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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 
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| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
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«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
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Η συνεχόμενη «απαγόρευση» των δημοσίων 
συνεδριάσεων λόγω της πανδημίας και η δι-
εξαγωγή αυτών –συνήθως με τηλεδιάσκεψη 
ή δια μεταφοράς θεμάτων- είναι ένα πισωγύ-
ρισμα για τον θεσμό της δημοκρατίας ή απλά 
είναι ένα αναγκαίο κακό αυτήν την εποχή.

Π.Π.: «Στην περίοδο που ζούμε με το φαινόμενο του 
κορωνοϊού σε έξαρση, δε θα μπορούσαμε να θέσου-
με τους εαυτούς μας και τους γύρω μας σε κίνδυνο. 
Πάνω απ όλα η υγεία, οπότε σας απαντάω ότι είναι 
σίγουρα αναγκαίο. Δε νομίζω όμως, σε ό,τι αφορά 
την τηλεδιάσκεψη και μόνο, ότι είναι κάτι κακό. Σί-
γουρα ακόμα δεν έχουμε όλοι ούτε τη γνώση ούτε 
τους εξοπλισμούς για να γίνεται η τηλεδιάσκεψη με 
τέτοιο τρόπο που να αντικαθιστά πλήρως τη δια ζώ-
σης συνεδρίαση. Αυτό δε σημαίνει ότι υπό προϋπο-
θέσεις -όπως αναβάθμιση εξοπλισμού και περεταίρω 
εκπαίδευση- δεν μπορεί να προσφέρει ακριβώς τα 
ίδια με τη δια ζώσης συνεδρίαση. Για τα συμβούλια 
εκ περιφοράς, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες και επεί-
γουσες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα 

αυτή διότι προφανώς δεν μας καλύπτει».
Είναι φανερό σε εμάς τους «τρίτους» -ως θε-

ατές των συνεδριάσεων- ότι οι τα συμβούλια 
παρουσιάζουν δυσκολίες για να τα παρακο-
λουθήσει κάποιος. Ποια είναι η άποψή σας;

Π.Π.: «Σίγουρα τα συμβούλια παρουσιάζουν κά-
ποιες δυσκολίες και αυτό οφείλεται όπως ανέφερα 
και προηγουμένως στον εξοπλισμό και τη διαχείριση 
των συμβουλίων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εξο-
πλισμός δεν ήταν ο κατάλληλος μέχρι τώρα. Απλώς 
λόγω των συνθηκών που άλλαξαν πρέπει να αλλά-
ξουμε και εμείς για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε 
με την κατάσταση που επικρατεί».

Ένας δήμος, ως αυτός της Πάρου, που τέλος 
πάντων η οικονομική του κατάσταση θεωρεί-
ται πολλή καλύτερη από πολλούς άλλους δή-
μους, δε θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχει μία 
καλύτερη προς τα έξω παρουσία σε ό,τι αφορά 
τις λήψεις των συνεδριάσεων, για να τις πα-
ρακολουθούν καλύτερα οι δημότες. Θέλουμε 
να πούμε ότι μία ή δύο σταθερές κάμερες που 

υπάρχουν, οι οποίες δείχνουν ένα γενικό πλά-
νο, δεν ευνοούν στην παρακολούθηση μίας 
συνεδρίασης και οι πολίτες δεν μπορούν να 
κατανοήσουν ποιος μιλάει και τι εννοεί πολλές 
φορές. Αφήνουμε στην άκρη το τι ικανότητες 
χρειάζεται ένας θεατής μέσω διαδικτύου για 
να καταλάβει τι γίνεται, όταν ο ένας σύμβου-
λος μιλάει πάνω στον άλλο ή εκτός μικροφώ-
νου.

Π.Π.: «Έχει γίνει ήδη μια διερεύνηση στην εν γένει 
εξέλιξη του εξοπλισμού που θέλουμε να λύσει όλα 
αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε».

Η υπόθεση των συνεδριάσεων με φυσική 
παρουσία των συμβούλων στην αίθουσα του 
ΕΠΑ.Λ. εγκαταλείφτηκε ύστερα από τα προ-
βλήματα που παρουσιάστηκαν εκεί με τη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος και τις δυσκολίες για 
την ηχητική κάλυψη των τοποθετήσεων των 
δημοτικών συμβούλων. Γιατί δεν έγινε προ-
σπάθεια ώστε να βρεθούν οι λύσεις ώστε ο χώ-
ρος να είναι και για παρόμοιες διοργανώσεις 
συνεδριάσεων.

Π.Π.: «Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο ΕΠΑΛ, 
και ισχύουν για όλους τους χώρους, είναι η έλλειψη 
φορητού τεχνολογικού εξοπλισμού που θα μπορεί να 
καταγράψει πλήρως τις τοποθετήσεις και να αναμε-
ταδίδει με μια καλή ποιότητα τη συνεδρίαση. Γενικώς 
όλα είναι δυνατά και σχετικά με το πόσα χρήματα και 
πόσο χρόνο για εκπαίδευση αποφασίσει κανείς να δα-
πανήσει γι’ αυτό το σκοπό».

Η σημερινή αίθουσα συνεδριάσεων με την 
παρουσία 27 συμβούλων συν αυτή του δη-
μάρχου και του πρακτικογράφου, είναι πλέ-
ον –κατά την άποψή μας- ανεπαρκής. Αν δε, 
σε κάποιο συμβούλιο έχουμε και την παρου-
σία μεγάλου ακροατηρίου, τότε όλοι έχουμε 
δει τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Μαζί 
με αυτά να συμπληρώσουμε ότι από δημοσι-
ογραφικής πλευράς είναι αρκετά δύσκολη η 
παρακολούθηση μίας συνεδρίασης, καθώς δεν 
έχουμε καν τον χώρο να «απλώσουμε» ένα ση-
μειωματάριο για να γράψουμε. Υπάρχει σκέψη 
για αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεων, κάτι 
που γίνεται σε άλλους δήμους. Η Αντίπαρος 
π.χ. συνεδριάζει σε αίθουσα εκτός δημαρχείου.

Π.Π.: «Το ζήτημα της αίθουσας είχε αρχίσει να μας 
απασχολεί πριν την επιβολή των μέτρων και τώρα έχει 
περάσει σε δεύτερη μοίρα η αλήθεια είναι. Η γενική 
σκέψη είναι η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού που 
να μπορέσει να καταστήσει και άλλες αίθουσες κατάλ-
ληλες για συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου».

Ζητήματα αίθουσας 
συνεδριάσεων Δ.Σ. Πάρου
Τα προβλήματα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου με τον 
τρόπο που γίνονται λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν για την πανδημία 
του Covid 19, συζήτησε η εφημερίδα μας με τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου, Παναγιώτη Πετρόπουλο. Η συνέντευξη με τον κ. Πετρόπουλο 
έχει ως εξής:
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Το 2021 ας είναι μια χρονιά
γεμάτη αισιοδοξία, δύναμη
και προκοπή.

Για να έρθουμε πιο κοντά
σ΄ένα κόσμο που να αξίζει
στον Άνθρωπο και στις ανάγκες του
για υγεία, ειρήνη, δουλειά και μόρφωση.

Για να γίνουμε πρωταγωνιστές
των εξελίξεων στη ζωή μας και τον τόπο μας.
Καλές γιορτές με τις πιο θερμές ευχές
για μια καλύτερη χρονιά.

Οι Δημοτικοί και 
Κοινοτικοί σύμβουλοι 

της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου

Σεβ. Καλλίνικος: 
Να γεννηθεί 
η ελπίδα, η 
αισιοδοξία και 
η πίστη στην 
σωτηρία

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Μπροστά στην σαρωτική δύναμη της πανδημίας όλα 

τα είδωλα του αιώνος τούτου κατακρημνίζονται το ένα 
μετά το άλλο και οι φαινομενικά ισχυροί και κραταιοί 
κοσμοκράτορες απογυμνώνονται και απομυθοποιού-
νται ενώπιον του φόβου της ασθένειας και της απειλής 
του θανάτου. Μα όσο και αν η ζοφερή εικόνα που μας 
περιβάλλει προσπαθεί να σβήσει από μέσα μας κάθε 
ίχνος ελπίδας και αισιοδοξίας, στην απόλυτη αντιδια-
στολή της απελπισίας και της κατάθλιψης έρχεται και 
πάλι η εορτή των Χριστουγέννων να υπενθυμίσει στον 
τσακισμένο και δοκιμαζόμενο άνθρωπο, ίσως περισ-
σότερο επίκαιρα από κάθε άλλη φορά, ότι «Χριστός 
γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα»! 

Ακούμε συνέχεια τις ημέρες αυτές ότι τα φετινά Χρι-
στούγεννα θα είναι διαφορετικά. Τα αυξημένα περιο-
ριστικά υγειονομικά μέτρα που ισχύουν την περίοδο 
αυτή δεν θα μας επιτρέψουν να συναντηθούμε στο 
βαθμό που θα θέλαμε ούτε μέσα στους Ιερούς μας 
Ναούς αφού και εκεί η προσέλευση θα είναι απ’ ὅ,τι 

μέχρι τώρα διαφαίνεται δραματικά περιορισμένη. Αυτή 
εν προκειμένω η στέρηση μετοχής στην Θεία Λατρεία 
είναι και η μεγαλύτερη δοκιμασία για τον πιστό λαό 
του Θεού.

Πράγματι τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα έχουν ούτε 
την λάμψη, ούτε την πολυκοσμία, ούτε τον θόρυβο των 
προηγουμένων ετών. Τα πάντα φέτος θα γίνουν ταπει-
νά και αθόρυβα όπως ακριβώς έγιναν και εκείνο το 
ήσυχο βράδυ στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ. Η πα-
ρούσα όμως δοκιμασία, παρά τις δυσάρεστες συνέπει-
ες που επιφέρει, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια 
μοναδική ευκαιρία για όλους να εορτάσουμε επιτέλους 
τα Χριστούγεννα χωρίς όλη αυτή την υπερβολή της 
υπέρμετρης κοσμικότητας που κάθε χρόνο κυριαρχού-
σε και επεσκίαζε εν πολλοίς το ουσιαστικό και μονα-
δικό νόημα και περιεχόμενο της εορτής «...ότι ετέχθη 
ημίν σήμερον Σωτήρ ος εστί Χριστός Κύριος» (Λουκ. 
β΄,11). Ήρθε η στιγμή, έστω και εξ αφορμής μιας παν-
δημίας, το Θείο Βρέφος, ο πραγματικός πρωταγωνι-
στής των ημερών, να έρθει και πάλι στο προσκήνιο και 
τα βλέμματά μας να επικεντρωθούν ανεμπόδιστα στη 
θέα του Τεχθέντος και Ενανθρωπήσαντος Κυρίου.   

Ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας καμία πανδημία δεν 
μπορεί να εμποδίσει την ορμητική αγάπη του Θεού που 
αναβλύζει άφθονη από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ για να 
πλημμυρίσει όλη την ανθρωπότητα. Ακόμη και η επι-
βεβλημένη περιορισμένη συμμετοχή των πιστών στην 
Θεία Λατρεία των Χριστουγέννων αν και μας στενο-
χωρεί και μας συνθλίβει δεν μπορεί να μας εμποδίσει 
από το να ανοίξουμε τις καρδιές μας διάπλατα ώστε 
μέσα τους να γεννηθεί ο Χριστός και μαζί του να γεν-
νηθεί η ελπίδα, η αισιοδοξία και η πίστη στη σωτηρία 
που Εκείνος μόνο προσφέρει. Ο ιερός υμνωδός μας 
προτρέπει: «Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγγενήθη ο Χρι-
στός, ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο Αστήρ…» 
Αυτή η συνοδοιπορία με το Άστρο της Βηθλεέμ είναι 

το μοναδικό μονοπάτι που μας οδηγεί στην πραγματική 
και ουσιαστική λύτρωση από κάθε δοκιμασία αυτής 
της ζωής.

Ιδιαίτερα σήμερα αδελφοί μου ας στρέψουμε προ-
σευχητικά και αγαπητικά τον νου και την καρδιά μας 
στους νοσούντες αδελφούς μας από τον φοβερό αυτό 
ιό και μάλιστα σ’αυτούς που νοσηλεύονται στα Νο-
σοκομεία της Πατρίδος μας, στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας και ακόμη περισσότερο σε όσους είναι δια-
σωληνωμένοι και δίνουν τη μάχη για την ζωή. Επίσης 
στους στρατιώτες αυτής της μάχης, τους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες και το υπόλοιπο 
προσωπικό των Νοσοκομείων που δεν δίνουν «ύπνον 
τοις οφθαλμοίς των και τοις βλεφάροις των νυσταγ-
μόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις των» (Ψαλμ. 131) 
θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια την ζωή τους. Αλλά 
και στους λοιμωξιολόγους, επιδημιολόγους και λοι-
ποὐς επιστήμονες – ερευνητές των εργαστηρίων που 
αγωνίζονται εντατικά για την παραγωγή των καταλλή-
λων φαρμάκων και εμβολίων ώστε σύντομα να απαλ-
λαγεί η ανθρωπότητα απ’ αυτή την μεγάλη απειλή. 

Εύχομαι τέλος από τα βάθη της πατρικής μου καρ-
διάς προς όλους ανεξαιρέτως, ιδιαιτέρως δε προς 
τους ασθενούντες και δοκιμαζόμενους από πένθος ή 
ανέχεια αδελφούς μας, τους εγγύς και τους μακράν, 
τους απανταχού της γης Ναξίους, Παρίους και Αντιπα-
ρίους, ο Τεχθείς και Σαρκωθείς Σωτήρας και Λυτρω-
τής Κύριός μας Ιησούς Χριστός να μας σκεπάσει με 
την άπειρη αγάπη και το άμετρο έλεός Του και να μας 
λυτρώσει από την ενεστώσα περίσταση και δεινή δοκι-
μασία αλλά και «εκ παντοίων κινδύνων και θλίψεων».

Χρόνια πολλά, ευλογημένα, ειρηνικά και αγιασμένα!
∆ιάπυρος ευχέτης προς Κύριον,

Ο Επίσκοπός σας
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ               



Χρόνια

Πολλά

Ο πρόεδρος Γεώργιος Πούλιος,
το διοικητικό συμβούλιο

και το προσωπικό της ΔΕΥΑ Πάρου
σας εύχονται καλές γιορτές
με υγεία, αγάπη και ευτυχία.
Το 2021 ας είναι η αφετηρία
μιας δυναμικής εποχής.
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«Η Δημοτική Αρχή με αφορμή το ατυχές συμβάν 
που διαδραματίστηκε στον Δήμο στις 02/12/2020, 
επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τη 
πορεία των γεγονότων που οδήγησαν στη σημερινή 
συνθήκη λειτουργίας της Διεύθυνσης της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Με την γνωμοδότηση 119/2013 (πρακτικό 6/2013 
της από 25/10/2013 συνεδρίασης), το Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Κυκλάδων, 
γνωμοδότησε για την Επιλογή Προϊσταμένων Διευ-
θύνσεων του Δήμου Πάρου. Καθώς για τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών δεν υποβλήθηκε καμία αίτη-
ση, ως όφειλε ο Δήμαρχος Πάρου απέστειλε υπηρε-
σιακά σημειώματα για όλους τους υπαλλήλους που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής και δεν είχαν 
θέση με αίτησή τους υποψηφιότητα για άλλη θέσει και 
επιλέχθηκε ως Προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ1 Οικονομολόγων, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση 
από τις 31/01/2014 έως και τη συνταξιοδότησή του 
στις 28/08/2014.

Στη συνέχεια, και αμέσως μετά την παραίτηση λόγω 
συνταξιοδότησης του Δ/ντή Οικονομικών με υπ’ αρ. 
απόφασης 782 με αριθμ. πρωτ.: 15284/24-10-2014 
«Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτή-
των για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυν-
σης του Δήμου Πάρου» προκηρύχθηκε η πλήρωση 
της θέσης του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως αρμό-
διο όργανο γνωμοδότησε σχετικά με το υπ.αρ. 9/2014 
Πρακτικό. Και σε αυτή την περίπτωση δεν εκδηλώ-
θηκε κανένα ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους του 
Δήμου και ο Δήμαρχος Πάρου απέστειλε υπηρεσιακά 
σημειώματα όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 
την επιλογή τους σε αυτή την θέση. Από τον τελικό 
πίνακα μοριοδότησης προέκυψαν πέντε υπάλληλοι π 
ου είχαν τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέ-
σεις για να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι της εν 
λόγω Δ/νσης. Όμως στη συνέχεια οι τέσσερις πρώτοι 
παραιτήθηκαν από τη θέση.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
εύρυθμη και απρόσκοπτη διαχείριση των οικονομικών 
υποθέσεων του Δήμου, ο Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. 
750/858/2014 απόφασή του, όρισε αναδρομικά από 
1-9-2014 και μέχρι την επιλογή Προϊσταμένου από το 
Υ.Σ. , αναπληρωτή προϊσταμένη την Τμηματάρχη ενός 
εκ των υποκείμενων μονάδων της Διεύθυνσης. Η 
απόφαση πάρθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 100 του 
Ν.3584/2007 με τίτλο “Αναπλήρωση προϊσταμένων”, 
το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση που κενωθεί θέση 
προϊσταμένου οργανικής Μονάδας ως την τοποθέ-
τηση νέου προϊσταμένου, το αρμόδιο προς διορισμό 
όργανο, μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως αναπλη-
ρωτή προϊστάμενο έναν από τους προϊστάμενους των 
υποκείμενων οργανικών μονάδων, με την προϋπόθε-
ση ο αναπληρωτής να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι 
υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται 
σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Η υπάλληλος υπηρέτησε στη θέση για 5 ½ μή-
νες και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους στις 
13/03/2015. Ελλείψει Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και καθώς η ανάγκη κάλυψης της θέσης 
ήταν ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ και ΑΝΑΓΚΑΙΑ για τη συνολική λει-
τουργία του Δήμου, έγινε συζήτηση με το υπαλληλικό 
προσωπικό και τα πρόσωπα που διέθεταν τα τυπικά 
προσόντα για τη θέση και συμφωνήθηκε η λύση της 
εκ περιτροπής άσκησης των εν λόγω καθηκόντων 

όπερ και εγένετο.
Η σημερινή αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικο-

νομικών υπηρέτησε στην ίδια θέση τις περιόδους 
01/06/2015-29/08/2017, 15/01/2019-31/07/2019 
και από τις 10/07/2020 έως σήμερα. Συγχρόνως το 
διάστημα από 16/03/2015 - 29/08/2017 εκτελούσε 
και χρέη Τμηματάρχη Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας 
και Ταμείου ενώ έκτοτε εκτελεί παράλληλα καθήκοντα 
στο Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας. Να σημειωθεί 
επίσης ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος έχει προσλη-
φθεί ως ΠΕ (Διοικητικών) Οικονομολόγων, έχει άδεια 
λογιστή Α’ Τάξης, είναι άρτια καταρτισμένη και εν ολί-
γοις διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 
αυτή την θέση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμαρχος έπρα-
ξε τα δέοντα, και εφάρμοσε όλες τις νόμιμες διαδι-
κασίες που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο 
για αυτές τις περιπτώσεις, για την άμεση τοποθέτηση 
αναπληρωτή και την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, την οποία τα τελευταία χρό-
νια έχει ενισχύσει με επιπλέον προσωπικό, ήτοι με την 
τοποθέτηση 8 νέων υπαλλήλων, ενώ αποχώρησαν 
λόγω συνταξιοδότησης 3 υπάλληλοι.

Παρόλα αυτά, η Οικονομική Υπηρεσία και υπό το 
βάρος των σημερινών συνθηκών που έχει επωμι-
στεί πρόσθετες υποχρεώσεις με την εφαρμογή των 
μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται 
από τις επιπτώσεις του Covid-19, παρουσιάζει εικόνα 
παράλυσης και “αναστολής” της λειτουργίας της, με 
τους πολίτες και προμηθευτές του Δήμου να μη δύνα-
ται να εξυπηρετηθούν στις τρέχουσες και επιτακτικές 
υποθέσεις τους και να μετακυλούν τα παράπονα, την 

αγανάκτηση και την αγωνία τους, στο Γραφείο Δη-
μάρχου, γεγονός που έχει αποτελέσει κατά καιρούς 
και το λόγο λογομαχίας μεταξύ των αιρετών και των 
υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Είναι βέβαιο ότι, αν μας επέτρεπε η νομοθεσία για τη 
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, θα είχαμε προ-
χωρήσει σε πρόσληψη υπαλλήλου με τα απαιτούμε-
να προσόντα προκειμένου να δώσουμε μία οριστική 
λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Λύση που αναζη-
τούμε αυτή τη στιγμή μέσω της διαδικασίας της “Κινη-
τικότητας” που μας δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης 
προσωπικού από το ευρύτερο Δημόσιο. Επίσης, με 
τον ετήσιο προγραμματισμό του 2020 έχει εγκριθεί 
μόνιμη θέση ΠΕ Οικονομικού η οποία και αναμένεται 
να προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, την περίοδο αυτή γίνεται διαβούλευ-
ση μεταξύ των αρμοδίων οργάνων του Δήμου για τη 
σύνταξη ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του 
για τα επόμενα χρόνια. Με τη ψήφιση του νέου ΟΕΥ 
από το Δημοτικό Συμβούλιο και μόλις ξεκινήσει από 
το Υπουργείο Εσωτερικών η διαδικασία της κάλυψης 
των θέσεων των Προϊσταμένων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθ-
μού, ο Δήμος Πάρου θα προκηρύξει εκ νέου τις θέσεις 
των προϊσταμένων των υπηρεσιακών του δομών. Μέ-
χρι τότε κάθε άλλη συζήτηση θα γίνεται επί ματαίω.

Θα θέλαμε επίσης, να γνωρίσουμε προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Πά-
ρου εκτίμησε τα προσόντα και τις γνώσεις της σημε-
ρινής Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών για 
αυτό την επέλεξε και επιμένει σε αυτή την επιλογή του 
μέχρι σήμερα, καθώς όπως απεδείχθη είναι η μόνη 
υπάλληλος που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και 
ειδίκευση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής 
της θέσης.

Κλείνοντας και απευθυνόμενοι προς το Σωματείο 
Εργαζομένων και την αντιπολίτευση του Δήμου, θα 
θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν επιθυμού-
με να συρθούμε σε μία ατέρμονη ανταλλαγή δελτί-
ων τύπου με κατηγορίες και απαντήσεις εκατέρωθεν. 
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και με γνώμονα 
την ευταξία και το κοινό καλό της μικρής μας κοινω-
νίας, αναζητούμε τη στήριξη και επιθυμούμε συνεργα-
σία και διάλογο προκειμένου να διατηρήσουμε τη δι-
αχειριστική ικανότητα των υπηρεσιών μας και κυρίως 
της ασθενούσας Διεύθυνσης Οικονομικών».

Δήμος Πάρου

Ενημέρωση για την λειτουργία 
της οικονομικής υπηρεσίας του 
δήμου Πάρου
Σχετικά με το συμβάν στο γραφείο του δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, εκδόθηκε 
δελτίο Τύπου από τη δημοτική Αρχή, στο οποίο απαντάει τους λόγους για τους 
οποίους οδηγηθήκαμε σ’ αυτό. Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
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Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου
Θα θέλαμε ξεκινώντας να μας πείτε αν το Πυ-

ροσβεστικό Κλιμάκιο στην Πάρο έχει την κα-
τάλληλη αριθμητική στελέχωση κι αν τα μέσα 
(οχήματα, εξοπλισμός κλπ) που διαθέτει είναι 
σε επάρκεια.

∆.Κ. Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πάρου υπη-
ρετούμε εν συνόλω δεκαοκτώ υπάλληλοι σε μόνιμη 
βάση, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο προστίθενται 
και οι υπάλληλοι εποχικής απασχόλησης. Κατά το τε-
λευταίο καλοκαίρι ευτυχήσαμε να προστεθούν στον 
έως τότε μοναδικό υπάλληλο εποχικής απασχόλησης 
του Κλιμακίου μας δύο ακόμη συνάδελφοι. Έτσι, το 
ανθρώπινο δυναμικό κατά την αντιπυρική περίοδο 
ανήλθε φέτος στους είκοσι έναν υπαλλήλους.

Ως προς τα οχήματά μας, αυτά είναι τα τρία οχήμα-
τα, τα οποία σταθμεύουν έμπροσθεν του κτιρίου μας, 
χωρητικότητος ενάμιση έως δυόμιση τόνων νερού, 
με ικανότητες κίνησης εκτός δρόμου, ένα μικρότερο 
φορτηγό όχημα χωρητικότητος ενός τόνου νερού, 
το οποίο χρησιμοποιείται πρωτίστως ως διασωστικό 
όχημα –για τροχαία και παρόμοια συμβάντα– αλλά 
επικουρεί σε κάθε συμβάν, στον βαθμό κατά τον οποίο 
επιτρέπουν οι δυνατότητες κίνησής του, καθώς και 
δύο οχήματα τύπου pick-up, εξοπλισμένα με μικρό-
τερες δεξαμενές νερού και με τα βασικά εργαλεία για 
την πρώτη αντιμετώπιση συμβάντος.

Όπως ευκόλως κατανοεί κανείς, η φύση του έργου 
μας δεν επιτρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι τα ανθρώ-
πινα και υλικοτεχνικά μέσα είναι ποτέ επαρκή –και δεν 
αναφέρομαι μόνο στο Κλιμάκιο της Πάρου. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν (α) το ιστορικό των συμβάντων 
της νήσου μας και των απαιτήσεων αυτών, (β) το γε-
γονός ότι στα μεγάλα συμβάντα έχουμε πάντοτε την 
βοήθεια της μητρικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερ-
μούπολης Σύρου και των Κλιμακίων των γειτονικών 
νήσων καθώς και εναερίων μέσων και (γ) το γεγονός 
ότι σε κάθε μεγάλο συμβάν η προθυμία και η κινη-
τοποίηση φορέων –δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτι-
κών– της νήσου είναι συγκινητική και η συνεργασία 
μέχρι στιγμής εξαιρετική, νομίζω ότι έχουμε κάθε 
λόγο να πορευόμαστε με αισιοδοξία.

Η ερώτησή σας περί επαρκείας ανθρωπίνου και υλι-
κού δυναμικού μάς δίδει την ευκαιρία της πρόσκλησης 
προς συμπολίτες μας, ώστε να ενταχθούν στην δύνα-
μη του Κλιμακίου και εν γένει του Σώματος. Εν τάχει 
αναφέρω τους δυνατούς τρόπους, δια των οποίων 
δύναται κανείς να εισέλθει στις τάξεις του Πυροσβε-
στικού Σώματος: (α) ετησίως μέσω των πανελλαδικών 
εξετάσεων, συμπληρώνοντας στο μηχανογραφικό του 
δελτίο την αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, (β) ετησίως μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων 
–για τους κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανωτά-
της εκπαίδευσης-, τα οποία απαιτεί η σχετική ετήσια 
προκήρυξη, (γ) μέσω εκτάκτων προκηρύξεων για μη 
μόνιμο προσωπικό (Πυροσβέστες Πενταετούς Υπο-
χρέωσης, Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης) και 
τέλος (δ) ετησίως μέσω αίτησης για την λήψη της 
ιδιότητος του Εθελοντή Πυροσβέστη, κατόπιν, βεβαί-
ως, σχετικής εκπαιδεύσεως. Παραμένουμε διαθέσιμοι 
για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σε όποιον 
το επιθυμεί.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο εκτός από τις 
επεμβάσεις που πρέπει να κάνει σε πυρκαγιές, 
ποιες άλλες αρμοδιότητες έχει, έτσι ώστε να 
γνωρίζει ο κόσμος την αποστολή σας.

∆.Κ. Συμφώνως και προς τον Κανονισμό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, προ-
ορισμός και αποστολή αυτού είναι η ασφάλεια και η 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολι-
τών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκα-
γιών και των θεομηνιών. Εκτός από τις γνωστές σε 
όλους πυρκαγιές –αστικές (οικίες, οχήματα κ.λπ.) και 
δασικές-αγροτικές-χορτολιβαδικές– το αμέσως γνω-
στότερο αλλά και συχνότερο πεδίο επέμβασης είναι η 
διάσωση: εγκλωβισμένοι σε οχήματα τα οποία έχουν 
παραμορφωθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, εγκλω-
βισμένοι σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει λόγω 
σεισμού, εγκλωβισμένοι σε ανελκυστήρες, σε πηγά-
δια ή φρεάτια, κλειδωμένοι σε διαφόρους χώρους, 
αποπροσανατολισμένοι ή τραυματισμένοι περιηγητές 
στα βουνά –με καλό ή άσχημο καιρό–, αλλά και δια-
σώσεις ζώων. Στα ανωτέρω προστίθεται η άντληση 
υδάτων αλλά και η αντιμετώπιση τεχνολογικών 
ατυχημάτων και βιομηχανικών καταστροφών
(τα λεγόμενα συμβάντα χημικής-βιολογικής-ραδιολο-
γικής-πυρηνικής φύσεως –ΧΒΡΠ). Όμως, πίσω από 
το «μάχιμο» μέρος υπάρχει ένα πεδίο αρμοδιοτήτων, 
το οποίο πολλοί αγνοούν. Έτσι το Πυροσβεστικό Σώμα 
είναι αρμόδιο για:

- την έκδοση Πυροσβεστικών Διατάξεων για 
την ρύθμιση θεμάτων πυροπροστασίας και ιδιαίτερα 
για θέματα που αναφέρονται στην λήψη μέτρων πρό-
ληψης πυρκαγιών από τους υπευθύνους κάθε λογής 
επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, οικοδομημάτων, 
αποθηκών, ιδρυμάτων και γενικά όπου υπάρχει κίν-
δυνος από συνωστισμό ή πυρκαγιά,

- την υπόδειξη, επιβολή και έλεγχο προληπτι-

κών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυ-
ροπροστασίας,

- τη διενέργεια προανακρίσεων για τα εγκλήμα-
τα εμπρησμού,

- την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπι-
κού επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, σχολείων κ.λπ., καθώς 
και του κοινού σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης πυρ-
καγιών και τρόπου πρόληψης αυτών, εφ’ όσον αυτό 
ζητηθεί, και

- την εκπόνηση, σύνταξη και εφαρμογή σχεδί-
ων πρόληψης και αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών 
ή άλλων καταστροφών σε συνεργασία και με άλλες 
δημόσιες ή δημοτικές αρχές, εφ’ όσον χρειάζεται.

Εδώ απαιτείται να πούμε δύο λόγια περαιτέρω: 
Όπως ειπώθηκε, η Πυροσβεστική επεμβαίνει σε κα-
ταστάσεις, κατά τις οποίες απειλείται ανθρώπινη ζωή 
ή περιουσία. Έτσι, για παράδειγμα, δε θα επέμβουμε 
για να «διασώσουμε» έναν παπαγάλο, ο οποίος, κατά 
τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη του, έχει εγκλωβισθεί(!) σε 
ένα δένδρο και ο ίδιος αδυνατεί να τον προσεγγίσει, 
ούτε θα αντλήσουμε ύδατα από έναν χώρο, στον οποίο 
δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος (υπαρκτά παραδείγ-
ματα). Αναφορικώς προς τις αντλήσεις, χρειάζεται να 
σημειώσουμε επίσης ότι ο αντλητικός εξοπλισμός μας 
δεν επιτρέπει την άντληση ακαθάρτων υδάτων. Πρέ-
πει, λοιπόν, οι προς άντληση υδάτινοι όγκοι να είναι 
καθαροί, χωρίς σκουπίδια ή λάσπες.

Ζητήματα πυρόσβεσης
Στα αλσύλλια του νησιού υπάρχουν συστή-

ματα πυρόσβεσης, είναι συντηρημένα έτσι 
ώστε να είναι «ετοιμοπόλεμα»;

∆.Κ. Απ’ όσο γνωρίζουμε, στα αλσύλλια της νή-
σου μας, όπου υπάρχει δυνατότητα από το δίκτυο 
ύδρευσης, υπάρχει έστω ένα από τα βασικά μέσα 
πυρόσβεσης για τέτοιο σκοπό (υδροστόμιο, βάνα, πυ-
ροσβεστική φωλιά). Για παράδειγμα, το αλσύλλιο της 
Καταπολιανής περιστοιχίζεται από μόνιμο σύστημα 
βανών, στις οποίες μπορούν να συνδεθούν δικοί μας 
πυροσβεστικοί σωλήνες και αυλοί. Στο αλσύλλιο των 
Αγίων Ισιδώρων στον Περιφερειακό της Παροικιάς 
υφίσταται υδροστόμιο αλλά και φωλιά. Το αλσύλλιο 
των Λευκών είναι επίσης γεμάτο από πυροσβεστικές 
φωλιές, ενώ διαθέτει και δική του δεξαμενή νερού, η 
οποία τις τροφοδοτεί. Το αλσύλλιο της Παναγίας Ξε-
χωριανής στην Μάρπησσα έχει επίσης δύο υπόγειες 
βάνες, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και υδροστόμιο.

Στον ετήσιο προγραμματισμό κάθε Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας ανήκει ο έλεγχος των υδροστομίων, των 
βανών και των πυροσβεστικών φωλιών του τομέα 
ευθύνης της. Έτσι, δύο φορές ανά έτος ελέγχεται η 
λειτουργία των υδροστομίων της νήσου Πάρου και 
άπαξ του έτους η λειτουργία των πυροσβεστικών φω-
λιών. Σε περιπτώσεις απαίτησης συντήρησης υπαρ-
χόντων συστημάτων ή εγκατάστασης σε νέα σημεία 
ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς, με τους οποίους 
μέχρι στιγμής υπάρχει κατανόηση, ανταπόκριση και 
καλή συνεργασία.

Αναφορικώς προς τα εν λόγω συστήματα πυρόσβε-
σης πρέπει να σημειώσουμε ότι τα μεν υδροστόμια 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς από δημοσίους/
δημοτικούς φορείς, οι δε βάνες και οι πυροσβεστι-
κές φωλιές δύνανται να αποτελέσουν μια πρώτη 
αντιμετώπιση ενδεχομένου συμβάντος ακόμη και από 
κάποιον πολίτη, ο οποίος διερχόμενος από το σημείο 
εντόπισε την πυρκαγιά και γνωρίζει να τις χρησιμο-
ποιεί. Στο πλαίσιο αυτό ταιριάζουν δύο παρατηρήσεις: 
Αφ’ ενός ότι κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί φαινό-
μενα βανδαλισμού των ανωτέρω συστημάτων. Εδώ 
νομίζω πως τον πρώτο λόγο έχουν οι κάτοικοι των 
αντιστοίχων οικισμών, οι οποίοι είναι και οι αμέσως 
ενδιαφερόμενοι –ως οι πρώτοι κινδυνεύοντες. Μέσω 
τις κατάλληλης παιδείας και ευαισθητοποίησης –ιδι-
αιτέρως προς τους νεωτέρους, οι οποίοι είναι και οι 
πιο επιρρεπείς σε τέτοιες ενέργειες, αλλά όχι μόνο–, 
καθώς και μέσω της επιτήρησης το φαινόμενο δύνα-
ται να περιορισθεί. Αφ’ ετέρου αποτελεί επιθυμία μας 
η δια ζώσης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε σχετικά θέματα, πράγμα το οποίο όμως 
έχει ανασταλεί από την περασμένη άνοιξη για ευνό-
ητους λόγους.

Το θέμα της εβδομάδας

Δημήτρης Καραπαναγιώτης:
Προσπαθούμε πάντα για το 
καλύτερο
Ο Υποπυραγός, Δημήτριος Καραπαναγιώτης, επικεφαλής του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Πάρου, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τα ζητήματα 
πυρόσβεσης στο νησί μας καθώς και τις απόψεις του γύρω από το θέμα των 
πυρκαγιών.

∆ημήτριος Καραπαναγιώτης
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Κατά καιρούς ο πληθυσμός του νησιού μας 
ενημερώνεται από ανακοινώσεις σας σχετικά 
με την αντιπυρική περίοδο, τους κινδύνους των 
πυρκαγιών κ.α. Υπάρχει ανταπόκριση από τους 
πολίτες; 

Δ.Κ. Έχω την πεποίθηση ότι σε σχέση με το περα-
σμένο έτος –διάστημα για το οποίο και μπορώ να έχω 
ιδία άποψη– υπάρχει μια ικανοποιητική ανταπόκριση 
και σχετική προσοχή από τους πολίτες. Ιδίως κατά τον 
Οκτώβριο, που η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη 
λήξει και κάποιοι προβάλλουν ως δικαιολογία ότι δεν 
το γνώριζαν, αλλά και κατά τον Νοέμβριο, οπότε και 
ανοίγει το παράθυρο για τις ελεγχόμενες καύσεις και 
κατά παράδοση κάποιοι είναι λιγότερο προσεκτικοί, 
παρατηρήθηκε μείωση των επικινδύνων συμπεριφο-
ρών, πράγμα το οποίο έχω επιβεβαιώσει και από τους 
συναδέλφους μου ύστερα από σχετική ερώτησή μου 
κατά το παρελθόν. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει και μια 
μερίδα πολιτών, οι οποίοι αδιαφορούν και για τους 
οποίους πρώτιστο μέλημα είναι η εκτέλεση της δικής 
τους εργασίας ανεξαρτήτως περιόδου, καιρικών συν-
θηκών, νομοθεσίας κ.λπ. Μέλημα δικό μας είναι πρω-
τίστως η ευαισθητοποίηση και αυτής της μερίδος των 
πολιτών, αλλά σαφώς και η προστασία όλων των υπο-
λοίπων καθώς και του φυσικού μας περιβάλλοντος. 
Εντός αυτού ακριβώς του πλαισίου εξεδόθη κατά το 
περασμένο καλοκαίρι και η Πυροσβεστική Διάταξη 
19/2020, η οποία προβλέπει την επιβολή διοικητικών 
προστίμων.

Κατά καιρούς υπάρχουν πυρκαγιές σε χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις στο νησί μας. Κατά την άπο-
ψή σας και την εμπειρία σας φυσικά, ποια είναι 
η γενεσιουργός αιτία αυτών των πυρκαγιών;

Δ.Κ. Η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 95%) 
των συμβάντων πυρκαγιών εν γένει έχει ως αιτία τον 
ανθρώπινο παράγοντα και την επέμβασή του παντοι-
οτρόπως επί του φυσικού περιβάλλοντος. Αλλά και η 
πλειοψηφία αυτού του ποσοστού αφορά πυρκαγιές 
από αμέλεια, όχι από δόλο. Απαντώντας με δεδομέ-
να συμβάντων και όχι βάσει απόψεων, οι κυριότερες 
αιτίες πυρκαγιών στην Πάρο είναι η άστοχη εκτέλεση 
«ελεγχόμενης» καύσης από πολίτες (καύση υπό ακα-
τάλληλες συνθήκες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και 
μέσα, ελλιπής κατάσβεση και εγκατάλειψη φωτιάς), η 
απόρριψη αναμμένου τσιγάρου σε ξηρά χόρτα αλλά 
και σπινθηρισμοί από στύλους μεταφοράς ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Στα ανωτέρω προστίθενται όμως όλες 
εκείνες οι αιτίες, τις οποίες ενίοτε αναφέρουμε στις 

ανακοινώσεις μας: στάθμευση οχήματος πάνω από 
ξηρά χόρτα, κάπνισμα μελισσών, εκτέλεση θερμών 
εργασιών στην ύπαιθρο κ.ά.. Δυστυχώς ο κόσμος αρ-
νείται να πιστεύει ότι η απόρριψη τσιγάρου από όχη-
μα δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ότι η δική του 
περίπτωση ελεγχόμενης καύσης δεν θα συγχωρήσει 
ενδεχόμενη αμέλειά του. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις 
ανά τις Υπηρεσίες της Επικρατείας, κατά τις οποίες ο 
υπαίτιος ομολογεί εκ των υστέρων ότι «τόσα χρόνια 
έκανα αυτήν τη δουλειά, ποτέ δεν μου είχε συμβεί 
κάτι τέτοιο».

Αιτίες των πυρκαγιών
Όταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 

συλλαμβάνεται κάποιος ως υπαίτιος πρόκλησης 
εμπρησμού από αμέλεια, π.χ. σε χορτολιβαδική 
έκταση, όπως συνέβη κατ’ επανάληψη το περα-
σμένο καλοκαίρι, τι γίνεται στην συνέχεια, σε 
ό,τι αφορά το διοικητικό πρόστιμο αλλά και την 
εξέλιξη από την εισαγγελική Αρχή; Στις περι-
πτώσεις των τελευταίων ετών η προανάκριση 
έφερε κάποιο αποτέλεσμα; Δηλαδή, η υπ’ αριθ. 
19/2020 πυροσβεστική διάταξη με θέμα «Δια-
δικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για 
παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυρο-
προστασίας», που προβλέπει αυστηρά πρόστιμα 

για τους παραβάτες, έχει αποτέλεσμα και στην 
πράξη;

Δ.Κ. Κάθε πυρκαγιά, δηλαδή κάθε φωτιά η οποία 
έχει ξεφύγει του ελέγχου –άρα κάνουμε λόγο περί 
εμπρησμού–, είτε αυτή προκληθεί από δόλο είτε από 
αμέλεια, αποτελεί έγκλημα, ποινικό αδίκημα. Και κάθε 
ποινικό αδίκημα επισύρει αντίστοιχες ποινικές κυρώ-
σεις. Αν για ένα συμβάν πυρκαγιάς προσδιορισθεί 
εγκαίρως υπαίτιος, ώστε να συλληφθεί στο πλαίσιο 
της αυτοφώρου διαδικασίας, τότε επί τόπου λαμβάνει 
χώρα επικοινωνία του ανακριτικού (πυροσβεστικού) 
υπαλλήλου με τον αρμόδιο Εισαγγελέα και ακολου-
θείται η συνήθης διαδικασία. Είτε εντός του πλαισίου 
της αυτοφώρου διαδικασίας είτε εκτός αυτού η δια-
δικασία για τον ανακριτικό υπάλληλο είναι παρόμοια: 
αφού προβεί σε έρευνα και καταγραφή των στοιχεί-
ων, τα οποία έχει συλλέξει, και σε εξέταση μαρτύρων, 
υποβάλλει τον σχετικό φάκελο της δικογραφίας στην 
Εισαγγελία. Στο εξής η υπόθεση τελειώνει για εκείνον, 
παρά μόνο αν ο Εισαγγελέας επιστρέψει τον φάκελο 
με συγκεκριμένες οδηγίες, όπως λήψη επί πλέον μαρ-
τυρικών καταθέσεων. Επομένως, δεν δυνάμεθα να 
γνωρίζουμε την εξέλιξη των υποθέσεων. Όσον αφο-
ρά στο πρόστιμο, η διαδικασία είναι ανεξάρτητη του 
ποινικού μέρους. Αν το συμβάν ανήκει στις περιπτώ-
σεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2020 οι οποίες 
επισύρουν την επιβολή προστίμου, η παράβαση βε-
βαιώνεται επί τόπου και επιδίδεται το σχετικό απόκομ-
μα. Τώρα, αν η διαδικασία επιβολής προστίμων έχει 
αποτέλεσμα στην πράξη, δεν έχουμε προλάβει να το 
διαπιστώσουμε. Όπως όμως ανέφερα και προηγουμέ-
νως, ο χαρακτήρας της περί ης ο λόγος Διάταξης είναι 
κατά πρώτον λόγο συμμορφωτικός, όχι τιμωρητικός. 
Βεβαίως και είναι σαφώς προτιμότερο να μη φθάνου-
με στο σημείο επιβολής προστίμου, αλλά μέσω κατάλ-
ληλης παιδείας να μορφώνουμε ευσυνειδήτους και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Για τις πυρκαγιές, είναι φανερό, ότι ουσιαστικά 
το βάρος πρέπει να είναι στην πρόληψη, ειδικά 
στις λεγόμενες «θερμές εργασίες» (ηλεκτροσυ-
γκόλληση, εργασία με χρήση φλόγας, υπαίθρι-
ες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών κλπ). Ακόμα, 
πρόληψη πρέπει να υπάρχει και στις αποψιλώ-
σεις. Σε πιο βαθμό ετοιμότητας είναι το νησί μας 
σ’ αυτόν τον τομέα;

Δ.Κ. Στον τομέα της πυροπροστασίας ισχύει εκείνο 
το οποίο έχει πει και ο Ιπποκράτης, για τον δικό του 
βεβαίως τομέα, θέλοντας να υπογραμμίζει την αξία 

Θα θέλαμε όλοι να γνωρίζουν 
τον τηλεφωνικό αριθμό της 
Πυροσβεστικής: 199. Για το Κλιμάκιο 
της Πάρου και για ακόμη αμεσότερη 
ανταπόκριση καλούμε εναλλακτικώς 
το (22840) 25199. Καλούμε πάντοτε, 
χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και αν η 
πυρκαγιά δεν έχει λάβει διαστάσεις, 
ακόμη και αν ο ίδιος ο παθών έχει 
ξεκινήσει διαδικασίες κατάσβεσης.
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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

της πρόληψης για τη διαφύλαξη της υγείας: «κάλλι-
ον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Η ενημέρωση 
και η πρόληψη είναι ένα από τα αντικείμενα του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, και μια από τις προσωπικές 
μας μέριμνες εδώ στην Πάρο. Ωστόσο, η αποψίλωση 
επιφανειών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Σώματος. 
Αποτελεί, εν τούτοις, ένα από τα θέματα, τα οποία 
υπενθυμίζονται από εμάς ετησίως στα σχετικά Συντο-
νιστικά Τοπικά Όργανα για την προετοιμασία και ανά-
ληψη δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
δασικές πυρκαγιές.

Αφού ευχαριστήσουμε εσάς και την Υπηρεσία 
σας για την άδεια που μας δώσατε ώστε να ενη-
μερώσουμε τους συμπολίτες μας, θα θέλαμε να 
μας πείτε εσείς κάτι το οποίο δεν έχουμε ρω-
τήσει και υπάρχει ανάγκη από το πυροσβεστικό 
κλιμάκιο να ειπωθεί.

Δ.Κ. Θα θέλαμε όλοι να γνωρίζουν τον τηλεφωνι-
κό αριθμό της Πυροσβεστικής: 199. Για το Κλιμάκιο 
της Πάρου και για ακόμη αμεσότερη ανταπόκριση 
καλούμε εναλλακτικώς το (22840) 25199. Καλούμε 
πάντοτε, χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και αν η πυρκα-
γιά δεν έχει λάβει διαστάσεις, ακόμη και αν ο ίδιος ο 
παθών έχει ξεκινήσει διαδικασίες κατάσβεσης. Έχου-
με συναντήσει περιπτώσεις, κατά τις οποίες πολίτες 
μάς ζητούν συγγνώμη διότι μας κάλεσαν χωρίς λόγο. 
Αυτό που εμείς απαντούμε πάντοτε είναι ότι έπραξαν 
άριστα και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Είναι προτιμό-
τερο να πάμε κάπου για έναν απλό έλεγχο και να μην 
βρούμε τίποτε ή να βρούμε κάτι το οποίο θα μπορούσε 
να σβήσει και ένας πολίτης μόνος του, παρά να πάμε 
με μια μικρή καθυστέρηση και να είναι πλέον αργά.

Παρά την σχετική απουσία υψηλής βλάστησης στο 
νησί μας, έχουμε την ευλογία να διαβιούμε σε έναν 

εύφορο τόπο, με μεγάλες δυνατότητες καλλιέργειας 
αλλά και με βλάστηση μοναδικού κάλλους και αξίας, 
όπως είναι η θαμνοκυπάρισσος (φίδα). Επίσης, εν 
σχέσει με παλαιότερες εποχές, με την ραγδαία άνοδο 
του τουρισμού και τα επακόλουθά της, η κατοικήσι-
μη έκταση του νησιού έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα 
ενδεχόμενη πυρκαγιά να θέτει σε κίνδυνο περισσό-
τερες ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Επί πλέον, οι 
κλιματολογικές συνθήκες σε όλον τον κόσμο έχουν 
μεταβληθεί εν σχέσει προς παλαιότερες εποχές και 
συνεχίζουν να μεταβάλλονται καθιστώντας λιγότερο 
προβλέψιμο τον κίνδυνο. Συνεπώς θα πρέπει όλοι μας 
να τοποθετούμαστε υπευθύνως απέναντι στους κιν-
δύνους από την φωτιά.

Επί τη ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε στο μέσον του 

χειμώνος, ας παρατηρήσουμε και το εξής: Πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην απόρριψη στους κάδους απορ-
ριμμάτων της στάχτης από τα τζάκια. Παρατηρείται 
συχνά το φαινόμενο να μην έχει σβήσει πλήρως, να 
αναζωπυρώνεται εντός του κάδου και τελικώς να κα-
λούμαστε εμείς για πυρκαγιά.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ως 
κοινοί θνητοί, ίσως δεν τα καταφέρνουμε τέλεια κάθε 
φορά, προσπαθούμε όμως πάντοτε για το καλύτερο. 
Το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι του Κλιμακίου μας 
είτε κατάγονται από εδώ είτε έχουν δημιουργήσει 
οικογένεια στο νησί συνεπάγεται και το ενδιαφέρον 
τους για τον τόπο τους, άρα και την προσφορά τού 
μεγίστου των δυνατοτήτων τους στα συμβάντα. Σε 
κάθε περίπτωση παραμένουμε ανοικτοί σε κάθε κα-
λοπροαίρετη πρόταση, ενώ ζητούμε πάντοτε την ενί-
σχυση του κόσμου, κυρίως την πνευματική αλλά και 
την υλική –όταν υπάρχει η δυνατότητα.

Τέλος, από το βήμα αυτό θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε δημοσίως όλους εκείνους τους ωραίους αν-
θρώπους, οι οποίοι συχνά στηρίζουν την καθημερινή 
λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Πάρου 
αφιερώνοντες αφιλοκερδώς λίγον ή περισσότερον 
από τον επαγγελματικό ή προσωπικό τους χρόνο είτε 
επισκευάζοντας κάτι από τον εξοπλισμό μας είτε προ-
σφέροντας κάτι νέο. Μας δίδεται, όμως, και η ευκαι-
ρία να ευχαριστήσουμε και κάθε συμπολίτη μας, ο 
οποίος μας βοήθησε στην αντιμετώπιση των μεγάλων 
συμβάντων της περασμένης αντιπυρικής περιόδου. Η 
προθυμία (και η συμμετοχή) ήταν τόσο μεγάλη, ώστε 
κάποια στιγμή αδυνατούσαμε να απαντούμε στα τη-
λέφωνα. Ακόμη κι εκείνοι οι οποίοι απλώς προσεφέρ-
θησαν, χωρίς τελικώς να συνδράμουν πρακτικώς, μας 
συνεκίνησαν. Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια!

Επί τη ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε 
στο μέσον του χειμώνος, ας 
παρατηρήσουμε και το εξής: Πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην απόρριψη στους 
κάδους απορριμμάτων της στάχτης 
από τα τζάκια. Παρατηρείται συχνά το 
φαινόμενο να μην έχει σβήσει πλήρως, 
να αναζωπυρώνεται εντός του κάδου 
και τελικώς να καλούμαστε εμείς για 
πυρκαγιά.



• Χρονιά πολλά με δυνατό εθνικό 
σύστημα υγείας στη χώρα και στα 
νησιά!

• Χρόνια πολλά με πόρους και μόνιμες 
προσλήψεις για το ΕΣΥ!

• Χρόνια πολλά με ΕΣΥ ασπίδα 
ασφάλεια, για μια καλή τουριστική 
χρονιά το 2021!

• Χρόνια πολλά γιατί χωρίς ΕΣΥ δεν 
υπάρχουμε εμείς!

Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων

Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού να ζεστάνει τις 
καρδιές όλων μας και να φωτίσει τη ζωή μας 

με αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία.

Επίσης η νέα χρονιά 2021 να είναι για όλους μας η 
αφετηρία μιας νέας δημιουργικής περιόδου που θα 

εκπληρώσει τους στόχους μας, θα φωτίσει τις σκέψεις 
μας και με την βοήθεια της επιστήμης θα σημάνει το 

τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Καλά Χριστούγεννα &  Καλή Χρονιά 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Υγείας-Πρόνοιας-Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

& Έπαρχος Π.Ε. Πάρου
Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

Χρόνια πολλά & 
Ευτυχισμένο το

2021
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Τι σημαίνει για σας και γενικώς 
για τη δημοτική αρχή αυτή η μελέ-
τη του Σ.Β.Α.Κ. για την Παροικιά; 

Μ.Κ.: Για εμένα προσωπικά, αποτελεί 
επιστέγασμα των προσπαθειών να κα-
ταστεί η Πάρος ένας τόπος βιώσιμης 
ανάπτυξης, φιλικός στους κατοίκους 
και στους επισκέπτες του. Και αυτό, 
αρχής γενομένης από την Παροικιά. 
Για τη δημοτική αρχή, είναι ένα ακόμα 
ορόσημο στην οργανωμένη υλοποίηση 
του προγράμματός μας που πραγματο-
ποιείται με συνέπεια και μεθοδικότητα, 
χωρίς κορώνες και αμετροέπεια – και 
παρά τις αντίξοες συνθήκες μέσα στις 
οποίες καλείται να το κάνει. 

Ειδικότερα, το ΣΒΑΚ είναι ακριβώς 
αυτό που τα αρχικά της ίδιας της με-
λέτης που εκπονείται ορίζουν, δηλαδή 
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, και είναι 
το σχέδιο που θέλουμε να προωθήσου-
με και να εφαρμόσουμε στο νησί μας. 
Αποτελεί τη λύση του μέλλοντος στην 
πορεία για να μετατρέψουμε την Πάρο 
σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορι-
σμό. Με το πλέγμα δράσεων που προ-
κρίνει το Σχέδιο αυτό, αντιμετωπίζονται 
χρονίζοντα προβλήματα που δυσχεραί-
νουν την κυκλοφορία και γενικότερα 
τη ζωή στην πόλη για τους συντοπίτες 
μας, αλλά και για όσους μας επισκέπτο-
νται. 

Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι το 
συγκεκριμένο Σχέδιο προέκυψε μέσα 
από την ίδια την κοινωνία, μετά από 
γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων 

και διαφάνεια σχετικά με τα στοιχεία 
και το σύνολο της μελέτης. Τέτοιες δια-
δικασίες προάγουν τη συμμετοχική δη-
μοκρατία και διαμορφώνουν το κλίμα 
μέσα στο οποίο κινούμαστε και θα συ-
νεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. 

Επειδή έχουν προηγηθεί και άλ-
λες μελέτες για το κυκλοφοριακό, 
σε τι διαφοροποιείται από όλα τα 
προηγούμενα;

Μ.Κ.: Εμείς ως Δημοτική Αρχή από 
το 2014 θεωρήσαμε ότι το κυκλοφορι-
ακό της Παροικιάς είναι το σοβαρότερο 
ζήτημα που επηρεάζει την ποιότητα της 
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών 
μας. Προηγήθηκαν δύο αναθέσεις σε 
αντίστοιχα μελετητικά γραφεία, τα 
αποτελέσματα των οποίων δεν ικανο-
ποιούσαν τις ανάγκες μίας σύγχρονης 
πόλης , με ιστορία αιώνων που σέβεται 
το παραδοσιακό χαρακτήρα της και τα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της, κυρί-
ως όμως δεν έδιναν προτεραιότητα 
στον πεζό αλλά επικεντρώνονταν στην 
κυκλοφορία των οχημάτων. 

Το συγκεκριμένο ΣΒΑΚ δεν είναι 
«άλλη μία» κυκλοφοριακή μελέτη. Είναι 
ένα πρωτοποριακό πλάνο, σύμφωνο 
με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές προδια-
γραφές και πρακτικές, καθώς και την 
ελληνική νομοθεσία Η σημαντικότερη 
διαφοροποίηση ωστόσο, που κάνει 
ξεχωριστή τη συγκεκριμένη προσπά-
θεια, είναι ότι έχει τελείως διαφορετι-
κή φιλοσοφία και προσανατολισμό από 
όλες τις αντίστοιχες μελέτες που είχαν 
γίνει στο παρελθόν, καθώς έχει ξεκά-
θαρα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Το 
παρόν Σχέδιο θέτει στο επίκεντρο τον 
πολίτη, καταγράφει τις ανάγκες του και 
επιχειρεί να τις ικανοποιήσει.

Συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων και των επισκεπτών, με όρους 
βιώσιμης κινητικότητας. Δεν βλέπου-
με έτσι το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, 
ούτε καλούμαστε να δώσουμε μία λύση 
σε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να δη-
μιουργήσει ένα ή περισσότερα άλλα. 
Εξετάζουμε όλα μαζί τα αλληλοσυνδε-
όμενα θέματα και δίνουμε τη βέλτιστη 
συνολικά λύση. 

Το ΣΒΑΚ λοιπόν κινείται προς αυτή 
την κατεύθυνση. Προτεραιότητα δίνε-
ται στην πεζή μετακίνηση, όπως και 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όμως, 
αυτό δε σημαίνει ότι απαγορεύεται η 
χρήση του ΙΧ. Το Σχέδιο, δεν εξετά-
ζει μόνο την κίνηση και στάθμευση 
των οχημάτων, μελετάει τις ανάγκες 
των ανθρώπων και τις μετακινήσεις 
τους. Αυτό φαίνεται και από τις προ-
τάσεις που έχει συμπεριλάβει, όπως 
λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα, 
προσβάσιμα από τους συνανθρώπους 
μας ΑμεΑ, δημιουργία οδών με χαμη-
λές ταχύτητες και κατάλληλων υποδο-
μών ώστε να μπορούν να κινούνται με 
άνεση και ασφάλεια τα ποδήλατα, νέες 
τεχνολογίες για την ενημέρωση των 
κενών θέσεων στους οργανωμένους 
χώρους στάθμευσης, και πολλά άλλα. 

Συνοπτικά, με το παρόν σχέδιο εισά-
γουμε νέα ήθη και πολιτικές στο νησί, 
που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον 
υπόλοιπο κόσμο. Και είμαι περήφανος 
που η Πάρος δείχνει με τον τρόπο αυτό, 
ότι δεν αποτελεί ουραγό των εξελίξε-
ων, αλλά βρίσκεται απόλυτα εναρμονι-
σμένη με τις νέες διεθνείς τάσεις.

Υπάρχει δηλαδή η πολιτική 
βούληση για την εφαρμογή των 
προτάσεων της μελέτης παρά τις 
όποιες πιθανές αντιδράσεις; 

Μ.Κ.: Κατ’ αρχάς, η συνέπεια λό-

γων και έργων είναι κάτι που έχουμε 
αποδείξει έμπρακτα, με τον τρόπο που 
έχουμε πορευτεί όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, οι 
παριανοί αξιολόγησαν θετικά το έργο 
της πρώτης περιόδου, ενέκριναν το 
προεκλογικό μας πρόγραμμα και μας 
εμπιστεύτηκαν ξανά.

Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένο και 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το έχουμε 
καταθέσει, το γνωρίζει ο κόσμος, και 
διαθέτουμε τη βούληση και την απο-
φασιστικότητα να προχωρήσουμε με 
βάση αυτό. Όσοι διαφωνούν, θεωρώ 
λογικό και ορθό να έχουν και κάποια 
εναλλακτική πρόταση. Φοβάμαι ωστό-
σο ότι κάποιοι επενδύουν μόνο στην 
αντίδραση για την αντίδραση και στην 
ξεπερασμένη επαναστατική γυμνα-
στική για την τιμή των όπλων, χωρίς 
να προτείνουν κάποιο ρεαλιστικό και 
εφαρμόσιμο σχέδιο.

Εμείς, θα προχωρήσουμε. Στο τέ-
λος άλλωστε, όλοι κρινόμαστε εκ του 
αποτελέσματος, όπως είναι και το σω-
στό. Για εμάς, σημασία έχει να προε-
τοιμάσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα 
παιδιά μας, γιατί το δικαιούνται και το 
αξίζουν. Και μπροστά σε αυτό, δεν υπο-
λογίζουμε μικροσυμφέροντα και μικρο-
πολιτικές.

Μ. Κωβαίος: «Μέσα από το ΣΒΑΚ θα 
αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι»
* Του Ν. Ραγκούση-Λαουτάρη

Σχετικά με το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα φ. της εφημερίδας 
μας με τον κ. Στέλιο Ευσταθιάδη, συγκοινωνιολόγο και εκπρόσωπο του αναδόχου «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ», 
απευθυνθήκαμε και στον δήμαρχο του νησιού μας, Μ. Κωβαίο, ώστε να μας πει και εκείνος την άποψή του.
Η συνέντευξη του κ. Κωβαίου, έχει ως εξής:

Μέσα από το Σχέδιο δεν 
αλλάζουμε μόνο το αστικό 
τοπίο. Αλλάζουμε κι εμείς οι 
ίδιοι. Γινόμαστε πολίτες του 
κόσμου, με περιβαλλοντική 
συνείδηση, με σεβασμό 
στους συνανθρώπους μας, 
με φιλοδοξία να ζούμε σε 
ένα από τα ωραιότερα μέρη 
όλου του κόσμου.
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Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου σας 
εύχονται χρόνια πολλά και 
ευτυχισμένο το νέο έτος.

Οι μέρες των Χριστουγέννων φέρνουν πάντοτε το 
μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης, 

γεμίζοντας με αισιοδοξία τις καρδιές όλων μας και 
ενδυναμώνοντας συνάμα την προσδοκία μας για 

ένα καλύτερο αύριο. 

Ο Πρόεδρος Λεοντής Μικές, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου σας εύχονται από 
καρδιάς Υγεία, Ευτυχία και Δημιουργικότητα! Το 
μήνυμα της Γέννησης του Κυρίου μας ας φέρει 

δύναμη και πίστη για τον ερχομό καλύτερων και 
ομορφότερων ημερών για όλους μας!

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!! 

Μας λέτε ότι στόχος είναι η ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών 
στην Παροικιά. Με τα άλλα χωριά 
τι γίνεται;

Μ.Κ.: Είναι στο πρόγραμμά μας να 
εξετάσουμε άμεσα και τα υπόλοιπα 
χωριά του νησιού μας,με γνώμονα την 
ίδια μέθοδο. Αρχικά, καταγράφουμε τα 
προβλήματα της τυπικής περιόδου που 
αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Στη 
συνέχεια εξετάζουμε την περίοδο αιχ-
μής, όπου όχι μόνο αυξάνονται εκθετικά 
τα προβλήματα της τυπικής περιόδου, 
αλλά εμφανίζονται και νέα. Στόχος μας 
είναι να γνωρίζουμε όχι μόνο ποιοτικά 
αλλά και ποσοτικά όλα τα θέματα που 
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, έτσι 
ώστε να υπάρξει μία ολιστική αντιμε-
τώπιση ανά χωριό, οικισμό και τέλος 
για όλο το νησί. Στο πλαίσιο αυτό, έχου-
με επιλέξει να συνεργαστούμε με τους 
πλέον έμπειρους και με διεθνές κύρος 
συγκοινωνιολόγους και τεχνοκράτες. 
Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, αναζη-
τούμε τις βέλτιστες πρακτικές και επι-
διώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικό έργο 
για τον τόπο, με σχέδιο και πρόγραμμα. 
Όχι βιαστικές ενέργειες και μπαλώματα 
για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. 

Πότε πιστεύετε ότι θα δούμε τα 
πρώτα έργα στην Παροικιά που 
θα έχουν σχέση με τις προτάσεις 
του Σ.Β.Α.Κ.;

Μ.Κ.: Κινούμαστε όσο πιο γρήγορα 
μπορούμε. Ωστόσο, η γραφειοκρατία 
στη χώρα μας αποτελεί ένα διαχρονικό 
πρόβλημα που στην προκειμένη περί-
πτωση καθυστερεί τις απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις, ενώ και η εξέλιξη της 
πανδημίας έχει περιπλέξει αρκετά τα 
πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε 
ήδη ξεκινήσει άτυπα τις προβλεπόμε-
νες επαφές και διαδικασίες,στο μέτρο 
του δυνατού και τηρώντας πάντα την 
ισχύουσα νομοθεσία,έτσι ώστε να κα-

ταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδι-
άγραμμα σταδιακής υλοποίησης των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων, που πε-
ριλαμβάνεται στο Σχέδιο. 

Κάτι ίσως τελευταίο για αυτό το 
θέμα θα θέλατε να συμπληρώσε-
τε;

Μ.Κ.: Ναι. Θέλω να απευθύνω ένα 
κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της 
Πάρου να αγκαλιάσουν το Σχέδιο Βι-
ώσιμης Αστικής Κινητικότητας της 

Παροικιάς και να εμπιστευτούν το όρα-
μά μας για μια πόλη πιο φιλική, πιο 
ανθρώπινη, για εμάς και τις επόμενες 
γενιές. Μέσα από το Σχέδιο δεν αλλά-
ζουμε μόνο το αστικό τοπίο. Αλλάζουμε 
κι εμείς οι ίδιοι. Γινόμαστε πολίτες του 
κόσμου, με περιβαλλοντική συνείδηση, 
με σεβασμό στους συνανθρώπους μας, 
με φιλοδοξία να ζούμε σε ένα από τα 
ωραιότερα μέρη όλου του κόσμου.
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Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο ορισμός της Υγείας εί-
ναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχι-
κής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία 
ασθένειας ή αναπηρίας» …και το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη 
να φροντίζει για την προστασία μας από τις λοιμώ-
ξεις… ένα τεράστιο εργοστάσιο ορμονών, κυττάρων 
και χημικών αντιδράσεων προσπαθεί να κρατήσει 
ισορροπίες και να περιχαρακώσει τους εισβολείς 
χωρίς να κάνει υπερβολές…

 … τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όμως ώστε τα 
παιδιά μας να έχουν το ανοσοποιητικό τους σύ-
στημα σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση; Η 
απάντηση είναι να το βοηθήσουμε και να το στη-
ρίξουμε ώστε να κάνει την δουλειά του… με πέντε 
απλά βήματα…

(1) καλή διατροφή: και όταν λέμε καλή διατρο-
φή εννοούμε ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή 
πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, χωρίς 
ακρότητες, χωρίς υπερβολές, χωρίς πρόσθετο άγ-
χος στη ζωή μας για να βρούμε το σούπερ καλό κα-
ρότο και τον μόσχο τον σιτευτό… προσφέρουμε στα 
παιδιά μας ότι καλύτερο μπορούμε, προσέχουμε το 
ημερήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από πέντε 
γεύματα μαζί με τον θηλασμό ή το γάλα, το κάθε 
γεύμα να περιέχει από όλες τις κατηγορίες θρεπτι-
κών συστατικών, πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, να είναι όμορφα σερβιρισμένο για 
να τραβά το ενδιαφέρον του παιδιού και να έχει πολλά χρώματα, τα διαφορετικά 
χρώματα τροφών περιέχει διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Φροντίζουμε η ώρα 
του φαγητού να είναι μία γλυκιά οικογενειακή στιγμή και όχι ένα ανελέητο κυνηγητό 
γύρω από το τραπέζι.

(2) θηλασμός: το μητρικό γάλα παρέχει στο βρέφος αντισώματα και λευκά αι-
μοσφαίρια και αποδεδειγμένα προστατεύει από λοιμώξεις όπως από ωτίτιδες, γα-
στρεντερίτιδες και ιώσεις, εκτός όμως από αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη της σχέ-

σης μητέρας παιδιού και κατ’ επέκταση στην ψυχική 
ισορροπία της μητέρας και την μείωση του άγχους 
του παιδιού, και τα δύο συμβάλουν στην τόνωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος και του παιδιού 
και στην υγεία της μητέρας.

(3) καλός ύπνος: ο καλός βραδινός ύπνος και 
ένας μεσημεριανός υπνάκος, διαφορετικός για 
κάθε παιδί και κάθε ηλικία, ξεκουράζει και αναζω-
ογονεί το παιδί.

(4) άσκηση: εκτός από τα αποδεδειγμένα οφέ-
λη της άσκησης στο σώμα, η άσκηση συμβάλει 
στην μείωση του άγχους, στην ψυχική ισορροπία 
και στο αίσθημα ευεξίας, η άθληση δε μαζί με το 
παιδί προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη, ο γο-
νιός λειτουργεί ως πρότυπο, και δίνει το σωστό 
παράδειγμα.

(5) όχι άγχος: το άγχος είναι ο κακός δαίμο-
νας όλων και το σαράκι που ροκανίζει όχι μόνο την 
άμυνα του οργανισμού του παιδιού αλλά όλη του 
την ύπαρξη, μάλλον θα έπρεπε να μπει πρώτο στη 
λίστα…

Τα βήματα λοιπόν για να στηρίξουμε το ανοσο-
ποιητικό σύστημα του παιδιού είναι απλά αλλά όχι 
και τόσο εύκολα τελικά, θέλουν τον κόπο τους, θέ-
λουν πολύ φροντίδα, αγάπη και κυρίως χρόνο. Σί-
γουρα δεν αναπληρώνεται τίποτε με υποκατάστα-

τα, η διατροφή δεν αντικαθίσταται με συμπληρώματα διατροφής (υπερεκτιμημένα 
και πανάκριβα) που ουσιαστικά συμπληρώνουν μόνο την αγωνία μας για προσφορά, 
ο θηλασμός δεν αντικαθίσταται από τo τροποποιημένο αγελαδινό γάλα και η αγάπη 
δεν αντικαθίσταται από ακριβές παροχές… 

γράφει η Ειρήνη Γιαννάτου, 
Παιδίατρος, «Πολυϊατρεία Αιγαίου» 

πηγή «Πάρος, Μιλάμε για την Υγειά»  
https://parosmilamegiatinygeia.blogspot.com
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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

Άποψη

Για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα στα παιδιά
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Νέα ερώτηση 
για το 
υποκατάστημα 
της Εθνικής

Το ΜέΡΑ25 με ερώτησή της στη Βουλή κάνει ανα-
φορά στο υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας, που 
πρόκειται να κλείσει.

Στην ερώτησή του προς τα υπουργεία Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Εργασίας σημειώνει:

«1. Υπάρχει πρόβλεψη να αναβληθεί το κλείσιμο 
των τραπεζών, ιδίως εν μέσω πανδημίας που οι με-
τακινήσεις και ο συνωστισμός είναι επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία;

2. Πόσοι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην εθελούσια 
και πόσοι παραμένουν στο κατάστημα της Νάουσας;

3. Ποια η πρόβλεψη για τους υπαλλήλους του κατα-
στήματος της Νάουσας αναφορικά με την εργασιακή 
μετακίνηση τους; Θα μετακινηθούν όλοι στο κατάστη-
μα της Παροικιάς

4. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην ταλαιπω-
ρούνται με άσκοπες και χρονοβόρες μετακινήσεις οι 

ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να με-
ταβαίνουν στην Παροικιά για να εξυπηρετηθούν από 
κατάστημα Εθνικής Τράπεζας;

5. Ποιο το μέγεθος του καταστήματος της Εθνικής 
τράπεζας στην Παροικιά; Επιτρέπει τη διατήρηση απο-
στάσεων και την ασφαλή αναμονή των πελατών μέσα 
στο κρύο;

6. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων στο κατάστη-
μα της Παροικιάς; Είναι αρκετός για να εξυπηρετή-
σουν και τους επιπλέον πελάτες της Νάουσας;

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για την ομαλή μετάβαση στη 
νέα ψηφιακή εποχή των συναλλαγών ώστε να μην 
βρεθούν αποκλεισμένοι οι πιο ηλικιωμένοι;».

Αχτίδα φωτός 
οι εφημερίδες

Εντυπωσιακά, αν και απογοητευτικά για την αξιοπι-
στία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι τα απο-
τελέσματα της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος των Τμη-
μάτων Ιστορίας και Πληροφορικής «Ιστορική Έρευνα 
Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες». Το πλέον χαρακτη-
ριστικό εύρημα που υποδηλώνει το βαθύ έλλειμμα 
εμπιστοσύνης στις σχέσεις πολιτών - ΜΜΕ είναι ότι 
το 84,6% πιστεύει ότι εξυπηρετούν επιχειρη-
ματικά ή άλλα συμφέροντα.

Εξίσου αρνητική εικόνα υπάρχει και συνολικότερα 
για τη δημοσιογραφία, καθώς σχεδόν οκτώ στους δέκα 

δεν τη θεωρούν αντικειμενική. Αχτίδα φωτός σε 
ένα ευρύτερα ζοφερό τοπίο παρέχει η απάντη-
ση που αφορά τις εφημερίδες, οι οποίες εμπνέ-
ουν κύρος και σεβασμό, αν και την ίδια στιγμή οι 
ερωτηθέντες, επιβεβαιώνοντας την κρίση επιβίωσης 
που περνά ο κλάδος των εντύπων, υποστηρίζουν ότι 
σε ποσοστό 27,7% δεν αγοράζουν ποτέ εφημερίδες.

Έτσι, το 46,7% θεωρεί ότι η δημοσιογραφία στην 
Ελλάδα είναι «λίγο αντικειμενική», το 31,6% «καθόλου 
αντικειμενική», ενώ στον αντίποδα, ότι είναι «αρκετά 
αντικειμενική» βρίσκεται μόλις το 18,6% και «πολύ 
αντικειμενική» το 1,9%. Σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν 
ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού ενη-
μερώθηκαν περισσότερο από τα ΜΜΕ για την επικαι-
ρότητα. Συγκεκριμένα, το 65,7% απαντά ότι ενημερώ-
θηκε περισσότερο, το 22,1% το ίδιο με πριν, το 10,5% 
λιγότερο και μόλις 1,8% δεν ενημερώθηκε καθόλου.

Τηλεόραση και ιστοσελίδες ήταν οι βασικοί δίαυλοι 

επικοινωνίας των πολιτών με την ειδησεογραφία και τις 
εξελίξεις που αφορούσαν την πορεία του ιού στη χώρα 
μας. Στο ερώτημα από ποιες πηγές ενημερωθήκατε, το 
72,7% απαντά από την τηλεόραση και το 63,2% από 
τα σάιτ, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική τους 
σε συνθήκες κρίσης όπως αυτή της πανδημίας. Πιο 
αναλυτικά, το 39,3% δηλώνει ότι η τηλεόραση ήταν η 
βασική πηγή ενημέρωσης, ακολουθούν σε απόσταση 
αναπνοής οι ενημερωτικές ιστοσελίδες με 36,3%, τα 
σόσιαλ μίντια συγκεντρώνουν 18,7%, το ραδιόφωνο 
επιλέγει το 3,8% και τις εφημερίδες μόλις το 1,6%.

Παράθυρο μικρής αισιοδοξίας δημιουργεί το 
γεγονός ότι το 42,3% -οι 4 στους 10 δηλαδή- 
πιστεύουν ότι η εφημερίδα εμπνέει κύρος και 
σεβασμό. Επίσης, 1 στους 2 (50,3%) διαφωνεί με την 
άποψη ότι οι εφημερίδες είναι παρωχημένες και ξεπε-
ρασμένες.

Ειδήσεις



ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

Εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες μας, 

αυτές οι άγιες μέρες ας αναστήσουν 

το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, 

ας δώσουν υγεία, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Χρόνια πολλά! 
Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος!
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Ευχαριστίες 
αιμοδοτών

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου Αντιπά-
ρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», με ανακοίνωσή του ευχα-
ρίστησε τα μέλη του για τη χειμερινή αιμοδοσία, στην 
οποία υπήρχαν 618 συμμετοχές και προσέφεραν 553 
φιάλες αίματος.

Αναλυτικότερα: Δήμος Αντιπάρου 45 φιάλες, κοινό-
τητα Μάρπησσας 66 φιάλες, κοινότητα Νάουσας 79 
φιάλες, κοινότητα Αγκαιριάς 46 φιάλες και κοινότητα 
Παροικιάς 317 φιάλες.

Κατά τη διεξαγωγή της χειμερινής αιμοδοσίας τη-
ρήθηκαν οι κανόνες υγιεινής και τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς και η 
απολύμανση των χρησιμοποιούμενων χώρων.

Ακόμα, ο σύλλογος αιμοδοτών με ανακοίνωσή του 
ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην αιμοδοσία 
(τοπικές Αρχές, κλιμάκιο αιμοληψίας, κοινότητες, ΜΜΕ 
κλπ), καθώς και όλους όσοι πρόσφεραν και βοήθησαν 
για την επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού

Τέλος, ευχαριστήρια επιστολή προς τον σύλλογο αι-
μοδοτών Πάρου Αντιπάρου έστειλε και το γενικό νο-
σοκομείο παίδων «Η Αγία Σοφία», για την παραπάνω 
αιμοδοσία. 

Συνεργασία 
Περιφέρειας 
και 
«Χαμόγελου 
του παιδιού»

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το «χαμόγελο του παι-
διού» συμφώνησαν για μία κοινή προσπάθεια με σκο-
πό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών 
άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυ-
νο, την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιο-
τικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, κλπ.

Ακόμα, δεσμεύτηκαν επίσης, να αξιοποιήσουν τις 
δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Ορ-
γανισμός για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών 
στους κρίσιμους τομείς της Βίας, Υγείας, Εξαφάνισης 
και Φτώχειας, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης και φυσικών καταστροφών. Προς υλοποίηση 
των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη 
διάθεση της Περιφέρειας το σύνολο των υλικοτεχνι-
κών υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο αν-
θρώπινο δυναμικό του.

Ενδεικτικά:
• Τις τρεις Γραμμές Βοήθειας οι οποίες λειτουργούν 

καθημερινά 24 ώρες, είναι στελεχωμένες από Κοινωνι-
κούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και είναι διασυνδε-
δεμένες με τον Ευρωπαϊκό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 
112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, 
Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 
116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και 
Εφήβων 116111

• Τα προγράμματα Amber Alert Hellas για παιδιά που 
έχουν εξαφανιστεί και Missing Alert Hellas για ενήλι-
κες από 18 – 60 ετών που έχουν εξαφανιστεί και ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου

• Την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης 
«Θανάσης Μακρής» στελεχωμένη από εκπαιδευμέ-
νους εθελοντές και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφι-
λικές ομάδες

• Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
για νεογνά και παιδιά (Ασθενοφόρα), ενταγμένες στο 
ΕΚΑΒ και επανδρωμένες με πιστοποιημένους από το 
ΕΚΑΒ

• Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για 
κάθε παιδί και οικογένεια που βρίσκεται ή απειλείται 
να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας

• Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης και 
τα διασωστικά οχήματα του Οργανισμού

• Τις Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής για 
Παιδιά και συγκεκριμένα τη Μονάδα Προληπτικής 
Οδοντιατρικής και Παιδιατρικής, τη Μονάδα Προλη-
πτικής Οφθαλμιατρικής και Ωτορινο-λαρυγγολογίας, 
το υπερσύγχρονο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 
και το Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», με σκοπό την 
υλοποίηση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και 

Οδοντιατρικής σε παιδιά
• Τον «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέ-

ρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, με δυνατότητα 
αξιοποίησής του και ως όχημα Κινητό Κέντρο Διαχεί-
ρισης Κρίσεων

• Τα Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ Drones, πλωτά μέσα)
• Την υπηρεσία παροχής κοινωνικών και συμβουλευ-

τικών υπηρεσιών σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υγείας και τις οικογένειές τους

• Τη φιλοξενία των οικογενειών από την Περιφέρεια 
στην Αθήνα, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Νοσοκομεία Παίδων.

• Την υπηρεσία επιτόπιας παρέμβασης η οποία πα-
ρέχεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς 
και ψυχολόγους του Οργανισμού

• Την πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων 
πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων/κη-
δεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α/βάθμιας και 
β/βάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Ηράκλειας καθώς 
και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενη-
μέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Συλλόγου 
από εξειδικευμένους Ψυχολόγους.

• Την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήρι-
ξης σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Μέτρα 
OneSize

Οριζόντια μέτρα για όλους, μέτρα onesize, είτε θέ-
λουμε να περπατήσουμε στο Πίσω Λιβάδι είτε στην 
Ερμού, και τα εμπορικά καταστήματα κλειστά, είτε μι-
λάμε για αλυσίδα καταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη τώρα και στα Τρίκαλα, είτε για ένα μαγαζί στην 
Παροικιά… κλειστό το DaCapo στο Κολωνάκι κλειστός 
και ο καφενές στον Κώστο… όλοι σε ένα τσουβάλι και 
όποιος αντέξει… όποιος αντέξει από την ψυχολογική 
πίεση που δημιουργεί η οικονομική εξάντληση, η ανερ-
γία και ο εγκλεισμός και όποιος αντέξει από νοσήμα-
τα που θα αναπτυχθούν δευτερογενώς και σε βάθος 
χρόνου.

 Ας μας απαντήσουν όμως οι ειδικοί, γιατί στην Πάρο 
με το επιδημιολογικό φορτίο που έχουμε, που μάλλον 
είναι χαμηλό αφού δεν ακούμε για νέα κρούσματα 
αλλά και που ουδείς γνωρίζει το πραγματικό νούμερο, 
γιατί δεν είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα και 
η εστίαση, με τα μέτρα προφύλαξης αδιαπραγμάτευτα 
για όλους φυσικά, γιατί έκλεισαν τα σχολεία; Γιατί το 
καλοκαίρι, που είχαμε εμείς τα όποια κρούσμα-
τα, τα μέτρα ήταν στοχευμένα στην Πάρο και 
όχι γενικά και οριζόντια;

…και το clickaway τι ιδέα! έχει εφαρμογή κάτι τέτοιο 
στην Πάρο;  ή και οπουδήποτε αλλού θα συμπλήρωνα; 
ή με διάφορα τεχνάσματα κερδίζουν χρόνο για να 
περάσουν οι γιορτές και να καταδικαστεί ερή-

μην του ο επιχειρηματικός κόσμος του νησιού…
Καταλαβαίνω ότι η απάντηση θα είναι ότι δεν γίνεται 

να φτιάχνονται μέτρα και πρωτόκολλα που θα προσαρ-
μόζονται στην κάθε επιμέρους κοινωνία, όταν όμως 
οι κοινωνίες ασφυκτιούν και κινδυνεύουν από 
οικονομική καταστροφή και έξαρση άλλων 
ασθενειών που θα κοστίσουν σε νοσηλείες και 
σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, τότε μάλλον 
θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από κάθε επιμέ-
ρους κοινωνία και να βρούμε ορθολογιστικές 
λύσεις.

Ζητάμε να μας δοθούν εξηγήσεις, να λογοδοτήσουν 
οι αρμόδιοι γιατί δεν διεκδικούμε διαφορετική μεταχεί-
ριση δεδομένης της διαφορετικής επιδημιολογίας του 
νησιού, δεδομένης της νησιωτικότητας και της συγκε-
κριμένης προσέλευσης του κόσμου στο νησί, δεδομέ-
νου του κεντρικού ήδη πολύ αυστηρού απαγορευτικού 
(lockdown), του αυστηρότερου στην Ευρώπη… (δείτε 
τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης)

…και ποιοι είναι αρμόδιοι για αυτόν τον χειρισμό; Φυ-
σικά, οι θεσμικοί φορείς κάθε τόπου, αυτοί που έχουν 
ορισθεί από το κράτος ή από τους πολίτες να διαχει-
ρίζονται τις τύχες μας, γι’ αυτό εξάλλου υπάρχουν και 
καλοπληρώνονται, αλλιώς δεν θα χρειαζόμασταν ούτε 
Δημάρχους, ούτε Αντιδημάρχους, ούτε Δημοτικούς 
Συμβούλους, ούτε ειδικές επιτροπές, ούτε κανέναν 
αφού τα πάντα λειτουργούν στον αυτόματο και με κε-
ντρικές οδηγίες…

Φωτεινή Σαμαρά
Επιχειρηματίας, ΜΒΑ 

στην ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Construction Engineer-
Μηχανικός Έργων 
(PCΕ0430)

Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή πολυ-
τελών κατοικιών ζητείται αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός 
κατασκευής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ως μηχανικός έργων, για πλήρη απασχό-
ληση. 

Απαραίτητη: 
τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία συντονισμού 

και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής έργων 
(συντονισμός συνεργείων, ζήτηση παραγγελιών και σύγκρι-
ση προσφορών, σύνταξη προϋπολογισμών, πραγματοποίηση 
προμετρήσεων/επιμετρήσεων, έλεγχος εργασιών και σύνταξη 
πιστοποιήσεων, εκπόνηση και παρακολούθηση χρονοδιαγραμ-
μάτων, κ.ο.κ.)

η προσήλωση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος,

άριστη γνώση και χειρισμός MS Offi  ce (excel, word) 
γνώση εφαρμογών χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS 

Project)
η γραπτή και προφορική ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα,
η επιθυμία για μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη σε ένα 

σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον
η όρεξη για ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

κι επαφές, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και κατασκευής 
έργων,

Επιθυμητή:
η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτίμηση στα Γαλ-

λικά
Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 

την Πάρο, με κατανομή χρόνου, περίπου, 60% εργοτάξια και 
40% γραφείο.

Αίτηση με αποστολή των παρακάτω:
α. (cv) βιογραφικό στο email: cv.constructionparos@gmail.

com με θέμα: PCΕ0430.
β. (cover letter) επιστολή μίας σελίδας Α4 με αναφορά στην 

προϋπηρεσία και λόγους που θεωρεί εαυτόν κατάλληλο για 
τη θέση.

γ. επαφές για συστάσεις πρότερης εμπειρίας, εφόσον κρι-
θούν απαραίτητες.

Construction Manager 
- Υπεύθυνος Έργων 
(PCM0420)

Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην 
Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή πολυ-
τελών κατοικιών ζητείται αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός 
κατασκευής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ως υπεύθυνη/ος έργων, για πλήρη απα-
σχόληση. 

Απαραίτητη: 
τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία συντονισμού 

και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής έργων 
(συντονισμός συνεργείων, ζήτηση παραγγελιών και σύγκρι-
ση προσφορών, σύνταξη προϋπολογισμών, πραγματοποίηση 
προμετρήσεων/επιμετρήσεων, έλεγχος εργασιών και σύνταξη 
πιστοποιήσεων, εκπόνηση και παρακολούθηση χρονοδιαγραμ-
μάτων, κ.ο.κ.)

αποδεδειγμένη ικανότητα συντονισμού ολιγομελών ομάδων 
μηχανικών για τη διαχείριση έργων

η προσήλωση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος,

η καλή γνώση και χειρισμός MS Offi  ce (excel, word) 
Εμπειρία στη σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων μελέτης-κατα-

σκευής κτηριακών έργων και απλή γνώση εφαρμογών χρονι-
κού προγραμματισμού (π.χ. MS Project)

η γραπτή και προφορική ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα,
η επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σταθερό και 

ευχάριστο περιβάλλον
η όρεξη για ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

κι επαφές, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και κατασκευής 
έργων,

Επιθυμητή:
η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτίμηση στα Γαλ-

λικά
Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 

την Πάρο, με κατανομή χρόνου, περίπου, 60% εργοτάξια και 
40% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την επίβλε-
ψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αίτηση με αποστολή των παρακάτω:
α. (cv) βιογραφικό στο email: cv.constructionparos@gmail.

com με θέμα: PCM0420.
β. (cover letter) επιστολή μίας σελίδας Α4 με αναφορά στην 

προϋπηρεσία και λόγους που θεωρεί εαυτόν κατάλληλο για 
τη θέση.

γ. επαφές για συστάσεις πρότερης εμπειρίας, εφόσον κρι-
θούν απαραίτητες.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο κέντρο του παρα-
δοσιακού οικισµού, ενοικιάζεται 
επιπλωµένη δίπατη παραδοσιακή 
οικία 55τµ., (κοντά στο δίστρατο), µε 
2 µπάνια, 2 A/C, κουζίνα, σαλόνι, Υ/∆ 
πάνω µε εσωτερική σκάλα, βεράντα 
µε κήπο. Ενοικίαση για όλο το χρόνο, 
τιµή 400€/µήνα ή για σεζόν µε τιµή 
ειδική. Τηλ. 6944 509 664 

ΜΑΡΜΑΡΑ απέναντι από το Γυµνάσιο 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ενοικιάζεται οικία 80 τµ. 
πλήρως εξοπλισµένη, µε WiFi και Air 
conditions. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
787 674

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΑΠΑ) και ΕΡΓΑΤΕΣ
ζητούνται από τεχνική εταιρεία για 

δηµόσιο έργο ύδρευσης στην Πάρο, 

από το τέλος Ιανουαρίου 2021. Τηλ. 

επικοινωνίας: 26410 57769, 6974 

486 526 και email: dtzog@tee.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από τεχνική κατασκευαστική εταιρία. 

Απαραίτητες γνώσεις: λογιστικής, 

Η/Υ, excel, Αγγλικών. Βιογραφικά στο 

email: info@ioakimidis-estates.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-

χείο 5* Ποσειδών, στην Χρυσή Ακτή 

της Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολόγου 

ή υδραυλικού ή ψυκτικού, για µόνιµη 

απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών 

στο email: myron.sa@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το λογιστι-

κό γραφείο του κ. Γιµελιάρη Στέλιου, 

για το τµήµα καταχωρήσεων τιµολο-

γίων. Επικοινωνία στο τηλ. 6932 837 

538 και στο email: stelios-@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία σε σπίτι εσωτε-

ρική για φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου 

ή για οικιακές εργασίες, σε όλη την 

Πάρο. Τηλ. 699 8030 913

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟΥ από την ταβέρνα «Πάρος» 

πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 

082 425. Ώρες επικοινωνίας, 14:00 

- 19:00

ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND 4135 
πωλείται, 55HP, µε κουβούκλιο. τηλ 

για πληροφορίες: 697 7070 182

Αγγελίες

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
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

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€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 11-12-2020

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι 

στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, δημόσιος 4ος πλειοδοτικός δια-
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους, για την 
εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του 
δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. 
αυτοκινήτων, στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, για 
τρία (3) χρόνια. 

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 
θα παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικού και Προ-
σόδων, Τμήμα Γ’ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
στο τηλ. 210 8916271 και από τον Κρατικό Αερολιμέ-
να Πάρου, τηλ. 22840 90502-90505

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Οµάδα Γυναικών 
Πάρου Αντιπάρου 
(Μέλος της ΟΓΕ)Πολλές ευχές

για να είναι το 2021
η αφετηρία

μιας εποχής που
θα ανοίξει δρόμους για

Υγεία
Eιρήνη
Iσοτιμία

Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία

Δυο φίλοι, ο Κώστας και ο Ανδρέας, αποφάσισαν να 
βγουν να πουν τα κάλαντα όπως κάθε χρόνο. Η φετι-
νή χρονιά θα ήταν δύσκολη λόγω οικονομικής κρίσης, 
γι’ αυτό και ξεκίνησαν πολύ νωρίς να προλάβουν τον 
ανταγωνισμό. 

Όλα πήγαιναν ομαλά μέχρι που έφτασαν στην μονο-
κατοικία ενός ευκατάστατου επιχειρηματία, του κ. Ηλία, 
ο οποίος κάθε χρόνο τους έδινε από ένα εικοσάρικο. 
Χτύπησαν το κουδούνι και περίμεναν. Πέρασαν αρκετά 
δευτερόλεπτα χωρίς απάντηση, παρόλο που υπήρχε 
φώς στο σπίτι. Ξαναχτύπησαν και πάλι σιωπή. Τότε ο 
Κώστας, που ήταν ο ψηλότερος, κοίταξε από το τζάμι 
ενός παραθύρου και έκπληκτος είδε τον κύριο Ηλία 
να κάθεται μπροστά σε ένα τραπέζι με το κεφάλι σκυ-
φτό και κάθε τόσο να σκουπίζει τα μάτια του με ένα 
μαντήλι. Στα χέρια του κρατούσε κέρματα, δίλεπτα και 
πεντάλεπτα που τα μετρούσε συνέχεια. Με λίγα λόγια, 
ο Κώστας εξήγησε στο φίλο του τι είχε δει και τότε οι 
δυο μαζί προσπάθησαν να βρουν μια εξήγηση.

- «Δεν μας άνοιξε γιατί δεν έχει αρκετά χρήματα να 
μας δώσει. Ίσως να μην πρόλαβε την τράπεζα λόγω 
εορτών».

- «Καλά και γιατί έκλαιγε;» .
- «Ίσως να θυμήθηκε την μακαρίτισσα γυναίκα του».
Με αυτές τις παιδικές σκέψεις έφυγαν και συνέχισαν 

το δρομολόγιό τους. Είχαν περάσει ήδη οκτώ ώρες, 
όταν κατάκοποι αποφάσισαν να επιστρέψουν σπίτι 
τους. Όμως, περνώντας έξω από μια εκκλησία, είδαν 
ένα θέαμα που τους καθήλωσε: Ο κύριος Ηλίας περί-
μενε στη σειρά για ένα πιάτο φαγητό μαζί με φτωχο-
ντυμένους ανθρώπους. Είχε το κεφάλι σκυμμένο και 
γυρισμένο προς τον τοίχο σαν να ντρεπόταν. Οι δυο 
φίλοι δεν το πίστευαν στα μάτια τους. Τον λυπήθηκαν 
τόσο πολύ που χωρίς δεύτερη σκέψη αποφάσισαν να 
του χαρίσουν όσα χρήματα είχαν μαζέψει. Τα άφησαν 
έξω από την πόρτα του σπιτιού του τυλιγμένα σε ένα 
χαρτί που έγραφε: «Χρόνια πολλά κύριε Ηλία. Κ.Α.»

Πέρασε ένας χρόνος και οι δυο φίλοι βγήκαν να πουν 
πάλι τα κάλαντα, αποφασισμένοι να μην περάσουν από 
το σπίτι του κυρίου Ηλία, για να μην τον βάλουν σε 
δύσκολη θέση. Όμως η περιέργειά τους ήταν τόσο με-
γάλη που δεν κρατήθηκαν και στάθηκαν αρκετά μακριά 
από το σπίτι του. Αυτό που αντίκρισαν ήταν απίστευτο. 
Το σπίτι ήταν κατάφωτο και ακούγονταν παντού φω-
νές και μουσική.

- «Μάλλον τώρα μένουν άλλοι ένοικοι» είπαν. 
- «Και δεν πάμε να τους τα πούμε;» 
Χτύπησαν το κουδούνι και όταν άνοιξε η πόρτα, 

έμειναν άφωνοι. Ο κ. Ηλίας στεκόταν μπροστά τους 
χαμογελαστός και χαρούμενος όπως τον ήξεραν. Αφού 
είπαν τα κάλαντα, τους ρώτησε να μάθει το όνομά 
τους. Στην αρχή δίστασαν, αλλά μετά, είπαν ψιθυριστά: 
«Κώστας και Ανδρέας».

Ο κύριος Ηλίας κούνησε το κεφάλι του και οι δυο 
φίλοι χαμήλωσαν το δικό τους. Τους ζήτησε να τον 

ακολουθήσουν στο σαλόνι και εκεί, μπροστά σε όλους 
τους καλεσμένους, συγκινημένος και με δάκρυα στα 
μάτια είπε: «Αυτά τα δύο παιδιά μου έδειξαν ότι υπάρ-
χει ανθρωπιά και ελπίδα στη ζωή. Πήρα θάρρος και 
έστησα ξανά την κατεστραμμένη επιχείρησή μου». 
Μετά πήγε στο γραφείο του και όταν επέστρεψε, έδω-
σε ένα φάκελο στα παιδιά και τους ευχήθηκε καλές 
γιορτές. 

Στο φάκελο υπήρχαν δύο χαρτονομίσματα των 500 
ευρώ και μια σημείωση: «Όταν αποφοιτήσετε, θα έχετε 
το μερίδιό σας στην επιχείρησή μου».

∆ημ. Καλανδράνης

Άποψη
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Λ. Σμυρνής: 
«Ευχής έργον 
που έγινε η 
ενοποίηση των 
ομάδων» 

Ο νέος προπονητής της ΑΕ Πάρου, Λεωνίδας Σμυρ-
νής, παραχώρησε στον συνεργάτη της εφημερίδας 
μας, Γιώργο Κοντό, την πρώτη μεγάλη συνέντευξή 
του σχετικά με τη δουλειά του στην Πάρο. 

Ο κ. Σμυρνής, είναι προπονητής με πλούσια καριέ-
ρα και επιτυχίες στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αθηνών. 
Εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία 
της νεοσύστατης Α.Ε. Πάρου, όπου με την μεγάλη 
εμπειρία του θέλει να βάλει τις σωστές βάσεις στην 
προσπάθεια που γίνεται για να αναβαθμιστεί το παρια-
νό ποδόσφαιρο . Η «Φωνή της Πάρου», είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει μαζί του σε μια ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη, εκφράζοντας κυρίως την άποψη του, ότι 
η συνένωση των ομάδων είναι ο σωστός δρόμος για 
ν’ ανέβει ποδοσφαιρικά επίπεδο η Πάρος.

Η συνέντευξη
Βλέποντας το βιογραφικό σας έχετε μια 

πλούσια προπονητική καριέρα στην Αθήνα, εί-
ναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε κάποιο 
σύλλογο εκτός Αττικής;

Λ.Σ. «Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνω ως 
προπονητής ανδρική ομάδα εκτός Αθηνών, αλλά σε 
νησί έχω ξαναδουλέψει στη Μύκονο, για 1,5 με 2 
χρόνια περίπου, όπου ήμουν διευθυντής ακαδημιών».

Πως προέκυψε η επαφή σας με τους ανθρώ-
πους της Α.Ε. Πάρου, αλλά και ποιο το κίνητρο 
σας για να έρθετε στην ομάδα; 

Λ.Σ. «Η επαφή έγινε μέσω κάποιον συστάσεων που 
ακόμα δεν γνωρίζω. Όταν με πήραν τηλέφωνο ένιωσα 
πολύ έντονα ότι ήταν μια πρόκληση για μένα. Καθώς 
με την ενοποίηση των τεσσάρων ομάδων στο νησί 
διαπίστωσα τη δίψα των παραγόντων, αλλά και αργό-
τερα που ήρθα του κόσμου, και κυρίως των παικτών 
για να υπάρξει μια αλλαγή σε όλα τα δρώμενα του 
παριανού ποδοσφαίρου. Και που φάνηκε στην αρχή, 
με τη συνέπεια και την προσπάθεια που καταβάλουν οι 
παίκτες, αλλά και οι διοικούντες που είναι κοντά στην 
ομάδα, με αποτέλεσμα να πω ευχαρίστως το ναι και 
να έρθω στο σύλλογο».

Η μία ομάδα
Η Πάρος ακολούθησε και αυτή το παράδειγ-

μα και άλλων νησιών να ενώσουν τις ομάδες 
τους και να φτιάξουν μια ομάδα που θα είναι 
πιο ανταγωνιστική. Είναι αυτό το σωστό μο-
ντέλο για να πάει πιο μπροστά το ποδόσφαιρο 
στο νησί;

Λ.Σ. «Αυτό κατά την γνώμη είναι κάτι που έπρεπε 
να γίνει στα νησιά 100%, αλλά και στην Αθήνα. Δε 
γίνεται με την κατάσταση που υπάρχει (οικονομική), 
μια γειτονιά να έχει 4 με 5 ομάδες. Δεν το αντέχουν. 
Όσον αφορά στην Πάρο είναι κάτι το οποίο έπρεπε να 
έχει γίνει πολύ καιρό τώρα. Εγώ που είμαι «ξένος» στο 
νησί. Βλέπω ότι αυτό είναι ευχής έργον για όλους, και 
άμα ρωτήσεις τους παίκτες, αλλά και άλλους, πιστεύω 
ότι λίγοι θα είναι οι υποστηρικτές του παλιού μοντέ-
λου. Τώρα η ομάδα μπήκε σε νέα νοοτροπία σ’ ένα νέο 
δρόμο, που θα δείξει τα αποτελέσματα της όχι άμεσα, 
αλλά σε 1 με 2 χρόνια. Αλλά σε πρώτη φάση είμαι 
πολύ ευχαριστημένος με αυτά που έχω δει».

Αναφερθήκατε στον κόσμο και όντως φαί-
νεται ότι του αρέσει η προσπάθεια που γίνεται 
φέτος και το δείχνει με την παρουσία του στο 
γήπεδο, παρά την απαγόρευση που υπάρχει. 
Πως το κρίνετε; 

Λ.Σ. «Σαφώς και του αρέσει και με την απαγόρευση 
που υπάρχει είναι ένα παράπονο που έχουμε, αλλά και 
δικό μου, καθώς σαν κάποιος που έχει έρθει εδώ από 
μακριά θα ήθελα να δείξω στο κόσμο τι έχει αλλάξει 
με το εγχείρημα που έχουμε πραγματοποιήσει φέτος. 
Πιστεύω ότι το έχει δει ο κόσμος που έχει έρθει, αλλά 
αν δεν υπήρχε το «lockdown», θα το είχε δει ο διπλά-
σιος κόσμος».

Οι στόχοι
Ποιοι είναι οι στόχοι για την φετινή σεζόν; 
Λ.Σ. «Η διοίκηση μου είπε το καλοκαίρι, ότι θέλει να 

δει πως θα πάει το εγχείρημα των τεσσάρων ομάδων 
σε μια. Στόχος ανόδου για φέτος δεν υπάρχει και αν 
προκύψει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που 

θέλουν να κάνω είναι μια βάση 10-15 παικτών και 
αν η ομάδα θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω πρέπει 
να φέρει παίκτες όπως έκανε φέτος η Σαντορίνη. Όχι 
βέβαια 25 επαγγελματίες. Γιατί έτσι χάνετε το στοιχείο 
της εντοπιότητας -κυρίως στην επαρχία- με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχει ομάδα. Διότι θα παρακολου-
θήσεις την ομάδα για τους δικούς σου ανθρώπους 
που παίζουν και όχι για αγνώστους. Το καλό είναι ότι 
υπάρχει μια πολλή καλή βάση στην ομάδα από παί-
κτες που ειλικρινά σου λέω μπορούν παίξουν παρα-
πάνω κατηγορία. Και δεν είναι ένας σου μιλάω για 6 
με 8 παίκτες και αυτό είναι πολύ καλό γιατί πάνω στη 
βάση αυτή μπορείς να χτίσεις. Αυτό έχω διαπιστώσει 
και αυτό θέλω. Επίσης, μου είπαν ότι στόχος είναι να 
γίνει και μια δεύτερη ομάδα. Και πρέπει να γίνει για-
τί αυτή τη στιγμή έχω 32 παίκτες και είναι δύσκολο 
να γίνει προπόνηση Υπάρχουν μέσα παιδιά που δεν 
υπολογίζω, υπάρχουν άλλοι που δεν ήρθαν καθόλου 
γιατί είπαν ο κόουτς θέλει τέσσερις προπονήσεις και 
άλλοι με σχολεία. Είναι κρίμα λοιπόν να μην παίζουν 
σε κάποια ομάδα».

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στα πρωταθλήματα 
της Αθήνας και σε συνδυασμό με τους λίγους 
μήνες που βρίσκετε στη Πάρο, το κυκλαδίτικο 
πρωτάθλημα μπορεί να ανταγωνιστεί αυτά της 
Αθήνας;

Λ.Σ. «Κοίτα δε θα σου κρυφτώ και θα σου πω την 
αλήθεια. Αν βάλουμε την ένωση που έγινε στη Πάρο, 
τη Νάξο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σύρο, θα 
έλεγα ότι είναι αρκετά κοντά. Η διαφορά είναι ότι στην 
Α’ ΕΠΣ Αθηνών δουλεύουν σε επαγγελματικά πρότυ-
πα. Όπως για παράδειγμα οι προπονήσεις είναι πιο 
πολλές, αλλά και το πρωτάθλημα της είναι το καλύτε-
ρο τοπικό στην Ελλάδα. Ωστόσο οι διαφορές σε επίπε-
δο παικτών όσον αφορά τις ομάδες στα μεγάλα νησιά 
όπως Πάρος, Νάξος Σαντορίνη, Σύρος και Μύκονος, 
δε θα πω ότι είναι καλύτερες, αλλά νομίζω ότι μπο-
ρούν να συναγωνιστούν αρκετά καλά τις αθηναϊκές 
ομάδες Δε θα αναφερθώ στα μικρά νησιά όπου είναι 
εύκολα αντιληπτό ότι εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά».

Οι εγκαταστάσεις πάνω στην Πάρο πως σας 
φαίνονται σε σχέση με τις αντίστοιχες της Αθή-
νας; Είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο; 

Λ.Σ. «Είναι εξαιρετικές για τοπικό επίπεδο. Και 
μπορώ να σου πω και καλύτερες από ομάδες στην 
Αθήνα που έχουν το μειονέκτημα να μοιράζονται τις 
ίδιες εγκαταστάσεις. Εδώ ό,τι χρειαζόμαστε το έχουμε 
και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό. Διότι όταν 
ένας προπονητής έρχεται από μακριά χρειάζεται δύο 
πράγματα: Παίκτες και γήπεδο. Με αυτά τα δύο προ-
χωράς».

Lock down
Αν αργήσει η επανέναρξη του πρωταθλήμα-

τος λόγο του «lockdown» θα υπάρξει πρόβλημα 
στην ομάδα, ειδικά από τη στιγμή που πολλοί 
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παίκτες δουλεύουν και στην τουριστική σεζόν; 
Λ.Σ. «Οπωσδήποτε θα έχουμε πρόβλημα. Διότι αν 

αργήσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και κάποια παι-
διά ξεκινήσουν δουλειά και χάνουν προπονήσεις, δύ-
σκολα θα συμμετέχουν στους αγώνες, με αποτέλεσμα 
η ομάδα όπως είναι φυσικό να αποδυναμωθεί. Διότι 
κάποιος παίκτης που θα έχει μια προπόνηση, δεν θα 
υπολογίζεται το ίδιο με κάποιον που θα έχει τέσσε-
ρις. Καθώς αν χαθούν οι ισορροπίες στην ομάδα θα 
γκρεμιστεί και το οικοδόμημα που προσπαθούμε να 
χτίσουμε. Και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει εγώ με 
το τεχνικό επιτελείο να βρούμε λύσεις. Η ομάδα έχει 
ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά δυστυχώς μας έτυχε το 
δεύτερο lockdown». 

Πώς κρίνετε την επιλογή των αρμόδιων φο-
ρέων να κλείσουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό; 

Λ.Σ. «Πράγματι πηγαίναμε πολύ καλά και στεναχω-
ρήθηκα πολύ και εγώ και τα παιδιά. Είχαμε βρει πολύ 
καλή χημεία, ειδικά στην έδρα μας, επειδή έχουμε 
ποιοτική ομάδα, θέλουμε και καλό γήπεδο για να παί-
ξουμε σωστά. Και έχω παρατηρήσει σε «κακά» γήπεδα 
δεν παίζουμε καλά, και είναι κάτι στο οποίο πρέπει 
να βρω μια λύση. Αλλά η ομάδα είχε βρει μια χημεία 
και μια καλή ροή στην προπόνηση, και στα παιχνίδια. 

Όμως σ’ αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι δεν είναι δουλειά μας. Άλλοι αποφασίζουν για 
αυτά τα πράγματα. Εγώ διαφωνώ κάθετα, έπρεπε να 
είχε δώσει διαφορετικές λύσεις η πολιτεία αλλά δεν 
μπορώ να κάνω κάτι γι αυτό, αλλά είναι προσωπική 
άποψη». 

Αυτήν την περίοδο με το «lockdown», οι 
παίκτες ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα προ-
πόνησης για να διατηρήσουν τη φυσική τους 
κατάσταση;

Λ.Σ. «Οι παίκτες έχουν πάρει ένα πρόγραμμα από 
τον γυμναστή κ. Ανδριέλο που είναι εξαιρετικός, αλλά 
όπως είναι η κατάσταση είναι και δύσκολο να το ακο-
λουθήσουν οι παίκτες. Για να κάνεις σωστή προπό-
νηση πρέπει να έχεις καλή ψυχολογία. Μακάρι να το 
ακολουθήσουν όλα τα παιδιά, ωστόσο είναι στο δικό 
τους χέρι. Αλλά όταν επιστρέψουμε πρώτα θεός στις 
7 Γενάρη, θα φάνει ποιος έχει κάνει το πρόγραμμα και 
ποιος όχι γιατί θα βγουν τραυματισμοί».

Πολλοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα στα εκτός έδρας παιχνίδια καθώς πολλοί 
παίκτες δεν μπορούν ακολουθήσουν την ομά-
δα για λόγους εργασίας ή άλλων προβλημά-
των. Πως θα χειριστείτε κάτι τέτοιο; 

Λ.Σ. «Είμαι ενήμερος γι’ αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα 
δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον, γι’ αυτήν την 
περίοδο. Για το καλοκαίρι δεν μπορώ να γνωρίζω. Αν 
διαπιστώσω ότι κάποιο παιδί δεν μπορεί ν ακολουθή-
σει πιστεύω θα το ξεπεράσουμε και θα βρεθεί λύση. 
Δε με ενοχλεί που βάζει τη δουλειά πάνω απ’ όλα, 
αλλά υπάρχει και μια ομάδα που πρέπει να προχω-
ρήσει. Ωστόσο θα είναι καλό να ενημερώνομαι από 
το καλοκαίρι ώστε να μην τον υπολογίζω. Σε τέτοια 
θέματα είμαι αυστηρός».

Πώς είναι η μέχρι τώρα διαμονή σας στη 
Πάρο; 

Λ.Σ. «Είμαι άτομο που προσαρμόζομαι εύκολα και 
είμαι ολιγαρκής. Ζω καθημερινά στη Παροικιά. Η διοί-
κηση μου παρέχει ένα ωραίο σπίτι και η διαμονή είναι 
πολύ ωραία. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα νιώθω 
ότι με αγαπούν και τους αγαπώ. Όταν αισθάνεσαι την 
αγάπη των παικτών, της διοίκησης, ζεστασιά του κό-
σμου, με όλους όσοι συναναστρέφομαι γιατί δεν μπο-
ρώ να γυρνάω παντού, η διαμονή είναι πάρα πολύ 
καλή. Σε αυτό έχει φροντίσει η διοίκηση και την ευ-
χαριστώ και δε σου κρύβω ότι χαίρομαι ότι βρίσκομαι 
με αυτούς τους παίκτες γιατί είναι όλοι καταπληκτικοί 
χαρακτήρες».

Χρόνια Πολλά µε
Υγεία και Ευτυχία!

Αισιοδοξία, το 2021
βγαίνουµε απ’ το σπίτι!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Αθλητικά

Μας άφησε 
χρόνους η 
Αικατερίνη 
Πανωρίου

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες 
ημέρες το «φευγιό» της Κατερίνας Πανωρίου. Ακού-
ραστη, αεικίνητη, διακριτική και πάντα με το χαμό-
γελο και τον καλό λόγο στα χείλη για όλους. Άφησε 
έντονο το αποτύπωμα της στη ζωή και πλούσιες πα-
ρακαταθήκες στην οικογένεια της. Ό,τι και να γράψει 
κανείς για την Κατερίνα Πανωρίου θα είναι πάντα 
λίγο μπροστά σε όσα έζησε και πρόσφερε στην οικο-
γένεια αλλά και την κοινωνία μας. Ο φίλος Χρήστος 
Γεωργούσης την αποχαιρετά με το δικό του ιδιαίτε-
ρο τρόπο με ένα σημείωμα που φιλοξενούμε.  

Αικατερίνη Πανωρίου, η γυναίκα άθλος
Πληροφορήθηκα από την αδελφή μου (έχω ξανα-

πεί ότι δεν μαθαίνουμε εδώ στην Πάρο τα νέα, δεν 
μαθαίνουμε σημαντικά της ζωής πράγματα γιατί δεν 
έχει δοθεί αρμόζουσα φροντίδα) ότι απεβίωσε η Αι-
κατερίνη Πανωρίου γυναίκα σύμβολο των Λευκών. 

Κατά τη δεκαετία του 1950 και μερικά χρόνια του 
1960 είχε την διεύθυνση του κεντρικού παλιού κα-
φενείου των Λευκών και είχε εκπλήξει με το ταλέ-
ντο της στα γλυκίσματα και στα άλλα τοπικά σκευ-
άσματα και γαλακτομικά. Υπηρέτησα στα 9 μου ως 
πωλητής γιαουρτιών που έφτιαχνε η ίδια, γιαούρτια 
τέλεια σε γυάλινο ποτήρι. Τα έβαζα σε ξύλινο κιβώ-
τιο και γύριζα το χωριό φωνάζοντας «γιαούρτια»! 
«Να λες ο γιαουρτάς» μού έκανε παρατήρηση μια 
γυναίκα σύζυγος του κάτω φούρναρη (του μαστρο- 
Θανάση) και γιαγιά παιδιών που είχα στο σχολείο. 
Αντί να πάρει ένα γιαούρτι κάθεται και μου κάνει 
παρατήρηση, σκέφτηκα λιγάκι χολωμένος! Τα για-
ούρτια τα άφηνα στα σπίτια και την άλλη μέρα πέρ-
ναγα να πάρω τα ποτήρια. Αλλά πάντα οι δραχμές 
ήταν λιγότερες απ’ όσες έβγαζε η άθροιση, ποιος με 
ξεγέλαγε ή πού τα έχανα; Ο Δημήτρης Πανώριος, 
ο σύζυγός της, ήταν από του σπουδαίους πρώτους 
επιχειρηματίες των Λευκών που τόλμησαν. Μετά το 
καφενείο που ήταν τότε στις δόξες του έγινε λε-
ωφορειούχος με τον Δημήτρη Ρούσσο, και οι δυο 
προσωπικότητες της ευγένειας και της καλής διά-
θεσης. Τους θυμόμαστε με συγκίνηση. Στις Λεύκες 
ο Πανώριος είχε εγκαινιάσει και την πρώτη επιχεί-
ρηση ενοικίασης ποδηλάτων! Η Κατερίνα Πανώριου 
ήταν γυναίκα της τόλμης και της φαντασίας και της 

εργατικότητας σε μια εποχή που οι γυναίκες έμεναν 
αυστηρά στο σπίτι. Μέχρι τα τελευταία της βάδιζε 
από το σπίτι μέχρι το κατάστημα του γιου της Νίκου 
Πανώριου με τα πόδια απόσταση χιλιομέτρων! Δεν 
το έβαζε κάτω, γυναίκα πρωτοπόρος, που μάς δί-
δαξε και άνοιξε δρόμους. Είναι οι αγίες του παλιού 
καιρού για τις οποίες έχω ξαναγράψει. 

Αικατερίνη Πανώριου, ηρωίδα των Λευκών Πά-
ρου, μορφή ξεχωριστή!

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα   
ευχαριστούμε όλους όσοι συμπαραστάθη-
καν στο πένθος μας για την απώλεια της.



Χρόνια
Πολλά!

To 2021 ας λάµψει η ελπίδα
για έναν καλύτερο κόσµο!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |     smileweb.gr

Σ' ένα κόσμο που μαστίζεται 
από την παγκόσμια οικονομική 

και υγειονομική κρίση 
η εγκυρη και έγκαιρη 

ενημέρωση είναι σημαντική 
υποχρέωση μας.

Αυτή την υποχρέωση θα 
υπηρετήσουμε με συνέπεια 
και ευθύνη και τη νέα χρονιά.

Χρόνια πολλά
και καλή χρονιά.

Η καθηµερινή ενηµέρωση συνεχίζεται στο fonitisparou.gr

Ξανά μαζί σας Ιανουάριο του '21!


