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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 560

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

Προβολή 
Νοτίου 
Αιγαίου

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με φορείς και αυτοδιοι-
κητικούς παράγοντες, έγινε γνωστό ότι η διαφημιστική 
προβολή έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο μέρος, 
με αρχικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ, από ίδιους 
πόρους. 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η φετινή στρατηγική, ως προς 
την επιλογή των μέσων και των δράσεων προώθησης, 
στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: 

1. Σύγχρονη προσέγγιση: Επιλογή σύγχρονων εργα-
λείων που παρέχουν αφενός τη δυνατότητα στόχευσης 
του κοινού που ενδιαφέρει, αφετέρου έχουν μετρήσιμη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

2. Συνέργειες με συνεργάτες/μέλη του δικτύου δια-
νομής της Περιφέρειας, είτε αυτοί είναι tour operators 
είτε online travel agents ή ακόμη και πλατφόρμες 
metasearch.

3. Πλουραλισμός: Διαμορφώνεται μια πολύ μεγάλη 
ποικιλία μέσων και δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη και πολύπλευρη κάλυψη των κοινών-στό-
χων.

Ως προς το είδος των Μέσων, η καμπάνια κινείται 
σε 6 άξονες:

1. Διαφήμιση ή και συνδιαφήμιση με Tour Operators 
και αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι είναι market 
leaders σε σημαντικές γεωγραφικές αγορές-στόχους 
για τους προορισμούς. 

2. Προγραμματική διαφήμιση στις 12 σημαντικές 
γεωγραφικές αγορές-στόχους που προαναφέρθηκαν, 
μέσω της οποίας προσεγγίζονται κοινά που ικανοποι-
ούν συγκεκριμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.

3. Διαφημιστικές καμπάνιες σε Online Travel Agents
4. Διαφημιστικές καμπάνιες σε Consumer Review 

Websites
5. Προγραμματική τηλεοπτική διαφήμιση σε πολύ 

σημαντική γεωγραφική αγορά -στόχο
6. Native advertising σε ιστοσελίδες ειδησεογραφι-

κού περιεχομένου.

Τουρισμός
Διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 3 Μαρτίου 2021μεταξύ του δημάρχου Πάρου, 
Μάρκου Κωβαίου, του προέδρου της τουριστικής 
Επιτροπής, Μικέ Λεοντή, των στελεχών της εται-
ρείας συμβούλων σε θέματα τουριστικής προβολής 
ΜΤCgroup, καθώς επίσης και εκπροσώπων των φο-
ρέων του τουρισμού του νησιού και μελών της ομάδας 
επιχειρηματικής δικτύωσης τουριστικών επιχειρηματι-
ών Πάρου. 

Στη συνάντηση, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
από τον δήμο Πάρου, «παρουσιάστηκαν οι ενέργειες 
που έχουν γίνει ως τώρα για τον τουρισμό, με την 
αναπροσαρμογή των δράσεων στη νέα πραγματικό-
τητα που έχει επιβάλει η πανδημία. Εντοπίστηκαν οι 
ανάγκες που προέκυψαν, έγινε εποικοδομητική ανταλ-
λαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις και συ-
μπληρώσεις ως προς την ακολουθητέα πορεία και 
κατατέθηκαν νέες ιδέες - προτάσεις προς αξιολόγηση 
και άμεση αξιοποίησή τους, με στόχο την ενίσχυση 
της τουριστικής δραστηριότητας του νησιού».

Ακόμα, ο κ. Κωβαίος, δήλωσε σχετικά: «Η Πάρος τα 
τελευταία χρόνια, και πριν από τον κορωνοϊό, εξελίσ-
σεται σε έναν πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό, 
καταγράφοντας ρεκόρ στην τουριστική κίνηση, τις 
επενδύσεις στο νησί και σε παροχές υψηλής ποιότη-
τας. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος θα αποτελέσει έναν 
κόμβο συνεργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες 
του νησιού, την τουριστική επιτροπή και τους συμβού-
λους μας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα υγεί-
ας και ασφάλειας και θα δημιουργήσουμε έναν οδικό 
χάρτη για το ερχόμενο καλοκαίρι, ώστε να απολαύσει 
ο ταξιδιώτης χωρίς έγνοιες έναν απόλυτα αξιόπιστο 
και ασφαλή προορισμό. Παράλληλα, κεφαλαιοποιού-
με όλη την ανοδική πορεία του χρόνου που έχει προ-
ηγηθεί, με τις επενδύσεις σε ανάπτυξη και βελτίωση 
των υποδομών, οι οποίες αναβαθμίζουν το τουριστικό 
μας προϊόν (…)».

ΕΛΤΑ Νάουσας
Επίσημο έγγραφο με το οποίο ζητά την άμεση στε-

λέχωση του ταχυδρομείου στη Νάουσα, το οποίο αδυ-
νατεί να καλύψει της ανάγκες της περιοχής, έστειλε 
στην διοίκηση των ΕΛΤΑ, το συμβούλιο της κοινότητας 
Νάουσας, μέσω του προέδρου της, Παντελή Μπαφίτη.

Αναλυτικά το κείμενο της κοινότητας Νάουσας:
«Θέμα: Λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΕΙΩΝ Νάουσας Πάρου
Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κοινότητα 

της Νάουσας του Δήμου Πάρου είναι η μεγαλύτερη 
κοινότητα των Κυκλάδων και δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός, με αυξημένη οικονομική δραστηριότητα 
που αριθμεί 954 ενεργές επιχειρήσεις. Επιπλέον, σύμ-
φωνα με την απογραφή του 2011 είχε 3.124 μόνι-
μους κατοίκους και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 
μεγάλη αύξηση του μόνιμου πληθυσμού που σήμε-
ρα αριθμεί πλέον των 5.000 διαμενόντων σε μόνιμη 
βάση.

Σε αυτό το περιβάλλον οικονομικής και πληθυσμι-
ακής ανάπτυξης, τα ΕΛ.ΤΑ. Νάουσας αδυνατούν να 
ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες των πολιτών και 
των επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συντα-
ξιοδότηση μέχρι πρότινος μόνιμου προσωπικού και 
της πολιτικής προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου με το ελάχιστο βασικό 
μισθό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίω-
σης στην επαρχία της Πάρου, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ενδιαφέρον κάλυψης των θέσεων εργασίας.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα και παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες του εναπομένοντος προσωπι-
κού, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην εξυπηρετού-
νται και καθημερινά να είμαστε αποδέκτες έντονων 
παραπόνων για καθυστερημένη αλληλογραφία, πα-
ράδοση ληγμένων λογαριασμών και εκπρόθεσμη κα-
ταβολή συντάξεων σε ηλικιωμένους συμπολίτες που 
αδυνατούν να μετακινηθούν ή/και να προσαρμοστούν 
στα σύγχρονα δεδομένα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας παρακαλούμε 
για την άμεση τοποθέτηση μόνιμου διανομέα στα ΕΛΤΑ 
Νάουσας και τη μελλοντική κάλυψη των απαιτούμε-
νων θέσεων εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του 
καταστήματος και την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
πληθυσμού και των επιχειρήσεων.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο 
αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση».

Αεροδρόμιο 
Πάρου

Ερώτηση στη βουλή προς τον υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών κατέθεσαν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
(μεταξύ αυτών οι κ.κ. Γ. Ραγκούσης και Ν. Συρμαλένιος) 
για το αεροδρόμιο της Πάρου και τη γνωστή υποστε-
λέχωσή του.

Στην ερώτηση σημειώνουν ότι: «Στον αερολιμέ-
να κατά την τρέχουσα περίοδο υπηρετούν συνολικά 
μόνο τρεις υπάλληλοι ως μόνιμη δύναμη και μόνο 
ένας εξ αυτών στον πύργο ελέγχου. Συνεπώς κρίνε-
ται απαραίτητη η λήψη συγκεκριμένων μακρόπνοων 
πρωτοβουλιών για την άμεση και μόνιμη ενίσχυση του 
αερολιμένα με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Συ-

γκεκριμένα επιβάλλεται άμεσα η στελέχωση με επι-
πλέον προσωπικό για άσκηση έργου πληροφοριών 
πτήσεων στον πύργο ελέγχου του αερολιμένα, αφού 
η μέχρι πρότινος παρουσία ενός μόνο υπαλλήλου με 
συνεχή εργασία στον πύργο ελέγχου προκαλούσε 
έντονη ανησυχία για την ακριβή τήρηση του πρωτο-
κόλλου ασφαλούς διενέργειας πτήσεων.

Επιπλέον, καθίσταται επιτακτική η στελέχωση του 
αερολιμένα και με άλλες ειδικότητες (π.χ. αερολιμενι-
κούς, οδηγούς-πυροσβέστες, διοικητικούς, ηλεκτρο-
λόγους ή/και ψυκτικούς)».

Οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό να τους απα-
ντήσει αν προτίθεται να προβεί σε προσλήψεις προ-
σωπικού με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ποιο είναι 
το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των ανωτέρω αναγκών, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πτή-
σεων.
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ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆/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

∆ασολόγος
Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ

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 ∆ηµόσιο.

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

∆ιαθέτουµε 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 ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Αστυνόμευση
Με επιστολή τους προς το υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, φορείς της Παροικιάς ζητούν ενημέρωση 
σχετικά με το φετινό προγραμματισμό στελέχωσης του 
Α.Τ. Παροικιάς.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Δεδομένης της πρωτόγνωρης περυσινής υποστε-

λέχωσης του Α.Τ. και ενόψει άλλης μίας ιδιαίτερης 
τουριστικής σεζόν που φτάνει σύντομα, ζητάμε τις 
άμεσες ενέργειές σας ώστε να υπάρχει πληρότητα σε 
προσωπικό. 

Συνυπογράφουν οι κάτωθι σύλλογοι της Παροικίας, 
Πάρου: Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-
Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους», Ένωση Ξενοδό-
χων Πάρου-Αντιπάρου. Σύλλογος Παραδοσιακού Οι-
κισμού Παροικίας Πάρου, Σύλλογος Καφεστιατόρων 
Πάρου, Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Αρχίλοχος».

Σύλληψη για 
παράνομες 
εργασίες

Την 11/3/2021 το μεσημέρι συνελήφθησαν στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 31 ετών οι οποί-
οι προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν εισέλ-
θει/εργαζόταν παράνομα και κινήθηκε σε βάρος τους 
η διαδικασία επιστροφής.

Δυστυχώς … 
έκαστος εφ’ 
ω ετάχθη…

Ο Δήμαρχος Πάρου αποφάσισε να απαντήσει (;) στην 
ανοικτή επιστολή μας προς τους κατοίκους και φορείς 
του νησιού μας , χωρίς όμως να αναφέρεται σ΄ αυτή 
ούτε μια «αράδα» για το πρόσωπο του και την τακτική 
του στο ζήτημα.

Αλλά «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται». Το δελτίο του 
Δημάρχου με τις 1.149 λέξεις:

• Αποδεικνύει την αμηχανία του μπροστά 
στη πρωτοβουλία μας που ακουμπάει τις αγωνί-
ες, τους προβληματισμούς και τα αιτήματα του 
παριανού λαού και νοιώθει την ανάγκη να απο-
λογηθεί.

• Για μια ακόμα φορά καπηλεύεται δράσεις, 
πρωτοβουλίες και χορηγίες ιδιωτών, φορέων 
και της Περιφέρειας προς το Κέντρο Υγείας, σαν 
δικά του «επιτεύγματα».

• Επιχειρεί να σπείρει τη σύγχυση και το 
φόβο, αποδίδοντας στη Λαϊκή Συσπείρωση 
ανευθυνότητα και σκοπιμότητες, όταν με τις δι-
κές μας πρωτοβουλίες ασχολήθηκε το Δημοτικό 
Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο για τα ζητήματα 
υγείας και τα μέτρα κατά της πανδημίας.

• Αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι απο-
τελεί τροχοπέδη στη προσπάθεια ανάδειξης 
των προβλημάτων του παριανού λαού και στη 
διεκδίκηση της λύσης τους. 

Στις 6 Μαρτίου με ανακοίνωση μας ζητή-
σαμε από τον Δήμαρχο να συγκαλέσει την 
επιτροπή κρίσεων για τον covid-19, για πολ-
λοστή φορά, και στη συνέχεια το ΔΣ να πά-
ρει σχετικές αποφάσεις. Δεν ανταποκρίθηκε. 
Ταυτόχρονα τονίζαμε ότι σε περίπτωση που 
δεν ανταποκριθεί, θα αναλάβουμε εμείς την 
πρωτοβουλία.

Σήμερα γιατί μας εγκαλεί;
Προφανώς για να καλύψει τις ευθύνες για 

την επιλογή του να λειτουργεί ως κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος και όχι σαν εκφραστής των 
προβλημάτων του παριανού λαού. 

Αν «ποντάρει» να αφυπνίσει συντηρητικά  αντανα-
κλαστικά αντί να αφουγκράζεται τα προβλήματα της 
παριανής κοινωνίας, σύντομα θα βρει μπροστά του, την 
αγωνία και την αγανάκτηση της για τα μέτρα της υγεί-
ας, τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Ας μην ανησυχεί,
Όπως και ο ίδιος ξέρει εμείς μπορούμε και οργα-

νώνουμε και προστατεύουμε τις πρωτοβουλίες μας με 
όρους ασφάλειας για τους συμμετέχοντες.

Καλούμε, για μια ακόμα φορά, το παριανό 
λαό, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, 
τη νεολαία μας με τη συμμετοχή τους την Κυ-
ριακή 21 Μαρτίου στις 11μ.μ. να αναδείξουν 
αυτά που μας απασχολούν σαν κοινωνία σή-
μερα για να διεκδικήσουν λύσεις και μέτρα για 
την υγεία, την επιβίωση και τα δικαιώματα μας 
που έχουν μπει σε αμφισβήτηση.

Φ υσικά με την τήρηση όλων των μέτρων  
προστασίας της δημόσιας υγείας για τη συμ-
μετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση (μά-
σκες, αποστάσεις).

Άποψη - Τοπικές ειδήσεις
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Δύο καταγγελίες είχαμε τις προηγούμενες ημέρες 
που αφορούν το περιβάλλον της Πάρου.

Η πρώτη καταγγελία που συνοδεύεται από φωτο-
γραφικό υλικό που δημοσίευσε η τοπική ηλεκτρονική 
σελίδα «fileleutheros.net», έγινε από τον «εξωραϊστι-
κό σύλλογο Μώλου Μαρμάρων, ο Άγιος Νι-
κόλαος», στις 23/2/21. Έχει σταλεί προς τις τοπικές 
Αρχές και έχει κοινοποιηθεί στην εισαγγελία Σύρου, 
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Αστυνομία, στον 
Συνήγορο του Πολίτη, κ.α.

Στην καταγγελία γράφει ο σύλλογος:
«Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι 

την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2021 έλαβε 
χώρα παράνομη ισοπέδωση τμήματος παράκτιων αμ-
μοθινών μετά αμμοληψίας, σε προστατευόμενη περι-
οχή NATURA 2000 (GR 4220025) όπου ευδοκιμούν 
κέδροι, στη φυσική παραλία του Μώλου της Πάρου. 
Οι εργασίες ισοπέδωσης και αμμοληψίας έγιναν με 
σκαπτικό μηχάνημα στη δεξιά πλευρά του δρόμου 
προς την παραλία Καλόγερου έναντι στύλου κοινοτι-
κού φωτισμού, όπως φαίνεται στο συνημμένο (α) φω-
τογραφικό υλικό με ημερομηνία λήψης 14/2/2021. 
Η ενέργεια αυτή σχολιάστηκε στο διαδικτυακό Blog 
Fileleutheros της Πάρου στις 4/2/2021 και στις 
18/2/2021(βλέπε συνημμένο (β)).

Ως γνωστόν οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέ-
δρων αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας (οδηγία 
92/43 ΕΟΚ), ακόμη δε περισσότερο όταν ευρίσκονται 
εντός ορίων ζώνης ειδικής προστασίας. Η πολιτεία 
έχει θεσπίσει μέτρα για την προστασία τους (ΚΥΑ 
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ 2017(Β’ 1970/2017), τα 
οποία όμως εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι δεν τη-
ρούνται. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η άμμος προστα-
τεύεται από την νομοθεσία ως κοινόχρηστο αγαθό 
και η αφαίρεση της αποτελεί σοβαρή παράβαση (ν. 
1473/1984), ενώ απαγορεύεται και κάθε εκρίζωση 
αμμοφίλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμ-
μώδεις ζώνες (ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020).

Οι αμμοθίνες της φυσικής παραλίας του Μώλου 
υφίστανται εδώ και καιρό βαθμιαία μείωση του όγκου 
τους από ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβά-
σεις (διάνοιξη δρόμων, κίνηση και στάθμευση οχημά-
των, διάνοιξη ευρύτερων τάφρων προς απορροή υδά-
των από τον υγρότοπο, δημιουργία ανοιγμάτων για 
κάθε χρήση -όπως αυτό που προαναφέρθηκε- ανε-
ξέλεγκτες αμμοληψίες με αφορμή τους καθαρισμούς 
της παραλίας κ.α.).

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστη-
ριότητες διενεργούνται κατά παράβαση του άρθρου 
29 του Νόμου 2971/2001 ΦΕΚ Α-285/19-12-2001 
περί αιγιαλού και παραλίας που προβλέπει διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις για όσους εκτελούν έργα χωρίς 
άδεια καθώς και για τους υπαλλήλους που εκδίδουν 
άδειες για την εκτέλεση έργων στις εν λόγω περιοχές.

Παρά τις σχετικές επισημάνσεις και προτάσεις εκ 
μέρους του συλλόγου και ενεργών πολιτών προς τις 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, κανένα 
ενδιαφέρον και καμία ενέργεια για την προστασία και 
την διατήρηση των αμμοθινών έχει εκδηλωθεί μέχρι 
σήμερα.

Μετά τα προαναφερθέντα και στα πλαίσια του Ν. 
3422/2005 της ΚΥΑ 11764/653/2006 και του Π.Δ. 
28/2015( ΦΕΚ Α’34), παρακαλούμε να μας ενημερώ-
σετε επί των παρακάτω:

α. Με βάση ποια απόφαση και ποια άδεια έγινε ισο-
πέδωση αμμοθινών και αφαίρεση άμμου από αυτές 
στο σημείο που προαναφέρθηκε.

β. Για τις ενέργειες που προτίθεσθε να προβείτε για 
την επαναφορά της άμμου και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος χώρου στην προτέρα κατάσταση.

γ. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει ο δήμος για τη 
διατήρηση της φυσικής νησιώτικης κληρονομιάς των 
παράκτιων αμμοθινών στην προστατευόμενη παραλία 
του Μώλου.

Αναμένουμε τις απαντήσεις επί των παραπάνω ερω-
τήσεών μας και παρακαλούμε επίσης για την διενέρ-
γεια αυτοψίας με στόχο την ολοκληρωμένη αποτύπω-
ση της κατάστασης».

Απάντηση του δήμου Πάρου
Η διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού του 

δήμου Πάρου στις 9/3/2021 απάντησε στον σύλλο-
γο Μώλου Μαρμάρων ο Άγιος Νικόλαος», ότι πραγ-
ματοποίησε αυτοψία στις 8 Μαρτίου, ενώ έστειλε το 
έγγραφο και προς το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

Όπως υποστηρίζεται στο έγγραφο η συγκεκριμένη 
περιοχή εμβαδού 511 τ.μ. βρίσκεται εντός ακινήτου 
του δήμου Πάρου σύμφωνα με το κτηματολόγιο Μάρ-
πησσας και ακόμα: «Η περιοχή επέμβασης δεν ανήκει 
στη ζώνη παραλίας και αιγιαλού που έχει χαραχθεί 
την περιοχή και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (…). Εμπίπτει 
όμως στην ΠΕΠ 1-Ζώνες Δικτύου Natura 2000 σύμ-
φωνα με το ΓΠΣ Πάρου (ΦΕΚ…), όπου απαγορεύεται η 
αλλοίωση της στάθμης του φυσικού εδάφους καθώς 
και η αλλοίωση της υπάρχουσας χλωρίδας.

Από παλαιότερες φωτογραφίες ετών 2003-2020 
καθώς και από την εφαρμογή street view του Google 
Earth όπου χρησιμοποιείται φωτογραφία του 2011, 
παρατηρήθηκε ότι στην περιοχή επέμβασης ισοπεδώ-
θηκαν δύο χαμηλές αμμοθίνες και έγιναν εκσκαφές σε 
δύο τμήματα πρανούς περιμετρικά της περιοχής. 

Επίσης, έχουν γίνει διαμορφώσεις εδάφους 
0,20Χ0,80μ. Στην περιοχή επέμβασης έχει γίνει επί-
στρωση με λιβανιά και χαλίκια (…)».

Τέλος, στο έγγραφο στέλνονται συνημμένα όλα τα 
αποδεικτικά υλικά και οι φωτογραφίες.

Καταγγελία Νο2
Πολίτης της Πάρου έκανε άλλη καταγγελία προς 

την ηλεκτρονική σελίδα «SyrosPress.gr» στις 
11/3/2021.

Η επώνυμη καταγγελία που συνοδεύεται από φω-
τογραφικό υλικό σημειώνει ότι: «χειριστής του Δήμου 
Πάρου με μηχάνημα του δήμου κατέστρεψε έκταση 
στον Μώλο χωρίς καμία άδεια».

Ο/η πολίτης του νησιού στη συνέχεια –και αφού δη-
μοσιεύει τις σχετικές φωτογραφίες- γράφει: «Βλέπετε 
ότι υπάρχουν δέντρα και μοιάζει δασική έκταση με το 
τόσο πράσινο που υπάρχει. Επειδή το ζω καθημερινά 
το νησί, σας λέω μετά βεβαιότητας ότι στο σημείο 
υπήρχαν πολλά δέντρα, κέδροι ως επί το πλείστον 
και πολύ πράσινο. Και μέσα σε μία νύχτα-γιατί νύχτα 
πρέπει να ξεκίνησε η δουλειά- πριν περίπου ένα μήνα, 
κάποιοι χειριστές του Δήμου Πάρου με μηχάνημα του 
δήμου, κατέστρεψαν την έκταση στο Μώλο και από 
δασική και δασώδη περιοχή την έκαναν αλάνα… Ήταν 

δασική έκταση. Την ξήλωσαν, “κατέβασαν” το βουνα-
λάκι που υπήρχε δύο μέτρα κάτω. Όλα τα ξήλωσαν. 
Κέδρους, θάμνους, όλα…

Γνωρίζοντας το περιστατικό και γνωρίζοντας ότι 
έχουν γίνει καταγγελίες για το ίδιο ζήτημα και από 
το Σύλλογο Μώλου (Εξωραϊστικός Σύλλογος Μώλου 
Μαρμάρων Πάρου «Άγιος Νικόλαος») και από την 
Κοινότητα Μάρπησσας αλλά και από μεμονωμένους 
ιδιώτες, περίμενα ένα μήνα, να δω εξελίξεις. Επειδή 
όμως εξελίξεις δεν υπήρξαν κι είναι άδικο κανόνισα 
συνάντηση με το Δήμο προκειμένου να πάρω τις απα-
ντήσεις μου. Ήθελα να επιβεβαιωθώ. Όντως η περι-
οχή είναι δασική έκταση. Το σημείο ήταν γεμάτο με 
κέδρους που ως γνωστόν απαγορεύεται στον κέδρο 
ακόμα και κλαδί να κόψει κανείς, όχι να ξηλώσει ολό-
κληρα δέντρα.

Πηγαίνοντας στο Δήμο Πάρου λοιπόν, μίλησα με τον 
αρμόδιο της Πολεοδομίας κ. Ραγκούση, ο οποίος μου 
επιβεβαίωσε ότι ισχύει και όντως η πράξη αυτή ήταν 
παράνομη. Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος για κάτι τέ-
τοιο. Ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μάρπησσας. 
Ίσα-ίσα που υπήρξε συγκεκριμένος υπάλληλος του 
Δήμου που φώναζε και απαιτούσε να του δοθεί άδεια, 
κάτι που φυσικά δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει. 

Με τον ίδιο τον Δήμαρχο δεν συνομίλησα, τον είδα 
όμως στη συνάντηση που είχα, ήρθε χαιρέτισε αλλά 
δεν έμεινε γνωρίζοντας όμως το λόγο της εκεί πα-
ρουσίας μου. Όλοι ήξεραν για ποιο λόγο ήμουν εκεί. 
Νιώθω θυμό γιατί έγινε μία καταστροφή της φύσης 
παράνομη. Χωρίς καν άδεια καταστράφηκε μια μο-
ναδική περιοχή. Χωρίς άδεια αλλά και χωρίς λόγο. 
Ο υπάλληλος του Δήμου με δική του πρωτοβουλία 
πήρε το μηχάνημα κι άρχισε να ισοπεδώνει. Γιατί; Ο 
υπάλληλος αυτός δε θα πρέπει να τεθεί σε δια-
θεσιμότητα; Μου είπαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά 
του υπαλλήλου που έδρασε με δική του πρωτοβου-
λία. Και δύο ακόμη άλλων μαζί του, που το έπαιζαν 
εργολάβοι».

Ελπίζουμε να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο και να δια-
μορφωθεί τουλάχιστον, από την αρχή το σημείο αυτό. 
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει… Υπάρχει εκ-
μετάλλευση των θέσεων μερικών ανθρώπων σε ότι 
δεν τους ανήκει, έχουν ξεφύγει σε αυτό το νησί. Ο 
καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει τίποτα. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει στο νησί Νόμος. Όλοι εκμε-
ταλλεύονται τη θέση τους…».

Η ηλεκτρονική σελίδα επικοινώνησε με τον δήμαρχο 
Πάρου, Μ. Κωβαίο, ο οποίος τους δήλωσε: «Το θέμα 
είναι διοικητικό και αυτό το κομμάτι του δήμου αφορά 
και μόνο. Οι υπηρεσίες του δήμου έχουν επιληφθεί 
του θέματος. Θα ερευνήσουν το περιστατικό και θα 
ακολουθηθούν οι δέουσες ενέργειες». Τέλος, στην 
επιμονή ερώτηση του SyrosPress, αν όντως δεν είχε 
δοθεί άδεια από τον δήμο και αν όντως ο υπάλλη-
λος έδρασε αυτοβούλως η απάντηση ήταν θετική ότι 
όντως «δεν είχε δοθεί καμία άδεια για κάτι τέτοιο».

Καταγγελίες για το περιβάλλον
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Θέλουμε 
ανοιχτά 
σχολεία

Με ανακοινώσεις τους εκπαιδευτικοί και γονείς στην 
Πάρο διαμαρτύρονται έντονα για το κλείσιμο και πάλι 
των σχολικών μονάδων.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτι-
κών σχολείων και νηπιαγωγείων Λευκών Κώ-
στου σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους:

«[…] Είμαστε πάλι στα ίδια... τηλεδιάσκεψη και 
Webex! Δυστυχώς οι λοιμωξιολόγοι και η κυβέρνη-
ση έκριναν ότι το κλείσιμο των σχολείων σε όλη την 
Ελλάδα θα μειώσει την έξαρση του τρίτου κύματος 
της πανδημίας. Την τελευταία εβδομάδα στο νησί μας 
επίσημα έχουμε οκτώ κρούσματα και ήταν αυτά ικανά 
για να αγχώσουν τόσο τους κατοίκους όσο και την 
δημοτική αρχή. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που 
έκλεισαν τα σχολεία εδώ ή σε κάποιο άλλο νησί όπως 
η Αμοργός με μηδενικά κρούσματα. Είναι φανερό πια 
πως υπάρχει κούραση από όλους τους ειδικούς και 
με ευκολία τσουβαλιάζουν όλα τα σχολεία και όλα τα 
παιδιά της Ελλάδας.

Τι δεν έχουμε καταλάβει; Τι δεν μας εξηγεί η κυ-
βέρνηση; Γιατί κλείνουν τα σχολεία σε μέρη που δεν 
υπάρχουν κρούσματα; Μέσα σε όλες τις απαγορεύ-
σεις που ισχύουν είναι και η απαγόρευση κυκλοφορί-
ας εκτός νόμου και από την Παρασκευή είδαμε πάλι 

όλους αυτούς τους καλοκαιρινούς επισκέπτες του 
νησιού. Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι; Τα παιδιά μας θα 
αυξήσουν τα κρούσματα ή όλοι αυτοί που χωρίς τεστ 
έχουν έρθει στο νησί μας; Τι κρούσματα είναι αυτά τα 
οχτώ που έχουν ανακοινωθεί; Σχετίζονται με μαθητές, 
με τουρίστες;».

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντι-
πάρου, «Π. Καλλιέρος», σχετικά με το κλείσιμο των 
σχολείων αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου:

«[…] Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μονα-
δική χώρα της Ευρώπης στην οποία: α) τα σχο-
λεία έχουν παραμείνει κλειστά για τόσο μεγάλο 
διάστημα και β) το κλείσιμο των σχολείων μοιά-
ζει να αποτελεί το μόνο μέτρο για τον περιορι-
σμό της διασποράς του covid-19. 

Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών 
αποδεικνύουν ότι το κλείσιμο των σχολείων απειλεί 
την εκπαιδευτική ανάπτυξη μιας ολόκληρης γενιάς 
παιδιών με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική τους 
υγεία. Τα σχολεία δεν είναι μόνο ένας χώρος εκμάθη-
σης. Είναι ο βασικός χώρος κοινωνικοποίησης, συναι-

σθηματικής ανάπτυξης και για κάποια παιδιά ακόμη 
και μια διέξοδος από ένα νοσηρό περιβάλλον».

Η ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου σε επιστολή της προς 
τους γονείς γράφει μεταξύ άλλων:

«Σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι μαθητές εδώ και μήνες 
απέχουν από το φυσικό τους χώρο παλεύοντας με 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθητές που ενίοτε 
μένουν αθέατοι ή και αόρατοι πίσω από οθόνες 
και μικρόφωνα χωρίς ο εκπαιδευτικός να μπορεί 
να τους προσεγγίσει με βλέμμα ζεστό ή αυστη-
ρό, σε κάθε περίπτωση βλέμμα που νοιάζεται, 
που αγκαλιάζει και παρηγορεί, και με τη στάση 
του σώματος που ενθαρρύνει και αποδέχεται εκ-
πληρώνοντας τον παιδαγωγικό του ρόλο.

Μέσα σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες η υπουργός 
παιδείας απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς, ορθά κατ’ 
αρχήν, πιέζοντας όμως ασφυκτικά διευθυντές και συ-
ντονιστές, να συμμετέχουν σε αυτοαξιολόγηση των 
σχολικών μονάδων σε ένα πλαίσιο όμως πολύ γενικό 
χωρίς να αποσαφηνίζεται ο τελικός σκοπός της αξι-
ολόγησης(…)».

Μεταξύ άλλων, απώτερος στόχος όλων αυτών εί-
ναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων, γεγονός που 
θα εντείνει αναπόφευκτα τις ανισότητες στην παιδεία 
και σταδιακά θα οδηγήσει στο κλείσιμο δημόσιων 
σχολείων που θα κριθούν ανεπαρκή με την οι-
κονομίστικη αντίληψη που προωθεί η υπουργός 
παιδείας και στη συνέχεια θα ιδιωτικοποιηθούν, 
όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού που 
υιοθετούν αυτό το μοντέλο. Ας μη ξεχνάμε και την 
εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με τα 
πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων (…)».
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Συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις με τους πολιτιστικούς 
συλλόγους που βρίσκονται στο νησί μας, σειρά παίρ-
νει, ο «Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγκαιριάς». Ένας σύλλογος, στον οποίο συμμετέ-
χουν πολλά νέα παιδιά στο συμβούλιό του, γεγονός 
που τους καθιστά -αν δεν είναι το μοναδικό- ένα από 
τα πιο νεανικά συμβούλια στην Πάρο. 

Ο σύλλογος της Αγκαιριάς έχει πλούσια δράση στα 
πολιτιστικά δρώμενα του νησιού, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, τα πρωταθλήματα, πινγκ-πονγκ. Τα οποία 
πρωτοξεκίνησε να διοργανώνει ο κ. Δημήτρης Κα-
λανδράνης και συνεχίζουν με αμείωτο ζήλο τα νέα 
παιδιά που έχουν αναλάβει τη θέση του. Βέβαια δεν 
μπορεί να μην μπουν στο ίδιο «κάδρο» και εκδηλώσεις 
όπως η γιορτή του ψαριού και του Κλείδωνα, τον Αύ-
γουστο και Ιούνιο αντίστοιχα. Η «Φ.τ.Π», συνομίλησε 
με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα, 
με τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Νίκα, αντιπρόεδρο, 
Ελευθερία Χανιώτη, γενική γραμματέα, Ελένη Ρα-
γκούση και ταμία, Λουκά Ιωάννου και μας μίλησαν 
για το πώς αντεπεξέρχεται ο σύλλογος στην περίοδο 
της πανδημίας και όχι μόνο.

Πόσα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς 
έχει στην Πάρο ο σύλλογος; 

«Το 1999 έγινε η επίσημη σύσταση του συλλόγου, 
επομένως φέτος κλείνει 22 χρόνια λειτουργίας. Η 
σύλληψη της ιδέας όπως μας έχουν πει έγινε τη δε-
καετία του ’80, από το σύλλογο Αγκαιριανών Αθήνας, 
και έπειτα σιγά-σιγά, με τη συμβολή του αγροτικού 
συλλόγου και συνδρομές άλλων συλλόγων αλλά και 
πολλών εθελοντών, ολοκληρώθηκε η σύστασή του». 

Ποιος είναι ο βασικός στόχος του συλλόγου 
και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε;

«Στόχος του συλλόγου είναι η ανάπτυξη κάθε είδους 
μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστη-
ριότητας, καθώς και η διατήρηση και ανάδειξη του 
τόπου μας, μέσα από δρώμενα και εκδηλώσεις. Επί-
σης, η συμμετοχή και συνεργασία με άλλους φορείς 
στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, καθώς και 
η προσφορά, όποτε είναι εφικτό. Τώρα αν ρωτάς εμάς, 
που είμαστε «φρέσκοι», βασικός μας στόχος ήταν και 
είναι να προσελκύσουμε όσο περισσότερα νέα παιδιά 
γίνεται και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη «παρέα», 
που με τις ιδέες και το πάθος της θα δώσει μια άλλη 
πνοή στο σύλλογό μας. Και μετά ήρθε ο ιός…».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα της Αγκαιριάς 
από άποψη πολιτιστικών εκδηλώσεων;

«Τι να πρωτοπούμε; Σε συνεργασία με την κοινότητα 
πάντα, γίνονται πολλά κάθε χρόνο. Η γιορτή του ψα-
ριού στις 6 Αυγούστου, του Κλείδωνα τον Ιούνιο, του 
Αγίου Γεωργίου, του Σταυρού, το άναμμα του χριστου-
γεννιάτικου δέντρου, για το οποίο τα τελευταία χρόνια 
«πέφτει» πολύ δουλειά και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. 
Από κει και πέρα γίνονται παζάρια, εκθέσεις βιβλίου, 

συναυλίες, αλλά αφού μιλάς για στίγμα, θα πούμε τη 
μουσική και το φαγοπότι…».

Ποιες είναι οι δράσεις σας ως σύλλογος;
«Όταν ο σύλλογος «πέρασε» στα χέρια μας, βρισκό-

μασταν ήδη εν μέσω πανδημίας. Μετά το καλοκαίρι, 
ίσα που προλάβαμε να ξεκινήσουμε, και μας έκλει-
σαν ξανά. Παρόλα αυτά, προλάβαμε έστω και λίγο να 
ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες που είχαν αγαπηθεί 
από τα παιδιά κυρίως τα προηγούμενα χρόνια και ταυ-
τόχρονα δουλεύαμε και νέες ιδέες, όπως δημιουργία 
ακαδημίας μπάσκετ, επαναλειτουργία της βιβλιοθή-
κης, δημιουργία θεατρικού τμήματος, προβολές ταινι-
ών κ.α. Επιπλέον, θέλουμε να συμβάλουμε στον εξω-
ραϊσμό του χωριού και να προσθέσουμε λίγο χρώμα 
όπου υπάρχει «γκρίζο».

Έχετε ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα διοργα-
νώσεις πινγκ-πονγκ. Πως εξελίσσεται αυτή η 
προσπάθεια;

«Το πινγκ-πονγκ πάει «πακέτο» με τον σύλλογο. 
Ο κ. Δημήτρης Καλανδράνης, το ξεκίνησε με την 
ίδρυση του συλλόγου κάπου το ’99 και εκείνος το 
συνέχισε. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που δεν είναι 
εκείνος υπεύθυνος. Μας το παρέδωσε κατά κάποιο 
τρόπο αλλά φυσικά συνεχίζει να μας επισκέπτεται, να 
παίζει και να μας κερδίζει. Η αίθουσα είναι ανοιχτή 
Παρασκευή για τους μεγάλους και Σάββατο για τους 
μικρούς, για τους οποίους υπάρχει και δάσκαλος. Εί-
ναι ο μοναδικός σύλλογος που διοργανώνει τουρνουά 
πινγκ-πονγκ, χωρίς διακοπή. Ο 9ος χρόνος ήταν πέ-
ρυσι, που δυστυχώς λόγω των συνθηκών δε μπόρεσε 
να ολοκληρωθεί. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και 
έρχονται από όλα τα μέρη του νησιού για το πινγκ-
πονγκ. Ακόμα και από Αντίπαρο. Τις δυο αυτές μέρες 
της εβδομάδας η αίθουσα του συλλόγου γεμίζει, μοιά-
ζει με πάρτι. Κι αυτό θέλουμε γενικότερα. Ένα περι-
βάλλον φιλικό, γεμάτο γέλια και μουσική». 

Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλές δραστη-
ριότητες πάνω στο νησί εδώ και ένα χρόνο. Οι 
σύλλογοι για την επιβίωσή τους χρειάζονται 
τις εκδηλώσεις. Εσείς πόσο έχετε επηρεαστεί 
και με ποιον τρόπο;

«Έχουμε επηρεαστεί πιο πολύ ψυχολογικά. Γιατί για 
όλους μας είναι η πρώτη φορά που ανήκουμε σε κά-

ποιο σύλλογο. Είμαστε όλοι νέοι σ’ αυτό, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά. Κι ενώ στα πρώτα συμβούλια είχαμε 
απίστευτο ενθουσιασμό και άπειρες ιδέες, βλέπαμε 
ότι δύσκολα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν και 
μια-μια έβγαιναν από τη λίστα. Σχετικά με το οικονομι-
κό, δεν έχουμε εκδηλώσεις, άρα μηδέν έσοδα, έχουμε 
όμως και μηδέν έξοδα. Επειδή, μάλλον, θα κρατήσει κι 
άλλο αυτή η κατάσταση, είμαστε σε φάση που «στή-
νουμε» κάτι ψηφιακό. Αφού δεν μπορούμε αλλιώς, θα 
το πάμε μέσω της τεχνολογίας… Η συνέχεια επί της 
οθόνης ή μάλλον των ηχείων». 

Ο δήμος και το επαρχείο σας βοηθούν;
«Σε ό,τι χρειαστούμε και ο δήμος και το επαρχείο εί-

ναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Και από οικονομικής 
πλευράς και γενικότερα, και τους ευχαριστούμε γι’ 
αυτό. Ελπίζουμε σύντομα να βγούμε από αυτή τη δο-
κιμασία και να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε 
κι εμείς μαζί τους και να διοργανώσουμε τις εκδηλώ-
σεις που μέχρι τώρα γίνονταν αλλά και καινούριες». 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώ-
πους, να ασχοληθούν με τις παραδόσεις τα έθι-
μα του τόπου ακόμα και με συλλόγους; 

«Ενδιαφέρον υπάρχει από τους νέους για τις παρα-
δόσεις και τον τόπο μας, κι αυτό το καταλαβαίνεις για 
παράδειγμα από τη συμμετοχή στο χορευτικό και στις 
εκδηλώσεις του χωριού. Απλά εμείς θέλουμε να δώ-
σουμε κι άλλες επιλογές, κι άλλη οπτική, έτσι ώστε, να 
προσελκύσουμε όσο περισσότερους νέους μπορούμε.

Όσο για το αν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με 
συλλόγους, λίγο δύσκολο. Οι νέοι είναι νέοι. Και όταν 
ένας νέος ακούει για συλλόγους, φαντάζεται ευθύνες, 
υποχρεώσεις, τρέξιμο κλπ. Κάπως έτσι το είχαμε κι 
εμείς στο μυαλό μας. Και δεν ήταν εύκολο να «μα-
ζευτούμε». Την ημέρα των εκλογών ας πούμε, σήκω-
σαν δυο το χέρι, κι αργότερα κι άλλος, κι άλλος, και 
τελικά βρεθήκαμε 13, όλοι μικροί σε ηλικία, και όλοι 
«πρωτάρηδες». Ήταν συγκινητική στιγμή, αλήθεια. 
Θέλει ρίσκο και θέληση, αλλά όταν γινόμαστε πολλοί, 
γίνεται πιο εύκολο και σίγουρα πιο όμορφο και απο-
τελεσματικό». 

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δε σας 
ρωτήσαμε;

«Υγεία, δύναμη και κουράγιο σε όλους μας. Τίποτε 
άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν, αργά ή γρήγορα. Όσο 
για τους συλλόγους, αυτοί επιβιώνουν όσο υπάρχουν 
άνθρωποι. Και οι άνθρωποι επιβιώνουν όσο υπάρχει 
ελπίδα».

Γιώργος Κοντός

Δυναμική η νέα γένια στον 
σύλλογο Αγκαιριάς
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ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δήμος Πάρου

Νέος Γ.Γ. στον 
δήμο Πάρο

Από τις 21/1/2021 (το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στις 
5/3/21), ο κ. Χρήστος Λεμονής έχει διοριστεί νέος 
γραμματέας του δήμου Πάρου.

Ο νέος Γ. Γ. έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός στο 
Ε.Μ.Π. και έχει διοικήσει από επιτελικές θέσεις μεγάλες 
εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
μετά τη «ΛΑΡΚΟ» Α.Ε. από την οποία ξεκίνησε την κα-
ριέρα του, συνέχισε στη «ΜΙΝΕΡΒΑ» Ελαιουργική, πριν 
αναχωρήσει για την Αφρική, ως διευθυντής εργοστα-
σίου της πολυεθνικής «Paterson Zochonis». 

Από τη Νιγηρία πήγε στην Ιταλία για να ιδρύσει και 
να λειτουργήσει τη θυγατρική της αμερικανικής εταιρί-
ας, «Crestcom», και αμέσως μετά στο Ηνωμένο Βασί-
λειο για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του αρχικά στην 
πολυεθνική εταιρία «Cussons International», εν συνε-
χεία στον Όμιλο της «British Telecom» ως διευθυντής 
ηλεκτρονικών προμηθειών θυγατρικής της. Από εκεί 
τον προσέλκυσε ο Όμιλος ΟΤΕ για να διευθύνει τη 
θυγατρική που σχημάτισε με τις τράπεζες «Εθνική» 
και «Alpha» στον ίδιο αυτόν τομέα. Αξιοποιώντας την 
εμπειρία του Χρήστου Λεμονή στις προμήθειες, η ελ-
ληνική κυβέρνηση τον επέλεξε για πρόεδρο της 8ης 
μόνιμης επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Ανάπτυξης, αρμόδιας για τις προμήθειες νοσοκομεια-
κών μηχανημάτων. 

Μετά από διαγωνισμό, επελέγη για τη θέση του δι-
ευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΚΟ «Οργανισμός Κε-
ντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.». Κατά τη θητεία του 
εκεί περατώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα εκσυγ-
χρονισμού στον τομέα, ύψους πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ, ενώ αντιστράφηκε η ζημιογόνος μέχρι τότε πο-

ρεία της εταιρίας και επετεύχθη ισχυρή κερδοφορία. 
Το σωματείο των εργαζομένων και οι Οργανώσεις των 
εμπόρων της κεντρικής αγοράς του απένειμαν τιμητική 
πλακέτα σε ειδική προς τιμήν του εκδήλωση.

Εκτός των ανωτέρω, ο Χρήστος Λεμονής ίδρυσε και 
λειτούργησε επί μια δεκαετία επιχείρηση εστίασης που 
απαρτίζεται από εστιατόρια και μονάδα τροφοδοσίας, 
την οποία πούλησε στην αρχή της πανδημικής κρίσης. 

Από τη μακρά του εμπειρία σε νευραλγικούς τομείς 
της εθνικής οικονομίας και διαφορετικά διεθνή περι-
βάλλοντα, ο κ. Χρήστος Λεμονής έχει αποκτήσει νο-
μικές και οικονομικές γνώσεις για τη λειτουργία και 
την οργάνωση φορέων και εταιριών, αποδεδειγμένες 
ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επι-
κοινωνιακές δεξιότητες με ποικίλες ομάδες κοινού. 

Στόχος του στο νέο εργασιακό πεδίο, αυτό του Γε-

νικού Γραμματέα του δήμου Πάρου, είναι καταρχάς η 
αποτελεσματική διοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, ο 
εκσυγχρονισμός του εσωτερικού οργανισμού λειτουρ-
γίας, η στελέχωση και η αξιολόγηση του προσωπικού 
και η διευκόλυνση της συνεργασίας των πολιτών με τη 
δημοτική αρχή.

Με τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού του 
δήμου, σε μεγάλο ποσοστό νεαρά με υψηλή κατάρτιση 
και προθυμία να εργαστούν ομαδικά άτομα, μπορεί να 
επιδιωχθεί η υλοποίηση του οράματος της δημοτικής 
Αρχής και του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου, για μια 
Πάρο σε τροχιά ανάπτυξης, με αναλλοίωτο ωστόσο 
τον μοναδικό κυκλαδικό της χαρακτήρα, με σεβασμό 
στον ντόπιο πληθυσμό και με κριτήριο τη διατήρηση 
του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού στοιχείου του 
νησιού.
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Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας αφύπνισε πολ-
λούς συμπολίτες μας για το τι θα μπορούσε να συμβεί 
και ήρθε σε όλων το μυαλό η περσινή κατάσταση με 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων του νησιού (lockdown), 
εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Η ανη-
συχία των πολιτών και η πίεση που ασκούν οι πολίτες 
ώστε να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στην Πάρο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, έφερε το πρόβλημα 
της υγείας στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων. 

Με αφορμή δε την απαξίωση της επιτροπής διαχεί-
ρισης κρίσης του δήμου Πάρου, που δημιουργήθηκε 
ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η Λα-
ϊκή Συσπείρωση Πάρου πήρε την πρωτοβουλία για να 
φέρει το θέμα της υγείας σε πρώτο πλάνο και ανα-
κοίνωσε συγκέντρωση στην πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους της Παροικιάς, την Κυριακή στις 
11 το πρωί. 

Απάντηση σ’ αυτήν την πρωτοβουλία της αντιπολί-
τευσης έκανε ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, με μια μα-
κροσκελή ανακοίνωση που παραθέτει τις ενέργειες 
του δήμου για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην 
Πάρο.

Η εφημερίδας μας επιμένει:
• Είναι ανάγκη άμεσα να συνεδριάσει η επιτροπή δια-

χείρισης κρίσης η οποία είναι αδρανής προφανώς από 
επιλογή κάποιων. Η ενεργοποίηση της επιτροπής σε 
σωστή βάση και κατεύθυνση μπορεί να παίξει σημαντι-
κό ρόλο στην προετοιμασία της Πάρου για μια ασφαλή 
τουριστική περίοδο.

• Χρειάζεται να υπάρχει σωστή και έγκυρη ενημέρω-
ση γύρω από τα ζητήματα της πανδημίας και ολοκλη-
ρωμένος συντονισμός μεταξύ ΕΟΔΥ, ΚΥ, και αστυνομί-
ας για τη σωστή διαχείριση των όποιων κρουσμάτων. 

• Πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρχει προληπτικός 
έλεγχος των επιβατών που θέλουν να ταξιδέψουν για 
την Πάρο στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια. 

• Είναι ανάγκη να απαιτήσουμε τον άμεσο εμβολια-
σμό όλων των κατοίκων των νησιών μας για να μπο-
ρούμε να υποδεχτούμε με ασφάλεια τους επισκέπτες 
της φετινής περιόδου από όπου και αν προέρχονται. 

• Τέλος είναι ανάγκη να πιέσουμε τώρα για την ολο-
κληρωμένη στελέχωση του Κ.Υ.

Η ανοιχτή επιστολή του Κ. Ροκονίδα 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης προς 
τους πολίτες της Πάρου

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ - ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΑΡΙΑΝΟ ΛΑΟ

Παριανές και παριανοί, φίλες και φίλοι, εκ-
πρόσωποι φορέων και σωματείων του νησιού 
μας, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, 
γυναίκες και νεολαίοι.

Ένας χρόνος πέρασε από την επιβολή των μέτρων 
στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Το άνοιγμα των εισόδων της χώρας χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις επιθυμίες μεγάλων 
tour operators, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εται-
ριών, μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων είχε τα γνωστά 
αποτελέσματα, με τις γνωστές και για το νησί μας συ-
νέπειες το περασμένο καλοκαίρι.

Στο διάστημα αυτό:
• Η κατάσταση στο χώρο της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στην Πάρο παραμένει ή χειρο-
τέρεψε από την προ covid-19 περίοδο, παρά τις υπο-
σχέσεις και τις διακηρύξεις των υπευθύνων.

• Τα μέτρα κατά της πανδημίας, οδηγούν ερ-
γαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους κύρια στην 
εστίαση και το εμπόριο σε αδιέξοδο, χωρίς να έχουν 
ουσιαστική στήριξη.

• Οι μαθητές όλων των βαθμίδων ζουν πρωτό-
γνωρες καταστάσεις μακριά από τους χώρους εκπαί-
δευσης και την έλλειψη δραστηριοτήτων, με ό,τι αυτό 
σημαίνει για την εκπαιδευτική διαδικασία, τη ψυχική 
τους υγεία και συμπεριφορά.

• Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει «κατεβάσει 
ρολά» σε προπονήσεις και αγώνες σε αντίθεση με τον 
επαγγελματικό που τις αποφάσεις καθορίζουν τα οικο-
νομικά συμφέροντα.

• Οι ρυθμοί των εμβολιασμών ακολουθούν 
«ρυθμούς χελώνας». Με τους υπάρχοντες ρυθμούς η 
λεγόμενη ανοσία της αγέλης στην Πάρο θα επιτευχθεί 
μετά από 2 χρόνια!

• Η αναζήτηση εμβολιαστικού κέντρου, από 
τους παριανούς που ανήκουν σε ομάδες που τώρα εμ-
βολιάζονται, τους οδηγεί στη Σύρο, τη Νάξο, την Αττική 
ή δεν δίνεται από την πλατφόρμα διαθέσιμο εμβολια-
στικό κέντρο!

• Ενώ στα χαρτιά απαγορεύουν τη μετακίνηση από 
Νομό σε Νομό, στο Λιμάνι του Πειραιά και το Αερο-
δρόμιο της Αθήνας δε γίνονται οι απαραίτητοι 
έλεγχοι εντύπων και κανένας προληπτικός υγειονο-
μικός έλεγχος (θερμομέτρηση, τεστ).

• Δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς και δεν γίνονται τακτικοί 
περιοδικοί έλεγχοι με τεστ.

• Οι καταγγελίες και η κραυγή αγωνίας που εκπέ-
μπουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας αποτε-
λούν καθημερινότητα και μαρτυρούν την κατάρ-
ρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά η συνεχής επίκληση της 
«ατομικής ευθύνης» δείχνει την προσπάθεια να μπουν 
τα προβλήματα «κάτω από το χαλί» και τη συνειδητή 
επιλογή να μη λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
από την πολιτεία για την προστασία της Δημόσιας Υγεί-
ας αφού θεωρούνται κοστοβόρα. Παράλληλα βλέπου-
με το φαινόμενο των χορηγιών και των προσφορών να 
προβάλλεται ως σωτήρια λύση σε αντικατάσταση της 
οργανωμένης κρατικής παρέμβασης για την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής.

Κι αν μέχρι τώρα τα πράγματα για το νησί μας πήγαν 
σχετικά καλά από την άποψη του αριθμού των κρου-
σμάτων, μπροστά μας έχουμε την καλοκαιρινή περίοδο 
με ότι αυτό σημαίνει για την υγεία και την επιβίωση 
των παριανών νοικοκυριών, για μας τους ίδιους και τα 
παιδιά μας.

Οδεύουμε προς ένα καλοκαίρι κουρασμένοι ψυχι-
κά, εξουθενωμένοι οικονομικά, χωρίς μέτρα και χωρίς 
προστασία αλλά πεπεισμένοι οι περισσότεροι ότι δεν 
πάει άλλο αυτή η κατάσταση. 

Ακούμε καθημερινά την αγωνία των παριανών νοι-
κοκυριών για τις δυσκολίες του σήμερα και την αβε-
βαιότητα του αύριο. 

Με αυτές τις σκέψεις πήραμε την πρωτοβουλία της 
οργάνωσης της συγκέντρωσης την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 
ΜΑΡΤΗ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Μ. ΜΑΥΡΟ-
ΓΕΝΟΥΣ.

Να βρεθούμε διεκδικώντας και βροντοφωνάζοντας 
όλοι μαζί:

ΩΣ ΕΔΩ!
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΜΑΣ 
- ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Η μαζική παρουσία και η συμμετοχή όλων 

των φορέων, των σωματείων, κάθε παριανής και πα-
ριανού που αντιλαμβάνεται αυτό που ζούμε και τι μας 
περιμένει στη συνέχεια, εάν δεν αντιδράσουμε, είναι 
απαραίτητη. 

Πρώτο θέμα

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ,  
11.00 π.μ. πλ. Μαντώς
Να προστατεύσουμε  
την υγεία μας
Η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πρωτοσέλιδο 
το θέμα της υγείας στο νησί μας, με αφορμή κρούσματα κορωνοϊού 
που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάρο και τον κίνδυνο να 
ξαναζήσουμε τα όσα βιώσαμε πέρσι τον Αύγουστο.
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Να διατρανώσουμε με τη παρουσία μας ότι δεν απο-
δεχόμαστε τη σημερινή πραγματικότητα, ότι απαιτούμε 
μέτρα για την υγεία μας, τη ζωή μας, τα δικαιώματα 
μας, τη διαβίωση μας, τα παιδιά μας. Για να γίνει η 
οργή και η αγανάκτηση μας οργανωμένος αγώνας δι-
εκδίκησης.

Με θερμούς χαιρετισμούς
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Κώστας Ροκονίδας
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημό-

σιας υγείας για τη συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια 
συνάθροιση».

Παρέμβαση Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, σε μία μα-
κροσκελή ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης 16/3/2021 
έδωσε τη δική ου εκδοχή για τα θέματα του τομέα 
υγείας στην Πάρο.

Ο κ. Κωβαίος στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο στην 
αρχή για τις ενέργειες που έχει κάνει μέσω επιστολών 
στις Αρχές και Οργανισμούς για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού.

Στη συνέχεια σημειώνει: «[…] Από εκεί και πέρα 
ωστόσο, οφείλουμε να προβούμε σε μερικές διευκρι-
νίσεις, τις οποίες θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουν 
οι πολίτες, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και να 
μην δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις.

Μέχρι σήμερα, η Πάρος παρουσιάζει πολύ μικρή 
επιδημιολογική επιβάρυνση. Για μεγάλο χρονικό κα-
τορθώσαμε να κρατήσουμε το νησί ασφαλές χωρίς 
κρούσματα. Σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό ευ-
θύνης που επιδεικνύουν οι συμπολίτες μας, δίνουμε 
καθημερινή μάχη όλον αυτόν τον καιρό.

Από την έναρξη της πανδημίας, εξοπλίσαμε το Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου με την αναγκαία υλικοτεχνική και 
ιατρική υποδομή, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
για μια ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια ιατρική φροντί-
δα. Με επιστολή του από τις 06.11.2020 εξάλλου, ο 
Διοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κ. Χρή-
στος Ροϊλός εκφράζει τις ευχαριστίες του για όλες τις 
ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, για να 
ενισχύσουμε τη λειτουργικότητα του Κέντρου Υγείας 
Πάρου και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην υγειονομική θωράκι-
ση της Πάρου έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Βεβαίως, δεν εγκαταλείπουμε τη βασική πολιτική μας 
δέσμευση για τη κατασκευή μίας μεγαλύτερης, σύγ-
χρονης και πλήρως εξοπλισμένης προνοσοκομειακής 
μονάδας στο νησί μας (μικρό νοσοκομείο), για την 
οποία ευελπιστούμε σύντομα να είμαστε σε θέση να 
προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις.

Στην εποχή της τεχνολογίας, που χρειαζόμαστε με-
τρημένες και ισχυρά εξοπλισμένες μονάδες, με αλλα-
γές που θα ενισχύουν τη συνεργασία των δομών για 
τη βελτίωση των υπηρεσιών, καταλαβαίνουμε πόσο 
σημαντικά είναι τα παραπάνω. Προφανώς, όλοι συμ-

φωνούμε σε αύξηση μισθών, προσλήψεων, μονιμο-
ποιήσεων, ΜΕΘ, πόρων. Και πρέπει να ενισχυθεί το 
ΕΣΥ. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική πρόταση. Επιπλέον, 
είναι ίσως περιττό να διευκρινίσουμε ότι η Δημοτική 
Αρχή δεν έχει την ευθύνη για τη στελέχωση και για τα 
μισθολογικά προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων 
στον χώρο του ΕΣΥ.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, η ψηφιακή πλατ-
φόρμα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, άνοιξε στα τέλη Ιανουαρίου, και οι 
εμβολιασμοί ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, η 
πλατφόρμα δεν ανοίγει ταυτόχρονα για όλες τις περι-
οχές, ούτε για όλες τις ηλικίες. Ξεκινάει από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, και μετά για τις 
χερσαίες και νησιωτικές περιοχές αναλογικά και στα-
διακά για τις ηλικίες που προηγούνται. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω, για την Πάρο, η ψη-
φιακή πλατφόρμα για εμβολιασμό στο νησί μας, έχει 
ανοίξει για την ώρα μόνο για τους συμπολίτες μας 
άνω των 80 ετών. Αναμένεται να ανοίξει όσο περνάει 
ο καιρός και για τις υπόλοιπες ηλικίες. Αυτό που λέγε-
ται ότι η πλατφόρμα στέλνει κόσμο σε άλλες περιοχές, 
ισχύει μόνο στη περίπτωση που ο πολίτης ζητήσει για 
προσωπικούς ή λόγους επιβαρυμένης υγείας να εμ-
βολιαστεί εκτός ηλικιακής ομάδας, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό για τον νησί μας.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη ζητήσει με έγγραφο 
του προς τα αρμόδια σώματα ασφαλείας του νησιού, 
τη διενέργεια ελέγχων στον αυστηρότερο επιχειρησι-
ακά βαθμό στους τομείς της δικαιοδοσίας τους. Πλή-
θος rapid-test διενεργούνται από το κινητό κλιμάκιο 
του ΕΟΔΎ σε σταθερή βάση. Απολυμάνσεις σε δημο-
τικά κτήρια, κρατικές υπηρεσίες, εκκλησίες, αλλά και 
σε όλους σχεδόν τους δημόσιους χώρους του Δήμου 
με την χρήση υδροφόρων, γίνονταν και θα συνεχίσουν 
να γίνονται. Ακόμη, σαν Δήμος όλον αυτόν τον καιρό, 
εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα που μας έδωσε η πο-
λιτεία σε μειώσεις και απαλλαγές τελών.

Συγχρόνως, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος 
Πάρου, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του ΚορωνοϊούCovid-19, προχώρησε 
στην προμήθεια ενός προκατασκευασμένου συγκρο-
τήματος έξι (6) σχολικών αιθουσών ειδικών προδια-
γραφών για το Γυμνάσιο Πάρου, ενός προκατασκευ-
ασμένου οικίσκου WC, μίας υδροφόρας-πλυστικού 
οχήματος 10.000 λίτρων και 10 φορητών υπολογι-
στών για την εξ’ αποστάσεως εργασίας των υπαλλή-
λων καθώς και στην πρόσληψη 26 υπαλλήλων ήτοι 
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 3 ΔΕ Διοικητικού, 12 ΥΕ 
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, 5 ΥΕ Εργάτες Καθαρι-
ότητας, 2 ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και 
3 ΥΕ Καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων, με σχέση ΙΔΟΧ.

Τέλος, όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι οι συναθροίσεις 
στις διαδηλώσεις, συνιστούν εστίες ευρείας διασπο-
ράς και ταχείας μόλυνσης που τροφοδοτούν την παν-
δημία, οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα και με οποιοδή-
ποτε αίτημα. Η τελευταία υποκίνηση και συμμετοχή 
της Λαϊκής συσπείρωσης σε αντίστοιχη συγκέντρω-
ση, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνονται καν αυτό που 
συμβαίνει, και για το οποίο θα τους εγκαλέσει αύριο η 
ίδια η κοινωνία. Η αντιπολίτευση έχει τεράστια ευθύνη 
να ασκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκο-
ντα της, χωρίς όμως να ωθεί στη δημιουργία υγειο-
νομικών βομβών που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή 
πολιτών. Οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστά-
σεων, και όχι να βγαίνει με το παραμικρό στον δρόμο 
και να κυνηγάει εχθρούς, προωθώντας συγκεκριμένη 
κομματική ατζέντα της κεντρικής πολιτικής σκηνής 

και ομοιάζοντας περισσότερο με συνδικάτο αναχρο-
νιστών παρά με υπεύθυνη δημοτική παράταξη (…)».

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ 

Στις 11/3/21 η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου 
δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση για το θέμα:

«Να ξεκινήσουν αμέσως έλεγχοι με rapid-test 
στις πύλες εισόδου του νησιού

Με αφορμή τα κρούσματα covid-19 που ανακοι-
νώνονται τις τελευταίες μέρες για το νησί μας από 
τον ΕΟΔΥ και με δεδο-
μένη την κυβερνητική 
ανεπάρκεια θωράκισης 
των νησιών μας από 
την πανδημία, καλούμε 
τους κατοίκους της Πά-
ρου και της Αντιπάρου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

Κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει όλους 
μας είναι η έλλειψη συστηματικού ελέγχου στο λιμά-
νι του Πειραιά και ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο Ελ. Βε-
νιζέλος με rapid-test καθώς επίσης και στις πύλες 
εισόδου του νησιού, αφού τα όποια κρούσματα όπως 
αποδεικνύεται είναι εισαγόμενα. 

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, τον Έπαρχο και την Δ.Ε. 
του Κέντρου Υγείας να πάρουν ουσιαστικές πρωτο-
βουλίες και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ να ξεκινή-
σουν αμέσως ελέγχους σε όσους έρχονται στο νησί 
και οσάκις εντοπίζονται περιστατικά covid-19 να 
εφαρμόζεται αυστηρά η προβλεπόμενη καραντίνα».

Ακόμα, η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων σε ανακοίνωσή 
της αναφέρει μεταξύ άλλων:

«[…] Έλεγχοι ελάχιστοι για την εφαρμογή 
τους, καμία μέριμνα για τις πύλες εισόδου, με 
αποτέλεσμα νησιά, όπως η Πάρος, να «κοκκι-
νίσουν» και να κλείσουν ξαφνικά, χωρίς καμία 
προηγούμενη ενημέρωση των αρχών, με κατα-
στροφικές συνέπειες για την οικονομία του νησιού και 
καμία ουσιαστική ενίσχυση των επαγγελματιών μετά. 
Σπασμωδικές κινήσεις χωρίς πλάνο, δοκιμές επί δοκι-
μών, ενώ είχαν τη δυνατότητα σχεδιασμού (…).

Η αναβάθμιση από Κέντρα Υγείας σε Νοσο-
κομεία στα μεγάλα τουριστικά νησιά, Πάρος και 
Μύκονος, είναι απολύτως απαραίτητη. Αποτελεί συ-
γκριτικό πλεονέκτημα για τους εν δυνάμει επισκέπτες 
όταν ο προορισμός που επιλέγουν είναι άρτιος σε θέ-
ματα αντιμετώπισης θεμάτων υγείας (…)».

Ανακοίνωση επιμελητηρίου Κυκλάδων

Το επιμελητήριο Κυκλάδων σε ανακοίνωσή του 
προς το υπουργείο Υγείας, για το θέμα μεταξύ άλλων 
σημειώνει:

«[…] Η επικοινωνία και οι μετακινήσεις των επισκε-
πτών αλλά και των επαγγελματιών μεταξύ νησιών 
είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά και σε μεγάλη 
κλίμακα κατά τη θερινή περίοδο, συνεπώς -αναφερό-
μενοι ειδικά στις Κυκλάδες- το πλάνο των εμβολια-
σμών για να είναι αποτελεσματικό και κατά το μέγιστο 
δυνατό βαθμό πλήρες, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

I. Το μόνιμο πληθυσμό που επιθυμεί να εμβολιασθεί 
και 

II. Τους εργαζόμενους μόνιμα ή εποχικά όχι μόνο 
των νησιών που ο πληθυσμός δεν ξεπερνά τους 
15.000 κατοίκους, αλλά κατά παρέκκλιση, και 
των νησιών Σύρου, Νάξου και Πάρου (που ο 
πληθυσμός του ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους) 
καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν 
πολλές οδοί αλληλεπίδρασης κατά τη θερινή 
περίοδο(…)».

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Είναι 
«αθώοι» οι 
αναγνώστες; 

Στην Ελλάδα είναι γνωστό πώς πάντα «φταίει ο 
άλλος!». Φταίει ο δίπλα για τα σκουπίδια, φταίει ο 
απέναντι για το παρκάρισμα στον δρόμο, φταίει ο 
άλφα, ο βήτα και ποτέ εμείς! Εμείς τα πράττουμε 
όλα ορθά. 

Είμαι εκ των τελευταίων που θα υπερασπιστούν 
το δημοσιογραφικό επάγγελμα και αυτό διότι η 
λαμογιά του κλάδου μου έχει αρχίσει να ξεπερ-
νά και την Νο1 λαμογιά στον κόσμο, που είναι ο 
αυτοδιοικητικός κλάδος, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Από την άλλη, γνωρίζω πολύ καλά ότι η δημο-
σιογραφία δεν έχει δημιουργηθεί για να κάνει δη-
μόσιες σχέσεις, αλλά για να εξυπηρετεί τον πολίτη 
και να είναι αυτή που μαλώνει με κάθε εξουσία. 
Κάθε άλλη επεξήγηση για τη δημοσιογραφία είναι 
ύποπτη! Δημοσιογράφος που ακούει καλό λόγο, 
πέραν αυτόν της μητέρας του, κάτι δεν κάνει 
καλά… Όλα τα παραπάνω τα γράφω για να υπο-
στηρίξω ότι δεν έχω καμία συντεχνιακή διάθεση 
για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ούτε είμαι 
«υπνωτισμένος» από την αναγνωρισιμότητα που 
έχει αυτός, ειδικά στην επαρχία. Ένας εργαζόμε-
νος είναι, που σχεδόν πάντα δουλεύει κάτω από 
δύσκολες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που το 
90% των δημοσιογράφων στον κόσμο βρίσκονται 
πολιτικά και συναισθηματικά απέναντι από κάθε 
εξουσία. 

Προ ημερών έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ στην προ-
σωπική μου ηλεκτρονική σελίδα (fileleleutheros.
net), σχετικά με τον αργό ρυθμό των εμβολιασμών 
στην Πάρο και συμπλήρωσα ότι είναι απαγορευτι-
κή η φημολογία του «ανοίγματος» του τουρισμού 
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έγραψα δε, ότι το 
περσινό ανεξέλεγκτο «άνοιγμα» του τουρισμού, 
έφερε ό,τι έφερε στη συνέχεια στο νησί με το 
«κοκκίνισμα» του πάνω στην καλύτερη εισπρακτι-
κά περίοδο του Αυγούστου. Την είδηση με τον σχο-
λιασμό την «ανέβασα» στη συνέχεια και σε σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως παρόμοια κείμε-
να –που ασκούν κριτική σε κάθε εξουσία- έχουν 
μεγάλη επισκεψιμότητα για την ηλεκτρονική μου 
σελίδα (το κείμενο που αναφέρω έκανε τον γύρο 
της Πάρου, μπήκε σε κάθε σπίτι και είχε περίπου 
2500 αναγνώσεις την πρώτη ημέρα).

«Μπαίνοντας» στη συνέχεια στη σελίδα κοινωνι-
κής δικτύωσης για να ανεβάσω μία άλλη είδηση, 
είδα με έκπληξη ένα απρεπές σχόλιο, που ούτε 
λίγο ούτε πολύ μου έλεγε ότι γράφω ψέματα, ότι 
«καταστρέφω» τον τουρισμό της Πάρου κλπ. Προ-
σπάθησα να καταλάβω τι έγινε και γιατί αυτή η 
απρεπής «επίθεση». Απ’ ότι έμαθα ο χρήστης (κυ-
ρία είναι), έχει θερινή επιχείρηση και το μόνο που 
την ενδιαφέρει είναι να είναι ανοιχτή αυτή και να 
δουλεύει (λες και όλοι οι υπόλοιποι δε θέλουν να 
δουλέψουν…). 

Με λίγα λόγια «να δουλέψω εγώ και όλοι οι 
υπόλοιποι να πάτε να πνιγείτε με τον κορωνοϊό». 
Μάλιστα, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε.

Απόψεις - Ειδήσεις

Ποιος 
νοιάζεται;

Ποιος νοιάζεται αν η μεσαία τάξη αναστενά-
ζει, τα λουκέτα αυξάνονται, η ανεργία καλπάζει, 
η ποιότητα ζωής των πολιτών συνεχώς υποβαθ-
μίζεται;

Ποιος νοιάζεται αν οι εισπρακτικές εταιρίες 
«πληγώνουν» την αξιοπρέπεια χιλιάδων πολιτών, 
μέχρι χθες, σοβαρών και αξιόπιστων, με τα συνεχή 
και εξευτελιστικά τηλεφωνήματά τους; Λογοδο-
τούν όταν εξουθενώνουν καθημερινά τον πολίτη;

Ποιος νοιάζεται, αν η κυβέρνηση θέλει να 
επεκτείνει την παρουσία της σε 2 + 4 χρόνια, προ-
χωρώντας σε πρόωρες εκλογές, βλέποντας ότι 
κερδίζει δημοσκοπικά μέχρι στιγμής;

Ποιος νοιάζεται αν οι πολυεθνικές επιχειρή-
σεις θα «καταπιούν», θα εξαφανίσουν κάθε μι-
κρομεσαία ελληνική βιοτεχνία και ο «θάνατος του 
εμποράκου» θα είναι μια σκληρή ταξικά πολιτική 
των εχόντων της εξουσία;

Ποιος νοιάζεται, αν εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι στενάζουν κάτω από συνεχείς μειώσεις των 
απολαβών τους και από τις πιέσεις των φορολο-
γικών βαρών;

Ποιος νοιάζεται, για το ποιος από τους δύο 
μονομάχους της κάλπης, θα κερδίσει τελικά το κέ-
ντρο και τον λεγόμενο μεσαίο χώρο, με απώτε-
ρο στόχο να βάλει στο χέρι του τα προνόμια που 
απλόχερα προσφέρει η κυβερνητική εξουσία;

Ποιος νοιάζεται, αν διασταυρώνουν τα ξίφη 
τους, οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή, κομπορρη-
μονούν για τις ρητορικές επιδόσεις τους, ανταλ-
λάσσοντας «γαλλικά» και ειρωνικές φιλοφρονή-
σεις, ενώ η ανασφάλεια των πολιτών για επιβίωση 
χτυπάει κόκκινο;

Ποιος νοιάζεται αν πάψαμε πλέον να γελάμε 
και στο πρόσωπο μας βασιλεύει η κατήφεια, η θλί-
ψη, η απελπισία, η αγωνία και η ταπείνωση;

Ποιος νοιάζεται αν η θέρμανση λείπει από τα 
περισσότερα σπίτια λόγω αδυναμίας των ενοίκων 
να ανταποκριθούν στη δαπάνη; Ευτυχώς που υπάρ-
χουν και οι φιλεύσπλαχνοι δήμαρχοι που ανοίγουν 
θερμαινόμενες αίθουσες για να μην «παγώσει» ο 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός των αστέγων.

Ποιος νοιάζεται για τους χιλιάδες άνεργους, 
που ζουν με επιδόματα πρόνοιας και που θέση ερ-
γασίας δε θα ξαναδούν λόγω των τεχνολογικών 
απαιτήσεων των νέων επαγγελματιών; Σκοτώνουν 
τα άλογα όταν γεράσουν. Ψυχολογικά τις περισσό-
τερες φορές.

Ποιος νοιάζεται για τις αγωνίες, τα άγχη, τον 
εφιάλτη που βιώνουν χιλιάδες νέοι, που βλέπουν 
ότι τα πτυχία τους, που με τόσο κόπο τα απόχτη-
σαν, δεν είναι συνδεδεμένα με την λεγόμενη αγορά 
εργασίας; Η ανεργία των νέων καλπάζει.

Με τα σημερινά δεδομένα δε φαίνεται να νοιάζε-
ται σοβαρά κανείς, για όλα αυτά και πολλά ακόμη. 

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Η Ελλάδα-
στόχος... λόγω 
του πολέμου 
κατά της Συρίας 

Του Δημήτρη Πατέλη 
Ακριβώς πριν από 10 χρόνια, τον Μάρτιο του 2011, 

με την διαβόητη «αραβική άνοιξη», ξέσπασε ο πόλεμος 
στη Συρία. «Τι μας νοιάζει εμάς; Είναι μακριά!» θα αντι-
τείνει ο «φιλήσυχος» συμπολίτης. Πόσο μακριά είναι τα 
100 χιλιόμετρα απ’ την Κύπρο; Οι χιλιάδες ξεσπιτωμέ-
νοι πρόσφυγες; Οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές 
βάσεις στην Ελλάδα από τις οποίες εφορμούν οι «σύμ-
μαχοι» για τις εκεί επιχειρήσεις τους; Οι Έλληνες στρα-
τιωτικοί που συμμετέχουν επιχειρησιακά σε όλα αυτά; 

Και όμως, χαρμόσυνος πυρετός επικρατούσε τότε: οι 
φονιάδες του ισλαμοφασιστικού «Ισλαμικού κράτους», 
που εξέθρεψαν, εξόπλισαν, εκπαίδευσαν και χρηματο-
δοτούν αφειδώς ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ, βαφτίστηκαν «μαχη-
τές της ελευθερίας» και αξιοποιήθηκαν για την εξό-
ντωση του «αιμοσταγούς δικτάτορα Άσαντ» και την 
αλλαγή καθεστώτος μιας κυρίαρχης χώρας, η 
ηγεσία της οποίας δεν ήταν τόσο υπάκουη όσο 
θα ήθελαν οι ιθύνοντες του Ευρωατλαντικού 
άξονα. Η πρεσβεία της Συρίας στην Αθήνα παραμένει 
έκτοτε κλειστή (πράξη πολέμου), ενώ η Ελλάδα στηρί-
ζει τις κυρώσεις της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. κατά του λαού 
και της χώρας. Οι κυβερνήσεις -με τη δική μας 
αδιαφορία-ανοχή- έχουν σύρει την χώρα στην 
εισβολή και κατοχή αυτής της χώρας, πολιτικά, 
διπλωματικά και στρατιωτικά-επιχειρησιακά 
(ως μέλος ΕΕ-ΝΑΤΟ και ως στρατηγικό σύμ-
μαχο του Ισραήλ), γεγονός που μας καθιστά 
στόχο σε απαντητικά πλήγματα. 

 Οι νεκροί εκεί ανέρχονται σε 600.000, οι 
πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι σε 12.090.000. 
Οι υποδομές, και οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν καταστρα-
φεί. Εκεί επιχειρούν επισήμως ένοπλες δυνά-
μεις από Ρωσία και Ιράν (προσκεκλημένες από 
τις επίσημες αρχές) και ως εισβολείς: ΗΠΑ, 
Η.Β., Τουρκία, και άλλες 80 χώρες! Πόσο «τοπι-
κή» είναι αυτή η σύρραξη; 

Ο Ευρωατλαντικός άξονας βαθμηδόν εκτο-
πίζεται από τις αναδυόμενες δυνάμεις και τον 
πόλο που αυτές σχηματίζουν με επικεφαλής 
την Λ.Δ. Κίνας, γεγονός που τον καθιστά άκρως 
επιθετικό. Η αναδιανομή ισχύος και επικράτειας εκ-
φράζεται με γεωπολιτικές αξιώσεις και διεκδικήσεις. 
Εξ ου τα πλήγματα στα «τόξα» που διατρέχουν την 
Ευρασία και η σπουδή για πολεμική περικύκλωση των 
βασικών δυνάμεων του άλλου πόλου (πρωτίστως Ρω-
σίας-Κίνας). Αφγανιστάν, Ιράκ, Γιουγκοσλαβία, Σομαλία, 
Οσετία, Γεωργία, «αραβικές ανοίξεις», Λιβύη, Συρία, 
Υεμένη, Ουκρανία κ.λπ. είναι σταθμοί και κρίκοι 
στην κλιμάκωση του εν εξελίξει Γ› Παγκόσμιου 
Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Το ένοπλο πραξικόπη-
μα (21-22.2.2014), που διοργανώθηκε με μεθοδικό 
τρόπο με την πλήρη κάλυψη Ευρωατλαντικού άξονα 
της χούντας του Κιέβου, όπως και η ο πόλεμος στο Να-
γκόρνο-Καραμπάχ του Καυκάσου, σηματοδότησε σα-
φώς τη μετάθεση του πεδίου μάχης του εν εξελίξει πο-
λέμου εκ νέου στην Ευρώπη και στην καρδιά του τέως 
σοβιετικού χώρου. Όλα αυτά συνιστούν επιθετικές 
πολεμικές πράξεις και προληπτικά πλήγματα 
κατά όσων αμφισβητούν τη μονοκρατορία του 
Ευρωατλαντικού άξονα και των επικείμενων 
απελευθερωτικών-επαναστατικών κινημάτων. 

Η πανδημία του Covid-19, ως εκδοχή αναγκαίας για 
την δομική κρίση καταστροφής/απαξίωσης κεφαλαίων 
και ανθρώπων, μόνο προσωρινή ανάσχεση στην πλήρη 
κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να επιφέρει. Ο φονι-
κός μηχανισμός έχει δρομολογηθεί σταθερά...
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Στο υπουργικό συμβούλιο στις 24/2/21 παρουσιά-
στηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, το νέο σχέδιο 
νόμου για τα ζώα συντροφιάς με τίτλο: «Πρόγραμμα 
Άργος».

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση των συν-
θηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και η προστασία 
των αδέσποτων, με τη συνεργασία κράτους, τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώ-
σεων σ’ ένα πλαίσιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες 
συνθήκες και δυνατότητες. 

Οι 10 άξονες γύρω από τους οποίους αρθρώνεται 
το νομοσχέδιο αυτό είναι:

- Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»
- Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντρο-

φιάς»
- Ηλεκτρονικό βιβλιάριο και ψηφιακό ιατρικό ιστο-

ρικό του ζώου
- Αναπαραγωγή με κανόνες
- Διεύρυνση της έννοιας της κακοποίησης ζώου
- Πρόγραμμα «Άργος»- πόροι και υποχρεώσεις δή-

μων
- Στήριξη και κίνητρα στους ιδιοκτήτες ζώων συ-

ντροφιάς
- Πλαίσιο Εποπτείας: Ειδική επιτροπή παρακολούθη-

σης και δείκτες απόδοσης στο υπουργείο Εσωτερικών
- Εκπαίδευση και ενημέρωση
- Εθνική γραμμή καταγγελιών.
1. Οι «πέντε ελευθερίες των ζώων», που είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένες και περιλαμβάνονται ρητά 
στο νομοσχέδιο είναι:

• Ελευθερία από την πείνα και δίψα με πρόσβαση σε 
τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποσότητα και ποιότητα,

• Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνη-
ση με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και 
ανάπαυσης που προστατεύει από αντίξοες καιρικές 
συνθήκες,

• Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια με 
κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, 

• Ελευθερία από φόβο και αγωνία με τη κατάλληλη 
συμπεριφορά και μεταχείριση,

• Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς 
με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποί-
ησης.

2. Εθνικό Μητρώο ζώων συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
• Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία
• Μητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων
• Μητρώο καταφυγίων
• Μητρώο επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτρο-

φέων
• Πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς
• Μητρώο εθελοντικής αιμοδοσίας ζώων συντρο-

φιάς.
3. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο και ψηφιακό ιατρι-

κό ιστορικό του ζώου
Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο 

υγείας μέσω του ΕΜΖΣ. Το ιατρικό ιστορικό των ζώων 
θα είναι προσβάσιμο ψηφιακά για τους ιδιοκτήτες και 
κτηνιάτρους 24/7 για οποιαδήποτε περίσταση. Περι-
λαμβάνει στοιχεία υγείας, ταυτότητας και αναπαρα-
γωγής του ζώου, καθώς και στοιχεία του ιδιοκτήτη / 
εκτροφέα /αναδόχου.

4. Αναπαραγωγή με κανόνες
Κανόνας η υποχρεωτική στείρωση. Εξαιρέσεις μόνο 

με ιατρική γνωμάτευση. Το μέτρο θα επανεξετασθεί σε 
ορίζοντα 5ετίας.

- Άδεια σε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου για μία αναπα-
ραγωγή σε όλη τη ζωή του ζώου, συνοδευόμενη από 
δήλωση υποψηφίων αναδόχων για τα νεογέννητα.

- Άδεια σε ερασιτέχνες εκτροφείς για αναπαραγωγή 
με όρια και προϋποθέσεις.

- Ανώτατος αριθμός γεννών ανά ζώο σε όλη του τη 
ζωή.

- Απαγόρευση πώλησης σκύλων και γατών από 
petshop.

- Απαγόρευση αγγελιών για ζευγάρωμα.
- Πώληση-διάθεση ζώων συντροφιάς μόνο από 

εγκεκριμένους επαγγελματίες ή αδειοδοτημένους 
εκτροφείς και ιδιοκτήτες.

Υιοθεσία ζώων και traces
Οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συ-

νεργασίας με καταχωρημένα στο μητρώο φιλοζωικά 
σωματεία και οργανώσεις. Στις συμφωνίες μπορεί να 
ορίζεται ότι τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία 
και οργανώσεις δύνανται να εκπροσωπούν τον δήμο 
για την έκδοση των απαιτούμενων για την υιοθεσία 
ζώων εγγράφων. Η υιοθεσία αδέσποτων ζώων από 
φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις του εξωτερικού 
προβλέπεται ρητά, εφόσον αυτά λειτουργούν νόμιμα κι 
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο. Απαγορεύεται η κα-
ταβολή αντίτιμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, 
εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης, σίτισης και 
ιατρικής φροντίδας των ζώων.

5. Διεύρυνση του ορισμού της κακοποίησης 
ζώου και αυστηροποίηση προστίμων

Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περι-
λαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης:

• Εγκατάλειψη, πυροβολισμός, εκούσιος τραυματι-
σμός, φόλες (δηλητηρίαση).

• Αυστηροποιούνται ποινικές κυρώσεις για σοβαρής 
απαξίας πράξεις και κακοποίησης. 

• Εισάγονται διοικητικά πρόστιμα για τις νέες παρα-
βάσεις: ενδεικτικά για αναπαραγωγή ενός ζώου >6 
φορές επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

• Αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σο-
βαρές διοικητικές παραβάσεις: ενδεικτικά υπερτριπλα-
σιάζεται το πρόστιμο για δημοσίευση αγγελίας χωρίς 
αναφορά του αριθμού σήμανσης και της νέας άδειας 
αναπαραγωγής.

• Θεσπίζεται ηλεκτρονικό μητρώο παραβατών στην 
εισαγγελία Αθηνών, όπου καταγράφονται όσοι έχουν 
ποινική καταδίκη για κακοποίηση ζώων. Το μητρώο 
ενημερώνεται με μέριμνα και των κατά τόπο εισαγγε-
λέων και διαλειτουργεί με το εθνικό μητρώο ζώων συ-
ντροφιάς. Η εγγραφή παραβάτη στο μητρώο εμποδίζει 
την καταχώρισή του ως ιδιοκτήτη ζώου στο ΕΜΖΣ. Σε 
περίπτωση αθώωσης, η εγγραφή διαγράφεται χωρίς 
ίχνη.

6. Πρόγραμμα «Άργος», πόροι και υποχρεώ-
σεις δήμων

Κάθε δήμος υποχρεούται, μόνος ή σε συνεργασία 
με άλλους ή μέσω συνδέσμων ή σε συνεργασία με 
ιδιώτες, να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων που περιλαμβάνει: 

- Περισυλλογή, με εκπαιδευμένα συνεργεία και 
κατάλληλο εξοπλισμό.

- Σήμανση και ηλεκτρονική καταγραφή.
- Στείρωση και περίθαλψη, με τη διασφάλιση των 

απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών.
- Φιλοξενία, με την ίδρυση και λειτουργία καταφυ-

γίων, με νέους κανόνες διαφάνειας και προσβασιμότη-
τας από όλους.

- Υιοθεσία, μέσω της πανελλήνιας πλατφόρμας, σε 
συνεργασία με τις φιλοζωικές.

- Αποτέφρωση, μέσω της λειτουργίας αποτεφρω-
τηρίων.

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος διαχεί-
ρισης αδέσποτων, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι 
και οι απαραίτητες διαδικασίες. Ειδικό χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα «Άργος» με πόρους και από τα προ-
γράμματα του ν.4509/2017. Δυνατότητα προγραμ-
ματικών συμβάσεων με αναπτυξιακούς οργανισμούς 
και συμβάσεις μέσω του ν.4412/2016 καθώς και του 

ν.2527/1997 για μίσθωση έργου.
Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη εξασφαλισθεί 43 εκ. ευρώ, 

μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», για κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με τον 
προϋπολογισμό των ενταγμένων προτάσεων να αγγί-
ζει το 70% του π/υ της πρόσκλησης. Επόμενες άμεσες 
δράσεις: α) Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού και 
οχημάτων, κατάλληλων για την υλοποίηση του προ-
γράμματος διαχείρισης αδέσποτων (800 οχήματα 
εξυπηρέτησης του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα) 
και β) χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση ενός 
εκατομμυρίου στειρώσεων αδέσποτων ζώων.

7. Στήριξη και κίνητρα στους ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς

• Θέσπιση κινήτρων από τους δήμους προκειμένου 
οι ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοι-
κίδιά τους.

• Voucher για σήμανση, καταγραφή και στείρωση.
• Μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμε-

λείς ιδιοκτήτες.
• Αντίστοιχα κίνητρα μπορούν να ενθαρρύνουν την 

διάδοση του θεσμού της υιοθεσίας.

8. Νέο πλαίσιο εποπτείας
Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα συνεκτικό και αντι-

προσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας για τους δήμους:
• Ειδική επιτροπή παρακολούθησης με τη συμ-

μετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του συνηγόρου του 
Πολίτη και των φιλοζωικών οργανώσεων,

• Ορισμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης (ΚPIs) 
από τη διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΥΠΕΣ και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
από κάθε δήμο,

• Παρακράτηση Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων (ΚΑΠ) έως και 6 μήνες σε ετήσια βάση, με από-
φαση ΥΠΕΣ, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής.

9. Εκπαίδευση και ενημέρωση για την προ-
στασία των ζώων συντροφιάς

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από ΕΚΔΔΑ για τους 
δημοτικούς υπαλλήλους που περισυλλέγουν αδέσπο-
τα ζώα.

- Εκπαίδευση αξιωματικών και λιμενοφυλά-
κων για θέματα κακοποίησης ζώων.

- Συνεργασία ΥΠΕΣ, ΥπΑΑΤ και υπ. Παιδείας, 
για τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε τοπικές 
και εκπαιδευτικές κοινότητες.

10. Εθνική γραμμή καταγγελιών
Αναπτύσσεται ψηφιακή εφαρμογή, καθώς και 

5ψήφιος αριθμός καταγγελιών για τη διευκόλυν-
ση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς 
και κάθε παράβασης του νομικού πλαισίου για 
την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Αργυρώ Ελευθεριάδου 
Πρόεδρος συλλόγου  

προστασίας ζώων Πάρου-PAWS

Υ.Γ.: Τo κείμενο βασίστηκε στις ανακοινώσεις του 
ΥΠΕΣ της 24ης/2/2021

Σχέδιο Νόμου για την ευζωία 
των ζώων συντροφιάς
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Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 4ο)

Γεννηθέντες του 1848 στις Λεύκες: Καντιώτης 
Στυλιανός του Αντωνίου, Καντιώτης Θεόδωρος του 
Νικόλαου, Ραγκούσης Ιωάννης του Αντωνίου, Χανιώ-
τη Δημήτριος του Νικόλαου, Χανιώτης Νικόλαος του 
Πέτρου.

Γεννηθέντες του 1849 στις Λεύκες: Αιγινήτης 
Γεώργιος του Παναγιώτη, Δρακάκης Γεώργιος του Νι-
κόλαου, Καστανιάς Γεώργιος του Θωμά, Καπούτσος 
Νικόλαος του Μάρκου, Μοστράτος Κωνσταντίνος του 
Μάρκου, Πολάλης Ιωάννης του Δημήτριου (γεν. στην 
Αντίπαρο. Το επίθετο δεν υπάρχει σήμερα στις Λεύ-
κες), Παντελαίος Νικόλαος του Δημήτριου, Ρούσσος 
Κωνσταντίνος του Δημήτριου, Ρούσσος Γεώργιος του 
Νικόλαου, Ρούσσος Ζαχαρίας του Γεωργίου, Ρούσσος 
Ζαχαρίας του Ιωάννη, Ρούσσος Δημήτριος του Γεωρ-
γίου, Σκιαδάς Μιχαήλ του Γεωργίου, Σκανδάλης Κων-
σταντίνος του Ευσταθίου, Χανιώτης Μαρίνος του Θε-
οδώρου, Χανιώτης Λεωνίδας του Γεωργίου, Χανιώτης 
Χριστόδουλος του Ιωάννη, Χριστόφορος Εμμανουήλ 
του Χρήστου.

Γεννηθέντες του 1850 στις Λεύκες: Γαϊτάνος 
Γεώργιος του Λαμπρινού, Δρακάκης Γεώργιος του Δη-
μήτριου, Καπούτσος Νικόλαος του Ιωάννη, Ραγκούσης 
Εμμανουήλ του Ιωάννη, Στέλλας Εμμανουήλ του Φι-
λόθεου, Σκιαδάς Νικόλαος του Αντωνίου, Χανιώτης 
Ιωάννης του Περούλη.

Γεννηθέντες του 1851 στις Λεύκες: Δρακάκης 
Εμμανουήλ του Ιωάννη, Ζουμής Νικόλαος του Γεωρ-
γίου, Ζουμής Χρουσής του Λεονάρδου, Καλόπλαστος 
Αλέξανδρος του Ιωάννη (το επίθετο δεν υπάρχει σή-
μερα στις Λεύκες), Παντελαίος Ιωάννης του Μοσχονά, 
Παντελαίος Ιάκωβος του Ιωάννη, Παντελαίος Γεώρ-
γιος του Πέτρου, Ραγκούσης Γεώργιος του Αντωνίου, 
Ραγκούσης Αντώνιος του Γεωργίου, Ρούσσος Αναστά-
σιος του Νικόλαου, Ρούσσος Κωνσταντίνος του Γεωρ-
γίου, Σκιαδάς Χριστόδουλος του Αβραάμ, Σκανδάλης 
Γεώργιος του Δημητρίου, Χανιώτης Εμμανουήλ του 
Νικόλαου, Χανιώτης Περούλης του Νικόλαου.

Γεννηθέντες του 1852 στις Λεύκες: Αρκάς Πέ-
τρος του Κωνσταντίνου, Αλιπράντης Ιωάννης του Δη-

μητρίου, Γεμελιάρης Νικόλας του Ιωάννη, Λουκής Ιω-
άννης του Χρουσή, Παντελαίος Ιωάννης του Νικόλαου, 
Παντελαίος Αντώνιος του Ιωάννη, Παντελαίος Μιχαήλ 
του Μάνου, Χανιώτης Ιωάννης του Μιχαήλ.

Γεννηθέντες του 1853 στις Λεύκες: Αιγινήτης 
Δημήτριος του Παναγιώτη, Γκίκας Μάρκος του Νι-
κόλαου, Δεσίλας Γεώργιος του Μιχαήλ, Καπούτσος 
Μαυρουδής του Ιωάννη, Καστανιάς Ιωάννης του 
Νικόλαου (Ήταν παππούς μου. Απεβίωσε το 1934), 
Λουκής Αντώνιος του Γεωργίου, Μοστράτος Ιωάννης 
του Κωνσταντίνου, Παντελαίος Αντώνιος του Πέτρου, 
Ραγκούσης Νικόλαος του Αντωνίου, Ρούσσος Φρα-
γκίσκος του Ιωάννη, Ρούσσος Νικόλαος του Ιωάννη, 
Χανιώτης Γεώργιος του Νικόλαου

Γεννηθέντες του 1854 στις Λεύκες: Αγγελάκης 
Ιωάννης του Νικόλαου, Γεμελιάρης Γεώργιος του Πα-
ρασκευά, Δρακάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Κρητικός 
Δομένεγος του Περούλη, Κυδωνιεύς Νικόλαος του Γε-
ωργίου, Καστανιάς Δημήτριος του Θωμά, Κρητικός Εμ-
μανουήλ του Σάββα, Ξενάκης Μάρκος του Σταματίου, 
Ραγκούσης Μιχαήλ του Νικόλαου, Ραγκούσης Εμμα-
νουήλ του Γεωργίου, Ραγκούσης Μιχαήλ του Ιωάννη, 
Σκορδίλης Νικόλαος του Αγγελή, Χανιώτης Γεώργιος 
του Νικήτα, Χανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου.

Γεννηθέντες του 1855 στις Λεύκες: Αιγινήτης 
Ιωάννης του Μιχαήλ, Αιγινήτης Νικόλαος του Δημητρί-
ου, Αρκάς Δημήτριος του Γεωργίου, Γκίκας Στέφανος 
του Νικόλαου, Κόττης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, 
Πανόριος Δημήτριος του Νικόλαου, Παντελαίος Γεώρ-
γιος του Στέφανου, Παντελαίος Κωνσταντίνος του Θε-
οδώρου, Παντελαίος Δημήτριος του Πέτρου, Ρούσσος 
Αντώνιος του Ιωάννη, Ραγκούσης Μιχαήλ του Ιωάννη, 
Σκιαδάς Ιωάννης του Γεωργίου, Χανιώτης Κωνσταντί-
νος του Αντωνίου, Χριστόφορος Δημήτριος του Χρή-
στου.

Γεννηθέντες του 1856 στις Λεύκες: Καντιώτης 
Κωνσταντίνος του Νικόλαου, Κονταράτος Μοσχονάς 
του Γεωργίου, Μοστράτος Αλέξανδρος του Μάρκου, 
Ραγκούσης Ιωάννης του Νικόλαου, Ραγκούσης Στέ-
φανος του Ιωάννη, Ραγκούσης Δημοσθένης του Στυ-
λιανού, Ρούσσος Νικόλαος του Ιωάννη, Σπανόπουλος 
Εμμανουήλ του Ιωάννη (Το επώνυμο δεν υπάρχει σή-
μερα στις Λεύκες), Χανιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, 
Χανιώτης Μιλτιάδης του Γεωργίου (γεν. στην Αθήνα)

(Συνεχίζεται)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 16-03-21

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 6 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. - 
11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, δημόσιος 5ος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι-
σμένες προσφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους, για την εκμίσθωση χώρου προς 
άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. 

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

Ο Αερολιμενάρχης
κ.α.α

Ιωάννης Πιτσινέλης

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

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.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται χώρος για 
επαγγελµατική χρήση, ισόγειο και 
όροφος, µπροστά στη θάλασσα, 
πρώην «Ροµάντικα». Τηλ. 6872 088 
190, 6931 541 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

Το κατάστηµα VILLART στη Νάουσα 
αναζητά για πλήρη απασχόληση: α) 

ΠΩΛΗΤΗ. Aπαραίτητη η καλή γνώση 
αγγλικών και η δυνατότητα χρήσης 
Η/Υ. β) ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ-ΓΑΖΩΤΡΙΑ 
µε προϋπηρεσία σε ραφή ειδών 
οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6934665416 
και αποστολή βιογραφικού στο cv@
villart.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Minois Village Boutique 
Suite&Spa, ξενοδοχείο 5* στον 
Παράσπορο, για την περίοδο 
15/04 – 15/10. Α) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε 
προϋπηρεσία, 8ωρη εργασία. Μισθός 
ανάλογος των προσόντων και της 
προϋπηρεσίας. Για πληροφορίες κα-
λέστε στο 695 9993074 και Β) Για το 
POOL BAR βοηθό (άντρα ή γυναίκα). 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών 
(επιθυµητά Γαλλικά και άλλες ξένες 
γλώσσες), προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr

∆ΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ή ΠΟΛ.ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται 
για να ενισχύσει την οµάδα µας 
που ασχολείται µε την εµπορία και 
εφαρµογή κουφωµάτων ιδιαίτερου 
design και υψηλής τεχνολογίας. Τα 
καθήκοντα της/του είναι: επιµέτρηση/
αποτύπωση/έλεγχος των ανοιγµάτων 
στην οικοδοµή, επεξεργασία του 
πίνακα κουφωµάτων, διαβούλευση 
µε τους πελάτες και προµηθευτές 
µας για τον τελικό σχεδιασµό τους, 
βοήθεια στον κατασκευαστή για την 
τελική διαµόρφωση των ανοιγµάτων, 
έγκριση των σχεδίων παραγωγής και 
επιτήρηση της εφαρµογής των κου-
φωµάτων. Άριστη γνώση AUTOCAD, 
MSOFFICE και Αγγλικών όπως και 
δίπλωµα ΙΧ είναι αυτονόητα. Γνώσεις 
Ιταλικών, Γερµανικών και εφαρµογών 
3D θα ληφθούν υπόψη. Εργασία σε 
ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον µε 
ανταποδοτικές αµοιβές, δυνατότητες 
εκπαίδευσης και εξέλιξης. Αναλυτικό 
βιογραφικό στο info@bausystems.gr

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προ-
ϋπηρεσία ζητείται από κοµµωτήριο 
στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 
εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 
στο χτένισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 24827 και ώρες καταστηµά-
των. 

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€
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Σάββατο και 
Κυριακή στο 
χωριό

Συνειδητά δεν έγραψα την σύνθετη λέξη «Σαββατο-
κύριακο» και αυτό γιατί στη Νάουσα δεν υπήρχε αυτός 
ο όρος. Το Σάββατο ήταν για όλους η τελευταία ημέρα 
της εβδομάδας, ενώ η πρώτη μέρα, (Μία) η Κυριακή, 
ήταν σε «άλλη» θέση από τις υπόλοιπες- ήταν μία μι-
κρή Λαμπρή! 

Το Σάββατο υπήρχε μια διαφορετική ατμόσφαιρα 
στο χωριό -λες και φυσούσε ένας άλλος αέρας- και 
διαπίστωνες ότι η μέρα αυτή ήταν αλλιώτικη. Από το 
πρωί γίνονταν όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές κα-
θαριότητες του σπιτιού. Αφού είχαν αεριστεί, έμπαιναν 
τα στρωσίδια και σιγά-σιγά τα λουλούδια και οι πρα-
σινάδες στα ανθοδοχεία. Μετά έκαναν τα «ψούνια» και 
τα απαραίτητα για το αυριανό τραπέζι.

Νωρίς το απόγευμα επικρατούσε μια ξεχωριστή ηρε-
μία και τρυφερότητα, και καθώς έμπαινα στο σπίτι της 
γιαγιάς μου πάνω στην Παναγία, διέκρινα αμέσως την 
ιδιαιτερότητα της ημέρας. Στη σάλα ήταν, για να φύγει 
η μυρωδιά της ναφθαλίνης, το μαύρο της φουστάνι 
σιδερωμένο και κρεμασμένο στην εξωτερική πλευρά 
της πόρτας της κέδρινης ντουλάπας, τα παπούτσια της 
καθαρά είχαν βρει μια θέση στο πλάι, και η «τσάνΤΤα» 
της, βγαλμένη από το μπαουλάκι, κρεμόταν στην πλάτη 
μιας ξύλινης καρέκλας (ήταν όλα έτοιμα για την αυρι-
ανή Λειτουργία). Στο τραπέζι στο κουζινάκι ήταν λου-
λούδια διαφόρων ειδών φερμένα από τον κυρ’ Σπύρο 
τον Ρούσσο και τη θειά την Ελένη, οι οποίοι κατέβαιναν 
από το απόγευμα στη Χώρα για τον εσπερινό. Έφερ-
ναν μαζί τους από το Υστέρνι και διάφορα καλούδια 
τα οποία μοίραζαν στους γειτόνους της Παναγίας 
-μποστανικά, φρέσκο τυρί, κάνα χορταρικό- χαμομή-

λι, φασκομηλιά και ό,τι άλλο ήταν της εποχής εκείνης. 
Ακόμη και σήμερα, μου έρχεται η μυρωδιά από τους 
κατιφέδες και τον πλατύφυλλο βασιλικό στις ανθοδέ-
σμες τους. 

Υπήρχε και στις γειτονιές μια ενεργητικότητα και μια 
λαχτάρα για την επομένη. Έβλεπες τις κυρίες, όπως 
η θεία η Μαρία, η Σκορπίνα, η Καβουρού και άλλες, 
έτοιμες με το σπίτι πεντακάθαρο και τα μαλλιά τους 
λουσμένα και με «ρόλεϋ». Άλλες λίγο πιο νέες, γυρνού-
σαν στα σπίτια τους, και από το χτένισμα καταλάβαινες 
ότι είχαν επισκεφτεί την Άννα, την κομμώτρια. Ήταν και 
μερικές γυναίκες που έμεναν στα παρακείμενα στενά 
που, σεμνά και δειλά, έλουζαν τα μαλλιά τους απέ-
ξω με κανάτα και τσανάκα, και καθώς περνούσα, το 
στραβό τους βλέμμα μαρτυρούσε ότι η παρουσία μου, 
αν και σε απόσταση, τους ενοχλούσε και επιτάχυνα το 
βήμα μου. 

Στην εκκλησιά επάνω έβλεπες μια λάτρα. Η θειά, η 
Ευτέρπη, πηγαινοερχόταν από τον ναό στο καμαράκι 
με κεριά, άνθη και ότι άλλο σήκωνε η μέρα. Ήταν και ο 
Μηνάς με τον Ζαχαριά που όλο κάτι πολεμούσαν… και 
σιγά-σιγά ανέβαινε και η θειά η Μαριώ η Τσουγλήδενα, 
για να «σπερνιάσει» με τον π. Κωνστάντιο. Τότε ήταν 
μια ενορία η Νάουσα, και περίμεναν όλοι να ακούσουν 
που θα χτυπούσε ο παπάς εσπερινό, πάνω η κάτω, 
στην Παναγία η στην Πεντάνουσα, και όπου χτυπούσε 
η καμπάνα εκεί θα γινόταν και η αυριανή λειτουργία. 

Η Κυριακή για το κάθε σπιτικό ήταν κάτι το ξεχωρι-
στό -ήταν «σκόλη»- και ο ρυθμός της ημέρας διαφο-
ρετικός. Πίστευαν, και πολύ σωστά, πως κάθε Κυριακή 
ήταν μια μικρή γιορτή, και φρόντιζαν από την παραμονή 
να είναι όλα γιορτινά. Από βραδύς λοιπόν, οι βεγγέρες 
ήταν πιο σύντομες, οι πόρτες έκλειναν ελαφρώς πιο 
νωρίς και τα καντήλια άναβαν πιο γρήγορα -επισκίαζε 
μία ιερότητα- και με όλα στην εντέλεια, έπεφταν οι 
νοικοκυράδες για έναν ευλογημένο ύπνο.

…και έτσι περνούσε το Σάββατο με διάφορες απα-
σχολήσεις και μια σχετική εγρήγορση για την μεγάλη 
μέρα που θα ξημέρωνε.

Ο πιο κοινός ήχος το πρωί της Κυριακής ήταν η κα-
μπάνα της εκκλησίας και η ψαλμωδία του Περιστέρη 
στα «τρανζίστορ». Υπήρχε μια αυξημένη κίνηση και 
πίσω από τον τοίχο στο Καβαλαρικό ήταν στη σειρά 
τα ζωντανά που έφερναν τον κόσμο από τις εξοχές. 
Όσο κρατούσε η εκκλησιά, τα μαγαζιά ήταν κλειστά και 
μετά, οι λίγοι που θα άνοιγαν, χαίρονταν όταν έβλεπαν 
τον κόσμο να κατευθύνεται από την εκκλησία προς τα 
κάτω… και με τα θυμιατά στα παράθυρα, μετά από το 
κριθαρένιο τους καφέ και παξιμάδι, έβαζαν μπροστά 
τα απαραίτητα για το μεσημεριανό. Το ντύσιμο ήταν 
Κυριακάτικο, το τραπεζομάντηλο το καλό και το φαγη-
τό πιο επίσημο με κρεατικά ψημένα στον φούρνο της 
γειτονιάς ή κάνα κοκκινιστό της κατσαρόλας… και περί-
μενε η κάθε μια να γυρίσει ο αφέντης από το καφενείο 
για να καθίσουν στο κυριακάτικο τους τραπέζι. Και έτσι 
κυλούσε η ζωή στη Νάουσα, απείραχτη, με ηρεμία και 
ελάχιστες απαιτήσεις -έτσι όπως την είχαν βρει από 
τους γονείς τους- από πάππου προς πάππου…

…και εμείς παιδιά ξέγνοιαστα, ανέμελα περνούσα-
με τις ώρες μας τρώγοντας πασατέμπο στην πεζούλα 
στον σχολικό κήπο, χωρίς σκέψεις ότι όλα αυτά που 
βιώναμε κάποια μέρα θα έσβηναν από την ζωή μας 
σαν όνειρο…

Ν.Μ. Γαβαλάς 

Αφθώδης 
πυρετός

Η διεύθυνση κτηνιατρικής Κυκλάδων ενημερώνει το 
κοινό και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους και εκείνους 
που πρόσφατα επισκέφθηκαν την Τουρκία, ότι στις 18

Φεβρουαρίου η γείτονα χώρα ενημέρωσε για την εμ-
φάνιση δύο εστιών αφθώδους πυρετού και μιας εστί-
ας ευλογιάς του προβάτου στην περιοχή της Σμύρνης.

Τα νοσήματα δε μεταδίδονται στον άνθρωπο, ωστό-
σο, ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να τους μεταφέρει. Για 
τους λόγους αυτούς:

- Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά 
μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις των και 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επισκέψεις τρίτων 
σε αυτές.

- Εάν έχετε πρόσφατα επισκεφτεί την Τουρκία και 
έχετε έλθει σε επαφή με παραγωγικά ζώα, μην έλθετε 
σε επαφή με ζώα στην Ελλάδα πριν τηρήσετε αυστη-
ρά μέτρα βιοασφάλειας. Μη μεταφέρετε μόνοι σας 
από την Τουρκία ζωοτροφές.

Ο αφθώδης πυρετός, ΑΠ (Foot and Mouth Disease, 
FMD) αποτελεί ιογενές

νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικό-
τητας των δίχηλων ζώων (μεταξύ αυτών τα βοοειδή, 
τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι). Το νόσημα χαρα-
κτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώ-

σεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, 
στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας 
στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νε-
αρά που χαρακτηρίζεται υψηλό. Αποτελεί νόσημα με 
σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 
λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησι-
μότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων 
και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής 
των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος 
(κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, 
εποπτεία). 

O ιός του αφθώδους πυρετού είναι ανθεκτικός στις 
συνήθεις συνθήκες του περιβάλλοντος και έτσι μπορεί 
να μεταδίδεται εύκολα, τόσο άμεσα (από ζώο σε ζώο) 
όσο και έμμεσα (μεταφορά του με πρόσωπα, μηχανή-
ματα και εξοπλισμό, ζωοτροφές κλπ). Η ευλογιά του 
προβάτου είναι μια πολύ μεταδοτική αρρώστια που 
οφείλεται σε ιό. Η νόσος προσβάλλει τα πρόβατα και 
τις αίγες. 

Στη χώρα μας, μέχρι τώρα συμπτώματα παρατη-
ρούνται κυρίως στα πρόβατα, ωστόσο και οι αίγες 
μπορούν να μολυνθούν. Αρχικά τα ζώα (κυρίως τα 
πρόβατα) εμφανίζουν αδιαθεσία, ανορεξία και πυρετό, 
ενώ μπορεί να έχουν και ρινικό έκκριμα (μύξες), και 
δάκρυα. Στη συνέχεια εμφανίζονται δερματικές αλλοι-
ώσεις που είναι πιο εμφανείς στο κεφάλι, το πρόσω-
πο, και γενικά τα άτριχα μέρη του σώματος (μασχάλες, 
κοιλιά, εσωτερικό μέρος της ουράς, μαστό, γεννητικά 
όργανα). Αυτές είναι κοκκινίλες (ερυθρές κηλίδες) και 
σπυριά κόκκινου συνήθως χρώματος, μεγέθους 0,5-1 

εκ. Το νόσημα μεταδίδεται πολύ γρήγορα μεταξύ των 
ζώων της εκτροφής και σε γειτονικές εκτροφές.

Η εμφάνιση νοσημάτων όπως ο αφθώδης πυρετός 
και η ευλογιά σε μια περιοχή,

συνεπάγεται αυτόματα τη λήψη και εφαρμογή πολύ 
αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν άμεσα την κτηνο-
τροφία και το εμπόριο όλων σχεδόν των αγαθών που 
σχετίζονται με την κτηνοτροφία (ζώντα ζώα, κρέας και 
γάλα, ζωικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, ζωοτρο-
φές κλπ). Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας 
εφαρμόζουν προγράμματα επιτήρησης των νοσημά-
των, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν εντοπιστεί κρού-
σματα αυτών.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
για περισσότερες πληροφορίες με τις κατά τόπους 
κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Απόψεις - Ειδήσεις
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«Σαμίνα»
Με επιστολή τους προς το υπουργείο Ναυτιλίας, 

φορείς της Παροικιάς, ζητούν ενημέρωση για το αίτη-
μα άμεσης έναρξης της ανέλκυσης του ναυαγίου του 
«Σαμίνα».

Η επιστολή των συλλόγων ενοικιαζόμενων δωμα-
τίων Πάρου – Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», 
ένωσης ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς, Καφεστιάτορων Πάρου, γυναικών 
Πάρου «Αρηίς» και «Αρχιλόχου», έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη δια-
δικασία ανέλκυσης του «Ναυάγιου Σαμίνα».

Παρόλο που ο ίδιος ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Πλα-
κιωτάκης κατά την τελευταία επίσκεψή του στο νησί 
μας, διαβεβαίωσε για την άμεση έναρξη της ανέλκυ-
σης, δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως 
τίποτα.

Τα Δ.Σ. των κάτωθι υπογεγραμμένων συλλόγων της 
Παροικίας Πάρου καθώς βέβαια και όλοι οι κάτοικοι 
του νησιού μας, απαιτούμε άμεσα την έναρξη των ερ-
γασιών, αφού η επόμενη σεζόν είναι προ το πυλών και 
δυστυχώς το μέγιστο αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
παραμένει ακόμα άλυτο».

Έργα 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου «Αντι-
πλημμυρική προστασία ν. Πάρου 2021-2023», συνολι-
κού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, ώστε να προχω-
ρήσει η σχετική διαδικασία από τη διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων του 
νησιού (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των 
υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής, ώστε αυτά 
να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των 
ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδε-
χόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον, 
για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και 
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των 
ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τε-
χνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου. 

Τέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κα-
λύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας.

«Πονάω» και 
στην Πάρο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής 
βίας πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, την Κυριακή 14 
Μαρτίου, στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους. 

Η διαμαρτυρία έγινε πρωτοβουλία από σελίδα κοι-
νωνικής δικτύωσης με τίτλο: «Reactive Paros». Αξίζει 
να αναφερθεί, ότι αυτή η συγκέντρωση δεν έγινε μόνο 
στην Πάρο, αλλά πανελλαδικά, με τίτλο «πονάω» και 
σαφή παραπομπή στα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, 
όπου χτυπήθηκαν πολίτες από αστυνομικά όργανα.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική στην εκδήλωση της Πά-
ρου ήταν η συμμετοχή της νέας γενιάς. 

…για την 
υγεία

Η υγεία είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Ένα 
σύγχρονο, πολιτισμένο, ευρωπαϊκό και οργανωμέ-
νο κράτος οφείλει να την προστατεύει με «γονεϊκή» 
ευθύνη. Όλοι γνωρίζουμε την αξία της και έχουμε 
νιώσει να χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας 
όταν εμφανίζεται πρόβλημα υγείας σ’ εμάς ή σε 
αγαπημένο μας πρόσωπο. 

Την υγεία μας φυσικά μπορούμε να την προστα-
τεύσουμε μόνοι μας μέχρι ένα σημείο, μέσω της 
ατομικής μας ευθύνης, για παράδειγμα δεν μας 
φταίει κανείς αν πίνουμε αλκοόλ και στην συνέχεια 
παίρνουμε τιμόνι στα χέρια μας… και για να μιλή-
σουμε για τον κορωνοϊό δεν μας φταίει κανείς αν 
κάνουμε πάρτυ με 30 άτομα έτσι απλά γιατί είμα-
στε ανέμελοι και τύποι έξω καρδιά…

Μπορεί να μας προστατεύσει η οικογένεια και 
το σχολείο, που μας διδάσκει αγωγή υγείας, μας 
διδάσκει δηλαδή να μην οδηγούμε όταν έχουμε 
πιεί αλκοόλ αλλά και εν γένει τις επιπτώσεις του 
αλκοόλ στην υγεία μας… και επειδή είμαστε στην 
εποχή του κορωνοϊού, η οικογένεια και το σχολείο 
μας διδάσκει να φοράμε μάσκα για να προστατεύ-
σουμε τον εαυτό μας αλλά και τον διπλανό μας 
που είναι καρκινοπαθής και αυτό είναι θέμα τόσο 
αγωγής υγείας όσο και κοινωνικής αγωγής…

Μπορεί και πρέπει να μας προστατεύσει και η 
πολιτεία, κεντρική ή τοπική, μέσω του οργανω-
μένου συστήματος δημόσιας υγείας. Από την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που εμπερι-
έχει πολλές επιμέρους κατηγορίες, όπως την προ-
ληπτική ιατρική, την διατροφική αγωγή, την ψυχική 
υγεία και άλλα, μέχρι την Τριτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Σε μια ιδανική πραγματικότητα, αν ο καθένας 
φρόντιζε στο 100% το δικό του μέρος ευθύνης θα 
ήταν όλα καλά καμωμένα… ας το πάρουμε απόφα-
ση όμως ότι το 100% δεν υπάρχει… για να δούμε 
λοιπόν που βρισκόμαστε… 

Η ατομική ευθύνη είναι σε μάλλον καλά επίπεδα 
αν λάβουμε υπόψιν μας ότι φέτος εξαφάνισε την 
γρίπη… βοήθησε βέβαια και μία από τις επιμέρους 
κατηγορίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
η προληπτική ιατρική, με τον εμβολιασμό… φυσικά 
συνεχίζουμε να βλέπουμε κάποιους που δεν εννο-
ούν να καταλάβουν ότι η μάσκα πρέπει να καλύ-
πτει και την μυτούλα ή να πειστούν ότι πρέπει να 
κάνουν τα εμβόλια τους…

Η πολιτεία από την πλευρά της, αναλώθηκε στο 
εύκολο και πολύ βολικό να κυνηγά την επίτευξη 

του 100% της ατομικής ευθύνης… για όλα φταί-
νε οι επιπόλαιοι πολίτες, που κόβουν βόλτες, που 
πάνε τα παιδιά στο σχολείο, που θέλουν να λιάζο-
νται, που ακουμπάει ο ένας τον άλλο… και κοιτάμε 
το δέντρο (μέσω της tv) και χάνουμε το δάσος… 
φρόντισε βέβαια, ορθά μεν, για την ενημέρωση 
των πολιτών ώστε να επιτύχει μεγαλύτερα ποσο-
στά στην ατομική ευθύνη, πονηρά δε, πληρώνο-
ντας αδρά τους καναλάρχες για τις διαφημίσεις, 
γιατί σου λέει αν είναι να ξοδευτώ να τα πάρουν 
αυτοί που «πρέπει» μην τα μοιράζουμε σε εξοπλι-
σμό και στελέχωση δομών υγείας…

…και πάμε στα δικά μας, στην τοπική πολιτεία 
την λεγόμενη και τοπική Αυτοδιοίκηση, που 
είναι μεν τοπική αλλά καθόλου ΑΥΤΟδιοίκηση… 
και που, κατά δήλωσή της, είναι όλα καλά και αν-
θηρά… θα σημειώσω κάποια σημεία που θεωρώ 
σημαντικά:

Ο χρόνος και η επιδημιολογία ήταν καλοί μαζί 
μας, είχαμε δηλαδή το πλεονέκτημα να είμα-
στε «πράσινοι» και αντί να προνοήσουμε 
και να προστατευθούμε ώστε να παραμεί-
νουμε «πράσινοι» με το που αυξήθηκε λίγο η 
επισκεψιμότητα στο νησί μάς βρίσκει απροετοίμα-
στους σαν τις μωρές παρθένες…

…και ο Δήμαρχος ζητά από τους πολίτες πάλι 
ατομική ευθύνη διότι νομίζει ότι εκείνος έκανε το 
χρέος του και θωράκισε το νησί… 

• κανένας λόγος για τον συνωστισμό στις σχο-
λικές τάξεις και στα σούπερ μάρκετ, αλλά είπαμε 
αυτός ο ιός στο καλάθι δεν χωρά στο κοφίνι πε-
ρισσεύει…

• κανένας λόγος για προστασία του νησιού μέσω 
του ελέγχου των ταξιδιωτών με μοριακά ή έστω με 
rapidtest κατά την είσοδο τους στο νησί… 

• κανένας λόγος να ασκηθεί πίεση προς τους 
βουλευτές των Κυκλάδων ώστε να συνταγογρα-
φούνται τα μοριακά τεστ για να μην χρεώνεται ο 
πολίτης και να μπορεί να γίνεται με ευκολία συνε-
χής έλεγχος…

• κανένας λόγος να ασκηθεί πίεση να αυξηθούν 
οι εμβολιασμοί των πολιτών κατά προτεραιότητα 
λόγω νησιωτικότητας…

• καμία αναφορά γιατί δεν γίνονται μοριακά τεστ 
στο ΚΥ σε όλους όσους το χρειάζονται αφού υπάρ-
χει από δωρεά ο μοριακός αναλυτής…

Η υγεία των πολιτών δεν είναι πεδίο για 
να χτιστούν στην πλάτη της καριέρες, δεν 
αφήνει περιθώρια σε «άσε και βλέπουμε», 
θέλει σήμερα αποφάσεις και δράσεις γιατί 
αύριο θα είναι αργά… 

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας 

MBA Διοίκηση Μονάδων Υγείας
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Γεφυριών 
συνέχεια…

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που έγινε για τη γέφυρα 
μεταξύ Προδρόμου και Μαρμάρων, στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας, εμβαθύναμε την έρευνα 
και σε άλλες γέφυρες του νησιού που αντιμετωπίζουν 
το ίδιο πρόβλημα. 

Ο κύριος όγκος των γεφυριών που αντιμετωπίζουν 
μεγάλο πρόβλημα φθορών εντοπίζεται στην Παροικιά 
και κυρίως με τις γέφυρες στις περιοχές «Μπουντα-
ράκι», της «Χαρίκλειας» (περιφερειακός), και στη δι-
ασταύρωση του περιφερειακού Παροικιάς Νάουσας 
(στροφή φαρμακείου Φραγκούλη).

Αυτές οι τρεις γέφυρες, όπως βλέπετε και στις φω-
τογραφίες, έχουν υποστεί μεγάλη φθορά. Το μπετόν 
έχει ενανθρακωθεί, με αποτέλεσμα να φαίνεται ολό-
κληρος ο οπλισμός τους. Αν συνυπολογίσουμε και το 
έτος κατασκευής τους (π.χ. γέφυρα στο «Μπουνταρά-
κι»), γύρω στο 1930 και ανακατασκευάστηκε περίπου 
το 1950, είναι αρκετά επικίνδυνα για τα διερχόμενα 
οχήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γέφυρα δίπλα στη 
«Χαρίκλεια» και ίσως να είναι ακόμα πιο επικίνδυνη, 
διότι, από τη συγκεκριμένη περνούν φορτηγά άνω των 
3,5 τόνων, και είναι απορίας άξιο πως έχει αντέξει και 
πόσο θα αντέξει, στην κατάσταση που βρίσκεται, αυτό 
το βάρος.

Τον Απρίλιο του 2020, το συμβούλιο κοινότητας 
Πάρου (Παροικιάς), είχε συνεδριάσει γι’ αυτό το θέμα, 
όπου με την εισήγησή του ο τοπικός σύμβουλος, Π. Αυ-
λήτης, τόνισε την αναγκαιότητα να τα ελέγξει η τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου και να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη συντήρησή τους. 

Πλησιάζει ένας χρόνος και επίσημη απάντηση δεν 
έχει δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πέρα 
από την καταγραφή των γεφυριών. Ας ελπίσουμε να 
κινηθεί άμεσα η Υπηρεσία για τη συντήρηση των γεφυ-
ριών, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην Παροικιά, 
αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Γιώργος Κοντός
Μπουνταράκι

ΠεριφερειακόςΜπουνταράκι

Περιφερειακός ΧαρίκλειαΠεριφερειακός



ΩΣ Ε∆Ω!
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