
Κ. Λεοντίδης: 
«Αισθάνομαι παριανός»

ΔΕΔΔΗΕ:
Η υποστελέχωση, 
θέτει σε κίνδυνο 

το δίκτυο

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 | Φύλλο 554 | www.fonitisparou.gr Εβδοµαδιαία πολιτική εφηµερίδα Πάρου Αντιπάρου | 

» σελ. 8-9

» σελ. 4-5

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στείλτε µας την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr 

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ



2 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021Ιστορία - Τουρισμός

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 554

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
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Πεντάστερα 
ξενοδοχεία

Υπερδιπλασιάστηκαν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
την περίοδο 2009-2019 στην εγχώρια τουριστική αγο-
ρά, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος του τουρισμού μέχρι 
και την έναρξη της πανδημίας και η εκρηκτική αύξηση 
των τουριστών από το εξωτερικό έφερε στο προσκή-
νιο την ανάγκη για νέες κλίνες υψηλής κατηγορίας. Το 
2009 λειτουργούσαν 280 ξενοδοχειακές μονάδες πέ-
ντε αστέρων και το 2019 ο αριθμός τους έφτασε τις 
610. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα ένα στα πέντε ξενοδο-
χεία είναι πεντάστερο.

Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες

Στο top 15 των περιοχών με τα περισσότερα ξενο-
δοχεία πέντε αστέρων είναι οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 
και Κρήτη, που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος. Στις 
υψηλές θέσεις συγκαταλέγονται επίσης η Χαλκιδική, η 
Κέρκυρα και η Ζάκυνθος.

Στις Κυκλάδες πεντάστερα ξενοδοχεία βρίσκονται 
στη Σαντορίνη (50) και στη Μύκονο (46), ενώ γενικά 
στο Ν. Αιγαίο «πρωταθλήτρια είναι η Ρόδος (τα περισ-
σότερα στην Ελλάδα) με 63 και ακολουθεί η Κως με 
39.

Νέα ξενοδοχεία

Επιχειρηματικός οργασμός επικρατεί στις Κυκλάδες 
καθώς η Μύκονος έσπασε κάθε ρεκόρ με 50 νέες άδεις 
για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, η Σαντορίνη με 
29 άδειες, η Νάξος με 10, η Μήλος με 5, και η Τήνος, 
Κέα, Σίφνος, Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, Κάτω Κουφο-
νήσι (των μηδέν μόνιμων κατοίκων) και Κύθνος με μία.

Στην Πάρο έχουμε τρεις νέες άδειες. Πρόκειται 
για τις εταιρείες «Κ. Τζαμτζής τουριστική μονοπρόσω-
πη ΙΚΕ», τη «Filiziland Hotel ΙΚΕ» και τη «GL Resort 
μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

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.

14/1/1944
«Στη μνήμη της δασκάλας Ειρήνης Κονδύλη και των 

μαθητών, Αθανασίου Β. Φωκιανού και Φραγκίσκας Δ. 
Τσαντάνη, που σκοτώθηκαν την ώρα του μαθήματος, 
σε βομβαρδισμό την κατοχή».

Δεν είχαν περάσει ούτε έξι μήνες από τότε που η 
Πάρος, στην κατοχή, είχε τους δύο πρώτους νεκρούς 
από επιδρομή συμμαχικών αεροπλάνων. Τον εμπορο-
πλοίαρχο, Κωνσταντή Αργουζή και τον μηχανικό, Χαρί-
λαο Τεμπονέρα. Ένα νέο δράμα συγκλόνισε τη μικρή 
κοινωνία του νησιού: ο βομβαρδισμός του δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, με θύματα τη δασκάλα και τους 
μαθητές της.

Την εποχή εκείνη η Παροικιά είχε μόνο ένα δημοτικό 
σχολείο στο οποίο φοιτούσαν 350 μαθητές. Ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών δικαιολογείται γιατί οι οικογένειες 
είχαν τότε πολλά παιδιά, αλλά και γιατί στην κατοχή 
είχαν εγκατασταθεί και άλλες οικογένειες παριανών 
από την Αθήνα, που τους θέριζε η πείνα. Γι’ αυτούς 
τους λόγους το σχολείο χρησιμοποιούσε για τη στέ-
γαση του ευρύχωρα κελιά της Εκατονταπυλιανής και 
δύο μισθωμένες αίθουσες, καθώς και κάποια κελιά για 
τη στέγαση του οκταθέσιου γυμνασίου. Το διδακτικό 
προσωπικό εκείνο το διάστημα αποτελείτο από τον δι-
ευθυντή, Παναγιώτη Κέκα, την Ειρήνη Κονδύλη, Κατίνα 
Πατέλη, Μαρία Τσαντουλή-Αργυροπούλου, Χρυσούλα 
Λαχάνου, Κατίνα Κωφού και τον Νικόλαο Κρητικό. 

Ένα από τα κελιά που χρησιμοποιούσε το σχολείο 
ήταν στη γωνία της δυτικής και νότιας πτέρυγας του 
κτηριακού συγκροτήματος της Εκατονταπυλιανής. Σ’ 
αυτό το κελί το σχολικό έτος 1943-1944 στεγαζόταν 
ένα τμήμα της Β’ τάξης του δημοτικού, με δασκάλα 

την αείμνηστη Ειρήνη Κονδύλη. Στις 14/1/1944 -κατά 
τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας- μια έκρηξη 
συγκλόνισε ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα.

Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια από τα παράθυ-
ρα και οι μαθητές προσπάθησαν να καλυφθούν κάτω 
από τα θρανία. Ένα σύννεφο σκόνης είχε καλύψει το 
κτήριο. Όσοι είχαν παιδιά στο σχολείο έτρεχαν πα-
νικόβλητοι εκεί για τα να βρουν. Πλήθος ανθρώπων 
κατάκλυσαν την περιοχή γύρω από σχολείο και την 
Εκατονταπυλιανή. 

Το λιμάνι της Παροικιάς δεχόταν συχνά επιδρομές 
συμμαχικών αεροπλάνων που προσπαθούσαν να 
εξουδετερώσουν κάθε πλεούμενο, για να μην μπο-
ρούν οι γερμανοί να τα χρησιμοποιήσουν σε πολεμι-
κές επιχειρήσεις. Έτσι, στην αεροπορική επιδρομή στις 
14/1/1944 δύο ρουκέτες που προορίζονταν για το λι-
μάνι, εκτοξεύτηκαν από αεροπλάνο και έπληξαν το κελί 
της Εκατονταπυλιανής. Η πρώτη ρουκέτα πρόσκρουσε 
επάνω ψηλά στο νότιο τοίχο του κελιού, έκανε μια με-
γάλη τρύπα, από την οποία πέρασε και έσκασε στην 
απέναντι γωνία δίπλα στην έδρα της δασκάλας. Με την 
έκρηξη δημιούργησε μια μεγαλύτερη τρύπα στο ενδιά-
μεσο τοίχο, από τον οποίο πέρασε η δεύτερη ρουκέτα 
που κατέληξε στο επόμενο κελί χωρίς να εκραγεί. Η 
πρώτη ρουκέτα δημιούργησε το κακό. Κομμάτιασε την 
άτυχη δασκάλα Ειρήνη Κονδύλη πάνω στην έδρα και 
σκότωσε τους δύο μαθητές, Θανάση Βασ. Φωκιανό και 
Φραγκίσκα Δημ. Τσαντάνη, που τη μοιραία στιγμή ήταν 
κοντά στη δασκάλα για έλεγχο των τετραδίων. Επτά 
παιδιά τραυματίστηκαν. Πιο σοβαρά η Λαμπρινή Μαλα-
τέστα, με κατάγματα στο δεξί χέρι, η Εύα Ποπολάνου, 
με τραύματα στο πρόσωπο και η Μαρίνα Μηλαίου.

Στις 4 το απόγευμα της ίδια ημέρας, έγινε στην Εκα-
τονταπυλιανή η κηδεία των αθώων θυμάτων. Τα φέρε-
τρα είχαν τοποθετηθεί στο κέντρο του ναού. Στη μέση 
της δασκάλας και δεξιά και αριστερά των παιδιών. 

Τα μαθήματα σταμάτησαν με σχετική διαταγή. Άλλω-
στε οι γονείς δεν έστελναν τα παιδιά στο σχολείο γιατί 
ήταν κοντά στο λιμάνι, αφού υπήρξαν κι άλλα περιστα-
τικά με βόμβες που έπληξαν σπίτια της περιοχής, χωρίς 
θύματα ευτυχώς. 

Η επαναλειτουργία του σχολείου αποφασίστηκε στα 
μέσα Μαρτίου και για αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν τα 
διασκορπισμένα παρεκκλήσια της Παροικιάς και το 
Αγροκήπιο. Αυτό το σχολικό έτος δεν τελείωσε με τις 
θερινές διακοπές. Συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο και έλη-
ξε τον Δεκέμβριο, για να συμπληρωθούν τα κενά που 
είχαν δημιουργηθεί. 

Πηγές: «Αναμνήσεις ενός Παριανού» του Παν. Ι. Πα-
τέλλη

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, ο Δήμος 
Πάρου προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νομικές 
και θεσμικές ενέργειες για την αναγνώριση της κυρι-
ότητας και την απόδοση του ακινήτου του χώρου του 
παλιού αεροδρομίου, που πλέον δεν χρησιμοποιείται. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 79/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ασκήθηκε στις 
20/09/2018 η υπ’ αρ. 85/2018 αγωγή κατά του Ελλη-
νικού Δημοσίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου, 
το οποίο εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμό 57/2020 από-
φασή του, την έκανε δεκτή σε πρώτο βαθμό, αναγνω-
ρίζοντας την εγκυρότητα της διαπιστωτικής απόφασης 
πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης του συμβολαίου με 
το οποίο η τότε Κοινότητα Παροικίας δώρισε την έκτα-
ση για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο Πάρου. Με την 
ίδια απόφαση, αναγνωρίστηκε ότι κύριος του ακινήτου 
είναι ο Δήμος Πάρου και διατάχθηκε το Δημόσιο να 
αποδώσει στον Δήμο Πάρου ολόκληρη την έκταση του 
παλιού αεροδρομίου Πάρου. Στην απόφαση αυτή, το 
Δημόσιο άσκησε έφεση, η συζήτηση της οποίας προσ-
διορίστηκε για την 05/11/2021, οπότε και αναμένεται 
η εκδίκασή της.

Η Δημοτική Αρχή παραμένει πιστή στις προεκλογικές 
της δεσμεύσεις και αναμένει την τελεσιδικία της αρχι-

κής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, 
με την οποία θα ανοίξει και ο δρόμος για την αξιοποί-
ηση της έκτασης αυτής προς όφελος του νησιού και 
των δημοτών. 

Στον σχεδιασμό της προβλέπεται η παραχώρηση 
έκτασης με σκοπό τη μελλοντική ανέγερση ενός μι-
κρού νοσοκομείου που εκτός από εξεταστήρια και μο-
νάδες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας νοσηλείας, θα 
περιλαμβάνει χειρουργικό τμήμα, άρτια εξοπλισμένα 

μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο, φαρμα-
κείο, μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, πτέρυγα επειγό-
ντων περιστατικών και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ). Επίσης, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό, 
στο υπάρχον οικόπεδο εκτάσεως 225.380 τ.μ., προ-
βλέπεται επίσης η κατασκευή ενός σύγχρονου οικι-
σμού που θα περιλαμβάνει εργατικές κατοικίες που θα 
εξυπηρετήσουν την ανάγκη στέγασης των δημοσίων 
λειτουργών, μαγαζιά και κέντρο νεοφυούς επιχειρημα-
τικότητας.

Η αναγκαιότητα κατασκευής μίας σύγχρονης μονά-
δας προνοσοκομειακής περίθαλψης στην Πάρο είναι 
αδιαμφισβήτητη, καθώς οι σημερινές δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανα-
γκών του πληθυσμού. Εξάλλου, το θέμα είχε συζητηθεί 
στην πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Πάρου, κ. 
Κωβαίου, με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, 
καθώς και με τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου κ. Χρήστο Ροϊλό. Οι τελευταίοι, εξέφρασαν 
αμφότεροι την πρόθεση της Κυβέρνησης για την κα-
τασκευή ενός σύγχρονου χώρου υγείας που θα αντα-
ποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες υγειονομικής 
κάλυψης του νησιού.

Δήμος Πάρου

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

Ενημέρωση από τον Δήμο Πάρου για την 
πορεία διεκδίκησης και την αξιοποίηση της 
έκτασης στο παλιό αεροδρόμιο
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Τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει 
το πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ Πάρου. 

Το συνεργείο των τεχνιτών εναεριτών δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει τις εργασίες συντήρησης του δικτύ-
ου και φυσικά και τις βλάβες που παρουσιάζονται. Το 
τεχνικό τμήμα τους αποτελείται από τρεις μόνιμους 
τεχνικούς εναερίτες και έναν συμβασιούχο ενώ κατ’ 
ελάχιστο θα έπρεπε να ήταν πέντε μόνιμοι τεχνίτες.

Όταν η κύρια δουλεία των εναεριτών είναι να ανε-
βαίνουν στις κολώνες με όλες τις καιρικές συνθήκες 
και με τον κίνδυνο ενός ατυχήματος να παραμονεύει 
ανά πάσα στιγμή, δεν είναι δυνατόν να μην είναι δύο 
άτομα σε κάθε βάρδια. Η ευθύνη της διοίκησης 
της ΔΕΔΔΗΕ είναι μεγάλη, αφού με τις επιλο-
γές της αφήνει τους τεχνικούς να κινδυνεύουν 
στον αέρα. Με τα τρία άτομα ούτε οι βάρδιες είναι 
με το ελάχιστο τα δύο άτομα, ούτε φυσικά μπορούν να 
καλυφτούν τα ρεπό και οι άδειες.

Στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κατέθεσαν αναφορά οι βουλευτές του ΚΚΕ Κο-
μνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχά-
κης Μανώλης, σχετικά με την έλλειψη εναεριτών της 
ΔΕΔΔΗΕ στην Πάρο.

Οι βουλευτές κατέθεσαν το κείμενο της Τοπικής 
Διοικούσας Επιτροπής Πάρου ΕΤΕ/ΔΕΗ με το οποίο 
καταγγέλλονται οι μεγάλες ελλείψεις σε τεχνικό προ-
σωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί και αιτείται την πλήρη 
στελέχωση του πρακτορείο με μόνιμο προσωπικό σε 
όλες τις υπηρεσίες του, καθώς και τη μονιμοποίηση 
του έκτακτου προσωπικού.

Η «Φωνή Της Πάρου» μετά την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η ΤΔΕ Πάρου για την κατάσταση που επικρατεί 
θέλησε να βοηθήσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
της, με τη δημοσιοποίηση του θέματος ώστε οι αρμό-
διοι να δώσουν μια οριστική λύση. Συνομίλησε τόσο με 
τον προϊστάμενο της ΔΕΔΔΗΕ, Γιώργο Καπα-
ρό, όσο και τον πρόεδρο της ΤΔΕ Πάρου, Γιάννη 
Παντελαίο, οι οποίοι ανέδειξαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

Γιώργος Καπαρός 
(Προϊστάμενος ΔΕΔΔΗΕ Πάρου)

Θα ήθελα να μου εξηγήσετε από τη δικιά σας 
σκοπιά πως έχει μέχρι στιγμής η κατάσταση;

Γ.Κ.: «Αυτή τη στιγμή, απ’ όλα τα κυκλαδονήσια εί-
μαστε το νησί με τα περισσότερα χιλιόμετρα δικτύου 
σε χαμηλή και μεσαία τάση. Διαθέτουμε 900 χιλιόμε-
τρα δίκτυο. Λόγω του ότι είχαμε εδώ το εργοστάσιο 
της ΔΕΗ, δίνουμε ρεύμα και σε άλλα νησιά. Οπότε 
εφόσον υπάρχει αυτή η γραμμή, εμείς πρέπει να τη 
συντηρήσουμε, να την αποκαταστήσουμε και να διορ-
θώσουμε τις βλάβες. Ενώ μας έχουν φορτώσει και τις 
εργασίες που είχε το εργοστάσιο πριν κλείσει, όπου 
κανονικά είναι δουλειές του ΑΔΜΗΕ. Αλλά με τα λίγα 
άτομα που είμαστε δεν προλαβαίνουμε να ανταποκρι-
θούμε σε όλα.

Αποτέλεσμα είναι να μένουμε πίσω στις απλές εργα-

σίες, όπως παροχές και βλάβες. Όμως δεν είναι μόνο 
αυτά. Πρέπει να κάνουμε συντηρήσεις, να βλέπουμε 
τα ρολόγια να για δούμε αν υπάρχουν τυχόν ρευματο-
κλοπές κ.α. Από εκεί και πέρα μας στέλνουν ένα άτο-
μο από Αθήνα, αλλά όχι συνεχόμενα. Έρχεται για μια 
εβδομάδα, φεύγει και μετά έρχεται άλλο άτομο.

Μεγάλο πρόβλημα με τους τεχνίτες που έρχονται 
από την Αθήνα είναι ότι τα συνεργεία είναι εκτεθειμέ-
να στον κίνδυνο της πανδημίας. Με το που έρχονται 
στην Πάρο οι τεχνίτες μπαίνουν στο αυτοκίνητο μαζί 
με τους δικούς μας τεχνικούς χωρίς να έχουμε την 
πολυτέλεια να μπουν για όσες μέρες προβλέπουν τα 
πρωτόκολλα σε καραντίνα και να διαπιστωθεί ότι δεν 
είναι φορείς του κορονοϊού. Περιμένουμε να βγάλου-
νε τις προκηρύξεις για δύο 7μήνες συμβάσεις, έτσι για 
να ξεγελάσουμε την κατάσταση».

Τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής για να 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση;

Γ.Κ.: «Συνεχώς ενημερώνω τον διευθυντή περιοχής 
Σύρου για τα προβλήματα, τα οποία τα γνωρίζει και ο 
ίδιος. Αυτός με την σειρά κοινοποιεί, μαζί με τα υπό-
λοιπα συνημμένα που έχουμε στείλει, στον διευθυ-
ντή Νήσων και του ασκεί πίεση ώστε να βρεθεί λύση. 
Όμως μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση δεν έχουμε δει. 
Πέρα από τις δύο συμβάσεις 7 μηνών που σου ανέφε-
ρα, υπάρχει στο πρόγραμμα να πάρουμε 2 μόνιμους, 
λένε σύντομα, το πιο σύντομα που έχουμε δει είναι 3,5 
χρόνια. O ΔΕΔΔΗΕ είναι μια εταιρία ιδιωτικού δικαίου 
άσχετα αν λεγόμαστε δημοσία επιχείρηση. Και βάση 
νομοθεσίας δεν αφήνουν ν’ ανανεώσουμε αυτόματα 
τις συμβάσεις των ατόμων που προσλαμβάνουμε. Για 
να καταλάβεις όταν πάρουμε κάποιον συμβασιούχο 
και λήξη η σύμβαση του δεν μπορούμε να του ανα-
νεώσουμε αν δεν περάσουν 100 μέρες. Οπότε τι κά-
νουμε; Θα πρέπει να πάρουμε κάποιον νέο και να τον 
εκπαιδεύσουμε ξανά».

Η ΤΔΕ Πάρου, στην ανακοίνωση της ρίχνει 
την ευθύνη στην ηγεσία της ΔΕΔΔΗΕ, συμ-
φωνείτε ότι αυτοί είναι οι μόνοι υπεύθυνοι, ή 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες;

ΔΕΔΔΗΕ: Η υποστελέχωση 
θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο

Εναερίτες στους Αγ. Πάντες κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Γ.Κ.: «Η ευθύνη της ηγεσία του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ότι 
από τη στιγμή που δεν είμαστε καθαρά δημόσιος ορ-
γανισμός, αλλά λειτουργούμε σαν Α.Ε., δε θα έπρεπε 
να πηγαίνουμε σε προσλήψεις βάσει του δημοσίου, 
όπως για παράδειγμα να γίνονται οι προσλήψεις με 
μόρια ανεργίας. Τώρα όμως θα γίνουν προσλήψεις 
ανάλογα με τα μόρια που έχει κάποιος που δούλευε 
παλιότερα στη ΔΕΗ και αυτό είναι το σωστό. Οπότε 
ναι φταίει η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ που δεν θέλει να 
«σπάσει τα αυγά» και να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα της υπηρεσίας αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες 
του εκάστοτε υπουργού αφήνει και διογκώνονται και 
δημιουργούνται και νέα προβλήματα».

Με τι συνθήκες δουλεύουν οι τεχνίτες; Φο-
βάστε μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα;

Γ.Κ.: «Δουλεύουν ακατάπαυστα και ο κίνδυνος εί-
ναι μεγάλος για τους τεχνικούς που είναι συνεχώς 
ανεβασμένοι στις κολώνες. Εγώ συχνά τους λέω ότι 
πρέπει πάνω απ’ όλα να τηρούν τις συνθήκες ασφα-
λείας. Να μην κοιτάνε το ρολόι, ούτε τα τηλέφωνα που 
τους παίρνουν για βλάβες. Θα μπαίνει μια σειρά και 
θα κάνουν αυτό που μπορούν. Γιατί κάτω από τέτοιες 
συνθήκες είναι επικίνδυνο. Επειδή δυστυχώς σε κάθε 
βάρδια μένει ένας τεχνίτης, κυρίως στις απογευματι-
νές βάρδιες, αν προκύψει βλάβη πηγαίνει μόνος του. 
Έτσι λοιπόν έχω πει σε όλους αν είναι μια δουλειά 
που μπορούν να κάνουν μόνοι να το κάνουν. Αν όμως 
είναι κάτι που απαιτείται και δεύτερο άτομο, να μη 
διστάσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με τους 
άλλους συναδέλφους ώστε να βοηθήσουν ο ένας τον 
άλλο για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα. Διαφορετι-
κά, άλλες φορές μπορεί να καλέσω να έρθει να μας 
βοηθήσει κάποιος εργολάβος που συνεργαζόμαστε».

Μέσα σε όλο τον μεγάλο όγκο εργασίες να 

καλύψετε και τις ανάγκες που προκύπτουν 
στην Αντίπαρο πως αντεπεξέρχεστε;

Γ.Κ.: «Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Ειδικά αυτήν 
την περίοδο. Η δημοτική Αρχή έδειξε μια ευαισθησία 
και βρήκαμε ένα ηλεκτρολόγο από την Αντίπαρο σαν 
εξωτερικό συνεργάτη, για να κάνει τις απλές βλάβες 
όχι όμως να ανεβαίνει στην κολώνα

Το να έχουμε ένα άτομο στην Αντίπαρο είναι πολύ 
σημαντικό, καθώς στην κατάσταση που βρισκόμαστε 
δε μένει η Πάρος χωρίς τεχνίτη. Ειδικά τώρα η μετα-
κίνηση με τα καράβια είναι δύσκολη, λόγω της μικρής 
συχνότητας δρομολογίων που υπάρχει».

Πόσα ρολόγια έχει να εξυπηρετήσει ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ στην Πάρο;

Γ.Κ.: «Οι πελάτες/παροχές που έχουμε εμείς σαν 
πρακτορείο Πάρου είναι 23.000 και από αυτούς στην 
Αντίπαρο έχουμε 1200 πελάτες».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά για προ-
βλήματα συντήρησης στα οχήματα και σε ελ-
λείψεις στα υλικά. Μπορείτε να μας δώσετε μια 
εικόνα για το τι συμβαίνει;

Γ.Κ.: «Κατά καιρούς είχαμε διάφορα προβλήματα. 
Όπως για παράδειγμα είχε προκύψει πριν από ένα δι-
άστημα ένα θέμα με την έλλειψη σε κολώνες, αλλά 
αυτό ήταν πανελλαδικό. Τώρα βέβαια έχει σταθερο-
ποιηθεί η κατάσταση. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα δέ-
χονται μεγάλη καταπόνηση, δεν είναι μεγάλης ηλικίας, 
αλλά έχουν πολλά χιλιόμετρα και κάτω από συνθήκες 
ημιάγριες. Δηλαδή, ο τεχνίτης θα πάει με το αυτοκίνη-
το σε διάφορα μέρη, όπως σε χωμάτινους και αγρο-
τικούς δρόμους και οπουδήποτε αλλού για να το έχει 
κοντά του. Φυσικά καλά κάνει γιατί έχει τα εργαλεία 
του και πρέπει να τα έχει δίπλα του».

Γιάννης Παντελαίος 
(Πρόεδρος ΤΔΕ Πάρου, ΕΤΕ/ΔΕΗ)

Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας θα 
προχωρήσετε σε κάποια άλλη ενέργεια;

Γ.Π.: «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε αλλά δεν μπορώ 
να κάνω κάτι άλλο σαν πρόεδρος της ΤΔΕ Πάρου, 
ΕΤΕ/ΔΕΗ. Έστειλα την ανακοίνωση με τα αιτήμα-
τά μας γιατί εδώ αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Φυσικά η υποστελέχωση της υπηρεσί-
ας μας είναι κάτι που δεν γίνεται μόνο στην Πάρο, 
αλλά σε όλη την Ελλάδα. Μόνο σε συνεργασία με το 
σωματείο και την ομοσπονδία μας θα πιέσουμε για να 
δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα μας».

Επειδή είστε λίγα άτομα, πώς βγαίνουν οι 
βάρδιες;

Γ.Π.: «Είμαστε συνεχώς εκτιθέμενοι στον κίνδυνο. 
Τις περισσότερες φορές στις βάρδιες είμαστε ένα 
άτομο, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Αν χρεια-
στούμε κάποιο άτομο θα πάρουμε ένα από την πρωι-
νή βάρδια και αυτός αν μπορεί να έρθει. Κυρίως στο 
φιλότιμο το βγάζουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι ο καθένας 
μας θα βρεθεί στη θέση του άλλου και επειδή ξέρουμε 
πως είναι η δουλειά, γνωρίζουμε ότι θα θέλει βοήθεια. 
Αλλά τις περισσότερες φορές ανεβαίνουμε μόνοι μας 
στις κολώνες. Δεν μας το επιβάλει κανείς αλλά πρέπει 
να γίνει γιατί υπάρχει η βλάβη και πρέπει ν’ αντιμε-
τωπιστεί».

Για ατύχημα φοβάστε που είστε μόνοι σας 
στη κολώνα;

Γ.Π.: «Θα πρέπει πάντα να προσέχεις. Γιατί και μέρα 
να είναι, άτομο να έχεις, πρέπει να έχεις το μυαλό σου 
εκεί, διότι είτε σε μεσαία τάση είμαστε είτε σε χαμηλή 
υπάρχει ρεύμα και είναι πάντα επικίνδυνο».
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Υπογράφηκε την Παρασκευή 
08/01/2021 από τον Πρόεδρο του ΔΣ 
της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιο και την Ανάδοχο 
«ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.-Μπουρνάζος Α.Τζογάνης 
Δ», η σύμβαση για το έργο «Σύνδεση 
Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με 
Δίκτυο Αφαλάτωσης».
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
έργο και αφορά την ανακατασκευή 
των κεντρικών αγωγών Ύδρευσης 
της Παροικιάς που θα συμβάλει στη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας και της 
παρεχόμενης ποσότητας νερού.

Στο έργο, σε γενικές γραμμές, θα γίνουν οι εξής ερ-
γασίες:

1) Θα τοποθετηθούν νέες σωληνώσεις σε όλο το 
μήκος του δρόμου από τη Δεξαμενή των Αγ. Αναργύ-
ρων της Παροικιάς, μέσω του Περιφερειακού, μέχρι 
την Υδρομηχανική και την Αφαλάτωση του Παρασπό-
ρου. Το δίκτυο θα αποτελείται από 3 νέες σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς 16 Atm Φ225. 
Η μία θα είναι ο καταθλιπτικός αγωγός και θα μετα-
φέρει το νερό από την μονάδα αφαλάτωσης απευθεί-
ας στην κεντρική δεξαμενή. Οι άλλες δύο θα είναι οι 
κεντρικοί αγωγοί διανομής, που θα αντικαταστήσουν 
το πεπαλαιωμένο, βουλωμένο και εξαιρετικά ελαττω-
ματικό υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο. Οι δύο αγωγοί θα 
δημιουργήσουν δύο ξεχωριστές ζώνες ύδρευσης, η 
μία προς την ανατολική Παροικιά μέχρι τον ΝΟΠ και η 
δεύτερη προς την δυτική Παροικιά, μέχρι Αγ. Άννα. Θα 
έχουν ξεχωριστά παροχόμετρα και αισθητήρες πίεσης, 
ενώ για πρώτη φορά στο νησί θα τοποθετηθούν αυτό-
ματες διατάξεις (PRVs) που θα μπορούν να ρυθμίσουν 
αυτόνομα την πίεση στο δίκτυο καθόλη τη διάρκεια 

του 24ωρου, ανάλογα με την ζήτηση, οι οποίες θα 
ελέγχονται από το κεντρικό σύστημα τηλεελέγχου της 
ΔΕΥΑΠ. Έτσι, θα μπορεί να δίνεται περισσότερη πίεση 
στο δίκτυο τις ώρες αιχμής, πχ το απόγευμα, ενώ θα 
μειώνεται η πίεση τις νυχτερινές ώρες για να αποφεύ-
γονται βλάβες.

2) Σε όλο το μήκος του έργου, θα τοποθετηθεί δί-
κτυο διανομής και από τις δύο πλευρές του δρόμου 
για να σταματήσει η παλιά πρακτική διέλευσης των 
οικιακών παροχών κάθετα στο οδόστρωμα, που ήταν 
αφορμή για πολλές βλάβες στο παρελθόν. 

3) Θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης επί του 
Περιφερειακού, με έξοδα που θα καλυφθούν από την 
ΔΕΥΑΠ, στο τμήμα από την μεταφορική του Αναργύ-
ρου μέχρι το μανάβικο του Ζουμή. Θα συνδεθούν πολ-
λές παρακείμενες κατοικίες και θα υπάρξει αναμονή 
για μελλοντικές επεκτάσεις.

4) Θα τοποθετηθούν καινούργιες βάνες και διακλα-
δώσεις σε όλα τα απαραίτητα σημεία προς το υφι-
στάμενο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού, με σκοπό την 
ευκολότερη υλοποίηση του επόμενου έργου «Αντικα-
τάσταση του Εσωτερικού δικτύου Παροικιάς», για το 
οποίο η ΔΕΥΑΠ ολοκλήρωσε την προηγούμενη χρονιά 
τις μελέτες και υποβάλει αυτές τις μέρες την αίτηση για 
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Α.Τρίτσης».

5) Σε συνεννόηση με την εταιρία Vodafone, θα χρη-

σιμοποιηθεί το όρυγμα που θα φτιαχτεί, για να τοπο-
θετηθεί και δίκτυο οπτικής ίνας σε περίπου 1,5-2 χιλιό-
μετρα και να αποφευχθεί σκάψιμο του οδοστρώματος 
από επικείμενο έργο δικτύων τηλεφωνίας.

6) Θα γίνει ολική αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
Πρώτα με σκυρόδεμα στα ορύγματα που θα διανοι-
χτούν και στο τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση σε όλο 
το πλάτος του δρόμου.

 
Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο, 

αναμένεται να είναι τα εξής:
1) Πλήρης αντικατάσταση του ελαττωματικού κε-

ντρικού δικτύου διανομής της Παροικιάς.
2) Μείωση αφανών διαρροών.
3) Μείωση-εκμηδενισμός βλαβών και επεμβάσεων 

των συνεργείων της ΔΕΥΑΠ, ειδικά στον πολυσύχνα-
στο Περιφερειακό.

4) Βελτίωση πίεσης και παροχής προς τους κατα-
ναλωτές.

5) Δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών ύδρευσης που 
θα δίνουν την δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο του 
δικτύου. 

6) Εξασφάλιση επάρκειας νερού για την Παροικιά, 
καθώς θα υπάρχει και άμεση εναλλακτική τροφοδοσία, 
πέραν του δικτύου από τις γεωτρήσεις του Αστέρα.

7) Εξοικονόμηση νερού των γεωτρήσεων για διάθε-
ση σε άλλες περιοχές του νησιού.

8) Βελτίωση της ποιότητας του νερού και λύση του 
μόνιμου προβλήματος στην Παροικιά, με τις επικαθή-
σεις αλάτων στα δίκτυα και τις οικιακές παροχές. Στην 
δεξαμενή της Παροικιάς θα μεταφέρεται το νερό από 
την Μονάδα αφαλάτωσης του Παρασπόρου (πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και σε ανθρακικό 
ασβέστιο, αλλά ακριβό στην παραγωγή) και θα αναμι-
γνύεται με το νερό από τις γεωτρήσεις (καλή ποιότητα 
νερού και οικονομικότερο στην παραγωγή, αλλά υψη-
λή περιεκτικότητα σε άλατα). Έτσι, το τελικό νερό που 
θα δίνεται στο δίκτυο θα έχει πια πολύ χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε άλατα («μαλακό» νερό) με αποτέ-
λεσμα να σταματήσει το φαινόμενο των επικαθήσεων 
στα δίκτυα διανομής και τα οικιακά δίκτυα των κατα-
ναλωτών. 

Η Σύμβαση είναι προϋπολογισμού 686.813,43€ και 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Η 
έναρξη των εργασιών αναμένεται μέχρι τέλος Ιανουα-
ρίου και η χρονική διάρκεια αποπεράτωσης του έργου 
είναι 12 μήνες.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των 
επαγγελματιών της περιοχής για τις οχλήσεις που θα 
δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή 
του Έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΓ. ΥΠΑΚΟΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»
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Η αναγνώριση του έργου του από την παριανή κοι-
νωνία απέδειξε πως οι πολίτες γνωρίζουν να κρίνουν 
την προσφορά ενός κρατικού λειτουργού κι αυτό ίσως 
είναι το κορυφαίο σε μία εποχή που όλοι μας είμαστε 
εύκολοι στο να κατακρίνουμε ό,τι δε μας βολεύει προ-
σωπικά…

Η επιστολή

Στις 26/12/2020 ο τέως αερολιμενάρχης του νησιού 
μας έδωσε στη δημοσιότητα μία επιστολή, η οποία 
προκάλεσε τα εκατοντάδες θετικά σχόλια από τους 
παριανούς πολίτες. Στην επιστολή του ο κ. Λεοντίδης 
σημείωνε:

«Ήλθε η στιγμή, όπου μετά από 11, σχεδόν, συνεχή 
χρόνια παρουσίας μου ως προϊστάμενος του κρατικού 
αερολιμένα Πάρου, αποχωρώ, κλείνοντας, υπηρεσι-
ακά και βιολογικά, ένα μεγάλο κύκλο της ζωής μου, 
ανοίγοντας αμέσως, έναν άλλον, στον αερολιμένα Κα-
στοριάς, πλέον.

Φεύγω γεμάτος αισθήματα και συναισθήματα, από 
ανθρώπους, καταστάσεις και γεγονότα, με τη πεποίθη-
ση πως κατά την παρουσία μου στο νησί, προσπάθησα 
να προσφέρω το καλύτερο δυνατόν, από τη θέση που 
τάχθηκα, με αξιοπρέπεια, συνέπεια, και πραγματική 
προσπάθεια, με όλους μαζί τους καλούς μου φίλους, 
κυρίως και συναδέλφους, όχι βέβαια πάντα με τις κα-

λύτερες των συνθηκών, με γνώμονα όμως, το καλό 
του αερολιμένα και, κυρίως, του τόπου. Αν το πέτυχα 
ή όχι, δε θα το κρίνω εγώ.

Ευχαριστώ την παριανή κοινωνία για την αποδο-
χή, τη στήριξη, τον σεβασμό, την εκτίμηση, αλλά και 
τη φιλοξενία, που μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια, 
ευχόμενος πρόοδο στα πάντα και ειδικότερα στον 
αερολιμένα, ελπίζοντας πως σύντομα θα αποκτήσει, 
επιτέλους, όλες αυτές τις υποδομές που αξίζουν στο 
νησί, για να εκπληρωθεί ο μεγάλος στόχος.

Σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ όλους και έναν-
έναν χωριστά, από καρδιάς και ελπίζω πως, κάποια 
στιγμή, με κάποιο τρόπο, οι δρόμοι μας θα ξανασυνα-
ντηθούν. Με τους προσωπικούς φίλους βέβαια, που 
απέκτησα εδώ, σίγουρα».

Η συνέντευξη

Η εφημερίδα μας μίλησε με τον κ. Λεοντίδη για τα 
χρόνια της θητείας του στο νησί μας και μας αποκά-
λυψε πολλές άγνωστες πτυχές για τη λειτουργία αλλά 
και την αλλαγή εν μία νυκτί του αεροδρομίου. Ακόμα, 
στη συνέντευξή του ο κ. Λεοντίδης κάνει ορισμένες 
επισημάνσεις για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, 
οι οποίες πρέπει να σημειωθούν από τις τοπικές Αρχές.

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνέντευξή μας με 
μία επισήμανση. Δεν γνωρίζω ή δε θυμάμαι αν 
στο παρελθόν υπήρξε τέτοια «επίθεση» αγάπης 
από κατοίκους της Πάρου για την αναχώρηση 
ενός κρατικού λειτουργού. Διάβαζα τι έγρα-
ψαν για εσάς σε σελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης χρήστες του νησιού και ειλικρινά ένιωσα 
μία ευχάριστη έκπληξη. Το περιμένατε αυτό;

Κ.Λ.: «Σε όλη μου την πορεία στην ΥΠΑ, υπηρε-
τώντας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε περιφερειακούς 
αερολιμένες, πορεύθηκα, προσπαθώντας να μένω μα-
κριά από προκλήσεις, προς την τοπική κοινωνία, θέ-
λοντας να προσαρμοστώ στις όποιες ιδιαιτερότητες 
και συνήθειες με το να ενσωματωθώ μαζί τους και να 
γίνω ένα. Αυτό, πιστεύω, πως έπραξα και στην Πάρο. 
Αυτή η εκδήλωση αγάπης λοιπόν από όλο τον κόσμο 
για μένα, τον Κώστα Λεοντίδη, δεν αποτελεί απλά μία 
επιβράβευση της όποιας προσφοράς μου στο νησί και 
την παριανή κοινωνία, επαγγελματικά, αλλά κυρίως 
προσωπικά, ηθικά, ανθρώπινα. Εννοείται δε, πως όχι 
απλά αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη αυτή η επίθεση/
εκδήλωση αγάπης προς το πρόσωπό μου, αλλά κύ-
ρια, μία ηθική ικανοποίηση, μία αίσθηση μοναδική, μία 
αγαλλίαση, φέρνοντας με ταυτόχρονα, έστω και για 
λίγο, σ’ ένα δίλλημα, για το αν η απόφαση μου αυτή, 
της αποχώρησης μου δηλαδή, ήταν σωστή ή λάθος. 
Αναρωτήθηκα δηλαδή μέσα μου, από πού φεύγω και 
που πάω. Αν θα βρω όλα αυτά που αφήνω πίσω μου 
στον επόμενο προορισμό, αν πράττω σωστά. Αν θα το 
μετανιώσω… κλπ».

Μετά από σχεδόν 11 χρόνια παραμονής σας 
στην Πάρο –και προφανώς το νησί έγινε ένα 

κομμάτι του εαυτού σας- με ποια συναισθήμα-
τα αναχωρήσατε για τη νέα σας εργασία στον 
αερολιμένα Άργους Ορεστικού Καστοριάς;

Κ.Λ.: «Είναι σίγουρο πια, πως αισθάνομαι παριανός. 
Μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου, όχι μόνο επαγγελμα-
τικά, όσο κυρίως προσωπικά, ανθρώπινα, έμεινε πίσω 
στο νησί, στην Πάρο… Άλλωστε και τυπικά πλέον, έχο-
ντας μεταφέρει τα εκλογικά μου δικαιώματα, συμμε-
τέχω στις σημαντικές αποφάσεις, σαν πολίτης, μέσω 
της ψήφου μου και όχι μόνο. Τα συναισθήματα είναι 
ποικίλα. Όντας εκ φύσεως συναισθηματικός ως άν-
θρωπος, το µόνο που δεν αισθάνθηκα φεύγοντας 
είναι χαρά. Και αυτό γιατί, η απόφασή μου ναι μεν 
ήταν συνειδητή, πλην όμως ήταν αναγκαστική. Η αφό-
ρητη πίεση που είχε δημιουργηθεί με τη λειτουργία 
του νέου αερολιμένα, η μεγάλη διεύρυνση του ωρα-
ρίου, η τεράστια και συνεχής αύξηση της αεροπορικής 
και επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
προσωπικού και τις περιορισμένες κτιριακές και όχι 
μόνο υποδομές, λόγω της προσωρινότητας των νέων 
εγκαταστάσεων, συν τις οικονομικές δυσκολίες του 
Δημοσίου σε θέματα συντηρήσεων και επισκευών, με 
ώθησαν σε αυτή μου την απόφαση. Στενοχωρήθηκα 
και ακόμη στενοχωριέμαι για τον τρόπο που πήρα αυ-
τήν την απόφαση, όμως μένω, με τα καλά. Γνώρισα 
αξιόλογους και καλούς ανθρώπους, συνεργάστηκα 
εξαιρετικά με όλες τις αρχές, έμαθα πράγματα σημα-
ντικά για μένα, έκανα φίλους, μέχρι που και παντρεύ-
τηκα! Μένω ευχαριστημένος από τον εαυτό μου για τα 
όσα λίγα ή πολλά έκανα, βρήκα σεβασμό, εκτίμηση και 
αναγνώριση, σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος, 
οπότε, πως μπορώ να μην είμαι ΚΑΙ ευτυχισμένος, 
πλήρης. Η Καστοριά, είναι ένα άλλο, διαφορετικό κε-
φάλαιο, πλέον και μένει να δούμε την πορεία…».

Πρώτο θέμα

Κ. Λεοντίδης: 
«Αισθάνομαι παριανός»
Ο Κώστας Λεοντίδης, που για 11 χρόνια σφράγισε με την παρουσία του το 
παλιό και νέο αεροδρόμιο της Πάρου, προκάλεσε με τη μετάθεσή του στην 
Καστοριά πλήθος σχολίων αγάπης και ευχαριστιών από τους παριανούς 
πολίτες, οι οποίοι του αναγνώρισαν το μεγάλο έργο που έφερε εις πέρας ως 
αερολιμενάρχης.

Το πλήρωμα του τελευταίο αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο παλιό αεροδρόμιο της Πάρου στις 24/6/2016 μαζί με το προσωπικό του αερολιμένα

Ο Κ. Λεοντίδης φανερά συγκινημένος την 
ημέρα που στο παλιό αεροδρόμιο πραγ-
ματοποιήθηκε η τελευταία πτήση στις 
24/6/2016
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Η μεταστέγαση

Έχετε ένα μοναδικό προνόμιο. Δηλαδή να 
είσαστε ένας αερολιμενάρχης, ο οποίος είχε 
την ευχαρίστηση να δει επί της θητείας του να 
γίνεται η αλλαγή / μεταστέγαση ενός αερο-
δρομίου σ’ έναν τόπο και όλα αυτά δίχως να 
σταματήσει η λειτουργία του και η άφιξη αε-
ροσκαφών ούτε μία ημέρα! Ίσως αυτή εμπειρία 
να είναι μοναδική στη χώρα αυτήν την εποχή. 
Πώς το βιώσατε όλο αυτό το εγχείρημα;

Κ.Λ.: «Όντως! Πιστεύω πως είμαι ο μοναδικός εν 
ενεργεία προϊστάμενος αεροδρομίου, που είχα αυτή 
την τύχη, χαρά αλλά και εμπειρία! Βλέπετε, δεν με-
τακινηθήκαμε απλά σε άλλο κτίριο, μέσα στον ίδιο 
χώρο, όπως συχνά συμβαίνει με νέες εγκαταστάσεις. 
Εμείς πήραμε όλο το αεροδρόμιο, από ένα άλφα ση-
μείο, το φορτώσαμε στους ώμους μας και το μετακο-
μίσαμε κάπου αλλού… Εδώ θα πρέπει να σημειώσω, 
πως χωρίς αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, 
συναδέλφους, συνεργάτες, που είχα την μεγάλη τύχη 
να έχω στον αερολιμένα, δεν ξέρω τι από όλα αυτά, 
θα πετύχαινε στο 100%... Η προσπάθεια όλων ήταν 
μοναδική, φοβερή. Κάναμε όλοι μας τη νύχτα-μέρα, 
κουβαλάγαμε ασταμάτητα στον ελεύθερο χρόνο μας, 
τακτοποιούσαμε, ταυτόχρονα λειτουργούσαμε και τον 
παλαιό αερολιμένα, καταστρώναμε σχέδια και συνεχί-
ζαμε υλοποιώντας. Είχαμε εννοείται βοήθεια και από 
τον δήμο, με μέσα και ανθρώπους, έστω και με δυ-
σκολίες ή περιορισμένα κάποιες φορές, γιατί όλα έγι-
ναν και εν μέσω τουριστικής περιόδου, αλλά Δόξα Τω 
Θεώ όλα πήγαν καλά. Όπως συνήθως λέω, δεν άνοιξε 

μύτη, ούτε έσταξε δάκρυ… Σε καμία περίπτωση… Πιο 
καλά δε γινόταν… Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμο-
νώ όλους! Χάρη σε αυτούς, φάνηκα μάγκας εγώ! 

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου αερολιμένα, 
πρωί-πρωί, λειτουργώντας το παλιό, έως τις 7.30 
περίπου το απόγευμα της προηγούμενης (24 Ιουλίου 
2016), έγινε με απόλυτη επιτυχία! Με πολύ αγωνία 
φυσικά και άγχος, με προβληματισμό, ως προς το 
αποτέλεσμα, αφού δεν είχε γίνει ούτε μία δοκιμαστική 
πτήση το προηγούμενο διάστημα. Όλα πήγαν παραπά-
νω από καλά! Ο κόπος μας έπιασε τόπο! Το χαρήκαμε 
όλοι μας, όπως κι όλοι οι παριανοί φυσικά! Υπήρχε 
ευφορία, ενθουσιασμός, ικανοποίηση, δικαίωση…».

Το ισχαιμικό επεισόδιο…

Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή της θητείας σας 
ως αερολιμενάρχης στην Πάρο και ποια η πιο ευτυχής;

Κ.Λ.: «Μία από τις δυσκολότερες στιγμές που βί-
ωσα, ήταν, όταν μετά τη λειτουργία του νέου αερο-
δρόμιου, όλη η πίεση που είχα, ξέσπασε στην υγεία 
μου. Μου το φύλαγε, όπως λέμε. Όχι τυχαία φυσικά, 
αφού μεσολάβησε και ένα ατυχές περιστατικό, μία πα-
ρεξήγηση, με την τότε διοίκηση της ΥΠΑ… Δεν άντεξα 
και γονάτισα… Κατέληξα με ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο σε νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί φοβήθηκα, 
όχι απλά για την συνέχιση της επαγγελματικής μου 
δραστηριότητας, αλλά και για την ίδια μου τη ζωή… 
Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ξαναγύρισα μετά από 
κάποιο διάστημα, για να συνεχίσω να σας ταλαιπωρώ 
(αστειεύομαι φυσικά!)

Η καλύτερη με διαφορά, ήταν η επιτυχής μεταστέ-
γαση του αερολιμένα. Έργο πνοής φυσικά για την το-

πική κοινωνία, κάτι που φαίνεται συνεχώς. Ο τόπος 
ωφελήθηκε οικονομικά, η τουριστική περίοδος διευ-
ρύνθηκε, η επισκεψιμότητα επίσης μεγάλωσε. Πλέον 
όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και 
έργα υποδομής, γενικότερα στο νησί, μαζί και με τις 
νέες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, να δρομολο-
γηθούν, να απαιτηθούν, να προγραμματισθούν και να 
υλοποιηθούν. Και επειδή όλα αυτά δεν γίνονται με μα-
γικά ραβδάκια, όλες οι δυνάμεις του νησιού, θα πρέπει 
να σηκώσουν μανίκια και να δουλέψουν σε αυτή την 
κατεύθυνση. Συντονισμένα και οργανωμένα, με όραμα 
και προγραμματισμό, κυρίως δε, μακριά από τις όποιες 
αγκυλώσεις, κομματικές, πολιτικές και προσωπικές».

Η συνέχεια του αεροδρομίου

Το νέο αεροδρόμιο στην Πάρο τι προβλήματα 
αντιμετωπίζει κατά την άποψή σας και τι πρέ-
πει να γίνει στη συνέχεια, αν πρέπει να γίνει 
φυσικά.

Κ.Λ.: «Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου -σύντομα πι-
στεύω- ή θέλω να πιστεύω, θα αρχίσει να λαμβάνει 
στη βάση του master plan την τελική του μορφή. Ήδη 
έχει καθυστερήσει πολύ κατά την άποψή μου… Οι 
παρούσες προσωρινές εγκαταστάσεις που δη-
µιουργήθηκαν δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια 
για την εξυπηρέτηση της µεγάλης αεροπορικής 
και επιβατικής κίνησης. Οι επιβάτες/επισκέπτες, τα-
λαιπωρούνται ιδιαίτερα πολύ, κινούμενοι σε χώρους 
(αίθουσες, χώρους υγιεινής, περιβάλλοντα χώρο), ιδι-
αίτερα ανεπαρκείς, σύμφωνα με τους αριθμούς που 
έχουν διαμορφωθεί βέβαια… Προσωπική μου εκτίμη-
ση, πως η έννοια της προσωρινότητας που τόσα χρό-
νια υπάρχει, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει τέλος. 
Άλλο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι η 
στελέχωση του αεροδρομίου με προσωπικό. Οι ώρες 
λειτουργίας είναι πολλές, το προσωπικό ελάχιστο, η 
πίεση (σωματική και ψυχολογική) αφόρητη, η ενίσχυ-
ση λοιπόν αναγκαία. Όχι αύριο… Σήμερα!».

Το μέλλον – οι ευχαριστίες

Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε στο 
αεροδρόμιο της Πάρου στο μέλλον;

Κ.Λ.: «Φυσικά και υπάρχει η πιθανότητα να ξανα-
βρεθώ στο νησί εργαζόμενος στον αερολιμένα, στα 
λίγα χρόνια που μου απομένουν για να συνταξιοδο-
τηθώ (παραμένω ακόμη λόγω ηλικίας, καθώς υπηρε-
σιακά τα έχω ήδη συμπληρώσει) και να με ξαναδείτε! 
Ήδη, κοιτάζω, μήπως το καλοκαίρι αποσπασθώ για 
κάποιο διάστημα, προκειμένου να βοηθήσω, αφού οι 
ανάγκες θα είναι μεγάλες! Ελπίζω λοιπόν να ξανα-
βρεθούμε πάλι από κοντά, στα ίδια αγαπημένα μέρη, 
όπως, τιμώντας με ιδιαίτερα και πολύ ξεχωριστά, ανέ-
φερε ο αγαπημένος σε όλους μας παπα-Στέλιος, σε 
μία ανάρτηση του!».

Θα θέλατε να σημειώσετε κάτι για το οποίο 
δε σας ρωτήσαμε και θα θέλατε να διαβαστεί 
από το κοινό της εφημερίδας μας;

Κ.Λ.: «Απευθύνομαι πλέον σε φίλους! Σε αγαπημέ-
νους ανθρώπους! Να προσέχετε όλοι σας πολύ! Να 
προσπαθείτε πολύ. Να έχετε σύμπνοια και συναδελφι-
κότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη! Σκέφτομαι συνέ-
χεια το νησί, τους ανθρώπους που γνώρισα, την κάθε 
γωνιά που πάτησα, τον κάθε δρόμο που περπάτησα, 
τον κάθε χώρο που επισκέφτηκα, τα πάντα! Και φυσι-
κά νιώθω μεγάλη αγάπη για τον τόπο, το νησί μας! Όχι 
ΑΝΤΙΟ λοιπόν. Στο επανιδείν! Καλή μας αντάμωση».

Το πλήρωμα του τελευταίο αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο παλιό αεροδρόμιο της Πάρου στις 24/6/2016 μαζί με το προσωπικό του αερολιμένα
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση του προέ-
δρου της κοινότητας Αρχιλόχου. 
Πως εκτιμάτε την πορεία σας σ’ 
αυτή τη θέση τον τελευταίο χρό-
νο;

Σ.Χ.: «Έχω διατελέσει τόσο πρόε-
δρος όσο και σύμβουλος στην κοινό-
τητα Αρχιλόχου πολλά χρόνια, όμως η 
αλήθεια είναι ότι ο τελευταίος χρόνος 
ήταν ίσως ο δυσκολότερος αφού με 
την εμφάνιση του covid-19 κληθήκα-
με σαν δημοτική Αρχή να αντιμετωπί-
σουμε πρωτόγνωρες συνθήκες σε ό,τι 
αφορά την υλοποίηση του προγραμμα-
τισμού μας, αλλά και στην στήριξη των 
ευπαθών ομάδων της κάθε κοινότητάς. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι καταφέραμε μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο να προωθήσουμε σε 
μεγάλο βαθμό τα έργα της κοινότητας 
μας». 

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 
τη δημοτική αρχή;

Σ.Χ.: «Γνωρίζουμε όλοι οι πρόεδροι 
ότι η συζήτηση των αποφάσεων μας 
στο δημοτικό συμβούλιο είναι σε άμεση 
συνάρτηση με τις γνωμοδοτήσεις των 
αρμόδιων υπηρεσιών. Στα βασικά θέ-
ματα που αφορούν την κοινότητα μας 
δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα 
προβλήματα. Ενδεχομένως σε κάποια 
θέματα να υπάρχουν κάποιες καθυστε-

ρήσεις οι οποίες ως βασική αιτία έχουν 
την υποστελέχωση των υπηρεσιών του 
δήμου. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε υλο-
ποιήσει έργα σημαντικά τα οποία ήταν 
αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της 
περιοχής».

Το κτήριο του συλλόγου Προ-
δρομιτών Αθήνας που παραχω-
ρείται στον δήμο για να στεγαστεί 
πολιτιστικό κέντρο ήταν προεκλο-
γική δέσμευση. Ποιες είναι οι απο-
φάσεις σας γι’ αυτό το θέμα και 
ποια η τύχη τους;

Σ.Χ.: «Καταρχάς, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω πολύ το Δ.Σ του πολιτιστικού 
συλλόγου Προδρομιτών Πάρου για τη 
θετική τους ανταπόκριση στη διαδικα-
σία δωρεάς του ακινήτου και για την 
άψογη συνεργασία που είχαν τόσο με 
τον δήμαρχο όσο και με τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Χωρικότητας και μέχρι 
πρότινος αντιδήμαρχο υπεύθυνο για 
τη δημοτική περιουσία έτσι ώστε να 
τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία. Είμαι 
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώ-
σω ότι πριν λίγες ημέρες υπογράφηκε 
το συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινή-
του και πλέον έχει αρχίσει η συζήτη-
ση για την έναρξη των διαδικασιών 
σύνταξης μελέτης αποκατάστασης και 
αξιοποίησης του χώρου».

Το οστεοφυλάκιο στον Πρόδρο-
μο ήταν και αυτό ένα πρόβλημα 
που συζητήθηκε προεκλογικά. Σή-
μερα ένα χρόνο μετά την εκλογή 
της νέας διοίκησης σε ποια φάση 
βρίσκεται αυτό το θέμα;

Σ.Χ.: «Σχετικά με το σοβαρό θέμα 

των κοιμητηρίων και του οστεοφυλα-
κίου πρέπει να γίνει καταγραφή και αρ-
χειοθέτηση όχι μόνο των οστών αλλά 
και των τάφων, ώστε να διαπιστωθούν 
οι πραγματικές ανάγκες του χωριού. Το 
ζήτημα αυτό αποτελεί μια από τις βασι-
κές μας προτεραιότητες και έχουμε ιερά 
υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς 
μας να το επιλύσουμε, γι’ αυτό και έχει 
προβλεφθεί η δημιουργία αντίστοιχου 
κωδικού στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
τρέχοντος έτους».

Οι οικισμοί της δημοτικής κοινό-
τητας έχουν επεκταθεί και υπάρ-
χει ανάγκη για έργα υποδομής. 
Αποχέτευση, ύδρευση, βατότητα 
αγροτικών δρόμων κλπ. Πως έχε-
τε αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
αυτά;

Σ.Χ.: «Είναι γεγονός ότι και οι οικι-
σμοί της κοινότητας Αρχιλόχου όπως 
και ολόκληρο το νησί γνωρίζουν ιδιαί-
τερης ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια 
γεγονός που οδήγησε στην εντατικό-
τερη συνεργασία μας ως τοπικό συμ-
βούλιο με τις διοικήσεις των αρμόδιων 
Νομικών Προσώπων του δήμου και 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για τη 
συνεχή βελτίωση των υποδομών μας. 
Ο σχετικός προγραμματισμός και οι 
βελτιώσεις είχαν δρομολογηθεί/σχεδι-
αστεί κατά τη διάρκεια της πρώτη μας 
θητείας με αποτέλεσμα να έχουμε σή-
μερα το πλεονέκτημα να βρισκόμαστε 
μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τις 
ακολουθούμε».

Το λιμάνι του Μώλου πρέπει να 
νομιμοποιηθεί, να εξωραϊστεί, να 

τοποθετηθούν συσκευές παροχής 
ρεύματος και νερού καθώς και 
χημικές τουαλέτες. Τι έχει γίνει 
μέχρι σήμερα;

Σ.Χ.: «Όπως σας είπα και στην προ-
ηγούμενη απάντηση μου η συνεργασία 
της κοινότητας μας με τα αρμόδια νομι-
κά πρόσωπα και την τεχνική υπηρεσία 
του δήμου βρίσκεται σε πολύ καλό επί-
πεδο. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και 
θέματα όπως αυτό του λιμανιού του 
Μώλου, που εξαιτίας της γραφειοκρα-
τικής παθογένειας των υπηρεσιών έχει 
καθυστερήσει η επίλυση τους. Ωστόσο, 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες εξω-
ραϊσμού του λιμανιού με την τοποθέτη-
ση pillars αλλά και χημικών τουαλετών 
κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής πε-
ριόδου».

Στα Μάρμαρα χρειάζεται να 
δημιουργηθεί παιδική χαρά ενώ 
στον Πρόδρομο η παιδική χαρά 
χρειάζεται νέα όργανα και κατα-
σκευή τουαλέτας. Ποιες είναι οι 
αποφάσεις σας;

Στρατής Χριστόφορος: Η συνένωση 
δυνάμεων αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας

Κοινότητα Αρχιλόχου: Διάσταση απόψεων
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.
Σ’ αυτό το φύλλο παρουσιάζουμε τη συνέντευξη του προέδρου της κοινότητας Αρχιλόχου, Ευστράτιου Χριστόφορου και του 

συμβούλου της αντιπολίτευσης με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Γιώργο Παυλάκη.
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Σ.Χ.: «Η παιδική χαρά του Προδρό-
μου εξωραΐστηκε εκ βάθρων δύο φο-
ρές από τη σημερινή δημοτική Αρχή. 
Τοποθετήθηκαν καινούργια, πιστοποι-
ημένα και ασφαλή παιχνίδια, τηρώντας 
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας 
και όποτε έχει χρειαστεί έχουμε αντι-
καταστήσει όσα όργανα έχουν υποστεί 
φθορές. Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να 
αναφέρω ότι σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία η κατασκευή τουαλέτας 
δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη δημιουργία και λειτουργία παιδι-
κής χαράς. Όσον αφορά τα Μάρμαρα, 
υπάρχει η παιδική χαρά του νηπιαγω-
γείου η οποία έχει επίσης εξωραϊστεί 
και καταστεί ασφαλή για τα παιδιά, 
αλλά δεν επαρκεί για τις ανάγκες του 
χωριού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα 
που είναι δύσκολο να λυθεί διότι δεν 
υπάρχει κατάλληλος διαθέσιμος χώ-

ρος εντός του οικισμού. Όμως αυτό 
δε σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει 
την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 
τέτοιου χώρου και ευελπιστώ ότι θα 
βρεθεί. Συνοψίζοντας, η κοινότητα μας 
διαθέτει δύο πιστοποιημένες και ασφα-
λείς παιδικές χαρές, οι οποίες πληρούν 
όλες τις σχετικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται από τον νόμο και βρι-
σκόμαστε προς αναζήτηση χώρου για 
τη δημιουργία δεύτερης παιδικής χα-
ράς στα Μάρμαρα».

Τα έργα για τη βελτίωση του 
οδικού δικτύου πως έχουν προ-
χωρήσει μέχρι σήμερα; 

Σ.Χ.: «Τα προβλήματα στο περιφερει-
ακό οδικό δίκτυο είναι πολύ μεγάλα και 
ιδιαίτερα στα σημεία των γεφυριών του 
Αγίου Παντελεήμονα στον Πρόδρομο 
και στο γεφύρι των Μαρμάρων, όπου 
έχουμε θρηνήσει και θύματα. Έχουμε 

επανειλημμένως κάνει αίτημα προς το 
επαρχείο και έχουμε λάβει δεσμεύσεις 
για τη διαπλάτυνση τους. Δεσμεύσεις 
που δυστυχώς βλέπουμε να απομακρύ-
νονται και τη θέση τους να παίρνουν 
υποσχέσεις για συντήρηση της ήδη 
υπάρχουσας κατάστασης, αναμένουμε 
την υλοποίηση των όποιων εργασιών 
και εδώ είμαστε να τις αξιολογήσουμε. 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο, το οποίο 
σημειωτέον είναι αρκετά μεγάλο, επι-
διορθώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια 
κάθε έτους, αλλά δεν μπορούμε να 
προβούμε σε μόνιμη ασφαλτόστρωση 
ή και τσιμεντόστρωση εξαιτίας των 
όρων του Γενικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου (ΓΠΣ) του νησιού».

Ποιες είναι οι ενέργειες σας για 
το πρόβλημα των χώρων στάθ-
μευσης;

Σ.Χ.: «Ως δημοτική αρχή έχουμε 

προβεί στην ενοικίαση δύο ακινήτων 
που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθ-
μευσης. Συγκεκριμένα, ένα ακίνητο 
έκτασης έξι στρεμμάτων στα Μάρμα-
ρα και ένα ακίνητο έκτασης τεσσάρων 
στρεμμάτων στον Πρόδρομο συν πέντε 
δημοτικούς χώρους ελεύθερης στάθ-
μευσης».

Κύριε πρόεδρε για το τέλος αυ-
τής της συνέντευξης θα θέλατε να 
προσθέσετε κάτι;

Σ.Χ.: «Ναι, νιώθω την ανάγκη να 
ευχαριστήσω τον δήμαρχο, τους αντι-
δημάρχους, τους κοινοτικούς και δημο-
τικούς συμβούλους, τους δραστήριους 
τοπικούς συλλόγους αλλά και γενικό-
τερα τους συγχωριανούς μου που μας 
βοηθούν στο έργο μας, διότι η αλλη-
λεγγύη, η κατανόηση και η συνένωση 
δυνάμεων αποτελούν το μυστικό της 
επιτυχίας».

Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση του κοινο-
τικού συμβούλου της κοινότητας 
Αρχιλόχου. Πώς εκτιμάτε την πο-
ρεία σας σ’ αυτή την θέση τον τε-
λευταίο χρόνο; 

Γ.Π.: «Είναι ένας χρόνος προσαρ-
μογής στα δεδομένα του νέου νόμου. 
Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των 
δημοτών. Δε θα έλεγα ότι είμαι ευχα-
ριστημένος με όσα συνάντησα. Έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε νοοτροπίες ετών 
από τη μεριά της Διοίκησης».

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 αποφάσεών σας από 
τη δημοτική Αρχή;

Γ.Π.: «Μπορεί να στέλνουμε τις απο-
φάσεις, αλλά δεν έχουμε σχεδόν καμία 
πληροφόρηση για την πορεία τους. Να 
προσθέσω ότι γίνονται πράγματα για τα 
οποία δεν έχουμε ιδέα».

Το κτήριο της του συλλόγου 
Προδρομιτών Αθήνας που παρα-
χωρείται στον δήμο για να στεγα-
στεί το πολιτιστικό κέντρο ήταν 
προεκλογική δέσμευση. Ποιες εί-
ναι οι αποφάσεις του συμβουλίου 
γι’ αυτό το θέμα και ποια η τύχη 
τους;

Γ.Π.: «Το κτίριο του Δραγουλά είναι 
έργο των πατεράδων μας σε μια στιγ-
μή ομόνοιας των Δραγουλιανών, και 
αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν είμαι 
αισιόδοξος για την πορεία αυτού του 
έργου. Δεν περιλήφθηκε στο τεχνικό 
πρόγραμμα με αιτιολογικό ότι δεν είχε 
γίνει η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση έγινε 
και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γί-
νει. Πάντως θέλω να παρατηρήσω ότι 
θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή 
στις όποιες εργασίες μετατροπής του 
και επισκευών, γιατί κατά τη μετατρο-
πή του σε ξενώνα του κάναμε μεγάλη 
ζημιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να 
το φέρουμε στην πρότερη κατάστασή 
του».

Το οστεοφυλάκιο στον Πρόδρο-
μο ήταν και αυτό ένα πρόβλημα 

που συζητήθηκε προεκλογικά. 
Σήμερα ένα χρόνο με την εκλογή 
της νέας διοίκησης σε ποια φάση 
βρίσκετε αυτό το θέμα;

Γ.Π.: «Το οστεοφυλάκιο συζητήθηκε 
πριν αρκετό καιρό και πήραμε ομόφωνη 
απόφαση ότι πρέπει να γίνει (επέκταση 
δηλαδή). Το ξανασυζητήσαμε με την 
ευκαιρία του τεχνικού προγράμματος 
της κοινότητας και προτείναμε τα χρή-
ματα να δοθούν εκεί. Το έργο υπάρχει 
και στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 
Περιμένουμε».

Οι οικισμοί της δημοτικής κοινό-
τητας έχουν επεκταθεί και υπάρ-
χει ανάγκη για έργα υποδομής. 
Αποχέτευση, ύδρευση, βατότητα 
αγροτικών δρόμων κλπ. Πώς έχε-
τε αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
αυτά.

Γ.Π.: «Για το θέμα της ύδρευσης εί-
χαμε λεπτομερή ενημέρωση από τον 
διευθυντή της ΔΕΥΑΠ μετά από αίτη-
σή μας. Για την περιοχή μας και για 
να καλυφθούν σπίτια σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο προβλέπεται σύνδεση του 
δικτύου με τη δεξαμενή της Μάρπησ-
σας. Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας 
για το αν θα αντέξει το δίκτυο στις πι-
έσεις που θα προκύψουν, και είχαμε τη 
διαβεβαίωση ότι δεν υπάρξει πρόβλη-
μα. Η βατότητα των αγροτικών δρόμων 
αντιμετωπίζεται με τις μπουλντόζες σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Όπου βλέπουμε 
πρόβλημα το επισημαίνουμε ώστε να 
λυθεί».

Το λιμάνι του Μώλου πρέπει να 
νομιμοποιηθεί, να εξωραϊστεί, να 
τοποθετηθούν συσκευές παροχής 
ρεύματος και νερού καθώς και 
χημικές τουαλέτες. Τι έχει γίνει 
μέχρι σήμερα;

Γ.Π.: «Το θέμα της νομιμοποίησης 
δημοτικών χώρων όπως το λιμανάκι 
και περιφερειακοί δρόμοι, είναι πολύ 
σοβαρό και χρονίζει. Το έχουμε επιση-
μάνει και θα επανέλθουμε».

Στα Μάρμαρα χρειάζεται να 
δημιουργηθεί παιδική χαρά ενώ 
στον Πρόδρομο η παιδική χαρά 
χρειάζεται νέα όργανα και κατα-
σκευή τουαλέτας. Ποιες είναι οι 
αποφάσεις του συμβουλίου και 
ποια η τύχη τους;

Γ.Π.: «Η παιδική χαρά των Μαρμά-
ρων είναι στα προγράμματα της δη-
μοτικής Αρχής αλλά δεν προβλέπουμε 
σύντομα εξέλιξη. Στην παιδική χαρά 
του Δραγουλά, έγινε ένα συμμάζεμα. 
Δεν φθάνει όμως. Παρακολουθούμε 
αυτά τα προβλήματα και θα επανέλ-
θουμε».

Τα έργα για τη βελτίωση του 
οδικού δικτύου πώς έχουν προ-
χωρήσει μέχρι σήμερα;

Γ.Π.: «Το οδικό δίκτυο είναι αλήθεια 
ότι έχει τα χάλια του. Έχουμε επισημά-
νει πολλές φορές τα σημεία με φθορές. 
Έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας για 
τις πλακοστρώσεις εκτός παραδοσια-
κού οικισμού, γιατί η διέλευση αυτοκι-
νήτων προκαλεί φθορές, με αποτέλε-
σμα να έχουμε ένα ράβε-ξήλωνε. Το 
μόνο που έγινε στα σημεία με φθορές, 
ήταν η επισκευή με πίσσα, με σκοπό 
αργότερα να γίνει σωστή επισκευή».

Ποιες είναι οι ενέργειές σας για 
το πρόβλημα των χώρων στάθ-
μευσης; 

Γ.Π.: «Ειδικά στον Δραγουλά το πρό-
βλημα της στάθμευσης είναι οξύτατο. 
Ο χώρος που ενοικιάζεται σήμερα εί-
ναι λίγο μακριά από το χωριό και δε 
γίνεται χρήση του. Οι συγχωριανοί μας 
προσπαθούν να σταθμεύσουν όσο πιο 
κοντά γίνεται στο σπίτι τους δημιουρ-
γώντας σε αρκετές περιπτώσεις προ-
βλήματα. Προσπαθήσαμε να πείσουμε 
τον ιδιοκτήτη του κτήματος πάνω από 
το παλιό τυροκομείο -που είναι το ιδα-
νικό μέρος- αλλά όπως και άλλοι πριν 
από μας, δεν καταφέραμε να έλθουμε 
σε συμφωνία. Επίσης, κάναμε προσπά-
θεια για κτήμα πολύ κοντά στο πίσω 
μέρος του χωριού στην Αγία Βαρβάρα, 
αλλά δεν καταφέραμε να συμφωνή-
σουμε. Δεν εγκαταλείπουμε την προ-
σπάθεια».

Κύριε Παυλάκη για το τέλος 
αυτής της συνέντευξης θέλετε να 
προσθέσετε κάτι;

Γ.Π.: «Στο κοινοτικό συμβούλιο Αρ-
χιλόχου από τη Λαϊκή Συσπείρωση 
συμμετέχουμε μαζί με τον Γιώργο Βατ. 
Ρούσσο με τον οποίο έχουμε άριστη 
συνεργασία, και ο οποίος έχει μεγάλη 
και πολυετή πείρα είτε ως πρόεδρος 
είτε ως σύμβουλος. Προσπαθούμε να 

υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των 
δημοτών, τη διασφάλιση της δημόσι-
ας περιουσίας, την προβολή της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς και γενικά 
ό,τι θεωρούμε ότι είναι συμφέρον για 
τους συγχωριανούς μας και τον τόπο. 
Τα λίγα χρόνια που ασχολούμαι με τα 
κοινά εδώ στο νησί διαπιστώνω ότι η 
κριτική ενοχλεί γενικώς. Κάποιοι έχουν 
μάθει να δρουν ανεξέλεγκτα και σε 
όποιον αρέσει. Για πολλά πράγματα 
δεν λαμβάνουμε γνώση, και βρισκό-
μαστε προ τετελεσμένων. Καλούμαστε 
πολλές φορές να αποφασίσουμε προ-
ειλημμένες αποφάσεις, μόνο και μόνο 
για να βρουν πάτημα κάποιοι να κάνουν 
αυτό που θέλουν, για να εξυπηρετή-
σουν προσωπικά συμφέροντα. Αναφε-
ρόμαστε ως οι κακοί στις επισημάνσεις 
μας για κάποιες παραβάσεις, ενώ η 
πλειοψηφία δεν παίρνει θέση για να 
μη δυσαρεστήσει τους πολιτικούς της 
φίλους. Αντίθετα αποσιωπούν αν δεν 
τις παρουσιάζουν σαν δικές τους, τις 
προτάσεις μας όπως η πρότασή για τη 
διανομή τροφίμων τα Χριστούγεννα σε 
οικογένειες που βρίσκονται σε ένδεια, 
και άλλες, με τα χρήματα που προορί-
ζονταν για εκδηλώσεις που δεν έγιναν 
λόγω πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση 
εμείς θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με 
βάση τις αρχές μας χωρίς να υπολο-
γίζουμε πολιτικό κόστος ώστε να υπε-
ρασπιστούμε τις δίκαιες λύσεις των 
προβλημάτων της κοινότητας και του 
νησιού μας».

Γιώργος Παυλάκης: Η κριτική ενοχλεί
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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

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

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

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 
υποστήριξη σε γραφείο κατασκευα-
στικής εταιρείας στην Πάρο. Άµεση 
πρόσληψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
081 095

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ζητείται από 
την Κηποτεχνική Πάρου – Ραγκούσης 
Μανώλης, για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. 
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6942 826 399, 
22840 42232

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από τεχνική κατασκευαστική εταιρία. 
Απαραίτητες γνώσεις: λογιστικής, 
Η/Υ, excel, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο email: info@ioakimidis-estates.
gr 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται για 
εσωτερικό λογιστήριο σε ξε-
νοδοχείο, µε γνώσεις γενικής 
λογιστικής, εγγραφές, δηλώσεις ΦΠΑ, 
συµφωνίες καρτελών, αρχειοθέ-
τηση κλπ, για 5 ήµερη εργασία, µε 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 3-5 
χρόνια, επικοινωνιακή, συνεργάσι-
µη, αµοιβή αναλόγως προσόντων. 
Αποστολή βιογραφικών: accounting@
parosagnanti.gr-Τηλ. Επικοινωνίας: 
210 3619 128

Ο∆ΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ζητείται από 
την εταιρεία δοµικών υλικών Παντε-
λαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. για µόνιµη 
εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41598, βιογραφικά στο email: info@
pantelaios.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητούν 
συνεργασία µε κατασκευαστικές/ερ-
γολάβους για την κάλυψη της θέσης 
του Συντονιστή/Τεχνικού Ασφαλείας 
στα εργοτάξια τους. Κων/ος Χελµής & 
Στέφανος Χίου, Πολιτικοί Μηχανικοί. 
Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία. Τηλ: 694 9428 741, 694 
4268 894, email: safetyfi rstgreece@
outlook.com

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€

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται
από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία για 
στελέχωση του τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.
 Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφι-

κά – απλογραφικά βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, 
διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορι-

κού λόγου
• Άριστη γνώση MS Offi  ce
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνι-

κών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομά-

δα με διεθνείς εμπειρίες και επαφές, σύγχρονες με-
θόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων

 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί ανα-

λόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών

 Αποστολή βιογραφικού και επιστολής ενδιαφέρο-
ντος στο email: constructions2021@gmail.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 15-01-2021

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι 
στις 3 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30π.μ. - 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, 2ος δημόσιος πλειοδοτικός δια-
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους, για την 
εκμίσθωση εξωτερικού χώρου προς άσκηση και εκ-
μετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου 
– αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα, στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. 

Η τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο 
ποσό των 10.768,00 ευρώ.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 
θα δίνονται από τη 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
κ.α.α

Ιωάννης Σιλβέστρος

Γιατί τώρα 
μπορούμε!

Τη βδομάδα που μας πέρασε η Ολυμπιονίκη μας 
στην ιστιοπλοΐα, Σοφία Μπεκατώρου, μίλησε δημόσια 
για τον βιασμό που υπέστη στα είκοσι ένα της χρόνια 
από σημαντικό παράγοντα της ελληνικής ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας. Μετά από αυτή την αποκάλυψη κι άλλες 
αθλήτριες μίλησαν ανοιχτά για σεξουαλικές παρενο-
χλήσεις που έχουν υποστεί, ανάμεσά τους και η Ολυ-
μπιονίκης μας Νίκη Μπακογιάννη.

Για τα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη Ομοσπον-
δία καθώς και την κατάχρηση εξουσίας που γίνεται από 
πρόσωπα τα οποία και εκλέγονται επί τριάντα χρόνια 
και πλέον(!) στις ίδιες θέσεις, δε θα σχολιάσουμε, αφού 
δε γνωρίζουμε γεγονότα. Ο χρυσός μας Ολυμπιονί-
κης, Νίκος Κακλαμανάκης, καθώς και οι συναθλήτριες 
και συναθλητές του είναι σίγουρα αρμοδιότεροι. Άξια 
σχολιασμού όμως είναι αυτά που διαβάσαμε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αποκάλυψη της 
Μπεκατώρου, όπως γιατί μιλάει τώρα είκοσι χρόνια 
μετά, καθώς κι άλλα αισχρά απέναντι στην Ολυμπιο-
νίκη. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι γράφτηκαν κι από 
γυναίκες παρόμοια σχόλια. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν 
κάποια πράγματα.

Δεν μπορεί να είσαι γυναίκα και να δρας μεσοβέζικα 
σε τέτοια γεγονότα.

Δεν μπορεί να είσαι γυναίκα και να καταδικάζεις το 
θύμα αντί για τον θύτη.

Δεν μπορεί να είσαι γυναίκα και να διερωτάσαι γιατί 
μιλάει είκοσι χρόνια μετά.

Τα όσα κατήγγειλε η Μπεκατώρου, δίνοντας το πα-
ράδειγμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν κακοποιη-
θεί ή παρενοχληθεί να κάνουν το ίδιο και ΜΠΡΑΒΟ 
της που το έπραξε, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας 
μας. Μιας κοινωνίας που εσωκλείει τέτοια γεγονότα 
όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά παντού. Τε-
ρατώδη γεγονότα που γίνονται από καθάρματα που 
έχουν μια ιδεολογία. Αυτή του καθάρματος. Το φαι-
νόμενο του βιασμού -ψυχολογικού και σωματικού- οι 
ίδιες οι γυναίκες μπορούν να το διαλύσουν. Οι γυναίκες 
που ακόμη και σήμερα διαπαιδαγωγούνται με την ιδέα 
πως δική τους υποχρέωση είναι το ξεσκάτισμα του 
μωρού και το νοικοκυριό του σπιτιού. Οι γυναίκες που 
γεννούν και ανατρέφουν άντρες που γίνονται βιαστές 
και γυναικοκτόνοι. Οι γυναίκες που έχουν μεγαλώσει 
σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία είναι έτοιμη να 
κατηγορήσει τις γυναίκες θύματα. 

Αν η αλλαγή δεν ξεκινήσει από τις γυναίκες, δεν πρό-
κειται ποτέ να προχωρήσουμε στην πραγματική ισότη-
τα και ισοτιμία των δύο φύλων. Το γυναικείο κίνημα 
οφείλει να ζωντανέψει, να διατηρήσει τα κεκτημένα 
του αλλά και να προχωρήσει παραπέρα.

Ο δρόμος ακόμα είναι πολύ μακρύς και δύσβατος, 
όχι όμως και απροσπέλαστος. 

Αγγελική Γ. Παυλάκη
Μητέρα μιας κόρης κι ενός γιου

Δασκάλα αυριανών γυναικών και αντρών
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Προσοχή στις 
κατολισθήσεις

Η κακοκαιρία «Λέανδρος» -που πέρασε και από την 
Πάρο- με αρκετή βροχή και έντονο κρύο, ευτυχώς δεν 
έκανε ζημιές, σε σπίτια, εγκαταστάσεις και οδικό δί-
κτυο.

Ωστόσο, επειδή η πρόληψη μερικές φορές είναι κα-
λύτερη από τη θεραπεία, καλό θα ήταν ο κάθε δήμος 
να ετοιμάζεται για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προ-
κληθεί, πριν να είναι αργά.

Στην Πάρο έχουμε δει πολλές φορές όταν βρέχει 
έντονα, να γίνονται πολλές μικρές κατολισθήσεις και 
να πέφτουν στους δρόμους, χώματα και πέτρες. Αυτό 
συμβαίνει, διότι σε πολλά σημεία στο νησί δεν υπάρχει 
κάποια προστασία του οδικού δικτύου από τους γκρε-
μούς που υπάρχουν τριγύρω. 

Μπορεί μέχρι τώρα να μην είναι κάτι σημαντικό και 
ορθώς δεν είναι, διότι υπάρχουν σημαντικότερα προ-

βλήματα. Αλλά κάποια στιγμή οι αρμόδιοι φορείς θα 
πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μετρά, όπως κάποιο 
προστατευτικό δίχτυ. Γιατί στο μέλλον μπορεί οι κα-
τολισθήσεις να είναι πιο σοβαρές από την παραπάνω 
φωτογραφία, οι πέτρες να βρίσκονται μέσα στον δρό-
μο και όχι στην άκρη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Ούτε η χούντα 
δεν είχε 
αποτολμήσει 
τέτοια 
αστυνομοκρατία 
στα ΑΕΙ! 

Τα πανεπιστήμια επί ένα χρόνο παραμένουν κλειστά. 
Υπολειτουργούν σε καθεστώς εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας, δηλαδή, με ένα αναγκαστικό ψηφιακό υπο-
κατάστατο της πραγματικής διά ζώσης διδασκαλίας, 
το οποίο έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση με την επί-
κληση της πανδημίας. Η επίκληση αυτή είναι άκρως 
προσχηματική. 

Εάν η κυβέρνηση ιεραρχούσε ως μείζονος στρατη-
γικής προτεραιότητας για την κοινωνία την ερευνητι-
κή και παιδαγωγική λειτουργία των ΑΕΙ, θα είχε λάβει 
τα δέοντα μέτρα κατά το διάστημα που μεσολάβησε 
από την εκδήλωση της πανδημίας μέχρι σήμερα. Θα 
είχε αυξήσει τις δαπάνες για την παιδεία και δη για 
τα ΑΕΙ, θα είχε προσλάβει επιπλέον όχι μόνο διδακτι-
κό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και εργαστηριακό 
προσωπικό και προσωπικό καθαρισμού-απολυμάνσε-
ων, θα είχε διασφαλίσει κτιριακές εγκαταστάσεις (από 
τις τόσες κενές που έχουν αποδοθεί προς ιδιωτικο-
ποιήσεις στο υπερταμείο για το εξωτερικό δημόσιο 
χρέος) για την δέουσα αραίωση και την κατανομή σε 
περισσότερες ομάδες, θα είχε προβεί στην προμήθεια 
και εγκατάσταση συστημάτων-φίλτρων απολύμανσης 
αέρα, θα είχε φροντίσει για την διασφάλιση επαρκών 
μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ. Εν ολίγοις, θα είχε 
δημιουργήσει όρους για την ασφαλή, πλήρη και διά 
ζώσης επαναλειτουργία των ΑΕΙ και σε συνθήκες παν-
δημίας. 

Η κυβέρνηση, εθελοτυφλεί σε όλα αυτά τα προβλή-
ματα που έρχονται να προστεθούν στην μονίμως φθί-
νουσα εδώ και μια δεκαετία υποχρηματοδότηση και 
υποστελέχωση των ΑΕΙ. Κατά έναν εντελώς παράλογο 
και αναντίστοιχο της συγκυρίας τρόπο, εκλαμβάνοντας 
τον διατεταγμένο εγκλεισμό των μελών της πανεπι-
στημιακής κοινότητας ως ευκαιρία, προβαίνει σε μια 
πρωτοφανή θεσμική εκτροπή στα ΑΕΙ, προβάλλοντας 

ως μείζονα στρατηγική λύση-πανάκεια όλων των προ-
βλημάτων την αστυνομοκρατία!

Η κυβέρνηση, στην εποχή της πανδημίας, αρνείται 
πεισματικά να λάβει μέτρα για τη θωράκιση της υγείας 
και της εκπαιδευτικής λειτουργίας, για την ενίσχυση 
της δημόσιας παιδείας, αλλά προτάσσει μετ’ επιτάσεως 
τη σύσταση «Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος» (ΟΠΠΙ), σε πρώτη φάση 1000 οργανικές 
θέσεις για τους αστυνομικούς μέσα στα Πανεπιστήμια! 
Μέτρο, που ούτε η χούντα των συνταγματαρχών δεν 
είχε αποτολμήσει! 

Έχει προηγηθεί μια αριστοτεχνικά καλοστημένη 
στον πρωτογονισμό της εκστρατεία κατασυκοφάντη-
σης των ΑΕΙ, τα οποία παρουσιάζονται ως «εστίες και 
πηγές βίας και παραβατικότητας» σε μια κοινωνία πα-
ράδεισο μιας ευνομούμενης πολιτείας! Υπέρ αυτού του 
πρωτόγονου ψεύδους επιστρατεύτηκε και η κραυγα-
λέα προβοκάτσια κατά του πρύτανη στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών από 2020.10.29. 

Η φασιστικής κοπής κατάργηση κάθε ίχνους αυτο-
διοίκητης και ελεύθερης λειτουργίας των ΑΕΙ μέσω 
της επιβολής βάναυσης αστυνομοκρατίας, συνιστά 
μείζονος κλίμακας πραξικόπημα, έγκλημα κατά της 
επιστήμης, κατά της παιδείας, κατά της νεολαίας, κατά 
της κοινωνίας και του πολιτισμού, μπροστά στο οποίο 
ωχριά ακόμα και αυτή η κατάπνιξη στο αίμα της ηρω-
ικής εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου του 1973 στο 
Πολυτεχνείο. 

Καθήκον της πανεπιστημιακής κοινότητας και της 
κοινωνίας είναι ο ανένδοτος αγώνας για το άσυλο, για 
την αποτροπή της φασιστικής αστυνομοκρατίας, για τη 
δημοκρατική λειτουργία της Επιστήμης και του Πανε-
πιστημίου στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η αδράνεια 
και η σιωπή σημαίνουν συνενοχή στο έγκλημα! 

Δημήτρης Πατέλης 
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι παριανοί 
του 
15Αύγουστου…

Οι εχθροί συνήθως βρίσκονται εντός των πυλών 
ή όταν κάποιοι έχουν λύσει όλα τους τα προβλή-
ματα ασχολούνται με το πώς κανείς δε θα χαλάσει 
την ησυχία τους.

Η Πάρος, αυτό το ευλογημένο νησί, ήταν ένας 
τόπος που έζησε με δυσκολία κατά την ιστορία 
του νεότερου ελληνικού έθνους. Δε θέλω να ξύσω 
πληγές, αλλά εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χύσει 
δάκρυα στο λιμάνι της Παροικιάς κατά τον αποχαι-
ρετισμό δικών τους ανθρώπων που έφευγαν στην 
ξενιτιά, προκειμένου να βρουν μία εργασία. Αφήνω 
τη μνήμη πολλών συμπολιτών μας να ανατρέξει 
στα χρόνια που πήγαιναν οι μικρές κοπέλες στην 
Αθήνα για να εργαστούν σε ξένα σπίτια ως πα-
ραδουλεύτρες ή όταν μικρά παιδιά πήγαιναν στα 
νταμάρια του Διονύσου και αλλού για να σπάνε 
πέτρες. Αφήνω στην άκρη δε, ότι όνειρο πολλών 
νέων του νησιού ήταν να βολευτούν σε κάποιο 
θυρωρείο της Αθήνας. Στιγμές πόνου, που έζησε 
κατά κόρον η ελληνική επαρχία.

Η τύχη τα έφερε έτσι τα πράγματα ώστε τα νη-
σιά της χώρας μας οικονομικά να επιβιώσουν ου-
σιαστικά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα από 
τον τουρισμό. Οι ανάγκες των πολιτών στις αστι-
κές περιοχές δημιούργησαν το τουριστικό ρεύμα. 
Οι Κυκλάδες είχαν την τύχη λόγω των ήπιων γε-
ωγραφικών μορφών των νησιών και λόγω της 
εγγύτητας με τον Πειραιά να πάρουν ένα μεγάλο 
κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Το θέμα τη 
δεκαετία του ’80 άρχισε να γυρνάει ανάποδα και 
έτσι στα νησιά κατέφτασαν και πολλοί εσωτερικοί 
μετανάστες. Άλλοι για να στήσουν επιχειρήσεις και 
άλλοι για να εργαστούν σ’ αυτές.

Το τι σημαίνει βέβαια να ζεις σε νησί 12 μήνες 
τον χρόνο είναι μία άλλη ιστορία και το πώς πρέπει 
να πορευτείς σε αυτά. Αυτό πάντως που περιμέ-
νουν όλοι είναι το καλοκαίρι για να δουλέψουν.

Εδώ λοιπόν αρχίζει μία άλλη ιστορία, αφού το 
καλοκαίρι μαζί με τους τουρίστες καταφτάνουν 
και οι παριανοί του 15Αύγουστου. Αυτή η ιδιαίτε-
ρη φυλή… έχει άποψη για τα πάντα. Από το πώς 
θα ζήσουμε όλοι οι υπόλοιποι εδώ, μέχρι ότι τους 
ενοχλεί η μουσική στην καφετέρια και κάνουν κα-
ταγγελία… Η άλλη φυλή είναι η φυλή των «Βρυ-
ξελιωτών»… Ναι, αυτοί οι δήθεν σπουδαγμένοι 
που μιλούν με «προφορά» γαλλική ή αγγλική και 
τους πειράζουν από τα κατσικάκια που βόσκουν 
και κάνουν τα κακάκια τους όπου βρουν, έως το 
νέο αεροδρόμιο, που προσπάθησαν επί καιρώ να 
το μπλοκάρουν…

Επειδή λοιπόν είδα νέες αναρτήσεις πάλι σε σε-
λίδες, όπως του κ. Γιώργου Βλαντά, που «αιτιά-
ζει»… το γεγονός της καταστροφής που θα φέρει η 
επέκταση του νέου αεροδρομίου και το ότι τα χρή-
ματα θα πηγαίνουν στους ξένους… καλό θα ήταν 
κάποιοι να «συμμαζευτούν», γιατί εμείς οι μόνιμοι 
κάτοικοι δε θα παίξουμε με τη ζωή μας. Αυτά και 
θα επανέλθουμε…
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Σχετικά με την 
καταγγελία 
της Σοφίας 
Μπεκατώρου

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει τη συ-
μπαράστασή της σε ένα ακόμα θύμα σεξουαλικής βίας 
και κακοποίησης, τη Σοφία Μπεκατώρου, που κατήγ-
γειλε ότι βιάστηκε από παράγοντα της Ελληνικής Ιστι-
οπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) όταν ήταν μόλις 21 ετών. 
Η δημοσιοποίηση από την ίδια την Ολυμπιονίκη του 
γεγονότος αυτού 22 χρόνια μετά, φέρνει στην επιφά-
νεια τις κάθε είδους πιέσεις και τους εκβιασμούς που 
δέχονται αθλήτριες, όπως και αθλητές, ενώ τα όνει-
ρά τους συνθλίβονται κάτω από τις μυλόπετρες της 
εμπορευματοποίησης του αθλητισμού και του πρωτα-
θλητισμού. 

Ταυτόχρονα η ΟΓΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της σε 
όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου που έχουν 
υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση, βία και κακοποίηση στους χώρους δουλειάς, στους 
χώρους όπου ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, αθλού-
νται. 

Η καταγγελία της Σ. Μπεκατώρου άνοιξε τον Ασκό 
του Αιόλου για ένα υποκριτικό κρεσέντο από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης και των κομμάτων που βαδίζουν 
στα χνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήθεν «στήρι-
ξη των γυναικών» προκειμένου «να σπάσουν τη σιωπή 
τους και να μιλήσουν». 

Πίσω από τα κροκοδείλια δάκρυα τους κρύβεται η 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες. 
Κρύβονται οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
τις υποχρεώνουν να μη μιλήσουν. Γιατί βιώνουν είτε 
την εργοδοτική τρομοκρατία και την απειλή της ανερ-
γίας, είτε τους εκβιασμούς των μεγαλοπαραγόντων 
του αθλητισμού, είτε τις πιέσεις του πανεπιστημιακού 
κατεστημένου. Κρύβεται η πραγματικότητα της εμπο-
ρευματοποίησης, του ανταγωνισμού που αποθεώνει 
την ατομικότητα έναντι της συλλογικότητας. 

Σ’ αυτές τις συνθήκες οι γυναίκες αναγκάζονται να 
μένουν σιωπηλές, να ψάχνουν για ατομική αντιμετώ-
πιση κι ενός τέτοιου προβλήματος.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες 
να προβληματιστούν:

Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που οφείλο-
νται μόνο σε κάποια προβληματική προσωπικότητα;

Πως καθορίζεται η εξέλιξη στην προκειμένη περί-
πτωση αθλητριών και αθλητών, σε άλλες περιπτώσεις 
σπουδαστριών και σπουδαστών, όπως και η επιστη-
μονική, καλλιτεχνική, γενικά η εργασιακή τους πορεία;

Σε τέτοια και άλλα κοινωνικά φαινόμενα υπάρχει 
μόνο ο δρόμος της ατομικής σιωπής ή καταγγελίας ή 
αυτός μπορεί να ενταχθεί στο δρόμο της συλλογικής 
διεκδίκησης;

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) θα συνεχί-
ζει αταλάντευτα τον συλλογικό αγώνα ενάντια σε κάθε 
μορφής βία κατά των γυναικών που εντείνει την ανι-
σοτιμία τους και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών τους. 

         
18.1.2021

Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Η δύναμη των γυναικών 
κρύβεται στη συλλογική 
δράση και τον αγώνα

Οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας τις τελευταίες ημέρες έρχονται, για άλλη 
μια φορά, να φωτίσουν πλευρές της κακοποίησης 
των γυναικών. Τελικά όμως φτάνει μόνο αυτό για 
να αντιμετωπιστεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα; Με 
την ατομικότητα αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα 
πρόβλημα που έχει βαθιές κοινωνικό-οικονομικές 
ρίζες με διάφορες εκφάνσεις; Ερωτήματα εύλο-
γα, που είναι θέμα ατέλειωτων συζητήσεων και 
προβληματισμού μεταξύ γυναικών εδώ και μέρες. 

Η αλήθεια είναι ότι προφανώς φωτίζεται το 
δένδρο για λίγο αλλά χάνουμε το δάσος όταν 
μένουμε στις ατομικές καταγγελίες και την κου-
βέντα γύρω από αυτές χωρίς να προχωράμε πιο 
βαθιά. Έτσι, το θέμα της βίας κατά των γυναικών 
καταλήγει να γίνεται πρώτη είδηση για κάποιες 
μέρες χωρίς όμως να μπαίνουμε στη ουσία της 
συζήτησης, δηλαδή την αποκάλυψη των κοινω-
νικών και οικονομικών αιτιών που εκκολάπτουν 
την πολύμορφη βία σε βάρος των γυναικών, ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα. Η αποκάλυψη των 
αιτιών θα δείξει το δρόμο που θα οδηγήσει στην εξάλειψη. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από συζήτηση, για 
την ανάδειξη των πλευρών βίας σε κάθε χώρο και με δράση από τους συλλόγους, σωματεία, μαζικούς 
φορείς κλπ. Ήδη οι δράσεις καταδίκης πρόσφατων περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και έκφρασης 
αλληλεγγύης έχουν ξεκινήσει όπως και οι συζητήσεις γύρω από την προτροπή … «σπάσε τη σιωπή».

Ναι να «ανοίξουν στόματα», ναι «να σπάσει η σιωπή», αυτές οι προτροπές ωστόσο θα πρέπει να συνο-
δεύονται  με τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και προστασίας ώστε μια γυναίκα να τολμήσει να αναμετρηθεί 
με την πραγματικότητα που βιώνει. Ποιος θέλει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το θέμα της βίας κατά των 
γυναικών από όλους αυτούς που τις τελευταίες μέρες κάνουν τις αυστηρές δηλώσεις «συμπαράστασης», 
ενώ είχαν ή έχουν δυνατότητα νομοθέτησης απαραίτητων μέτρων προστασίας; Πώς δηλαδή θα ανοίξουν 
τα στόματα όταν με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, απαλείφθηκε ακόμα και η κατώτατη ποινή για τη σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένης 
από τον εργοδότη; Πού λοιπόν θα στηριχθεί, πού θα «ακουμπήσει» η γυναίκα του μεροκάματου, αυτή που 
στηρίζει την οικογένεια με το μισθό της όταν απειλείτεαι με απόλυση εάν ανοίξει το στόμα της; Πώς θα 
μιλήσει η αθλήτρια όταν οι μεγαλοπαράγοντες ασκούν εξουσία με χτυπήματα κάτω από τη μέση, απειλές 
και εκβιασμούς; Πώς θα μιλήσει η φοιτήτρια όταν απειλείται να μείνει αιώνια φοιτήτρια και δέχεται εκφο-
βισμούς; 

Μόνη η κάθε γυναίκα μπορεί να αντισταθεί και να δράσει το ίδιο αποτελεσματικά όσο πολλές μαζί ή κα-
λύτερα όλες μαζί; Η δύναμη των γυναικών κρύβεται στη συλλογική δράση και τον αγώνα. Με 
αυτό τον τρόπο, μέχρι τώρα έχουμε τις όποιες θεσμοθετημένες κατακτήσεις, μόνο συλλογικά μπορούμε να 
αγωνιστούμε αποτελεσματικά ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Ο δρόμος της δράσης και του αγώνα θα βάλει 
φραγμό στην ανισοτιμία, στις κάθε είδους πιέσεις, στους εκβιασμούς, στις παρενοχλήσεις και κάθε είδους 
κακοποιήσεις σε όποιο χώρο και εάν εκδηλώνονται από όπου και εάν προέρχονται.

Ε.Κ.

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΓΕ)
Οµάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου (Μέλος ΟΓΕ)

Καταγγελία
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021 κα-

ταγγελία για συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Νάουσας.
Η καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας της 

8ης Ιανουαρίου 2021 κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση του 4ου θέματος: 
«Πρόταση για διαμόρφωση χώρου στο Νέο Λιμάνι», πολίτης, φωνάζοντας και 
βωμολοχώντας, προσπάθησε να επηρεάσει την απόφαση του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου, στην οποία ήταν αντίθετος.

Παρά τη σύστασή από μέρους μας στον Πρόεδρο της Κοινότητας να επιβάλλει 
την τάξη, καμία παρατήρηση δεν έγινε στον συγκεκριμένο πολίτη.

Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι εποχές που με πιέσεις, βίαιες συμπεριφορές και απειλές, αλλοίωναν απο-
φάσεις έχουν παρέλθει.

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πολίτη, ο οποίος κατ’ επανάληψη πράττει 
αντίστοιχα, όπως επίσης και την ανοχή αυτής της συμπεριφοράς από μέρους του Πρόεδρου της Κοινότητας Νά-
ουσας. Ο Πρόεδρος οφείλει να υπερασπιστεί τις χωρίς προβλήματα συνεδριάσεις του Συμβουλίου και να αντιμε-
τωπίζει αποφασιστικά κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του».
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2ο δημοτικό 
σχολείο, ένα 
μικρό ιστορικό 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας λειτούργησε 
πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1991 και πήρε ΦΕΚ 
ίδρυσης το 1992 (ΦΕΚ 389/ΤΒ’/12-06-92) με πρώτη 
διευθύντρια τη Μαγδαληνή Μπιζά και την επωνυμία 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου.

Το νεόδμητο κτήριο στο οποίο στεγάστηκε αποτε-
λούνταν από εφτά αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο εκ-
παιδευτικών, κυλικείο, και βοηθητικούς χώρους (τουα-
λέτες και αποθήκη).

Με την πρώτη λειτουργία του διαπιστώθηκε ότι οι 
χώροι δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες του. Κατασκευ-
άστηκε μια ξυλοκατασκευή για να χωρίσει ένα μέρος 
του διαδρόμου δημιουργώντας αίθουσα, ενώ και ο 
χώρος του κυλικείου χρησιμοποιήθηκε για διδακτικές 
ανάγκες. Στη συνέχεια στα μέσα της δεκαετίας του 
’90, με πρωτοβουλία και ενέργειες του τότε συλλό-
γου γονέων, προστεθήκαν άλλες δύο αίθουσες εξω-
τερικά, κολλητά με το αρχικό κτήριο. Ήδη το σχολείο 
λειτουργεί ως δεκαθέσιο. Τη σχολική χρονιά 1999-
2000 η πιεστική αύξηση του αριθμού των μαθητών 
υποχρεώνει την τότε δημοτική αρχή να νοικιάσει, ως 
προσωρινή λύση, δύο ημιυπόγειες αίθουσες απέναντι 
από την πρόσοψη του κυρίως κτηρίου και το σχόλιο 
λειτουργεί ως δωδεκαθέσιο. Ο χώρος του κυλικείου 
γίνεται γραφείο διεύθυνσης με τη βοήθεια του Συλλό-
γου Γονέων και της Σχολικής Επιτροπής που τότε είναι 
ανά σχολική μονάδα. Στις μεγάλες βροχές του 2003 
οι αίθουσες πλημυρίζουν, σταματά η χρήση τους και 
δύο τάξεις συνενώνουν τα τμήματά τους, μέχρις ότου 
εγκατασταθούν την άνοιξη του ιδίου έτους στο πίσω 
μέρος του κτηρίου, ως προσωρινή πάλι λύση έκτακτης 
ανάγκης, τρεις προκάτ μεταλλικές αίθουσες με ενέρ-
γειες της τότε δημοτικής αρχής.

Τον Μάιο του 2010 ο σύλλογος γονέων προκειμένου 
να φύγουν οι μαθητές από τις προκάτ αίθουσες, που 
δεν ήταν η κατασκευή τους για μακροχρόνια χρήση κά-
νει αποχή από τα μαθήματα πιέζοντας τον δήμο και την 

περιφέρεια (επαρχείο) για εξεύρεση μόνιμης λύσης. Εν 
τω μεταξύ οι κτηριακές ανάγκες έχουν αυξηθεί, καθώς 
περισσότερες ειδικότητες έχουν προστεθεί και υπάρχει 
ανάγκη για αίθουσα Τμήματος Ένταξης, ΖΕΠ, Πληρο-
φορικής, Εικαστικών κλπ. Τη σχολική χρονιά 2010-11 
κατόπιν των πιέσεων των γονέων, νοικιάζονται τρεις 
εξωτερικές αίθουσες, στο κτήριο που λειτουργούσε η 
ταβέρνα «Απανεμιά», για δώδεκα χρόνια με σκοπό, να 
δοθεί χρόνος να ολοκληρωθεί η επέκταση του σχο-
λείου στον χώρο του γηπέδου και του παρακείμενου 
χώρου πάρκινγκ. Το σχολείο υποβαθμίζεται υποχρεω-
τικά σε λειτουργικά εντεκαθέσιο με τη συνένωση δύο 
τμημάτων, καθώς πλέον δεν επαρκούν οι αίθουσες. 
Συνεχίζει βοηθητικά η χρήση των προκάτ αιθουσών 
για τμήματα ΖΕΠ, ενισχυτικής διδασκαλίας κλπ..Το 
έργο της επέκτασης, όπως φαίνεται από τα έγγραφα 
που διαθέτουμε, το αναλαμβάνει η Εγνατία ΑΕ με την 
Αιγαίο ΑΕ προκειμένου να προχωρήσουν στον σχεδι-
ασμό.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ζητείται από το σύλλο-
γο διδασκόντων να προσδιορίσει τις κτηριακές του 
ανάγκες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδια-
σμού σχολικών κτηρίων που μας επιδόθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου. Σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Γονέων, την ορισμένη επιτροπή από 
τον σύλλογο διδασκόντων και μηχανικούς της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίοι παρουσίασαν ένα 
αρχικό σχέδιο γίνεται συζήτηση και σχετικές προτάσεις 
πάνω στο συγκεκριμένο σχέδιο. Δύο χρόνια αργότερα 
διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σχέ-
διο γιατί προσκρούει στους επιτρεπόμενους όρους 
δόμησης (υπάρχει η σχετική αλληλογραφία), καθώς το 
2ο Δημοτικό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως (!) και 
απαιτείται η παρέκκλιση των όρων δόμησης. Σε αυτό 
το πλαίσιο και σε έναν χαρτοπόλεμο αλληλογραφίας 
κινούνταν η περιπέτεια της επέκτασης μέχρι σήμερα 
χωρίς να έχουν αλλάξει ούτε οι όροι δόμησης, ούτε το 
σχέδιο επέκτασης.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης /12/2019 που 
προκλήθηκε από τη αντιπολίτευση αποφασίστηκε να 
προχωρήσει ο Δήμος στην ανάθεση νέας μελέτης σε 
ιδιώτες.

Είμαστε σε αναμονή και εγρήγορση.
Παλασία Γεωργιάδου 

Διευθύντρια 2ου δημ. σχολείου Παροικιάς

Πρόβλημα 
με τους 
εμβολιασμούς

Οι εμβολιασμοί των πολιτών στις Κυκλάδες για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού εμφανίζουν προβλήματα 
και κανείς από την πολιτεία δεν είναι σε θέση ακόμα να 
εξηγήσει πώς θα γίνουν αυτοί.

Ο ιατρικός σύλλογος Κυκλάδων σε επιστολή 
που δημοσιοποίησε προς τους πολίτες των νησιών μας 
σημειώνει:

«Προσπαθούμε εδώ και μέρες με παρεμβάσεις μέσω 
επιστολών να ευαισθητοποιήσουμε τους υπευθύνους 
για την κατάσταση στο πρόγραμμα του εμβολισμού 
στις Κυκλάδες.

Τα εμβολιαστικά κέντρα των νησιών μας δεν είναι 
ακόμη έτοιμα να δεχτούν τους προγραμματισμένους 
εμβολιασμούς και τα νησιά μας παραμένουν εκτός του 
προγράμματος εμβολιασμού. Οι ηλικιωμένοι συμπο-
λίτες, με χρόνιες παθήσεις και αρκετοί με αδυναμία 
μετακίνησης, καλούνται να απομακρυνθούν από τις 
εστίες τους και να επωμιστούν το κόστος της μετακί-
νησης τους, σε προορισμούς που δεν έχουν δυνατό-
τητα ούτε καν της αυθημερόν επιστροφής στον τόπο 
τους και στο νησί τους με ότι συνεπάγεται αυτό.

Το υγειονομικό προσωπικό των δημοσίων δομών 
Π.Φ.Υ., λόγω της αδυναμίας των εμβολιαστικών κέ-
ντρων, καλούνται να ταξιδέψουν στα απομακρυσμένα 
νησιά που διαθέτουν εμβολιαστικά κέντρα σε ετοιμό-
τητα προκειμένου να εμβολιαστούν, αφήνοντας τις 
ήδη υποστελεχωμένες δομές ακόμα πιο αδύναμες 
εν μέσω πανδημίας. Οι ιδιώτες ιατροί δεν μπορούν 
να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν, καθώς 
το σύστημα δεν τους συμπεριλαμβάνει στις ομάδες 
εμβολιασμού. Ακόμα και όταν αυτοί καταφέρουν να 
κλείσουν το ραντεβού, θα πρέπει να μεταβούν σε κά-
ποιο άλλο νησί καθώς όπως σας αναφέραμε τα εμβο-
λιαστικά κέντρα δεν λειτουργούν.

Εν μέσω πανδημίας και διανύοντας την δύσκολή 
για τις Κυκλάδες χειμερινή περίοδο, ζητούμε σε κάθε 

τόνο και προς κάθε κατεύθυνση να θωρακιστούν οι 
Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες μας που για ακόμα μια φορά 
«πληρώνουν» την νησιωτικότητα».

Ερώτηση στη Βουλή

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρ-
μαλένιος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, με 
θέμα τις αρρυθμίες που παρατηρούνται στο σύστημα 
εμβολιασμού στα νησιά των Κυκλάδων.

Στην ερώτηση ο κ. Συρμαλένιος αφού εξηγεί τα έως 
τώρα δεδομένα σημειώνει: «[…] Σύμφωνα με τα πα-
ραπάνω, αποδεικνύεται ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες που 
επιβάλει η ίδια η γεωγραφική πραγματικότητα των 
νησιών δε λαμβάνονται υπόψη, όπως επίσης, δε λαμ-
βάνονται υπόψη οι υγειονομικοί κίνδυνοι που ελλο-
χεύουν, η οικονομική επιβάρυνση για τους μετακινού-
μενους κατοίκους των νησιών καθώς και το έλλειμμα 
ενδο-κυκλαδικής συγκοινωνιακής σύνδεσης».

Ο βουλευτής Κυκλάδων ζητά από τον υπουργό Υγεί-
ας να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1. Έχει καταρτίσει το υπουργείο Υγείας επιχειρησια-
κό σχέδιο για την ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση των 
κατοίκων των Κυκλάδων καθώς και συνολικά των νη-
σιωτών στον εμβολιασμό;

2. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία 
κινητών εμβολιαστικών ομάδων οι οποίες θα μπορούν 
γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικά να διενερ-
γήσουν εμβολιασμούς στις νησιωτικές κοινότητες;

Δωρεά στο 
2ο δημοτικό 
σχολείο 
Παροικιάς

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς 
αποφάσισε τα χρήματα που δε διατέθηκαν σε εκδη-
λώσεις λόγω covid 19, να διατεθούν σε σχολικές μο-
νάδες.

Η πρόεδρος της κοινότητας, Μαργαρίτα Αργουδέλη 
σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ παρέδωσε στο σχολείο 
έναν καινούργιο Η/Υ με την οθόνη του και με αυθεντικό 
λειτουργικό σύστημα για το γραφείο των εκπαιδευτι-
κών. 



Δεν έχεις eshop;

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

Εκµεταλλεύσου τη δράση «e-λιανικό»
η οποία έχει στόχο την επιχορήγηση ΜµΕ επιχειρήσεων

για την δηµιουργία ή την αναβάθµιση e-shop.

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα!


