλος μου Ιωσήφ Αναγνωστάκης, στον 
οποίο έδωσα μια επιστολή δια την Ομάδα Αξ/κών Α’ 
Σ. Στρατού εις την οποία έγγραφα συνθηματικώς, ότι 
έγιναν τα λεμόνια και να έλθουν να τα παραλάβουν. 
Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μέσο δια να φύγουν στη Μ. 
Ανατολή. Τον παρακάλεσα επίσης, να τους βοηθήσει 
και να τους φέρει ο Γραμματικάκης στην Αντίπαρο για 
να φύγουμε για τη Μ. Ανατολή. 

Επειδή φοβόμουν ότι οι Ιταλοί πολύ γρήγορα θα 
πληροφορούντο για τη Βάση, είχα και τις πληροφορί-
ες ότι οι φίλες του Χάρη είχαν αντιζηλία μεταξύ τους 
και τον απειλούσαν ότι θα τον προδώσουν. Κάλεσα 
τον πατριώτη μας Ιωάννη Πατέλη, τον οποίον χρησι-
μοποιούσαν οι Ιταλοί ως διερμηνέα και τον κατέστησα 
προσεχτικό, ώστε εάν πάει κάποιος εις τη Διοίκηση να 
προδώσει να μεταφράζει διαφορετικά από την πραγ-
ματικότητα, έτσι ώστε ούτε οι Ιταλοί να αντιληφθούν 
αλλά ούτε κι ο προδότης. Ο Πατέλης πράγματι εξετέ-
λεσε την αποστολή του με θρησκευτική ευλάβεια και 
έτσι δεν προδόθηκε αμέσως η Βάση, παρ’ ότι πολ-
λές φορές οι φίλες του Γραμματικάκη επιχείρησαν να 
την προδώσουν. Δυστυχώς όμως κάποια από αυτές, 
έγραψε μια επιστολή και τη πέταξε στη πόρτα του Ιτα-
λού Διοικητού και έτσι πλέον η Βάση προδόθηκε. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!

Ειδικό τέλος 
από Α.Π.Ε.

Για την υπόθεση της επιστροφής 1% του ειδικού 
τέλους από ΑΠΕ των οικιακών καταναλωτών στην 
κοινότητα Νάουσας, που δεν περιλαμβάνονται στους 
πίνακες της ΔΕΔΔΗΕ, ο πολιτιστικός σύλλογος 
Καμαρών αναφέρει τα παρακάτω:

«[…] α) Οι αριθμοί παροχής των δικαιούχων οικι-
ακών καταναλωτών που δικαιούνται, επιστροφή τέ-
λους 1% αλλά και το τέλος των έργων που θα γίνουν 
στην περιοχή λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλο-
ντός της, έχουν αναρτηθεί στην ακόλουθη διεύθυν-
ση https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/
pages/index.html

β) Όσοι δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω ηλε-
κτρονική διεύθυνση, πρέπει μέχρι τις 11/12/2020 να 
ζητήσουν από τον δήμο βεβαίωση ότι βρίσκονται μέσα 
στην οριοθετημένη περιοχή. 

γ) Όμως το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών κατα-

ναλωτών των Καμαρών που βρίσκονται σε πολύ μικρή 
απόσταση από τις ανεμογεννήτριες και έχουν άμεση 
οπτική και ακουστική επαφή, όπως και η Νάουσα, δεν 
περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη περιοχή. Αντίθε-
τα, παραδείγματος χάριν, ο Βουτάκος που είναι στη 
δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιά) και απέχει ίσως 
και 15 χιλιόμετρα, περιλαμβάνεται στην οριοθετημένη 
περιοχή. 

Πρόκειται περί κατάφωρης αδικίας και σας ενημε-
ρώνουμε ώστε να επικοινωνήσετε με τη δημοτική κοι-
νότητα της Νάουσας και τον δήμο Πάρου προκειμένου 
να ενημερωθείτε για το πώς μπορεί να επανορθωθεί 
αυτή η αστοχία. 

Οι ανεμογεννήτριες, όπως είναι γνωστό, είναι εγκα-
τεστημένες στη δημοτική κοινότητα Νάουσας και 
βεβαίως, από αυτές πλήττονται και κάτοικοι των Κα-
μαρών που ανήκουν δημοτική κοινότητα Πάρου (Πα-
ροικιά).

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε εκτε-
νέστερα από τον σύλλογο, όπως θα ενημερωθούν επί-
σης και οι αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Πάρου για 
το θέμα».

Χριστουγεννιάτικες 
Λεύκες

Με πρωτοβουλία του ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών την 
περασμένη Κυριακή στολίστηκαν χριστουγεννιάτικα οι 
Λεύκες.

Ο σύλλογος σε σχετικό του μήνυμα σημειώνει: «Κάθε 
Χριστούγεννα ξυπνά μέσα μας το παιδί που όλοι κρύ-
βουμε. Αυτό το παιδί, που δεν έπαψε ποτέ να ονει-
ρεύεται, να αγαπά, να μοιράζει χαμόγελα, να χαίρεται 
και να πιστεύει στον Αι Βασίλη και στα θαύματα... Κι 
όσο οι συνθήκες δυσκολεύουν, τόσο πιο έντονα μας 
θυμίζει αυτά τα μικρά αλλά σημαντικά που κάνουν την 
καθημερινότητα όλων, να παίρνει χρώμα, να γεμίζει 
ήχους γλυκούς χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και 
την ατμόσφαιρα με αγάπη! Στόχος του συλλόγου μας 
κάθε χρόνο... να φέρουμε το Άγιο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων στις καρδιές όλων μας, να βλέπουμε χα-
ρούμενα παιδικά προσωπάκια να διασκεδάζουν, αλλά 
και τους μεγαλύτερους να θυμούνται τις γιορτές των 
παιδικών τους χρόνων (…)».

∆ημοτικό 
σφαγείο

Από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου και του δήμου Πάρου 
υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την εκτέ-
λεση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού 
Σφαγείου Πάρου», με χρηματοδότηση από πόρους της 
Περιφέρειας. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ψυκτι-
κών θαλάμων για τη λειτουργία του σφαγείου Πάρου 
και συγκεκριμένα:

- Ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή αποθήκευση 
των υποπροϊόντων του Δημοτικού Σφαγείου.

- Εξωτερικής μονάδας ψύξης υφιστάμενων ψυκτι-
κών θαλάμων συντήρησης κρέατος.

- Λοιπού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την 
ορθή λειτουργία των ανωτέρω.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής: Προ-
θεσμία 6 μήνες για την δημοπράτηση και υπογραφή 
σύμβασης με τον προμηθευτή και 6 μήνες για την προ-
μήθεια εγκατάσταση και παραλαβή του εξοπλισμού. Η 
συνολική προθεσμία των 12 μηνών δύναται να παρα-
ταθεί, έως και την ολοκλήρωση του αντικειμένου της 
σύμβασης. 
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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)

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

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 
(ΠΙΠΕΡΙ), πωλείται διαµέρισµα 1ου 
ορόφου 48 τ.µ., κατασκευή 1990, 150 
µ. από τη θάλασσα, 400 µέτρα από-
σταση από το κέντρο της Νάουσας. 
Τηλ. για πληροφορίες: 210 8950247, 
6946 378 440

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά 
παλιές οικίες που χρήζουν επισκευής, 
προς αγορά, και οικόπεδα για αντιπα-
ροχή και αγορά. Αναλαµβάνει µελέτη, 
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
οικιών, σε Πάρο και Αντίπαρο µε 
λογικές τιµές, συνέπεια παράδοσης 
και χρηµατοδότηση έργου. Τηλ. 6942 
798 728, ώρες γραφείου. 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
από Έλληνα ιδιώτη, ξενοδοχείο και 
συγκρότηµα δωµατίων, µε άµεση 
καταβολή ενοικίων. Τηλ. 6977 577 
891 και 6956 766 793 

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ κτιρίων 
και σπιτιών ζητείται, µε ή χωρίς 
εµπειρία. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
490 2532

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟΥ από την ταβέρνα «Πάρος» 
πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 
082 425. Ώρες επικοινωνίας, 14:00 
- 19:00

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€

Adios Diego

Το καλοκαίρι του 1986 βλέπαμε το Μουντιάλ στο 
Μεξικό και ακόμα ο πόλεμος του 1982 στα Φώκλαντ 
(υπερπόντια νησιά των Βρετανών), με την Αργεντινή, 
ήταν «φρέσκος» στη μνήμη μας. Τα όσα έγιναν εκεί και 
η κατάληξη του πολέμου των δέκα εβδομάδων, άφη-
ναν σε όλους μία πικρία για την αποικιοκρατία που συ-
νεχιζόταν από τους ευρωπαίους.

Το γκολ που πέτυχε ο Μαραντόνα με το χέρι, ήταν 
αυτό που πανηγυρίστηκε απ’ όλους πιο έξαλα, αφού 
ήταν σαν να ανταποδιδόταν η αδικία του πολέμου. Ο 
Ντιέγκο στη συνέχεια έβαλε μία ακόμα γκολάρα που 
έμεινε στην ιστορία, αφού έκανε ντρίπλες και μέσα σε 
τηλεφωνικούς αγγλικούς θαλάμους και έδωσε τη νίκη 
στους «Αλμπισελέστε» -και την κούπα- απέναντι στη 
Γερμανία. Αυτό που έμεινε ήταν η απάντησή του για το 
γκολ με το χέρι, που όπως είπε: «ήταν το χέρι του 
Θεού!».

Ο Μαραντόνα θεοποιήθηκε ειδικά όταν πήγε στη 
Νάπολη και έδωσε στον φτωχό νότο τη μεγάλη χαρά 
και έκανε όλον τον κόσμο να γίνει οπαδός εκείνης της 
ομαδάρας. Δεν μπορεί να κατανοήσει όποιος δεν είναι 
μυημένος στα του ποδοσφαίρου τι σημαίνουν οι τίτλοι 
για τις φτωχές περιοχές του νότου στην Ιταλία. Είναι 
κάπως… σαν το πρωτάθλημα του 1988 της Λάρισας 
στην Ελλάδα!

Ο Ντιέγκο έκανε το ποδόσφαιρο ποίηση, σαγήνευ-
σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη με 
τις μαγικές του ικανότητες, βγήκε έξω από τα συνηθι-
σμένα με τις δηλώσεις του, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των 
φτωχών και αδυνάτων –όπου Γης- «τραυμάτισε» το 
κατεστημένο, και δίχασε την Ιταλία όταν στο Μουντιάλ 
του 1990 στον αγώνα Ιταλίας – Αργεντινή στο Σαν Πά-
ολο είπε, απευθυνόμενους στους Ναπολιτάνους: «Δε 
μου αρέσει το γεγονός ότι άπαντες ζητάνε από τους 
Ναπολιτάνος να είναι Ιταλοί και να υποστηρίζουν την 
εθνική τους ομάδα. Οι Ναπολιτάνοι πάντα περιθωρι-
οποιούνταν από τους Ιταλούς. Είναι η πόλη που έχει 
υποφέρει περισσότερο από έναν άδικο ρατσισμό». Το 
αποτέλεσμα γνωστό. Η Αργεντινή έπαιξε τον ημιτελικό 
στην Ιταλία, με 80.000 κόσμο να αποθεώνουν την Αρ-
γεντινή του Ντιεγκίτο.

Προφανώς και θα μπορούσε κάποιος να γράφει σε-
λίδες επί σελίδων με τα κατορθώματα του Μαραντόνα, 
αλλά η ουσία είναι ότι οι περισσότεροι θα θυμόμαστε 
τον Αργεντινό άσο εκτός από τις ποδοσφαιρικές του 
ικανότητες και για τα όσα ενσάρκωσε και είπε. Ο Ντιέ-
γκο της καρδιάς μας έφυγε από τη ζωή, αλλά όλοι 
ξέρουμε ότι θα παραμείνει στη μνήμη εκατομμυρίων 
εραστών του ποδοσφαίρου για τα όσα μας πρόσφερε. 

Ο Μαραντόνα δεν είναι μέρος της ιστορίας 
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά η ίδια η 
ιστορία του 20ου αιώνα. Θα βρει άλλωστε στους 
ουρανούς και κάποιους που του κάνουν για συμπαί-
κτες. Τον Τζορτζ Μπεστ και τον Κρόιφ… 

Δ.Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 01-12-2020
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι 
την 21 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, δημόσιος επαναληπτικός πλειο-
δοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη 
όρους, για την εκμίσθωση εξωτερικού χώρου προς 
άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουρ-
γίας κυλικείου-αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα, 
στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. 

Η τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται στο 
ποσό των (11.964,00 ευρώ).

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 
θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού-Εφοδιασμού 
της Υ.Π.Α., Τμήμα Γ’ Πύργος Ελέγχου Παλαιού Κρατι-
κού Αερολιμένα Αθηνών, Ελληνικό. Τηλ. 210 8916293 
και από τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840 
90502-90505

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης
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Κραυγή 
αγωνίας από 
την εστίαση 
του νησιού μας

Επιστολή συμπαράστασης στην απεργία της περα-
σμένης Πέμπτης 26/11 δημοσιοποίησε η επιτροπή 
αγώνα καφέ-εστιατόρων Πάρου. Η επιστολή έχει 
ως εξής:

«Το «θωρακισμένο» και «πανέτοιμο» σύστημα Υγεί-
ας, που διαφήμιζε η κυβέρνηση όλους τους προη-
γούμενους μήνες, απορρίπτοντας και λοιδορώντας 
τα αιτήματα υγειονομικών και εργαζομένων για ου-
σιαστικά μέτρα ενίσχυσης, κατέρρευσε μέσα σε λίγες 
μέρες από την αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό είναι 
το συμπέρασμα - ομολογία της χτεσινής ενημέρωσης 
από τον πρωθυπουργό και των ανακοινώσεων που 
ακολούθησαν.

Άνοιξαν το καλοκαίρι τον τουρισμό χωρίς κα-
νένα 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 επι-
χειρήσεις μας και τις οικογένειες μας. Παρόλο που 
το καλοκαίρι για μας ήταν «κουτσό» οι υποχρεώσεις 

και τα έξοδα τρέχουν, ενώ παράλληλα προσπαθούμε 
να αντεπεξέλθουμε και στις καθημερινές μας ανάγκες, 
χωρίς να τα καταφέρνουμε πάντα. Πολύ φοβόμαστε 
πως θα είναι αρκετοί οι συνάδελφοι μας που δεν θα 
καταφέρουν να επαναλειτουργήσουν τα μαγαζιά τους 
μετά το τριπλό χτύπημα που δεχτήκαμε (άλλωστε και 
όλα τα επίσημα στοιχεία αυτό δείχνουν). Ουσιαστι-
κή 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. Παρόλα αυτά χρήματα για μεγάλες 
επιχειρήσεις υπάρχουν και τα δίνει απλόχερα 

η κυβέρνηση. 
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 δημο-
τικά 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 επιχεί-
ρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις».

- Κανένας εργαζόμενος μας χωρίς οικονομική ενί-
σχυση.

- Επαρκή στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου (…)».

Εστίαση

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Παριανά προϊόντα στο γιορτινό τραπέζι
γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας
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Συστρατευόμαστε 
και απαιτούμε

Ένα πράγμα είναι σίγουρο παρακολουθώντας την 
διαδρομή της πανδημίας, ότι χωρίς μεθοδευμένες 
κινήσεις και οργάνωση το μόνο που κάνουμε είναι 
να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα προσπαθώντας 
να μαζέψουμε τα ασυμμάζευτα, είτε μιλάμε για την 
προστασία μας με τις μάσκες είτε για την δημιουργία 
COVID-19 νοσοκομείων και ΜΕΘ.

Σε μία υγειονομική κρίση είναι αναμενόμενο να χρει-
άζεται αύξηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
και δημιουργία επανδρωμένων κλινών ΜΕΘ, δεν χρει-
άζονται βαριά πτυχία για να το καταλάβουν οι υπεύ-
θυνοι, χρειάζεται πλάνο και πολιτική βούληση για να 
υλοποιηθούν οι αυτονόητες λύσεις.

Η πρόσληψη προσωπικού είναι η σωστή λύση, η με-
τακίνηση προσωπικού είναι η δεύτερη επιλογή και η 
συνδρομή των ιδιωτών είναι η κατάσταση συναγερ-
μού.

Παρακολουθούμε αυτές τις μέρες βουλευτές για-
τρούς να αφήνουν στην άκρη την βουλευτική τους 
ιδιότητά και να θέτουν εαυτόν στην υπηρεσία της ια-
τρικής δίπλα στους συναδέλφους τους των δημοσίων 
νοσοκομείων ώστε να συνδράμουν και εκείνοι στην 
μάχη που εξελίσσεται. Η απόφασή τους αξιέπαινη σε 
όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκουν! 

Η συνδρομή των ιδιωτών ιατρών στην μοναδική δη-
μόσια δομή υγείας του νησιού μας αποτελούσε μία από 
τις προτάσεις για την διαχείριση της πανδημίας στην 
Πάρο, που είχαμε καταθέσει τον προηγούμενο Μάρτιο 
(19.03.2020) προς τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους 
φορείς. Τότε, μεταξύ άλλων, είχαμε προτείνει την δη-
μιουργία ιατρικής ομάδας με την συμμετοχή όλων των 
ιατρών του νησιού ώστε να δημιουργηθεί ένα σώμα 
ικανό να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Παραθέτω 
απόσπασμα της πρώτης επιστολής 19.03.2020,

«[…] 1. Δημιουργία Ειδικού Ιατρείου Κορωνοϊού 
(ΕΙΚ) σε εξωτερικό χώρο και πλησίον του ΚΥ, πχ στο 
χώρο του ΕΚΑΒ, όπως ειπώθηκε στο ΔΣ.

2. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδας (ΕΟ) που θα 
απαρτίζεται από ιατρούς και νοσηλευτές του δημοσί-
ου και ιδιωτικού τομέα. Η ΕΟ θα αναλάβει την 24ωρη 
κάλυψη του ΕΙΚ ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του 
ΕΟΔΥ.

3. Αποστολή email σε όλους τους ιδιώτες ιατρούς 
και νοσηλευτές ώστε να ζητείται επίσημα η εθελοντι-
κή συμμετοχή τους και παράλληλη καταγραφή τους. 
Καλό θα ήταν να ενθαρρύνονται οι γιατροί να απαντή-
σουν θετικά ή αρνητικά στο email ώστε να είναι σα-
φείς οι προθέσεις τους για την σωστή καταμέτρηση 
του δυναμικού.

4. Ανάλογα με την συμμετοχή των ιατρών και νοση-
λευτών, κατανομή ωραρίων και βαρδιών (πρόγραμμα 
εφημεριών) ώστε να υπάρχουν ανά βάρδια 2 ιατροί 
και 1 νοσηλευτής ως φυσική παρουσία και 1 γιατρός 
oncall που θα καλύπτει περιστατικά κατ’ οίκον εφόσον 
παραστεί ανάγκη.

5. Αρμοδιότητες ΕΙΚ

Ειδική τηλεφωνική γραμμή COVID-19
Τηλεφωνική διαλογή με ανάλογες συστάσεις
Διαλογή και κλινική εξέταση των αυτοβούλως προ-

σερχομένων
Κλινική εξέταση μετά από την ανωτέρω τηλεφωνική 

σύσταση
Σχεδιασμός απομονωμένων θαλάμων βραχείας νο-

σηλείας για περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας μέχρι 
να οργανωθεί η διακομιδή τους σε νοσοκομεία ανα-
φοράς, όπως ειπώθηκε στο ΔΣ

Περιστατικά που δεν χρήζουν νοσηλείας θα στέλνο-
νται σπίτι τους με οδηγίες

Περιστατικά που χρήζουν δειγματοληψίας θα γίνε-
ται η λήψη του ρινικού επιχρίσματος στα ΕΙΚ ή/και 
κατ’ οίκον…».

Επανέρχομαι σήμερα, με την ευκαιρία της πρωτο-
βουλίας των βουλευτών, στο θέμα της συλλογικής 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση του αόρατου 
εχθρού και στο νησί μας.

Η αδράνεια και κατ’ επέκταση η ανεπάρκεια του 
Δημάρχου είναι πλέον οφθαλμοφανής, ακόμη και κυ-
βερνητικοί βουλευτές, ακολουθώντας το παράδειγμα 
βουλευτή του ΚΚΕ και Αντιπροέδρου της Βουλής, κου 
Γεωργίου Λαμπρούλη, που πρωτοστάτησε στο εγχεί-
ρημα, συστρατεύονται στο πλευρό του δημοσίου φο-
ρέα, ο Δήμαρχος της Πάρου… από την άλλη… είχε την 
πρόταση στα χέρια του από τον Μάρτιο και την άφησε 
στα συρτάρια… θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
και ότι είμαστε θωρακισμένο νησί. 

Είναι και η ομάδα κρίσης που κάπου «υπάρχει» σε 
ημιθανή κατάσταση και η ζωή συνεχίζεται… συνεχίζε-
ται; ή θα διακοπεί άδικα και άδοξα για κάποιους συ-
μπολίτες μας και τότε όλοι θα λυπούμαστε φαρδιά και 
πλατιά;

Τώρα πλέον η διασπορά της νόσου είναι παντού και 
η ευθύνη όλων μας τεράστια, η συστράτευση των ιδι-
ωτών γιατρών με το ΚΥ είναι ζωτικής σημασίας. Έστω 
και σήμερα ας αναλάβουν οι υπεύθυνοι δράση και να 
οργανώσουν το ιατρονοσηλευτικό δυναμικό του τό-
που. Ο ρόλος τους είναι το συμφέρον και το δίκαιο του 
νησιού και όχι να γίνονται αρεστοί σε κυβερνητικούς 
ανωτέρους, και αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο 
να το φτιάξουν.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου.

Εμείς, ως Πολυϊατρεία Αιγαίου, από την πρώτη μέρα 
της πανδημίας έχουμε δηλώσει ότι είμαστε δίπλα στο 
ΚΥ Πάρου με όλες τις δυνάμεις μας ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του νησιού. Χωρίς ίχνος διάθεσης 
αυτοπροβολής και με απόλυτη διακριτικότητα ακολου-
θήσαμε την ιεραρχία ώστε να ακουστούν οι προτάσεις 
χωρίς να κάνουμε θόρυβο. Ως επαγγελματίες υγείας 
θεωρήσαμε υποχρέωση μας να συνδράμουμε με τις 
σκέψεις μας και το δυναμικό μας τον δημόσιο φορέα, 
αυτό μας υπαγόρευσε η συνείδησή μας και αυτό κάνα-
με αλλά ο Δήμος χάθηκε στη μετάφραση και κρίνοντας 
εξ ιδίων τα αλλότρια θεωρεί ότι όποιος εκφράζει άπο-
ψη το κάνει από ιδιοτέλεια.

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας 

MBA Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Απόψεις

Μαρία 
Ναυπλιώτη 
(1924-2015)

Ο πόλεμος βρήκε τη δεκαπεντάχρονη Μαρία 
Ναυπλιώτη στην Αθήνα. Από την αρχή ανταπο-
κρίθηκε στις ανάγκες που προέκυψαν και συγκε-
κριμένα στην έκκληση του Ερυθρού Σταυρού για 
αίμα και βοήθεια στον Ευαγγελισμό, όταν ήρθαν 
οι πρώτοι τραυματίες από το μέτωπο. 

Οι εμπειρίες αυτές θα ξυπνήσουν μέσα της την 
αγανάκτηση και τη θέληση να αντιδράσει στον 
κατακτητή. Οι ανάπηροι από τον πόλεμο στρα-
τιώτες, μία αυτοκτονία στον Ευαγγελισμό που 
έγινε μπροστά στα μάτια της, βλέποντας τον νέο 
ανάπηρο στρατιώτη να πέφτει από τον τέταρτο 
όροφο του Ευαγγελισμού, είναι περιστατικά που 
θα κλιμακώσουν την οργή της. 

Ο δρόμος της προς την αντίσταση ανοίγει ου-
σιαστικά όταν η τύχη θα φέρει μπροστά της τους 
συμπατριώτες της παριανούς Νίκο και Μανώ-
λη Γλέζο, Γιώργο Ναυπλιώτη (μετέπειτα άντρα 
της), Στέλιο Καραχάλιο, Παύλο Λίγκα, Παντελή 
Κάπαρη, που της μίλησαν για την οργανωμένη 
αντίσταση που ετοιμάζουν. Όλη η δραστηριότητα 
γινόταν στο υπόγειο, που βρισκόταν στο αρχο-
ντικό σπίτι της οικογένειας Κουμάτσου, στη συμ-
βολή των οδών Κολοκυνθούς και Πειραιώς. Από 
τα τρία αδέρφια αυτής της ηρωικής οικογένειας, 
η Μαρία σκοτώθηκε από τα πυρά των Γερμανών 
και τα άλλα δύο, ο Νίκος κι η Ματούλα, έφυγαν 
αιχμάλωτοι στη Γερμανία, που τελικά κατάφεραν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα σώοι.

Σ’ αυτό το υπόγειο έγραφαν και τύπωναν τις 
προκηρύξεις. Άκουγαν τα νέα του αγώνα που με-
τέδιδε ο Κάρτερ από το BBC και αποφάσιζαν για 
τις επόμενες κινήσεις τους. Τον Κάρτερ, η φωνή 
του οποίου τους οδηγούσε εκείνα τα μαύρα χρό-
νια, η Ναυπλιώτη είχε την τύχη να τον γνωρίσει 
το 1993 όταν επισκέφτηκε την Πάρο. Το αληθινό 
του όνομα ήταν Βρασίδας Κορνάρος ή Καπερνά-
ρος. Το υπόγειο δεν το ανακάλυψαν ποτέ οι Γερ-
μανοί παρόλο που έκαναν εφόδους κάθε τόσο.

Τις νύχτες γράφανε συνθήματα με πράσινη και 
κόκκινη μπογιά, μοιράζανε προκηρύξεις και κα-
λούσαν τον κόσμο στον αγώνα. Το 1941 στην 
οδό Ζήνωνος έγραφε συνθήματα με το Νίκο Γλέ-
ζο και τους απαραίτητους τσιλιαδόρους. Ξαφνικά 
ανοίγει μια πόρτα στο σκοτάδι και εμφανίζεται 
ένας Ιταλός (κάποια τον είχε στο σπίτι της), χω-
ρίς να χάσει την ψυχραιμία της η Ναυπλιώτη του 
πέταξε την μπογιά στο πρόσωπο και ώσπου να 
συνέλθει είχαν εξαφανιστεί. 

Η οδός στην οποία βρίσκεται και το σπίτι όπου 
διέμενε, ξεκινάει από την πλατεία «Μαντώ Μαυ-
ρογένους» έως την οδό «Λοχαγού Αντωνίου Κορ-
τιάνου».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Ψήφισμα – 
Καταγγελία

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δη-
μοτικού σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας, με 
ψήφισμά του καταδικάζει την απαράδεκτη «τηλεκπαί-
δευση» και τον τρόπο που γίνεται.

Στο ψήφισμά του ο σύλλογος σημειώνει:
«Το κλείσιμο, των Γυμνασίων και Λυκείων, και τώρα 

και των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων σε όλη τη 
χώρα, ήρθε ως αποκορύφωμα της απραξίας της κυ-
βέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργείου Παιδείας 
όσον αφορά την προστασία των μαθητών και τη μεί-
ωση διάδοσης του COVID19, αφού πρόκειται για ένα 
ακόμα ανέξοδο μέτρο αντιμετώπισης της πανδη-
μίας, χωρίς καμία μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία 
των σχολείων. 

Το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών βαθμί-
δων σε όλη τη χώρα, χωρίς κριτήρια και χω-
ρίς καμία υλικοτεχνική ή/και ανθρωποκεντρική 
υποστήριξη, το μόνο που θα κάνει είναι να επι-
τείνει την ανισότιμη εκπαίδευση, δημιουργώντας 
αξεπέραστες δυσκολίες σε πολλές οικογένειες, κάτι 
το οποίο αποδείχθηκε από το κλείσιμο των σχολείων 
την προηγούμενη σχολική χρονιά. Αν και νομίζουμε 
ότι πολύ καλά γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας και οι 
σύμβουλοι της Κυβέρνησης τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από αυτή την απόφαση, θα πα-
ραθέσουμε κάποια από αυτά, για μια ακόμη φορά, 
όπως τόσοι Σύλλογοι Γονέων και Εκπαιδευτικών 
έχουν επίσης καταγγείλει: 

1. Δε διαθέτουν όλες οι οικογένειες συσκευές ώστε 
να μπορούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν την 
τηλεκπαίδευση. Σε περιπτώσεις που τα παιδιά είναι 
παραπάνω από ένα, προφανώς χρειάζονται περισ-
σότερες συσκευές. Η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο όταν και οι γονείς αναγκάζονται να δου-
λεύουν μέσω της μεθόδου της τηλεργασίας. 

2. Η επιλογή της ώρας τηλεκπαίδευσης 14.00-
17.00 καθημερινά, αν και είναι κατανοητό ότι επι-
λέχτηκε για να μην επιφορτιστεί περαιτέρω η πλατ-
φόρμα εκπαίδευσης WEBEX, είναι ακατάλληλη για 
παιδιά προνηπίου, νηπίου και δημοτικού. Εκείνη την 
ώρα τα παιδιά δεν είναι σε κατάσταση που να ευνοεί 
την ολοκληρωμένη κατανόηση και απορρόφηση των 
πληροφοριών που λαμβάνουν. Προτεραιότητα λοιπόν 
δίνεται στην κάλυψη της ανικανότητας δημιουργίας 
κατάλληλου συστήματος, παρά στις παιδικές ψυχές 
που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. 

3. Το σχολείο αποτελεί για παιδιά ηλικίας 4 έως 
12 βασικό τρόπο κοινωνικοποίησής τους. Η απότο-
μη αποκοπή τους από τους δασκάλους τους αλλά και 
τους φίλους τους σχετίζεται με έντονες αντιδράσεις, 
δύσκολη συμμόρφωση και συμπεριφορά καθώς και 
αρνητική ψυχολογία. Προφανώς ο αντίκτυπος είναι 
ίδιος αν όχι μεγαλύτερος σε παιδιά με ειδικές ανάγκες 
που φοιτούν στα σχολεία αυτά, και φυσικά σε όλους 
τους γονείς όλων των παιδιών που καλούνται να 
επινοούν διαρκώς τρόπους δημιουργικής τους απα-
σχόλησης. Επιπρόσθετα, οι αρνητικές συνέπειες της 
μακροχρόνιας έκθεσης ανηλίκων σε οθόνες, ιδιαίτερα 

των μικρότερων ηλικιών, τόσο στη σωματική όσο και 
στη ψυχική υγεία, έχουν επιστημονικά αποδειχθεί. 

4. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φέρουν σε πέ-
ρας αυτή τη διαδικασία και το κάνουν χωρίς καμία 
κεντρική κατάρτιση, χωρίς υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 
χωρίς συμβουλευτική, χωρίς οδηγίες για την επίλυση 
προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι σε πολ-
λές περιπτώσεις και γονείς, έχοντας να ξεπεράσουν 
πολλαπλές δυσκολίες παράλληλα, ανθρωπίνως αδύ-
νατο. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή μάχονται να βρουν 
τρόπους για να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα παιδιά 
μας, βασιζόμενοι μόνο στις δυνάμεις τους και στην 
αλληλεγγύη αναμεταξύ τους. Τα παραπάνω, και άλλα 
πολλά, δεν μπορούν να μας αφήσουν αμέτοχους! 

Απαιτούμε: 
- Άμεση επανέναρξη όλων των σχολείων με τάξεις 

15 μαθητών, και με προσέλευση και αποχώρηση τμη-
ματικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

- Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευ-
τικών ώστε να δημιουργηθούν οι τάξεις των 15 μα-
θητών.

 - Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας 
ώστε να ανοίξουν όλα τα σχολεία, με όλα τα απαραί-
τητα μέτρα και παροχή των κατάλληλων υλικών για 
τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής. 

Παράλληλα και για όσο χρονικό διάστημα η 
εκπαιδευτική κοινότητα αναγκάζεται να βρίσκε-
ται σε καθεστώς «τηλεκπαίδευσης», απαιτούμε: 

- Δωρεάν τεχνολογικό εξοπλισμό (tablets, laptops, 
σύνδεση γρήγορου internet) άμεσα για όλους τους 
μαθητές, χωρίς όρους και με ευθύνη του κράτους, σε 
όλες τις περιοχές της χώρας. Φυσικά, 5ωρο ή 7ωρο 
μάθημα μέσω τηλεφώνου δεν υφίσταται και υποτιμά 
τη νοημοσύνη μας. 

- Αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
για να μπορούν με ουσιαστικούς όρους να συμμετέ-
χουν όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Καμιά καταγραφή απουσίας σε μαθητές που δεν 
έχουν τα μέσα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση ή 
δεν μπορούν να λάβουν μέρος για τεχνικούς λόγους. - 
Καμία διακοπή ρεύματος και internet (λόγω οφειλής) 
που θα στερεί σε μαθητές τη συμμετοχή στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

- Ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και του 
παιδαγωγικού τους έργου, που δίνουν κυριολεκτικά 
μάχη για να βρεθούν ουσιαστικά και με όλα τα μέσα 
δίπλα στους μαθητές. 

- Άδεια ειδικού σκοπού για όλους τους γονείς που 
πρέπει να μείνουν σπίτι για να συνδράμουν τα παιδιά 
τους λόγω κλειστών σχολείων. Η άδεια να είναι πλή-
ρους αποδοχών και να μην σχετίζεται με την κανονική 
άδεια των εργαζόμενων γονιών ώστε να μην αφαιρε-
θεί ούτε μια μέρα κανονικής άδειας. 

- Δωρεάν τεστ διάγνωσης για όλους τους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς. 

- Υποχρεωτική κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων και κατ’ επέκταση προετοιμασία των μαθη-
τών στις νέες τεχνολογικές μεθόδους διδασκαλίας 
για καλύτερη προετοιμασία σε ενδεχόμενο 3 ης φά-
σης κλεισίματος των σχολείων. 

Για μια ισότιμη εκπαιδευτική διαδικασία για 
όλα τα παιδιά!».

Ευχές του 
συλλόγου 
αλιέων Πάρου

Ο σύλλογος αλιέων Πάρου απαριθμεί πλέον των 
300 μελών και αποτελεί έναν από τους παραδοσιακό-
τερους συλλογικούς φορείς του νησιού, με αδιάλειπτη 
παρουσία για πάνω από 70 έτη.

Ο σύλλογος όλα τα χρόνια λειτουργίας του στέκε-
ται ενεργά δίπλα στους αλιείς του νησιού μας και στα 
προβλήματά τους παρεμβάλλοντας ως σύλλογος με 
προτάσεις και δράσεις, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του, καθώς δεν αποτελεί εκτελεστικό όργανο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία και η συνεργα-
σία του συλλόγου με φορείς όπως το λιμενικό Ταμείο, 
το λιμεναρχείο, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το επαρ-
χείο, ο δήμος Πάρου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο 
αρμόδιο φορέα σχετίζεται με θέματα και προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Αξίζει να αναφερθεί 
η μηνιαία καταγραφή και καταχώριση των αλιευμά-
των από τον σύλλογο στο ΟΣΠΑ, η οποία πλέον είναι 
υποχρεωτική, διευκολύνοντας τους αλιείς στην διεκ-
περαίωσή τους. Και βέβαια υπάρχουν δεκάδες άλλες 
μικρότερες παρεμβάσεις και δράσεις του συλλόγου 
που τον κατατάσσουν στην πρωτοπορία των συλλο-
γικών φορέων της περιοχής. Εκείνο που όμως είναι 
πιο σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί ξεχωριστά 
είναι η με κάθε τρόπο στήριξη και συμμετοχή όλων 
των επαγγελματιών αλιέων του νησιού με την ενεργή 
παρουσία τους και την συμμετοχή τους σε προσωπι-
κό και οικονομικό επίπεδο για την εύρυθμη λειτουργία 
του συλλόγου, καθώς δεν υπάρχουν άλλοι πόροι για 
την στήριξη του.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος αλιέων Πάρου 
σημειώνει ακόμα: «Τη δύσκολη αυτή περίοδο της οι-
κονομικής και υγειονομικής κρίσης ο σύλλογος μας 
προσπαθεί να βρίσκεται στο πλευρό των μελών του 
με κάθε τρόπο. Ερχόμενων των εορτών των Χριστου-
γέννων θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαρι-
στίες μας σε όλους τους επαγγελματίες που για ακόμα 
μία χρονιά μας βοήθησαν με τις ευγενικές χορηγίες 
τους ώστε να μπορέσει ο σύλλογός μας να τυπώσει 
αναμνηστικά ημερολόγια για την οικονομική ενίσχυσή 
του. Το ημερολόγιο πωλείται 5 ευρώ.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους αλιείς καλά τα-
ξίδια, ήρεμες θάλασσες και βοήθειά μας ο Άγιος Νι-
κόλαος. Καλές γιορτές με υγεία και ευημερία σε όλο 
τον κόσμο».

Τοπικές ειδήσεις
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2021: Μετράμε το 
χρόνο με ιδιαίτερα 
ημερολόγια

Κλασσικά και πάντα χρήσιμα τα ημερολόγια αλλά και νότα 
αισιοδοξίας μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Φωτογραφικά θέματα που μας γυρνάνε στο παρελθόν χρη-
σιμοποίησαν ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικι-
άς και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγ. Νικόλαος. Ο 
πρώτος με τη φωτογραφική αποτύπωση φυσιογνωμιών της 
Πάρου περασμένων δεκαετιών, ενώ το θέμα του ημελογο-
γίου των αλιέων μας θυμίζει πως ήταν τα αραξοβόλια των 
ψαράδων χρόνια πριν.

Το επίκαιρο θέμα του κορονοϊού χρησιμοποίησαν για το 
ημερολόγιό τους οι μαθητές της ΣΤ2 τάξης του δημοτικού 

σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας. Μας υπενθυμίζουν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο τα μέτρα που μας κρατούν ασφα-
λείς. Μας δίνουν μαθήματα πειθαρχείας και υπευθυνότητας. 

Ένα ημερολόγιο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο δώρο για τους 
φίλους αλλά και επιλογή έμπρακτης στήριξης κάθε τέτοιας 
προσπάθειας.

Αγ. Ελένη, Παροικιά
τηλ. 22840 28025
info@smileweb.gr
www.smileweb.gr

    smileweb.gr
    smileweb.gr

Ηµερολόγια 2021
για επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία

∆ώστε στην εταιρεία σας ή το σύλλογό σας τη µέγιστη έκθεση, 365 ηµέρες!

Ηµερολόγια τοίχου, επιτραπέζια, ατζέντες,
είναι κάποιες από τις προτάσεις µας.

Κι επειδή ο χρόνος µετράει… ο σχεδιασµός & η εκτύπωση γίνονται
γρήγορα, έχοντας άψογο αποτέλεσµα.

Ένα ιδανικό δώρο για τους εργαζόµενους,
τους πελάτες, τους συνεργάτες ή τα µέλη του συλλόγου σας.


