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Απόψεις 
για τις 
εργασίες στο 
αεροδρόμιο 
Πάρου

Από τους συλλόγους «Οι φίλοι της Πάρου-Αντιπά-
ρου» και από τον σύλλογο Παρίων Αντιπαρίων, «Η Εκα-
τονταπυλιανή», λάβαμε τις παρακάτω επιστολές σχε-
τικά με τα έργα που δρομολογούνται στο αεροδρόμιο 
του νησιού μας:

Φίλοι της Πάρου και Αντιπάρου
«Συνέχεια στις δηλώσεις του Δημάρχου κ. Μ. 

Κωβαίου και του επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Πάρου κ. Κ. Ροκονίδα

Οι Φίλοι της Πάρου και Αντιπάρου ευχαριστούν τη 
«Φωνή της Πάρου» που τους επέτρεψε να διευκρινί-
σουν τη θέση τους, ύστερα από τα σχόλια που είχαν 
δημοσιευθεί στην προηγούμενη έκδοση, σχετικά με το 
σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου της Πάρου.

Καταρχάς σας συγχαίρουμε που ξεκινήσατε την 
πληροφόρηση και τον διάλογο για την επέκταση του 
αεροδρομίου, με τις ουσιαστικές τοποθετήσεις του 
Δημάρχου κυρίου Μάρκου Κωβαίου και του επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου κυρίου Κώ-
στα Ροκονίδα, επειδή το νησί μας και οι κάτοικοί του 
χρειάζονται πλήρη ενημέρωση για τις συζητήσεις τους 
σχετικά με τέτοια σημαντικά ζητήματα. Επιθυμούμε να 
συμμετάσχουμε σ’ αυτή τη συζήτηση από την ταπεινή 
μας θέση ως κοινωνία πολιτών, για να εκφράσουμε 
κάποιες αμφιβολίες που τρέφουν τα μέλη μας, αφού 
αυτός είναι ο ρόλος μας, όμως με πλήρη συνείδηση 
του ότι η τελική απόφαση δεν μας ανήκει. Η απόφαση 
αυτή ανήκει προπάντων στους πολίτες του νησιού, σε 
όλη την ποικιλομορφία τους, και στους πολιτικούς μας 
εκπροσώπους. Παρ’ όλ’ αυτά θα θέλαμε να επωφελη-
θούμε από τις συζητήσεις αυτές για να ενημερώσουμε 
καλύτερα τους αναγνώστες σας για το ποιοι είμαστε 
και για τις απόψεις μας επί του θέματος αυτού.

Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε ήδη προ 20ετίας από γυ-
ναίκες και άνδρες που προέρχονται από την Πάρο αλλά 
κι από άλλα μέρη. Είμαστε δεμένοι με τα νησιά αυτά, 
τον πολιτισμό τους και τους κατοίκους τους -πως θα 
μπορούσε κανείς να στηρίξει την Πάρο και την Αντίπα-
ρο χωρίς τους κατοίκους τους;- υπερασπιζόμενοι την 
αειφόρο και αλληλέγγυα ανάπτυξη και τη διατήρηση 
του κυκλαδικού τους χαρακτήρα. Παραμένουμε πιστοί 
στην ιδέα ότι η προσφορά και η συνεργασία μας ήταν 
και είναι χρήσιμες για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι Φίλοι της Πάρου και Αντιπάρου δεν είμαστε ξέ-
νοι προς την κοινωνία των νησιών. Εδώ και 20 χρόνια 
διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους υπευ-
θύνους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο πρόσφατα 
με τον Δήμαρχο Μάρκο Κωβαίο, από τη στιγμή που 
εκλέχτηκε. Για εμάς είναι ζήτημα αρχής: ο σύλλογός 
μας δεν θα μπορούσε να είναι χρήσιμος αν ερχόταν 
σε αντιπαράθεση με τις δημοτικές και περιφερειακές 
αρχές που εξέλεξαν οι κάτοικοι, είτε έχουν τον πρώτο 
λόγο είτε βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Μάρκος Κωβαίος, όπως και όλοι οι προκάτοχοί 
του, αναγνώρισε άλλωστε δημόσια, επανειλημμένα και 
ακόμη και πολύ πρόσφατα, τη συμβολή μας στη ζωή 
της Πάρου και τη σημασία των δράσεων που συχνά 
αναλάβαμε μαζί με τις αρχές και τους συλλόγους των 
νησιών μας. Εξαρχής άλλωστε συνάψαμε τις καλύτε-
ρες σχέσεις με τους συλλόγους αυτούς που μας στή-
ριξαν, και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.

Ας έρθουμε τώρα στο ζήτημα που μας απασχολεί 
εδώ, δηλ. στο σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου. Η 
προγραμματιζόμενη επέκταση θα έχει, το πιθανότερο, 
μεγάλες επιπτώσεις στο νησί, το περιβάλλον του, την 
οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη, τη φυσιογνω-
μία του. Η σημασία του απαιτεί την ευρύτερη δυνατή 
ενημέρωση. Η θέση μας, ύστερα από διεξοδική συ-
ζήτηση στο διοικητικό μας συμβούλιο, είναι δημόσια 
και αναρτημένη στον ιστότοπό μας και στα κοινωνικά 
δίκτυα. Αναγνωρίζουμε το ενδιαφέρον του σχε-
δίου κι ότι μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυ-
σμού το υποστηρίζει, στηρίζοντας πολλές ελπί-
δες του σ’ αυτό, ύστερα από μια μακρά περίοδο 
στερήσεων και ταλαιπωρίας (από το 2008), 
θέλουμε όμως να βεβαιωθούμε ότι έχουν λη-
φθεί επαρκώς υπόψη οι ενδεχόμενες αρνητι-
κές επιπτώσεις από την επέκταση αυτή ή, κα-
λύτερα, ότι έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες 
δράσεις για να απαλυνθούν ή να διορθωθούν 
οι επιπτώσεις αυτές. Το θεμελιώδες ερώτημα 
που θέσαμε παραμένει αναπάντητο: πρέπει οι 
αντισταθμιστικές αυτές ενέργειες, τα συνο-
δευτικά μέτρα να προηγηθούν της επεκτάσε-
ως του αεροδρομίου ή μπορούν να γίνουν και 
ταυτόχρονα με την επέκταση ή ακόμη και να 
την ακολουθήσουν εκ των υστέρων;

Ανησυχούμε επίσης για το ενδεχόμενο μιας 
ανάπτυξης που δεν θα είναι αειφόρος και δεν 
θα απέβαινε οπωσδήποτε σε όφελος προπά-
ντων των κατοίκων της Πάρου. Οι αμφιβολίες 
μας θα μπορούσαν να διαλυθούν αν είχαμε τις 
αναγκαίες πληροφορίες για να απαντήσουμε 
στα ερωτήματά μας αυτά. Προς το παρόν δεν 
λάβαμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά, 
αλλά σημειώσαμε απλά τις κατηγορηματικές 
διαβεβαιώσεις που δόθηκαν συναφώς από 
τους κυρίους υπευθύνους των νησιών, καθώς 
και τη στήριξή τους για το σχέδιο, είτε κρατούν 
τα ηνία είτε βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

Και μια λέξη ακόμη: οι συζητήσεις που διεξάγονται 
ελεύθερα στον ιστότοπό μας –σύμφωνα με τον δημο-
κρατικό πολιτισμό του συλλόγου μας- δεν εκφράζουν 

κατ’ ανάγκη την άποψη του συλλόγου μας. Οι συζη-
τήσεις αυτές εκφράζουν μόνο όσους συμμετέχουν σ’ 
αυτές. Οι θέσεις του συλλόγου μας διατυπώνο-
νται στις αποφάσεις του διοικητικού μας συμ-
βουλίου και εκφράζονται αποκλειστικά μέσω 
του προέδρου μας και του γενικού μας γραμ-
ματέα. 

Γιώργος Βλαντάς
Πρόεδρος των Φίλων 

της Πάρου και Αντιπάρου».

Σύλλογο Παρίων Αντιπαρίων, «Η 
Εκατονταπυλιανή»

Επέκταση του αεροδρομίου Πάρου
Πρόσφατα δημοσιεύματα που εκφράζουν προβλη-

ματισμό σε σχέση με την επέκταση του διαδρόμου του 
αεροδρομίου του νησιού, μας υποχρεώνουν να υπεν-
θυμίσουμε την πάγια θέση του συλλόγου μας, ότι το 
σημαντικό αυτό έργο η πολιτεία οφείλει να το ολοκλη-
ρώσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις μελέτες της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που προβλέ-
πουν διάδρομο μήκους 1800 μ.

Είναι ένα έργο υποδομής που ξεκίνησε από το 
1995, ένα έργο που αποτέλεσε και αποτελεί 
πάνδημο αίτημα της κοινωνίας της Πάρου, ένα 
έργο που υποστηρίχθηκε διαχρονικά από τις εκάστοτε 
Κυβερνήσεις, την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, όλους τους τοπικούς φορείς και την συντρι-
πτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

Αναμφίβολα η ολοκλήρωση του έργου του Αερο-
δρομίου, όπως έχει εξαγγελθεί, θα αναβαθμίσει τις 
υποδομές του νησιού και θα βελτιώσει το τουριστικό 
προϊόν της Πάρου και θα αναδείξει το νησί μας, ως 
προορισμό ευκολότερης πρόσβασης.

Ταυτόχρονα όμως η πολιτεία οφείλει τάχιστα να 
προχωρήσει σε χωροταξικά μέτρα τα οποία θα απο-
τρέπουν αλόγιστες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
που πλήττουν βάναυσα το φυσικό περιβάλλον της Πά-
ρου, όπως είναι η εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμο-
γεννητριών και η κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών 
μονάδων.

Ωστόσο το νησί μας εκτός από την ολοκλήρωση του 
έργου του Αεροδρομίου, έχει ανάγκη από έργα υπο-
δομής, όπως είναι η διασφάλιση της δημόσιας Υγείας, 
η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, η σύγχρονη δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων, οι βελτιώσεις του 
υπάρχοντος οδικού δικτύου και η κατασκευή νέου, 
όπως είναι ο αναγκαίος δεύτερος περιφερειακός της 
Παροικιάς, η μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας 
του λιμανιού της Παροικιάς σε άλλη περιοχή κ.ά.».

Απόψεις

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 556

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
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Ο «Γολγοθάς» 
για τους 
νεφροπαθείς

Έκκληση να βρεθεί μια λύση άμεσα ζητούν εννέα 
νεφροπαθείς στην Πάρο, οι οποίοι θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο τη υγεία τους, καθώς πρέπει να πηγαίνουν για 
αιμοκάθαρση στην Νάξο και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε 
κόστος και ταλαιπωρία, διότι στο νησί μας, δεν υπάρχει 
αντίστοιχη μονάδα. 

Η «Φωνή της Πάρου», ήρθε σε επικοινωνία με τον κ. 
Αντώνη Σαρρή, (νεφροπαθής), ο οποίος αναφέρθηκε 
στο πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. 

Σχετικά με τις μετακινήσεις: Ο κ. Σαρρής, τόνισε, 
ότι πρέπει να πηγαίνουν στη Νάξο τρεις φορές την 
εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και 
Κυριακή, ενώ αν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, τους 

ενημερώνουν και θα πρέπει να βρίσκονται στο γειτο-
νικό νησί πολύ νωρίτερα από το καθορισμένο ραντε-
βού. Επιπρόσθετα, λόγω της αιμοκάθαρσης αν ανέβει 
υπερβολικά το κάλιο στις μετρήσεις αίματος θα έρθει 
ελικόπτερο για να τους μεταφέρει στη Σύρο. 

Επίσης, ενημερώθηκαν πως πρέπει να πηγαίνουν στο 
ραντεβού της Κυριακής, από την Παρασκευή, ένα γεγο-
νός, που ο ίδιος το θεωρεί απαράδεκτο, διότι ανεβάζει 
πολύ το κόστος, καθώς δεν είναι εφικτό να πληρώνουν 
διαμονή στη Νάξο κάθε εβδομάδα. 

Ακόμα ανησυχούν μην επιβαρύνουν ακόμα περισ-
σότερο την υγεία τους, καθώς στη Νάξο μεταβαίνουν 
το πρωί και επιστρέφουν το βράδυ. Αποτέλεσμα, στο 
ενδιάμεσο διάστημα να βρίσκονται εκτεθειμένοι στον 
καιρό, καθώς λόγω του κορωνοϊού είναι όλα κλειστά 
και δεν έχουν που να προφυλαχθούν. 

Για τις ενέργειες που έχουν γίνει και αν υπάρ-
χει ουσιαστική βοήθεια: Ουσιαστική βοήθεια δεν 
έχουν έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση να μην πηγαίνουν 
στη Νάξο για την αιμοκάθαρση τους, σύμφωνα με τον 
κ. Σαρρή. Επίσης, ανέφερε, πως στο παρελθόν, ένας 
ιδιώτης είχε προσφερθεί να δημιουργήσει μια μονάδα 
στο νησί, αλλά το ανέβαλε και από τότε δεν γνωρίζουν 
τίποτα νεότερο. Επιπρόσθετα, εξέφρασε την απορία 
πως είναι δυνατόν να έχει μονάδα, η Σύρος, η Νάξος, 
η Σαντορίνη και ακόμα η Πάρος να μη διαθέτει. 

Ερωτηθείς αν θέλει να κάνει κάποια δήλωση 
σχετικά με την ταλαιπωρία που βιώνουν όλο 
το χρόνο, αποκρίθηκε: «Προτιμώ, να κάνω μια 
ευχή μόνο. Αν μπορούν να δημιουργήσουν μια μονάδα 
εδώ στην Πάρο, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τις μετακι-
νήσεις, για οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους». 

Τέλος, ευχαρίστησε τα πληρώματα, των Ε/Β-Ο/Γ 
«Σκοπελίτης» και «Άρτεμις» που είναι στο πλευρό τους 
συνέχεια, αλλά και τον κ. Τζανακάκη τον γιατρό τους, 
στη Νάξο.

Προβολή 
αγροτικών 
προϊόντων 

Η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την προβολή 
και προώθηση των αγροτικών προϊόντων. 

Η εξειδίκευση αφορά την προβολή και προώθηση 
αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένων και προς πι-
στοποίηση προϊόντων της Περιφέρειας μέσα από την 
πλατφόρμα deligate.gr στην οποία θα δοθούν ειδικά 
αφιερώματα για το σύστημα παραγωγής των προϊό-
ντων και διαφημιστικά banner. Παράλληλα, στην πλατ-
φόρμα vita.gr θα γίνει η προβολή των πιστοποιημένων 
και υπό ένταξη προϊόντων της ΠΝΑΙ- Γαστρονομική πε-
ριφέρεια της Ευρώπης για το έτος 2019. Το συνολικό 
ποσό των δράσεων αυτών ανέρχεται στα 4588 ευρώ 
και θα καλυφθεί ισόποσα από τον προϋπολογισμό της 
Π.Ε Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου.

Τα προϊόντα που θα προβληθούν, που όπως απο-
φασίσθηκε θα είναι τα πιστοποιημένα και προς ένταξη 
πιστοποίησης: Γραβιέρα Νάξου, Κοπανιστή, Σαν Μιχά-
λη, Κρασοτύρι Κω, από τυριά, φάβα Σαντορίνης, Ντο-
ματάκι Σαντορίνης, Φασόλι Κατταβιάς, Πατάτα Νάξου, 
ελαιόλαδο Ρόδου, Μελεκούνι Ρόδου, το λικέρ κίτρο 
Νάξου και τα κρασιά Μαλβασία της Πάρου, Πάρος, 
Σαντορίνη, Μοσχάτο Ρόδου, Ρόδος, Αιγαίο Πέλαγος, 
Δωδεκάνησος, Κως, Κυκλάδες, και Θάψανα.

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

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Οι καταγγελίες πολιτών για παρανομίες σε περιοχές 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος έφεραν ανακοινώ-
σεις από τις δημοτικές παρατάξεις της Πάρου.

Οι ανακοινώσεις των συνδυασμών έχουν ως εξής:

Λαϊκή Συσπείρωση
«ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ: Ο δήμος 

Πάρου αγνοεί καταγγελία 
για καταστροφή του περι-
βάλλοντος;

Πολλές εκπλήξεις έφερε 
χθες (29/1/21) στη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου, η ερώτηση που έκανε 
η Λαϊκή Συσπείρωση, σχετικά 
με καταγγελία της την 1η Δε-

κεμβρίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα, στις 1 Δεκεμβρίου 2020 έκανε 

επίσημη καταγγελία στον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο και τον 
προϊστάμενο πολεοδομικού σχεδιασμού, αφού στην 
κοινότητα Αρχιλόχου (περιοχή Γλυφάδες), διαπιστώ-
θηκαν εκτεταμένες διαπλατύνσεις του δρόμου και 
μπαζώματος της παραλίας με τη χρήση μηχανήματος 
γκρέιτερ. Η καταγγελία συνοδεύτηκε από φωτο-
γραφικό υλικό!

Επειδή στην περιοχή υπάρχουν αμμοθίνες, η Λαϊ-
κή Συσπείρωση ζήτησε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 
καταστροφές από τη διαπλάτυνση του δρόμου. Ο 
συνδυασμός της αντιπολίτευσης ζήτησε να πραγμα-
τοποιηθεί αυτοψία στην περιοχή για να διαπιστωθούν 
τυχόν παρανομίες, καθώς και ενεργοποίηση όλων 
των μέτρων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

Λαϊκή Συσπείρωση ΙΙ
«Αυθαιρεσία: Τελικά αδιαφορία ή εξυπηρέ-

τηση συμφερόντων;
Στο νησί μας η αυθαιρεσία τα τελευταία χρόνια δε-

σπόζει, ενώ βλέπουμε στη διάρκεια της πανδημίας να 
έχει κτυπήσει «κόκκινο».

- Παραλίες μπαζώνονται ή κλείνουν οι δίοδοι προς 
αυτές, άλλες προβάλλονται ως ιδιωτικές ή περιφρά-
ζονται

- Περιοχές που είναι ή θα έπρεπε να είναι προστατευ-
όμενες δομούνται με όρους που ουσιαστικά αναιρούν 
την προστασία τους

- Καταπατούνται κοινόχρηστοι χώροι, παράνομες κα-
τασκευές λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, οι ταμπέλες 
άλλων εποχών γίνονται φωτεινές επιγραφές τεραστί-
ων διαστάσεων 

- Οι παραδοσιακοί οικισμοί ισοπεδώνονται από τις 
παρεμβάσεις στις όψεις και στην αισθητική των κτιρίων

- Μεγάλες εκτάσεις σε όλο το νησί έχουν μετατραπεί 
σε τεράστιες χωματερές ή χαβούζες

Προφανώς και το «σύνθημα» έχει δοθεί από την 
πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο όνομα της 
«ανάπτυξης», πολιτική που στηρίζεται με αντίστοιχες 
«διευκολύνσεις» και νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτή η 
πολιτική βέβαια υιοθετείται και από τη Δημοτι-
κή Αρχή η οποία έχει τεράστιες ευθύνες, αφού 
άλλες φορές «πρωτοστατεί», άλλες αδιαφορεί 
και άλλες παρακολουθεί ως «θεατής» τα γε-

γονότα ή και τα στηρίζει σιωπηρά στο όνομα 
της ψηφοθηρίας. Είναι χαρακτηριστική η «αφωνία» 
του Δημάρχου και των συμβούλων της πλειοψηφίας 
στην καταγγελία πολιτών που φέραμε στο τελευταίο 
Δημοτικό Συμβούλιο για μπάζωμα παραλίας.

Είτε αδιαφορία είτε «πλάτη» στα συμφέροντα από 
μέρους της Δημοτικής Αρχής, τελικά το αποτέλεσμα 
θα το πληρώσει ο τόπος και οι άνθρωποι του, με τη 
μελλοντική απαξίωση του νησιού μας. Ξέρουμε ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Πάρου είναι 
αγανακτισμένη από αυτά που συμβαίνον στο τόπο μας. 
Η ατομική έκφραση της αγανάκτησης όμως με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και μόνο, δεν αρκεί για να ανα-
τρέψει τη «λαίλαπα» της ισοπέδωσης.

Αν η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να τα δώσει 
όλα στο όνομα του πολιτικού της «πάρε- δώσε»,

Εμείς καλούμε τον παριανό λαό να αντιτάξει 
την οργανωμένη αντίδραση του συνολικά σε 
αυτή την πολιτική μέσα από τους φορείς και 
τους συλλόγους που εκφράζουν τα συμφέρο-
ντα του και να στηρίξει τις πρωτοβουλίες μας».

Απάντηση γραφείο δημάρχου Πάρου, Μ. 
Κωβαίου

«Επιτέλους, πότε η Πάρος θα αποκτήσει ποι-
οτική αντιπολίτευση;

Η Δημοτική Αρχή επιθυμεί 
να ενημερώσει τους πολίτες 
και κατοίκους της Πάρου ότι 
οι αόριστες καταγγελίες περί 
αυθαιρεσιών, που δυστυχώς 
δεν κατονομάζονται, στερού-
νται σοβαρότητας και ουσίας. 

Η Δημοτική Αρχή είναι παρούσα και πράττει τα δέο-
ντα σε κάθε περίπτωση απόπειρας αυθαιρεσίας, σύμ-
φωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από 
το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτο-
διοίκηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε τις αστυ-
νομικές ούτε τις λιμενικές αρχές, με τις οποίες ωστόσο 
συνεργάζεται οσάκις παραστεί ανάγκη. Τα έργα που 
δρομολογούμε για την ανάπτυξη της Πάρου και τη βελ-
τίωση του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων της είναι πολλά και μεγάλα. Θα ήμασταν 
ευτυχείς αν η αντιπολίτευση μπορούσε να συνεισφέ-
ρει σε αυτά με τις ιδέες, τις εναλλακτικές προτάσεις ή 
ακόμα και με τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της. Αντί 
αυτού όμως αναλώνεται στην έκδοση ανακοινώσεων 
άνευ περιεχομένου και ουσίας, σαν ένας σύγχρονος 
Δον Κιχώτης που πολεμά τους ανεμόμυλους. 

Εμείς προχωρούμε με σύνεση και έργα. Διοίκηση και 
υπηρεσίες του Δήμου Πάρου, είμαστε εδώ για να πε-
ριφρουρήσουμε και να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον 
του νησιού μας».

Ανταπάντηση Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου
«Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμα-

στάρια…
Η συντριπτική πλειοψηφία του παριανού λαού γνω-

ρίζει πολύ καλά ότι η Πάρος έχει υπεύθυνη αντιπολί-
τευση. Αυτό που αναρωτιέται είναι πότε το νησί μας 
θα αποκτήσει Δημοτική Αρχή που θα υπερασπίζεται τα 
συμφέροντα του.

Γι’ αυτό οι παριανοί και οι παριανές θεωρούν την 
αντιπολίτευση αποκούμπι τους για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων, απογοητευμένοι από τη Δημοτική 
Αρχή είτε την ψήφισαν είτε όχι. Η πρόσφατη ανακοί-
νωση του δημάρχου πετάει την μπάλα στην εξέδρα και 
δείχνει καθαρά τον πανικό του. Πανικό για το γεγονός 
ότι έχει «ονόματα και διευθύνσεις», αλλά εκείνος για 
άλλη μια φορά επιδεικνύει «ύποπτη αδράνεια». Εκτός 
από «άφωνος» σε αυτά που συμβαίνουν τριγύρω του, 
αποδεικνύεται «αόμματος» και «δέσμιος» συμφερό-
ντων. 

Όσο για τα έργα που «πραγματοποιεί», κάποια εί-
ναι αυτονόητα και τα ελάχιστα σημαντικά προέρχονται 
από ενέργειες του παρελθόντος. Και σε αυτά όμως 
υπάρχουν πισωγυρίσματα και αστοχίες που τις πλη-
ρώνει ο τόπος και οι άνθρωποι του. Η οργάνωση και 
ο σχεδιασμός αλλά κυρίως οι προτεραιότητες που θέ-
τουν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δυστυχώς αγνο-
ούν τις ανάγκες του παριανού λαού, τα προβλήματα 
του τόπου και το μέλλον του».

Η κοινότητα Παροικιάς για τις 
αυθαιρεσίες

Δελτίο τύπου εξέ-
δωσε η πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Κοι-
νότητας Πάρου, Μαρ-
γαρίτα Αργουδέλη, για 
τα προβλήματα των 
συνεχόμενων πολεο-

δομικών παραβάσεων και αυθαιρεσιών στο νησί.
Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες συνεχόμενων πο-

λεοδομικών παραβάσεων και αυθαιρεσιών στο νησί 
που τείνουν να αποκτήσουν επιδημικό χαρακτήρα και 
προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και την αισθητική μας.

Τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στις περιφε-
ρειακές οδούς της πόλης μας διαπιστώνεται πληθώ-
ρα αυθαίρετων παρεμβάσεων που δε συνάδουν με 
τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του νησιού.

- Αυθαίρετες κατασκευές και νεωτερισμοί που εκ-
πλήσσουν αρνητικά τον επισκέπτη και καταλήψεις 
κοινόχρηστων χώρων που παρεμποδίζουν την ελεύ-
θερη διέλευση των πεζών και των οχημάτων

- Πεζοδρόμια -από τα ελάχιστα που υπάρχουν- που 
καταλαμβάνονται και μετατρέπονται σε χώρους στάθ-
μευσης οχημάτων

- Διαφημιστικές πινακίδες στα πεζοδρόμια και στο 
οδικό δίκτυο που ενέχουν κινδύνους για τους διερχό-
μενους πεζούς και οδηγούς

- Φωτεινές επιγραφές που αλλοιώνουν καταφανέ-
στατα το κυκλαδίτικο χαρακτήρα του οικισμού και της 
παραλιακής οδού

Την ανησυχία τους, άλλωστε, για την αυξητική τάση 
του φαινομένου έχουν εκφράσει οι υπηρεσίες του 
Δήμου με συγκεκριμένες επισημάνσεις που αρμοδίως 
έχουν κοινοποιηθεί και οι οποίες δυστυχώς τυγχάνουν 
της προκλητικής αδιαφορίας από την Δημοτική Αρχή. 
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή όπως πράξει τα δέοντα με 
γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών 
του νησιού, προασπίζοντας την νομιμότητα, το δημό-
σιο αίσθημα και την αισθητική μας.

Έχουμε χρέος να σεβαστούμε και να διαφυλάξουμε 
αυτό που κληρονομήσαμε. Το οφείλουμε «εξ αδιαιρέ-
του» στις γενιές που έρχονται και αυτές στις γενιές 
που θα έρθουν...».

Περί «παρανομιών»... ο λόγος
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Σε κάθε τραπέζι Παριανά προϊόντα

γεύσεις του τόπου μας | αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Γραβιέρα
Πάρου -2€

συνεχίζεται η προσφορά μας

Ειδήσεις

Δραστηριότητα 
δημάρχου

Συνάντηση εργασίας στη Σύρο, είχε ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γ. Λεονταρί-
της, με τον δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια έχουν προγραμματι-
στεί έργα οδοποιίας προϋπολογισμού ύψους 2.000.000 ευρώ και έργα καθαρισμού 
και αποκατάστασης ρεμάτων για τα οποία θα διατεθούν 600.000 ευρώ.

Ακόμα, ο κ. Λεονταρίτης διαβεβαίωσε ότι θα παραταθεί η Προγραμματική Σύμβαση 
-που λήγει τον Μάρτιο του 2021- προκειμένου, να ανακατασκευαστεί το γήπεδο της 
Μάρπησσας.

Βρεφονηπιακός Μαρμάρων
Το εναρκτήριο λάκτισμα για την 

κατασκευή του βρεφονηπιακού 
σταθμού Μαρμάρων, δόθηκε στις 
3/2/2021 από τον δήμαρχο Πάρου, 
Μάρκο Κωβαίο, που υπέγραψε τη 
σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο 
εταιρεία, που ανέλαβε να τον κατα-
σκευάσει εντός 12 μηνών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 
το Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» και το κτίριο θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο του ενός πε-
ρίπου στρέμματος που αγόρασε ο δήμος τον Δεκέμβριο του 2014.

Τέλος, ο νέος ιδιόκτητος σταθμός θα έχει δυναμικότητα 25 νηπίων και 12 βρεφών 
και θα περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου (χωρητικότητας 15 νηπίων), ξεχωριστή αίθουσα 
για τον ύπνο και την απασχόληση των βρεφών, τουαλέτες και μπάνια, χώρο για την 
αλλαγή των βρεφών κλπ.

Εμβολιασμός
Ως υγειονομικός εμβολιάστηκε το Σάββατο 6/2/2021 κατά του covid-19 ο δήμαρ-

χος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και θέλησε με το παράδειγμά του να παροτρύνει τους 
συμπολίτες μας να εμβολιαστούν όταν έρθει και η δική τους στιγμή.

Στις 19/2 οι δασικοί 
χάρτες

Το πρόγραμμα ανάρτησης των αναμορφωμένων δασικών χαρτών για όλες τις 
περιοχές της χώρας, που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου, θα ολοκληρωθεί στις 26 
Φεβρουαρίου 2021, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για τις Κυκλάδες, η ανάρτηση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα 
με την απόφαση του υπουργείου.

Το πρόγραμμα ανάρτησης με σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολου-
θηθεί στάλθηκε από το ΥΠΕΝ στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων, με εντολή να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης 
καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 
για τα ΕΛΤΑ

Τη διάλυση των ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς τα-
χυδρομικές υπηρεσίες οι πολίτες σε νησιωτικούς και άλλους δήμους της χώρας 
καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 

Τις τελευταίες εβδομάδες, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Ήπειρο μέχρι τις 
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από φορείς και 
δημάρχους για την απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες από καθυστε-
ρήσεις ή και στέρηση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί από την κυβέρνηση να σταματήσει την καταστροφή των ΕΛΤΑ, 
να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό και να εγγυηθεί ως έχει χρέος την καθολική 
υπηρεσία σε προσιτές τιμές και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Επικράτειας, 
χωρίς να κλείσει κανένα κατάστημα ΕΛΤΑ.

Τέλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, κατέθεσε στη Βουλή 
δύο αναφορές για το θέμα, το οποίο έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις στα νησιά των 
Κυκλάδων, τα οποία σήμερα βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ-PAWS

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς (N. 4039/12-Άρθρο 9) 
«οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την 
περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς», ενώ «η αρμοδιότητα αυτή 
μπορεί να ασκείται και από… φιλοζωικές ενώ-
σεις και σωματεία σε συνεργασία με τον αρμό-
διο Δήμο εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή…».

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τον Νόμο 
4235/2014-άρθρο 46, στο οποίο «ορίζεται η υπο-
χρέωση των Δήμων σχετικά με την διαχείριση 
των αδέσποτων ζώων που ζουν στην επικράτειά 
τους, οι όροι της διαχείρισης αυτών όπως και 
η δυνατότητά τους να συνεργάζονται με φι-
λοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες της 
περιοχής τους», ο Δήμος Πάρου υπογράφει κάθε 
χρόνο Συμφωνητικό Συνεργασίας με τα 2 Φιλοζωικά 
Σωματεία του νησιού, μεταξύ των οποίων και με τον 
Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου-PAWS,με αντικεί-
μενο (βλ. Παρ.1 του από 5/8/2020 Συμφωνητικού), την 
«περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων και γα-
τών προς στείρωση, εμβολιασμό και περίθαλψη 
μέχρι και της υιοθεσίας αυτών, συμπεριλαμβα-
νομένων όλων των από την σχετική νομοθεσία 
προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών».

Όπως δε το ίδιο Συμφωνητικό αναφέρει (Παρ.2), «Η 
περισυλλογή των ζώων γίνεται από εθελοντές 
των φιλοζωικών σωματείων σε συνεργασία με 
τους αναδόχους νόμιμους φορείς (Κτηνιάτρους) 
στους οποίους θα ανατεθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος «Διαχείρισης αδέσποτων ζώων» 
και με τη συνδρομή του Δήμου εντός των ορίων 
αυτού».

Το Συμφωνητικό για το 2020 τέθηκε σε ισχύ με 
μεγάλη καθυστέρηση, αφού υπεγράφη στις 5 Αυγού-
στου 2020 με ημερομηνία λήξης την 31/12/2020!Η δε 
Σύμβαση με τον Ανάδοχο Κτηνίατρο υπογράφηκε στις 
21 Οκτωβρίου 2020 με το Πρόγραμμα του Δήμου να 
ξεκινάει πια τον Νοέμβριο του 2020.

Το συνολικό ποσό που ενέκρινε ο Δήμος Πάρου για 
το 2020 προς τα 2 φιλοζωικά σωματεία μέσω αυτού 
του Προγράμματος, ανέρχεται σε 20.000€, συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, ισόποσα κατανεμημένο (ήτοι 
από 10.000€ ανά σωματείο, με το ΦΠΑ). Η καταβολή 
του ποσού προς τον Κτηνίατρο θα γίνει απολογιστικά 
μέσα στο τρέχον έτος.

Επειδή η περίοδος υλοποίησης του εν λόγω Προ-
γράμματος ήταν MONO 2 ΜΗΝΕΣ (Νοέμβριος-Δεκέμ-
βριος 2020),συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες του Δή-
μου, το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεκριμένου ποσού, να 
μεταφερθεί στο 2021, με λήξη την 30/04/21. Σημειώ-
νεται ότι η παράταση αυτή δεν έχει ακόμη υπογραφεί, 
ενώ για το 2021, δεν υπάρχει ακόμα Συμφωνητικό 
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των φιλοζωικών 
σωματείων.

Η 10μηνη αυτή καθυστέρηση του Δήμου 
στην ενεργοποίηση του Προγράμματος, δημι-
ούργησε σημαντικές οφειλές για κτηνιατρικές 
υπηρεσίες προς τον αρμόδιο κτηνίατρο, αφού ο 
Σύλλογος PAWS εξακολουθούσε να περισυλλέγει και 

περιθάλπει αδέσποτα μέσα σε αυτό το διάστημα. Διό-
τι, οι στειρώσεις, εμβολιασμοί, θεραπείες, ευθανασίες, 
ηλεκτρονικές σημάνσεις κλπ. δεν μπορούν φυσικά να 
σταματήσουν.

Κατά συνέπεια, το σύνολο των κτηνιατρικών δαπα-
νών σε αυτό το 10μηνο έφτασε τα 7,500€ (συμπ/νου 
του ΦΠΑ). Όλες αυτές οι κτηνιατρικές δαπάνες 
θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα Αδέ-
σποτων του Δήμου, υπάρχουν καταχωρημένες στην 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Συλλόγου PAWS 
και του Κτηνιάτρου, έχουν ελεγχθεί και είναι διαθέσι-
μες. 

Ο Σύλλογος PAWS, με την από 23/12/2020 επιστολή 
του προς τον Δήμο Πάρου, ζήτησε έκτακτη οικονομική 
βοήθεια (χορηγία) ύψους 7,500€, προκειμένου να εξο-
φληθούν οι οφειλόμενες κτηνιατρικές δαπάνες.

Είναι γνωστή η 20ετής σημαντική προσφορά του 
Συλλόγου PAWS προς τον Δήμο Πάρου και όλο το 
νησί με την συνεχή φροντίδα και περίθαλψη των αδέ-
σποτων ζώων. Ο Σύλλογός μας, ως μη κερδοσκοπικό 
σωματείο που αποτελείται από εθελοντές, έχει υπο-
καταστήσει εδώ και χρόνια τις υπηρεσίες του Δήμου 
στην διαχείριση των αδέσποτων. Ελάχιστοι εθελοντές 
καταβάλλουν τεράστια καθημερινή προσπάθεια για να 
αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες ανάγκες που προκύ-
πτουν με αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Διότι ο Δή-
μος δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα το 
θέμα των αδέσποτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
που ορίζει ο Νόμος.

Η απουσία του Δήμου από την ουσιαστική και επι-
χειρησιακή αντιμετώπιση του χρόνιου αυτού προβλή-
ματος, συντελεί στην συνεχή αύξηση του πληθυσμού 
των αδέσποτων και την περαιτέρω επιβάρυνση των 
εθελοντών. Αντί της ενεργούς συμμετοχής και θετικής 
ανταπόκρισης της Δημοτικής Αρχής στα σοβαρά θέ-
ματα που προκύπτουν, αυτή, με προσκόμματα και δι-
καιολογίες, αποστασιοποιείται, αφού δεν φαίνεται να 
αναλαμβάνει ακόμα και τα από τον Νόμο καθήκοντα 
που της αναλογούν.

Πρόσφατα, ο Σύλλογός μας κατασκεύασε και 
λειτουργεί (με ιδιωτικές χορηγίες) το μοναδικό 
νόμιμο και αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς στην Πάρο, όπου φι-
λοξενούνται γύρω στα 50-60 ζώα! Τη στιγμή 
που, το νέο Δημοτικό καταφύγιο του Δήμου 

Αθηναίων, φιλοξενεί γύρω στα 70 ζώα (βλ. 
δήλωση του Δημάρχου κου Κ. Μπακογιάννη 
15/09/20). Παράλληλα, εθελοντές μας σιτίζουν κα-
θημερινά 400 αδέσποτα γατιά σε όλο το νησί, ενώ το 
2020, παρόλες τις δυσκολίες λόγω Covid-19, στειρώ-
σαμε 200 περίπου ζώα, εμβολιάσαμε 250 και βρήκαμε 
υιοθεσίες σε 120 περίπου σκυλιά και γατιά. Με τέτοια 
σημαντική δράση που έχει αναπτύξει o PAWS στην 
Πάρο τα τελευταία χρόνια, είναι αδύνατο να ανταπε-
ξέλθει στις αυξανόμενες υποχρεώσεις του χωρίς την 
στήριξη του Δήμου και της Πολιτείας.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον Δήμο να δη-
μιουργήσει την από τον Νόμο απαιτούμενη Διαδικτυα-
κή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και Καταγραφής των 
Ζώων Συντροφιάς, η οποία, πέρα από την διασφάλι-
ση ιχνηλασιμότητας, τον περιορισμό του φαινομένου 
εγκατάλειψης ζώων, τη δημιουργία σημαντικού επο-
πτικού εργαλείου για τις αρμόδιες αρχές κλπ., βοηθάει 
και στην εξασφάλιση κρατικών πόρων για την διαχείρι-
ση των αδέσποτων. Καθώς επίσης και την δημιουργία 
χώρου Υγειονομικής Ταφής Ζώων ο οποίος κρίνεται 
απαραίτητος και ακόμα δεν υπάρχει! 

Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε 
το δύσκολο αυτό έργο που επιτελούμε, από αγάπη και 
σεβασμό στα ζώα και μόνο, κάνουμε έκκληση για:

α) οικονομική στήριξη από τον Δήμο προς εξό-
φληση της πιο πάνω οφειλής προς τον Κτηνίατρο (η 
οποία δεν δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα του Συλλό-
γου μας, αλλά λόγω της καθυστέρησης του Προγράμ-
ματος Αδέσποτων από τον Δήμο) και 

β) την ενεργό συμμετοχή του Δήμου στην δι-
αχείριση των αδέσποτων ζώων με τη δημιουργία 
ειδικής υπηρεσίας με τις απαραίτητες αρμοδιότητες.

Τελειώνοντας, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσου-
με την πικρία μας προς τον Δήμο Πάρου, ο οποίος με 
την διαχρονική του στάση και τακτική, δεν δείχνει να 
τιμά ούτε να υπολογίζει τόσο τους δεκάδες εθελοντές, 
όσο και τους εκατοντάδες Έλληνες και ξένους χορη-
γούς, ιδιώτες και θεσμικούς, οι οποίοι με την τεράστια 
προσφορά και εμπιστοσύνη τους, μας βοήθησαν να 
ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρότυπο καταφύγιο-
στολίδι που φτιάξαμε στην Πάρο. Αλλά, ούτε και τους 
δωρητές, υποστηρικτές μας και δημότες της Πάρου 
που με ενθουσιασμό στηρίζουν τις προσπάθειές μας 
και χωρίς την βοήθεια των οποίων, δεν θα μπορούσαμε 
να συνεισφέρουμε μέσω της φιλοζωίας, στον πολιτι-
σμό του νησιού και του τόπου μας.

Κλείνοντας, παρακαλούμε θερμά τον Δήμο 
Πάρου να εγκρίνει την αιτούμενη χορηγία των 
7,500€, ποσό που δεν αφορά στους σκοπούς 
του Σωματείου μας, αλλά προορίζεται απο-
κλειστικά και μόνο για την εξόφληση ισόποσης 
οφειλής προς τον Κτηνίατρο, για κτηνιατρικές 
υπηρεσίες στα αδέσποτα του Δήμου Πάρου. 

Με εκτίμηση,
Ρ. Ελευθεριάδου

Πρόεδρος Συλλόγου PAWS
Κοινoποίηση: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

κ. Σπ. Λιβανό, Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου, Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων, υπόψη 
Προϊσταμένης κας Φ. Μεχτάρη, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, 
Έπαρχο Π.Ε. Πάρου κ. Κ. Μπιζά, Επικεφαλής «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης», κ. Κ. Ροκονίδα, Πρόεδρο κ. Π. Πετρόπουλο και μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, Διοικητή 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, κ. Γ. Μποζίκη, Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Φιλοζωϊκής Ομοσπονδίας, κ. Ειρ. Μολφέση, 
Προϊστάμενο Κτηνιατρικής Δ/νσης Πάρου, Κτηνίατρο κ. Ν. 
Τσιγώνια, Εποπτεύοντα του Καταφυγίου PAWS, Κτηνίατρο 
κ. Α. Λάμπρου, Μ.Μ.Ε.

Ανοιχτή επιστολή στον 
δήμαρχο Πάρου
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*Οι αριθµοί αφορούν την επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα fonitisparou.gr για το διάστηµα από 1.1.2020-31/12/2020
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Στο νησί μας υπάρχουν πολλοί νέοι που έχουν επιλέ-
ξει το δρόμο να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και 
προσπαθούν με το μεράκι που διακατέχουν να ανα-
πτυχθούν και να εξελιχθούν, μεγαλώνοντας ακόμα πε-
ρισσότερο τον πρωτογενή τομέα στην Πάρο, που σε 
σχέση με αλλά νησιά, δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικός.

Η «Φωνή της Πάρου» θέλοντας να συνεχίσει την 
καμπάνια που έχει κάνει και σε παλιότερες εκδόσεις 
με νέους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής, σήμερα σας παρουσιάζει τρεις ακόμα νέ-
ους επαγγελματίες αγρότες. Πρόκειται για τους Μα-
νώλη Ιατροπούλη, Μιχάλη Μαύρη και Άγγελο 
Πιτσικάλη. Η εφημερίδα, παρουσιάζει αρχικά τους 2 
επαγγελματίες αγρότες στο νησί μας και με τον δημο-
σιογράφο της Γιώργο Κοντό, τους απεύθυνε τις 
παρακάτω ερωτήσεις:

1. Πόσα χρόνια ασχολείσαι επαγγελματικά 
με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής;

2. Ποιος είναι ο κύριος τομέας παραγωγής 
σου;

3. Έχεις πάρει κάποια επιδότηση σαν νέος 
αγρότης που είσαι;

4. Με την υγειονομική κρίση που ζούμε και 
τα «lockdown» έχεις αντιμετωπίσει οικονομι-
κές δυσκολίες;

5. Βλέπουμε ότι πολλοί νέοι δεν θέλουν να 
ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Θα 
πρότεινες να ασχοληθούν με το συγκεκριμέ-
νο επάγγελμα και να δοθεί μια διέξοδος στην 
ανεργία;

6. Προσδοκίες για το μέλλον;
7. Οι ντόπιος πληθυσμός σας στηρίζει;

Μανώλης Ιατροπούλης  
(επαγγελματίας αγρότης)

Ο Μανώλης όπως μας είπε και ο ίδιος, ασχολείται 
με το συγκεκριμένο επάγγελμα από μικρό παιδί και το 
αγαπάει πολύ, αλλά όπως εξομολογήθηκε, δεν έχει πά-
ρει καμία επιδότηση από το κράτος σαν νέος αγρότης, 
διότι είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος πολύ πριν βγουν 
αυτά τα προγράμματα. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι μια 
απαιτητική δουλειά η οποία θέλει αρκετό χρόνο να δι-
αθέτεις στα φυτά και χάνεις από την οικογένεια σου 
κάτι το οποίο δεν θα είχε καταφέρει χωρίς την βοήθεια 
της συζύγου του Μαριάννας, η οποία τον βοηθάει κυ-
ρίως στον τομέα της πώλησης.

1. «Οχτώ χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά, Αλλά 
γενικά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρός βοη-
θάω τον πατέρα μου στα κτήματα».

2. «Έχω φτιάξει ένα θερμοκήπιο, έχω ιδιόκτητα κτή-
ματα και ενοικιαστήρια (τα περισσότερα είναι υπαίθρια), 
όπου στο σύνολο τους φτάνουν τα τριάντα στρέμματα 
περίπου. Σχετικά, με το ποια είναι η παραγωγή μου. 
Παραγάγω ότι μπορεί να παραχθεί πάνω στη Πάρο».

3. «Όχι. Όταν βγήκε ένα πρόγραμμα, επειδή ήμουν 
ήδη επαγγελματίας από τα δεκατρία μου δεν μπο-
ρούσα να ενταχθώ σε κάποιο πρόγραμμα βελτίωσης. 
Οπότε ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής στα κτήματα, έχει 
δημιουργηθεί με δικό μου κόπο, όπως και τα γεωργι-
κά εργαλεία που χρειάζομαι, πλην αυτά που παρέλαβα 
από τον πατέρα μου. Αλλά όταν θα βγει κάποιο πρό-

γραμμα επιδότησης στο μέλλον, που ακόμα δεν έχει 
βγει γιατί το ψάχνω για να αποκτήσω ένα τρακτέρ, θα 
δικαιούμαι να πάρω επιδότηση».

4. «Ναι. Υπάρχει πτώση και σε μεγάλο βαθμό οφεί-
λεται στο κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης καθώς 
εφοδιάζω μεγάλο ποσοστό μαγαζιών στη Παροικιά. 
Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ το περσινό καλοκαίρι 
έβγαλα 15 τόνους ντομάτες. Με το κλείσιμο που μας 
επέβαλαν, μου σάπισαν μέσα στα κτήματα. Οπότε έπρε-
πε να τα στείλω σε άλλο νησί ή στην Αθήνα που δεν 
συνέφερε λόγω κόστους, διότι τα αγοράζουν σε εξευ-
τελιστική τιμή, αφού γνωρίζουν ότι διαφορετικά θα το 
πετάξεις. Ακόμα και τώρα, με το δεύτερο «lockdown», 
έχει ωριμάσει ήδη μεγάλο μέρος της παραγωγής μου. 
Αν δεν ανοίξει άμεσα η εστίαση θα έχουμε πρόβλημα 
μεγάλο και κυρίως το καλοκαίρι που βάζουμε μεγαλύ-
τερη παραγωγή».

5. «Ναι βέβαια. Είναι το πιο υγιεινό επάγγελμα, εί-
σαι μέσα στη φύση. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Χά-
νεις τις γιορτές, χάνεις την οικογένεια γιατί έχεις πολύ 
λίγο χρόνο. Γιατί είναι σαν ένα μικρό παιδί τα φυτά και 
πρέπει να είσαι πολύ χρόνο μαζί τους. Κάθε μέρα να 

Πρώτο θέμα

Νέοι επαγγελματίες στον 
πρωτογενή τομέα
Εν καιρώ οικονομικών κρίσεων και πανδημιών, και την ανεργία να καλπάζει, 
πολλοί νέοι αρχίζουν και ψάχνουν να βρουν νέες διεξόδους στην αγορά 
εργασίας στρέφοντας την προσοχή τους στην ενασχόληση με τον πρωτογενή 
τομέα. Μια στροφή που είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας 
της χώρας, αλλά και των νησιών, όπως η Πάρος, που πρέπει να μην εξαρτάται 
οικονομικά μόνο από τον κλάδο του τουρισμού.
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τα βλέπεις, να τα ποτίζεις και ό,τι άλλο απαιτείται. Το 
βασικό είναι να θέλουν να το κάνουν και φυσικά να 
το αγαπάνε. Διότι ό,τι δεν αγαπάς δεν μπορείς να το 
κάνεις».

6. «Είναι στόχος μου κάθε χρόνο να έχω καλύτερη 
ποιότητα περισσότερη παραγωγή. Ήδη σκέφτομαι να 
μεγαλώσω την παραγωγή σε βερίκοκα και μανταρίνια. 
Αρκεί -και εύχομαι βέβαια- να ξεπεράσουμε την κατά-
σταση που βιώνουμε τώρα, και να ανοίξει η εστίαση».

7. «Μας στηρίζει πολύ ο κόσμος. Τόσο ο ντόπιος 
κόσμος όσο και ο κόσμος που έρχεται και μένει εποχι-
ακά, και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Και πιστεύω ότι 
μας προτιμάνε γιατί βλέπουν πως είναι τα κτήματα μας, 
πάρα να πάνε να φάνε από τα σούπερ-μάρκετ, που 
δεν ξέρουν από που έχει προέλθει και τι φάρμακα έχει 
πάνω».

Μιχάλης Μαύρης  
(επαγγελματίας αγρότης)

Ο Μιχάλης από την άλλη πλευρά ήταν εξαρχής 
επαγγελματίας αγρότης, καθώς η κανονική του ειδι-
κότητα είναι μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό 
στη διαχείριση και τεχνολογία ποιότητας. Αλλά λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας που 
υπάρχει αποφάσισε να ασχοληθεί με την οικογενειακή 
επιχείρηση και να γίνει παραγωγός. Τονίζει ότι είναι 
μια απαιτητική δουλειά και πρέπει να θυσιάσεις πολλά 
πράγματα για να μπορέσεις να ασχοληθείς με τον συ-
γκεκριμένο τομέα επαγγελματικά.

1. «Δεν έχω ασχοληθεί από την αρχή με το επάγ-
γελμα του αγρότη. Κανονικά έχω σπουδάσει στο Τ.Ε.Ι 
μηχανολόγος μηχανικός και έχω κάνει μεταπτυχιακό 
στη διαχείριση και τεχνολογία ποιότητας. Αλλά με την 
οικονομική κρίση ήταν δύσκολη η εύρεση εργασίας, 
με αποτέλεσμα να κατέβω στην Πάρο και ασχοληθώ 
με την οικογενειακή επιχείρηση μαζί με τον αδερφό 
μου, Δημήτρη, ακολουθώντας τα χνάρια του παππού 
και του πατέρα μου».

2. «Παράγουμε, ό,τι προϊόν μπορεί να παραχθεί στην 

Πάρο από φρούτα και λαχανικά. Έχουμε θερμοκήπια, 
και ιδιόκτητα κτήματα».

3. «Στην αρχή δεν είχαμε καμιά βοήθεια. Τα πρώτα 
θερμοκήπια τα φτιάξαμε με δικούς μας πόρους. Πήρα 
μια επιδότηση αλλά είχε πολύ γραφειοκρατία και εκεί 
εντοπίζεται ένα πρόβλημα. Οι Κυκλάδες είναι μια νη-
σιωτική περιοχή, όπου δεν συνδεόμαστε εύκολα με τη 
Σύρο. Είναι σημαντικό αυτό διότι εκεί θα πρέπει να 
πηγαίνουμε τα κατάλληλα έγγραφα για να πάρουμε 
κάποια επιδότηση, καθώς στην Πάρο δεν υπάρχει αρ-
μόδια υπηρεσία. Με αποτέλεσμα να είμαστε σε μια 
χρονοβόρα διαδικασία, η οποία έχει πολλά έξοδα με-
τακίνησης στο να πηγαινοερχόμαστε.

4. «Ναι είναι και ήταν δύσκολα με τα «lockdown». 
Διότι, ο κόσμος φοβάται, να κυκλοφορήσει, με αποτέ-
λεσμα να μη σταματάει στα κιόσκια, αλλά να πηγαίνει 
στα σούπερ-μάρκετ να αγοράζει ό,τι θέλει από εκεί, 
στέλνοντας το sms και μετά να γυρνάει σπίτι. Αλλά και 
με την εστίαση που είναι κλειστή υπάρχει πρόβλημα 
καθώς μας μένουν προϊόντα. Και είναι φυσικό να συμ-
βαίνει αυτό, διότι πρέπει να παράγουμε μεγάλη ποσό-
τητα, ώστε να μπορούμε να εφοδιάζουμε την αγορά. 
Για παράδειγμα το καλοκαίρι, που είναι μεγαλύτερη η 
παραγωγή που πρέπει να βγάλουμε, με το άνοιξε κλεί-
σε που έκαναν μας περίσσεψε μεγάλη ποσότητα και 
για να μην τη πετάξουμε τα δώσαμε σε οικογένειες 
που έχουν ανάγκη».

5. «Αν έχουν όρεξη για δουλειά και κυρίως μεράκι 
για να το κάνουν ναι. Ξεχνάς πολλά πράγματα και κυ-
ρίως ξεχνάς το καλοκαίρι. Δεν έχεις προσωπική ζωή 
διότι τότε είναι η περίοδος με τον μεγαλύτερο όγκο 
εργασίας. Εγώ για παράδειγμα ξεχνάω να δω τους 
φίλους μου. Το χειμώνα είναι διαφορετικά, αλλά και 
πάλι έχει δουλειά, γιατί πρέπει να είσαι καθημερινά στα 
κτήματα».

6. «Συνέχεια θες να βελτιώνεσαι. Ξεκινήσαμε χωρίς 
θερμοκήπια. Τώρα διαθέτουμε. Δεν είχαμε τρακτέρ, 
τώρα έχουμε ένα. Είναι ένα επάγγελμα που σου απαι-
τεί να βελτιώνεσαι συνέχεια οπότε αυτή είναι και η 
προσδοκία μου».

7. «Κάποιοι βοηθάνε και κάποιοι όχι. Σαφώς δεν γί-
νεται να έρθουν όλοι οι πελάτες σ’ εμάς, γιατί θέλουν 
να δοκιμάζουν και αλλού. Ωστόσο, πιστεύω, ότι πολλοί 
προτιμάνε τα ξένα προϊόντα του σούπερ-μάρκετ, γιατί 
δεν πιστεύουν ότι είναι δικά μας και ότι είναι φρέσκα. 
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Ωστόσο οι περισ-
σότεροι ντόπιοι μας στηρίζουν».

Άγ. Πιτσικάλης  
(Μελισσοκόμος)

Ένας ακόμη νέος που αποφάσισε ν’ αλλάξει σελίδα 
στη ζωή του, αφήνοντας την πόλη και μια πολύ καλή 
δουλειά για να έρθει στην επαρχία, με σκοπό ν’ ασχο-
ληθεί με τον πρωτογενή τομέα, είναι ο Άγγελος Πιτσι-
κάλης. Συγκεκριμένα με τη μελισσοκομεία, όπου μαζί 
με την γυναίκα του, Ελισάβετ Μπογιατζή, έχουν γίνει οι 
μεγαλύτεροι παραγωγοί μελιού στην Πάρο, αναπτύσ-
σοντας τη μελισσοκομική επιχείρηση του πατέρα της. 
Αυτό μάλιστα το καταδεικνύουν και οι βραβεύσεις που 
έχουν λάβει από τον διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας 
«Great Taste», από το 2016 μέχρι το 2019 συνεχό-
μενα.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας 
τους είναι το μεράκι που διαθέτουν για την ενασχόλη-
ση τους με τη μελισσοκομεία. Παράγοντας που πρέπει 
να διαθέτουν και όσοι νέοι σκέφτονται να ασχοληθούν 
με την μελισσοκομία και τον πρωτογενή τομέα, ακόμα 
και ερασιτεχνικά, σύμφωνα με τον Άγγελο.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αφήσεις την 
δουλειά σου στην τράπεζα στην Αθήνα και να 
ασχοληθείς με τον πιο απαιτητικό, πρωτογενή 
τομέα και πιο συγκεκριμένα με τη μελισσοκο-
μία;

«Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν μου είχε περάσει 
από το μυαλό να ασχοληθώ με τον πρωτογενή το-
μέα αν και μικρός είχα πολλά τέτοια ερεθίσματα στις 
καλοκαιρινές μου διακοπές από τον παππού μου στη 
Σαντορίνη, από όπου και κατάγομαι. Την μελισσοκο-
μία άρχισα να την σκέφτομαι όταν γνώρισα την σύζυ-
γό μου, Ελισάβετ, και μετά από πρόταση που είχαμε 
από τον πεθερό μου να αναλάβουμε τη μελισσοκο-

Πρώτο θέμα
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μική επιχείρηση, και αρκετή σκέψη αποφασίσαμε να 
αποχωρήσω από την τράπεζα, παρόλο που εκείνη την 
περίοδο η καριέρα μου είχε ανοδική πορεία, και να 
αφοσιωθούμε στη μελισσοκομία. Βέβαια αυτό δεν το 
κάναμε χωρίς «εφόδια» γνώσεων τα οποία και πή-
ραμε από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών όπου 
διδαχθήκαμε μελισσοκομία, μελισσοθεραπεία και φυ-
σικά καλλυντικά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πολύ 
μεγάλη εμπειρία και γνώση του πεθερού μου ήρθαν 
και μας έδωσαν το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. 
Αποτέλεσμα το οποίο έχει δικαιώσει την απόφαση μου 
να φύγω από την τράπεζα».

Έχεις κάνει μια μεγάλη μονάδα μαζί με τη 
σύζυγο σου. Θα ήθελα να μου πεις τι βοήθεια 
είχατε από το κράτος. Σαν νέοι επαγγελματίες 
αγρότες λάβατε κάποια επιχορήγηση;

«Τη μονάδα την κατασκευάζουμε αυτή τη χρονι-
κή περίοδο. Πεποίθηση μας είναι να γίνει πρότυπο 
στις Κυκλάδες, καθώς εκτός από τις αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις και το συσκευαστήριο θα έχουμε την 
δυνατότητα να παραδίδουμε σεμινάρια τόσο μελισ-
σοκομίας όσο και παρασκευής καλλυντικών. Σ’ αυτό 
το εγχείρημα μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να εντα-
χθούμε σε κάποιο πρόγραμμα για την κατασκευή του. 
Δυστυχώς υπήρξαν επιδοτήσεις που αν και είχαν τον 
τίτλο μελισσοκομίας ήταν ακριβώς το αντίθετο. Αυτή 
τη στιγμή όμως είμαστε σε αναμονή αποτελεσμάτων 
κάποιων προγραμμάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
η οποία οφείλω να τονίσω ότι μας έχει βοηθήσει πάρα 
πολύ με τις ενέργειες της μέχρι σήμερα στην προώθη-
ση της δουλείας μας. Ίσως χωρίς αυτή την βοήθεια να 
μην είχαμε πετύχει αυτά που έχουμε πετύχει σήμερα 
ή να ερχόντουσαν πιο δύσκολα μετά από περισσότε-
ρο χρόνο. Για αυτό με την ευκαιρία που μου δίνεται 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη, Γ. Χα-
τζημάρκο αλλά και τον έπαρχο Γ. Μπιζά, για όλες τις 
προσπάθειες που κάνει ο καθένας από την θέση του 
για την προώθηση του αγροτικού τομέα».

Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί, δηλα-
δή τα «lockdown», τι προβλήματα αντιμετωπί-
ζεται και πόσο σας έχει επηρεάσει το κλείσιμο 
της αγοράς;

«Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να 
διαθέσουμε τα προϊόντα μας στην αγορά όπως γινό-
ταν στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός 
ότι ξενοδοχεία που συνεργαζόμασταν στο νησί δεν 
άνοιξαν αλλά και στο ότι η οικονομική κρίση που ακο-
λουθεί την πανδημία έχει μειώσει τις πωλήσεις των 

προϊόντων μας. Κατά τα άλλα η εργασία μας συνεχί-
ζεται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα διότι η μελισ-
σοκομία είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε 
ούτε μια μέρα στην τύχη του, καθώς είναι ένα ζω-
ντανός οργανισμός που εξελίσσεται ανάλογα με τις 
εποχές του έτους».

Οι ντόπιοι σας βοηθάνε; Προωθούν το προϊ-
όν σας μέσα από τα καταστήματα ή προτιμάνε 
ξένα προϊόντα;

«Από την αρχή που ήρθαμε στο νησί έχουμε κάνει 
συνεργασίες με μαγαζιά σε όλο το νησί τις οποίες τις 
συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Όσο περνάνε τα χρόνια 
και υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση των προϊόντων 
μας βλέπουμε ότι υπάρχει και αντίστοιχο ενδιαφέρον 
από περισσότερα μαγαζιά. Σε αυτό βέβαια έχουν βοη-
θήσει και τα συνεχόμενα βραβεία από το 2016 μέχρι 
και σήμερα που λαμβάνει το μέλι μας είτε Θυμαρίσιο 
είτε Ερείκης από τον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό 
γευσιγνωσίας «Great Taste»».

Με την αγορά κλειστεί έχετε λάβει κάποιο 
βοήθημα από το κράτος, όπως έχει κάνει με 
άλλα επαγγέλματα;

«Δυστυχώς τους τελευταίους δέκα μήνες που επι-
κρατεί αυτό το κλίμα στην αγορά έχουμε λάβει μόνο 
δύο βοηθήματα των χιλίων ευρώ. Κάτι που όπως 
καταλαβαίνετε δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν τα 
λειτουργικά έξοδα αυτών των μηνών τα οποία είναι 
πολλαπλάσια. Ελπίζουμε αυτό το κλίμα να σταματήσει 
σύντομα διότι εάν συνεχιστεί τότε σίγουρα τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ δυσκολότερα για εμάς».

 Αν δεν ανοίξει η αγορά άμεσα, τι προβλήμα-
τα θα έχετε να αντιμετωπίσετε;

«Το κυριότερο πρόβλημα όπως ανάφερα είναι η διά-
θεση των προϊόντων μας αλλά και το θέμα επιβίωσης 
της επιχείρησης λόγω των εξόδων των οποίων δε 
σταματάνε. Σταματώντας να ξοδεύουμε για την επι-
χείρηση μας σημαίνει απώλεια των μελισσιών μας με 
ότι αυτό συνεπάγεται».

Εκτός από μέλι παρασκευάζεται κάποιο άλλο 
είδος;

«Αυτή την στιγμή τα προϊόντα που παράγουμε εκτός 
από το θυμαρίσιο μέλι, το ερείκης και το ανθέων είναι 
βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη, παστέλια και φυσι-
κά καλλυντικά με βάση το κερί της μέλισσας και υλικά 

τα οποία σχεδόν όλα είναι παραγωγής μας ή έχουν 
συλλεχθεί από το νησί μας».

Εκτός από την Πάρο κάνετε εξαγωγή και σε 
άλλα μέρη;

«Προϊόντα μας στέλνουμε στη Σαντορίνη και την 
Αθήνα. Έχουμε κάνει εξαγωγές σε Γερμανία, Γαλλία 
και πρόσφατα ξεκινήσαμε συνεργασία με Καναδά».

Αν κάποιος θέλει να αγοράσει το μέλι σας 
μπορεί να το βρει σε καταστήματα στο νησί, ή 
πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μ ’εσάς;

«Η προτίμηση μας είναι οι πελάτες μας να προμη-
θεύονται τα προϊόντα μας από τα καταστήματα που 
συνεργαζόμαστε. Δεδομένου ότι είτε από εμάς είτε 
από αυτούς τα προμηθευτούν θα λάβουν το ίδιο προ-
ϊόν στην ίδια τιμή. Η λογική μας είναι να στηρίξουμε 
την αγορά που μας στηρίζει και όχι να κάνουμε εσω-
τερικό ανταγωνισμό». 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον;
«Αυτή την στιγμή η κυριότερη προσδοκία μας είναι 

να τελειώσει η εγκατάσταση την οποία κατασκευά-
ζουμε διότι θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την 
γκάμα των προϊόντων μας αλλά και να διαδώσουμε 
περισσότερο, κυρίως στο εξωτερικό, την δουλειά την 
οποία κάνουμε κάνοντας παράλληλα γνωστό και το 
νησί μας».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συνέ-
ντευξη και δεν σας ρώτησα εγώ;

«Θα ήθελα να προσθέσω ότι μια από τις σοβαρό-
τερες απειλές που έχουμε μπροστά μας να αντιμετω-
πίσουμε ως μελισσοκόμοι είναι τα αιολικά πάρκα που 
θέλουν να κατασκευαστούν στο νησί μας. Κάτι τέτοιο 
πιθανολογούμε ότι θα μας κατέστρεφε και θα πρέπει 
να οδηγηθούμε σε αλλαγή του επαγγέλματός μας, δι-
ότι πλέον δε θα μπορούσαμε να ασκήσουμε την μελισ-
σοκομία με τα σημερινά δεδομένα. Οι διανοίξεις των 
δρόμων που θα κατέστρεφαν μεγάλο μέρος από την 
βλάστηση από την οποία τροφοδοτούνται οι μέλισ-
σες μας αλλά και η πιθανές επιπτώσεις στις ίδιες τις 
μέλισσες είναι κάτι που μας φοβίζει και ελπίζουμε να 
μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θεωρούμε ότι είναι 
κάτι το οποίο βέβαια θα επηρεάσει όλο το νησί είτε σε 
μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό».

Γιώργος Κοντός



 | 11www.fonitisparou.gr Απόψεις - Ειδήσεις

Ιστορίες 
για μικρούς 
ινδιάνους…

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου στις 29/1/2021 μεταξύ των θεμάτων που συ-
ζητήθηκαν ήταν και η συγκρότηση της τουριστικής 
επιτροπής του νησιού μας.

Ό,τι και να γράψει κάποιος γι’ αυτήν την επι-
τροπή, είναι δύσκολο να μείνει ψύχραιμος στο τέ-
λος. Κι’ αυτό όχι γιατί η συγκεκριμένη επιτροπή 
δεν είναι αναγκαία -όχι φυσικά με τον τρόπο που 
λειτουργεί- αλλά γιατί τα όσα γίνονται εκεί είναι 
«ιστορίες για μικρούς ινδιάνους». Από πού να αρ-
χίσει κανείς και πού να τελειώσει.

Εννοείται ότι δε θα μπω και πάλι στον κόπο να 
γράφω για τις τραγελαφικές προσκλήσεις «δημο-
σιογράφων»-blogger που παρουσιάζει η επιτροπή 
κατά καιρούς. Έχουμε δει επισκέψεις από «παρι-
ζιάνες» που έχουν blog για καλλυντικά… και ήρθαν 
τσάρκα με φίλες τους, έως επισκέψεις της τουρι-
στικής επιτροπής στην αλλοδαπή συν γυναιξί και 
λοιπών συγγενών. Τέλος πάντων. Ας μην το τρα-
βήξω άλλο το θέμα. Γι’ αυτό θα γράψω όχι αυτά 
που υποστηρίζω εγώ, αλλά αυτά που ειπώθηκαν 
επίσημα στο δημοτικό συμβούλιο και το πώς προ-
γραμματίζονται τα ταξίδια στο εξωτερικό από τον 
δήμο, και για το ποιοι πηγαίνουν εκεί. Ο ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος, Ηλ. Κουντρομιχάλης, 
είπε με τον επισημότερο τρόπο στη συνεδρίαση 
ότι όταν ήταν αντιδήμαρχος του παρουσίασαν μία 
σειρά από πόλεις που γίνονταν εκθέσεις και τον 
ρώτησαν σε ποια θα ήθελε να πάει και εκείνος. 
«Έτσι γίνεται» του είπαν, όπως δήλωσε. Νομίζω 
ότι ουσιαστικά ο κ. Κουντρομιχάλης είπε την ουσία 
για το πώς «οργανώνεται» από τον δήμο μας η 
τουριστική πολιτική. Μεταξύ μας τώρα, προτιμώ 
πάντως να πηγαίνουν εκλεγμένοι σύμβουλοι στις 
εκθέσεις, παρά να πηγαίνουν εκπρόσωποι φορέ-
ων. Κι αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις 
εκπροσώπων φορέων μόνο για την τουριστι-
κή προβολή του νησιού δε φροντίζουν, αφού το 
πρώτο που κάνουν είναι να προωθούν τις δικές 
τους επιχειρήσεις. Έτσι, πάνω στον πάγκο του πε-
ριπτέρου, που πληρώνει ο δήμος ή η Περιφέρεια, 
έχουν τα διαφημιστικά φυλλάδια της δικής τους 
επιχείρησης.

Μία άλλη αλήθεια είναι ότι στις συνεδριάσεις 
της τουριστικής επιτροπής, συνήθως είναι απόντες 
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των φορέων, που είναι και 
καλά… οι «ειδικοί» της τουριστικής προβολής. 
Όπως μάλιστα ειπώθηκε στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου, όχι μόνο πηγαίνουν άτομα 
που δεν γνωρίζουν καλά καμία ξένη γλώσσα, αλλά 
ορισμένοι δεν γνωρίζουν καλά ούτε την ελληνική!

Παρά τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στο νησί 
του «WE ready, YOU safe, ALL happy!», είδαμε ότι 
στην επιτροπή μπήκαν και εκπρόσωποι λέει… του 
εμπορικού συλλόγου! Επειδή, απ’ ότι γνωρίζουμε 
εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια τέτοιος σύλλογος 
δεν υφίσταται, ούτε έχουν γίνει εκλογές σ’ αυτόν, 
θα μπορούσε κάποιος να μας απαντήσει αν τελικά 
ο παραπάνω σύλλογος είναι ενεργός και υπό ποία 
ιδιότητα «μέλη» του μετέχουν σε επιτροπές;

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η ιστορία του  
εποικισμού  
της Πάρου 

(1ο μέρος)

Την ιστορία του εποικισμού της Πάρου τη διαβλέ-
πουμε μέσα από την ιστορία του νησιού από τον 13ο 
αι., μέσα από επιγραφές, μέσα από τα τοπωνύμια και 
μέσα από τα επώνυμα. Επώνυμα που εγκαταστάθηκαν 
στο νησί και μας θυμίζουν εποικιστικές φάσεις από την 
βυζαντινή εποχή ως τον εικοστό πρώτο αιώνα. 

Επώνυμα που φανερώνουν μετοίκηση ανθρώπων 
από άλλα μέρη, που σήμερα είναι απόγονοι εποίκων 
όπως: Αργυρόπουλος, Χαμάρτος, Βενιέρης, Μωραΐ-
της, Τριπολιτσιώτης, Κυδωνιεύς, Δημητρακόπουλος, 
Γράβαρης, Καστρουνής, Κρητικός, Φωκιανός, Μηλαίος, 
Σμυρναίος, Κυπραίος, Μπαφίτης, Χανιώτης, Καντιώτης, 
κ.α. 

Την προέλευση πολλών κατοίκων της Πάρου μαρ-
τυρούν τα ονόματα που δείχνουν την πατρίδα των 
εποίκων, επειδή συνηθιζόταν να αποκαλούνται οι νε-
οφερμένοι από τους ντόπιους με το πατριδωνυμικό 
τους όνομα και έτσι σιγά-σιγά ξεχάστηκε το πραγμα-
τικό τους επώνυμο. Παράδειγμα: μαστρο-Λευτέρης 
Ιωαν. ΜήτροςΜωραΐτης. Στο τέλος έμενε ως επώνυμο 
ή ως παρωνύμιο το όνομα της πόλης ή της περιοχής ή 
του νησιού απ’ όπου καταγόταν. Υπάρχει και η αντίθετη 
περίπτωση: σε παριανό έγγραφο αναφέρεται Μικές-
Λεόντιος Ψαριανός, πλοίαρχος. Οι απόγονοι του αφού 
άφησαν το πατριδωνυμικό «Ψαριανός» κράτησαν το 
«Λεόντιος» που το μετέτρεψαν σε Λεοντής, επώνυμο 
που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Πάρο.

Τοποθεσίες που απηχούν εγκατάσταση εποίκων από 
άλλες πόλεις είναι οι: των Αξώτω (στο Άσπρο Χωριό), 
Αρβανίτης (στον Δραγουλά), Βουρλιώτης (Νάουσα), 

Βροντάδο (Κώστος), Τζάντες (Λεύκες), Καρπάθιο, 
Καρπαθίου, Καρπαθιώτης (Μαράθι), Κορωνιώτασσα, 
Κορωναίος (κοντά στ’ Άγριο-Λούκα τα βουνά), Κρη-
τικός (δυτ. της Μάρπησσας), Μανιάτες (Δραγουλάς), 
Μυκονιάτη, Συνοικισμός ή Προσφυγικά (Παροικιά), 
Χάνδακας, Ψαριανά, κ.α.

Και επώνυμα που δηλώνουν τον τόπο καταγωγής: 
Αθηναίος, Αϊβαλιώτης, Αιγινήτης, Αμοργιανός, Ανα-
πλιώτης, Ανδριώτης, Αντιπαριώτης, Αξιώτης, Αργείτης, 
Αρκάς, Αρτακηνός (από την Αρτάκη Μ. Ασίας), Αστυ-
παλιώτης, Βατικιώτης (από τα Βάτικα της Λακωνίας), 
Βατοπεδινός, Δαμασκηνός, Ευριπιώτης (από τον Εύρι-
πο της Εύβοιας), Ζαντιώτης (από το Ζάντε-Ζάκυνθος), 
Θηβαίος, Ιθακήσιος, Καλαματιανός, Καντιώτης (από 
την Κάντια-Χάνδακα της Κρήτης), Καριώτης (από την 
Ικαρία), Καρυστινός, Κρητικός, Μαγνησιώτης (από τη 
Μαγνησία Μ. Ασίας), Μαρμαρηνός, Μελανίτης, Με-
σολογγίτης, Ναυπλιώτης, Ολύμπιος, Πατινιώτης (από 
την Πάτινο-Πάτμο), Ροδίτης, Ρουμελιώτης, Σαγκριώτης 
(Σαγκρί της Νάξου), Σάμιος, Σαντοριναίος, Σερφιώτης, 
Σίφνιος, Συριανός, Συριώτης (από τη Σύρο), Σμυρναίος, 
Σφακιανός, Τζιώτης, Τηνιακός, Τσιριγώτης, Φωκιανός, 
κ.α.π.

Ή άλλα επώνυμα, που οι φέροντες αυτά ήταν Κρη-
τικοί, Πελοποννήσιοι, Επτανήσιοι κ.α.: Βαρούχας, Βα-
σιλειόπουλος, Γράβαρης, Γερμενής, Δαμίας, Δημητρα-
κόπουλος, Ζησιμόπουλος, Καλλέργης, Κονταράτος, 
Παπαβασιλείου, Παυλάκης, Σιδεράκης, Σκορδίλης, 
Σκούφος, Σκούφης, Σταματελάκης, Σφαέλος, Τάγαρης, 
Χαλκιόπουλος, Χαμηλοθώρης, Φιορεντίνος, Ψαράκης, 
κ.α.

Από τη βυζαντινή και την ενετική εποχή έχουμε τα 
πραγματικά επώνυμα όσων είχαν ξεκινήσει από τα ελ-
ληνικά και ευρωπαϊκά μέρη, επειδή αυτοί κράτησαν τα 
επώνυμα τους, οι περισσότεροι: Αγαλλιανός, Αλησά-
φης, Αργυρόπουλος, Αρκουλής, Ασπρόπουλος, Βαλ-
σαμής, Βιτσαράς, Ιορδάνης, Κονδύλης, Κοντόσταυλος, 
Λογοθέτης, Λογαράς, Λύκαρης, Μπελώνιας, Πρωτόδι-
κος, Χαμάρτος, κ.α.

Επίσης φράγκικα επώνυμα που φανερώνουν εποί-
κιση ξένων στο νησί, που με την πάροδο των χρόνων 
αφομοιώθηκαν με το ντόπιο στοιχείο και ως προς 
το θρήσκευμα και ως προς τη γλώσσα: Αλιπράντης, 
Αλιφιέρης, Αργουζής, Βενιέρης, Βιάζης, Γαϊτάνος, Γε-
μελιάρης, Δαβερώνας, Δαφερέρας, Δαμιράλιας, Δε-
λαγραμμάτης, Δελέντας, Δενέγρης, Δεσύλλας, Δου-
δέσκος, Καβάλλης, Καζανόβας, Κορτιάνος, Κρίσπης, 
Μαλατέστας, Μουδάτζος, Μπαρμπαρής, Μπαρμπαρή-
γος, Μπιζάς, Ντελαγραμμάτικας, Παγώνης, Ραγκούσης, 
Στέλλας, Τριβιζάς, Τσιγώνιας, κ.α.

Πηγές: «Παριανά τευχ.93»

Δημόσια 
Διαβούλευση 

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ενόψει της κατάρτισης του 
νέου Περιφερειακού Προγράμματος της προγραμμα-
τικής περιόδου 2021-2027, ξεκίνησε δημόσια διαβού-
λευση για τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ) που θα υιοθετηθούν και αναπτυ-
χθούν στην Περιφέρεια την περίοδο αυτή.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ένα ευρύ σύνολο από 

δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι δήμοι των 
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα επιμελητήρια και 
οι αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας, καλούνται 
σε πρώτη φάση να συμπληρώσουν ερωτηματολό-
γιο στον σύνδεσμο https://espa3.pepna.gr/oxe, που 
υπάρχει στην πλατφόρμα διαβούλευσης για τη νέα 
προγραμματική περίοδο, καθώς και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας http://www.pnai.gov.gr.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να 
γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ η ηλεκτρο-
νική διαβούλευση θα συνεχιστεί μέσω της πλατφόρ-
μας σε όλη τη διάρκεια του προγραμματισμού της νέας 
περιόδου.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ LAPTOP/
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ, ζητούνται να προσλη-
φθούν από την iRepair, τη µεγαλύτερη 
αλυσίδα καταστηµάτων επισκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών, για τη 
στελέχωση του καταστήµατος της 
στην Πάρο. Όλες οι θέσεις επιβάλλουν 
την άµεση και αποτελεσµατική εξυ-
πηρέτηση πελατών, σε συνδυασµό µε 
την ποιότητα επισκευών και παροχής 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα υψηλά 
πρότυπα της iRepair. Αποστολή 
βιογραφικών στο:  nstavrakakis78@
gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για πρόσληψη 
σε ξενοδοχείο 5* στην Πάρο, για τη 
θερινή σεζόν 2021, για τα παρακάτω 
πόστα: Reception, Service εστια-
τορίου & Bar, Λάντζα κουζίνας και 
Καµαριέρα. Εργασία σε ένα απόλυτα 
επαγγελµατικό και φιλικό περιβάλλον 
µε πολλές προοπτικές εξέλιξης. 
Παρέχονται διατροφή και διαµονή. 
Αποστολή πρόσφατου βιογραφικού 
στο info@archipelagosresort.com. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 6937 124 770

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€

Προαγγελία γάμου 
Ο  Κονταράτος Μάριος του Αντωνίου και της Ζαφείρας το γένος Παντελαίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 

και κατοικεί στην Πάρο και η Καπαρού Κυριακή  του Χριστοδούλου και της Ελένης το γένος Παντελαίου, που 
γεννήθηκε στην Πάρο και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 20 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου στο Καμάρι της Πάρου.

Ιεροκήρυκες
Σε γεροντική αναπόληση του παρελθόντος, βρέθηκα 

να αρμενίζω, ως εκκλησιαστικός -παπαδοπαίδι μέχρι 
άρχων πρωτοψάλτης-, σε πολλά γεγονότα που έγινα 
μάρτυρας, στην πάνω από 80 έτη πορεία-διακονία μου. 
Μέσα σ’ αυτά και το θείο κήρυγμα. Πάντα σ’ αυτό είχα 
δύο απορίες: σχετικά με την μακρηγορία, και σχετικά 
τις «Κασσάνδρειες» απειλές.

Έχω ακούσει ιεροκήρυκες, κληρικούς και λαϊκούς, 
φωτισμένους ολιγογράμματους και κορυφαίους θε-
ολόγους, όπως οι: Φαραζουλής, Παπουτσόπουλος, 
Θεοδωρόπουλος, Σγουρόπουλος, Καθρεπτίδης, Ψα-
ριανός, κ.ά., αλλά και της πεντάρας.

Δύστυχες και αξέχαστες στιγμές από μια Μεγάλη 
Παρασκευή πρωί την ώρα της Αποκαθηλώσεως όπου 
λαϊκός ιεροκήρυκας μακρηγορούσε από τον άμβω-
να, επί ώρα, παρουσία και του επιχωρίου επισκόπου, 
προκαλώντας τη δυσανασχέτηση του εκκλησιάσματος 
σε σημείο που να αρχίσει να διαμαρτύρεται με φωνα-
σκίες. Ο «ρήτορας», απτόητος: «Αυτά δε σας τα ’χουν 
πει άλλοι! Θα σας τα πω εγώ!». Η κατάληξη; Τον κα-
τέβασαν οι εκκλησιαζόμενοι με βία από τον άμβωνα, 
μ’ άλλα λόγια, τον λιντσάρισαν. Έτερος από τους μα-
κρηγορούντες: «Λένε πως ομιλώ πολλή ώρα. Εγώ θα 
ομιλώ, γιατί έτσι πρέπει!».

Ο κορυφαίος ιεροκήρυκας, μακαριστός Σπυρίδων 
Σγουρόπουλος, έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξαναγύριζε στην Γη και ομι-
λούσε πάνω από 12 λεπτά, δε θα τον άκουγε κανείς!». 
Φυσικά, αφού η μακρηγορία φέρνει την ακηδία και τα 
επακόλουθά της: «Για δες γραβάτα που φοράει ο κυρ-
Γιάννης» ή άλλα παρόμοια σχόλια για το ντύσιμο της 
κυρά-Μαρίκας ή το φτιασίδωμα της κυρά-Περμαθού-
λας…

Βέβαια, δεν είναι μόνο οι μακρηγορίες στις οποίες 
βρέθηκα αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυς. Θαυμάστε 
κι εσείς τη θεολόγιση ενός σχεδόν αγράμματου παπ-
πούλη, όταν ο επιχώριος επίσκοπος απέστειλε όρντινο 
σ’ όλους τους εφημέριους της επισκοπής του να ομι-
λήσουν την μεγάλη Παρασκευή κατά τη διάρκεια της 
ακολουθίας της Αποκαθηλώσεως εμπρός στον Εσταυ-
ρωμένο. Βγήκε και ο παππούλης μας και άρχισε: «Ο 
Χριστός μας…». Με το άκουσμα αυτό, το εκκλησίασμα 
άρχισε να μουρμουρίζει: «Τι σου έκαναν οι αντίχριστοι, 
Χριστέ μου!». Και ο παππούλης, που ήταν και λίγο αψύς 
και αθυρόστομος αναφώνησε: «Τι του έκαναν, ρε; Ελά-
τε αύριο βράδυ, να δείτε τι του έκαναν!». Έχω ακούσει 

δεκάλεπτη ομιλία από ιερομόναχο εφημέριο (πλήρης 
η απουσία πτυχίων και διπλωμάτων) συνεκτική, και σε 
πολύ απλή γλώσσα, να λέει στα δέκα λεπτά της ώρας 
ό,τι άλλοι, πτυχιούχοι, θα έλεγαν δαπανώντας τουλά-
χιστον ένα μισάωρο. 

Αυτά ως προς την μακρηγορία. Η άλλη μου απορία 
είναι οι «Κασσάνδρειες» απειλές, όπως: «Θα ρίξει ο 
Θεός φωτιά και θα μας κάψει!». Ήμαρτον! Να το πω 
εγώ, ο αθεολόγητος. Όχι όμως και θεολόγοι που πέ-
ρασαν από πανεπιστήμιο και γνωρίζουν την επιστολή 

του Ιακώβου, που μάλλον την ξεχνούν, αλλιώς δε δι-
καιολογείται αυτή η κατάρα που εκστομίζουν. Ανοίξτε, 
ω! Φίλοι! την Καινή Διαθήκη, και στην Επιστολή Ιακώ-
βου, στο Α’ κεφάλαιο, σειρά 28, θα δείτε ποιός είναι ο 
Κύριός μας και ποιοί εμείς. Ο Κύριός μας δεν τιμωρεί, 
αγαπά. Οι αμαρτίες μας μάς τιμωρούν: «τα γαρ οψώνια 
της αμαρτίας, θάνατος!».

Θα προσθέσω και κάτι ακόμα για να δείξω μέχρι 
που μπορεί να φτάσει ο φανατικός ζηλωτής. Άνους, 
σε φυλλάδα που κυκλοφορεί και στα νησιά μας, πα-
ραποιώντας την παραβολή των «Δέκα Ταλάντων», για 
να αποδείξει ότι ο Γλυκύτατος, Άκακος Πατέρας μας, 
ο Ιησούς, τιμωρεί, τον περιέγραψε ως σφαγέα, αποδί-
δοντάς του τη φράση: «Φέρτε τον στα πόδια μου να 
τον σφάξω».

Ίσως, αν ξαναδιαβάζαμε προσεκτικότερα την επιστο-
λή του Ιακώβου, να έπαυαν τότε οι παρερμηνείες και οι 
«Κασσάνδρειες» απειλές…

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αναγνώριση σωματείου
Με την υπ’ αριθμό 1/2021 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Πάρου αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την 

επωνυμία “ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΓΑΤΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ”, με έδρα τη νήσο Αντίπαρο Κυ-
κλάδων και εγκρίθηκε το από 1/12/2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα, με σκοπούς 
τους αναφερόμενους στο καταστατικό. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 9/2/2021
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.ΔΣΞ 381)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9Α, ΞΑΝΘΗ, ΤΗΛ. 2541084652
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Επιστολές 
Μπιζά για 
ζητήματα της 
Πάρου

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας- Κοινω-
νικής Μέριμνας, και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
έστειλε επιστολές για ζητήματα που έχουν προκύψει 
στο νησί μας, στους αρμόδιους φορείς και τους βου-
λευτές του Νομού Κυκλάδων.

Η πρώτη επιστολή του κ. Μπιζά είναι προς το 
υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, και την ΥΠΑ 
και κάνει αναφορά για την υποστελέχωση που υπάρχει 
στο αεροδρόμιο Πάρου, το οποίο πλέον έχει μόνο τρία 
άτομα μόνιμο προσωπικό.

Η δεύτερη επιστολή είναι προς τον ΔΕΔΔΗΕ και ο 
κ. Μπιζάς αναφέρεται στο γνωστό πρόβλημα της υπο-
στελέχωσης στους εναερίτες του νησιού που έχουν 
μείνει τρία άτομα για να καλύψουν σε καθημερινή 
βάση την Πάρο και την Αντίπαρο.

Η τρίτη επιστολή είναι προς τον υπουργό Ψηφια-
κής Πολιτικής, με την οποία ο κ. Μπιζάς αναφέρει ότι 
με τον νέο σχεδιασμό των ΕΛΤΑ, το νησί έχει μείνει με 
έναν μόνο διανομέα της αλληλογραφίας

Καταγγελία 
για την 
κοινότητα 
Αρχιλόχου

Ο τοπικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου στην κοινότητα Αρχιλόχου, Γεώργιος Παυ-
λάκης και Γιώργος Ρούσσος, δημοσιοποίησαν στις 
30 Ιανουαρίου την παρακάτω καταγγελία:

«Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότη-
τας Αρχιλόχου Ευστράτιου Χριστόφορου, κληθήκαμε 
σε συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου για σήμε-
ρα Σάββατο 30/1.

Επειδή αρνούμαστε να συμβάλουμε με τη συμμε-
τοχή μας σε αυτή τη συνεδρίαση και να καταργηθεί 
στη πράξη η πενθήμερη απασχόληση του διοικητικού 
προσωπικού του Δήμου, δεν θα παραβρεθούμε σε 
αυτήν και καταγγέλλουμε τον Πρόεδρο που «βάζει 
πλάτη» με αυτή του την ενέργεια στη κατάργηση κε-
κτημένων δικαιωμάτων των εργαζόμενων».

Δημαρχείο
Υπό τον τίτλο: «…Απ’ έξω κούκλα και από μέσα;», 

η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε στις 
1/2/21 την παρακάτω ανακοίνωση:

«Πρόσφατα ξεκίνησαν εργασίες επιδιόρθωσης των 
εξωτερικών όψεων του Δημαρχείου Πάρου. Τα ανα-
μενόμενα προβλήματα εμφανίστηκαν αμέσως:

Χαλαροί σοβάδες, ενανθράκωση σκυροδέματος, δι-
άβρωση οπλισμού, με σημεία στα οποία η καταστροφή 
είναι σχεδόν ολική. Η κατάσταση είναι συνηθισμένη 
σε παλαιά κτήρια με συμβατική κατασκευή σε όλη την 
Πάρο. Αυτή ακριβώς η κατάσταση απαιτεί να ακολου-
θηθεί μία σωστή διαδικασία με σύγχρονα υλικά και 
τεχνικές και μπορεί να είναι απόλυτα αναστρέψιμη. 
Δυστυχώς όμως, η διαδικασία που αποφάσισαν κά-
ποιοι για το πρώτο κτήριο του νησιού μας, είναι του 
«πασαλείμματος» χωρίς σωστό καθαρισμό του οπλι-
σμού και συντήρηση, αλλά απλά κλείσιμο με τσιμέντο. 
Θεωρούμε ανεύθυνη, παράνομη έως εγκληματική την 
ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι:
α) Το κτήριο έχει κτιστεί πριν το Πρώτο Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό.
β) Το κτήριο, ήδη 65 ετών, δεν ήταν σχεδιασμένο 

να δέχεται τόσα φορτία και καταπόνηση, που δέχεται 
σήμερα.

γ) Δεν έχει γίνει καμία επέμβαση για αντιδιαβρωτική 
προστασία για τουλάχιστον 25 χρόνια.

δ) Δεν έχει γίνει Προσεισμικός Έλεγχος, κάτι που 
απαιτούμε εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα δημοτικά 
κτήρια της Πάρου.

ε) Δεν έχει γίνει σχετική μελέτη επισκευής και χάθη-
κε στο παρελθόν χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου 
ευρώ

Ποιος αλήθεια αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ερ-
γασίες που γίνονται;

Θεωρούμε άμεση και επιτακτική την ανάγκη μελέ-
της και έναρξη επισταμένης επισκευής ολοκλήρου του 
κτηρίου του Δημαρχείου, το οποίο εκτός των άλλων, 
στεγάζει τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσία Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου 
και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου. 

Κάθε άλλη ενέργεια είναι επικίνδυνο «κουκούλωμα» 
ενός πάγιου και εξαιρετικά σοβαρού προβλήματος 
που εκθέτει σε συνεχή κίνδυνο όσους εργάζονται στο 

Δημαρχείο και όσους το επισκέπτονται».

ΣΕΟΤΑΠΑ
Οι εργαζόμενοι στον δήμο Πάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), σε 

σχετική ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων τονίζουν:
«[…] Σ’ αυτή την επιστολή (Λαϊκής Συσπείρωσης) 

θίγεται ένα τεράστιο θέμα που έχουμε αναφέρει επα-
νειλημμένα και αφορά στη στατικότητα του κτηρίου 
που φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου. 
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, που έχει να κάνει με 
την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πολι-
τών που επισκέπτονται το κτήριο, και οι ευθύνες της 
δημοτικής Αρχής για την μη αντιμετώπιση της ουσίας 
του προβλήματος είναι τεράστιες. Κατά καιρούς έχουν 
πραγματοποιηθεί διάφορες παρεμβάσεις δευτερευ-
ούσης σημασίας στο κτήριο, όπως (…).

Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με τα εξωτερικά πα-
σαλείμματα που αποφάσισε η διοίκηση, η οποία δεν 
αντιλαμβάνεται ότι η συζήτηση για την ασφάλεια ενός 
κτηρίου δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποκειμενικές 
απόψεις. Τεκμαίρεται από γεγονότα όπως από την 
πτώση σοβάδων από το ταβάνι, ευτυχώς σε χρόνο 
που ήταν κλειστές οι υπηρεσίες, από τα φαγωμένα 
σίδερα του οπλισμού του κτηρίου, από τις παράνο-
μες παρεμβάσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, από 
τη βροχή που εισχωρεί σε διάφορους χώρους, από 
βασικές ελλείψεις υποδομών οι οποίες αποτελούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας ενός δημόσιου 
κτηρίου όπως πχ αυτές της εύκολης πρόσβασης στο 
κτήριο ενός ΑμΕΑ (…)».

Σοβαρή και 
υπεύθυνη 
αντιπολίτευση

Πρώτη φορά στα χρονικά της αυτοδιοίκησης στην 

Πάρο υπάρχει τόσο ισχυρή, σοβαρή και υπεύθυνη αντι-

πολίτευση.

Πλησιάζουμε τα δύο χρόνια από την ανάληψη των 

καθηκόντων των μελών του νέου δημοτικού συμβου-

λίου και τα θέματα, οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις 

αλλά και ο έλεγχος της πλειοψηφίας ακολουθούν 

καταιγιστικούς ρυθμούς. Είναι ενδεικτικό ότι σε συνά-

ντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης μέλη των κοινοτήτων 

ανέφεραν ζητήματα στα οποία έχουν συμβουλεύσει τις 

αρχές και μετά, όσα από αυτά πραγματοποιούνται, τα 

κοινοποιούν ως δικά τους επιτεύγματα.

Κι όμως προς τιμήν όλων των παρευρισκομένων, η 

προτροπή από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-

σης και η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, ήταν να 

συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο, γιατί σε τελική ανά-

λυση ωφελείται η Πάρος. Ακόμη περισσότερο 

τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο αρκετές προ-

τάσεις αλλά και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 

προήλθαν από την αντιπολίτευση.

Κάποια πράγματα, ποιώντας την ανάγκην φιλοτιμίαν 

οι διοικούντες, τα πιο εύκολα, τα προωθούν, τα δυσκο-

λότερα όχι. Τους σπρώχνεις, δυσκολεύονται όμως να 

πάρουν μπρος. Έτσι καταφεύγουν στον λαϊκισμό, στον 

αποπροσανατολισμό και στα επικοινωνιακά τερτίπια με 

δελτία Τύπου για τα αυτονόητα από τη μια και τα περί 

«ποιοτικής» αντιπολίτευσης από την άλλη.

Όλοι όμως βιώνουμε μια καθημερινότητα χειρότερη 

από ποτέ. Κάτι λείπει... ή μάλλον λείπουν πολλά.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
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Πόροι ΕΣΠΑ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναδείχθηκε πρώτη 

μεταξύ των Περιφερειών της χώρας στην απορρόφη-
ση των ευρωπαϊκών πόρων. 

Βάσει των απολογιστικών στοιχείων του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά την απορρό-
φηση των πόρων (πραγματοποιηθείσες δαπάνες προς 
πιστοποίηση), με ποσοστό 56,13% , όπως επίσης και 
στην πρώτη θέση όσον αφορά το ποσοστό δαπανών 
ενωσιακής στήριξης (61,92%).

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι υψη-
λότερο του μέσου όρου απορρόφησης του ΕΣΠΑ 
2014-2020 (ποσοστό 53,89%) αλλά και σημαντικά 
υψηλότερο του μέσου ποσοστού απορρόφησης των 
13 Περιφερειακών Προγραμμάτων (ποσοστό 43,51%). 

Σημειώνεται ότι η νέα προγραμματική περίοδος 
2021-2027, θα φέρει στο Νότιο Αιγαίο αυξη-
μένους ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους 357 εκατ. 
ευρώ, έναντι των 172 εκατ. ευρώ της τρέχου-
σας προγραμματικής περιόδου. Η εξέλιξη είναι 
σημαντική, δεδομένου του ότι οι δυσμενείς οικονο-
μικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια μετέτρεψαν τους 
ευρωπαϊκούς πόρους –που διατίθενται μέσω των κοι-
νοτικών προγραμμάτων και πρωτίστως του ΕΣΠΑ- στο 
κυρίαρχο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο για 
τη χώρα.

Γεννητούρια
Στις Βόρειες Κυκλάδες βρέθηκε η Ομάδα Πεδίου της 

MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Με-
σογειακής Φώκιας) όπου πραγματοποίησε επισκέψεις 
σε θαλασσινές σπηλιές της Άνδρου, της Τήνου, της 
Γυάρου, αλλά και της γειτονικής βραχονησίδας Μαν-
δηλού της Εύβοιας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Andros Park 
και με τη συνεργασία του δήμου Άνδρου, οι ερευνητές 
όχι μόνο συνέλεξαν δίχτυα, κάβους, ξύλα και πλαστικά 
αλλά τοποθέτησαν και αυτόματες ψηφιακές κάμερες 
ώστε να καταγράψουν τη χρήση των καταφυγίων από 
τις φώκιες κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Αν και 
ο COVID 19 δεν επέτρεψε να συλλέξουν στοιχεία από 
όλες τις κάμερες, επιβεβαιώθηκε η γέννηση τουλάχι-
στον 12 μικρών μεσογειακής φώκιας στην περιοχή του 
προγράμματος.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
για τον δήμο 
Πάρου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλ-
λει τον δήμαρχο Πάρου για προκήρυξη διαγωνισμού 
πρόσληψης προσωπικού με κριτήρια επιεικώς απαρά-
δεκτα, που προάγουν τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά 
το χειρότερο, παραβιάζουν κατάφωρα οποιαδήποτε 
έννοια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «[…] Είναι 
πρωτοφανές, αχαρακτήριστο και θεσμικά άτο-
πο, Δήμαρχος να εκδίδει προκήρυξη πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. και συγκεκρι-
μένα ενός Πολιτικού Μηχανικών και τριών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και να θέτει ως προϋπό-
θεση, μεταξύ άλλων, «... Να έχουν την υγεία και 
την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, 
να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου 
για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.: (…).

Με την προκήρυξη αυτή, ο Δήμαρχος Πάρου 
κρίνει προκαταβολικά δυσμενώς, ανθρώπους 
επειδή έτυχε να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και 
τους στερεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό πλήρωσης των συγκεκριμένων θέ-
σεων. 

Με ποιο δικαίωμα; Όποιο και να είναι το σκεπτικό 
του Δημάρχου είναι σαφώς λανθασμένο, και μάλιστα 
δημιουργεί ένα εξαιρετικά κακό προηγούμενο στον 
χώρο εργασίας. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισημαίνει ότι, 
τέτοιου είδους αποφάσεις προκαλούν διακρί-
σεις σε βάρος των ανθρώπων που αντιμετωπί-
ζουν χρόνιες παθήσεις, είναι πολιτικά και ηθικά 
απαράδεκτες και παραβιάζουν το ιατρικό απόρ-
ρητο και τα προσωπικά δεδομένα. 

Ο Δήμαρχος με την θεσμική του ιδιότητα οφείλει 
να προασπίζει την ισονομία και ισοπολιτεία και όχι να 
τοποθετεί σκαλοπάτι για την παραβίαση τους. 

Ήδη, το παράδειγμα του ακολουθούν και άλλοι Δή-
μαρχοι και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο. 

Καλούμε τον Δήμαρχο Πάρου να άρει τη συ-
γκεκριμένη παράγραφο, η οποία μοιάζει περισ-
σότερο με τιμωρία ανθρώπων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες και ανοίγει τον Ασκό του Αιό-
λου για πράξεις με έντονο αντικοινωνικό και αντεργα-
τικό πρόσημο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, πιο ασφαλείς 
και αποτελεσματικοί για να προστατευθούν οι ευπα-
θείς ομάδες από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπερασπίζεται το δικαίωμα 
στην εργασία αδιακρίτως και θα καταγγέλλει 
κάθε προσπάθεια που υποκρύπτει στοιχεία υπο-
νόμευσης του εργασιακού καθεστώτος».

Εχθρός τους 
δεν είναι ο 
COVID-19, 
αλλά ο ίδιος ο 
λαός!
Του Δημήτρη Πατέλη

Η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή μας σε τοπικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει πεδίο της καθη-
μερινής ζωής των ανθρώπων και του δημόσιου βίου 
που δεν έχει αλλάξει ριζικά: από τους εγκλεισμούς και 
τους περιορισμούς μετακίνησης, μέχρι το σύνολο της 
οικονομικής ζωής και των πολιτικών δραστηριοτήτων. 

Ο ίδιος ο επικεφαλής της κυβέρνησης των αυτοαπο-
καλούμενων «αρίστων», μίλησε για «πόλεμο με αόρατο 
εχθρό», για ανάγκη «συστράτευσης» του συνόλου της 
κοινωνίας υπό την ηγεσία του, για άνευ όρων «εμπι-
στοσύνη στην ηγεσία», μιας και αυτή, κατά δήλωσή 
του: 1. «Έχει πρώτο μέλημα την προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής και της υγείας» και 2. Μιλά και ενεργεί εξ 
ονόματος της επιστήμης. Το μόνο που απαιτείται απ’ 
το λαό, βάσει αυτού του σεναρίου, είναι να επιδείξει 
«ατομική ευθύνη» με την άνευ όρων πειθάρχηση και 
υπακοή του! Η ηγεσία προβάλλει εδώ ως απόλυτος 
φορέας εξουσίας, την οποία ασκεί ως φορέας της ηθι-
κής και του λόγου της επιστήμης, δηλαδή, της απόλυ-
της αλήθειας. 

Αλλού έχω δείξει πως χρησιμοποιούνται από το κα-
θεστώς επιστήμη και επιστήμονες για να προσδώσουν 
κύρος στους εκάστοτε χειρισμούς του. 

Ας δούμε λοιπόν πως «κάνει πόλεμο» κατά της παν-
δημίας η κυβέρνηση. Παρά τις εγκληματικές ελλείψεις 
στο δημόσιο σύστημα Υγείας, οι συνολικές δαπάνες 
για την Υγεία το 2021 είναι μειωμένες κατά 572 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με το 2020: από τα 4,829 δισ. ευρώ, 
που ήταν το ανώτατο πλαφόν δαπανών το 2020 για το 
υπουργείο Υγείας, εκ των οποίων τα 523 εκατ. για πα-
ρεμβάσεις σχετικές με Covid-19, το 2021 το ανώτατο 
πλαφόν δαπανών πέφτει στα 4,257 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 131 εκατ. προορίζονται για τη διαχείριση 
της πανδημίας! Το μόνιμο προσωπικό της Υγείας μει-
ώθηκε 2,5%! Τι έκανε για τους όρους ασφάλειας στην 
εργασία και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου συ-
νωστίζονται καθημερινά οι εργαζόμενοι; 

Πως λέγεται αυτός που στην πιο κρίσιμη φάση του 
πολέμου υπονομεύει το στράτευμα σε έμψυχο και 
άψυχο δυναμικό, υποδομές, εφόδια, επιμελητεία κ.λπ.;

Πόσο αποτελεσματικά έχει διεξαχθεί ο πόλεμος από 
το «επιτελείο των αρίστων»; Ενδεικτικά αναφέρω: η 
Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας, που επλήγη πρώτη απ’ την 
πανδημία, με πληθυσμό 1.400.000.000, έχει 4,636 
νεκρούς από COVID-19. Η Ελλάδα, με πληθυσμό 
10.691.204, έχει 6.000 νεκρούς! 

Κατά τον Βλαντιμήρ Ίλιτς Ουλιάνοφ (Λένιν) «Οι άν-
θρωποι ήταν πάντα και θα είναι πάντα τα απλοϊκά θύ-
ματα της απάτης και της αυταπάτης στην πολιτική, 
όσο δεν θα μάθουν ν’ αναζητούν πίσω από τις διά-
φορες ηθικές, θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές 
φράσεις, διακηρύξεις, υποσχέσεις, τα συμφέροντα 
τούτων η εκείνων των τάξεων».

Πως ιεραρχεί τις ανάγκες το καθεστώς; Κατά 6% 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ (από Δεκέμβρη 2019 μέχρι 
Δεκέμβρη 2020)! Εχθρός του δεν είναι ο COVID-19, 
αλλά ο ίδιος ο λαός!
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Β. Μουρογιάννης:
«Τα πρωταθλήματα 
των υποδομών να 
ολοκληρωθούν»
*Συνέντευξη στον Γιώργο Κοντό

Τέσσερις μήνες χωρίς αγωνιστική δράση υπάρχει σε 
όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων, 
ύστερα από το δεύτερο «lock down», που επέβαλαν οι 
αρχές σε όλα τα ερασιτεχνικά αθλήματα. 

Για την κατάσταση που επικρατεί στις διοργανώσεις 
της Ε.Σ.Κ.Κ. μίλησε, ο προπονητής παίδων και κορα-
σίδων του Μαρπησσαϊκού, Βαγγέλης Μουρογιάννης.

Ο έμπειρος Τρικαλινός προπονητής, ο οποίος ως 
παίκτης έχει αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ευθύμη 
Ρεντζιά, βρίσκεται στην ομάδα της Μάρπησσας από 
το 1997 με πολλές επιτυχίες σε όλα τα τμήματα που 
έχει προπονήσει. Για την ιστορία, αξίζει ν’ αναφερθεί, 
ότι έχει στο παλμαρέ του τρία πρωταθλήματα, στις κα-
τηγορίες παμπαίδων, εφηβικού και παίδων, το 1998, 
2000 και 2006 αντίστοιχα. Όσον αφορά το ανδρικό 
τμήμα έχει κατακτήσει το κύπελλο Κυκλάδων το 2004, 
τη μια και μοναδική φορά που διοργανώθηκε. Η τε-
λευταία επιτυχία του Βαγγέλη ήταν πέρυσι με το τμή-
μα κορασίδων του Μαρπησσαϊκού, τ’ οποίο τερμάτισε 
δεύτερο στο πρωτάθλημα χάνοντας στον τελικό από 
τον Περιστεριώνα Τήνου.

Πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο ερα-
σιτεχνικό μπάσκετ και συγκεκριμένα στην ΕΣΚ 
Κυκλάδων μετά το δεύτερο «lock down»;

«Η πανδημία έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη με 
αποτέλεσμα να ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Αναπόφευκτα και για τον αθλητισμό οι επιπτώσεις εί-
ναι τεράστιες και ανυπέρβλητες. Στις Κυκλάδες, όπως 
και σε όλη την Ελλάδα, το ερασιτεχνικό μπάσκετ είναι 
«κλειδωμένο». Το Μάρτιο συμπληρώνουμε ένα χρόνο 
από το πρώτο «lock down» και μόνο δύο μήνες (Σε-
πτέμβριο-Οκτώβριο) είχαμε αγωνιστική δραστηριότη-
τα. Σε αυτό το διάστημα πρόλαβαν να ξεκινήσουν τα 
πρωταθλήματα υποδομών (παιδικό - εφηβικό - κορα-
σίδων - παμπαίδων - παγκορασίδων) για λίγες αγω-
νιστικές. Αντίθετα με το γυναικείο και το ανδρικό τα 
οποία δεν ξεκίνησαν καθόλου».

Έχετε κάποια ενημέρωση από τους αρμόδι-
ους φορείς για το τι πρόκειται να συμβεί; 

«Η ενημέρωση που έχουμε λάβει από την πλευρά 
της κυβέρνησης, είναι μέσω των ανακοινώσεων των 
ειδικών λοιμωξιολόγων ανά εβδομάδα και μέσω τη-
λεοράσεως. Αντιθέτως σε τοπικό επίπεδο η Ε.Σ.Κ.Κ. με 
πρωτοβουλία της, κάλεσε όλους τούς προπονητές του 
μπάσκετ να συζητήσουμε για όλα όσα μας αφορούν. 
Ανταλλάξαμε απόψεις και αναζητήσαμε λύσεις αλλά 
όλα αυτά ήταν εικασίες χωρίς να γνωρίζουμε πότε και 
αν μας επιτραπεί να μπούμε ξανά στην κανονικότητα 
έστω και με πιο αυστηρά πρωτόκολλα».

Πιστεύεις θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλή-
ματα; 

«Θεωρώ ότι στις υποδομές του αθλήματος θα πρέπει 
με κάθε τρόπο να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα 
γιατί μπορούμε να πάμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
πίσω προς το καλοκαίρι. Αντιθέτως τα πρωταθλήματα 
ανδρών και γυναικών λόγω και της ενασχόλησης των 
περισσοτέρων αθλητών με το τουρισμό ίσως να μην 
έχουμε τον χρόνο να ολοκληρωθούν».

Αν τελικά ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, τι 
δυσκολίες θα έχεις ν’ αντιμετωπίσεις ως προ-
πονητής; 

«Αν έρθει η στιγμή να ξεκινήσουμε σίγουρα θα είναι 
απερίγραπτη η χαρά μας. Αυτό είναι που αγαπάμε και 
μ ‘αυτό πορευόμαστε στην καθημερινότητα μας. Οι 

δυσκολίες που θα αντιμε-
τωπίσω σαν προπονητής 
είναι η πολύμηνη απραξία 
των αθλητών, καθώς θα 
πρέπει με προσεχτικά βή-
ματα να μπούμε πάλι στον 
αγωνιστικούς ρυθμούς 
τόσο σωματικά όσο και 
ψυχολογικά. Στο άθλημα 
μας παίζει μεγάλο ρόλο η 
ψυχοσύνθεση του αθλη-
τή. Πρέπει να πάρουμε απ’ 

αυτόν τα καλύτερα στοιχεία του και να τα μπολιάσου-
με με τους υπόλοιπους συναθλητές του, ούτως ώστε 
να δημιουργήσουμε ένα σύνολο, μια ομάδα».

Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που 
έχει θέσει ο Μαρπησσαϊκός για όλα τα μπα-
σκετικά του τμήματα; 

«Όσον αφορά τον Μαρπησσαϊκό και τους στόχους 
του στο μπάσκετ, μέλημα πάντοτε όλων των διοική-
σεων μέχρι τώρα, ήταν και είναι η ενασχόληση και 
η διέξοδος της νεολαίας μας με το αθλητισμό. Εδώ 
και δύο χρόνια φτιάχτηκε ένα κλειστό γυμναστήριο το 
οποίο κοσμεί την περιοχή μας και ολόκληρο το νησί. 
Καθήκον λοιπόν όλων μας είναι να φέρουμε όσα πε-
ρισσότερα παιδιά γίνεται στο γήπεδο να γευτούν τη 
χαρά του αθλητισμού και αν υπάρχουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, γιατί όχι να πρωταγωνιστήσουν και 
σε πανελλήνιο επίπεδο».

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το μέλλον; 
«Οι προσδοκίες μου για το μέλλον έχοντας κλείσει 

πλέον 24 χρόνια στους πάγκους, είναι να έχουμε υγεία 
πάνω απ’ όλα, να ευημερούμε σαν άνθρωποι και σαν 
κοινωνία και να προβάλουμε τον αθλητισμό στα παι-
διά μας. Όσον αφορά το μπάσκετ όπως συχνά λέω και 
στους αθλητές μου, αγαπήστε το και θα σάς προσφέ-
ρει ανεπανάληπτες συγκινήσεις».

Μ. Παναγάκη: 
«Συστράτευση των 
δημοκρατικών 
και προοδευτικών 
δυνάμεων»

Η κ. Μαριαλένα Παναγάκη, συντονίστρια της 
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πάρου-Αντιπάρου, μίλησε 
στην εφημερίδα μας σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις 
στη χώρα.

Η κ. Παναγάκη για την κυβέρνηση της χώρας επί 
ΣΥΡΙΖΑ, είπε:

«-Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας 
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, διαψεύδο-
ντας τη βεβαιότητα του πρώην πρωθυπουργού Αντώ-
νη Σαμαρά, ότι αποτελούσε παρένθεση.

- Στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, παρά τους ασφυ-
κτικούς μνημονιακούς περιορισμούς, στήριξε τα ασθε-
νέστερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. 

- Ενίσχυσε την υγεία και στήριξε την παιδεία και το 
δημόσιο σχολείο». 

Για τα θέματα του τομέα υγείας, η κ. Παναγάκη 
δήλωσε:

«Η στήριξη της υγείας αποτέλεσε προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήργησε το εισιτή-
ριο των 5 ευρώ σε κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία και 
θέσπισε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους, 

ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, 
στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Πάνω απ’ όλα όμως ενίσχυσε με 
προσλήψεις γιατρών, νοσηλευ-
τικού και βοηθητικού προσωπι-
κού το δημόσιο σύστημα υγείας, 
γεγονός, που εξαιτίας της πίεσης 
που δέχεται τώρα, λόγω της παν-
δημίας, υπήρξε σωτήριο».

Για την παιδεία
«Στον χώρο της παιδείας έκανε ότι είναι δυνατόν 

για την ομαλή λειτουργία των σχολείων καλύπτοντας 
τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
Ικανοποίησε όλα τα αιτήματα για τη στήριξη μαθητών/
τριών με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες. Κυρίως 
όμως ξεκίνησε τη διαδικασία για τον διορισμό 
10.500 εκπαιδευτικών σε ειδική και γενική παι-
δεία».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«• Δημιούργησε πλεονασματικούς προϋπολογι-
σμούς και μαξιλάρι 37 δις ευρώ.

• Στην εξωτερική πολιτική προχώρησε με τόλμη σε 
διευθετήσεις και συμφωνίες που αποδέσμευσαν δυ-
νάμεις για την αντιμετώπιση της τουρκικής αναθεω-
ρητικής πολιτικής.

• Διεύρυνε τη δημοκρατία με την ψήφιση της απλής 
αναλογικής. Σε επίπεδο περιφερειών προχώρησε σε 
αποκέντρωση σημαντικών πόρων και στο χώρο της 
Α’θμιας αυτοδιοίκησης εφάρμοσε την απλή αναλογι-
κή έχοντας ως στόχο τον περιορισμό του δημαρχοκε-
ντρικού συστήματος και δίνοντας πολιτική υπόσταση 
στους δημοτικούς συμβούλους και τη συλλογικότητα 

των αποφάσεων. Ταυτόχρονα με 
τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και 
2 ενίσχυσε τους δήμους με σημα-
ντικά ποσά εντάσσοντας σε αυτά 
αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες 
αναπτυξιακά έργα».

Συστράτευση
«Το θέμα όμως δεν είναι ο απολο-

γισμός του κυβερνητικού έργου του 
ΣΥΡΙΖΑ που τώρα ξηλώνει η νεοφιλελεύθερη πολιτική 
της κυβέρνησης και που χωρίς αυτό η τωρινή κυβέρ-
νηση θα βρισκόταν μπροστά σε τρομερά αδιέξοδα.

Το θέμα είναι η συστράτευση όλων των δημοκρα-
τικών και προοδευτικών δυνάμεων, το κάλεσμα των 
πολυπληθών φίλων μας σε Πάρο και Αντίπαρο, να 
ενεργοποιηθούν, να οργανωθούν και με σημαία τις 
διαχρονικές αξίες της δημοκρατίας και της αριστεράς 
να αγωνιστούν μαζί για τη βελτίωση της ζωής όλων. 
Υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός και προστασία του περι-
βάλλοντος αποτελούν πεδία κοινής δράσης. 

Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Πάρου-Αντιπάρου απέδειξε ότι 
μπορεί να συνεργαστεί με άλλες συγγενείς, αλλά και 
ευρύτερες δυνάμεις, όπως συνέβη και στους μεγά-
λους αγώνες για την υγεία και στις κινητοποιήσεις 
κατά των ανεμογεννητριών.

Αυτή η συστράτευση είναι, αντικειμενικά, η μόνη σο-
βαρή ελπίδα για το μέλλον μας, ιδιαίτερα μπροστά στη 
βαθιά κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία η οποία 
επηρεάζει ήδη σοβαρά τη χώρα μας σε όλα τα επίπε-
δα, επιφέροντας δύσκολες συνθήκες για τη ζωή και 
την οικονομική επιβίωσή μας, που θα επιδεινωθούν 
στη συνέχεια».



Δεν έχεις eshop;
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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!


