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Εμβολιασμοί
Από την Πέμπτη 28/1/2021, ξεκίνησε η διαδικασία 

εμβολιασμού του πληθυσμού της Πάρου για τον ιό 
SARS-CoV-2. Οι πολίτες καλούνται να επισκέπτονται 
τακτικά την σελίδα emvolio.gov.gr/ όπου συμπληρώ-
νοντας το ΑΜΚΑ τους και το επώνυμό τους θα δια-
πιστώνουν εάν βρίσκονται στην πληθυσμιακή ομάδα 
που εμβολιάζεται την τρέχουσα περίοδο αλλά και θα 
κλείνουν το ραντεβού τους στο ΚΥ Πάρου. Εναλλακτι-
κά ραντεβού κλείνεται και σε φαρμακείο ή ΚΕΠ. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο εμβολιασμός για τον κο-
ρωνοϊό είναι εφικτός αποκλειστικά μέσω ψηφιακού 
ραντεβού. Οι πολίτες κατά το ραντεβού τους πρέπει:

1. Να διαθέτουν τον QR code ή τον μοναδικό αριθμό 
ραντεβού κατά την επίσκεψή τους στο ΚΥ (πχ εκτυπώ-
νοντάς τον ή σε ηλεκτρονική μορφή)

2. Να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Δι-
αβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων τους

3. Να γνωρίζουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ρα-
ντεβού τους (εφόσον αυτό χρειαστεί).

4. Να προσέρχονται τουλάχιστον 15’ πριν το ραντε-
βού

5. Μπορούν να τροποποιήσουν ή και να ακυρώσουν 
το ραντεβού τους μέχρι και 72 ώρες πριν τον εμβολια-
σμό. Σημειώνεται πως σε περίπτωση ακύρωσης (μετά 
τις 72 ώρες) ή μη προσέλευσης, οι πολίτες δε θα έχουν 
τη δυνατότητα επαναπρογραμματισμού για τις επόμε-
νες 30 ημέρες.

6. Να ενεργοποιήσουν άμεσα την άυλη συνταγογρά-
φηση, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα και ασφαλέ-
στερα από το ΚΥ Πάρου 

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση από το Κ.Υ. Πάρου ση-
μειώνεται: «Επειδή η προσπάθεια εμβολιασμού ολό-
κληρου του πληθυσμού του νησιού με το υπάρχων 
προσωπικό (μάλιστα σε δύο βάρδιες καθημερινά αλλά 
και Σάββατο), αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
που θα απαιτήσει τιτάνια προσπάθεια από τους εργα-
ζομένους και την διοίκηση, παρακαλούμε θερμά την 
επιείκειά σας και την υπομονή σας για τις πιθανές δυ-
σλειτουργίες που δεν αποκλείεται να εμφανιστούν».

Η ανακοίνωση του δήμου
Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου σημειώνε-

ται ότι: «Μετά από σχετική ενημέρωση από τον Διοι-
κητή της 2ης ΔΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό, ο Δήμος Πάρου 
και η Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ. Πάρου, θέλουμε 
να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού ότι το 
Κέντρο Υγείας έχει οριστεί ως εμβολιαστικό κέντρο 
για τον Covid-19 και οι εμβολιασμοί του γενικού πλη-

θυσμού έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 
28/1/12021 (…)».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης και αφού εξηγού-
νται τα διαδικαστικά για τον εμβολιασμό -που ανα-
γράφουμε παραπάνω- στην ανακοίνωση σημειώνεται:  
«[…] Για τις ανάγκες του εμβολιασμού, το Κ.Υ. Πάρου 
έχει εξασφαλίσει την προμήθεια του απαιτούμενου 
ειδικού εξοπλισμού και το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό έχει πραγματοποιήσει την παρακολούθη-
ση σεμιναρίων εμβολιασμού. Τέλος την περίοδο αυτή 
τα ραντεβού κλείνονται για τις ηλικιακές ομάδες 85+ 
και 80-84 ετών».

Αντίπαρος

Εντός του Φεβρουαρίου πρόκειται να πραγματοποι-
ηθεί ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, όλων των 
κατοίκων των μικρών νησιών σύμφωνα με το σχέδιο 
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το υπό εκπόνηση σχέδιο προβλέπει ότι ο εμβολια-
σμός θα είναι οριζόντιος, για όλο τον μόνιμο πλη-
θυσμό των μικρών νησιών κάτω των 1000 κατοίκων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγελματικής ιδιότητας και 
σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα στην υπόλοιπη 
χώρα.

Κραυγή 
διαμαρτυρίας 
για το Κ.Υ. 
Πάρου

Σε επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, που έστειλε 
ο σύλλογος φίλων στήριξης του Κ.Υ. Πάρου 
και προσυπογράφουν 32 σύλλογοι-φορείς του 
νησιού μας, σημειώνονται οι μεγάλες ελλείψεις που 
υπάρχουν, καθώς και η αδιαφορία που δείχνει η πολι-
τεία για την επίλυση των ζητημάτων.

Σημειώνουμε, ότι, η πληθώρα συλλόγων από την 
Πάρο και την Αντίπαρο που υπογράφουν την επιστο-
λή διαμαρτυρίας αποδεικνύει την οξύτητα των ζητη-
μάτων, που ταλαιπωρούν τους κατοίκους των νησιών 
μας για τα θέματα του τομέα υγείας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Εμείς οι φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου, αλλά 

και ικανός αριθμός, μόνιμων και μη, κατοίκων και επι-
χειρηματιών, έχοντας συνειδητοποιήσει την αναγκαι-
ότητα ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της 
δημόσιας περίθαλψης των νησιών μας, φροντίσαμε 
από τις πρώτες μέρες εμφάνισης του κορωνοϊού, να 

εφοδιάσουμε το Κέντρο Υγείας Πάρου-Αντιπάρου με 
όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας προσωπικού και 
ασθενών (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, φιάλες οξυγό-
νου κ.α.) μεριμνώντας μέχρι και για την αποστολή των 
δειγμάτων (τεστ) στο Ινστιτούτο Παστέρ. Επίσης κα-
λύψαμε πολλές πάγιες ανάγκες του Κέντρου Υγείας.

Με ενέργειες επίσης του Δήμου Πάρου αλλά και 
επιχειρηματία φίλου των νησιών μας, λειτουργεί μο-
ριακός αναλυτής ανίχνευσης του κορωνοϊού και με 
ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν το-
ποθετηθεί κοντέϊνερς υποδοχής ύποπτων περιστατι-
κών με κορωνοϊό πριν αυτά εισαχθούν στο Κέντρο 
Υγείας.

Παρά τα προαναφερθέντα, που πιστεύουμε στήρι-
ξαν την κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της παν-
δημίας, υπάρχουν ζητήματα που υπερβαίνουν τις 
δικές μας δυνατότητες και αρμοδιότητες, όπως η 
στελέχωση του Κ.Υ με το ιατρικό κυρίως προσωπικό 
που προβλέπεται από τον οργανισμό λειτουργίας του 
Κέντρου μας. Παραμένουν κενές οι οργανικές θέσεις 
των ειδικευμένων γιατρών όπως χειρουργού, γυναι-
κολόγου, μικροβιολόγου, γενικής ιατρικής, ορθοπεδι-
κού και μία θέση χειριστή ακτινολογικού. Επίσης το 
Κ.Υ. έχει άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού, συντήρησης 
και συμπλήρωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
του αλλά και συντήρησης και αναβάθμισης των κτιρι-
ακών υποδομών.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας 
έχουν γίνει ελάχιστα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας 
και εν μέσω επέλασης του δεύτερου κύματος της παν-
δημίας, αλλά και για την μακροπρόθεσμη καλή λει-
τουργία του Κ.Υ. Πάρου Αντιπάρου, που σημειωτέον 
καλύπτει τις ανάγκες 15.000 μόνιμων κατοίκων και 
πολλαπλάσιου αριθμού επισκεπτών κατά την τουρι-
στική περίοδο, ζητάμε την άμεση πρόσληψη ιατρικού 
και βοηθητικού προσωπικού, την κάλυψη των ανα-
γκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τη συντήρηση 
των κτιριακών υποδομών και την εξεύρεση κατάλλη-
λου χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ.

Εκτιμώντας ότι τα αιτήματά μας θα τύχουν άμεσης 
ανταπόκρισης και θα επιλυθούν γρήγορα, αναμένουμε 
τις δικές σας ενέργειες».

Υγεία

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 555

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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

Το κείμενο συνυπογράφουν οι σύλλογοι:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΗΡΕΑΣ», ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ-
ΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΜΠΕΛΑΣ» ΠΑΡΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΡΙΑ», ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ», ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ «ΝΑΪΑΣ», ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Ο.ΠΑ.Σ.), ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ», 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ «ΑΡΗΙΣ», 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Π. ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ «PAWS», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΩΝ – ΑΡΧΙΛΟΧΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ», ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ.
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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας
και οι διαρκείς 
ανάγκες μας 

Η ΟΓΕ έχει αφιερώσει το νέο τεύχος του Δελτίου -που κυκλοφορεί- στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας. «Παλεύουμε για: Δημόσια και Δωρεάν Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας. Κατάργηση κάθε πληρωμής στην Υγεία, στην Πρόνοια, στο Φάρμακο»: 
Το σύνθημα αλλά και το αναλυτικό πλαίσιο διεκδικήσεων του γυναικείου κινήματος 
«φωτίζονται» μέσα από τις σελίδες του σχετικού αφιερώματος.

«H πανδημία με βίαιο τρόπο συνέβαλε να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)», διαπιστώνει η ΟΓΕ ενώ ταυτόχρονα υπο-
γραμμίζεται στην αρθρογραφία του αφιερώματος ότι «Οι ανάγκες του πληθυσμού σε 
υπηρεσίες ΠΦΥ είναι διαρκείς και δεν παύουν, ούτε μειώνονται εν μέσω πανδημίας, 
αντιθέτως αυξάνονται κατακόρυφα». Στον αντίποδα της σημερινής άθλιας κατάστα-
σης βρίσκονται οι διεκδικήσεις για πρόληψη, αποκατάσταση, θεραπεία, προαγωγή 
της υγείας, για την παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων με τη «Νοσηλεία και 
Βοήθεια στο Σπίτι», την επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού. Διάφορες πλευ-
ρές της μεγάλης σημασίας των υπηρεσιών ΠΦΥ για τις γυναίκες αναπτύσσονται με 
τη βοήθεια επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων (γυναικολόγων, παιδιάτρων, οδοντιά-
τρων, ψυχιάτρων, φυσικοθεραπευτών, βιοπαθολόγων), που εμπλουτίζουν με άρθρα 
τους το αφιέρωμα. 

Πλούσια και ενδιαφέρουσα και η υπόλοιπη θεματολογία του τεύχους με αναφορά 
μεταξύ άλλων στην επίθεση σε εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Το Δελτίο ενημερώνει για το νομοσχέδιο που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση για να 
«ξηλώσει» το 8ωρο και την κυριακάτικη αργία, συμπληρώνοντας τον εργασιακό 
μεσαίωνα με ρυθμίσεις για τη «συμφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και οι σελίδες του Δελτίου που αναφέρονται στις αλ-
λαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση σε άρθρα του Οικογενειακού Δικαί-
ου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για άρθρα που έχουν να κάνουν με τη γονική μέριμνα 
και την επιμέλεια των παιδιών σε περίπτωση διάλυσης του γάμου των γονιών τους. 

Πίσω από τις επικλή-
σεις στην «ισότητα» των 
γονέων γίνεται προσπά-
θεια να κρυφτεί η ανισό-
τητα που υπάρχει στην 
πραγματική ζωή, αλλά 
και η παρωχημένη άπο-
ψη και πολιτική πρακτι-
κή ότι η ανατροφή και η 
«ρύθμιση» των σχέσεων 
με τα παιδιά, όπου η τε-
λευταία απαιτείται, είναι 
ατομική ευθύνη των γο-
νιών, χωρίς καμία κρατι-
κή στήριξη.

Η Ομάδα Γυναικών 
Πάρου-Αντιπάρου 
(μέλος της ΟΓΕ) με 
αφορμή και τη διάθε-
ση του δελτίου, απευ-
θύνεται στις εργαζό-
μενες γυναίκες, τις 
άνεργες, τις νέες μη-
τέρες, στις συνταξι-
ούχες που θέλουν να 
συζητήσουν για όλα 
τα παραπάνω, για τις 
αιτίες των καθημερι-
νών συνθηκών που 
μετατρέπουν τη κα-
θημερινότητα μας σε 
«ζωή λάστιχο» και να ενημερωθούν για τις θέσεις του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος.

Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου (μέλος της ΟΓΕ)
omadaginaikonparou@gmail.com

Τηλ επικ. 6977997925
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Περί όπλων!
Ανακοινώνεται ότι, λόγω τροποποίησης του νόμου 

2168/1993 «περί όπλων», μετά την έκδοση του νό-
μου 4678/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
Υπουργικών Αποφάσεων, με τις διατάξεις των οποίων 
επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο 
για τα θέματα όπλων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, επικοινωνώντας με 
τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου δια-
μονής τους.

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται ότι, οι κάτοχοι 
όπλων για θήρα, που δε φέρουν την προβλεπόμενη 
σήμανση, είτε έχουν άδεια είτε όχι, θα πρέπει μέχρι 
και την 9/11/2022 με προσωπική τους ευθύνη να 
ενδιαφερθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σήμανσης των όπλων τους, επικοινωνώντας έγκαιρα 
με το Αστυνομικό Τμήμα, του τόπου κατοικίας τους, 
ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τη 
σχετική διαδικασία. Επισημαίνεται ότι με την ως άνω 
διαδικασία σήμανσης επιλύεται το πρόβλημα πώλη-
σης, μεταβίβασης, εξαγωγής, κληρονομιάς που είχαν 
οι κάτοχοι όπλων θήρας άνευ της προβλεπόμενης σή-
μανσης

Τέλος, όσοι κάτοχοι τέτοιων όπλων δεν προ-
βούν στη σήμανσή τους μέχρι την 9/11/2022, 
τα όπλα τους θα αφαιρούνται ή θα κατάσχονται ανά-
λογα την περίπτωση από τις αρμόδιες αστυνομικές 
Υπηρεσίες.

«Ο δρόμος είχε 
την δική του 
ιστορία»

Φίλες και φίλοι με αφορμή ένα ατύχημα που είχα με 
το αυτοκίνητό μου πέφτοντας σε λακκούβα στο δρόμο, 
αποφάσισα να δημοσιοποιήσω το θέμα όχι μόνο για να 
εκφράσω το παράπονό μου αλλά και να καταγγείλω το 
γεγονός ως απαράδεκτο.

Για το αν ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στην αρμοδι-
ότητα του δήμου ή της περιφέρειας δεν με ενδιαφέρει 
καθόλου. Η Πάρος είναι μια και οι δρόμοι ανήκουν σε 
όλους. Για το αν δημιουργούνται συνέχεια λακκούβες 
είτε από καιρικά φαινόμενα είτε από συνεργεία ΟΤΕ, 
ΔΕΥΑΠ, ΔΗΜΟ ή από ιδιώτες το ξέρουμε καθώς και 
ότι τις κλείνουν όπως-όπως επίσης το ξέρουμε. Το ότι 
γίνονται έργα είτε από δήμο είτε από Περιφέρεια ή 
από ΔΕΥΑΠ ή άλλη υπηρεσία, το ξέρουμε. Δεν μπορεί 
όμως να μην υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπηρε-
σιών ώστε να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Δεν μπορώ να δεχτώ την δικαιολογία που πάντα 
ακούμε ότι ο τάδε δρόμος δεν ανήκει στον δήμο αλλά 
στην περιφέρεια και το αντίθετο. Η Πάρος είναι ένα 
νησί. Οι περισσότεροι ξέρουμε ότι η Περιφερειακή ενό-
τητα Πάρου δεν έχει τεχνικό προσωπικό αλλά ο δήμος 
έχει. Δεν μπορεί λοιπόν η Περιφέρεια να εφοδιάζει τον 
δήμο με πίσσες και να βγαίνουν σπάνια να βουλώνουν 
καμιά τρύπα ή να περιμένουν τις παραμονές των εκλο-
γών να το πράξουν. Κι αυτό το λέω γιατί όπως ίσως 
θυμάστε όλοι ένα μήνα πριν τις προηγούμενες εκλογές 
κάθε μέρα βλέπαμε τα φορτηγάκια του δήμου με τους 
εργάτες να μην έχουν αφήσει λακκούβα για λακκούβα, 
που να μην κλείσουν. Γιατί να μην γίνεται αυτό συνε-
χώς. 

Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να γράψω είναι η ασυ-
δοσία κάποιων πολιτών και η αδιαφορία των υπευ-
θύνων. Δεν μπορεί ας πούμε να βγάζει ο τάδε κύριος 
στον δρόμο ένα λάστιχο ή μια σωλήνα πλυντηρίου και 
να πετάει τα νερά για να μην γεμίζει ο βόθρος του, ξέ-
ροντας ότι έτσι καταστρέφεται ο δρόμος και όχι μόνο 
αδιαφορεί ο ίδιος αλλά και οι υπεύθυνοι δεν του κά-
νουν ούτε παρατήρηση, που κανονικά θα έπρεπε να 
του κόψουν πρόστιμο και να τον βάλουν να επισκευά-
σει μόνος του τον δρόμο. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Κυρίες και κύριοι του δήμου και της Περιφέρειας 
συνεργαστείτε για να κάνετε αυτό που πρέπει. Αυτή η 
κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να κατα-
λάβετε ότι αρκετά πληρώνουμε όλοι στον δήμο και στο 
κράτος και δεν μπορούμε να πληρώνουμε επιπλέον για 
ζημιές που παθαίνουμε από την δική σας αμέλεια και 
ανευθυνότητα. Οι υλικές ζημιές φτιάχνονται με κόστος 
βέβαια, αλλά αν σκοτωθεί κάποιος τότε τι θα κάνετε; 
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη τότε; Μπορεί να μου 
απαντήσει κάποιος;

Ελπίζω αυτά τα λίγα απλά λόγια να σας αφυπνίσουν 
και να λάβετε σοβαρά υπόψη να κάνετε κάτι πριν είναι 
πολύ αργά!

Σκανδάλη Μαρία

Αντίπαρος: 
Δίκτυο 
ύδρευσης

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του δήμου Αντιπάρου για 
το έργο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικι-
σμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», προέβησαν ο 
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος και ο 
δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστ. Φαρούπος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η άσκηση της αρ-
μοδιότητας υλοποίησης του έργου ύδρευσης από την 
Περιφέρεια λόγω τεχνικής επάρκειας, για λογαριασμό 
του δήμου Αντιπάρου, που είναι ο κύριος του έργου. 

Το έργο, που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης του οικισμού, αφορά στην κατασκευή νέου 
υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνο-
λικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από 
την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και 
καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική 
δόμηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή απο-
θήκευσης ύδατος του οικισμού, τις αντλίες και τους 
καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις προς τη 
δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις δι-
άφορες γεωγραφικές ενότητες και τις πιεζομετρικές 
ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, 
καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των 
δρόμων που έχει σημειωθεί οικιστική ανάπτυξη. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 975.000 
ευρώ, από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό-
τητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. 
«Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοτικά 
Οστεοφυλάκια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου, κα-
λούνται οι οικείοι συγγενείς των θανόντων (τα οστά 
των οποίων φυλάσσονται στα οστεοφυλάκια του δή-
μου Πάρου), όπως προσέλθουν εντός εξαμήνου, ήτοι 
έως την 20η Ιουλίου 2021, στο αρμόδιο Γραφείο 
Κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου (τηλ. 2284360176 
κ. Αικατερίνη Βαζαίου), για τη διευθέτηση τελών οστε-
οφύλαξης παρελθόντων ετών και για να δηλώσουν τη 
βούλησή τους για τη συνέχιση της φύλαξης των οστών.

Στην ανακοίνωση του δήμου σημειώνεται επίσης: 
«Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και σε 
εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου, (απόφαση Δ.Σ. 
Πάρου 281/2012, ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΞΓ-Η36), για τα κυτία 
αγνώστων ενδιαφερομένων και για όσα δεν έχουν κα-
ταβληθεί τα τέλη φύλαξης για τρία (3) συνεχή έτη, τα 
οστά δεν θα φυλάσσονται πλέον στα Δημοτικά Οστε-
οφυλάκια και θα μεταφέρονται στο χωνευτήριο».

Περιφερειακός 
Παροικιάς

Ξεκίνησαν τα έργα στον περιφερειακό δρόμο Παροι-
κιάς για τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού Αγ. Υπακο-
ής με το δίκτυο αφαλάτωσης.

Το έργο, που ξεκίνησε στις 23/1 (εργασίες εκσκαφής 
επί του οδοστρώματος), αφορά το τμήμα από το ύψος 
των σχολείων στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων κάτω των δύο 
(2) τόνων, που σκοπεύουν να κινηθούν προς τη δυ-
τική έξοδο της Παροικιάς (Πούντα, Αλυκή, Αγκαιριά, 
Αεροδρόμιο κτλ), να επιλέγουν την διέλευση από τον 
παραλιακό δρόμο, προς αποφυγή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης.

Επίσης, καλούνται όσοι διέρχονται από το σημείο του 
εργοταξίου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προς 
αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τοπικές ειδήσεις

Ερώτηση ΚΚΕ  
για τα ΕΛΤΑ 
Πάρου

Με έναν ταχυδρόμο θα μείνουν τα νησιά από 1η Φε-
βρουαρίου, καθώς οι ταχυδρομικοί ομιλούν για πλήρες 
«ξήλωμα» της υπηρεσίας διανομής.

Για το θέμα υπάρχουν ήδη διαμαρτυρίες από τους 
νησιωτικούς και όχι μόνο δήμους, μέσω της ΚΕΔΕ. Από 
1η Φεβρουαρίου θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα δι-
ανομής αλληλογραφίας και ο αριθμός των διανομέων 
θα μειωθεί κατά περίπου 450 αφού δε θα ανανεωθούν 
οι συμβάσεις του μη μόνιμου προσωπικού. Το σχέδιο 
μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει επίσης και 
το σταδιακό κλείσιμο περίπου 220 ταχυδρομικών κα-
ταστημάτων από το σύνολο των 670 και την αντικα-
τάστασή τους από πρακτορεία.

Η ερώτηση 

Με ερώτηση των βουλευτών 
(Κομνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου 
Διαμάντω, Συντυχάκης Μανώλης), 
του ΚΚΕ προς τον υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης ρωτούν για 

την υποστελέχωση που έχει οδηγήσει στη διάλυση των 
υπηρεσιών ΕΛΤΑ στην Πάρο.

Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Η Πάρος με τους μόνιμους 15000 κατοίκους και 

εξαπλάσιους την καλοκαιρινή περίοδο, τους τελευταί-
ους μήνες στερείται ουσιαστικά των υπηρεσιών των 
ΕΛΤΑ. Πρέπει να υπολογίσουμε, για να έχουμε ολο-
κληρωμένη εικόνα, ότι η Πάρος τους μισούς μήνες 
του έτους κατοικείται και από πολλαπλάσιο αριθμό 
εποχιακών επαγγελματιών του τουρισμού και κατά 
συνέπεια οι ανάγκες των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ παίρ-
νουν τεράστιες διαστάσεις.

Τα καταστήματα ΕΛΤΑ (Παροικιάς – Νάουσας) μέχρι 
πρότινος εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων 
του νησιού 10 μόνιμοι υπάλληλοι. Σήμερα τα ΕΛΤΑ 
βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας εξυ-
πηρέτησης των αναγκών του λαού της Πάρου γιατί 
υπάρχουν μόνο 3 μόνιμοι υπάλληλοι και δύο υπάλ-
ληλοι που προσλαμβάνονται με μηνιαίες συμβάσεις 
εργασίας μέσω γραφείων ενοικιάσεως εργαζομένων, 
με συνέπεια τόσο να είναι κακοπληρωμένοι, όσο και 
να εναλλάσσονται πολύ συχνά.

Στην Πάρο (όπως σχεδόν σ’ ολόκληρη την επαρχία 
της χώρας μας) δεν υπάρχουν διευθύνσεις και η τα-
ξινόμηση της αλληλογραφίας πριν την διανομή γίνε-
ται αποκλειστικά σε προσωπική βάση, γνωρίζοντας ο 
υπάλληλος – διανομέας τους κατοίκους του νησιού. 
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι στην Παροικία την 
περιοχή της Β’ Αστικού τομέα ο διανομέας εξυπηρε-
τεί πάνω από 2000 αποδέκτες, στην πλειοψηφία τους 
μικρούς επιχειρηματίες ενοικιαζόμενων δωματίων, ξε-
νοδοχείων και καταστημάτων εστίασης. Φυσικά, αυτό 
είναι αδύνατον να γίνει με τους λίγους και ενοικιαζό-
μενους υπαλλήλους και με τη συχνή εναλλαγή τους 
με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται τεράστιος όγκος 
αδιανέμητων επιστολών – δεμάτων. Για να βρούνε 
την αλληλογραφία τους οι κάτοικοι της Πάρου μετά 

πολύ μεγάλη καθυστέρηση είναι υποχρεωμένοι να 
ψάχνουν μόνοι τους στους συσσωρευμένους όγκους 
επιστολών.

Ο κίνδυνος να χαθούν ή να φτάσουν καθυστερημέ-

να στους δικαιούχους λογαριασμοί Ο.Κ.Ω., αλλά και η 
πιθανότητα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα 
από την ουσιαστική κατάργηση του απορρήτου της 
αλληλογραφίας (αφού όλοι ψάχνουν όλους τους φα-
κέλους), είναι πολύ μεγάλος.

Ερωτάται ο κ. υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρ-
νηση προκειμένου να στελεχωθούν πλήρως τα ΕΛΤΑ 
στην Πάρο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του 
λαού του νησιού;».
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Το όνειρο 
που είδε ο 
Χρυσοχοΐδης…

Θα ξεκινήσω το σημερινό μου άρθρο –έχοντας 
επίγνωση του Νόμου και των συνεπειών αυτού- 
γράφοντας ότι τα μεγαλύτερα επαγγελματικά λαμό-
για δεν είναι όπως λένε οι πολιτικοί μηχανικοί και οι 
αρχιτέκτονες, αλλά οι δημοσιογράφοι(!), αν και τώρα 
τελευταία δεχόμαστε έναν «αθέμιτο» ανταγωνισμό 
από τους κρατικούς λειτουργούς…

Φυσικά και όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είναι άτιμοι, 
ούτε αναγκαστικά τις λαμογιές τις κάνουν κατά των 
πολιτών (αυτούς τους θέλουν μαζί τους). Συνήθως 
τα «πουλήματα» των δημοσιογράφων γίνονται κατά 
των πολιτικών, γιατί αυτοί πιστεύουν ότι μπορούν 
να πιάσουν «κότσους» τους δημοσιογράφους. Αυτό 
όμως είναι μία άλλη ιστορία…

Οι δημοσιογράφοι κατά βάση αναδεικνύουν τα 
προβλήματα της κοινωνίας και όχι την αιτία που 
προέρχεται από την πολιτική της εκάστοτε εξουσίας 
(εκεί είναι η λαμογιά τους). Ο πολίτης –σχεδόν από 
την ανακάλυψη της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα 
από τον Γουτεμβέργιο- τον δημοσιογράφο βλέπει 
στήριγμα για την καταγγελία του και μέσω αυτού 
δημοσιοποιεί το πρόβλημα. Είτε το θέλουμε είτε όχι 
ο δημοσιογράφος είναι αυτός που μπαίνει «ασπίδα» 
στην εκάστοτε αυταρχικότητα κάθε κυβέρνησης ή 
Αρχής, όποια κι αν είναι αυτή.

Η σημερινή κυβέρνηση (η πρώτη στην ιστορία της 
χώρας που «έχωσε» τόσο χρήμα διά της πλαγίας 
οδού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), έμαθε καλά 
το παιχνίδι της επικοινωνίας και πορεύεται μ’ αυτό 
από την πρώτη ημέρα. Άλλωστε αυτό το παιχνίδι το 
είχαν ξεκινήσει οι σημερινοί κυβερνητικοί από την 
κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, επί Ρουσσόπουλου… 
Φαίνεται όμως ότι κάποιοι δημοσιογράφοι δεν ευ-
θυγραμμίζονται με την απόλυτη εξουσία του Μητσο-
τάκη και κατά καιρούς στα μη κρατικοδίαιτα Μέσα 
«ξεφεύγουν» ειδήσεις που δε θα έπρεπε, και ιδίως 
αυτές που έχουν να κάνουν με την αυταρχικότητα 
της αστυνομίας κατά των διαδηλωτών. Με κάποιον 
άγραφο Νόμο ο δημοσιογράφος αναδεικνύει πά-
ντα την αυταρχικότητα της αστυνομίας και τάσσεται 
υπέρ του διαδηλωτή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην 
εποχή της πανδημίας και του κλεισίματος στο σπίτι 
των πολιτών, έχουν περάσει πολλές διατάξεις που 
αφορούν τις διαδηλώσεις (βλ.: Νόμο περί υπαίθριων 
συναθροίσεων). Η αυταρχικότητα κτυπάει «κόκκινο» 
πλέον και από την αστυνομία καταγράφονται όλο και 
συχνότερα επιχειρήσεις βίας κατά διαδηλωτών και 
πολιτών, ακόμα και μέσα στο σπίτι τους!

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 3§3 του Σχεδίου Νό-
μου, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ θα 
εγκλωβίζονται στο εξής σε «συγκεκριμένο 
χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάθροι-
σης», με έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. ως 
«σύνδεσμο και δίαυλο επικοινωνίας» (!), με 
στόχο «τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση». 
(Η φαντασία με «τη συνεργασία και την αμοιβαία κα-
τανόηση», μας ξεπερνά!). Το επόμενο κόλπο της κυ-
βέρνησης προφανώς θα είναι το γραφείο του λογο-
κριτή πριν τη δημοσίευση του εκάστοτε ρεπορτάζ… 

Μόνο που… Το «λαμόγιο, ρουφιάνος, δημοσιογρά-
φος», αρχίζει και τα παίρνει στο κρανίο…

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«e-λιανικό» 
Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση 

ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθ-

μιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμέ-

νου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί 

ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας 

και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να απο-

φευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους 

και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δρα-

στηριότητας τους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 

ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Πού απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, 

διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους 

έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. 

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ια-

νουαρίου και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί 

στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 

30 ημέρες. Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα 

Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότη-

σης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί 

με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 

Δράσης.

Τι χρηματοδοτείται

- Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλο-

ξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την 

δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονι-

κού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του 

(πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λει-

τουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη 

μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

- Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη 

δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρο-

νικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar 

code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

- Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης 

και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop 

συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιο-

ληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και 

υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)

- Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 

ασφάλειας.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων 

επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Ερ-
γασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου 
έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δε 

θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Νέο όχημα στη 
ΔΕΥΑΠ

Η ΔΕΥΑ Πάρου παρέλαβε ένα νέο υδροφόρο φορ-
τηγό (Mercedes Arocs), με ανοξείδωτο βυτίο, χωρη-
τικότητας 10 κυβικών. 

Το όχημα διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και πυροσβε-
στικό κανόνι με εμβέλεια τουλάχιστον 35 μέτρα. 

Πέραν της προφανούς χρησιμότητας για την μετα-
φορά νερού όπου απαιτηθεί, θα μπορέσει να βοη-
θήσει τις καθημερινές εργασίες της ΔΕΥΑΠ με πολ-
λούς τρόπους όπως πλύσιμο οδοστρώματος μετά 
από βλάβες ή έργα, συμπύκνωση εδαφών σε εκσκα-
φές και ορύγματα, καθαρισμός φρεατίων, αντλιοστα-
σίων και εγκαταστάσεων, πυρόσβεση, μεταφορά και 
αξιοποίηση  παραγόμενου  νερού  από  τη μονάδα 
3ο-βάθμιας επεξεργασίας προς επανάχρηση.

Ηλεκτρονική 
ταυτότητα 
κτιρίων

Την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτηρίου από την 1η Ιανουαρίου 2021 ανακοίνωσε ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημ. Οι-
κονόμου, με στόχο την καταπολέμηση της αυθαίρετης 
δόμησης και την προστασία της ιδιοκτησίας που πα-
ρέμενε στον «πάγο» από το 2010.

Έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, το νέο σύ-
στημα θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση, ενώ από 
1η Φεβρουαρίου, η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτηρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς 
Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική και θα 
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση. 
Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου είναι η 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρί-
ου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους.

Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:
α) τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα 

οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,
β) τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μετα-

βίβασής τους.



NEWSTHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014
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LOREM IPSUM 

καθηµερινή ενηµέρωση

www.fonitisparou.gr

» νέα  » αγγελίες
» πολιτισµός
» περιβάλλον
» παραπολιτικά
» επιστήµη κ.α.
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Οι εργασίες

Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να εκτελε-
σθούν για το έργο είναι:

• Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής 
επιφάνειας 12.000 τ.μ. περίπου από τα οποία 8.500 
τ.μ. προορίζονται για την εξυπηρέτηση των επιβατών 
και 3.500 τ.μ. για βοηθητικές λειτουργίες. Στο κτίριο 
είναι ενσωματωμένος και ο πύργος ελέγχου του αε-
ροδρομίου, επιφανείας 160 τ.μ.

• Επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απο-
γείωσης κατά 400 μ. περίπου.

• Αύξηση του χώρου στάθμευσης αεροσκα-
φών κατά 4.000 τ.μ. περίπου.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρί-
ου με εργασίες οδοποιίας, πρασίνου και κατα-
σκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων συνολι-
κής ικανότητας στάθμευσης 650 αυτοκινήτων περίπου.

• Κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού κτιρίου 
ολικής επιφανείας 230 τ.μ.

Το νέο αεροδρόμιο του νησιού, παρόλο που τα με-
γέθη του θα είναι πολύ μικρότερα από αεροδρόμια 
άλλων αντίστοιχων νησιών (π.χ. Μυκόνου- Κω, κλπ), 
θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών προς τους 
επιβάτες και θα εξαφανίσει την τριτοκοσμική 
εικόνα που παρουσιάζει η υπάρχουσα υποδομή 
που λειτουργεί σήμερα και δυσφημίζει το νησί της 
Πάρου παγκοσμίως.

Παρέμβαση Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έκανε μία σημαντι-
κή παρέμβαση στη διαβούλευση που εκκίνησε το σω-
ματείο «Φίλοι της Πάρου», για το θέμα της επέκτασης 
του αεροδρομίου.

Η παρέμβαση του κ. Κωβαίου έχει ως εξής:
«Με μεγάλη προσοχή διαβάσαμε τους προβληματι-

σμούς που εκφράζουν οι «Φίλοι της Πάρου» σχετικά 
με τα έργα για την αναβάθμιση και επέκταση του Αε-
ροδρομίου του νησιού μας. Με σεβασμό στις ανησυχί-
ες που εκφράστηκαν, αλλά και προφανή σκεπτικισμό, 
σημειώνουμε τα εξής:

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός παγκοσμίως ότι 
η ανάπτυξη των αερομεταφορών συνεισφέρει θετι-
κά στην τοπική ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής όσο και μετέπειτα της λει-
τουργίας των αερολιμένων και εν γένει με την αύξηση 
της απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα, αύξηση της τοπικής οικονομίας και 
θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς 
αναμένεται να συμβεί και στην τοπική μας οικονομία, 
με προφανή τα οφέλη για τους ντόπιους κατοίκους.

Στα οφέλη αυτά για τους ντόπιους κατοίκους 
συγκαταλέγονται εξάλλου η πρόσβασή τους στην 
ηπειρωτική χώρα και άρα στις νοσηλευτικές μονά-
δες υγείας, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολι-
τιστικά κέντρα, κ.ά., αλλά και η καλύτερη και ευκο-
λότερη τροφοδοσία και το εμπόριο.

Επιπλέον, ένας σύγχρονος αερολιμένας θα αναβαθ-
μίσει την Πάρο ως τουριστικό προορισμό, αφού θα 
παρέχει πλέον μια βελτιωμένη επιβατική εμπειρία. 
Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι και ποιοτικά ο τουρισμός 
στο νησί μας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένος, εφό-
σον οι γρήγορες και άνετες μετακινήσεις αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια με τα οποία οι 

ποιοτικοί ταξιδιώτες επιλέγουν τον προορισμό τους, 
εν αντιθέσει με τα κριτήρια των τουριστών χαμηλού 
προϋπολογισμού.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο άλλω-
στε είναι εξαιρετικά βελτιωμένο πλέον για τις αερομε-
ταφορές, θα είναι μικρότερο σε σχέση με το υπάρχον 
αεροδρόμιο, εφόσον το νέο θα μπορεί να υποδεχτεί 
μεγαλύτερα αεροσκάφη που θα μεταφέρουν περισσό-
τερους επισκέπτες στη θέση περισσότερων αεροσκα-
φών μικρότερης χωρητικότητας. 

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που τέ-
θηκε από τους Φίλους της Πάρου, η μελέτη ΣΒΑΚ 
που εκπονείται λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα τρέχοντα 
αλλά και τα προβλεπόμενα κυκλοφοριακά δεδομένα 
ώστε να εξασφαλισθεί η βιώσιμη κινητικότητα. Και 
παρά τα προβλήματα που πράγματι εμφανίζει το οδι-
κό μας δίκτυο, δεν παύει να θεωρείται και να είναι ένα 
από τα αρτιότερα των Κυκλάδων. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, η δημοτική αρχή συμβουλεύεται τους καθ’ ύλιν 
αρμόδιους επιστήμονες συγκοινωνιολόγους 
ώστε να προχωρήσει άμεσα σε κάθε παρέμβαση που 
θα τεκμηριωθεί ότι θα βελτιώνει την υφιστάμενη κα-
τάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και τη μελλοντική εκτι-
μώμενη ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για τα δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης είναι θεωρούμε αδικαιολόγητες υπό 
το φως των έργων που έχουν γίνει και συνεχίζουν 
να γίνονται διαρκώς από τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου. Περισσότερα 
μπορείτε να βρείτε αν ανατρέξετε στον ιστοχώρο της.

Πρώτο θέμα

Στην τελική ευθεία  
για το νέο αεροδρόμιο 
Δηλώσεις Κωβαίου και Ροκονίδα
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας σε σύντομο χρονικό διάστημα 
αναμένεται η δημοπράτηση κατασκευής του έργου για το αεροδρόμιο Πάρου.
Το έργο έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους εμπλεκό-
μενους φορείς ενώ έχει λάβει και όλες τις αναγκαίες περιβαλλοντικές 
εγκρίσεις, μετά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαβούλευση.
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Θα ήθελα ωστόσο να μείνω λίγο περισσότερο στο 
υπεραπλουστευμένο συμπέρασμα των Φίλων της 
Πάρου ότι η επέκταση του αεροδρομίου θα οδηγήσει 
σε προσέλκυση μαζικού τουρισμού, το οποίο θεωρού-
με ότι δεν υποστηρίζεται επιστημονικά, καθώς στην 
πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. 

Έχοντας μελετήσει ενδελεχώς το θέμα, θα ήθελα 
να εξηγήσω γιατί: ένας προορισμός εμπεριέχει το 
σύνολο των ωφελειών που προσδοκούν ότι θα βι-
ώσουν οι επισκέπτες κατά τη διαμονή τους σε αυτόν. 
Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν απλώς τουριστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά την προσδοκία μιας 
εμπειρίας. Επομένως το κρίσιμο ζητούμενο για κάθε 
προορισμό είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης εμπει-
ριών με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και 
άριστης εξυπηρέτησης, ζητούμενο που εξυπηρετεί 
άριστα το έργο της αναβάθμισης του αεροδρομίου.

Το προφίλ του ταξιδιώτη σε έναν προορισμό καθο-
ρίζεται τόσο από την πρωτογενή προσφορά, δηλαδή 
τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, όσο και 
από τη δευτερογενή τουριστική προσφορά, η οποία 
στο νησί μας δεν περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονά-
δες που να μπορούν να υποδεχτούν μαζικό τουρισμό, 
σαν κι αυτόν που ισχυρίζονται ότι φοβούνται οι «Φί-
λοι της Πάρου». Τέτοιες μονάδες, άλλωστε, δεν προ-
βλέπεται, αλλά και δεν δύνανται να γίνουν, καθώς το 
Γενικό Πολεοδομικό μας Σχέδιο προστατεύει το 
νησί. 

Πέραν του μαζικού τουρισμού, υπάρχουν και άλλες 
κατηγορίες τουρισμού που η Πάρος θα ήθελε και μπο-
ρεί να προσελκύσει, όπως ο εναλλακτικός, ο περι-
ηγητικός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός 
τρίτης ηλικίας και οι ψηφιακοί νομάδες. 

Ως δημοτική αρχή έχουμε επιλέξει να προσδώσουμε 
αειφορικό χαρακτήρα στο νησί μας ως προορισμό, 
και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτό αναγνωρίζεται από 
τους «Φίλους της Πάρου», ακόμα και στην κριτική 
τους, που επιλέγουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλο-
προαίρετη κι έχει ως γνώμονα το καλό του νησιού και 
των κατοίκων της και όχι ίδια συμφέροντα. 

Ο αειφορικός λοιπόν χαρακτήρας μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με εξισορρόπηση ανάμεσα στην 
περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινω-
νική διάσταση του τόπου και στη διαχείριση του 
συνόλου των πόρων κατά τρόπο που να δια-
σφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. 
Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκεται: 

- η βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων και 
η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιο-
ποικιλότητας του νησιού,

- ο σεβασμός της αυθεντικότητας και η διατήρη-
ση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών και 
αξιών, υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής κατανόησης 
και ανοχής, αλλά και

- η εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και βι-
ώσιμης οικονομίας που θα παρέχει πολλαπλασια-
στικά οφέλη, προσελκύοντας ποιοτικές επενδύσεις, 
ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχό-
ληση, παρέχοντας ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Μόνον όταν εξυπηρετούνται και οι τρεις ανω-
τέρω στόχοι μπορούμε να μιλάμε για ισόρροπη 
ανάπτυξη. 

Η φέρουσα ικανότητα του νησιού και η επάρκεια 
των υποδομών του· το υποστηρικτικό και θεσμικό 
πλαίσιο· το κατάλληλο μίγμα και η υψηλή ποιότητα 
των τουριστικών υπηρεσιών· η σταθερή διοίκηση· 
το επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό· αλλά και βεβαίως οι αναγκαίες συνέργειες 
μεταξύ των εμπλεκομένων, μπορούν να στηρίξουν την 
τουριστική ανάπτυξη υπό τις προϋποθέσεις που ανα-
πτύχθηκαν ανωτέρω. 

Στις συνέργειες αυτές ο Δήμος Πάρου συμπεριλαμ-

βάνει και αυτές που αναπτύσσει με σωματεία όπως οι 
«Φίλοι της Πάρου», αρκεί βεβαίως να αποδειχθεί ότι 
εκτός από φίλους της Πάρου, αποτελούν και φίλους 
των Παριανών. Των Παριανών που προσβλέπουν 
στην αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομί-
ου τους. 

Υ.Γ. Διαβάζοντας τα σχόλια των «Φίλων της Πά-
ρου» στο διάλογο που οι ίδιοι εκκίνησαν για τα μέλη 
τους, αλγεινή εντύπωση δημιουργεί η απαίτηση για 
«διενέργεια μελέτης από ξένους για το πώς μπορεί 
να διοικηθεί το νησί». Θα την αφήσουμε ασχολίαστη, 
θεωρούμε ωστόσο την «πρόταση» αυτή ως απολύτως 
δηλωτική προθέσεων από μερίδα ορισμένων, κάθε 
άλλο παρά - «Φίλων» της Πάρου».

Δήλωση Κ. Ροκονίδα
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. 

Ροκονίδας, για τις εξελίξεις στο θέμα του αεροδρομί-
ου, δήλωσε στην εφημερίδα μας:

«Μια υποδομή του νησιού μας με ιστορία σαράντα 
και πλέον ετών στις πλάτες του. Με προσδοκίες, όνει-
ρα, φίλους, εχθρούς, λάθη στο μακρινό και πρόσφατο 
παρελθόν αλλά και τακτικές κινήσεις που κράτησαν 
ζωντανό το στόχο της υλοποίησης. Συμφέροντα να 
προσδοκούν την υλοποίηση του και να επιταχύνουν 
τις εξελίξεις ή από την άλλη να επιδιώκουν την ακύ-
ρωση του, όπως πριν από 22 περίπου χρόνια. 

Διαχρονικά η δική μας θέση ήταν και παρα-
μένει ότι αποτελεί μια υποδομή που βελτιώνει 
τις συνθήκες μετάβασης των κατοίκων από και 
προς την ηπειρωτική χώρα, προσδίδει αίσθη-
μα ασφάλειας και αναβαθμίζει τις δυνατότητες 
πρόσβασης των επισκεπτών του νησιού μας, 
διαμορφώνοντας υπό προϋποθέσεις συνθήκες 
διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

Το νόμισμα βέβαια έχει πάντα δυο όψεις. Ένα αερο-
δρόμιο με δυνατότητες εξυπηρέτησης μεγάλων αερο-
σκαφών και με απ’ ευθείας πτήσεις από το εξωτερικό 
διαμορφώνει και νέα δεδομένα επισκεψιμότητας για 
την Πάρο είτε πρόκειται για επισκέπτες του νησιού 
μας είτε για επισκέπτες γειτονικών νησιών. 

Είναι σίγουρο ότι άλλος θα είναι ο κυκλοφοριακός 
φόρτος του οδικού δικτύου και άλλη η επιβάρυνση 
των υπαρχουσών λιμενικών υποδομών.

Εμείς δεν είμαστε οπαδοί του «άκρατου ενθουσια-
σμού» που διακατέχει τη Δημοτική Αρχή. Θεωρούμε 

ότι οι ευθύνες της είναι μεγάλες με την ακινησία ή 
την καθυστέρηση έργων και υποδομών που θα έπρε-
πε ήδη να είχαν δρομολογηθεί όπως:

- Δεύτερος περιφερειακός Παροικιάς ώστε να πα-
ρακάμπτεται ο οικισμός από τον όγκο των οχημάτων 
που δεν την έχουν σαν προορισμό.

- Επίσπευση κατασκευής Εμπορικού Λιμένα και 
νέου οδικού άξονα μετάβασης σε αυτόν.

- Υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας, ώστε να αναβαθμιστούν οι συνθήκες κυκλο-
φορίας των πεζών και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
κυκλοφορίας οχημάτων στη Παροικιά.

- Βελτίωση υφιστάμενων κόμβων κυκλοφορίας 
(Δρόμος αεροδρομίου με Επαρχιακή οδό Παροικιάς- 
Αλυκής, διασταύρωση Πούντας- Αεροδρομίου).

- Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων ώστε να μπο-
ρεί η Πάρος να ανταποκριθεί και στον διακομιστικό 
της ρόλο προς στα γύρω νησιά και άλλα πολλά.

- Βελτίωση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.

- Αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου απορριμμά-
των.

Ένα βέβαια είναι το σίγουρο. 
Ο κίνδυνος υποβάθμισης του νησιού μας δεν προέρ-

χεται από την ύπαρξη απαραίτητων έργων υποδομής 
αλλά από τις πολιτικές, κεντρικές ή της τοπικής εξου-
σίας, που δίνουν τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής 
ισοπέδωσης και υποβάθμισης στο όνομα του κέρδους 
και της ψηφοθηρικής συναλλαγής, αποτέλεσμα της 
άκρατης εμπορευματοποίησης της γης.

Τόσα χρόνια η Πάρος δεν είχε αλλά και σήμερα δεν 
έχει το αεροδρόμιο του μέλλοντος ή το λιμάνι των 
πολλών διευκολύνσεων.

Αυτό δεν εμπόδισε ούτε στο παρελθόν αλλά ούτε και 
σήμερα να εξαφανίζονται οι αμμοθίνες, να κλείνουν οι 
δίοδοι για τις παραλίες, να μπαζώνονται οι υγροβιό-
τοποι, να κτίζονται «εκτρώματα» που δεν έχουν σχέση 
με την αισθητική των νησιών μας, να κακοποιούνται 
περιοχές φυσικού κάλλους, να μολύνονται οι θάλασ-
σες μας και πάει λέγοντας…

Όλα αυτά συνέβαιναν και συμβαίνουν με την ευλο-
γία και τις νομοθετικές ρυθμίσεις των κυβερνήσεων 
διαχρονικά και τη στήριξη των τοπικών στελεχών που 
πούλαγαν και πουλάνε «προστασία».

Αυτοί είναι οι εχθροί του τόπου μας και αυτούς 
πρέπει να αντιπαλέψουμε».

Πρώτο θέμα
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση της προέ-
δρου της κοινότητας Κώστου. Πως 
εκτιμάτε την πορεία σας σ’ αυτή 
τη θέση τον τελευταίο χρόνο;

Ε.Ρ.: «Ο Κώστος είναι ένα παραδο-
σιακό χωριό και έτσι θέλουμε να παρα-
μείνει. Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει 
αρκετά πράγματα όπως ο εξωραϊσμός 
και η πιστοποίηση των δύο παιδικών 
χαρών του χωριού (στο αλσύλλιο και 
στο σχολείο) καθώς και η έναρξη των 
διαδικασιών κατασκευής γηπέδου πε-
τοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. 
Επίσης, έχουν παραχωρηθεί στην κοι-
νότητα μας από τον δήμο σε συνεργα-
σία με τον δήμαρχο και τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο υπάλληλοι καθαριότητας 
και γραμματειακή υποστήριξη».

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;

Ε.Ρ.: «Στο τοπικό μας συμβούλιο γί-
νεται προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε 
με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα προ-
βλήματα του χωριού μας. Στα περισ-
σότερα θέματα υπάρχει άμεση αντα-
πόκριση από τη δημοτική Αρχή. Όσα 
θέματα εκκρεμούν, έχει δρομολογηθεί 
η αξιολόγηση τους σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που υπάρχουν». 

Ο κανονισμός κοιμητηρίου και 

το θέμα με το οστεοφυλάκιο ήταν 
και αυτό ένα πρόβλημα που συ-
ζητήθηκε και στο συμβούλιο σας. 
Σήμερα ένα χρόνο μετά την εκλο-
γή της νέας διοίκησης σε ποια 
φάση βρίσκεται αυτό το θέμα;

Ε.Ρ.: «Γίνονται αρκετές παρεμβάσεις 
στο κοιμητήριο του Κώστου. Το ζήτημα 
είναι πως το κοιμητήριο του Κώστου 
όπως και όλα τα κοιμητήρια του νησιού 
έχουν κατασκευαστεί με τη συμβολή 
αρκετών συμπολιτών μας, οι οποίοι 
επιθυμούν να πληρώνουν ένα μικρότε-
ρο αντίτιμο για τη φύλαξη των οστών 
των συγγενών τους. 

Θεωρούμε ότι 1,60 ευρώ τον μήνα 
για τη φύλαξη των οστών δεν είναι με-
γάλο ποσό. Τα έσοδα αυτά είναι αντα-
ποδοτικά και χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών 
συντήρησης του χώρου. Η απόδοση 
των τιμών στους νεκρούς μας έχει για 
εμάς πρωταρχικό χαρακτήρα».

Στον Κώστο υπάρχει ανάγκη 
για έργα υποδομής. Αποχέτευση, 
ύδρευση, βατότητα αγροτικών 
δρόμων κλπ. Πως έχετε αντιμετω-
πίσει τα προβλήματα αυτά;

Ε.Ρ.: «Τα έργα υποδομής που είναι 
αναγκαία ώστε να αντιμετωπίσουμε 
επιτυχώς τις προκλήσεις του αύριο, 
όπως η αντικατάσταση εξωτερικού δι-
κτύου ύδρευσης Κώστου – Παροικιάς 
και η δημιουργία αγωγού μεταφοράς 
των λυμάτων των οικισμών Λευκών 
και Κώστου έως το σημείο σύνδεσης 
τους στον υφιστάμενο αγωγό μεταφο-

ράς προς ΕΕΛ Μάρπησσας, έχουν πά-
ρει τα τελευταία χρόνια τον δρόμο της 
υλοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, 
την ΔΕΥΑΠ και τον πρόεδρο της για την 
ωρίμανση των συγκεκριμένων έργων. 
Επιπροσθέτως, όσον αφορά την μετα-
φορά των λυμάτων έχει κατατεθεί από 
την ΔΕΥΑΠ ένας πλήρης φάκελος προς 
ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ελ-
πίζουμε αυτή η προσπάθεια σύντομα να 
ευοδωθεί. 

Τέλος, γίνεται τακτικά συντήρηση 
του αγροτικού δικτύου αλλά λόγω του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν 
μπορούμε να προβούμε σε οριστική 
βελτίωση της βατότητας του μέσω 
ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντόστρω-
σης».

Ένα μεγάλο πρόβλημα με όλη 
την ανατολική ακτογραμμή είναι 
η διάβρωση των ακτών και οι κα-
τακρημνίσεις. Στη κοινότητα σας 
υπάρχει η περιοχή του Άρυακα 
που κινδυνεύουν περιουσίες. Ποια 
είναι η θέση του συμβουλίου σας;

Ε.Ρ.: «Η δημοτική Αρχή είναι ενήμερη 
επί του θέματος και έχουν εκπονηθεί οι 
απαραίτητες μελέτες για το συγκεκρι-
μένο θέμα. Η κοινότητα μας το συμπε-
ριλαμβάνει στις προτάσεις της για το 
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου από τις 
24 Οκτωβρίου 2007, αλλά επειδή ότι 
το έργο είναι επί αιγιαλού οι διαδικα-
σίες είναι χρονοβόρες και απαιτείται 
η λήψη αδειοδότησης από διάφορους 

αρμόδιους φορείς».
Που βρίσκεται η υπόθεση των 

γηπέδων βόλεϊ, μπάσκετ, 5Χ5;
Ε.Ρ.: «Τα γήπεδα καθώς και οι παι-

δικές χαρές είναι έργα απαραίτητα για 
τη στήριξη της νέας γενιάς και την ενί-
σχυση της ψυχαγωγίας και του αθλη-
τισμού. Όσον αφορά την κατασκευή 
των γηπέδων βόλεϊ, μπάσκετ, 5Χ5 που 
αποτελεί ένα αίτημα ετών της Κοινό-
τητας μας βρισκόμαστε στο στάδιο της 
δημοπράτησης του έργου, η οποία θα 
γίνει στις 5 Απριλίου 2021».

Από το Βελέντζιο ίδρυμα υπάρ-
χει ετήσια επιχορήγηση προς την 
κοινότητα του Κώστου και η «υπο-
χρέωση» να τοποθετηθεί μνημείο 
του Φραγκίσκου Βελέντζα. Μπο-
ρείτε να μας ενημερώσετε τι έχει 
γίνει με αυτά τα θέματα; 

Ειρήνη Ρούσσου: «Συνεργασία και θέληση  
για ένα καλύτερο αύριο»

Κοινότητα Κώστου:  
Διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων

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 της προέδρου της κοινότητας Κώστου, Ειρήνης Ρούσσου και των συμβούλων 
της αντιπολίτευσης με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Άγγελου Πιτσικάλη και Γεωργίας Βλάχου.
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Πέρασε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας στη θέση των συμβού-
λων της Λαϊκής Συσπείρωση Πά-
ρου στην κοινότητα Κώστου. Πώς 
εκτιμάτε την πορεία σας σ’ αυτή 
την θέση τον τελευταίο χρόνο; 

«Κατά την προσωπική μας εκτίμηση 
ως σύμβουλοι έχουμε κάνει ότι είναι 
δυνατόν ώστε να επιλυθούν θέματα 
τα οποία απασχολούν την κοινότητα 
μας χρόνια. Από την αρχή της πορείας 
μας επιδιώξαμε να συνεργαστούμε όσο 
το δυνατόν καλύτερα με τα υπόλοιπα 
μέλη του συμβουλίου. Δυστυχώς αυτό 
δεν μπόρεσε να επιτευχτεί στο βαθμό 
που το θέλαμε Και έτσι μοναδικός τρό-
πος επικοινωνίας που είχαμε με τους 
κατοίκους του Κώστου ήταν το δελτίο 
Τύπου που εκδώσαμε στις 24/6/2020 
τονίζοντας τις θέσεις μας στο κοινοτικό 
συμβούλιο τονίζοντας τα προβλήματα 
καθαριότητας του χωριού, τις αποφά-
σεις του συμβουλίου που δεν έφτασαν 
ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και 
η έλλειψη υπαλλήλου στην κοινότητα 
προς εξυπηρέτηση των κατοίκων του 
χωριού, τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα. Με χαρά είδαμε ότι μια από 
τις επισημάνσεις μας υλοποιήθηκε το 
φθινόπωρο έστω και προσωρινά στον 
τομέα της καθαριότητας του χωριού».

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

«Από τις 39 αποφάσεις που έχουμε 
λάβει ως τοπικό συμβούλιο μόνο ένα 
έχει φτάσει προς συζήτηση στο δημο-
τικό συμβούλιο κάτι το οποίο συμβαίνει 
σε όλες τις κοινότητες του νησιού μας 
δίνοντας μας την αίσθηση ότι λειτουρ-
γούμε ως διακοσμητικά στοιχεία».

Ο κανονισμός του κοιμητηρίου 
και το θέμα με το οστεοφυλάκιο 
ήταν και αυτό ένα πρόβλημα που 
συζητήθηκε και στο συμβούλιο 
σας. Σήμερα ένα χρόνο με την 
εκλογή της νέας διοίκησης σε ποια 
φάση βρίσκεται αυτό το θέμα;

«Το συγκεκριμένο θέμα το φέραμε ως 
παράταξη στο πρώτο συμβούλιο του 
νέου σώματος. Ήταν και είναι ένα θέμα 
το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τους 
κατοίκους του Κώστου. Η πρόταση μας 
ήταν πολύ συγκεκριμένη και ήταν να 
γίνει διαγραφή χρεώσεων οστεοφυλα-
κίου από το 2013 έως το 2019 και να 
καθοριστεί ποσό χρέωσης 50 ευρώ για 
κάθε 10 χρόνια, αντί για τα 20 ευρώ 
που ισχύει τώρα σε ετήσια βάση χωρίς 

περαιτέρω χρεώσεις. Αυτή η πρόταση 
είχε ως σκοπό την συνολική τροποποί-
ηση του κανονισμού, για όλο το νησί, 
πάντα με γνώμονα το κοινό καλό και 
συμφέρον. Δυστυχώς μειοψηφήσαμε. 
Ο υφιστάμενος κανονισμός έχει πολ-
λά σημεία τα οποία δε συνάδουν με 
την πραγματικότητα και ιδιοσυγκρα-
σία του νησιού μας. Δεν μπορούμε να 
υιοθετούμε κανονισμό πόλεων, όταν 
τα νεκροταφεία και τα οστεοφυλάκια 
του νησιού μας είναι κατά κύριο λόγω 
φτιαγμένα από δωρεές των κατοίκων 
του. Άρα το θέμα όπως καταλαβαίνετε 
δεν είναι μόνο οικονομικό και διαχειρι-
στικό αλλά κυρίως ηθικό. Άποψη μας 
είναι ότι θα πρέπει η δημοτική Αρχή να 
επανεξετάσει τις θέσεις της».

Στον Κώστο υπάρχει ανάγκη 
για έργα υποδομής. Αποχέτευση, 
ύδρευση, βατότητα αγροτικών 
δρόμων κλπ. Πώς έχετε αντιμετω-
πίσει τα προβλήματα αυτά.

«Τα θέματα υποδομής μας έχουν 
απασχολήσει αρκετές φορές, όπως 
και των αγροτικών δρόμων. Θεωρού-
με ότι γίνεται προσπάθεια από όλους 
για τη βελτίωση τους, αλλά ειδικά στην 
περιοχή του Μαραθίου πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη προσπάθεια. Το πρόβλημα 
όμως δεν είναι τόσο οι αγροτικοί δρόμοι 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά 
και ο κύριος οδικός άξονας από Κώστο 
προς την Παροικιά, ο οποίος εξαιτίας 
ημιτελούς έργου ύδρευσης του δήμου, 
έχει μετατραπεί σε πια επικίνδυνη πα-
γίδα για τους διερχόμενους οδηγούς 
εδώ και δύο χρόνια. Αναγνωρίζουμε 
τις τεχνικές δυσκολίες για την ανάθε-
ση ξανά του έργου. Δεν αναγνωρίζου-
με όμως την αδιαφορία της δημοτικής 
Αρχής στη συντήρηση του δρόμου που 

πρέπει να γίνει άμεσα».
Ένα μεγάλο πρόβλημα με όλη 

της ανατολική ακτογραμμή είναι 
η διάβρωση των ακτών και οι κα-
τακρημνίσεις. Στη κοινότητα σας 
υπάρχει η περιοχή του Άρυακα 
που κινδυνεύουν περιουσίες. Ποια 
είναι η θέση του συμβουλίου σας; 

«Δυστυχώς εάν εξαιρέσουμε την 
απόφαση 5 του 2008 το συγκεκριμένο 
θέμα δεν είχε απασχολήσει ξανά από 
τότε τα συμβούλια. Θεωρούμε ότι θα 
πρέπει άμεσα να γίνουν μελέτες ώστε 
να σώσουμε ότι μπορούμε να προλά-
βουμε πριν είναι αργά».

Πού βρίσκεται η υπόθεση των 
γηπέδων βόλεϊ, μπάσκετ, 5Χ5.

«Στο πρώτο συμβούλιο το 2019, 
πάλι ως παράταξη είχαμε ζητήσει την 
τροποποίηση της μελέτης για την κα-
τασκευή του γηπέδου στον Κώστο. Η 
υπάρχουσα μελέτη προβλέπει την κα-
τασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ και 
βόλεϊ. Στο δημοτικό σχολείο του χω-
ριού μας προϋπήρχε γήπεδο μπάσκετ 
και βόλεϊ το οποίο έχει ανακαινιστεί 
άρα εξάλειψε η ανάγκη ενός δεύτερου 
γηπέδου μπάσκετ-βόλεϊ. Προτείναμε ή 
να γίνει τροποποίηση της μελέτης και 
το γήπεδο να γίνει 5Χ5 ποδοσφαίρου, 
όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός αγο-
ράς του οικοπέδου ή να προστεθεί και 
ένα ακόμα γήπεδο το οποίο να ήταν 
5Χ5 ποδοσφαίρου, και να δοθεί προτε-
ραιότητα σε αυτό και στη συνέχεια να 
κατασκευαστεί το γήπεδο μπάσκετ και 
βόλεϊ εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η 
χρηματοδότηση θα μπορεί να γίνει από 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου όπως έχει 
γίνει και σε άλλα γήπεδα του νησιού 
μας ή ακόμα να υπάρξει βοήθεια από 
τις χρηματοδοτήσεις του Βελεντζείου 
Ιδρύματος. Είτε από αυτές που υπάρ-
χουν ήδη στον δήμο είτε από μελλο-
ντικές. Η πρόταση αυτή στηριζόταν και 
σε σχέδιο το οποίο είχε προσκομίσει ο 
κ. Τάκης Αποστολόπουλος. Κατά την 
άποψη μας ήταν απόλυτα τεκμηριω-
μένη και μπορεί ακόμα να υλοποιηθεί. 
Δυστυχώς τότε ο λόγος μη αποδοχής 
της πρότασης μας ήταν ότι εάν προχω-
ρούσαμε σε τροποποίηση της μελέτης 
το έργο θα έμενε τουλάχιστον πίσω 
κατά ένα χρόνο. Σήμερα λοιπόν ενά-
μιση χρόνο μετά δεν έχει γίνει ακόμα 
τίποτα».

Από το Βελέντζειο ίδρυμα υπάρ-
χει ετήσια επιχορήγηση προς την 
κοινότητα του Κώστου και η «υπο-
χρέωση» να τοποθετηθεί μνημείο 
του Φραγκίσκου Βελέντζα. Μπο-
ρείτε να μας ενημερώσετε τι έχει 
γίνει με αυτά τα θέματα;

«Καταρχάς να τονίσουμε ότι το Βε-

λέντζειο Ίδρυμα ποτέ δεν έθεσε υπο-
χρέωση την κατασκευή του μνημείου. 
Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος στον 
Κώστο χρονολογείτε προ τεσσαρα-
κονταετίας. Με το πρακτικό 5/2019 
είχαμε αποφασίσει ομόφωνα να προ-
χωρήσει η τεχνική Υπηρεσία σε μελέτη 
για την κατασκευή αυτού του μνημείου 
προς τον μέγα ευεργέτη του νησιού 
μας. Εξ όσων γνωρίζουμε η μελέτη 
αυτή έχει προχωρήσει και ευτυχώς θα 
γίνει με χρηματοδότηση από τον δήμο, 
γιατί είχε προταθεί η κατασκευή να γι-
νόταν με χρήματα από επιχορηγήσεις 
του Βελεντζείου, κάτι που όπως κατα-
λαβαίνετε είναι οξύμωρο.

Τώρα όσο αφορά το θέμα των επι-
χορηγήσεων ακόμα αναμένουμε απά-
ντηση σε αίτημα του κ. Πιτσικάλη, στο 
οποίο έχει παρέλθει ο ένας μήνας που 
ο δήμος όφειλε να απαντήσει, από τις 
6/11/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 
18718 με το οποίο ζητούσαμε να ενη-
μερωθούμε εγγράφως:

• για το ακριβές ποσό το οποίο υπάρ-
χει στον δήμο, και αφορά επιχορηγή-
σεις του Βελεντζείου Ιδρύματος προς 
την κοινότητα Κώστου για προηγούμε-
να έτη.

• τον κωδικό τον οποίο είναι τα χρή-
ματα και τι αφορά.

• τα έτη που αφορούν αυτές οι επι-
χορηγήσεις.

• τον λόγο ή τους λόγους όπου τα 
χρήματα αυτά δεν έχουν δοθεί στην 
κοινότητα Κώστου.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν 
έχουμε λάβει καμία απάντηση».

Κύριε Πιτσικάλη, κυρία Βλάχου, 
για το τέλος αυτής της συνέντευ-
ξης θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

«Θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι θα 
πρέπει η κοινότητα Κώστου αλλά και η 
δημοτική Αρχή να δείξει μια μεγάλη σο-
βαρότητα και αντιμετώπιση στο θέμα 
των αρχαίων λατομείων αλλά και στην 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας 
του νησιού μας».

Α. Πιτσικάλης, Γ. Βλάχου: «Από 39 αποφάσεις 
του συμβουλίου, μόνο μία έχει φτάσει στο 
δημοτικό συμβούλιο»

Ε.Ρ.: «Είναι μεγάλη τιμή για το χωριό 
μας να είναι η γενέτειρα του μεγάλου 
μας ευεργέτη Φραγκίσκου Βελέντζα. Η 
κοινότητα μας από το 2009 είχε αιτηθεί 
για ονοματοδοσία δρόμου και τοποθέ-
τηση προτομής του Φραγκίσκου Βελέ-
ντζα στο χωριό μας. Το 2020 ο Δήμος 

Πάρου εκπόνησε τη σχετική μελέτη και 
διεξήγαγε διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου, ο οποίος κηρύχθηκε άγονος. 
Κατά τη τελευταία συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής έγινε νέα κήρυξη 
του διαγωνισμού και ευελπιστούμε να 
βρεθεί ανάδοχος».

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

Ε.Ρ.: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους συμπολίτες μας που με εμπιστεύ-
τηκαν για τέταρτη φορά. Επίσης, θα 
ήθελα να απευθύνω ευχαριστίες προς 

τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τις 
υπηρεσίες του δήμου, το τοπικό Συμ-
βούλιο και τους τοπικούς συλλόγους 
για τη πολύτιμη βοήθεια και συνεργα-
σία. Γιατί μόνο με συνεργασία και καλή 
θέληση θα καταφέρουμε να χτίσουμε 
ένα καλύτερο αύριο για το χωριό μας».
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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, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 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

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ζητείται από φαρµακείο στην Πα-
ροικιά, για ηµιαπασχόληση ή πλήρη 
απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 
699 6163 187

ΠΩΛΗΤΗΣ - ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
για εργασία σε ζαχαροπλαστείο στην 
Παροικιά. Απασχόληση για όλο το 
χρόνο. Τηλ. για πληροφορίες: 6947 
306 867

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 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-

03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρω-

τή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 522/2018 Απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου 
4. Την από 21-01-2021 αίτηση της κ. Ιωάννας Κα-

λακώνα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοι-

χεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλή-
ρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων σε περιοχή τμήματος του οικι-
σμού Μάρπησσας Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, για 
την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 
Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 
60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος
Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός

Παγκόσμια ημέρα 
υγροτόπων 
(2/2/2021)

Ο αγαπημένος μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης έλεγε: 
«Ένα τοπίο δεν είναι κάποιο απλώς σύνολο γης, φυ-
τών και υδάτων, είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού 
επάνω στην ύλη».

Από άποψη οικολογίας, το γενικό τοπίο της γης, έχει 
άρρηκτη σχέση με την υγεία μας. Οι χώρες μας, οι κοι-
νωνίες μας, το φυσικό μας περιβάλλον, αντικατοπτρί-
ζουν τον εαυτό μας. Η στάση ζωής του καθενός μας, 
αναπόφευκτα επηρεάζει και την ψυχοσωματική μας 
υγεία. Ο καθένας μας προσθέτει η αφαιρεί ένα πετρα-
δάκι από το ψηφιδωτό του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η τελική εικόνα του ψηφιδωτού δείχνει τη συλλογι-
κή νοοτροπία της κοινωνίας και της χώρας. Στις 17 
Δεκεμβρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδω-
σε καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα ,διότι δεν 
προστατεύει επαρκώς την βιοποικιλότητα σε περιοχές 
NATURA.

Στην Πάρο, η φύση μάς χάρισε και η WWF χαρτο-
γράφησε 10 υγροτόπους στις παρακάτω περιοχές: Κο-
λυμπήθρες, Σάντα Μαρία, Αγκαιριά, Μώλος, Παροικιά, 
Χρυσή Ακτή, Πούντα 2 υγρότοποι, Λάγγερη Πλατειά 
Άμμος, Πίσω Αλυκή. Ο επισκέπτης και περιπατητής 
στον υγρότοπο του Μώλου, έχει την τύχη να θαυμά-
σει, εκτός από το τοπίο και πανέμορφα είδη πουλιών. 
Εκεί φθάνουν όσα πουλιά αντέξουν, πολλές φορές με 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, μετά από ένα κοπιαστι-
κό ταξίδι, μεταναστεύοντας από πολύ μακρινές χώ-
ρες, πετώντας αδιάκοπα ολόκληρα μερόνυχτα. Στις 4 
Οκτωβρίου2019, σε μία περιήγηση μου στον υγρότοπο 
του Μώλου με φίλους, είδα και φωτογράφισα έναν 
ερωδιό (βλ.: φωτό). Δυστυχώς με την πάροδο του 
χρόνου, βλέπομε ότι γίνονται προσπάθειες εξαφάνισης 

αυτού του θύλακα βιοποικιλότητας.
Οι περισσότεροι υγρότοποι στη χώρα μας, ευρίσκο-

νται κοντά στη θάλασσα. Αυτό έχει σαν συνέπεια η 
ζήτηση γης σε αυτές τις περιοχές να είναι αυξημένη 
οπότε σε αυτές τις περιοχές βλέπομε καταπάτηση 
τμημάτων των υγροτόπων είτε για να κτιστούν εξοχι-
κές κατοικίες ή ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Επίσης, 
η έλλειψη οργανωμένου αποχετευτικού συστήματος 
και η ανεξέλεγκτη απορροή λυμάτων στο έδαφος, κα-
ταστρέφει την βιοποικιλότητα των υγροτόπων και όχι 
μόνον.

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα κρίκο στην αλυσίδα της 
ζωής. Η φύση δεν επιτρέπει κυριαρχικά μονοπώλια. 
Στη φύση για να υπάρχει ισορροπία πρέπει να συνυ-
πάρχουν όλα τα όντα αρμονικά. Αν καταστραφεί ένας 
κρίκος από την αλυσίδα της ζωής, τότε διαταράσσεται 
η ζωή όλων. Όταν όλοι συνειδητοποιήσομε τούτο και 
πράττομε «το μη βλάπτειν αλλά ωφελείν» που έλεγε ο 
Ιπποκράτης, τότε θα έχομε υγεία, ειδάλλως θα έχομε 
αυτό που βιώνομε σήμερα, λόγω παραβίασης των νό-
μων της φύσης από εμάς. 

Ελισάβετ Σχολειάδη-Κυριαζάνου,
φαρμακοποιός

Μέλος Εξωραϊστικού Συλλόγου
Μώλου-Μαρμάρων Πάρου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
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23,38 εκ. 
λιγότεροι 
τουρίστες!

Την πρωτόγνωρη κρίση που διέρχεται ο ελληνικός 
τουρισμός λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των 
περιοριστικών μέτρων αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το ταξιδιωτικό 
ισοζύγιο του Νοεμβρίου

Στο 11μηνο του 2020 ο αριθμός των ταξι-
διωτών μειώθηκε κατά 23,38 εκατομμύρια 
(-76,3%) σε σχέση με το 2019, ενώ η ταξιδιωτική 

κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 72,9%, ενώ 
αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 83,7%.

Σε ό,τι αφορά τις χώρες προέλευσης των επισκε-
πτών, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσί-
ασε πτώση κατά 61,9% και διαμορφώθηκε στις 1,51 
εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μει-
ώθηκε κατά 69,5% και διαμορφώθηκε στις 466 χι-
λιάδες ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της 
ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο 
μειώθηκε κατά 69,4% και διαμορφώθηκε στις 1,06 
εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώ-
θηκε κατά 90,9% και διαμορφώθηκε στις 104 χιλιάδες 
ταξιδιώτες. 

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε 
κατά 95,7% και διαμορφώθηκε μόλις στις 25 χιλιάδες 
ταξιδιώτες.

Ιδιώτης είσαι 
και φαίνεσαι! 

Είναι άραγε ο ιδιώτης και η ιδιωτική πρωτοβουλία 
διαχρονικές αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού; Και 
μόνο στο άκουσμα των λέξεων «ιδιώτης» και «ιδιω-
τική πρωτοβουλία», ο εμφορούμενος από τα νεοφιλε-
λεύθερα ιδεολογήματα-δόγματα νεοέλλην μπορεί να 
φτάσει σε ρίγη συγκινήσεως μέχρι δακρύων… 

Τι θα λέγατε εάν π.χ. κάποιος αγγλόφωνος, απευθυ-
νόμενος σε εσάς, σας αποκαλούσε idiot; Η οργή σας 
για την εξύβριση/προσβολή περί των νοητικών σας 
ικανοτήτων θα ήταν εύλογη αντίδραση. Όπως και η 
έκπληξη των περισσότερων νεοελλήνων, εάν μάθαιναν 
ότι η εν λόγω λέξη στην αγγλική και σε όλες τις λατι-
νογενείς γλώσσες προέρχεται από την ελληνική «ιδιώ-
της», μέσω της λατινικής της απόδοσης “idiota”. Το ίδιο 
ισχύει και για τον επιστημονικό όρο «ιδιωτεία»- βαριά 
μορφή νοητικής υστέρησης. 

Ο ίδιος ο όρος παραπέμπει στην εξαιρετικά σημα-
ντική για την αρχαία ελληνική γραμματεία αντιδια-
στολή ανάμεσα στο «ίδιον» και το «κοινόν», στα «καθ’ 
έκαστα» και στο «καθ’ όλου», δηλαδή, στο επιμέρους, 
στο μοναδιαίο (ενικό) και στο όλον, στο γενικό στο κα-
θολικό. Οι αρχαίοι έλληνες θεωρούσαν ότι ο ιδιώτης 
ήταν ηλίθιος, αμόρφωτος, ακαλλιέργητος, νοητικά και 
συνειδησιακά ανεπαρκής, άχρηστος και ανεύθυνος με 
δύο τουλάχιστον έννοιες: 1. Δεν συμμετείχε στα κοι-
νά, στα της κοινότητος, στα της πόλεως, στις δημο-
κρατικές συλλογικές διαδικασίες της πολιτείας, άρα 
ήταν ένας ιδιοτελής εγωιστής, ανίκανος να αρθεί στο 
ύψος της πολιτισμένης κοινωνίας, της πολιτικής. Κατά 
τον Περικλή, «μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχο-
ντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν» (Μόνο 
εμείς θεωρούμε πως εκείνος που δεν συμμετέχει στα 
κοινά (στα πολιτικά), δεν είναι μόνον αδαής/αδιάφο-
ρος, αλλά και αήθης/άχρηστος) Θουκυδίδου Ἱστορίαι 
2.40.2. 2. Ήταν ανίκανος για νοητικές πράξεις αφαίρε-
σης και γενίκευσης, δηλαδή, δεν μπορούσε να αρθεί 
υπεράνω των δεδομένων των αισθήσεων, αδυνατούσε 
να συλλάβει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, την ου-
σία των πραγμάτων. 

Σήμερα, οι σχέσεις και οι στάσεις των ανθρώπων 
διαποτίζονται από τη γενικευμένη κυριαρχία της ιδι-
ωτικής ιδιοκτησίας, άρα από τη σχέση κατοχής και 
κυριότητας. Το ατομικό έχειν και κατέχειν κυριαρχεί 
έναντι κάθε ύπαρξης, έναντι του είναι, το ίδιον έναντι 
του κοινού, η ιδιοτέλεια αναγορεύεται σε ύψιστη αρχή. 

Η ίδια η εργασία είναι διττού χαρακτήρα: αφενός 
μεν, συγκεκριμένη εργασία (που προσδίδει χαρακτηρι-
στικά χρηστικής αξίας στο εμπόρευμα), αφετέρου δε, 
αφηρημένη εργασία (που προσδίδει στα εμπορεύμα-
τα αξία). Ο διττός χαρακτήρας της εργασίας συνιστά 
όρο και έκφραση ορισμένου τύπου σχέσεων μεταξύ 
των ανθρώπων, όπου η ενότητα των παραγωγών, των 
μελών της κοινωνίας, επιτυγχάνεται μέσω της διάσπα-
σης, μέσω του κατακερματισμού μεμονωμένων παρα-
γωγών (ατόμων και ομάδων) και πραγματώνεται μέσω 
της αγοράς (εμπορευματικών και χρηματικών συναλ-
λαγών), δηλαδή επέρχεται ως εκ των υστέρων απο-
τέλεσμα της ανταλλαγής πληθώρας αποτελεσμάτων 
ποικίλων εργασιακών διαδικασιών στην αγορά. 

Επί κεφαλαιοκρατίας, ο ανταγωνισμός μεταξύ ιδιω-
τικού και κοινωνικού συμφέροντος οδηγείται στο έπα-
κρο, με καταστροφικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο 
και την κοινωνία. Ταυτόχρονα, ωριμάζουν και οι αντι-
κειμενικοί όροι (επιστημονικοί, τεχνολογικοί, οργανωτι-
κοί και πολιτισμικοί) για την άρση αυτού του ανταγωνι-
σμού, για την ενοποίηση της ανθρωπότητας.

Δημήτρης Πατέλης
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

«Καζαμίας»
Κάθε σπιτικό, την παραμονή του νέου έτους, αγόραζε 

το «προφητικό ημερολόγιο» με τον τίτλο «Καζαμίας» 
για να διαβάσει με περιέργεια τις προφητείες του. Θα 
συμβεί αυτό, στο τάδε τέταρτο της σελήνης του τάδε 
μηνός.

 Τις περισσότερες φορές μάλιστα, οι προφητεί-
ες έβγαιναν! Αν και προσδιοριζόταν ο χρόνος, έμενε 
απροσδιόριστος ο τόπος. Αυτή ήταν και η πονηριά των 
εκδοτών. Πάντα κάτι συνέβαινε, κάπου στην υφήλιο. 
Κάποια κυβέρνηση άλλαζε τις ημέρες που προφήτευε 
ο «Καζαμίας», ή πέθαινε ένας βασιλιάς, ή γεννιόταν 
ένα κατσικάκι με έξι πόδια, «γέννησις τέρατος», όπως 
προέβλεπαν οι Καζαμίες. Τόσο μεγάλος που είναι ο 
κόσμος! Όλο και κάπου θα συνέβαινε ένα ναυάγιο, 
ένας καταστρεπτικός σεισμός ή μία έκρηξη ηφαιστείου 
ή μια πανδημία. Τους φθινοπωρινούς μήνες προφή-
τευαν χειμαρρώδεις βροχές και πλημμύρες ποταμών. 
Τους χειμωνιάτικους άφθονα χιόνια και διακοπές των 
συγκοινωνιών. Τους θερινούς φοβερούς καύσωνες. Το 
εξώφυλλο κοσμούσε η φανταστική μορφή του Πιέτρο 
Καζαμία, Ενετού προφήτη και αστρολόγου του μεσαί-
ωνα, με το πανύψηλο κωνικό καπέλο του να βλέπει τα 
αστέρια.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο «Καζαμίας» έχανε τη 
λάμψη του. Τον αντικατέστησαν οι επιτραπέζιοι ημερο-
δείκτες, τα ημερολόγια τοίχου ή τσέπης, ή τα περίφημα 
πολυτελή ημερολόγια, που ήταν ογκώδη, πολυτελή και 
χρυσόδετα. 

Ο «Καζαμίας» όμως δεν εξαφανίστηκε. Συνεχίζει να 
εκδίδεται μέχρι τις ημέρες μας προσπαθώντας να δια-
τηρήσει κάτι από την εκδοτική λάμψη και τη γραφικότη-
τα του παρελθόντος. Παραπλεύρως των ημερομηνιών, 
σημειώνονται πάσης φύσεως προβλέψεις, πρακτικές 
συμβουλές σχετικές με γεωργικές, ιατρικές, ναυτικές 
κ.ά. εργασίες. Ποικιλία περιεχομένου με επιστημονικές, 
λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές ειδήσεις, αλλά και με 
προφητείες αστρολόγων, προγνωστικά, παροιμίες και 
στο τέλος δίστιχα για τον κάθε μήνα με τη ξυλογραφία 
που τον συμβόλιζε.

Εντυπωσιάζονταν οι αναγνώστες, που διάβαζαν για 
τις φάσεις της Σελήνης, που δίδονταν με ακρίβεια. «28 
Ιανουαρίου πανσέληνος του Λύκου», έγραφε ο Κα-
ζαμίας, ή κατέγραφε τις εκλείψεις. Ήταν σημαντική η 
πληροφορία για το πόσες και τις είδους εκλείψεις του 
Ήλιου ή της Σελήνης θα γίνονταν όλο το χρόνο. Έβλε-
παν το φεγγάρι ολόγιομο να σκοτεινιάζει την ημέρα 
και ώρα που έλεγε ο «Καζαμίας»: «Ολική έκλειψης της 
Σελήνης, ορατή και εν Ελλάδι». Δεν υπήρχαν τότε άλλα 
μέσα, πλην των εφημερίδων και του ραδιοφώνου, για 
να πληροφορήσουν τον κόσμο. Έφτασε λοιπόν, μέχρι 
τις ημέρες μας ο «Καζαμίας» με διάφορες ονομασί-
ες, σε ποικίλες μορφές, με σκίτσα και φωτογραφίες, 
ασπρόμαυροι ή πολύχρωμοι, που κάποτε ήταν ο αγα-
πημένος σύντροφος της οικογένειας, «ότι λέει ο καζα-
μίας», έλεγε ο παππούς!

Πηγές: «Μηχανή του Χρόνου»

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Θαλάσσια 
πολιτική

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
παρουσίασε ένα νέο νομοσχέδιο (που ψηφίστηκε ατά 
πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων, από 
την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής), 
για τη χάραξη ενός σύγχρονου πλαισίου νησιωτικής 
πολιτικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, Γ. Πλακιωτάκη, «δημι-
ουργούνται τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ενίσχυση κρίσιμων δημοσίων έργων, τη στήριξη του 
νησιώτη επιχειρηματία και την προώθηση καινοτομίας 
στις επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας. Τα εν λόγω 
χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν τις ονομασίες «Πρό-
γραμμα Νέαρχος», «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νη-
σιωτικής Επιχειρηματικότητας» και «Ταμείο Θαλάσσιας 
– Γαλάζιας Οικονομίας».

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Νέαρχος», προ-
βλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα 
στους τομείς: λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα 
διαχείρισης-μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρι-
σης ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών. Οι δράσεις του 
θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, μέσω επενδυτικών δανείων. 

Ακόμα, το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας», με πόρους από το ΕΣΠΑ και το 
ΠΔΕ, που θα καλύψει τις ανάγκες πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
στα νησιά και το «Ταμείο Θαλάσσιας-Γαλάζιας Οικο-
νομίας», μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, (ΠΔΕ, 
ΕΣΠΑ), έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικο-
νομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, το νομοσχέδιο «θα 
βοηθήσει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του 
15% του πληθυσμού της χώρας, που κατοικεί στα νη-
σιά μας» καθώς «η υλοποίηση των όσων προβλέπονται 
ξεκινά αμέσως μετά την ψήφιση του, ώστε σύντομα να 
έχουμε τα πρώτα απτά, θετικά αποτελέσματα για τις 
νησιωτικές κοινωνίες».

«Αδειανό πουκάμισο»
Ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός, 
υποστήριξε ότι είναι ένα κενό περιεχομένου και ψευδε-
πίγραφο νομοσχέδιο, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο 
για τα νησιά.

Όπως είπε απευθυνόμενος στον κ. Πλακιωτάκη: 
«Πολύ μέλι και από τηγανίτα τίποτα», είναι η παροι-
μία που χαρακτηρίζει όσο τίποτα άλλο, αυτό το κενού 
περιεχομένου νομοσχέδιο για το νησιωτικό χώρο. Η 
Στρατηγική για τη Νησιωτικότητα, που επικαλείστε, 
είναι γενικότητες και μελέτες, με χωρίς ουσιαστικό και 
πρακτικό αντίκρισμα σε πραγματικές νησιωτικές πο-
λιτικές. Ενώ, είναι ξεκάθαρο, πως ενώ επικαλείται το 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την Εθνική Στρατη-
γική, τα διάφορα χωρικά σχέδια ή και τα ΠΕΠ, δεν τα 
επηρεάζει στο ελάχιστο, απλά προσπαθεί κάπου εκεί 
μέσα να χωρέσει και τη νησιωτικότητα(…)». 

«Εσείς πρέπει πέρα από τα κενά λόγια, πρέπει να 
μας απαντήσετε: Πως στηρίξατε το Μεταφορικό Ισο-
δύναμο, όταν πληρώσατε τις επιχειρήσεις για τα με-
ταφορικά τους έξοδα, που αντιστοιχούσαν για το έτος 
2019, τον Νοέμβρη του 2020. Όταν επί δικής μας 
Κυβέρνησης, οι επιβάτες πληρώνονταν κάθε μήνα για 
τα έξοδα των εισιτηρίων τους, και εσείς τους πιστώ-
νετε τα χρήματα, ανά 6μηνο. Όταν καταργήσατε τον 
πυλώνα της επιδότησης των καυσίμων, αφαιρώντας 
κάθε αναπτυξιακή προοπτική από τα νησιά».

Τέλος, ο κ. Σαντορινιός είπε: «Σύμφωνα με την ειδική 
έκθεση του νομοσχεδίου, για το πολυδιαφημιζόμενο 
σχέδιο για τη νησιωτικότητα, η ΝΔ δεν έχει προϋπο-

λογίσει ούτε 1 ευρώ. Η κυβέρνηση επικαλείται μόνο, 
ότι κάποια στιγμή και με κάποιον τρόπο, θα χρησι-
μοποιήσει τα ήδη γνωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, 
όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τα Τομεακά, κα. Πόσα τελι-
κά λεφτά θα δώσετε για τη Νησιωτικότητα και από 
πού θα τα βρείτε, όταν ήδη δεν έχετε εγγράψει στον 
προϋπολογισμό του υπουργείου τους απαραίτητους 
πόρους για να στηρίξετε την Ακτοπλοΐα και το Μετα-
φορικό Ισοδύναμο». 

Κατά και το ΚΚΕ
Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο αφού αυτό «δί-

νει νέα προνόμια στους εφοπλιστές και συνεχίζει την 
αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος των ναυτεργατών και 
σπουδαστών ναυτικής εκπαίδευσης», όπως ανέφερε 
η ειδική αγορίτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου 
μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής.

Η κ. Δ. Μανωλάκου στην αγόρευση της συμπλή-
ρωσε: «Οι απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου 
κρύβονται πίσω από τα περί ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής ναυτιλίας. Σε ό,τι αφορά τους ναυτεργά-
τες ακόμα δεν έλαβαν τα 534 ευρώ για την αναστολή 
των μηνών Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη». Ακόμα, 
χαρακτήρισε απαράδεκτη και επικίνδυνη την εξαίρεση 
πλοίων από την πλοήγηση διότι μπορεί να οδηγήσει σε 
ατυχήματα και θαλάσσια ρύπανση.

Αρνητικοί και οι υπόλοιποι
Ο αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μπιάγκης, 

ανέφερε πως το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου που 
αφορά στη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο, 
έχει έλλειμμα σαφήνειας και πληρότητας, παραπέμπο-
ντας τον καθορισμό των περισσότερων από τις πλέον 
σημαντικές ρυθμίσεις του σε υπουργικές αποφάσεις, 
και αποτελώντας στην ουσία μια λευκή επιταγή.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βι-
λιάρδος, παρατήρησε ανακολουθία στους ορισμούς 
των γαλάζιων επαγγελμάτων και της θαλάσσιας οι-
κονομίας Στην εθνική στρατηγική, είπε, δεν βλέπουμε 
καμία αναφορά σε στόχο αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου της εγκατάλειψης των μικρών νησιών, ειδικά των 
ακριτικών.

Τέλος, ο αγορητής του ΜέΡΑ 25, Γιώργος Λογι-
άδης, παρατήρησε πως στο νομοσχέδιο, στο τμήμα 
που αφορά την τουριστική ανάπτυξη, δεν υπάρχει στην 
ελληνική νομοθεσία πρόβλεψη για πλωτά ποντισμένα 
ξενοδοχεία, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά τις 
διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δραστηριοποί-
ησης στα ξύλινα σκάφη, είπε ότι είναι λίγο ειρωνικό, 
όταν τα ξύλινα αλιευτικά επιδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση για την καταστροφή τους

Ειδήσεις - Απόψεις

Αρχιμανδρίτης 
Νικόλαος 
Αρκάς  
(1906-2002)

Ο πατήρ Νικόλαος Αρκάς γεννήθηκε στο Μα-
ράθι και ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας. Φί-
λος και συμμαθητής στο σχολείο Λευκών, με τον 
Μητροπολίτη Φλωρίνης, Αυγουστίνο. Σπούδασε 
Θεολογία και εντάχθηκε στην Ιεραποστολική 
Αδελφότητα «Ζωή». 

Διακρινόταν για την ταπείνωση του. Ουδέποτε 
επεδίωξε αξιώματα. Κοσμούσε για πολλές δεκα-
ετίες το αναλόγιο, ως καλλίφωνος ψάλτης. Με 
αγάπη στη θεία λατρεία και με αφοσίωση στο 
θεολογικό του έργο, κήρυττε και κατηχούσε με 
επιμέλεια και με ιεραποστολικό ζήλο, πάνω από 
εβδομήντα χρόνια. Δεν έσπευσε να χειροτονη-
θεί αλλά ανέμενε την ώρα της ωρίμανσης, με το 
πόθο του για την ιεροσύνη να ικανοποιείτε σε 
ηλικία εξήντα ετών. Την εποχή του αρχιεπισκό-
που Ιερωνύμου, κλήθηκε ο θεολόγος Νικόλαος 
Αρκάς να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και να προ-
χειρισθεί σε αρχιμανδρίτη.

Ως εφημέριος στη μικρή ενορία της Αγκαιριάς 
ασκούσε αθόρυβα το ποιμαντικό του έργο, λει-
τουργώντας και εκδηλώνοντας την αγάπη του 
για τη σωτηρία του ποιμνίου του. Πλήθος χρι-
στιανών κατέφυγε στο επιτραχήλιο του για να 
βρει άφεση αμαρτιών. 

Διακρίθηκε για το λογοτεχνικό του ταλέντο, 
στην ποίηση και στην πεζογραφία, χρησιμοποι-
ώντας στα λογοτεχνικά του έργα το ψευδώνυμο 
Νικ. Ντραμουντιανός. Καρποί των συγγραφικών 
του εμπνεύσεων υπήρξαν οι δώδεκα τόμοι των 
διηγημάτων του, ένας τόμος με ποιήματα και 
άλλες σπουδαίες μελέτες (Γάμος και τεκνογονία, 
Άσμα ασμάτων, κ.α.), ιστορικά και βιογραφικά βι-
βλία και το «Αθανάσιος ο Πάριος, παραδόσεων 
φρουρός» με το οποίο αγωνίστηκε για να κατα-
ταγεί ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του Γένους 
μεταξύ των αγίων. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2002 εκοιμήθει εν Κυρίω 
στη Σύρο, όπου τα τελευταία χρόνια ζούσε στο 
γηροκομείο Ερμούπολης, «Άγιος Παντελεήμων». 
Το σκήνωμα του μακαριστού παριανού κληρικού, 
μετεφέρθη από τη Σύρο στην Πάρο στις 29 Σε-
πτεμβρίου, στην Εκατονταπυλιανή, όπου εψάλη 
η νεκρώσιμος ακολουθία, χοροστατούντος του 
Σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας, Αμβροσίου και 
ακολούθως ετάφη στο κοιμητήριο της Μονής 
Λογγοβάρδας.

Ο Αρχιμανδρίτης, Νικόλαος Αρκάς, έχει ήδη κα-
ταλάβει περίοπτη θέση στην ιστορία της Πάρου, 
ως ένας από τους κορυφαίους πνευματικούς και 
θρησκευτικούς ανθρώπους του νησιού.

πηγές: Παριανά τευχ. 88, 90, 147)
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Μάρκου Μάτσα 

Μαυρογένη» έως το αδιέξοδο.
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της Επιτροπής 
Ονοματοδοσίας Παροικιάς 

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



 | 15www.fonitisparou.gr Αθλητικά

Γ. Παρούσης: 
«Δεν έχουμε 
καμία 
ενημέρωση»

* Συνέντευξη στον Γ. Κοντό

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χτυπιέται για δεύτερη 
φορά από το κορωνοϊό, ενώ στο δεύτερο γενικό «lock 
down» που βρίσκεται η χώρα, φαίνεται να έχει ξεχαστεί 
τόσο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και 
από την ΕΠΟ σε ό,τι έχει να κάνει σ’ επίπεδο ποδο-
σφαίρου. 

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία δείχνει να μην γνωρί-
ζει για το μέλλον των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, 
αλλά ούτε και με την Γ’ Εθνική κατηγορία, η οποία έχει 
άμεση συνάρτηση με τα τοπικά πρωταθλήματα. Ανά-
μεσα σε αυτά είναι και το πρωτάθλημα στις Κυκλάδες, 
το οποίο αν δεν ξεκινήσει άμεσα είναι αβέβαιο πότε 
θα τελειώσει. Γεγονός το οποίο οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ιδιομορφία που έχει, καθώς το καθιστά 
πολυέξοδο, αφού περιλαμβάνει πολλά ταξίδια και δη-
μιουργεί αναβολές αγώνων, διότι οι μετακινήσεις είναι 
δύσκολες.

Ποιο κατάλληλος να πει την γνώμη του, για την κα-
τάσταση που επικρατεί στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, 
αλλά και εκφέρει την άποψή του για την εξέλιξη του 
παριανού ποδοσφαίρου, από τον Γενικό Γραμμα-
τέα της ΕΠΣ Κυκλάδων, Γιώργο Παρούση, δε 
θα μπορούσε να υπάρχει. Ένας παράγοντας που έχει 
υπηρετήσει και γνωρίζει το κυκλαδίτικο ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο, σχεδόν απ’ όλες τις θέσεις, καθώς έχει 
υπάρξει ποδοσφαιριστής, στον Αρχίλοχο και μετέπειτα 
στον Α.Ο Πάρου. Στην ομάδα της Παροικιάς έχει δια-
τελέσει προπονητής στις ακαδημίες κατακτώντας το 
πρωτάθλημα το 2006-07 και πρόεδρος για δύο χρό-
νια. Ακόμα, έχει προσφέρει τα μέγιστα στα πολιτιστικά 
και αθλητικά δρώμενα του νησιού μας, στηρίζοντας 
από τους πρώτους το καλλιτεχνικό φεστιβάλ στη μνή-
μη του Γιώργου Κονιτόπουλου. Επίσης, φιλοξένησε με-
γάλες αθλητικές αποστολές, όπως τους παλαίμαχους 
του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Αθλητικού Τύπου και του καμπ του Ευγένιου 
Γκέραντ. 

Η «Φωνή της Πάρου» είχε την ευκαιρία να συνομι-
λήσει μαζί του παρουσιάζοντας την παρακάτω συνέ-
ντευξη:

Πόσα χρόνια ασχολείσαι τόσο με το ερασιτε-
χνικό πρωτάθλημα τόσο όσο ποδοσφαιριστής, 
όσο και στα διοικητικά.

«Ασχολούμαι τριάντα περίπου χρόνια, ποδοσφαιρι-
κά και διοικητικά. Ξεκίνησα 18 χρόνων. Έπαιξα πο-
δόσφαιρο πρώτα στον Αρχίλοχο και μετά στον ΑΟΠ. 
Έχω διατελέσει και πρόεδρος στην ομάδα για δύο 
χρόνια. Σταμάτησα για λίγα χρόνια από τα αθλητικά 
δρώμενα, αλλά μετά μαζί με φίλους από τ’ άλλα νησιά 
βάλαμε υποψηφιότητα για να αναλάβουμε την ΕΠΣ 
Κυκλάδων και το καταφέραμε».

Με την κατάσταση που επικρατεί του τελευ-
ταίους μήνες με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρό, 
έχετε κάποια ενημέρωση για το τι πρόκειται να 
γίνει με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων;

«Επίσημη ενημέρωση ακόμα δεν έχουμε. Ούτε από 
την ΕΠΟ, ούτε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
Γνωρίζω ότι και αυτοί περιμένουν τι οδηγίες που θα 
πάρουν από τους λοιμωξιολόγους, για να δώσουν και 
αυτοί με τη σειρά τους την εντολή για έναρξη τουλά-
χιστον των προπονήσεων. Δυστυχώς το διάστημα που 
δεν υπάρχει αγωνιστική δράση είναι μεγάλο. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα, όταν και αν «ανάψουν» το πρά-
σινο φως για επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, να 
πρέπει να το ολοκληρώσουμε σ’ ένα μικρό χρονικό δι-
άστημα. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση από κοινού με 
τα σωματεία για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. 

Μια λύση η οποία είναι και δύσκολη να βρεθεί, διότι 
βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ελλά-
δας, κυρίως ως προς την ιδιομορφία των νησιών, με 
πολλά ταξίδια και πολυέξοδα. Εδώ θα ήθελα να δώσω 
συγχαρητήρια σε όλους παράγοντες των σωματείων 
που υπάρχουν στα νησιά για τις προσπάθειες που 
καταβάλουν κάθε φορά για να ανταποκριθούν στις 
δυσκολίες του πρωταθλήματος. Ενώ πρόβλημα θα 
δημιουργηθεί και με το άνοιγμα της τουριστικής σε-
ζόν στα νησιά, καθώς πολλοί παράγοντες και παίκτες 
ζουν από τον τουρισμό και δεν θα μπορούν να συμμε-
τέχουν αν ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. 
Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να έχουμε την υγεία μας 
και ευελπιστώ τουλάχιστον τη νέα σεζόν να έχουμε 
μια φυσιολογική χρονιά».

 Κατά την γνώμη σου πιστεύεις θα ολοκλη-
ρωθεί το πρωτάθλημα;

«Κατά τη δική μου γνώμη όλα τα πρωταθλήματα 
των ποδοσφαιρικών τμημάτων δεν θα μπορέσουν να 
ολοκληρωθούν. Θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότη-
τες στα πρωταθλήματα των τμημάτων, κυρίως σ’ αυτά 
που είναι πιο εύκολα να τελειώσουν. Είναι κάτι που 
θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά σίγουρα δεν θα 
μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλα».

Παριανό ποδόσφαιρο
Έχοντας διατελέσει και πρόεδρος του ΑΟ Πά-

ρου, θεωρείς ότι είναι ένα θετικό βήμα για την 
εξέλιξη του ποδοσφαίρου στο νησί η ενοποίη-
ση των τεσσάρων ομάδων;

«Είχαν γίνει και παλιότερα αυτές οι κινήσεις για 
την ενοποίηση των ομάδων, αλλά ποτέ δεν ευδοκίμη-
σαν. Τώρα ήταν μονόδρομος για να γίνει και ευτυχώς 

που προλάβανε και το έκαναν με την κατάσταση που 
υπάρχει. Διότι πιστεύω ότι το νησί δεν μπορεί πλέον 
-όπως είναι η οικονομική κατάσταση- να αντέξει τέσ-
σερις ομάδες. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο κ. Βαζαίος 
Πετρόπουλος, που «τράβηξε μπροστά το κάρο» για να 
υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα. Εξαιτίας του 
«lockdown» δεν έχουμε δει πως λειτουργεί το εγχεί-
ρημα. Αλλά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει σωστά. Θα 
πρέπει να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις, όπως το να 
δημιουργηθεί και μια δεύτερη ομάδα, αλλά το ξέρουν 
οι υπεύθυνοι της ομάδας και το χρόνου αν όλα είναι 
εντάξει, θα υπάρχει και αυτή».

Πιστεύεις με μια ομάδα μόνο στην Πάρο, θα 
είναι εύκολο να βγαίνουν παίκτες από τις ακα-
δημίες;

«Νομίζω ότι θα βγαίνουν άτομα από τις ακαδημίες, 
γιατί πλέον όλοι παράγοντες επενδύουν σε αυτές, κα-
θώς είναι το μέλλον του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου. 
Σίγουρα μόνο με τη μια ομάδα στο νησί θα είναι πιο 
δύσκολο να βρουν χώρο, σε σχέση με όταν ήταν τέσ-
σερις σύλλογοι. Ωστόσο, γι’ αυτό και οι παράγοντες 
ετοιμάζουν και την δεύτερη ομάδα, με στόχο να τους 
δώσουν περισσότερες ευκαιρίες και να προβληθούν. 
Επίσης, έτσι θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός και θα 
γίνουν ακόμα καλύτεροι για να παίξουν στην πρώτη 
ομάδα».

Το μέλλον
Οι προσδοκίες για το μέλλον ποιες είναι;
«Οι δικές μου προσδοκίες είναι να προσπαθήσω ή 

καλύτερα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, στην ΕΠΣΚ, 
να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλοι από το διοικη-
τικό συμβούλιο είμαστε άνθρωποι που έχουμε περά-
σει απ’ όλες τις θέσεις. Δηλαδή ήμασταν πρώτα πο-
δοσφαιριστές, μετά ασχοληθήκαμε με τα διοικητικά, 
όποτε πιστεύω ότι γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να 
βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο στις Κυκλάδες. Φυσικά 
δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όλα. 
Πιστεύω όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει 
πολλά πράγματα προς το καλύτερο, κυρίως με τις 
ακαδημίες που ρίχνουμε και το μεγαλύτερο βάρος».

Διανύοντας τη δεύτερη τετραετία στην ΕΠΣ 
Κυκλάδων, θα έβαζες ξανά υποψηφιότητα, ή 
έχεις κουραστεί;

«Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που μου αρέσει, οπότε 
δε με κουράζει. Εφόσον πλέον δεν μπορώ να το υπη-
ρετώ εντός γηπέδου, το κάνω πια από άλλο πόστο. 
Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί 
να γίνει μέχρι τότε. Αν νιώθω ότι μπορώ να προσφέ-
ρω θα βάλω ξανά υποψηφιότητα. Πολλά μπορούν να 
συμβούν μέχρι τότε. Θα δούμε».



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!


