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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 558

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

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα θέματα προ ημερησίας 
διάταξης, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
με τον δήμαρχο, να ανακοινώνει στο δημοτικό συμβού-
λιο, ότι πλέον θα απαντάει σε ερωτήσεις που θεωρεί 
εκείνος επείγουσες, και στις υπόλοιπες θα δίνεται απά-
ντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ, θα απαντήσω σήμε-
ρα, σε ό,τι είναι επείγον. Ότι δεν είναι επείγον, θα απα-
ντήσει η υπηρεσία και εγώ εγγράφως».

Τουριστική επιτροπή
Ένα σημαντικό ερώτημα στον πρόεδρο της τουρι-

στικής επιτροπής, Λεοντή Μικέ, έθεσε ο δημοτικός 
σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Χάρης 
Γιουρτζίδης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σ’ ένα κα-
κογραμμένο οπτικοακουστικό υλικό (https://www.
youtube.com/watch?v=VaQrtkEPay4), που κυ-
κλοφορεί στο διαδίκτυο για λογαριασμό του δήμου 
και πρόκειται να προωθηθεί στην τουριστική έκθεση 
του Βερολίνου (9-12/3), που θα γίνει ψηφιακά. Ο δή-
μαρχος, αποκρίθηκε πως δεν έχει γνώση για το συ-
γκεκριμένο βίντεο. Δεσμεύτηκε ότι θα το δει και πρό-

σθεσε πως αυτά τα θέματά πρέπει να ελέγχονται πριν 
δημοσιοποιηθούν. Ο κ. Λεοντής απάντησε ότι το βίντεο 
δημιουργήθηκε για άλλη παλιότερη έκθεση και όχι για 
την έκθεση στο Βερολίνο. Ωστόσο, υποσχέθηκε ότι το 
βίντεο θα ανανεωθεί και θα διορθωθούν τα όποια προ-
βλήματα υπάρχουν.

Γεφυράκι Προδρόμου
Ερώτημα για το λόγο που καθυστερούν να ολο-

κληρωθούν τα έργα στο γεφυράκι στον Πρόδρομο 
(φωτό), έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Άγουρος Άγγελος και Παυ-

λάκη Αγγελική. 
Ο κ. Κωβαίος, τόνισε ότι δεν είναι επείγον και θα απα-

ντηθεί εγγράφως, αλλά ύστερα από πιέσεις, απάντησε, 
ότι δεν είναι δουλειά του δήμου αλλά της περιφέρειας. 
Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σε συνεργασία με την κοι-
νότητα Αρχιλόχου, η τεχνική υπηρεσία και ο δήμος, 
επειδή στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει πολλά 
ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα, κάναμε αίτηση 
στην περιφέρεια για επέκταση του δρόμου. Το θέμα 
δεν εγκρίθηκε από την περιφέρεια και πήγαμε στο 
δικαστήριο. Εμείς συνεργαστήκαμε με τους πολίτες. 
Μας έκαναν ένα χαρτί και μας έδωσαν τον χώρο για 
κοινή χρήση. Όταν πήγαμε να κάνουμε τις εργασίες με 
μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, με πήρε 
η αστυνομία και μου είπε ότι κάνουμε κάτι παράνομο. 
Δεν κάνουμε κάτι παράνομο. Μετά ήρθε ένα έγγρα-
φο από την περιφέρεια, ότι κάνουμε παρανομία και 
αλλάζουμε τον άξονα του δρόμου. Εμείς απαντήσαμε 
δεν επεκτείνουμε τον δρόμο. Είναι δουλειά της περι-
φερειακής ενότητας. Κάνουμε ένα πεζοδρόμιο ώστε 
να μπορεί να περνάει ο κόσμος». Πρόσθεσε ακόμα, ότι 
μόλις η ΔΕΔΔΗΕ βγάλει την κολώνα από το πεζοδρό-
μιο θα ολοκληρωθεί το έργο και δε θα υπάρχει κίνδυ-
νος για τους πεζούς και για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Σημειώνουμε ότι με την υποστελέχωση στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ Πάρου, δύσκολα θα ολοκληρωθεί γρήγορα το 
έργο.

Γέφυρα στα 
πρόθυρα 
κατάρρευσης 

Προβλήματα στατικής επάρκειας αντιμετωπίζει η 
γέφυρα που βρίσκεται στην κατεύθυνση του 
Προδρόμου προς τα Μάρμαρα, όπως δείχνει και 
η φωτογραφία. Έχει υποστεί μεγάλη φθορά από την 
πάροδο των χρόνων, αλλά και από τη ανύπαρκτη συ-
ντήρησή της. Θα πρέπει η αρμόδιοι φορείς να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους, την αποκατάσταση των φθορών 
του εν λόγω γεφυριού, πριν να είναι αργά και θρηνή-
σουμε θύματα. 

Το πάθημα της κατάρρευσης του κτιρίου στη Σύρο 
ας μας γίνει μάθημα...

Έγκριση 
του ΣΒΑΚ 
Παροικιάς

Πραγματοποιήθηκε στις 22/2 η συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου, που οποίο είχε σαν κε-
ντρικό θέμα την έγκριση της Β’ φάσης της μελέτης 
του ΣΒΑΚ για την Παροικιά, στην οποία υπήρξε 
διάσταση απόψεων από την πλειοψηφία και την αντι-
πολίτευση. 

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφωνούν στο μεγα-
λύτερο μέρος της μελέτης και αυτό είναι θετικό για την 
εξέλιξη του έργου, ωστόσο διαφωνούν στο κομμάτι 
της αξιοποίησης της πλατείας του Αγ. Νικολάου. Η Β’ 
φάση της μελέτης εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβού-
λιο με πλειοψηφία.

Σχετικά με τις προτάσεις για την πλατεία του Αγ. 
Νικολάου, η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, δεν προβλέπει απαλλοτρίωση της πλατείας, 
απλώς αφαίρεση του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης 
απέναντι από το κέντρο υγείας και δημιουργία στάσης 
των λεωφορείων, χωρίς να είναι αφετηρία ή τερματι-
κός σταθμός. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη του ΣΒΑΚ 
προβλέπει διχοτόμηση της πλατείας, με σκοπό να με-
ταφερθεί εκεί η αφετηρία των ΚΤΕΛ, γεγονός που δεν 
βρήκε σύμφωνους τους δημοτικούς συμβούλους της 
αντιπολίτευσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρών στη 
συνάντηση ήταν και ο πολιτικός μηχανικός- συγκοινω-
νιολόγος, κ. Ευσταθιάδης, ο οποίος απάντησε σ’ ερω-
τήσεις που υπήρχαν για τη μελέτη. Ερωτηθείς, από την 
Λαϊκή Συσπείρωση, αν έχει λάβει υπόψη την πρόταση 
της για το τμήμα του Αγ. Νικολάου, αποκρίθηκε ότι, δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί, διότι έχει ληφθεί υπόψη μόνο η 
παράμετρος των λεωφορείων, ενώ το ΣΒΑΚ πρέπει να 

εξετάζει όλους τους παραμέτρους (πεζοί, αυτοκίνητα, 
ΑΜΕΑ, κλπ). Συγκεκριμένα ανέφερε «Οι προτάσεις της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου έχουν εξετασθεί. Είναι η 
μελέτη του κ. Παρασκευόπουλου, η οποία είχε γίνει 
για λογαριασμό των ΚΤΕΛ. Το μόνο κριτήριο είναι η 
διευκόλυνση των ΚΤΕΛ και δεν έχει εξετασθεί τίποτα 
άλλο που να εξυπηρετεί την κοινωνία».

Τέλος, μετά την ψήφιση της Β’ φάσης της μελέτης, 
σειρά θα πάρει η σταδιακή υλοποίηση του έργου.

Σε σχετική ανακοίνωση για το ΣΒΑΚ ο δήμαρχος 
Πάρου, Μ. Κωβαίος, αναφέρει: «Η έγκριση του 
ΣΒΑΚ Παροικιάς από το δημοτικό συμβούλιο, τοπο-
θετεί την Πάρο ανάμεσα στους πρωτοπόρους δήμους 
ανά την Ελλάδα που θα θέσουν σε εφαρμογή Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. H συγκεκριμένη με-
λέτη αποτελεί τη λύση του μέλλοντος στην πορεία για 
να μετατρέψουμε την Πάρο σε έναν σύγχρονο ευρω-
παϊκό προορισμό και έναν τόπο βιώσιμης ανάπτυξης, 
φιλικό στους κατοίκους και στους επισκέπτες του».

Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
για το ίδιο θέμα σημειώνει: «Θεωρούμε ότι η πρόταση 
των μελετητών για το ΣΒΑΚ Παροικίας, είναι μια με-
λέτη, που κινείται σε θετική κατεύθυνση (…). Καλυτε-
ρεύουν τη σημερινή κατάσταση αλλά δε θα αποτελούν 
οριστικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν 
μόνο αν απομακρυνθούν από τον κόλπο της Παροικι-
άς το Εμπορικό και το Επιβατικό Λιμάνι.

Επιγραμματικά, διατυπώσαμε συμπληρωματικές 
προτάσεις που οι μελετητές επί της ουσίας συμφω-
νούν με αυτές, όπως και τη διαφωνία μας με την πα-
ρέμβαση στη πλατεία Αγίου Νικολάου για τη δημιουρ-
γία σταθμού ΚΤΕΛ. Κατά την άποψη μας η πλατεία 
ουσιαστικά καταργείται και οι κάτοικοι της Παροικιάς 
στερούνται ένα από τους ελάχιστους ελεύθερους χώ-
ρους μέσα στη πόλη, διαμορφώνοντας μια μη ανα-
στρέψιμη κατάσταση (…). Εκείνο φυσικά που δεν είδα-
με ποτέ είναι οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και οι 
κατευθύνσεις που έδωσε στους μελετητές».
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Δασικοί 
χάρτες Πάρου 
– Αντιπάρου

Αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτη-
σης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της 
ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο 
Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου – 
Αντιπάρου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/
Entrance_Page.aspx). 

Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπό-
βαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση 
στην ιστοσελίδα «Ελληνικό Κτηματολόγιο, μέσω της 
οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρή-
σεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υπο-
βολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και λήγει 
την Πέμπτη, 17η Ιουνίου 2021. Κάθε ενδιαφερόμενος, 
αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημέ-
νου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, θα υποβάλει 
τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας 105 ημερών. Για τους κατοικούντες η διαμένο-
ντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρα-
τείνεται κατά 20 ημέρες, δηλαδή λήγει στις 7 Ιουλίου 
2021. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο 
στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των 

εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαί-
ωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό 
Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον 
επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις 
περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη. Ειδι-
κά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό 
χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική 
ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να 
υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή 
περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποί-
ων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος της περιοχής.

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος 

των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, 
που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώ-
νου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται 
έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται 
μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα 
της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβο-
λή αντίρρησης ατελώς. Το ύψος του ειδικού τέλους 
άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου 
αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη 
αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της 
οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορί-
ζεται ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. δέκα 10 
ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 

5.000 τ.μ., 90 ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 

10.000 τ.μ., εκατόν 180 ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως 

και 20.000 τ.μ., 350 ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως 

και 100.000 τ.μ., 700 ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως 

και 300.000 τ.μ., 1.400 ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 

τ.μ., 3.300 ευρώ.
Από την καταβολή τού ειδικού τέλους άσκησης 

αντιρρήσεων, υπάρχουν εξαιρέσεις, που θα πρέπει οι 
ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Σας ενηµερώνουµε ότι
την Παρασκευή 5/3, το Σάββατο 6/3

και την Κυριακή 7/3, η ιατρός Χριστίνα 
Ντισλή πνευµονολόγος µε πολυετή 

κλινική εµπειρία στο South port hospital 
του Λίβερπουλ θα κάνει την πρώτη 

παρουσία της στην Πάρο.

Επίσης το Σάββατο 6 Μαρτίου θα κάνει 
το πρώτο ιατρείο του, ο ιατρός 
Παπαγεωργίου Αντώνης ∆/ντης 

Αγγειοχειρουργικής κλινικής του 
Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών.

Προγραµµατίστε τα ραντεβού σας στα 
τηλέφωνα 22840 24055 & 28305 

Παροίκια Πάρος | iatronisos@gmail.com

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΟΥΡΗΣ

Δασολόγος
Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση : Αριστοτέλους 79-81,

Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα

Τηλ. 2108231510, 2108231340

Fax : 2108231937

Κιν. 6977699213, 6944694743

e-mail : dasogea@otenet.gr

Website : www.dasogea.gr

Facebook.com/dasogea.gr

Οι ιδιοκτήτες γης, προκειμένου να προστατεύσουν τις
περιουσίες τους, οφείλουν να πληροφορηθούν για τον
χαρακτηρισμό των γεωτεμαχίων τους από τον δασικό χάρτη.

Εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις μέσα σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα τότε ο χαρακτήρας καθίσταται τελεσίδικος
και εφόσον μια έκταση χαρακτηρίζεται δασική, κινδυνεύει να
διεκδικηθεί μελλοντικά από το Δημόσιο.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε για τις
ιδιοκτησίες σας και να σας συμβουλέψουμε τι πρέπει να
κάνετε.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε δασικά θέματα. Παρέχουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου για την
υποβολή αντιρρήσεων και εκπροσώπησης ως τεχνικοί
σύμβουλοι στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
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Νοσοκομειακή 
μονάδα τώρα!

Η πρώτη φορά που είχα προσωπικά την ανάγκη 
ιατρικής βοήθειας στην Πάρο ήταν στη μακρινή –
ανέμελη- δεκαετία του ’80, όπου ακόμα ως μαθητής 
Λυκείου και τουρίστας στο νησί, θέλησα να κάνω 
«μαγκιές» με ένα μηχανάκι στη Νάουσα, και τελικά 
βρέθηκα να μετρώ τη άσφαλτο…

Από εκείνη την ταλαιπωρία και έως να βρω γιατρό 
να με «ράψει» πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά έχω τη 
βεβαιότητα ότι δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. 
Προ τριετίας δε, με αφορμή την άσχημη κατάσταση 
που βρέθηκε συγγενικό μου πρόσωπο λίγο έλειψε 
αυτό να μεταφερθεί στη Σύρο με πλοίο της άγονης 
γραμμής (που θα έκανε 8 ώρες μέχρι την Ερμούπο-
λη… αφού πρώτα θα κάναμε τουρ στις Κυκλάδες, και 
το φορείο να ανέβαινε στο πλοίο με γερανό, αφού 
η σκάλα ήταν στενή…). Ήταν η πρώτη και μοναδι-
κή φορά που χρησιμοποιήθηκε η δημοσιογραφική 
ιδιότητα ως μέσον πίεσης, ώστε να μεταφερθεί ο 
συγγενής με αξιοπρέπεια στο νοσοκομείο.

Η Πάρος, είναι ένα μικρό νησί πληθυσμιακά και 
πάνω-κάτω κατανοώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει μία 
πλήρης νοσοκομειακή μονάδα σε κάθε νησί της χώ-
ρας. Άλλο όμως αυτό και άλλο το να υπάρχει ένα 

υποστελεχωμένο κέντρο υγείας, στο οποίο καλά-
καλά δεν υπάρχουν ούτε οι κατάλληλες υποδομές 
για να γίνουν απλές εξετάσεις αίματος. Το κέντρο 
υγείας δουλεύει χάρη στην αυταπάρνηση ορισμέ-
νων γιατρών που κάνουν πράγματα πολύ περισσό-
τερα απ’ όσα υπολογίζουν οι γιατροί σε μία στελε-
χωμένη ιατρική μονάδα.

Το νέο story υγείας στο νησί μας ακούει στην τα-
λαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς. Έχοντας 
ζήσει την ιστορία προ εικοσαετίας με τον πατέρα 
μου, γνωρίζω από πρώτο χέρι αυτήν. Ταλαιπωρία 
που δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτήν που τραβάνε εδώ 
οι συμπολίτες μας, καθώς το σπίτι μας στην Αθήνα, 
ήταν δεν ήταν χίλια μέτρα από τη μονάδα αιμοκά-
θαρσης που πήγαινε ο μακαρίτης πατέρας μου. 

Με πρωτοβουλία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και συμμε-
τοχή όλων των κομματικών σχηματισμών που είναι 
ενεργοί στην Πάρο, συν την αυτοδιοίκηση, έγιναν 
δύο συναντήσεις γι’ αυτό το θέμα. Συναντήσεις που 
κατέληξαν ουσιαστικά στο να γίνουν νέες επιστο-
λές προς το υπουργείο υγείας και να διεκδικήσουμε 
μελλοντικά τη δημιουργία νοσοκομειακής μονάδας 
στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου. Σε ό,τι αφορά 
τη δημιουργίας μονάδας αιμοκάθαρσης όλοι κατα-
νοούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν (στελέχωση, 
υποστήριξή της). Σχεδόν θα υποστήριζα ότι φαντά-
ζει απίθανο να λειτουργήσει μία μονάδα αιμοκά-
θαρσης στο νησί μας. Δεν είναι μόνο ο λόγος της 
στελέχωσης που υπάρχει, αλλά προστίθεται σε αυτό 
και η υποστήριξη που απαιτείται από νοσοκομειακή 
μονάδα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε 
«δε γίνεται!». 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ πρέπει να διεκδι-
κήσει η Πάρος τη δημιουργία μίας νοσοκομειακής 
μονάδας. Κάθε άλλη σκέψη μακριά απ’ αυτό είναι 
απαγορευτική για το μέλλον μας.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αντιδράσεις 
ΕΛΜΕ για 
Μονογιού

Η ερώτηση της βουλευτή ΝΔ Κυκλάδων, Κατ. Μο-
νογιού στη Βουλή, για να καθιερωθούν μόνιμες δομές 
τηλεκπαίδευσης στα μικρονήσια των Κυκλάδων, στα 
οποία δεν υπάρχουν ήδη σχολικές μονάδες, έφερε 
τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
ΕΛΜΕ Κυκλάδων, όπως και της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπά-
ρου.

Όπως υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους ένιωσαν 
έκπληξη διότι «δεν περιμέναμε από μια βουλευτίνα 
των Κυκλάδων, να υποστηρίζει ότι στην τόσο ευαί-
σθητη νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων, θα μπορού-
σαν οι οθόνες των υπολογιστών και των κινητών τη-
λεφώνων να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία 
των εκπαιδευτικών».

Όπως ακόμα σημειώνουν: «[…] Η τηλεκπαίδευση ξε-
κίνησε ως ένα φιάσκο και συνεχίζεται ως ένα φιάσκο, 
εις βάρος των μαθητών μας, των οικογενειών τους 
και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα με-
γάλο μέρος των μαθητών είναι επίσημα εκτός τηλεκ-
παίδευσης (έλλειψη μέσων και διαδικτύου) η πλειο-
ψηφία των μαθητών συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση 
μέσω κινητών τηλεφώνων, τα προβλήματα σύνδεσης, 
ήχου επικοινωνίας είναι αδιάλειπτα (…).

Η τηλεκπαίδευση είναι μια σκληρή, νεοφιλελεύθερη 
αναδιάρθρωση στον χώρο της εκπαίδευσης που ωθεί 
σε νέες ευέλικτες σχέσεις εργασίας και διάλυση των 
εργαζομένων. Η νέα λογική της τηλεκπαίδευσης θέλει 
τους συναδέλφους μας «αναλώσιμους» συμβασιού-
χους «μιας χρήσης», όπως έγινε με τους τριμηνίτες 
αναπληρωτές αλλά και με τους συναδέλφους της ενι-
σχυτικής διδασκαλίας (…).

Αντί λοιπόν για τηλεκπαίδευση αυτό που θα έπρε-
πε να ζητάτε για τα μικρά νησιά είναι ίδρυση νέων 
σχολείων, κτίρια και σχολικές εγκαταστάσεις, νηπια-
γωγούς, δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά, ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό! Αντ’ αυτού εσείς 
προτείνετε τα νησιά αυτά και οι κάτοικοί τους να πα-
ραμείνουν στην απομόνωση, στην εξαίρεση και στον 
αποκλεισμό από το πραγματικό αγαθό της μόρφωσης 
και της παιδείας(…)». 

Ενός καλού 
μύρια 
έπονται…

Συνήθως ασκούμε αρνητική κριτική στον δήμαρχο 
και τη δημοτική αρχή. Αυτή βασίζεται σε πρακτικές και 
αποφάσεις πάντοτε σε πολιτικό επίπεδο και ποτέ σε 
προσωπικό. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να εί-
μαστε αντικειμενικοί, γνωρίζοντας εκ των προτέρων 
ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Η επήρεια από πολλούς παράγοντες, πολιτικούς και 
μη, αλλά και από συναισθήματα δυσκολεύει την κατά-
σταση. Σημαντικό ρόλο ακόμη παίζουν η πορεία μέσα 
στον χρόνο του καθενός και η διαμόρφωση των πολι-
τικών πεποιθήσεων του .

Υπάρχουν όμως στιγμές που μας εκπλήσσουν θετικά 
και θα ήταν άδικο να μην κάνουμε μια αναφορά και σε 
αυτές. Τελείωσε ο πρόλογος…

Στο προκείμενο. Ένα νομικό πρόσωπο του δήμου τα 
τελευταία χρόνια προσπαθεί να βάλει «το νερό στ’ αυ-
λάκι» με σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό, θέτοντας 
προτεραιότητες και βοηθώντας ταυτόχρονα όταν μπο-
ρεί και φορείς της κοινωνίας. Είναι η ΔΕΥΑΠ που από 
την αναγκαία ίδρυση της μέχρι σήμερα έχει προσφέ-
ρει πάρα πολλά στον τόπο, λειτουργώντας πάντοτε 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πριν από τέσσερα περίπου 
χρόνια χρειάστηκε να παρθεί η απόφαση επιλογής γε-
νικού διευθυντή, λόγω παραίτησης του προηγουμένου. 
Η επιλογή είναι καθαρά απόφαση του διοικητικού συμ-
βουλίου που πρόσκειται και επηρεάζεται από την πα-
ράταξη του δημάρχου, στην πλειοψηφία του. Έτσι, ου-
σιαστικά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την «Αγία 
Άννα». Υπήρξαν πιέσεις έντονες και ενδοπαραταξιακές 
η επιλογή αυτή του δημάρχου να μην είναι αξιοκρατική, 
αλλά όπως γίνεται στις περισσότερες παρόμοιες περι-
πτώσεις, να είναι ή «του κομματικού περιβάλλοντος» 
ή ο «κολλητός». Αυτή τη φορά στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων και δεν υπέκυψε στις «πιέσεις».

Τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται τώρα με τα 
έργα που γίνονται και με αυτά που πρόκειται να γίνουν. 
Μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο διαπιστώνουμε 
διαρκώς και συμβάλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις 
στον ορθολογικό τρόπο που αντιμετωπίζονται τα θέ-
ματα, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα.

Ξεκινώντας από τον γενικό διευθυντή και τους εργα-
ζομένους και καταλήγοντας στον πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ. Μένουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη, 
από μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική στην ύδρευση 
και την αποχέτευση έως τα έργα και την επαρκή στελέ-
χωση που χρειάζεται. Όμως όπως προείπαμε το νερό 
έχει μπει στο αυλάκι. Και όλα ξεκίνησαν από μία σωστή 
αρχική απόφαση και αντίσταση στις πιέσεις. Ενός κα-
λού μύρια έπονται…

Για να κάνουμε όμως και την κριτική μας (δεν μας 

αφήνουν τα γεγονότα να αγιάσουμε) σε πρόσφατες 
παρόμοιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση ήταν διαφο-
ρετική. Το μάθημα δεν μας έκανε σοφότερους, αλλά 
επανήλθαμε σε παλιές κακές πρακτικές. Ελπίδα… να 
υπερισχύει από εδώ και μπρος το «καλό παράδειγμα» 
και η ορθή επιλογή του δημάρχου να μην παγιωθεί ως 
η «εξαίρεση στον κανόνα».

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
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Ενημέρωση 
από το δήμο

Ο δήμος Πάρου με δελτία Τύπου ενημερώνει τους 
πολίτες του νησιού μας για διάφορες ενέργειες στις 
οποίες έχει προχωρήσει.

Προσέλκυση τουρισμού υψηλών 
προδιαγραφών

Στρατηγικός στόχος του δήμου Πάρου είναι η προ-
σέγγιση συγκεκριμένων αγορών υπό το πρίσμα του 
covid-19. Γι’ αυτούς τους λόγους ο δήμος μας μετεί-
χε στην 7η Εικονική Έκθεση Διεθνούς Τουρισμού των 
Αθηνών, καθώς και στην Ημερίδα Ελληνικού Εναλλα-
κτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Πολωνία.

Ακόμα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου στόχος είναι η 
αξιοποίηση ενδεχόμενης απευθείας αεροπορικής σύν-
δεσης της Πάρου με το Τελ-Αβίβ, που θα επιτρέψει την 
προσέλκυση επισκεπτών. Παράλληλα, στρέφει το ενδι-
αφέρον του και στο Ηνωμένο Βασίλειο που σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις θα είναι ο επόμενος δίαυλος που 
θα ανοίξει με την Ελλάδα. Η επικοινωνία γίνεται κυρί-
ως με ταξιδιωτικά γραφεία που διακινούν άτομα ηλι-
κίας άνω των 50 ετών που θα είναι και οι πρώτοι που 
θα ταξιδέψουν αφού θα διαθέτουν το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο δήμος Πάρου εκπονεί μία σειρά από μελέτες για 
τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχο-
νται από την αστική και τουριστική δραστηριότητα του 

νησιού. Στόχος, η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για 
το περιβάλλον, η εκτροπή των απορριμμάτων από την 
ταφή (ΧΥΤΑ), και η αύξηση των ποσοτήτων που θα 
οδηγούνται σε εναλλακτική διαχείριση ή ανακύκλωση. 

Μέσα στον Μάρτιο του 2021, ο δήμος Πάρου θα 
παραδώσει τον πλήρη φάκελο τευχών δημοπράτησης 
των παραπάνω έργων στον αρμόδιο Περιφερειακό 
ΦΟΣΔΑ, με σκοπό να υποβάλλει στη συνέχεια πρό-
ταση χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους από 
το πρόγραμμα «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης 
βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη». Παράλληλα, για το ίδιο πρόγραμμα, θα 

υποβάλει μέχρι τις 31/3/21 πρόταση χρηματοδότησης 
δικτύου χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαπο-
βλήτων, συνολικού ποσού 634.508 ευρώ, το οποίο θα 
περιλαμβάνει την προμήθεια καφέ κάδων ανακύκλω-
σης διαφόρων μεγεθών, την αγορά 2 απορριμματοφό-
ρων και λοιπό εξοπλισμό. 

Τουριστική προβολή

Σε νέα ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου κάνει ανα-
φορές για διάφορα δημοσιεύματα από χώρες του 
εξωτερικού. Πρόκειται ουσιαστικά για δημοσιεύσεις 
σε ταξιδιωτικές ιστοσελίδες. Ομοίως η δημοτική Αρχή 
κάνει αναφορά σε ταξιδιωτικά blog δημοσιογράφων ή 
ιδιωτών με ευμενή σχόλια για το νησί μας.

Τέλος, σε σχετική δήλωση του δημάρχου Πάρου Μ. 
Κωβαίου στο δελτίο Τύπου μεταξύ άλλων σημειώνε-
ται: «Διανύουμε εδώ και ένα χρόνο μια νέα, πρωτό-
γνωρη για τα καθιερωμένα πρότυπα, τουριστική πε-
ρίοδο. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει άρδην, πράγμα που 
έχει επηρεάσει τόσο τα ταξιδιωτικά κίνητρα όσο και 
τους τρόπους και τη μεθοδολογία προσέγγισης των 
αγορών (…). Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ερ-
γαστήκαμε συστηματικά αναθερμαίνοντας καταρχήν 
τις διεθνείς επαφές μας ταυτόχρονα με την καθημερι-
νή σχεδόν ενημέρωση των επαγγελματιών του νησιού 
για όσα προέκυπταν στο πλαίσιο των παραμέτρων της 
πανδημίας. Και συνεχίζουμε προσεγγίζοντας με ακρί-
βεια τις αγορές και τις ομάδες κοινού που αναμένεται 
να προηγηθούν στα ταξίδια. Θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι καλύτερη 
από την περσινή που, παρά τις αντιξοότητες καταφέ-
ραμε να την κρατήσουμε σε ικανοποιητικά, συγκριτικά 
με άλλες περιοχές, επίπεδα».
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Δίκτυο 
αφαλάτωσης

Το έργο που εκτελεί η ΔΕΥΑΠ στον περιφερειακό 
δρόμο Παροικιάς, είναι πολύ σημαντικό, αφού θα συν-
δέσει τον κεντρικό αγωγό του δικτύου Αγίας Υπακοής 
με το δίκτυο αφαλάτωσης. Πιο συγκεκριμένα τοποθε-
τούνται νέες σωληνώσεις σε όλο το μήκος του δρόμου 
από τη δεξαμενή των Αγ. Αναργύρων της Παροικιάς, 
μέχρι την «Υδρομηχανική» και την αφαλάτωση του Πα-
ρασπόρου. 

Ακόμα, θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης επί 
του Περιφερειακού, στο τμήμα από τη μεταφορική 
του Αναργύρου μέχρι το μανάβικο του Ζουμή, ενώ σε 
συνεννόηση με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας, θα 
χρησιμοποιηθεί το όρυγμα που θα φτιαχτεί, για να το-
ποθετηθεί και δίκτυο οπτικής ίνας σε περίπου 1,5-2 
χιλιόμετρα και να αποφευχθεί σκάψιμο του οδοστρώ-
ματος από επικείμενο έργο δικτύων τηλεφωνίας.

Η αναστάτωση

Το όλο έργο έχει φέρει σε αναστάτωση στους οδη-
γούς, ενώ πολλοί δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες 
(π.χ. τα οχήματα προς Αλυκή-Αεροδρόμιο να κατευ-
θύνονται μέσω της παραλιακής οδού στον προορισμό 
τους), με αποτέλεσμα τις μουρμούρες κλπ.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΠ, 
Νίκο Καραμανέ, το πρώτο και ιδιαίτερα απαιτητι-
κό στάδιο του έργου αφορούσε εργασίες εκσκαφής 
ενός μεγάλου ορύγματος σε όλο το μήκος της βόρειας 
πλευράς του Περιφερειακού, από τη διασταύρωση πε-
ριφερειακού μέχρι και το κατάστημα «Υδρομηχανική», 
για την τοποθέτηση δύο σωλήνων διαμέτρου Φ225. 
Ο ένας θα είναι ο αγωγός μεταφοράς νερού από την 
μονάδα αφαλάτωσης προς την κεντρική δεξαμενή των 
Αγ. Αναργύρων, ενώ ο δεύτερος θα είναι ο κεντρικός 
αγωγός διανομής που θα παρέχει νερό στον παραδοσι-
ακό οικισμό και όλη την δυτική πλευρά της Παροικιάς.

Συνεχίζοντας ο κ. Καραμανές για τη συνέχιση του 
έργου, μας είπε ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες τα 
συνεργεία με τα βαριά οχήματα και μηχανήματα έρ-
γου θα εργαστούν στον κάθετο δρόμο από τα σχολεία 
προς την Δεξαμενή των Αγ. Αναργύρων, όπως επίσης 
στον Παρασπόρο, από την στροφή της αντιπροσωπείας 
«Πυλόστομος» και προς την μονάδα αφαλάτωσης. Πα-
ράλληλα, άλλο συνεργείο με μικρό σκαπτικό μηχάνημα 
θα ξεκινήσει να εργάζεται σε συγκεκριμένα σημεία επί 
του Περιφερειακού και να βγάζει παροχές από τις νέες 
σωλήνες προς τα υφιστάμενα υδρόμετρα, ενώ θα το-
ποθετούν βάνες στους κόμβους και τις διακλαδώσεις 
προς τον οικισμό. Μόλις ολοκληρώνεται ένα τμήμα, 
ο σωλήνας θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα 
δοκιμάζεται υπό πίεση. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή 
κατασκευή του από τη ΔΕΥΑΠ, θα ακολουθεί αποκατά-
σταση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο τμήμα, με 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τελική αποκατάσταση με 
άσφαλτο, σε όλο το πλάτος του δρόμου, ανα-
μένεται να γίνει μετά το καλοκαίρι.

Τέλος, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΠ ζητά την 
κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελμα-
τιών της περιοχής για τις οχλήσεις που δημιουργού-
νται κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, παρακα-
λεί τους οδηγούς να ελαχιστοποιήσουν τις διελεύσεις 
από τον Περιφερειακό, επιλέγοντας την παραλιακή 
οδό και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το 
μήκος του δρόμου που διεξάγονται οι εργασίες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος 01/03/2021
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την 
κατασκευή του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΕΡΑ»

Υπογράφηκε πριν από μερικές ημέρες από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥ-
ΑΠ κ. Πούλιο και την Ανάδοχο Εταιρία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η 
σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέ-
ρα».

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο και 
αφορά στην ανακατασκευή των κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού από 
τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Αστέρα, προς τις κατά τόπους δεξαμε-
νές και τα αντλιοστάσια μεταφοράς. Θα αντικατασταθεί το πολύ παλαιό, 
εξαιρετικά ελαττωματικό και ανεπαρκές υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς, με 
νέους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γε-
νιάς Φ160_16Atm. Έτσι, θα γίνει εφικτή η μείωση των απωλειών νερού 
στην περιοχή, ο εκμηδενισμός των βλαβών και η σωστή αξιοποίηση των 
γεωτρήσεων. 

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο διανομής, με στόχο τη δημιουρ-
γία ανεξάρτητων ζωνών πίεσης και παροχής. Δηλαδή, η τροφοδοσία των 
διαφορετικών οικισμών, όπως η Νάουσα, ο Αμπελάς, το Υστέρνι κ.τ.λ. θα 
πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς αγωγούς, έργο που δίνει τη δυ-
νατότητα για καλύτερη ρύθμιση της πίεσης και της παροχής, ενώ θα επιλύ-
σει αντίστοιχα προβλήματα που παρουσιάζονταν παλαιότερα, ειδικά κατά 

τη θερινή περίοδο αιχμής. Το έργο θα συνδυαστεί και με αρκετά έργα επε-
κτάσεων και αντικατάστασης δικτύων που θα υλοποιήσει στην ευρύτερη 
περιοχή η ΔΕΥΑΠ με αυτεπιστασία, μέσα στην χρονιά. 

Τέλος, θα τοποθετηθούν αισθητήρες και εξοπλισμός που θα κάνει πιο 
εύκολο τον έλεγχο του δικτύου και την ανίχνευση διαρροών, αλλά θα βοηθά 
και στον συνεχή έλεγχο διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του νερού, 
εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των κατανα-
λωτών. 

Η Σύμβαση είναι προϋπολογισμού 385.000,00€ και χρηματοδοτείται εξο-
λοκλήρου από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Η έναρξη των εργασιών αναμέ-
νεται μέσα στον Μάρτιο και η χρονική διάρκεια αποπεράτωσης του έργου 
είναι 6 μήνες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς η ΔΕΥΑΠ 
πραγματοποίησε, με ίδιους πόρους, δύο πολύ επιτυχημένες γεωτρήσεις 
στην περιοχή, οι οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με αυτό το έργο 
και θα αποτελέσουν σημαντική εφεδρεία για μεγάλο μέρους του νησιού. 
Η στάθμη στον υδροφόρο ορίζοντα μετράται πια με ειδικούς αισθητήρες 
όλο το 24ωρο, με ταυτόχρονη μέτρηση σημαντικών ποιοτικών παραμέτρων 
όπως η θολότητα, η αγωγιμότητα, η σκληρότητα και το Ph. Αυτά τα στοιχεία 
δίνουν τη δυνατότητα στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ να εκτιμήσει με 
ασφάλεια τα αποθέματα νερού και αντίστοιχα να προσαρμόσει την άντληση. 

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωστή διαχείριση του νερού 
στην Πάρο, ενός αγαθού πολύτιμου για το νησί, αλλά ιδιαίτερα περιορισμέ-
νου, στοχεύοντας στην εξασφάλιση της επάρκειας, της σωστής ποιότητας, 
με παράλληλο περιορισμό του κόστους.

Αντικατάσταση 
εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Αστέρα

∆.Ε.Υ.Α.Π.
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

Αποχέτευσης Πάρου



8 Μάρτη
Παγκόσμια 
Ημέρα 
Γυναίκας

Οι αγώνες των γυναικών του 19ου και του 20ου

αιώνα τιμήθηκαν το 1910 κατά τη διάρκεια της 
Δεύτερης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών 
στην Κοπεγχάγη με την καθιέρωση της 8ης Μάρτη 
ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Οι πρώτοι απεργιακοί αγώνες αυτών των πρω-
τοπόρων γυναικών (1804 Ουότσεστερ Αγγλία 
- 1831 Γαλλία - 1836 Μασαχουσέτη -1909 Νέα 
Υόρκη), που διεκδίκησαν τις καλύτερες αμοιβές, 
τις ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, τη μείωση των 
ωρών εργασίας φωτίζουν το δρόμο των γυναικών 
που εξακολουθούν να διεκδικούν και σήμερα την 
ισοτιμία, μια ζωή με δικαιώματα. Μάχονται ενάντια 
στη βία και την κακοποίηση σε κάθε χώρο. Κάτω 
από τις μάσκες την περίοδο της πανδημίας τα στό-
ματα δε μένουν κλειστά αλλά υψώνοντας τη φωνή 
τους απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας τους 
και των οικογενειών τους.

Τα αιτήματα παραμένουν επίκαιρα γιατί παρότι 
διανύουμε τον αιώνα της επιστήμης και της τεχνο-
λογικής εξέλιξης, τα δικαιώματα εξακολουθούν να 
συνθλίβονται και οι ζωές των ανθρώπων βουλιά-
ζουν στο βούρκο της βάρβαρης εκμεταλλευτικής 
κοινωνίας. Νέες σύγχρονες μορφές εργασίας εμ-
φανίζονται αλλά εμπλουτίζονται και οι τρόποι εκ-
μετάλλευσης που επιβάλλονται με την πολύμορφη 
βία (ελαστικά ωράρια, τηλεργασία, 4ωρη απασχό-
ληση).

Οι μορφές βίας που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο 
(εργασία, οικογένεια, εκπαίδευση, άθληση ή πολιτι-
σμός) και τελευταία έρχονται στη δημοσιότητα δεν 
είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι η κορυφή του 
παγόβουνου της σκληρής πραγματικότητας που βι-
ώνει μια γυναίκα σήμερα και βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος ανάπτυξης όπου βασιλεύει ο φόβος του 
αποκλεισμού, του στιγματισμού, η ανασφάλεια του 
μεροκάματου και ο κίνδυνος της ανεργίας. 

Γυναίκες με δράση πολιτική και κοινωνική, απα-
ντούν στο ερώτημα της εφημερίδας «Βία κατά των 
γυναικών, αιτίες και θέσεις για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος».
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Για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας

Πέρασαν 111 χρόνια από τότε που η Διεθνής Συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών 
καθιέρωσε την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, τιμώντας 
τους προηγούμενες αγώνες των γυναικών-εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους 
και διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες αμοιβές, μείωση των ωρών 
εργασίας και αργότερα το δικαίωμα ψήφου που δεν είχε καταχτηθεί.

Σήμερα, οφείλουμε να τιμούμε και εμείς όλες εκείνες τις γυναίκες αλλά και όλες όσες 
στη συνέχεια αγωνίστηκαν, αναδεικνύοντας τα σύγχρονα προβλήματα, να φωτίσουμε τις 
αιτίες που τα γεννούν, που δεν είναι άλλες από το ίδιο εκμεταλλευτικό σύστημα, και να 
συνεχίσουμε ακολουθώντας τα βήματά τους δυναμώνοντας το συλλογικό αγώνα για την 
ισοτιμία, την υγεία και τη ζωή με δικαιώματα.

 Τον 21ο αιώνα της ραγδαίας ανάπτυξης, της επιστήμης και της τεχνολογίας υπάρχουν 
όλες οι προϋποθέσεις να έχουν όλες οι γυναίκες ισότιμα δικαιώματα, όχι μόνο στην εργα-
σία αλλά σε κάθε τομέα της ζωής τους. 

Οι γυναίκες τη σημερινή εποχή καλούνται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πολλα-
πλούς ρόλους που παραδοσιακά τους έχουν ανατεθεί και να κρατήσουν τις ισορ-

ροπίες ανάμεσα στις δικές τους ανάγκες, στις ανάγκες της εργασίας τους και 
τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Στην προσπάθεια αυτή, 

συχνά βιώνουν σύγκρουση, ενοχή, ματαίωση, θυμό, απογοήτευση, 
απόγνωση, ανεπάρκεια, απόγνωση αφού η απουσία μέτρων στήρι-
ξης από την πολιτεία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ισότιμη θέση 
της μέσα στη κοινωνία. Η έλλειψη κατοχυρωμένων εργασιακών 
δικαιωμάτων, το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, η ανεργία, οι ελαστι-
κές, ευέλικτες μορφές εργασίας με τις πετσοκομμένες αποδοχές 
τις καθιστούν ευάλωτες σε κάθε κίνδυνο βίας και συμβιβασμού. 

 Πολλοί υποστηρίζουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι ζήτη-
μα κουλτούρας και στερεοτύπων που επιβίωσαν στο πέρασμα 
των χρόνων. Οι ίδιοι περιορίζονται σε ορισμένες κραυγαλέες 
μορφές βίας με βάση το φύλο αλλά παραβλέπουν, προσπερ-
νούν και εν τέλει «αθωώνουν» κάθε άλλη μορφή βίας όπως την 
εργοδοτική βία ή όπως τη βία του κράτους. 

Η βία όμως είναι φαινόμενο του σάπιου και ξεπερασμέ-
νου συστήματος που γεννά και θρέφει θύτες και θύματα. 
Ταυτόχρονα, βαθιά ταξική είναι και η ανισοτιμία της γυναί-

κας στην σύγχρονη κοινωνία. Κουκουλώνεται εύκολα, 
με νόμους λειψούς, ανεφάρμοστους πολλές φορές. 
Δημιουργούνται διάφορες επιτροπές και μηχανι-
σμοί που αντικειμενικά o τρόπος που καλούνται 

να δουλέψουν, σύμφωνα με τις επιταγές μιας συ-
γκεκριμένης πολιτικής που υπαγορεύεται κεντρικά και όχι 

ανεξάρτητα, τις καθιστά «νεκρές». Έτσι προσπαθούν να 
ξεπεράσουν (;) το πρόβλημα. Ωστόσο η διαχείριση δε 
λύνει το πρόβλημα παρά μόνο το «φτιασιδώνει» και 

ουσιαστικά διαιωνίζει την ανισοτιμία και τον αποκλει-
σμό της γυναίκας από πολλούς τομείς όπως την εργα-

σία και τη συμμετοχή σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα, 
όπως επίσης και τη βία. Ο βαθμός αποκλεισμού ή συμμε-
τοχής κυρίως στην εργασία, όσο και ο τρόπος (ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, 4/ωρη απασχόληση, τηλεργασία κλπ) 
ρυθμίζεται με βάση τις απαιτήσεις του εκμεταλλευτικού 

συστήματος κατά περίπτωση. Αυτή την περίοδο βλέπουμε το 
όψιμο ενδιαφέρον για την ένταξη περισσοτέρων γυναικών στη παραγωγή γιατί ορίζεται 
σαν φθηνό εργατικό δυναμικό… που συμφέρει.

Τα βήματα προόδου όσον αφορά την ισοτιμία της γυναίκας, τη ζωή με δικαιώματα, την 
εξάλειψη της βίας σε κάθε χώρο ή την τόσο επίκαιρη απαίτηση προστασίας της υγείας μας, 
ιστορικά έχει αποδειχθεί (γι’ αυτό άλλωστε όλοι κάνουν αναφορά στους 
αγώνες των γυναικών του 19ου και 20ου αιώνα), ότι εξαρτάται από 
την ανάπτυξη του μαζικού ριζοσπαστικού κινήματος των γυναικών. 

Με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, επιλέγοντας τον συλλο-
γικό αγώνα και όχι τον μοναχικό αδιέξοδο δρόμο, μπορούμε 
σήμερα να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει.

Την εξάλειψη κάθε μορφή βίας (σεξουαλική, εργοδοτική, 
κρατική, οικογενειακή), την ισοτιμία, μια ζωή με δικαιώματα, 
την προστασία της υγείας μας και της υγείας των οικογενειών 

μας που εδώ και ένα χρόνο δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας 
και τη γύμνια του συστήματος υγείας.

Παρασκευή Καπούτσου
Ομάδα Γυναικών Πάρου (μέλος της ΟΓΕ) 

Ημέρα μνήμης των 
αγώνων του κινήματος 
για τα δικαιώματα 
των γυναικών 

Από το 1910, κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα 
των γυναικών. 

Έναν αιώνα μετά, τα στοιχεία για τις συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται 
οι γυναίκες, είναι σοκαριστικά. Χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολι-
τισμών ή οικονομικής ευμάρειας, σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές 
τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, 
τον πολιτισμό ή τη θρησκεία, βασικά δικαιώματα των γυναικών όπως η αξιοπρέ-
πεια, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, παραβιάζονται συστη-
ματικά και καθημερινά. 

Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 
ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες 
θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Το 40%-50% των γυναικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο διακινούνται 
παράνομα ετησίως με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστι-
κή εργασία. 

Άλλωστε, τα πρόσφατα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας στην 
πατρίδα μας, καταδεικνύουν το μέγεθος και τις πτυχές του προβλήματος. Από 
τη μία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων που δε θέλει να καταγγείλει το 
πρόβλημα ή που δε μπορεί να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες στήριξης, και από 
την άλλη όλοι όσοι αναγνωρίζουν τα σημάδια, υποψιάζονται τι συμβαίνει γύρω 
τους αλλά διστάζουν να μιλήσουν ή απλώς αδιαφορούν. Τα θύματα είναι πολλά 
και κανείς δε μπορεί να προσεγγίσει τον ακριβή αριθμό τους, καθώς μέσα σε αυτά 
εμπεριέχονται και οι περιπτώσεις λεκτικής και ψυχολογικής βίας.

Φέτος όμως, για την πατρίδα μας αλλά και για όλον τον κόσμο μέσω του κι-
νήματος #metoo, για πρώτη φορά διαφαίνεται μία τάση για να σπάσει επιτέλους 
αυτός ο φαύλος κύκλος βίας. Τα θύματα το ένα μετά το άλλο βρίσκουν το θάρρος 
να καταγγείλουν τη βία, και όλοι εμείς, οι ενεργοί πολίτες, συσπειρωνόμαστε δί-
πλα τους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το έγκλημα, ενωμένοι σαν γροθιά. 

Διαβεβαιώνουμε τα θύματα πως έχουν φωνή και θα είμαστε δίπλα τους για να 
τα στηρίξουμε και ως οργανωμένη κοινωνία βεβαιώνουμε ότι στο πλαίσιο αξιών 
του πολιτισμού μας, δεν νοείται καμία ανοχή, επικρότηση και δικαιολόγηση της 
βίας, όποια μορφή κι αν έχει αυτή. 

Η πολιτεία, ως υποχρέωσή της, αναλαμβάνει να προστατεύσει, να υποστηρίξει 
τα θύματα της βίας και να διαχειριστεί τις καταγγελίες τους, όμως από μόνα τους 
όλα τα παραπάνω δεν θα συμβάλλουν στην  εξάλειψη του φαινομένου. 

Η δημιουργία ενός κλίματος ασφαλείας, δεν έγκειται μόνο στην αντιμετώπιση 
και επιβολή του νόμου αλλά στην πρόληψη και στην αντιμετώ-
πιση των αιτιών που την προξενούν με δράσεις ευαισθη-
τοποίησης και προληπτικές παρεμβάσεις στην οικογέ-
νεια, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα 
στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Μόνο τότε 
θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κουλτούρας και των στερεοτύπων 
της βίας.

Παραφράζοντας το γνωστό γνωμικό σε «Νυν υπέρ 
πάντων η αρχή», σίγουρα το φετινό μήνυμα της Παγκό-
σμιας Ημέρας Γυναίκας, οφείλει να είναι το «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ 
ΜΟΝΗ – Τώρα μπορείς να μιλήσεις».

Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλου
Αντιδήμαρχος Πάρου
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Αγώνες γένους θηλυκού
8 Μαρτίου η γιορτή της Γυναίκας, της γυναίκας κόρης, μάνας, συζύγου, συ-

ντρόφου, φίλης, επαγγελματία, επιστήμονα, εργάτριας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η θέση της γυναίκας πέρασε από πολλά και διαφορετικά 

επίπεδα, για την ακρίβεια πέρασε από σαράντα κύματα… από αδύνατο φύλο και 
γυναίκα σύζυγος και μητέρα, μπήκε ενεργά στον εργασιακό βίο, υπό ίσους όρους 
με τον άνδρα, ίσους όρους; Μάλλον όχι… Βγήκε στο προσκήνιο μεν αλλά με ρόλο 
δεύτερο ή διακοσμητικό σε μια αχόρταγη αποπροσανατολισμένη κοινωνία… 

Η γυναίκα μορφώθηκε, οι εισαγωγές γυναικών στα Πανεπιστήμια μάλλον 
υπερτερούν των ανδρών, αλλά πάλι οι γυναίκες υπολείπονται στις υψηλές θέσεις 
εργασίας σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους με τα ίδια τυπικά προσόντα, 
υστερούν μισθολογικά σε σχέση με τους άνδρες και μένουν πίσω στην εργασιακή 
εξέλιξη.

Η γυναίκα διεκδίκησε να έχει τον έλεγχο του εαυτού της και του σώματός της, να 
μπορεί για παράδειγμα να επιλέγει τον σύζυγό της… ναι τον σύζυγο… πράγμα δύσκολο 
αν ανατρέξουμε στις κοινωνικές συνήθειες στα μέσα του 20ου αιώνα, αλλά και τον 
ερωτικό της σύντροφο, και το πέτυχε αλλά όχι πλήρως γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη 
το δικαίωμά της να λέει όχι στην ερωτική επαφή όταν εκείνη το κρίνει… και 
το όχι να είναι όχι… και να μην γίνεται το 

θήραμα της κοινωνικής κατακραυγής όταν καθυστερεί να μιλήσει για τον βιασμό της.
Η γυναίκα έριξε κάστρα ανδροκρατούμενων επαγγελμάτων, αλλά τελικά όχι και 

τόσα πολλά αν ρίξουμε μια ματιά στο ελληνικό κοινοβούλιο ή ακόμη καλύτερα στην 
κάλυψη υπουργικών θέσεων από γυναίκες.

Η γυναίκα μητέρα εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της 
μέχρι να πείσει το κοινωνικό κράτος ότι η μητρότητα είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης εργασία και χρειάζεται στήριξη.

Ας είναι η φετινή χρονιά μία νέα σελίδα στην κοινωνία μας, να είναι η γιορτή της 
γυναίκας που έπαψε να σιωπά, που μιλά για την εργασιακή βία και την κατάχρηση 
εξουσία εις βάρος της, για την σωματική και ψυχολογική ενδοοικογενειακή βία, για 
τον βιασμό του σώματος και της ψυχής της από άτομα εξουσίας, να είναι η γιορτή 
της γυναίκας που διεκδικεί το μέλλον το δικό της και της οικογένειας της.

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος, «Πολυϊατρεία Αιγαίου»

8 Μάρτη 2021: Μέρα 
αγώνων, μέρα μνήμης 
για τις γυναίκες όλου 
του κόσμου

Πανδημία και Εξουσιαστική Βία
«Αναδεικνύοντας την πανδημία ως πρόσχημα, οι αρχές […] έχουν λάβει αυστηρά 

μέτρα ασφαλείας και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την καταστολή των φωνών που 
ασκούν κριτική, την κατάργηση των πιο θεμελιωδών ελευθεριών, τη σιωπή ανεξάρ-
τητων μέσων ενημέρωσης[…]1. 

Αυτό είναι το φετινό πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Δύο 
τάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού: 

1. αύξηση ενδοοικογενειακής βίας, γυναικοκτονίες σε άνοδο, εξάπλωση ρητο-
ρικής μίσους και ρατσισμού, έχοντας ήδη ενταθεί την τελευταία δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης.

2. γυναίκες και άνδρες σπάνε καθημερινά τη σιωπή τους, μιλούν για τη βία στις 
εξουσιαστικές σχέσεις, αντιστεκόμενοι στην λαίλαπα της κοινωνικής υποκρι-
σίας, της κατηγορίας των θυμάτων (victim blaming), στο ξέπλυμα των θυτών.

Η αλήθεια των αριθμών για το γυναικείο φύλο
Έμφυλη βία: αόρατη, παρότι καθημερινή! Το ποσοστό καταγγελιών: μικρό! 
Πάνω από 60% των δηλωμένων περιστατικών βίας κατά των γυναικών: δράστης 

από τον οικογενειακό ή κοινωνικό τους κύκλο.
1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών 

και άνω
1 στις 10 γυναίκες έχει βιώσει σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω
1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού
1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο χώρο εργασίας
1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο 

διαδίκτυο
50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα λόγω της ενδοοικογενειακής 

βίας, στην Ε.Ε.2

Η υποκρισία της ημέρας εορτασμού
Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τις αιτίες: πατριαρχία, εξουσιαστικές σχέσεις, σεξουαλική 

κακοποίηση, έμφυλη βία. Πέρα από ανταλλαγές ευχών, δηλώσεις από κάθε αρμόδιο-
αναρμόδιο, δελτία τύπου, εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα. 

Προσπάθειες ευαισθητοποίησης στις Κυκλάδες
Το 2018 για πρώτη φορά η ΟΣΥΓΥ και ο συνδιοργανωτής «Ανδρομέδα» άνοιξαν 

το ζήτημα της έμφυλης βίας με το συνέδριο της Σερίφου «Οι Κυκλαδίτισσες της 
δημιουργίας και της προφοράς λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών». Ακολούθησαν 
εκδηλώσεις και σε άλλα νησιά. 

Η 8η Μάρτη ως φάρος και ως υπόμνηση: Μας αφορά όλες και όλους
«Η Κυκλαδίτισσα γυναίκα υπήρξεν από τους πρωτογενείς πανάρχαιους χρόνους, 

όπως δείχνουν τα γυναικεία κυκλαδίτικα ειδώλεια, η µήτρα της ζωής και το λίκνο της 
ύπαρξης των Κυκλαδιτών»3.

Από τη γυναίκα- σύμβολο στη γυναίκα του 21ου αιώνα, δόθηκαν αγώνες επωνύμων 
και ανωνύμων γυναικών αλλά και ανδρών που πάλεψαν για την κατάργηση κάθε 
είδους διάκρισης με βάση την ταυτότητα φύλου. Αυτούς τιμούμε σήμερα, με αυτές 
τις γυναίκες της ιστορίας αναμετρόμαστε σήμερα: Η ΟΣΥΓΥ ετοιμάζει δράσεις για 
την ουσία της ημέρας αυτής ως ένας μικρός και συνάμα δυναμικός κρίκος στην 
αλυσίδα αυτών των αγώνων. 

Άννα Μαυρουδή
Πρόεδρος Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Γυναικών
«Οι κόρες των Κυκλάδων»

1.https://www.lalibre.be/international/amerique/la-pandemie-est-un-pretexte-utilise-par-certains-etats-
pour-reprimer-et-abolir-les-libertes-deplore-l-onu-6033a828d8ad5809d095efa3?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter, πρόσβαση 01-03-2021. 
2.https://fra.europa.eu/en/news/2017/violence-against-women-still-all-too-common, πρόσβαση: 
01/03/2021.  
3. «Η συνείδηση της Πετραίας Γης: Κυκλαδογραφές», Μανώλης Γλέζος, Εκδόσεις: Τυπωθήτω, 1997, Α’ 
έκδοση, σελ.334.
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«…Φτωχές γυναίκες,
µοδίστρες, δακτυλογράφοι, ασπρορουχούδες,
……………………………………………………………………….
γυναίκες του ανέµου, της βροχής, του κουρνιαχτού,
νιώσαµε το φόβο που κρύβεται καµιά φορά
πίσω από την αγνότητα,
την κούραση πίσω από την καλοσύνη ή την αδιαφορία
πίσω απ’ την υπακοή».
…………………………………………………………………………………..
 Τ. Λειβαδίτης Καντάτα 1960 

«Ο φόβος πίσω από την υπακοή» υπάρχει ακόμα στα μάτια των γυναικών.
Πολλές γυναίκες βιώνουν καθημερινά την ενδοοικογενειακή βία, το σεξισμό, την 

εργασιακή ή σεξουαλική κακοποίηση και δεν μιλούν. 
Τα εδραιωμένα στερεότυπα για τον ρόλο των γυναικών στην οικογένεια και την 

κοινωνία και η πατριαρχία «ως ένα σύστημα σχέσεων, πεποιθήσεων και αξιών που 
ενσωματώνεται σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα…» βαθιά ριζωμένο 
στην ελληνική κοινωνία δεν έχουν επιτρέψει την ουσιαστική υλοποίηση της ισότητας 
των δύο φύλων, παρά το ισχυρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τη λήψη θετικών 
μέτρων υπέρ των γυναικών. 

Στα χρόνια της κρίσης αλλά και της πανδημίας τα μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει 
δυσανάλογα τις γυναίκες. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η Ελλάδα 
είναι στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αν και υπάρχουν οι συνταγματικές εγγυήσεις για την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, δεν υπάρχει εθνικός φορέας που να εξειδι-
κεύεται στην συστηματική παρακολούθηση και την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ο φορέας που παρακολουθεί τις δια-
κρίσεις κυρίως στον τομέα της εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει ότι καταγγελίες για έμφυλες 
διακρίσεις αυξήθηκαν από 40% το 2017 σε 57% το 2018 και 
αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών που χειρίζεται 
ο Συνήγορος του Πολίτη. 

 Για την ουσιαστική πρόοδο της γυναίκας θα πρέπει να παρα-
μεριστούν τα εμπόδια που υπάρχουν στην πράξη. Η προστασία 
της μητρότητα, η ύπαρξη θεσμικού φορέα που θα πα-
ρατηρεί και θα παρεμβαίνει, η εξάλειψη των έμφυλων 
στερεοτύπων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ενίσχυ-
ση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης 
στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και σε 
κυβερνητικές θέσεις, αποτελούν απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις. 

Η λύση για την κατάργηση των προβληματικών έμ-
φυλων στερεοτύπων που κρατούν πίσω τόσο τις γυναί-
κες όσο και τους άντρες και για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της έμφυλης βίας βρίσκεται στην εκπαί-
δευση για την ισότητα των φύλων.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθώς και η διαπαι-
δαγώγηση σε ζητήματα ισότητας των φύλων ως υποχρε-
ωτικό μάθημα στα σχολεία, θα οδηγήσουν στην εξάλειψη 
της βίας και θα φέρουν την αλλαγή στα βαθιά ριζωμένα 
στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. 

Η επιμόρφωση αλλά και «εκπαίδευση των γονέων» με την 
υλοποίηση προγραμμάτων δράσης αλλά και με ενημερω-
τικές εκπομπές στην τηλεόραση μπορούν επίσης να βοη-
θήσουν ουσιαστικά.

Η Γενική γραμματεία οικογενειακής πολιτικής και 
ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στον 
σχεδιασμό δράσεων για την εξάλειψη φαινομένων βίας 
κατά των γυναικών.

Μαριαλένα Παναγάκη
Εκπαιδευτικός

Πρόεδρος συλλόγου εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπ/σης Πάρου-Αντιπάρου

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/patriarchy
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-

«Δεν είσαι η μόνη
Δεν είσαι μόνη»

Κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη, γιορτάζεται, από το 1857 παγκοσμίως, η Ημέρα 
της Γυναίκας. Μια ημέρα τιμής και μνήμης, για τους αγώνες της, σε όλα τα επίπεδα 
των δραστηριοτήτων της.

Αγώνας επιβίωσης στην κοινωνία, στη μητρότητα, στην εργασία, στην πολιτική, 
αγώνας προσωπικής επιβίωσης, αγώνας, που δεν έχει βρει τη δικαίωσή του, παρά 
τις όποιες κατακτήσεις και που στις μέρες μας αναδεικνύεται πέρα από τα λόγια, τι 
συμβαίνει στην πράξη!

Οι γυναίκες, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εκτεθειμένες σε μη ασφαλές περιβάλλον 
στην καθημερινή τους ζωή. Αν και έχουν αλλάξει πολλά σε θεσμικό επίπεδο, πολλές 
είναι οι γυναίκες που είναι θύματα λεκτικής ή σωματικής βίας ή ζουν με το φόβο της 
εγκληματικότητας ή της έλλειψης ασφάλειας ή της απόλυσης από την εργασία τους.

Πολλές φορές οι γυναίκες χαρτογραφούν περιοχές επικίνδυνες και αποφεύγουν 
τη χρήση τους. Για το λόγο αυτό, αναδεικνύεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση της 
βίας και της εγκληματικότητας, καθώς και η αντιμετώπιση θεμάτων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας.

Η βία κατά των γυναικών, είναι μια παγκόσμια πανδημία. Είναι μια ηθική προσβολή 
για όλες τις γυναίκες, ένα σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες και ένα σημαντικό 
εμπόδιο για μια υγιή και ισότιμη ανάπτυξη. Στον πυρήνα της η βια κατά των γυναικών, 
είναι η εκδήλωση μιας βαθειάς έλλειψης σεβασμού, μιας αποτυχίας των ανδρών στο 
πρόσωπο, στην ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρόκειται για ένα ζήτημα 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές - από τη σεξουαλική βία σε εμπόλεμες 
ζώνες, μέχρι το γάμο παιδιών – από ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σε γυναι-
κοκτονία. Βλάπτει το άτομο και έχει σοβαρές συνέπειες για την οικογένεια και την 
κοινωνία. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί βίωμα των περισσότερων γυναικών 
σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Η αυξανόμενη δημοσιοποίηση από γυναίκες, από 
όλες τις περιοχές και όλα τα κοινωνικά στρώματα, φέρνει στο φως το μέγεθος του 
προβλήματος και καταδεικνύει τη δύναμη των γυναικείων κινημάτων για κινητοποί-
ηση, για την εξάλειψη παντού, της βίας και της παρενόχλησης.

Ο Δήμος Πάρου, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι, έχει υπογράψει με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων, την Ευρωπαϊκή Χάρτα 
για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.

Ανάμεσα στα άρθρα και σε αυτά που αφορούν το θέμα της βίας κατά των γυναι-
κών, αναφέρεται ότι:

• Η υπογράφουσα αρχή αναγνωρίζει, ότι έμφυλη βία, η οποία κατά κύριο λόγο 
αφορά το γυναικείο φύλο, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμά-
των και αποτελεί προσβολή της αξιοπρέπειας.

• Η υπογράφουσα αρχή αναγνωρίζει ότι η έμφυλη βία, ξεκινά από τη στερεότυπη 
αντίληψη περί ανωτερότητας των ανδρών έναντι των γυναικών, στο πλαίσιο άνισων 
σχέσεων εξουσίας.

Γι’ αυτό λοιπόν αναλαμβάνει να θεσπίσει και να ενισχύσει πολιτικές και δράσεις, 
όπως: πληροφοριακών και ενημερωτικών εκστρατειών, εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη των θυμάτων, προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης και ευαισθητοποίησης στα στελέχη του Δήμου.

Πρέπει, λοιπόν, ο Δήμος να ενεργοποιήσει άμεσα τη δη-
μοτική επιτροπή ισότητας του Δήμου, ώστε να μπορέσει 
η επιτροπή να εφαρμόσει τα σχετικά άρθρα, προκειμέ-
νου να βοηθηθούν όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ανά-
λογες καταστάσεις.

Απαιτείται η επιτροπή να ενεργοποιήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίσει 
τις αντίστοιχες δομές πρόνοιας, που θα διασφαλίσουν 
την ισοτιμία του γυναικείου πληθυσμού του νησιού μας.

Μαρία Τσιπολιτσιώτη-Τσουνάκη
Δημοτική Σύμβουλος

Στοιχεία:
Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των φύλων
Από µήνυµα του Αντόνιο Γκουτέρες
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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

Δόλια 
μεθόδευση 
θανάτου 
από τους 
«άριστους» της 
συμφοράς...

Και μόνο στο άκουσμα ρήσεων του τύπου: «Η Δημο-
κρατία δεν είναι εκδικητική» ενώ «στη συνείδηση του 
ελληνικού λαού έχει ωριμάσει η άποψη της επιείκει-
ας», η απάντηση της κυβέρνησης των «άριστων» είναι 
προδεδομένη: «Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν 
διαπραγματεύεται με τρομοκράτες», δήλωσε ο ανα-
πληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. Θ. 
Πλεύρης, της γνωστής χουντικής οικογένειας. 

Ωστόσο, οι παραπάνω ρήσεις διατυπώθηκαν στις 
13/5/1996 στη Βουλή αναφορικά με νομοσχέδιο του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, και το κόμμα του Αντώνη Σαμα-
ρά, δεν ζητούσαν κάποια μεταγωγή, αλλά την 
αποφυλάκιση των Χουντικών πραξικοπηματι-
ών, των αποδεδειγμένα πρακτόρων ξένων υπηρεσιών, 
πρώην ταγματασφαλιτών, συνεργατών των ναζί κατα-
κτητών και στη συνέχεια οργάνων της CIA των ΗΠΑ, 
που κατέλυσαν την όποια έννομη τάξη σε ολόκληρη 

την χώρα επί 7 έτη. Επίορκων εγκληματιών αξιωμα-
τικών που ενέχονταν σε μαζικές διώξεις, φυλακίσεις, 
εξορίες, φόνους, αλλά και για την μεθόδευση του πρα-
ξικοπήματος στην Κύπρο, που οδήγησε στην εισβολή 
και κατοχή του Βορείου μέρους της μεγαλονήσου από 
την «σύμμαχο» στο ΝΑΤΟ Τουρκία...

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Δ. 
Κουφοντίνας βρίσκεται στην 53η ημέρα απεργίας πεί-
νας και στην 7η ημέρα απεργίας δίψας, αιτούμενος 
μεταγωγή του στον Κορυδαλλό. Η κυβέρνηση αρνεί-
ται πεισματικά αυτό το δικαίωμά του, κατ’ εφαρμο-
γή φωτογραφικής διάταξης που ψήφισε, επιλέγοντας 
ανοιχτή σύγκρουση με το περί δικαίου αίσθημα του 
λαού, παραβιάζοντας κάθε έννοια ισονομίας και κρά-
τους δικαίου, ενώ φορείς, συλλογικότητες, κόμματα, 
νομικοί, δικαστικοί, άνθρωποι των Γραμμάτων και των 
Τεχνών και χιλιάδες πολίτες εκφράζουν τη συμπαρά-
στασή τους στο αίτημα του απεργού.

Η κυβέρνηση προβαίνει σε θρασύτατες στρεψοδικίες 
για να δικαιολογήσει την αυταρχική εμμονή της, αλλά 
και για να κατασυκοφαντήσει όσους την επικρίνουν: 
προσπαθεί να παρουσιάσει τους επικριτές της ως δή-
θεν «οπαδούς και συνοδοιπόρους της τρομοκρατίας 
και του εγκλήματος» και τον κρατούμενο ως άτομο 
που ενώ «δεν έχει ασκήσει τις νόμιμες διαδικασίες για 
την μεταφορά του στον Κορυδαλλό», ως παράφρων 
«ο ίδιος διαλέγει την αυτοχειρία»! Δεν υπάρχει εχέ-
φρον άνθρωπος που συγχέει τις ενέργειες του 
απεργού, για τις οποίες άλλωστε εκτίει ισόβια 
ποινή, με τα θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώμα-
τα που οφείλουν να ισχύουν ως κανόνες απα-
ρέγκλιτοι για κάθε κρατούμενο. 

Κατά τα φαινόμενα, η κυβέρνηση επιλέγει να 
έχει τον πρώτο νεκρό κρατούμενο απεργό πεί-

νας στην Ευρώπη, μετά τον θρυλικό μάρτυρα 
των αγωνιζόμενων για την επανένωση της πα-
τρίδας τους Ιρλανδών Μπόμπι Σαντς, που αφέ-
θηκε να λιμοκτονήσει από τη νεοφιλελεύθερη Μ.Θά-
τσερ στην 66η ημέρα της απεργίας πείνας (5/5/1981). 

Αυτή η εγκληματική στην αυταρχική ιδιοτέλειά της 
εμμονή-εκδικητικότητα, αποσκοπεί στην κλιμάκω-
ση της φασιστικής κοπής πειθάρχησης-κατα-
τρομοκράτησης του λαού, αλλά και στην ηρωο-
ποίηση του απεργού-μάρτυρα, ώστε στη συνέχει 
να προκύψουν μαζικές ταραχές σε αυθόρμη-
τη-αδιαμεσολάβητη και ανοργάνωτη βάση και 
άγρια καταστολή. Πρόκειται για δόλια χειρα-
γωγική μεθόδευση-προληπτικό πλήγμα, ώστε 
στο εξής κάθε επερχόμενο κίνημα να παρου-
σιάζεται ως δήθεν ταυτιζόμενο με την τρομο-
κρατία και να πατάσσεται εν τη γενέσει! Δεν θα 
περάσει!

Δημήτρης Πατέλης
Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας

Πολυτεχνείου Κρήτης
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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

ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται µε λίγα τετρα-
γωνικά στην Πάρο προς ενοικίαση ή 
αγορά σε κάθε κατάσταση. Τηλ. 6942 
798 728

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στην παλιά αγορά στη 
θέση Αγ. Αρτέµιος ενοικιάζεται 
ανακαινισµένη κατοικία 75 τ.µ. µε 
ηλιακό, A/C, αυλή, τζάκι, αποθήκη και 
καινούρια κατοικία σε όροφο 40 τ.µ. 
ελεύθερη πανταχόθεν µε ηλιακό, A/C, 
βεράντα, ψησταριά, αποθήκη κ.α. Τηλ. 
6981 883 786.

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 

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

ΚΑΘΑΡΊΣΤΡΙΑ ζητείται για ηµιαπα-
σχόληση στον Κρατικό Αερολιµένα 
Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-
8645360, 210-8645460, Email.: 
info@egenka.gr

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα 
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΡΙΑ και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά 
προτίµηση µε δίπλωµα, ζητούνται, 
από µεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, 
για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 27990

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΠΘ, µε τεχνικό γραφείο στην Αλυκή 
της Πάρου, αναλαµβάνει άδειες, 
βεβαιώσεις µηχανικού, τακτοποίηση 
αυθαιρέτων, ανακαινίσεις, επίβλεψη 
κατασκευής. Άννυ Σαλβαρίδου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6934099872, 22840 
90763, Email: annasalvaridou@
yahoo.com, annasalvaridou1@gmail.
com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ζητείται, 
TOYOTA YARIS 1.300 κυβικά, 
µοντέλο του 2007 έως του 2012, σε 
καλή κατάσταση. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6941 576 593, 6942205 066

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€

Οι πρόγονοί μας
(2ο μέρος)

Στο αρχείο της κοινότητας Λευκών δε βρήκαμε στοι-
χεία σχετικά με τον πληθυσμό των Λευκών (Μητρώα, 
Ληξιαρχικά βιβλία κλπ) πριν από τη δημιουργία του δή-
μου Υρίας (1835), αλλά ούτε και για τα πρώτα χρόνια, 
μετά τη δημιουργία του δήμου.

Τα βιβλία που βρήκαμε (Μητρώο Θηλέων, Ληξιαρχι-
κό βιβλίο, βιβλίο Γάμων, βιβλίο Αποβιώσεων),αρχίζουν 
από το έτος 1859, ενώ το Μητρώο αρρένων, που κα-
ταρτίστηκε το 1914(!) από πενταμελή επιτροπή και επι-
κυρώθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πάρου στις 20 Σεπτεμ-
βρίου του 1916(!), αρχίζει από το 1831 και τελειώνει 
το 1914, εκτός από τα έτη 1832 μέχρι και 1839, στα 
οποία δεν υπάρχουν καταχωρίσεις.

Η τήρηση των βιβλίων, όμως, φαίνεται ότι ήταν 
πλημμελής, γιατί παρουσιάζουν αρκετές παραλείψεις 
και κενά, τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες ως προς 
την αξιοπιστία των καταχωρίσεων που υπάρχουν σε 
αυτά (σε μερικά έτη δεν υπάρχουν εγγραφές ή οι 
υπάρχουσες στα διάφορα κοινοτικά βιβλία δεν συμ-
φωνούν μεταξύ τους, ενώ παρατηρείται και αναντι-
στοιχία μεταξύ του αριθμού των εγγραφών και του 
αριθμού των κατοίκων της κοινότητας των Λευκών). 
Από μερικές Ληξιαρχικές Πράξεις (ΛΠ), που μπορέσαμε 
να διαβάσουμε, στα βιβλία γεννήσεων (ΛΠΓεν.), Γάμων 
(ΛΠΓα.) και Αποβιώσεων (ΛΠΑ), υπολογίσαμε, από τις 
ηλικίες των αναφερομένων σε αυτές προσώπων, το 
έτος της γέννησής τους και βρήκαμε τους παρακάτω 
Λευκιανούς/ές που γεννήθηκαν πριν από το έτος 1831, 
που αρχίζει το Μητρώο Αρρένων, καθώς και τα έτη 
1832 έως και 1939, για τα οποία δεν υπάρχουν κατα-
χωρίσεις στο Μητρώο των αρρένων:

Έτος γενν. 1769: Κρητικού Άννα, σύζυγος Ιωάννου. 
Απεβίωσε 90 ετών.

1789: Ασπροπούλου Λ., σύζυγος Γεωργίου Ραγκού-
ση.

1794: Χανιώτης Γεώργιος Χ. 
1804: Ισιγόνης Γεώργιος. Δεν υπάρχει το επώνυμο 

σήμερα στις Λεύκες και ίσως δεν ήταν Λευκιανός, αλλά 
παρέστη ως μάρτυρας στη σύνταξη της ΛΠΓ.

1808: Οικονομίδης Ιωάννης (ΛΠΑ αριθ. 16/1869). 
Ομοίως ως το ανωτέρω επώνυμο Ισιγόνης. 

-: Ραγκούσης Στυλιανός.
1814: Αϊβαλιώτης Γεώργιος. Γεννήθηκε στις Κυδω-

νιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας και ίσως ήταν πρόσφυ-
γας.

-: Ρούσσος Γουλιέλμος (ΛΠΓα. αριθ. 2/1860).
1815: Περάκης Μάρκος Ν.
1818: Καστανιάς Θωμάς
1819: Ασπρόπουλος Ιωάννης. Το επώνυμο δεν υπάρ-

χει σήμερα στις Λεύκες.

-: Ζουμής Γεώργιος (ΛΠΓεν. αριθ. 2/1859).
-: Καπούτσος Γεώργιος Μ. (ΛΠΓεν. αριθ. 10/1859).
1820: Γεμελιάρης Γεώργιος.
-: Γαϊτανόπουλος Γεώργιος (ΛΠΓεν. αριθ. 2/1859). Το 

επώνυμο δεν υπάρχει σήμερα στις Λεύκες.
1820: Χανιώτης Γεώργιος Δ.
1822: Περάκης Δημήτριος Ν. 
-: Ραγκούσης Μπονοφάτσος (ΛΠΑ αριθ.22/1867).
1824: Αθανόπουλος Ιωάννης Μαρής. Το επώνυμο 

δεν υπάρχει σήμερα στις Λεύκες. 
1826: Ραγκούσης Σπυρίδων Ι. 
1828: Αιγινήτης Μιχαήλ Ι.
-: Αλιπράντης Γεώργιος Δ. (ΛΠΑ αριθ. 16/1868).
-: Κονταράτος Ιωάννης Ν.(ΛΠΑ αριθ. 9/1860).
-: Κορδάκης (ΛΠΑ έτους 1863). Το επώνυμο δεν 

υπάρχει στις Λεύκες σήμερα.
1829: Χανιώτης Στέφανος Γ.
1830: Χανιώτης Ν. Γ.
1832: Κοντός Κομνηνός (ΛΠΑ. αριθ. 22/1867).
-: Σομαρίππας Σπυρίδων (ΛΠΑ αριθ. 9/1860). Προ-

φανώς δεν ήταν Λευκιανός αλλά παρέστη ως μάρτυ-
ρας στη σύνταξη της ΛΠΑ.

1833: Αρκουλής Ιωάννης Ν.
1834: Καντιώτης Νικόλαος Α.
-: Καστανιάς Θωμάς (ΛΠΓεν. έτους 1874).
-: Ραγκούσης Νικόλαος (ΛΠΓα. αριθ. 2/1859)
-: Χανιώτης Βασίλειος (ΛΠΓεν. αριθ. 8/1859).
1835: Κοντός Κων/τίνος Ζ.
1836: Παντελαίος Ιάκωβος Μοσχονάς.
-: Ραγκούσης Ιωάννης Δ. (ΛΠΓα. αριθ. 25/1871).
-: Τριαντάφυλλος Ματθαίος (ΛΠΓεν. αριθ. 28/1871). 
-: Ραγκούση Μαργαρίτα Φ, σύζυγος Μιχ. Αιγινήτη.
1837: Πητζηλαίος Οδυσσεύς (Παραφθορά του επι-

θέτου Βιτζηλαίος)
-: Ραγκούσης Ιωάννης Γ. (ΛΠΑ αριθ. 22/1867).
-: Σκιαδά Μαρία (ΛΠΓεν. αριθ. 45/1867).
1839: Σκιαδά Αικατερίνη Α.
1841: Μοστράτου Μαρούσα.
-: Αικατερίνη Παντελαίου Ν. σύζυγος Ιωάν. Ραγκούση 

Δ. (ΛΠΓεν. αριθ. 25/1871)
1842: Δεσύλας Νικόλαος Μ.
(Συνεχίζεται)

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Περιφερειακά 
Ιατρεία Πάρου

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιεύτηκε το ωράριο λειτουρ-
γίας (08.30-14.00) και οι μέρες λειτουργίας των περι-
φερειακών ιατρείων του νησιού.

Νάουσα
8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 και 31 
Μαρτίου.
Μάρπησσα
8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 και 31 
Μαρτίου.
Μάρμαρα
9/3 από 08.30 έως 11.30 π.μ.
Πρόδρομος
9/3 από 12 το μεσημέρι έως 14.30.
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Οι διανομείς είναι οι συμπολίτες μας που βρίσκονται 
έξω στο δρόμο για να παραδώσουν δέματα ή τρόφι-
μα και καφέδες, τις περισσότερες μέρες του χρόνου, 
εκτεθειμένοι σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τον τε-
λευταίο χρόνο, και στον κορωνοϊό. 

Η «Φ.τΠ.» επικοινώνησε με δύο διανομείς που μας 
μίλησαν για το πόσο έχει αλλάξει η δουλειά στη διάρ-
κεια της πανδημίας και τι κινδύνους αντιμετωπίζουν. 
Ο λόγος για τον κ. Γιώργο Τάλλαρο, ο οποίος είναι 
διανομέας σε εταιρία ταχυμεταφορών και τον κ. Κώ-
στα Τσουκάρη, ο οποίος ασχολείται με τη διανομή  
σε επιχείρηση καφέ.

Γιώργος Τάλλαρος  
(Διανομέας ΕΛΤΑ Κούριερ)

Τι είναι αυτό που οδήγησε ν’ ασχοληθείς με 
τις ταχυμεταφορές;

«Αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με τη διανομή 
-αρχή γενομένης από πέρυσι-, ήταν το γεγονός ότι 
επειδή εργαζόμουν στον τουριστικό κλάδο, η αβεβαι-
ότητα που έφερε η πανδημία με οδήγησε στην αναζή-
τηση νέας εργασίας».

Σε όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει στη 
ζωή μας η πανδημία, τι έχει αλλάξει στον χώρο 
εργασίας σας;

«Πάνω στη δουλειά δεν έχει αλλάξει κάτι συγκεκρι-
μένο. Απλά έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας. Όπως 
είναι γνωστό όλα τα καταστήματα, είναι κλειστά. Ο 
κόσμος αναγκάζεται να ψωνίζει μέσα από το ίντερ-
νετ, όπου καλώς ή κακώς είναι πιο φθηνά και έχει 
ως αποτέλεσμα όλο αυτό να ανεβάζει τον όγκο της 
δουλειά μας. Στη συνέχεια ήρθαν η «Βlack Friday» 
και οι γιορτές, που σε συνδυασμό με το «lock down», 
έκαναν την όλη κατάσταση πιο δύσκολη».

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζε-
ται στη δουλειά;

«Είμαστε όλη την ημέρα, πάνω σ’ ένα τιμόνι. Στόχος 
είναι να παραδώσουμε γρήγορα και έγκαιρα τα δέμα-
τα στον κόσμο, έτσι, ώστε, να μην υπάρχουν παράπο-
να. Για να το καταφέρουμε πηγαίνουμε γρήγορα για 

να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα και ταυτόχρονα 
πολλές ώρες οδήγησης για να καλύψουμε όλες τις 
περιοχές. Με την κόπωση που έρχεται υπάρχει κίν-
δυνος ατυχήματος. Οπότε, πρέπει να έχουμε τα μάτια 
μας, όχι δεκατέσσερα αλλά εκατόν τέσσερα, για να 
μην προκληθεί κάποιο ατύχημα».

Είστε σ’ ένα επάγγελμα που τον περισσότερο 
χρόνο είστε εκτεθειμένοι σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Τώρα με τον κορωνοϊό μπορείτε να 
αισθάνεστε ασφαλείς;

«Όσο μπορώ προσέχω. Φοράω την μάσκα πάντα 
όταν έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και παίρνω όλα 
τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται. Αλλά και πάλι 
δεν ξέρουμε αν αρκούν, καθώς τα δέματα που παρα-
λαμβάνουμε δεν γνωρίζουμε με ποιους άλλους έχουν 
έρθει σ’ επαφή».

Υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχαν πολλά 
προβλήματα με τις παραδόσεις των δεμάτων. 
Ο κόσμος έδειξε κατανόηση στους διανομείς;

«Σ’ αυτό το κομμάτι, ο κόσμος -και με το δίκιο του- 
εξέφραζε τα παράπονα του. Τους εξηγούσαμε ότι το 
πρόβλημα δεν ήταν στην Πάρο, αλλά η καθυστέρηση, 
οφειλόταν στην Αθήνα και τον μεγάλο όγκο που είχαν 
να διαχειριστούν στις αποθήκες. Από εκεί και πέρα 
υπάρχει κατανόηση από τον κόσμο, αλλά υπάρχει και 
αρκετός που θέλει το δέμα, που έχει παραγγείλει, να 
είναι άμεσα στον χώρο του. Εμείς προσπαθούμε και 
θα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
για να τον εξυπηρετήσουμε».

Τελειώνοντας θα θέλατε να προσθέσετε κάτι 
που δε σας ρωτήσαμε;

«Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο, πως θέλει να 
έχει το δέμα που έχει παραγγείλει άμεσα στο σπίτι του, 
ή στη δουλειά του, αναλόγως που το χρειάζεται. Αυτό 
που θέλω να ζητήσω είναι κατανόηση, διότι άνθρωποι 
είμαστε και εμείς, και κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Κώστας Τσουκάρης  
(Διανομέας Coffee Island)

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε 
με τη διανομή

«Η ανάγκη. Όχι φυσικά ότι δε μου αρέσει. Είμαι ευ-
χαριστημένος μ’ αυτό που κάνω, και οι τωρινοί εργο-
δότες μου είναι πάρα πολύ καλοί και σωστοί απέναντί 
μου».

Πολλοί θεωρούν το επάγγελμα του διανομέα 
απλό, ωστόσο, κρύβει αρκετούς κινδύνους για 
την ασφάλεια σας. Θέλετε να τους περιγρά-
ψετε;

«Μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι κουραστική δου-
λειά, αλλά τελικά είναι. Οι αισθήσεις σου πρέπει να 
δουλεύουν 100%, διότι διαφορετικά λίγο να χαλα-
ρώσεις μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα στον 
δρόμο. Είναι μια δουλειά που δεν πρέπει να την παίρ-

νεις αψήφιστα. Οδηγώ πολλά χρόνια μηχανάκι. Τα 
περισσότερα ατυχήματα γίνονται κυρίως γιατί πολλοί 
συνάδελφοι το κάνουν ως συμπληρωματική δουλειά 
και βλέπουν λίγο πιο χαλαρά το κομμάτι της οδήγη-
σης. Αλλά βέβαια και λόγω των υπόλοιπων οδηγών, 
οι οποίοι, λόγω του όγκου (μηχανάκι), εμάς τους δι-
κυκλιστές δε μας υπολογίζουν αρκετά στον δρόμο».

Περνάτε αρκετό χρόνο στους δρόμους. Τώρα 
με το «lock down», πόσο έχει αυξηθεί ο φόρτος 
εργασίας; 

«Δε θα έλεγα ότι έχει αυξηθεί παραπάνω ο φόρτος 
της εργασίας μας. Ίσως σε κάποιους διαφορετικούς 
τομείς του ντελίβερι να έχει αυξηθεί. Όσον αφορά το 
δικό μου αντικείμενο που είναι στον τομέα του καφέ 
πιστεύω ότι η δουλειά είναι η ίδια. Ωστόσο, δεν έχω 
σαφή εικόνα για το τι γινόταν πριν την πανδημία γιατί 
δεν ήμουν στο εν λόγω κατάστημα. Αλλά γενικά μέσα 
στην πανδημία ο τζίρος των καταστημάτων από τα 
ντελίβερι έχει αυξηθεί αρκετά».

Στην περίοδο της πανδημίας έχουν αλλάξει 
πράγματα στη δουλειά σας;

«Αν εννοείς, για το αν ο κόσμος μας βλέπει καχύπο-
πτα, επειδή είμαστε όλη την ώρα στους δρόμους, θα 
σου πω σίγουρα όχι. Τουλάχιστον για εδώ, στην Πάρο. 
Αλλά και εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας, 
μάσκες κλπ.., είτε πηγαίνουμε σε σπίτια, είτε σε υπη-
ρεσίες και σούπερ- μάρκετ».

Αισθάνεστε ασφαλείς;
«Φυσικά και δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Ενώ σου 

λένε, ότι πρέπει να κρατάς απόσταση δύο μέτρα σε 
τράπεζες και σούπερ-μάρκετ, εμείς είμαστε συνέχεια 
στο πάρε δώσε τα χέρια με τους πελάτες για τους κα-
φέδες. Οπότε όχι, σε σχέση και με άλλα επαγγέλματα 
αισθανόμαστε πιο ανασφαλείς».

Τελειώνοντας κάτι που θα θέλατε να προσθέ-
σετε που δε σας ρωτήσαμε

«Θα ήθελα να τονίσω για την επικινδυνότητα στους 
δρόμους εδώ στην Πάρο. Δυστυχώς δεν υπάρχει 
οδική συμπεριφορά. Τις πρώτες δύο εβδομάδες στη 
δουλειά με χτύπησαν δύο φορές. Καλό θα είναι μην 
γίνονται «μαγκιές» στους δρόμους».

Γιώργος Κοντός

Διανομείς: Οι «ανθεκτικοί» 
συμπολίτες μας…
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Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς με 
ανακοίνωσή του κάνει έκκληση στους επιχειρηματίες 
και τους κατοίκους της περιοχής, για την ευταξία που 
πρέπει να υπάρχει στον οικισμό.

Ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει:
«Η περίοδος που διανύουμε λόγω του Covid 19, έχει 

υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής και την οικονομία στο 
νησί και την πόλη μας. Ευτυχώς ο αριθμός κρουσμάτων 
είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όλοι ελπίζουμε δε ότι η 
τουριστική περίοδος 2021 θα κατορθώσει να αναπλη-
ρώσει τις απώλειες από το 2020. Η προετοιμασία έχει 
ήδη ξεκινήσει και ευχόμαστε σε όλους, ό,τι καλύτερο!

Παράλληλα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
κατάστημα μας/σπίτι μας λόγω της προνομιακής του 
θέσης σε μια μοναδικής ομορφιάς και ιστορίας πόλη, 
έχει από τον Νόμο, υποχρεώσεις σεβασμού της μα-
κραίωνης κληρονομιάς της.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσου-
με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 998Δ/1993 (Πολε-
οδομικό Σχέδιο Παροικιάς) στον Νόμο 4067/2012 
(ΝΟΚ), 1080/80 (Περί Προσόδων των ΟΤΑ), ΚΥΑ 
5213/2003 και Ν.2946/2001 (υπαίθρια διαφήμι-
ση). Σύμφωνα με αυτά, για οποιαδήποτε επέμβαση 
επισκευής, αλλαγής, προσθήκης, προσαρμογής στις 
ανάγκες σας ή αισθητικής ή στατικής βελτίωσης στο 
ακίνητο που κατέχετε, είστε υποχρεωμένοι να έχετε 
την έγκριση και άδεια του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
της εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του δήμου.  
Επιγραμματικά και άκρως συνοπτικά παρακά-
τω σας αναφέρουμε μερικές από τις υποχρεώσεις 
μας, που είμαστε σίγουροι ότι θα σεβαστούμε, αλλά 
πολύ περισσότερο θα εκτιμήσουν οι πελάτες σας και 
συμπολίτες μας, με άμεσο όφελος και για εσάς αλλά 
και για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της πόλης μας:

Επίχρισμα κτιρίου: Λευκός ελεύθερος σοβάς, με 
μη εμφανείς λίθους. Για διαφορετικό χρώμα: 

1. Αν το αρχικό χρώμα ήταν άλλο, μπορεί να επανέλ-
θει στην αρχική κατάσταση και 

2. Μετά από αιτιολογημένη έκθεση. Και στις 2 περι-
πτώσεις απαιτείται έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτρο-
πής, οπωσδήποτε.

Πλακόστρωτο και κατώφλι εμπρός από το 
μαγαζί: Ντόπια ψαρόπλακα, σοβάς, τσιμέντο, μάρ-
μαρο. Απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο. Οι αρμοί είναι 
μικρού πλάτους, βάφονται άσπροι με ακρυλικό ματ ή 
ασβέστη και φρεσκάρονται κάθε εβδομάδα με ευθύνη 
του καταστηματάρχη/ιδιοκτήτη. (Σ.Σ. Όχι γυαλιστερή 
λαδομπογιά ή γυαλιστερό ασφαλτόχρωμα.)

Κουφώματα: Ξύλινα σε παραδοσιακή μορφή σε 
προκαθορισμένες διαστάσεις ή/και αναλογίες. Απα-
γορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή μεγέθους και χρήσης. 
Σε περίπτωση αυθαιρεσίας, απαιτείται η επαναφορά 
στο αρχικό σχήμα, χρήση, διαστάσεις και υλικά. (Σ.Σ. 
Κατασκευές για ασφάλεια σε καμία περίπτωση επιτρέ-
πεται να αλλοιώνουν το εξωτερικό σχήμα του κτιρίου/
ανοίγματος). Προϋπάρχουσες αυθαιρεσίες, όποτε και 
αν έγιναν, δεν κατοχυρώνουν κανένα νομικό δικαίωμα. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση επισκευής αυτών, έστω και 
αναγκαίας, πρέπει απαραιτήτως να επανέλθουν στην 
αρχική τους κατάσταση, πριν από οποιαδήποτε αυθαί-
ρετη επέμβαση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ισχύει το 
παλαιότερο βεβαιωμένο ντοκουμέντο, άλλως θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να αναζητηθεί τεκμηριωμένη λύση 
ανάλογη των γειτονικών κτιρίων παρόμοιας χρήσης. 
Τα κουφώματα είναι ξύλινα, μονόχρωμα σύμφωνα με 
τα παραδοσιακό πρότυπα. Απαγορεύεται να μείνουν 
στο φυσικό τους χρώμα με βαφή λαδιού ή παρεμφε-
ρούς υλικού.

Τέντες-Σκιάδια-Αντιανέμια επιτρέπονται, αν εί-
ναι οριζόντια, μη μόνιμα, ξύλινα ή σιδερένια. Πρέπει 
να είναι ίσια (όχι καμπύλες), σε επαφή με το κτίριο ή 
όχι, Κάλυψη με καλάμια ή φυτά. Επίσης μπορεί να εί-
ναι υφασμάτινα, χρώματος λευκού. Απαιτείται έγκριση 
Αρχιτεκτονικής Επιτροπής και Δήμου.

Πέργκολες: Νέες πέργκολες τοποθετούνται μόνο 
με βάση το ΦΕΚ 998Δ/1993

Ομπρέλες: Επιτρέπονται, μόνο υφασμάτινες, λευ-
κές εκρού, χωρίς επιγραφές. Τρόπος στήριξης σε κοι-
νόχρηστους χώρους δίνεται ανά περίπτωση σε σκαρί-
φημα από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Φωτισμός εξωτερικός: Απαγορεύεται η χρήση 
λαμπτήρων φθορισμού και νέον. Νέας τεχνολογίας 
επιτρέπονται, αλλά έντασης που δεν ενοχλεί τους δι-
ερχόμενους

Ταμπέλα: Μέγιστης επιφάνειας μισού τετραγωνι-
κού μέτρου, και μέγιστης διάστασης 40εκ ύψος επί 
120εκ. πλάτος. Κύρια γλώσσα περιγραφής τα Ελλη-
νικά και προαιρετικά, με μικρότερα γράμματα, άλλη 
γλώσσα.

Πινακίδες γενικά: Μόνο σε ιδιωτικούς χώρους, 
μόνιμες, ετερόφωτες και επί του τοίχου. Μέγεθος 
συνολικά (με την ταμπέλα), 0,5 τ.μ. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε διαφημιστική πινακίδα ή κατασκευή σε 
ταράτσες ή έξω από τον όγκο του ιδεατού στερεού. 
Απαγορεύονται οι πινακίδες κάθετα στην επιφάνεια 
του κτιρίου, πλην των Φαρμακείων.

Άλλες πινακίδες που επιτρέπονται: Μόνο σε 
χώρους προκαθορισμένους από τον δήμο.

Εξωτερικές επιτοίχιες προθήκες ανοικτές η 
κλειστές επιτρέπονται, με μέγιστο βάθος 8εκ.

Κλιματιστικά- Ψυκτικά μηχανήματα - Ηλι-
ακά: Απαγορεύονται τελείως στην όψη του κτιρίου 
(και επιβάλλεται να μετακινηθούν), σε κοινόχρηστους 

χώρους και γενικά απαγορεύεται να είναι ορατά από 
κοινόχρηστους χώρους.

Ρολόγια ΔΕΗ: Πάντα εντοιχισμένα.
Καμινάδες: Υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, και σε 

κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να είναι σε όψεις κτιρίου. 
Απαγορεύεται οποιοδήποτε διακοσμητικό ή χρη-

στικό αντικείμενο μόνιμο ή κινητό σε κοινόχρηστο 
χώρο (παγκάκια, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καρέκλες, 
διαφημιστικά, πινακίδες κατεύθυνσης επιχειρήσεων, 
κάθετες σημαίες κτλ.)

Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου: Σύμφωνα 
με τον Νόμο 1080/80 και την 178/2003 απόφαση του 
Δ.Σ. Πάρου. Ισχύουν ειδικοί λεπτομερείς κανονισμοί, 
π.χ. για τραπεζοκαθίσματα, πέργκολες, έκθεση εμπο-
ρευμάτων κ.τ.λ. Απευθυνθείτε στον Δήμο.

Καθαριότητα: Για τον χώρο εμπρός από το κατά-
στημα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και άσπρισμα, 
είναι ο επιχειρηματίας. Όλες οι επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης ή πρόχειρου φαγητού, πρέπει να διαθέτουν 
δοχείο απορριμμάτων για τους πελάτες.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος Πάρου έχει 
ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αφαίρεσης / επαναφο-
ράς στην αρχική κατάσταση των αυθαίρετων επεμβά-
σεων, νέων ΚΑΙ παλαιότερων και διακοπή αυθαίρετων 
εργασιών μετά από καταγγελία επώνυμη ή ανώνυ-
μη στην τεχνική Υπηρεσία του δήμου ή την Αστυνομία, 
με δυσάρεστες χρηματικές, χρονικές και ποινικές επι-
πλέον επιπτώσεις για τους αυθαιρετήσαντες. Ειδικότε-
ρα, σε περίπτωση πινακίδων σε σημείο μη επιτρεπτό, ο 
δήμος έχει δικαίωμα αυτόματης αφαίρεσης (σαν ρύπο) 
και μήνυση με πρόστιμο του αναρτήσαντα και διαφη-
μιζόμενου.

Ο σύλλογός μας και η Παροικιά θα σας είμαστε 
ευγνώμονες αν τηρούσατε τα παραπάνω και σε πε-
ρίπτωση ασάφειας ή αμφιβολίας, ζητούσατε συμβου-
λές από υπεύθυνους επαγγελματίες μηχανικούς, από 
τη διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Υπηρεσία 
Δόμησης και Περιβάλλοντος, την τεχνική Υπηρεσία του 
δήμου, ή από μέλη του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικι-
σμού Παροικιάς Πάρου.

Επίσης επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε με νεότε-
ρο έγγραφο ή ανακοίνωση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό 
τύπο ή μέσο, για βελτίωση ή διευκρίνιση ή προσθήκη 
σε όλα τα ανωτέρω».

Έκκληση του συλλόγου 
παραδοσιακού οικισμού 
Παροικιάς
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Ερώτηση 
ΚΚΕ για το 
αεροδρόμιο 
Πάρου

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, 
Κομνηνάκα Μαρία, Μανω-
λάκου Διαμάντω και Στολ-
τίδης Λεωνίδας, έκαναν 
ερώτηση στον υπουργό 
Υποδομών και Μεταφο-
ρών, σχετικά με την έλλει-

ψη προσωπικού στην Παροχή Πληροφοριών Πτήσεων 
στους Πύργους Ελέγχου Αεροδρομίων.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ «τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε 
προσωπικό, σε πολλά μικρά περιφερειακά αεροδρόμια 
της χώρας, ειδικά στον κλάδο AFISO (Παροχή Πληρο-
φοριών Πτήσεων Αεροδρομίου) που είναι επιχειρησι-
ακός κλάδος αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, με αποτέλεσμα 
πέρα από την υποβάθμιση ποιότητας των υπηρεσιών, 
να διαμορφώνεται μια επικίνδυνη κατάσταση με κενά 
ασφάλειας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για 
το ίδιο το πτητικό έργο».

Οι βουλευτές στην ερώτησή τους σημειώνουν ότι 
αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται στους αερολιμένες 
Λέρου, Καστελόριζου, Αστυπάλαιας, Κυθήρων, Κοζά-
νης, Σύρου, Νάξου, Μήλου, Ικαρίας, και Πάρου για τον 
οποίον υποστηρίζουν: «Στον Αερολιμένα Πάρου, 
υπηρετεί 1 υπάλληλος προσωρινά (αναμένεται 
η μετάταξή του σε άλλο κλάδο), ενώ απαιτεί-
ται η παρουσία 2 για τους χειμερινούς μήνες 
και τουλάχιστον 3-4 από τον Απρίλιο μέχρι και τον 
Οκτώβριο».

Ακόμα, για το αεροδρόμιο Πάρου λένε: «Τα όσα ανα-
φέρονται για τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, στην 
επιστολή του Αν. Αερολιμενάρχη, την οποία επισυνά-
πτουμε, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας.

Οι μετατάξεις υπαλλήλων, εσωτερικές ή από άλλα 
υπουργεία, που υποτίθεται θα δρομολογούνταν, δεν 
πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Ακόμα και αν τις 
αμέσως επόμενες μέρες γίνονταν, με δεδομένο ότι οι 
νέοι υπάλληλοι πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν στην 
σχολή Πολιτικής Αεροπορίας για διάστημα περίπου 
πέντε μηνών και μετά από επιτυχή εκπαίδευση, ορ-
θοφωνία και ιατρικές βεβαιώσεις (για την άσκηση 
καθηκόντων AFIS απαιτείται πιστοποιητικό υγείας Γ’ 
τάξεως από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής ή εξου-
σιοδοτημένο ιδιώτη ιατρό), πρέπει να εκπαιδευτούν 
και στο αεροδρόμιο υποδοχής για τουλάχιστον ακόμα 
δυο μήνες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα είναι επιχει-
ρησιακοί από το επόμενο καλοκαίρι (…)».

Όπως υποστηρίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευ-
τές: «[…] Η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης που παρου-
σιάζουν τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν είναι τυχαία. 
Πρόκειται για συνειδητή, μεθοδευμένη δράση, με τη 
σφραγίδα τόσο της σημερινής κυβέρνησης, όσο δια-
χρονικά όλων των προηγούμενων, με στόχο την προ-
ώθηση της ιδιωτικοποίησής τους».

Ελλείψεις 
εκπαιδευτικών

Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων γυμνασίου Αρχιλόχου, διαμαρτύ-
ρεται προς το υπουργείο Παιδείας, για τις ελλείψεις 
σε διδακτικό προσωπικό και ζητάει από το υπουργείο 
γραπτή απάντηση:

Στην επιστολή σημειώνεται: «Την περασμένη εβδο-
μάδα είχαμε συνάντηση με τη διευθύντρια και τον 
σύλλογο διδασκόντων όπου το θέμα συζητήθηκε διε-
ξοδικά. Το συμπέρασμα ήταν ότι παρόλες τις ενέργει-
ες που έχουν κάνει, για την επάνδρωση του σχολείου, 
δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. 

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πρωτόγνωρης κα-
τάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας 
(αιφνίδιο κλείσιμο σχολείων, τηλεκπαίδευση), έχοντας 
να αντιμετωπίσουν εφήβους που βιώνουν δύσκολες 
συνθήκες εκπαίδευσης, γονείς με εκατοντάδες απο-
ρίες και ανησυχίες για την εξέλιξη των παιδιών τους, 
δεν είδαν τις προσπάθειές τους να ευοδώνονται με 
αποτέλεσμα οι ελλείψεις στο σχολείο να παραμένουν. 
Γνωρίζουμε καλά πως όλο το διδακτικό προσωπικό 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλύψει 
τα κενά. Αισθανόμαστε λοιπόν χρέος μας, ως γονείς, 
να σας ρωτήσουμε και να λάβουμε σαφείς απαντήσεις 
στα εξής ερωτήματα:

1. Γιατί ενώ στην αρχή της χρονιάς προσλήφθηκε 
καθηγητής της φυσικής, για να καλύψει έξι διδακτικές 

ώρες που έλειπαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
έφυγε έτσι απλά για να καλύψει θέση σε άλλο σχο-
λείο; Και αφού έφυγε ο καθηγητής, γιατί δεν έγινε μέ-
ριμνα να έρθει κάποιος άλλος; Πιστεύετε πως ο ένας 
καθηγητής που υπάρχει είναι αρκετός για να καλύψει 
όλες τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες για τα μαθή-
ματα φυσικής, χημείας και γεωγραφίας; 

2. Το μάθημα της τεχνολογίας καλύπτεται ανεπαρ-
κώς και αυτό. Λείπουν από τη διδασκαλία του έξι δι-
δακτικές ώρες με αποτέλεσμα να μην το διδάσκονται 
όλα τα παιδιά. 

3. Το μάθημα της μουσικής αποτελεί για τα παιδιά 
του Γυμνασίου Αρχιλόχου μια παλιά ανάμνηση από τα 
χρόνια του δημοτικού. Το ρητό που λέει πως η μου-
σική εξημερώνει τα ήθη, φαίνεται πως δεν αφορά το 
σχολείο μας. Παρόλα αυτά σε άλλα σχολεία του νη-
σιού, με περισσότερα παιδιά, το μάθημα διδάσκεται 
κανονικά!

4. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που μας απασχολεί είναι 
η έλλειψη ειδικού παιδαγωγού για τη λειτουργία του 
τμήματος ένταξης. Αναρωτιόμαστε, γιατί γνωματεύει 
το ΚΕΣΥ, που είναι φορέας του Υπουργείου Παιδεί-
ας; Μήπως για να ενημερώσει το ίδιο Υπουργείο στο 
οποίο υπάγεται, την ανάγκη ειδικού παιδαγωγού; Αν 
ναι, τότε που είναι ο ειδικός παιδαγωγός; Φυσικά, δεν 
αναφερόμαστε σε βαριές περιπτώσεις! Αυτό το πρό-
βλημα λύθηκε με τη λειτουργία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ που 
ήδη φιλοξενεί αρκετούς μαθητές. 

Όσο δύσκολο και αν είναι να καλυφθούν οι θέσεις 
εκπαιδευτικών που λείπουν από το Γυμνάσιο Αρχιλό-
χου, σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. Θεωρούμε πως 
τα παιδιά μας, όπως όλοι οι μαθητές, όσοι και αν είναι 
σε αριθμό, όπου και αν βρίσκεται το σχολείο που φοι-
τούν, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. 

Το να μη διδάσκονται επαρκώς ή και καθόλου τα 
διδακτικά αντικείμενα που το ίδιο το Υπουργείο Παι-
δείας έχει ορίσει αποτελεί αδικία σε βάρος των μα-
θητών του σχολείου μας, δημιουργεί σχολεία δυο 
ταχυτήτων και επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενει-
ακό προϋπολογισμό, αφού οι γονείς καταφεύγουν σε 
φροντιστηριακά εξωσχολικά μαθήματα για την κάλυ-
ψη των κενών. 

Ζητάμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων που 
παραθέσαμε παραπάνω, δηλαδή προσλήψεις καθη-
γητών: Φυσικής, Τεχνολογίας, Μουσικής, Ειδικού 
Παιδαγωγού για το τμήμα ένταξης».

Δημοτική 
περιουσία

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, δημοσιοποιήθηκε δελ-
τίο Τύπου, σχετικά με τη θέση 
του συνδυασμού για τη δημο-
τική περιουσία.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η καταγραφή της ακίνη-

της περιουσίας του Δήμου, 
δηλαδή της περιουσίας των 
Παριανών ήταν προεκλογική 
δέσμευση πολλών, όπως και 

της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όμως στα εξίμισι 
χρόνια της θητείας της δεν έχει κάνει τίποτα γι’ αυτό, 
παρόλο που η καταγραφή είναι η προϋπόθεση, 
ώστε να δει κανείς πως μπορούν να αξιοποιη-
θούν τα ακίνητα του Δήμου για να καλυφθούν 
οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και της νε-
ολαίας στο πολιτισμό, τον αθλητισμό κλπ. από 
την αξιοποίηση της. Με τον τρόπο αυτό θα είχαν 
δρομολογηθεί μελέτες και θα μπορούσε ο Δήμος να 
διεκδικεί σήμερα και χρηματοδοτήσεις. 

Η Δημοτική Αρχή του Μ. Κωβαίου όμως, φαίνεται 
ότι έχει άλλες επιλογές…

Αποτέλεσμα αυτής της λογικής δηλαδή της απαξί-

ωσης της δημοτικής περιουσίας που για χρόνια είναι 
παραμελημένη, οδηγεί στα «αδιέξοδα» του τύπου και 
«τώρα τι κάνουμε». Έτσι βλέπουμε άλλα δημοτικά ακί-
νητα να κινδυνεύουν να χαθούν λόγω καταπάτησης 
και άλλα, στο όνομα της «αξιοποίησης», να τα βγάζουν 
στο «σφυρί» «μπιρ παρά» προσφέροντας προνομιακά 
ακίνητα σε επιχειρηματικούς ομίλους. Χαρακτηριστική 
περίπτωση ο ξενώνας της Νάουσας και η σύμβαση 
παραχώρησης. Ποιος ιδιώτης αν κατείχε αυτό το ακί-
νητο θα το παραχωρούσε με αυτούς τους όρους που 
δόθηκε;

Η Δημοτική Αρχή στην περίπτωση αυτή, αρνήθηκε 
να έχει έστω τιμή εκκίνησης στη βάση μιας οικονομο-
τεχνικής μελέτης, που να προασπίζει τα συμφέροντα 
του Δήμου. Ανάλογη τύχη επιφυλάσσουν και για τον 
ξενώνα της Μάρπησσας…

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:
- Ο μόνος δρόμος για την αξιοποίηση της δη-

μοτικής περιουσίας προς όφελος του παριανού 
λαού είναι η καταγραφή της, ο σχεδιασμός για 
την αποκατάσταση των δημοτικών κτιρίων και η 
διεκδίκηση των απαραίτητων έργων . 

- Ο άλλος δρόμος είναι να βαφτίζουν το ξε-
πούλημα αξιοποίηση με τη στήριξη του «ανε-
ξάρτητου» δημοτικού συμβούλου και θιασώτη 
αυτής της πολιτικής, Η. Κουντρομιχάλη.

Καλούμε το παριανό λαό να εναντιωθεί, έστω 
και στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, στις 
αποφάσεις που δρομολογούν το ξεπούλημα της 
περιουσίας του».




