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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 562

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

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

(Μέρος 6ο)

Γεννηθέντες του 1864 στις Λεύκες: Γαβαλάς 
Ιωάννης του Μάρκου, Δρακάκης Περικλής του Νικό-
λαου, Κοντός Ζαννέτος του Κωνσταντίνου, Κονταρά-
τος Βασίλειος του Γεωργίου, Κονταράτος Εμμανουήλ 
του Κωνσταντίνου, Κονταράτος Μάρκος του Μάξιμου, 
Παντελαίος Εμμανουήλ του Νικόλαου, Πιντζιλαίος 
Παναγιώτης του Οδυσσεύς, Περάκης Φραγκίσκος 
του Νικόλαου, Παρούσης Παναγιώτης του Γεωργίου, 
Ραγκούσης Δημήτριος του Ανδρέα, Ραγκούσης Εμμα-
νουήλ του Νικόλαου, Ραγκούσης Εμμανουήλ του Δη-
μητρίου, Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Ραγκούσης 
Ιωάννης του Αντωνίου, Ραγκούσης Δημήτριος του Νι-
κόλαου, Ραγκούσης Βασίλειος του Μιχαήλ, Ρούσσος 
Νικόλαος του Γεωργίου, Ρούσσος Αλέξανδρος του 
Μαρή, Σκιαδάς Ιωάννης του Εμμανουήλ, Σκανδάλης 
Γεώργιος του Ευσταθίου, Χανιώτης Κωνσταντίνος του 
Ιακώβου, Χανιώτης Γεώργιος του Πέτρου, Χανιώτης 

Γεώργιος του Ιωάννη, Χανιώτης Ζέππος του Μιχαήλ
Γεννηθέντες του 1865 στις Λεύκες: Αλιπρά-

ντης Παναγιώτης του Νικόλαου, Γαβαλάς Ιωάννης του 
Αντωνίου, Γαϊτάνος Φραγκίσκος του Γεωργίου (γεν. 
στην Αθήνα), Καντιώτης Σπυρίδων του Νικόλαου, Κο-
νταράτος Εμμανουήλ του Δημητρίου, Λουκής Γεώργι-
ος του Νικόλαου, Ξενάκης Χριστόδουλος του Νικόλα-
ου, Παντελαίος Λυπράνδος του Ιακώβου, Ραγκούσης 
Λυπράνδος του Νικόλαου, Ραγκούσης Λεονάρδος του 
Ιωάννης, Ρούσσος Δημήτριος του Νικόλαου, Ρούσσος 
Φραγκίσκος του Ιωάννη, Σκιάδας Αντώνιος του Αθα-
νασίου, Σκανδάλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Τρια-
ντάφυλλος Ιωάννης του Παρασκευά, Χανιώτης Μιχαήλ 
του Θεοδώρου, Χριστόφορος Ιωάννης του Χρήστου, 
Πατέλης Πέτρος του Δημητρίου (το επώνυμο Πατέλης 
δεν υπάρχει σήμερα στις Λεύκες).

Σημείωση: Το επώνυμο Μπιτζιλαίος, είναι παρα-
φθορά του επωνύμου Βιτζηλαίος, που οφείλεται προ-
φανώς στο ότι: α) η πλειονότητα των Λευκιανών ήταν 
αναλφάβητοι, β) οι Βιτζηλαίοι κατοικούσαν μακριά από 
το χωριό (στην περιοχή του Κάμπου που την έλεγαν και 
«των Αξώτω», βλ. Ν. Χ. Αλιπράντης «Τα τοπωνύμια της 
Πάρου», Αθήνα 1990, σημερινό Άσπρο Χωριό) και γ) 

την προφορά, σε μερικές λέξεις, των συλλαβών βο σε 
μπο (βόμβα>μπόμπα), βα σε μπά (βαμβάκι>μπαμπάκι) 
και βι σε μπι (Βιτζηλαίος>Μπιτζηλαίος). Γενικά το επώ-
νυμο Βιτζηλαίος ήταν προβληματικό ως προς τη σωστή 
προφορά και γραφή του. Και στα βιβλία της κοινότητας 
εμφανίζεται με πολλούς τύπους: Μπιντζηλαίος, Πιντζη-
λαίος, Πιτζηλαίος, Πιτιλαίος, Πιτσιλέος, Βιντζηλαίος.

Ευαγ. Ν. Καστανιάς

Εθνική επέτειος 
25ης Μαρτίου 1821 

(Μέρος 2ο)

Παριανοί Αγωνιστές που συμμετείχαν σε διάφορες 
μάχες: «Το Βασίλειον της Ελλάδος και η Αυτού Μεγα-
λειότης ο Βασιλεύς επεφόρτισε το Υπουργείον Στρα-
τιωτικών να τους απονέμει «εντίμως μεθέξαντα του 
υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωικού αγώνος (…) 
το «δίπλωμα του Ιερού Αγώνος» που συνοδευόταν με 
«χαλκούν αριστείον». Ήταν οι:

Ο Μιχάλης Δεσύλλας από τις Λεύκες, είχε μετάσχει 
στη μάχη του Φαλήρου στις 22 Απριλίου 1827 στην 
οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γεώργιος Καραϊσκά-
κης.

Τιμήθηκαν από τον Όθωνα με χαλκούν αριστείον και 
δίπλωμα, στις 12 Μαρτίου 1836 ο Νικόλαος Ναυπλιώ-
της από την Παροικιά, για την ενεργό συμμετοχή του 
στους αγώνες, αλλά και για την χρηματική ενίσχυση 
του αγώνα, και το 1843 ο Κωνσταντίνος Δαμίας από 

το Μαράθι, ως μετάσχων στον Ιερό Αγώνα. 
Ο Ιωάννης Αλεξ. Δελλαγραμμάτης από την Παροικιά, 

το 1843 έλαβε «σιδηρούν παράσημον», για τις προ-
σφερθείσες υπηρεσίες του στον Αγώνα του 1821. 

Ο Γεώργιος Ιωάννου Χανιώτης, χιλίαρχος από τις 
Λεύκες, έλαβε μέρος σε πολεμικές συρράξεις από το 
1821 μέχρι τη λήξη της Επανάστασης, μέσα στις οποί-
ες και η περίφημη άλωση της Τριπολιτσάς, μαζί με άλ-
λους παριανούς.

Μετείχαν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, ο Ιωάννης 
Καπαρός-Κορωναίος, ο Ιωάννης Αναγνώστου Καπα-
ρός, με επτά στρατιώτες, ο ιερέας Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, που ως ανταμοιβή διορίστηκε ηγούμενος του 
Αγίου Αντωνίου Κεφάλου και ο Νικόλαος Ρούσσος-
Μπονοφάτζου, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, υπό την 
αρχηγία του Παροικιώτη υπολοχαγού, Γ. Μαυρομμάτη. 

Ο Δημήτριος Καλλιέρος, παππούς του γνωστού παι-
δαγωγού της Πάρου, πολέμησε στα Τρίκορφα, κοντά 
στη Τριπολιτσά, το 1825, παρασημοφορήθηκε το 1844.

Ο Δημήτρης Πρωτόδικος από την Παροικιά, τιμή-
θηκε με το «αριστείο ανδρείας», ως ανταμοιβή για τη 
συμμετοχή του στα πεδία μαχών. Το 1840 στη κηδεία 
της Μαντώς, έφερε τα διακριτικά του λοχία, φορώντας 
φουστανέλα.

Ο Κοσμάς Περαντινός, με το παρατσούκλι «Τρά-
ντας», από την Παροικιά, ήταν το πρωτοπαλίκαρο της 
Μαντώς Μαυρογένους, υπηρετώντας ως αξιωματικός 
Ζ’ τάξεως. Στη κηδεία της Μαντώς συνόδευε το φέ-
ρετρο «ξυπόλυτος με στολή γενίτσαρου, που είχε ως 
λάφυρο». Ο πατέρας του, αξιωματικός, Κωνσταντίνος 
Περαντινός, πληγώθηκε στην Τριπολιτσά. Συμμετείχε 
και ο αδελφός του Στάμος Περαντινός.

Ο Ιωάννης Παπαδάκης από τη Νάουσα, μετείχε στην 
άλωση της Τριπολιτσιάς, στη καταστροφή του Δρά-
μαλη στα Δερβενάκια, στο Χάνι της Γραβιάς, στη μάχη 
του Πέτα, κ.α.

Στην πολιορκία των Αθηνών, συμμετείχαν ως ναύτες 

από την Παροικιά, ο παπα-Νικόλαος Πριμηκυρίου, ο 
Νικόλαος Απόκοτος και ο Χρήστος Πάσσος, ο οποίος 
συμμετείχε και στην εξόρμηση του Ομέρ Βρυώνη.

Ο Ιωάννης Ζέπου Ραγκούσης από την Παροικιά, πο-
λέμησε στην Κρήτη, υπό την οδηγία του οπλαρχηγού 
Δημητρίου Κουρμούλη. 

Ο Νικόλαος Μπόγκλαρης είχε μετάσχει στις πολεμι-
κές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων στις Παραδου-
νάβιες περιοχές ήδη από το 1818 υπό την αρχηγία του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Ο Γεώργιος Κρίσπης, υπηρέτησε ως αξιωματικός 
στον Ιερό Λόχο και στη μάχη στο Δραγατσάνι και ήταν 
υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Επίσης, πήραν μέρος οι παρακάτω συμπολίτες μας, 
αλλά δεν έχουν συλλεχτεί πιο αναλυτικές πληροφο-
ρίες. 

Υπαξιωματικοί: Θεόδωρος Βαλσαμής, Δημήτρης Ζα-
φειρόπουλος, Νικόλαος Καπαρός, Ιωάννης Λαουρά-
κης, Δημήτριος Μανέττας, Μάρκος Παντελαίος, Μα-
νούσος Ρούσσος και Ευάγγελος Χαλκιάς. 

Στρατιώτες: Δημήτριος Ι. Αιγινίτης, Παναγιώτης Ι. Αι-
γινίτης, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Ιωάννης Γ. Μπουρ-
ναζάκης-Κρητικός, Προσκυνητής Αναστ. Βαντώρου, 
Ιάκωβος Σταθερός, Δημήτρης Στράντσαλης, Γ. Σπα-
θαρόπουλος, Κ. Σπαθαρόπουλος, Γεώργιος Φωκια-
νός, Θεόδωρος Νικηφοράκης, Αναγνώστης Ιωάννου 
Καπαρός, Ιωάννης Γ. Κυρίτσης, Πέτρος Παντελαίος, 
Γεώργιος Αναπλιώτης, Μανώλης Βενιέρης, Νικόλαος 
Ρούσσος, Σταμάτης Βεντουρής, Νικόλαος Αναγνώ-
στης, Ελευθέριος Αναγνώστης, Γιάννης Σκοπελίτης, 
Απόστολος Γραμματικόπουλος. 

Ναύτες: Παντελής Καπασάκης, Γεώργιος Καμπού-
ρης, ΚυριακούληςΣώχος. 

Πηγές: α) «Οι Παριανοί Αγωνιστές του 1821» Ηλίας 
Ι. Κωνσταντίνου-Νίκος Χρ. Αλιπράντης, β) «Χρονολογι-
κό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου», του Νίκου Χρ. 
Αλιπράντη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Κοινή 
διαμαρτυρία 
γονέων

Με κοινή τους επιστολή προς το υπουργείο παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων οι ενώσεις γονέων δήμων 
Σύρου και Πάρου διαμαρτύρονται για τις συνθήκες 
εκπαίδευσης των παιδιών στα σχολεία.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμη κ. υπουργέ,
σήμερα, και ενώ έχει περάσει περισσότερο από ένας 

χρόνος με την πανδημία στην χώρα μας, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να εκφράσουμε την αγωνία των γονέων 
των νησιών μας για την επάρκεια στον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης της πανδημίας, τουλάχιστον όσο αφο-
ρά στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Δυστυχώς τα αλλεπάλληλα ανοίγματα και κλεισί-
ματα των σχολικών μονάδων, δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στα παιδιά μας, τόσο όσο αφορά στο 
αμιγώς εκπαιδευτικό έργο, όσο και στις τόσο σημαντι-
κές πτυχές της κοινωνικοποίησης και της συναισθη-
ματικής ανάπτυξης. Όπως άλλωστε διαπιστώνουμε 
καθημερινά, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ανησυ-
χητικές στις μικρότερες ηλικίες που αντικειμενικά 
δυσκολεύονται περισσότερο αλλά και στους μαθητές 
της Γ’ Λυκείου που έχουν μπροστά τη δοκιμασία των 
πανελλαδικών εξετάσεων και μάλιστα υπό το πρίσμα 
της σημαντικής μείωσης των εισακτέων όπως απο-
φασίστηκε εν μέσω της πανδημίας.

Η αγωνία μας ενισχύεται από το γεγονός ότι η λεγό-
μενη τηλε-εκπαίδευση, επιβλήθηκε ως υποχρεωτι-
κή, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ούτε η καθολική, 
δωρεάν και ισότιμη συμμετοχή σ’ αυτήν από μαθητές 

κι εκπαιδευτικούς, ούτε η στοιχειώδης καταλληλότητα 
των ηλεκτρονικών συνδέσεων και μέσων, ούτε καν η 
ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας.

κ. υπουργέ,
ζούμε και εργαζόμαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή της 

χώρας μας με σημαντική φυσική ομορφιά, αλλά και 
εξίσου σημαντικά προβλήματα πρόσβασης και υπο-
δομών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που στα νησιά μας, 
ο απαράδεκτος θεσμός του μόνιμα αναπληρωτή 
εκπαιδευτικού είναι κυρίαρχος, πολύ πριν την εμ-
φάνιση της πανδημίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τη εκπαιδευτική διαδικασία. Για την περίπτωση της 
πανδημίας, η φυσική απομόνωση που ταλανίζει τα 
νησιά μας σε κανονικές συνθήκες, φαντάζει συγκριτι-
κό πλεονέκτημα. Δυσκολευόμαστε λοιπόν να αντιλη-
φθούμε τη λογική οριζόντιων μέτρων με κλειστά 
σχολεία, ακόμη και σε νησιά με ελάχιστους μαθητές 
και χωρίς κρούσματα, πάντα σύμφωνα με την επίσημη 
κρατική ενημέρωση.

Καθώς, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν θα απαλλα-
γούμε άμεσα από την πανδημία, παρακαλούμε για 
την συμβολή σας στην προσαρμογή των μέτρων 
διαχείρισης της πανδημίας με βάση τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν στα νησιά μας.

Επιπρόσθετα παρακαλούμε για τον άμεσο προγραμ-
ματισμό συγκεκριμένων μέτρων,

σύμφωνα και με τις προτάσεις των εκπαιδευτι-
κών, ώστε τα σχολεία μας, το αμέσως επόμενο 
διάστημα να παραμείνουν ανοιχτά και ασφαλή
(μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, εκ περιτροπής 
λειτουργία, τουλάχιστον για τα τμήματα με περισσότε-
ρους από 15 μαθητές, μείωση διδακτέας ύλης, μαζικά 
τεστ κλπ) όπως ορθά, σε γενικές γραμμές εφαρμόστη-
καν, εν μέρει, μετά την πρώτη φάση της πανδημίας 
(Μάιος – Ιούνιος 2020).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθε-
τη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε».

Ετοιμόρροπα 
κτίρια

Με σχετική νομοθετική διάταξη ψηφίστηκε από το 
ελληνικό κοινοβούλιο, η σύσταση τριών Ειδικών Επι-
τροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) σε 
Σύρο, Ρόδο και Μυτιλήνη.

Ειδικότερα για ολόκληρο τον χώρο του Αιγαίου η αρ-
χική τροπολογία προέβλεπε μια Ειδική Επιτροπή στην 
έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την 
οποίαν ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, 
επεσήμανε σε επιστολή του ότι είναι ανθρωπίνως αδύ-
νατο να καταφέρει να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου 
του Αιγαίου πελάγους με τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του από τη Μυτιλήνη μέχρι τη Μήλο ή από τη 
Λήμνο μέχρι τη Ρόδο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τις 
ιδιαίτερες συνθήκες του νησιωτικού χώρου και την 
ανάγκη για αποτελεσματική και φιλική προς τους νη-
σιώτες Δημόσια Διοίκηση, προχώρησε στη θεσμοθέ-
τηση τη πρότασης.

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

εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

Τοπικές ειδήσεις

Γηροκομείο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμα-

ντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων προτίθεται να προσλάβει νο-
σηλευτικό προσωπικό για τις ανάγκες της Μονάδας.

Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επι-
κοινωνήσει με τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλ. 
22840 24739. 
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Για γέλια και 
για κλάματα…

Είδα σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή μεγάλης τηλε-
θέασης τον δήμαρχο Πάρου σε ζωντανή τηλεφωνική 
σύνδεση να καταθέτει την πρότασή του για τον έλεγχο 
της πανδημίας… Οι επισκέπτες στο νησί να εμβολιάζο-
νται πριν μπουν στο καράβι…

Και λέω δεν μπορεί κάτι άλλο θα εννοεί… θα το διορ-
θώσει… αλλά βλέπω την επόμενη μέρα τη μεγαλοπρε-
πή και περήφανη ανάρτηση του στην επίσημη σελίδα 
του δήμου να λανσάρεται σαν την «ιδέα του αιώνα»… 
και να επιμένει… 

Σχετικά με τον εμβολιασμό στις πύλες εισόδου του 
νησιού και το γιατί ΔΕΝ μπορεί να γίνεται εκεί εμβο-
λιασμός, να σημειώσω τα εξής... Ο εμβολιασμός εί-
ναι ιατρική πράξη και θέλει οργανωμένο χώρο υγείας 
ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα συντήρησης και 
ανασύστασης των εμβολίων αλλά και να μπορεί να 
αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια 
εμφανισθεί. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε ένα πλήρως 
οργανωμένο εμβολιαστικό κέντρο έξω από κάθε καρά-
βι (!!!) η ανοσολογική απάντηση των εμβολιασθέντων 
ολοκληρώνεται 2-3 εβδομάδες μετά την 2η δόση, δη-
λαδή περίπου 6 εβδομάδες μετά τον αρχικό εμβολια-
σμό… Άρα μάλλον θα χάσουμε το καράβι…

Αυτό όμως που με φοβίζει περισσότερο είναι η ευ-
κολία με την οποία ξεστομίζει δημόσια τέτοιες προ-
τάσεις… Προτάσεις που αφήνουν άφωνους όσους τις 
ακούν, που ξεπερνούν ακόμα και τις πιο παρεμβατικές 
ή προωθημένες προτάσεις των επιστημόνων λοιμο-
ξιολόγων, δίνουν όμως το δικαίωμα να γίνει το νησί 
περίγελος στο πανελλήνιο… Και εν τέλει, ποιοι συμβου-
λεύουν τον δήμαρχο; Από την Κυριακή το πρωί μέχρι 
τη Δευτέρα το βράδυ δε βρέθηκε ένας άνθρωπος από 
τον περίγυρο του δημάρχου να τον συμβουλεύσει να 
κατεβάσει την ανάρτηση και να δοθεί μια σοβαρή εξή-
γηση από την πλευρά του δήμου; Η δημόσια εικόνα 

του δημάρχου είναι η δημόσια εικόνα του νησιού μας. 
Ο δήμαρχος είναι ο θεσμός που μας αντιπροσωπεύει 
και οφείλει να μετρά τις κουβέντες του…

Είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει 
όλους τους τομείς, γι αυτό υπάρχουν οι ειδικοί σύμ-
βουλοι. Στην περίπτωση του δημάρχου μας δεν ξέρω 
τι ακριβώς συμβαίνει… Αν δηλαδή είναι έρμαιο κακών 
συμβούλων και «ηγέτης» χωρίς κρίση, ή αν ενεργεί 
μόνος του χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν… Και 
τα δύο είναι εις βάρος του νησιού και της κοινότητας.

Η λήψη αποφάσεων σε θέματα σοβαρά, όπως αυτό 
της πανδημίας, απαιτεί συλλογικότητα, σοβαρότητα 
και σκέψη και χρειάζεται ανθρώπους αναλόγων προ-
σόντων πριν χαθεί η μπάλα για μια ακόμη φορά…

Φωτεινή Σαμαρά 
Επιχειρηματίας 

ΜΒΑ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Νέο ΔΣ 
γονέων στο 
γυμνάσιο 
Νάουσας

Μετά τις αρχαιρεσίες του συλλόγου γονέων και κη-
δεμόνων μαθητών γυμνασίου Νάουσας, το νέο διοικη-
τικό συμβούλιο που προέκυψε έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μπαρμπαρίγου Ελπίδα
Α/πρόεδρος: Χριστουλάκη Κατερίνα
Γραμματέας: Περάκη Κυριακή
Ταμίας: Βαβανού Ηρώ
Μέλος με καθήκοντα βοηθού γραμματέα: Πορ-
ταλέ Τόνια
Μέλος, υπεύθυνος χρήσης μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης: Σκιαδάς Λουκάς
Εκπρόσωποι για την ένωση συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων δήμου Πάρου: Ελπίδα Μπαρμπα-
ρίγου, Λουκάς Σκιαδάς.

Μονοπάτια

Με δελτίο τύπου ο δήμος Πάρου ενημερώνει:
«Στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού και του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος της Πάρου, βασική επι-
δίωξη της δημοτικής αρχής είναι η προστασία και η 
αξιοποίηση των πεζοπορικών διαδρομών του νησιού, 
οι οποίες ποικίλουν από σύντομες διαδρομές και με-
γάλες διασχίσεις για πεζοπόρους με άριστη φυσική 
κατάσταση, σε διαδρομές για οικογενειακές βόλτες.

Με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση και την πα-
ροχή ασφάλειας στους περιπατητές, συνεργεία του 

δήμου Πάρου τον τελευταίο μήνα εκτελούν εργασίες 
συντήρησης και επισκευής στο δίκτυο Διαδρομών Πο-
λιτιστικού Ενδιαφέροντος του νησιού. Συγκεκριμένα, 
έχουν ήδη συντηρηθεί τα μονοπάτια ΔΠΕ1 Παροικιά-
Έλητας-Μαράθι-Κώστος-Λεύκες–Πρόδρομος, ΔΠΕ3 
Λεύκες-Πηγάδος-Μαράθι (Αρχαία Λατομεία)- Μονή 
Λογγοβάρδας και ΔΠΕ3Α Βουνιά Λευκών-Μονή Θα-
ψανών, ενώ τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι 
εργασίες και στις υπόλοιπες διαδρομές.

Οι εργασίες συντήρησης γίνονται με απλά μηχανι-
κά μέσα-εργαλεία χειρός, όπως τσάπα, πριόνι χειρός, 
κλαδευτήρι, κασμά, αξίνα, τσουγκράνα και άλλα, και 
περιλαμβάνουν τα εξής:

• Διαμόρφωση και ελαφριά κλάδευση βλάστησης 
που φράζει τα μονοπάτια, ή τα στενεύει με τρόπο που 
καθιστά δύσκολη τη διέλευση των πεζοπόρων.

• Καθαρισμός μεγάλων θάμνων και δέντρων που 
δημιουργούν βλάβες με το ριζικό τους σύστημα στις 
κατασκευές.

• Απομάκρυνση χαλαρών λίθων εντός των διαδρό-
μων που δυσκολεύουν τη βάδιση.

• Αποκατάσταση από ξερολιθιά και χωρίς χρήση οι-
κοδομικών υλικών των κατεστραμμένων τοίχων αντι-
στήριξης που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου 
Πάρου.

Επόμενο βήμα αποτελεί η συνέχιση σηματοδότησης 
των παραδοσιακών μονοπατιών, για την πληροφόρη-
ση και τον προσανατολισμό των περιπατητών».

Παραίτηση 
συμβούλου 
της Λαϊκής 
Συσπείρωσης 
Ν.Αιγαίου

Την παραίτησή του από τη θέση του περιφερειακού 
συμβούλου Νοτίου Αιγαίου γνωστοποίησε με επιστολή 
του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Γιάννης 
Ντουνιαδάκης.

Όπως εξήγησε άλλες κομματικές υποχρεώσεις σε 
κεντρικό επίπεδο δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να 
ασκεί τα καθήκοντά του. Τη θέση του στο περιφερεια-
κό συμβούλιο καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα από 
την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, Μαρία Χατζηγιάννη.

Αντιπλημμυρική 
προστασία

Η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προκήρυξε 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου 
(2021-2023)», συνολικού προϋπολογισμού 600.000 
ευρώ.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων και 
των κοιτών ποταμών του νησιού (αρμοδιότητα η οποία 
περιήλθε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και 
στον καθαρισμό των υφιστάμενων τεχνικών έργων 
απορροής, από καταπτώσεις, φερτά υλικά, απορρίμ-
ματα, αυτοφυή βλάστηση, καλάμια κλπ ώστε αυτά να 
λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομ-
βρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδε-
χόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Τέλος, για την προστασία του επαρχιακού οδικού 
δικτύου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέ-
τευσης των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρι-
σμών των τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
του νησιού.
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Τουριστική 
προώθηση

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου έγινε γνωστό ότι 
το νησί μας είχε διαδυκτιακές συναντήσεις -στο πλαί-
σιο της ΙΤΒ Βερολίνου- μέσω του ΕΟΤ και στην πλατ-
φόρμα της έκθεσης ΙΜΤΜ του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι επαφές μέσω της 
ΙΤΒ ήταν χρήσιμες, εποικοδομητικές και αισιόδοξες. 
Οι συνομιλητές των εκπροσώπων του δήμου προέρ-
χονταν κυρίως από τον χώρο της ταξιδιωτικής αγο-
ράς της Γερμανίας, με ειδικότητα κυρίως στον εναλ-
λακτικό τουρισμό, πράγμα που διασφαλίστηκε με τη 
χρήση των προνομίων που παρείχε η έκθεση για τη 
διερεύνηση επαφών με επαγγελματίες με αντίστοιχα 
ενδιαφέροντα. Επιλεκτικές ήταν και οι συναντήσεις 
με bloggers και δημοσιογράφους που ασχολούνται 
με τον πολιτιστικό, αθλητικό, πεζοπορικό, ποδηλατικό 
και θαλάσσιο τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για wind και kitesurf».

Ακόμα, όπως έγινε γνωστό η στρατηγική του δήμου 
έλαβε υπόψη την τάση για φυσιολατρικό τουρισμό, η 
οποία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι 
που αντικατοπτρίζεται στις συχνές αναζητήσεις στη 
Google μέσω συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιά. Το κα-
λοκαίρι του 2020 οι αναζητήσεις για πεζοπορία και πε-
ριηγήσεις με ποδήλατα είχαν πολύ μεγαλύτερη συχνό-
τητα έναντι του 2019. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και 
από τις επισκέψεις στις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες 
της Γερμανίας σχετικά με δραστηριότητες στην ύπαι-
θρο, οι οποίες κατέγραψαν μεγάλη αύξηση το 2020. 

Αίτημα 
σύγκλισης του 
Δ.Σ. Πάρου για 
μέτρα κατά της 
πανδημίας

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου με δελτίο Τύπου τη 
Δευτέρα, 29 Μαρτίου, 2021 
ενημέρωσε ότι κατέθεσε αίτη-
μα για τη σύγκληση δημοτικού 
συμβουλίου. Το δελτίο Τύπου 
έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουμε αναλά-
βει μετά την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής, σχετικά με 
τα απαραίτητα μέτρα κατά της πανδημίας, καταθέσαμε 
σήμερα αίτημα σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου με 
θέμα, «Συζήτηση και λήψη απόφασης για μέτρα 
κατά της πανδημίας».

Τώρα σχετικά με τη χθεσινή πρόταση του Δημάρχου 
Πάρου σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, «…για εμβο-
λιασμό στις πύλες εισόδου της Πάρου(!!!) ώστε 
να παραμείνει η Πάρος ένα covid-free νησί χω-
ρίς κρούσματα…», έχουμε να δηλώσουμε το εξής:

Εκτός από την «τρικυμία εν κρανίω» της κυβερνη-
τικής πολιτικής, φαίνεται ότι αυτή διακατέχει και τον 
Δήμαρχο Πάρου».

Εμβολιασμός των επισκεπτών στις πύλες 
εισόδου

Η τελευταία παράγραφος του δελτίου Τύπου της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης Πάρου, αναφέρεται στη συνέντευξη 
του δημάρχου, Μ. Κωβαίου, την Κυριακή, πρωί, (28/3), 
στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» και την πρότασή του για 
τους εμβολισμούς στις πύλες εισόδου του νησιού.

Την επόμενη ημέρα (Δευτέρα), μέσω σελίδας κοινω-
νικής δικτύωσης ο κ. δήμαρχος έκανε αναδημοσίευση 
των δηλώσεων του σε τρίτο πρόσωπο υποστηρίζοντας:

«Έχοντας ως θέμα τον εμβολιασμό, ο κ. Μάρκος 
Κωβαίος ενημέρωσε για τις 900 δόσεις που έχουν 
φτάσει στο νησί, ενώ επεσήμανε την ανάγκη η πο-
λιτεία να μεριμνήσει ώστε όχι μόνο όλοι οι κάτοικοι 
να εμβολιαστούν σύντομα, αλλά και να μην χρειάζε-
ται να ταξιδέψουν για να εμβολιαστούν, γεγονός που 
είναι τόσο χρονοβόρο όσο και κοστοβόρο. Σπουδαία 
ήταν η πρόταση του κ. Κωβαίου για να διεξάγεται εμ-
βολιασμός των δυνητικών επισκεπτών στον Πειραιά 
και σε κάθε άλλη πύλη εισόδου στα Κυκλαδονήσια, 
ώστε να παραμείνει η Πάρος ένα covid-free νησί χω-
ρίς κρούσματα. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος εδράξατο της 
ευκαιρίας να περάσει το μήνυμα της θελκτικότητας 
του νησιού για κάθε είδος επισκέπτη και ως καλός 
οικοδεσπότης να απευθύνει πρόσκληση προσωπικά 
στον έμπειρο δημοσιογράφο να επισκεφθεί το νησί».

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

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άλλα 12 εκ. 
ευρώ στους 
ακτοπλόους

Νέα οικονομική στήριξη ύψους 12 εκατ. ευρώ, δόθη-
κε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής στους εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται για τη 
μετακίνηση επιβατών και αγαθών μεταξύ ηπειρωτικής 
και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας η νέα αυτή 
στήριξη έχει ως στόχο «να αντιμετωπισθούν οι συνεχι-
ζόμενες αρνητικές συνέπειες της συνεχιζόμενης παν-
δημίας», ανεβάζοντας στα 79 εκατ. ευρώ τη συνολική 
στήριξη.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί συμπεριλαμ-
βάνονται και τα εξής: 

- Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση ασφαλιστι-
κής ικανότητας ανέργων ναυτικών και παροχής επιδό-
ματος ανεργίας. 

- Αναθεώρηση προϋποθέσεων για την εγγραφή 
άνεργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμε-
νων προς ναυτολόγηση, και 

- Κάλυψη μέρους των ενοικίων των ανέργων ναυ-
τικών. 

- Ειδικό επίδομα ανεργίας των ναυτικών.

Εκδήλωση για 
το θαλάσσιο 
περιβάλλον

Με τίτλο: «Το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων: 
το σπίτι μας, όρος επιβίωσης μας, και έμπνευση για το 
παγκόσμιο φαντασιακό», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 22 Μαρτίου, η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε από τον σύλλογο γυναικών Αντιπάρου 
και ΜΚΟ, με ομιλητές από το ΕΛΚΕΘΕ, τον δήμο Αντι-
πάρου και εκπροσώπων των φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών.

Κατά την ομιλία της κ. Άννας Μαυρουδή, της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων, με τίτλο: 
«Προστατεύουμε την θάλασσα της Αντιπάρου, Ενη-
μέρωση -Συνεργασίες - Δράση», επεσήμανε τη ση-
μασία του να αντιλαμβάνονται οι δήμοι, όπως αυτός 
της Αντιπάρου, τον κεφαλαιώδη ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε τοπικά να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα πολύ ευρύτερα από τα 
όρια των διοικητικών ορίων ενός δήμου. 

Όπως είπε: «[…] Ο αντίπαλος εν πολλοίς είναι αν-
θρωπογενής, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. 
Κλιματική κρίση, διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, 
υπεραλίευση, θαλάσσια χωροταξία και η ρύπανση 
αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για όλες και όλους. 
Ποιες είναι οι αφετηρίες μας;

1. Το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον των Κυκλά-
δων αποτελεί πέρα από το κοινό μας σπίτι και απα-
ράβατος όρος επιβίωσης μας, η αυθεντικότητα και το 
πολιτιστικό στίγμα. Παράλληλα, είναι ο πόλος έλξης 

για τα εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι 
Κυκλάδες είναι όνειρο ζωής, είναι έμπνευση και έτσι 
πρέπει να παραμείνουν στο παγκόσμιο φαντασιακό. 

2. Η δικτύωση και η αλληλεγγύη είναι το αντίδοτο 
σε ψευδοδιλήμματα, όπως το περιβάλλον ή ανάπτυ-
ξη, το αντίδοτο σε αρνητικά και λαϊκίστικά αφηγή-
ματα: Η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται η 
ίδια rebranding. Δεν είναι οι οικολόγοι που απειλούν 
τους ντόπιους, αλλά η υπερκατανάλωση, η αλόγιστη 
χρήση των πόρων, ο ηλεκτροφωτισμός παντού. Αυτά 
αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των νησιών μας και θέ-
τουν σε κίνδυνο να καταστήσουν τις Κυκλάδες με την 
ευθραυστότητα και την μικροκλίμακα τους σε νησιά 
του Πάσχα. 

Για τα παραπάνω λοιπόν χρειαζόμαστε απλά, κατα-
νοητά και ταυτόχρονα λεπτομερή σχέδια ευαισθητο-
ποίησης και δράσης για το περιβάλλον -χερσαίο και 
θαλάσσιο- για όλες τις Κυκλάδες, τα οποία δεν θα δη-
μιουργούν περισσότερες ανισότητες, με αλλαγή στην 
κουλτούρα και στο branding (αέναη στρατηγική διαδι-
κασία που προσδίδει και εξασφαλίζει αυτή την ξεχω-
ριστή ταυτότητα στο brand) των νησιών μας όπου το 
λιγότερο θα εκτιμάται ως περισσότερο. Οι Κυκλάδες 
θα παραμείνουν μινιμαλιστικής ομορφιάς και με ανέγ-
γιχτα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα σπάνιας 
περιβαλλοντικής αξίας. Οι σύλλογοι γυναικών και η 
Ομοσπονδία με τη διείσδυση τους και την ενεργή πα-
ρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες μπορούν να συμ-
βάλουν στα παραπάνω. Και το κυριότερο είναι με την 
ενεργοποίηση τους να εμπνεύσουν και να κατακτή-
σουν τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων.

Ο σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, όπως και όλοι οι 
σύλλογοι της Ομοσπονδίας αναλαμβάνουν πρωτοπό-
ρες και σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η σημε-
ρινή και θα συνεχίσουν να το πράττουν».
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Ο Οργανισμός θα έχει έδρα την Πάρο και στο δι-
οικητικό συμβούλιο θα μετέχουν τρία άτομα από την 
Πάρο, ένας από τον δήμο Αντιπάρου και ένας από τον 
δήμο Αμοργού.

Ο Οργανισμός δημιουργείται έπειτα από πρόσφα-
τη νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση και ενόψει 
της νέας προγραμματικής περιόδου των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων. 

Στον συγκεκριμένο Νόμο «δίνεται η δυνατότητα 
στους δήμους να συστήνουν διαδημοτικές ανώνυμες 
εταιρείες, οι οποίες, μέσω της ευελιξίας που προσφέρει 
ο ιδιωτικός τομέας, θα αναλαμβάνουν την ωρίμανση 
έργων και τη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποί-
ησης αυτών». Αυτά επικαλέστηκε και ο δήμαρχος Μ. 
Κωβαίος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου διατυπώθηκε η 
άλλη προσέγγιση για τον σκοπό της δημιουργίας της 
Α.Ε. «Πρόκειται για ένα ακόμα άνοιγμα στις ορέξεις 
των επιχειρηματικών ομίλων και τα λιμνάζοντα κεφά-
λαια τους που επιζητούν χώρο τοποθέτησης και πηγή 
κερδοφορίας στα απορρίμματα, στις ΑΠΕ με βάση και 
τις νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική αξιοποίηση 
δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων 
υποδομών».

Η «Φ.τΠ.» ζήτησε τις απόψεις για το θέμα από τους 
επικεφαλής των δύο συνδυασμών του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου, οι οποίοι και μας της έστειλαν και σας 
παρουσιάζουμε παρακάτω.

Δήμος Πάρου
Το νέο εργαλείο για την ανάπτυξη και την ευ-

ημερία της Πάρου και των πολιτών 
«Αειφόροι Νήσοι», το νέο εργαλείο για την ανάπτυ-

ξη και την ευημερία της Πάρου και των πολιτών 
Ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο «Ναι» ήταν η απάντηση 

της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
στην πρόκληση- πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Μάρ-
κου Κωβαίου για τη σύσταση ενός Αναπτυξιακού Ορ-
γανισμού σε συνεργασία με τις γειτονικές νήσους, 
Αμοργό και Αντίπαρο. 

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη προετοιμασία και 
διαβουλεύσεις μεταξύ των Δημοτικών Αρχών, επιτεύ-
χθηκε συμφωνία και οι τρεις Δήμοι οδεύουν ολοτα-
χώς στην υλοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού 
εργαλείου, αλλά και ενός μέσου άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του νό-
μου 4674, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο 
περίπου. 

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για έργα υποδο-
μής, αλλά και πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο με στόχο ένα πιο κοινωνικό κράτος με φρο-
ντίδα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, ιδιαίτε-
ρα για τους πιο αδύναμους, τέθηκε στην κορυφή της 
ατζέντας της Δημοτικής Αρχής κατά την τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας της σύστασης του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού του Δήμου Πάρου, με την επωνυμία 
«Αειφόροι Νήσοι». Εξίσου σημαντική και η ανάδειξη 
της ενίσχυσης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματι-
κότητας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της 
διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος, του πολιτι-
στικού αποθέματος της Πάρου, των πλούσιων φυσι-
κών πόρων, αλλά και των πολύτιμων προϊόντων της 
παριανής Γης. 

Ένα εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης 
Είναι γεγονός αδήριτο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

στα χρόνια της κρίσης ανέλαβε ένα σημαντικό μερί-
διο ευθύνης για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ 
παράλληλα διατήρησε ζωντανές τις σχέσεις με την 
κοινωνία και τον πολίτη, συμβάλλοντας τόσο στην 
κοινωνική συνοχή όσο και στην απομείωση των οδυ-
νηρών συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης που η 
κρίση επέτεινε. Σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης 
υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του 
COVID-19 και που έχει φέρει την παγκόσμια οικονο-
μία στα πρόθυρα της ολικής καταστροφής, οι προκλή-
σεις που ανοίγονται μπροστά μας είναι μεγαλύτερες 
από ποτέ. Η επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από 
Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικα-
σιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ανάσχεση του 
καλπασμού της ανεργίας , η ανάληψη κοινωνικών 
πολιτικών προς όφελος των πιο αδύναμων συμπολι-
τών μας, αλλά και η μόχλευση κρατικών/ευρωπαϊκών 
κεφαλαίων με τελικό αποδέκτη την ιδιωτική οικονομία 
αποτελούν ήδη στόχους που απαιτούν άμεσες παρεμ-
βάσεις. 

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση του Α΄ Βαθμού, ο θεσμός με την μεγαλύτερη 
εγγύτητα στον πολίτη, οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα 
θεσμικά εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις των καιρών και τις προσδοκίες των δη-
μοτών. Ταυτόχρονα, γίνεται επιτακτική η συνεργασία 
και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο τόσο 
την διαχείριση παρελθοντικών και σημερινών κρίσε-
ων, όσο και η αποτύπωση/υλοποίηση ενός μακροπο-
λιτικού / ολιστικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
το άμεσο και το απώτερο μέλλον. 

Οι συνεργασίες, το μέλλον για τις τοπικές οι-
κονομίες 

Τόσο τα κοινά ζητήματα όσο και τις προκλήσεις που 
δημιουργούν τα κοινά χαρακτηριστικά και η γειτνιά-
ζουσα σχέση των Δήμων Πάρου, Αμοργού και Αντι-

πάρου, με σπουδαίο πολιτισμικό απόθεμα, τουριστική 
προοπτική, κοινές επιδιώξεις και κοινά προβλήματα 
που χρήζουν αντιμετώπισης, προκρίθηκε ως αναγκαία 
και χρήσιμη η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανι-
σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των δια-
τάξεων του νόμου 4674/2020. Αυτό το νέο θεσμικό 
πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις διαχρονικές αδυναμίες 
της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ αποτύπωμα των 
μνημονιακών επιταγών και την κόπωση των υποστε-
λεχωμένων υπηρεσιών, δημιουργεί ένα νέο, ευέλικτο 
και αποτελεσματικό εργαλείο, τους Αναπτυξιακούς 
Οργανισμούς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι δια-
δικασίες, να αξιοποιηθούν κονδύλια που λιμνάζουν 
και να εφαρμοστούν ευρύτερα χωρικά αναπτυξιακά 
σχέδια, πάντοτε με όρους διαφάνειας και τήρησης 
απόλυτης νομιμότητας. Συγκεκριμένα, με βάση το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας 
θα είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των 
Δήμων - μετόχων, η προώθηση της επιχειρηματικής, 
οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, 
η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηρι-
ότητας της περιοχής παρέμβασης και η αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλλη-
λα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, 
της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και 
της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του αγροτικού τομέα, ο σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλ-
λοντος και η συμμετοχή σε προγράμματα και πάσης 
φύσεως δράσης στο πλαίσιο των σκοπών της ή και 
η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό 
ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Βασικός σκοπός 
της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, 
σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνω-
σίας, πόρων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που 
θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες 
μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εται-
ρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες αξιο-
ποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και 
εργαλεία. Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέπονται 
είναι: 1. Τεχνική Υποστήριξη Έργων και Υποδομών 
(Ωρίμανση Έργων, Υποβολή φακέλων για χρηματο-
δοτήσεις, Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών κ.α.). 2. 
Περιβάλλον/Τουρισμός/Εξωστρέφεια (Σχέδιο Δρά-
σης Τουριστικής Ανάπτυξης και Διασύνδεση του Βι-
ώσιμου Τουρισμού με τον Πολιτισμό και την αγρο-
διατροφή, Δημιουργία πολιτισμικών διαδρομών, και 
ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας υπό ένα ενιαίο 
και ισχυρό brand κ.α.). 3. Επιχειρηματικότητα/Επεν-
δύσεις (Ενίσχυση των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων, 
καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και ωρίμανση 
διαδικασιών για υποδοχή επενδύσεων κ.α.). 4. Υγεία/
Ποιότητα Ζωής (Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, Δράσεις για την 
υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ.α.). 
5. Ψηφιακή Εποχή (Δράσεις για την έξυπνη πόλη, για 
την βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υπηρεσιών 
τουρισμού, πολιτισμού, αγροδιατροφής, επιχειρημα-
τικότητας και επενδύσεων-DMS κ.α.). 

Περαιτέρω, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα δύναται 
μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με την εξέλιξή 
του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων (ΠΕΠ) να συμβάλει καθοριστικά στην δι-
εκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμε-
νη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου υπόψη και 
του σχεδιασμού για ενίσχυση των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων κατά την περίοδο 2021-2027. 

Διαφάνεια και Δημοκρατικός έλεγχος από τα 
Δημοτικά Συμβούλια και τους πολίτες 

Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού εμπί-
πτει σε όλες τις διατάξεις που διασφαλίζουν τη δια-
φάνεια, ενώ υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο των 
Δημοτικών Συμβουλίων. Υποχρεωτική, βάσει νόμου 
είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του Οργανι-
σμού στο Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ ενώ η λειτουργία 

Πρώτο θέμα

Αναπτυξιακός Οργανισμός 
«Αειφόροι Νήσοι» 
Οι δύο «όψεις»
Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου (με την ψήφο 
του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου, Ηλ. Κουντρομιχάλη), η σύσταση του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αειφόροι νήσοι». Στον Οργανισμό συμμετέχουν, οι 
δήμοι Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού.
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του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα ακολουθεί όλες τις 
διατάξεις που διέπουν τον Δημόσιο Τομέα αναφορικά 
με τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων. 

Μ. Κωβαίος: «Θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέ-
σιμα εργαλεία για να αντλήσουμε κονδύλια από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό» 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνδρομή 
στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου και να 
αντιμετωπισθεί η δεκαετής πλέον απαγόρευση προ-
σλήψεων στο Δημόσιο, ο Δήμαρχος Πάρου δήλωσε 
αποφασισμένος να αξιοποιήσει προς όφελος του 
νησιού, αλλά κυρίως των πολιτών κάθε διαθέσιμο 
εργαλείο. «Πρέπει να ανέβουμε στο τρένο, ειδάλλως 
θα το βλέπουμε από την στάση να περνάει μπροστά 
μας και θα μετράμε τις χαμένες ευκαιρίες», τόνισε ο 
κ. Κωβαίος κατά την δευτερολογία του, για να κατα-
λήξει: «Όσα έργα δύνανται να εκτελούν οι υπηρεσίες 
μας, θα συνεχίσουν να τα εκτελούν. Για όσα όμως, 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αυτό το Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου, θα είναι αρωγός και για τις 
υπηρεσίες, και για το Δήμο και για τους πολίτες στο 
τέλος της ημέρας. Και το σημαντικότερο, όλα αυτά θα 
γίνονται με βάση τις δικές μας ανάγκες και τις δικές 
μας προτεραιότητες, και όχι κάποιων άλλων απλών 
συνεργατών. Όλα θα είναι στο φως της διαφάνειας 
και του συνεχούς ελέγχου του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των συμπολιτών μας». 

Ο Δήμος Αμοργού είπε και εκείνος το «Ναι» 
στη συμμετοχή του στις «Αειφόρους Νήσους» 

Να σημειωθεί ότι η σύσταση του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αμοργού και εντός των ημερών θα μπει για 
ψήφιση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου 
Αντιπάρου. Η εταιρική φύση του υπό σύσταση Ορ-
γανισμού, αφήνει ανοικτό στο μέλλον το ενδεχόμενο 
συμμετοχής και άλλων Δήμων, αν προκύψει φυσικά 
αντίστοιχο ενδιαφέρον».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
«Αναπτυξιακός Οργανισμός: Ανώνυμη Εται-

ρεία στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων. 

Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου με τις ψήφους της πλειοψηφίας και του ανε-
ξάρτητου δημοτικού συμβούλου Η. Κουντρομιχάλη 
αποφασίστηκε η ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού 

δηλαδή μιας ανώνυμης εταιρίας, στα πρότυπα που 
θέτει σχετικός νόμος, μαζί με τους Δήμους Αντιπάρου 
και Αμοργού. 

Βασικό επιχείρημα είναι η ΑΕ αυτή να αποτελέσει 
εργαλείο ευελιξίας και ταχύτητας στην εκτέλεση των 
έργων, να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, η δυσλειτουρ-
γία και η έλλειψη προσωπικού, που τροφοδοτούν τις 
καθυστερήσεις. Φυσικά το πραγματικό περιεχόμενο 
και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, έχουν «ντυθεί» με κα-
τάλληλες «εύηχες» και «πιασάρικες» λέξεις και προ-
τάσεις όπως ανάπτυξη, αειφορία, κοινωνική συνοχή, 
ψηφιακή σύγκλιση και λοιπά. Ταυτόχρονα ευαγγελί-
ζονται ότι ανακάλυψαν τον νέο τρόπο για να πάρουν 
τα πράγματα «μπροστά», εν καιρώ νέας κρίσης και εν 
μέσω πανδημίας.

Ο πραγματικός όμως στόχος του κυβερνη-
τικού νομοθετήματος, που έγινε πράξη με την 
παραπάνω απόφαση, και μάλιστα με δέσμευση 
30ετίας, είναι:

- Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων πέρα και έξω από 
τα θεσμικά όργανα του Δήμου

- Εκχώρηση υποδομών στα χέρια του ιδιωτι-
κού κεφαλαίου, προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, 
ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας στο όνομα 
της αξιοποίησης της

- Εργαλείο για την χωρίς εμπόδια μετάβαση 
αρμοδιοτήτων και έργων στη Σύμπραξη Δημόσι-
ου Ιδιωτικού Τομέα με την επιβάρυνση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών στη πλάτη των δημοτών. 
Αυτό για παράδειγμα θα γίνει με τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ της 
περιφέρειας στη διαχείριση των απορριμμάτων, που 
σαν αποτέλεσμα θα έχει την αύξηση του κόστους των 
διαχείρισης κατά 50% περίπου, κόστος που θα κλη-
θούν να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα των νησιών 
μας.

Πρόκειται για ένα ακόμα άνοιγμα στις ορέξεις των 
επιχειρηματικών ομίλων και τα λιμνάζοντα κεφάλαια 
τους που επιζητούν χώρο τοποθέτησης και πηγή κερ-
δοφορίας στα απορρίμματα, στις ΑΠΕ με βάση και τις 
νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική αξιοποίηση 
δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων 
υποδομών. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκτός από τα παραπά-
νω περιλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα του 
Δήμου παιδεία, υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρι-
σμό, εξωστρέφεια, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, 
αγροδιατροφή, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μεταφο-
ρές, τεχνική υποστήριξη για ωρίμανση έργων κλπ.

Για όσους καλόπιστους θεωρούν ότι είμαστε υπερ-
βολικοί ή για τους κακόπιστους που βλέπουν ότι εί-
μαστε «κολλημένοι» σε «ιδεολογικά» στερεότυπα, δεν 
έχουν παρά να διαβάσουν τους σκοπούς της εταιρίας 
για να διαπιστώσουν την επιδίωξη να προωθήσει πιο 
γρήγορα τα διάφορα επιχειρηματικά «project» που 
σχεδιάζονται και να γίνουν πιο εύκολα επενδύσεις σε 
τοπικό επίπεδο.

Ας μην αναφερθούμε στο αμαρτωλό παρελθόν των 
δημοτικών, αναπτυξιακών εταιρειών που χρεωκόπη-
σαν και φόρτωσαν τα χρέη τους στο λαό.

Παρουσιάζονται ως δημόσιο συμφέρον οι ιδιωτικο-
ποιήσεις, οι ΣΔΙΤ, οι αναθέσεις σε ιδιώτες και από 
ιδιώτες, οι «συνεργασίες» με ιδιωτικούς φορείς που 
θα πολλαπλασιαστούν για να στηριχθεί η επιχειρημα-
τικότητα και γι’ αυτό θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, 
δηλαδή όλα στα «πόδια» των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο Δήμος, με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί πλέον 
να εκχωρεί στην ΑΕ την αρμοδιότητα και το έργο των 
διοικητικών, κοινωνικών, πολεοδομικών, πολιτιστι-
κών-αθλητικών και άλλων υπηρεσιών του! Θα ανα-
λαμβάνει δηλαδή την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη 
δημόσιων μελετών και έργων του κάθε Δήμου, καθώς 
και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέμα-
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των παραπάνω 
υπηρεσιών.

Πρόκειται για εργαλείο που θα μοιράζει χρή-
ματα κατά το δοκούν μακριά από το δημόσιο 
λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια και θα 
προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες.

Από την άλλη η Ανώνυμη Εταιρεία πρόκειται να απα-

σχολεί ένα φθηνό, ελαστικά εργαζόμενο και σε ομηρία 
προσωπικό, αφού τις προσλήψεις θα τις αποφασίζει 
το διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλα αυτά δεν γίνονται για να ικανοποιηθούν 
οι μεγάλες λαϊκές ανάγκες που συχνά αναδει-
κνύονται με δραματικό τρόπο (Σχολική στέ-
γη –αντισεισμική θωράκιση- πυροπροστασία- 
αντιπλημμυρική προστασία- έλλειψη χώρων 
άθλησης και πολιτισμού). 

Η γιατριά των προβλημάτων των Δήμων είναι η 
ύπαρξη επαρκούς προσωπικού που να μπορεί να συ-
ντάσσει προγράμματα και μελέτες και να αποφεύγει 
να δίνει τη διαχείριση δημοτικού έργου και τον οικο-
νομικό έλεγχο σε ιδιώτες. Χρειάζεται προσωπικό για 
να μπορεί να κάνει σοβαρή αξιοποίηση/εκμετάλλευση 
της δημοτικής περιουσίας και του δημοτικού χρήμα-
τος, να συντάσσει συγκριτικές μελέτες και μελέτες 
κόστους - οφέλους, που θα οδηγούν σε στοχευμένες 
επενδύσεις για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών 
και θα βοηθούν στην πορεία στον έλεγχο της υλοποί-
ησης. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αντικειμενικά 
αλλάζει τον χαρακτήρα της μέχρι τώρα δημο-
τικής διαχείρισης, αφού ο τομέας της παραγωγής 
τεχνικών έργων περιέρχεται σε μικρές ομάδες, που θα 
κινούνται μέσα στο σύστημα της «εργολαβικής» αγο-
ράς. ως εταιρείες συμβούλων. Έτσι θεωρούν κάποιοι 
ότι θα βελτιωθεί η παραγωγή έργου.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων 
θα συνεχίσουν να είναι αποδιοργανωμένες, χωρίς 
επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και στήριξη, οι τεχνι-
κοί χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μόνιμη δουλειά, 
με το κόστος μελετών και έργων να πηγαίνει στα ύψη. 
Προβλέπονται ειδικές προσλήψεις για τους αναπτυξι-
ακούς οργανισμούς με εντελώς αδιαφανείς διαδικα-
σίες, που αν και είναι ανώνυμες εταιρείες, θα διαχει-
ρίζονται δημόσιες υποθέσεις.

Η πραγματικότητα είναι πως η κυβέρνηση, έχοντας 
στη προμετωπίδα της πολιτικής της την εξυπηρέτηση 
των επιχειρηματικών συμφερόντων, παρεμβαίνει με 
τον τρόπο που ξέρει και η πρόθυμη δημοτική αρχή της 
Πάρου ακολουθεί: Ιδιωτικοποιεί και αυτό το κομμάτι 
της δημοτικής πολιτικής, που λέγεται «σχεδιασμός – 
ανάθεση – κατασκευή – παρακολούθηση - παραλαβή 
έργων».

Είμαστε σίγουροι ότι η ΑΕ που στήνεται θα αναδείξει 
τα προβλήματα της πολύ σύντομα αλλά τα αποτελέ-
σματα τα εισπράξει ο λαός στο κάθε Δήμο σε κόστος 
και έλλειψη υποδομών που θα έπρεπε να καλύπτουν 
τις πραγματικές ανάγκες.

Για μας η λύση βρίσκεται στην ανατροπή της 
πολιτικής που υλοποιούν Κυβέρνηση και Δημο-
τική Αρχή, αλλά και στον διεκδικητικό αγώνα 
για γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις καθώς 
και μόνιμο προσωπικό στους Δήμους, ώστε να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές 
λαϊκές ανάγκες και τα προβλήματα».

Πρώτο θέμα



10 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Μας σέρνουν 
στο άρμα του 
επιτιθέμενου 
άξονα...

Η συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Λ.Δ. Κί-
νας στην Αλάσκα (19.3.21), έκανε ακόμα πιο σαφή την 
τεκτονική μετατόπιση ισχύος σε πλανητική κλίμακα. Ο 
Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, εξαπέλυσε επίθεση 
κατά των φιλοξενούμενων με ύφος επικυρίαρχου, για 
το σύνολο της κινεζικής οικονομικής και πολιτικής πα-
ρουσίας, παρεμβαίνοντας θρασύτατα στα εσωτερικά 
της χώρας. 

Ο Κινέζος ομόλογός του αντέκρουσε την απαρά-
δεκτη επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι έχουν παρέλθει 
ανεπιστρεπτί οι καιροί κατά τους οποίους οι ΗΠΑ επέ-
βαλλαν αυταρχικά τα συμφέροντά τους στον πλανήτη, 
καταπατώντας κάθε εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια 
των υπόλοιπων λαών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Μπάι-
ντεν, αποκαλεί τον Ρώσο ομόλογό του «δολοφόνο που 
δεν έχει ψυχή και θα πληρώσει το τίμημα», ενώ δηλώ-
νει ότι ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ «είναι... σαν τον 
Πούτιν, που πιστεύει ότι η απολυταρχία είναι το κύμα 
του μέλλοντος», προσθέτοντας πως αυτός «δεν έχει 
ούτε ένα δημοκρατικό κόκαλο στο σώμα του, μα είναι 
ένας πολύ έξυπνος τύπος». Όλα αυτά θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν παιδαριώδεις καβγάδες, εάν δεν 
διαμείβονταν μεταξύ ηγετών χωρών, τα οπλοστάσια 
των οποίων μπορούν να εξαλείψουν ακαριαία κάθε 
ίχνος ζωής στον πλανήτη...

Η κλιμάκωση του εν εξελίξει ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου εκ μέρους του επιτιθέμενου ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ (με επικεφαλής τις ΗΠΑ) ωθεί τους αμυνόμε-
νους («αδίστακτα κράτη» κατά τις ΗΠΑ) σε σύμπηξη 
ΑΝΤΙ-ΑΞΟΝΑ διαφόρων μορφών και επιπέδων, με επι-
κεφαλής χώρες, όπου με διάφορους τρόπους υφίστα-
ται πρώιμος σοσιαλισμός ή/και κατάλοιπά του (όπου 
αυτός έχει ηττηθεί).Στο συνασπισμό συμμετέχουν 
χώρες-κοινωνίες με έντονο το στίγμα του αντιιμπερι-
αλιστικού-αντιαποικιακού αγώνα σε Ασία, Αφρική και 

Λατινική Αμερική. Αυτό υποδηλώνει και η «Ομάδα Φί-
λων για την Υπεράσπιση του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών», που ιδρύθηκε εφέτος από 17 κράτη μέλη του 
ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων Ιράν, Ρωσία, Κίνα, Συρία και 
Βενεζουέλα και άλλες χώρες-στόχοι κυρώσεων, πρα-
ξικοπημάτων και ωμών στρατιωτικών επεμβάσεων εκ 
μέρους του Ευρωατλαντικού άξονα.

Ο πόλεμος αυτός, η γενικευμένη κλιμάκωση του οποί-
ου επιταχύνεται, συνιστά τεράστιας κλίμακας καμπή 
στην ιστορία, έκφανση ανειρήνευτων αντιφάσεων και 
ανταγωνισμών. Εντός αυτών των ανταγωνισμών, εκτός 
από τον όλεθρο, περικλείεται και ένα πρωτόγνωρο για 
την ανθρωπότητα δημιουργικό δυναμικό επικείμενων 
επαναστατικών απελευθερωτικών αλλαγών, οι οποί-
ες δεν αφορούν ένα απροσδιόριστο μακρινό μέλλον 
«ωρίμανσης των συνθηκών», αλλά όλο και πιο άμεση 
προοπτική. Εδώ αποβαίνουν ανεπαρκέστατα τα στατι-
κά ισοπεδωτικά σχήματα «ίσων αποστάσεων» που δεν 
λαμβάνουν υπόψιν τις ποιοτικές και ουσιώδεις κοινω-
νικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές κ.λπ. ιδιοτυπί-
ες των εμπλεκομένων, που αγνοούν την κοσμοϊστορική 
ανατροπή που επέφερε το πρώτο κύμα των πρώιμων 
σοσιαλιστικών επαναστάσεων, με όλες τις νίκες και τις 
ήττες του. Τα εν λόγω γεγονότα απαιτούν τοποθέτηση 
βάσει ενδελεχούς επιστημονικής διερεύνησης, και όχι 
στερεοτυπικών σχηματοποιήσεων εκ του προχείρου. 

Με αυτές τις δραματικές αλλαγές, η κλιμακούμενη 
πρόσδεση της Ελλάδας στο άρμα των πλέον επιθετι-
κών δυνάμεων που βρίσκονται σε κατάπτωση, γίνεται 
όλο και πιο αυτοκαταστροφική για το λαό...

Δημήτρης Πατέλης  
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοίνωση 
ΣΕΟΤΑΠΑ 
για τα Μέσα 
Ατομικής 
Προστασίας 
εργαζομένων

«Τελικά, μήπως και ο Άγιος θέλει τη φοβέρα του; 
Ύστερα από την προσφυγή του Συλλόγου μας, για 
άλλη μια φορά, στον ελεγκτή της Αποκεντρωμένης για 
τα Μέσα Ατομικής Προστασίας του 2020, τα οποία, με 
επίσημες ανακοινώσεις του Αντιδημάρχου Προσωπι-
κού, δήθεν είχαν δοθεί το καλοκαίρι που μας πέρασε, 
κατέφθασαν εχθές.

Tα ΜΑΠ όχι μόνο του 2020 αλλά και του 2021.
Να θυμίσουμε ότι στις 2-6-2020 αποστείλαμε το 

1ο έγγραφό μας στο Δήμαρχο με το οποίο ζητούσαμε 
τα ΜΑΠ του 2020. Αφού δε λάβαμε καμιά απάντηση, 
ύστερα από τετράμηνη αναμονή, ακολούθησε 2ο έγ-
γραφο στις 25-9-2020 προς τον Ελεγκτή της Αποκε-
ντρωμένης. Στις 20-10-2020 προχωράμε σε 3ο έγγρα-
φο προς το Δήμαρχο, με κοινοποίηση στη μείζονα και 

ελάσσονα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενημερώνοντάς τον για το άρθρο 60 του νέου νόμου 
4735/20 με το ίδιο θέμα. Στις 6-11-2020 ύστερα από 
ενέργειες της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου μπαίνει στην ημερήσια διάταξη το θέμα 
των ΜΑΠ, όπου, ερήμην του Συλλόγου, ακούγονται 
σωρεία ανακριβών εξηγήσεων από τη Δημοτική Αρχή 
όπως: «τα ΜΑΠ του 2020 έχουν δοθεί στους εργαζό-
μενους». Και φτάνουμε αισίως στις 22-3-2021 για να 
καταφθάσουν τα ΜΑΠ του 2020 στο Δήμο και να κλη-
θούν οι εργαζόμενοι να τα πάρουν. Σημειώνουμε ότι 
κάποιοι απ’ αυτούς τους εργαζόμενους, μέχρι το τέλος 
του μηνός, θα έχουν απολυθεί, γιατί οι συμβάσεις τους 
ολοκληρώνονται.

Εμείς, κατόπιν των προαναφερομένων, νιώθουμε την 
ανάγκη να:
 • «Ευχαριστήσουμε» τη Δημοτική Αρχή για την πλήρη 

απαξίωση του ΔΣ μας, αφού κατά την προσφιλή συ-
νήθειά της δεν απάντησε σε κανένα έγγραφό μας ούτε 
μας κάλεσε για να συζητήσουμε το θέμα.
 • «Ευχαριστήσουμε» τη Δημοτική Αρχή η οποία σύρ-

θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη μείζονα αντιπο-
λίτευση για τη συζήτηση του θέματος χωρίς να καλέσει 
το ΔΣ μας για τη δια ζώσης έκφραση της άποψής του.
 • «Ευχαριστήσουμε» τη Δημοτική Αρχή η οποία υπέ-

δειξε το «λάθος» μας και μας καθησύχασε λέγοντάς 
μας ότι το καλοκαίρι του 2020 τα ΜΑΠ δόθηκαν κα-
νονικά στους εργαζόμενους.
 • «Ευχαριστήσουμε» τη Δημοτική Αρχή για τα ΜΑΠ 

που δίνει στους εργαζόμενους με ένα χρόνο καθυστέ-
ρηση, ενώ τα είχε δώσει δήθεν από το καλοκαίρι του 
2020».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Έτσι είναι, 
αν έτσι 
νομίζετε…

«Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ’ αλεύρι» 
λέει μια ελληνική παροιμία και απευθύνεται σε 
πρόσωπο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημα-
σία σε επουσιώδη θέματα, και αντίθετα λιγότερη 
στα ουσιώδη.

Ο δήμος του νησιού έχει κάθε χρόνο εισοδήμα-
τα που λίγοι άλλοι δήμοι με παρόμοιο πληθυσμό 
μπορούν να έχουν. Ο λόγος που τα εισοδήματα του 
νησιού είναι αυξημένα (σε σχέση με άλλες περιο-
χές) οφείλεται κυρίως στην τουριστική κίνηση, στα 
έσοδα που υπάρχουν από την ενοικίαση δημοτικών 
χώρων σε επιχειρηματίες, από το λιμάνι με τον ελ-
λιμενισμό πλοίων κλπ.

Η πρωτεύουσα του νησιού, η Παροικιά, σύμφω-
να με τα όσα είπε πάνω-κάτω ο δήμαρχος, Μ. Κω-
βαίος, στο δημοτικό συμβούλιο στις 26 Μαρτίου, 
πρέπει να είναι ευτυχισμένη, αφού γίνονται τόσα 
έργα εκεί, όσα ποτέ! Αυτά που είπε ο κ. Κωβαίος, 
έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο δεν τα ασπάζο-
νται οι μόνιμοι κάτοικοι της Παροικιάς, αλλά ούτε 
καν οι δημοτικοί σύμβουλοι που εξελέγησαν με 
τον συνδυασμό του. Προσωπικά, έχοντας μείνει 
όλα τα χρόνια που είμαι στην Πάρο σε δύο σημεία 
της Παροικιάς, που «υποφέρουν» από διάφορα 
ζητήματα καθημερινότητας, δε θα συμφωνήσω 
με τον κ. Κωβαίο. Έμενα επί πολλά χρόνια μέσα 
στον παραδοσιακό οικισμό και τα τελευταία χρό-
νια ζω στον περιφερειακό δρόμο. Και από τα δύο 
σημεία περνά καθημερινά για διάφορες δουλειές 
η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων όλου του 
νησιού, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αντι-
μετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Έτσι, π.χ. αν έχουν 
κάποιο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στη δική τους πε-
ριοχή θέλουν απόλυτη ησυχία εκεί και ευπρέπεια 
στους γύρω χώρους, αλλά δε δίνουν δεκάρα για 
να παρκάρουν όπου να ’ναι στην Παροικιά για να 
πάρουν τους πελάτες τους, αδιαφορούν για την 
ηχητική όχλησή τους κλπ. Όλοι θέλουν η δική τους 
περιοχή να είναι «παρθένα», κανείς δε θέλει λιμάνι 
στην περιοχή του, κανείς δε θέλει φασαρία. Όλα 
εδώ. Στην πολύπαθη Παροικιά!

Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
μάθαμε ακόμα, ότι ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αρχί-
λοχος», είναι υπό έξωση, έως περίπου τα τέλη του 
έτους, αφού ο νέος ιδιοκτήτης θέλει το ακίνητο 
για αξιοποίηση. Εδώ και δεκαετίες όλες οι τοπικές 
διοικήσεις της Πάρου βολεύονταν να έχουν ως αί-
θουσα εκδηλώσεων αυτήν τη θλιβερή –κυριολε-
κτικά- αίθουσα. Η πρωτεύουσα του νησιού λοιπόν, 
δε θα έχει καμία αίθουσα εκδηλώσεων από το 
2022. Τώρα, αν πάει κάποιος σε οποιοδήποτε άλ-
λον παρόμοιο πληθυσμιακά δήμο στην Ελλάδα, θα 
διαπιστώσει ότι εκεί υπάρχουν δημοτικές αίθουσες 
εκδηλώσεων που ντρέπεσαι να μπεις.

Δεν επιθυμώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο, 
πλην του ότι η πολυπληθέστατη περιοχή του νη-
σιού δεν έχει ούτε μία αξιόλογη αίθουσα για να 
προβάλει π.χ. μία ταινία. Ούτε φυσικά έχει αξιό-
λογη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου της. Έτσι, είναι, αν έτσι νομίζεται λοιπόν 
κ. δήμαρχε.

Απόψεις - Ειδήσεις
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Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας 
για την ανάδειξη της νέας 21μελούς Νομαρχιακής Επι-
τροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κυκλάδων, 
διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 159 αντιπρόσωποι 
από τις Οργανώσεις Μελών των νησιών μας, πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου, 
στο οποίο, αλφαβητικά, μετέχουν οι εξής:

Αναστασιάδου Ρόνια (Σίφνος), Αργυροπούλου Ανα-
στασία (Σύρος), Βενιανάκης Χήστος (Φολέγανδρος), 
Βερύκοκκος Λευτέρης (Νάξος), Γαβριελάτου Βαλεντί-
να (Τήνος), Γαϊτανή Ελένη (Μήλος), Γάκης Δημήτρης 
(Σαντορίνη), Γαλανού Ευαγγελία (Σέριφος), Θαλασ-
σινός Γιάννης (Πάρος), Θεωνάς Βασίλης (Νάξος), 
Κουτσογιαννάκη Κατερίνα (Νάξος), Μακρή Μαρίνα 
(Σύρος), Μαυρουδή Άννα (Κέα), Μπαλή Τίλλα (Φολέ-
γανδρος), Μπαμπούνης Νίκος (Νάξος), Παπαλουκάς 
Ορέστης (Μύκονος), Πατραμάνη Ανθή (Σαντορίνη), 
Τζίνης Ανδρέας (Σύρος), Φραγκίσκος Μιχάλης (Νά-
ξος), Φωλίνα Ιωάννα (Άνδρος), Χανιώτη Μαρία 
(Πάρος).

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προχωρήσει στις 
εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του/της Συ-
ντονιστή/στριας, Αναπληρωτή/τριας Συντονιστή/στρι-
ας και των υπολοίπων πέντε μελών του Συντονιστι-
κού Οργάνου της Νομαρχιακής Επιτροπής. Επίσης, 
σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ «το αμέσως επόμενο 
διάστημα, η Νομαρχιακή Επιτροπή θα ανοίξει τον δι-
άλογο με την κοινωνία, τους συλλογικούς φορείς, τα 
κινήματα των Κυκλάδων για τα μείζονα ζητήματα που 
αναδεικνύονται μέσα στο ζοφερό κλίμα της πολυεπί-
πεδης κρίσης -υγειονομικής, οικονομικής, δημοκρα-
τίας- που βιώνουν οι πολίτες ως απότοκο των κατα-
στροφικών πολιτικών επιλογών της νεοφιλελεύθερης 
κυβέρνησης της ΝΔ. 

Θα συζητήσουμε με την κοινωνία τις προγραμματι-
κές θέσεις και τις προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία έχει καταθέσει για τη δημόσια υγεία, 
την παιδεία και τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα, τις κοινωνικές ανισότητες, την στήριξη 
όλων όσων πλήττονται από την οικονομική πολιτική 
της κυβέρνησης, τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημό-
σια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, το περιβάλ-
λον και την κλιματική κρίση, τον δημόσιο χώρο, τις 
νησιωτικές πολιτικές.

Σε αυτόν τον διάλογο, καλούμε όλους τους Κυκλα-
δίτες και τις Κυκλαδίτισσες, είτε με την ένταξη και την 
ενεργή συμμετοχή τους στις Οργανώσεις Μελών του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είτε μέσα από τις συλλογικότητες που με-
τέχουν, να συμβάλουν ενεργά με τις προτάσεις, τους 
προβληματισμούς, τις παρατηρήσεις τους».

Απόψεις - Ειδήσεις

Λαμπάδες 
αγάπης

Ήταν φθινόπωρο του 2014, όταν στις Νεανικές Συ-
ντροφιές του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε εκείνη τη 
χρονιά στην «Κιβωτό του Κόσμου». 

Αρχικός στόχος, ήταν η συλλογή ειδών πρώτης ανά-
γκης και η αποστολή τους. Σε συνεργασία με πολλούς 
συλλόγους και ορισμένα σχολεία, η ανταπόκριση ήταν 
μεγάλη. Μέσα από αυτή τη δράση, ονειρευθήκαμε να 
φιλοξενήσουμε μία μικρή ομάδα παιδιών αρχικά στα 
νησιά μας. Το προτείναμε τον Φεβρουάριο του 2016. 
Αρχές Ιουνίου χτυπάει το τηλέφωνο από την Κιβωτό και 
μας ενημερώνουν ότι μπορούμε να πραγματοποιήσου-
με αυτή τη φιλοξενία. Επιφυλαχθήκαμε να απαντήσου-
με εκείνη τη στιγμή και ζητήσαμε διορία μίας ημέρας. 
Πραγματικά φαινόταν ακατόρθωτο μέσα σε 15 ημέρες 
να προετοιμάσουμε αυτή τη φιλοξενία. Πώς θα βρού-
με τα χρήματα για τα εισιτήρια, που θα μείνουν, πώς 
θα μετακινούνται και τι θα τρώνε όλα αυτά τα παιδιά. 
Και όμως... Έχοντας την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτη 
μας κ. Καλλινίκου και την αμέριστη στήριξη όλων των 
μελών της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος, ξεκινήσαμε μέσα 
σε λίγες ώρες να οργανώνουμε. Εκεί ήταν που άνοιγαν 
οι πόρτες της καρδιάς όλων. Η Κατερίνα με τον Ευθύ-
μιο να ανοίγουν το ξενοδοχείο, η «Hellenic Seaways» 
να απαντάει θετικά στο δωρεάν ταξίδι των παιδιών, ο 
αείμνηστος Αλέκος να βάζει μπρος τις μηχανές των 
λεωφορείων, τα τοπικά ΜΜΕ να προβάλλουν τη δρά-
ση και πολλά αγαπημένα μας πρόσωπα και σύλλογοι, 
να προσφέρουν με κάθε τρόπο από το υστέρημα της 
καρδιάς τους. Και έτσι φθάσαμε αισίως στην πρώτη 
φιλοξενία των παιδιών η οποία και έμεινε χαραγμένη 
μέσα μας ειδικά την ώρα που τα αποχωριζόμασταν. 
Και από τότε μετράμε ήδη πέντε χρόνια συνεχούς φι-
λοξενίας, με οχτώ διαφορετικές ομάδες, από Αθήνα, 
Πειραιά, Βόλο και Χίο, έχοντας φιλοξενήσει στα νησιά 
μας περίπου 250 παιδιά μέχρι τώρα. Όλη αυτή η δρά-
ση πραγματικά δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
ούτε καν στο ελάχιστο, αν δεν υπήρχε η «αλυσίδα αγά-
πης» της Πάρου και Αντιπάρου, από όλες και όλους 
εκείνους που την απαρτίζουν και έχουν αγκαλιάσει από 
την πρώτη χρονιά αυτή τη δράση. Επειδή όμως από 
τη δεύτερη χρονιά η φιλοξενία καθιερώθηκε να γίνε-
ται διπλή, (Ιούνιο και Σεπτέμβριο), και έχοντας πλέον 

επωμιστεί και το οικονομικό βάρος των εισιτηρίων του 
πλοίου, δημιουργήθηκε μία άλλη ομάδα, η ομάδα «λα-
μπάδες αγάπης», η οποία αποτελείται από τις μαμά-
δες και παιδιά των Νεανικών Συντροφιών, με σκοπό 
τη δημιουργία και διάθεση πασχαλινών λαμπάδων, με 
τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στις ανάγκες της 
φιλοξενίας των παιδιών. Και φθάσαμε στο 2020, όπου 
μία πανδημία δεν ήταν ικανή να σταματήσει αυτή τη 
δράση. Έτσι, καταφέραμε μέσα από την αγάπη όλων να 
φιλοξενήσουμε και πάλι τα γλυκά μας παιδιά. Έτσι και 
φέτος, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε ακόμα μία φιλοξε-
νία παιδιών, με τη βοήθεια της Παναγίας μας και στηρι-
ζόμενοι πάντα στη δική σας αγάπη. Για το σκοπό αυτό, 
ετοιμάσαμε και πάλι με πολλή αγάπη, τις πασχαλινές 
μας λαμπάδες, οι οποίες διατίθενται από την αίθουσα 
του Κατηχητικού Σχολείου της Εκατονταπυλιανής κα-
θημερινά και ευχόμαστε η φλόγα που θα ανάψει μέσα 
από αυτές τις λαμπάδες και από τις καρδιές σας, να 
μας φωτίσει το δρόμο μίας ακόμα γλυκιάς φιλοξενίας 
των παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου, παρ’ όλες τις 
δύσκολες συνθήκες που περνάμε.

Γιατί «μόνο αγάπη χρειάζεται η ζωή μας... και όλα τα 
ξεπερνά!».

Π. Στυλιανός Μπιζάς

Η ύφεση σε 
αριθμούς που 
ζαλίζουν!

Μεγάλες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία επέ-
φερε η πανδημία με τους εργαζόμενους να αναδεικνύ-
ονται στους μεγάλους χαμένους της ύφεσης.

Το 2020 και το πρώτο δίμηνο του 2021 χάθηκαν 6,3 
τρισ. δολάρια από το παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ, ενώ 
το παγκόσμιο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος στα τέλη του 
Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε σε 281 τρισ. δολάρια, που 
αντιστοιχεί στο 355% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Ακόμα, έχουν χαθεί 114 εκατ. θέσεις εργασίας 
και εξ αυτών τα 33 εκατ. αντιστοιχούν σε ανέργους 
και τα 81 εκατ. σε άτομα που βγήκαν εκτός οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού. 
Στην Ελλάδα 992.000 πολίτες, δηλαδή το 46% 

του συνόλου των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ μισθω-
τών του ιδιωτικού τομέα βρέθηκε σε αναστολή εργα-
σίας στη διάρκεια της πανδημίας (Μάρτιος – Απρίλιος 
2020). Τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν σε αναστολή 
532.000 άτομα (το 25% των ασφαλισμένων μισθω-
τών στον ΕΦΚΑ). 

Η μέση μηνιαία απώλεια εισοδήματος από μισθό για 
κάθε έλληνα εργαζόμενο που υποχρεώθηκε σε ανα-
στολή κυμαίνεται από 27 έως 35%. Επίσης, 41,6 δισ. 
ευρώ είναι ο τζίρος που χάθηκε μέχρι το τέλος του 
2020, ενώ οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων στην 
Ελλάδα, προειδοποιούν για τον κίνδυνο 200.000 επι-
χειρήσεις να αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο υπό το 
βάρος των χρεών.

Τέλος, 1.181.296 συμπολίτες μας είναι εγγεγραμμέ-
νοι στους ανέργους του ΟΑΕΔ, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ υπολο-
γίζει τους άνεργους σε 726.000 άτομα και μετρά την 
ανεργία στο 15,8%!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΣ, ενοικιάζονται 
δωµάτια µε το µήνα, επιπλωµένα µε 
Α/C, ψυγείο, τηλεόραση και Wi/Fi, 
χωρίς κουζίνα. Τηλ.: 6985 842 240

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

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.

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. 

ΚΟΠΕΛΑ/ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντί-
δα κυρίας από τις 4 το απόγευµα έως 
τις 12 το βράδυ. Τηλ. 694 506 9970

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντίδα ηλικι-
ωµένου στο Μαράθι της Πάρου. Τηλ. 
22840 22533

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-
νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, 
ζητούνται από 4* ξενοδοχείο στην 
Πάρο για το διάστηµα Μάιο – 
Οκτώβριο. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γραπτή και προφορική γνώση 
αγγλικών, προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου αντίστοιχης κατηγορίας, 
επικοινωνιακοί και πρόθυµοι χαρα-
κτήρες. Επιθυµητά προσόντα: Γνώση 
2ης ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση 
Γαλλικών ή Ιταλικών), απόφοιτος/η 
τµήµατος τουριστικής σχολής. 
Παρέχεται: Ανταγωνιστικός µισθός 
ανάλογος της εµπειρίας, διαµονή & 
διατροφή (για ενδιαφερόµενους που 
δεν κατοικούν στην Πάρο), πλήρης 
εκπαίδευση πριν το άνοιγµα του 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο info@
pyrgakihotel.gr ή επικοινωνία στο 
τηλ. +30 2284022768.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από το κατάστηµα 
«ΥΡΙΑ» στο Λογαρά, για πώληση και 
για ταµείο. Τηλ. για πληροφορίες: 
6944 115 555

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Οι «κανόνες» 
σε μία 
τηλεδιάσκεψη…

Δευτέρα πρωί, μάθημα 
στο πανεπιστήμιο σε μια από 
τις πάμπολλες πλατφόρμες 
τηλεσυνεργασίας, που ει-
σήλθαν στη ζωή μας, μαι-
νόμενες πως θα απελάσουν 
από το κοινωνικό γίγνεσθαι 
οποιονδήποτε δεν εξοικειω-

θεί πάραυτα, αμετάκλητα και ολοκληρωτικά μαζί τους.
Το μάθημα, επιτέλους, αρχίζει. Μια νέα παιδαγωγική 

όμως πρέπει επιτακτικά να ερευνηθεί, ώστε να περι-
λαμβάνει και αυτές τις μορφές επικοινωνίας. Αυτό-
ματη καταγραφή των διαδραματιζομένων, παρουσίες 
με το πάτημα ενός πλήκτρου, ψηφιακή ύλη, ασκήσεις 
και εργασίες στον ανάλογο σύνδεσμο, όλα στην εντέ-
λεια, παρά τις αιτιάσεις των καχύποπτων, που ελεει-
νολογούν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και 
για εκούσια ή ακούσια παρακολούθηση από ώτα και 
οφθαλμούς μη αρμοδίων… 

Ας δούμε επιγραμματικά τους βασικότερους κανό-
νες, εφόσον όλοι πλέον παραδέχονται πως οι τηλεδι-
ασκέψεις θα καθιερωθούν ως συμπλήρωμα ή υποκα-
τάστατο των διά ζώσης συναντήσεων:

1. Είναι πραγματικά μεγάλη αγένεια να μην είναι 
ανοιχτή η κάμερα σας, εκτός αν ο διοργανωτής της 
συνάντησης σας έχει δώσει οδηγίες για το αντίθετο. 
Φροντίστε επομένως είτε να έχετε επιλέξει ένα αξιο-
πρεπές και απομονωμένο μέρος για να τοποθετήσετε 
τον υπολογιστή ή το κινητό σας (πχ το γραφείο σας) 
είτε διαλέξτε ένα όμορφο και σεμνό υπόβαθρο από 
τις επιλογές της πλατφόρμας, που χρησιμοποιείτε. Σε 
κάθε περίπτωση για την πρώτη είσοδο φροντίστε η 
κάμερα και ο ήχος να είναι κλειστά, μέχρι να βεβαιω-
θείτε πως όλα λειτουργούν ομαλά. Ανενεργό πρέπει να 
είναι το μικρόφωνο όταν δεν έχετε το λόγο. Εξασφα-
λίστε πως θα μπείτε αδιάσπαστοι στη συζήτηση, χωρίς 
ενοχλητικούς ήχους ή άλλες οχλήσεις. Ει δυνατόν δο-
κιμάστε τις τεχνικές λεπτομέρειες της σύνδεσης πολύ 
πριν την έναρξη.

2. Φροντίστε να είστε ον-λάιν τουλάχιστον δέκα λε-
πτά πριν την έναρξη της συνάντησης και να είστε ντυ-
μένη/ος ευπρεπώς ακόμα και στα σημεία του σώματος, 
που υποθέτετε πως δε φαίνονται στην κάμερα. Ντυθεί-
τε και περιποιηθείτε τον εαυτό σας σα να πηγαίνατε σε 
κανονική ανάλογη διάσκεψη.

3. Οι πολυδιεργασίες, το multitasking, δηλαδή η 
τάση να ασχολείστε με χίλια δυο άλλα πράγματα την 
ώρα της τηλεδιάσκεψης (πχ να παίζετε με το κινητό, 
να κάνετε πράγματα που δε φαίνονται στην κάμερα, 
αλλά τα προδίδουν οι κινήσεις σας, κλπ) είναι δείγμα 
υποτίμησης των συμμετεχόντων και πρέπει να απο-
φεύγονται.

4. Κοιτάξτε ευθεία στην κάμερα όταν μιλάτε και όχι 
στα τετραγωνάκια των προσώπων. Αυτό δίνει την ψευ-
δαίσθηση ότι τους κοιτάτε στα μάτια. Φροντίστε ώστε 
το φως να βρίσκεται μπροστά σας και όχι πίσω σας. 
Μην στέκεστε πολύ κοντά στην κάμερα και μη σκύβετε 
προς το μέρος της.

5. Να υποθέτετε πάντα πως η κάμερα και ο ήχος 
είναι ανοιχτοί και πως οι υπόλοιποι σας ακούν. Αυτό 
θα σας προστατέψει από αβλεψίες, που μπορεί να σας 
αφήσουν εκτεθειμένους.

6. Μάθετε καλά τις δυνατότητες της πλατφόρμας και 
τα εργαλεία επικοινωνίας που προσφέρει (επισήμανση, 
παρουσίαση, διαμοιρασμό, εξωτερικούς συνδέσμους, 
ξεχωριστά δωμάτια, βίντεο, υπό-ομάδες κλπ), ώστε να 
προάγετε την επικοινωνία με κάθε δυνατό μέσο. Μπο-
ρεί τίποτα να μη μοιάζει με τη δια ζώσης συνάντηση, 
αλλά ας γίνει το καλύτερο δυνατό.

7. Μη μοιράζετε το σύνδεσμο και τους κωδικούς της 
τηλεδιάσκεψης σε όποιον δεν μπορεί να συνεισφέρει. 
Μικρές ομάδες είναι πιο ευχάριστες και εγγυώνται 
καλύτερη συνδεσιμότητα. Μην κοινοποιείτε αυτές τις 
λεπτομέρειες σε κοινωνικά δίκτυα, εκτός αν θέλετε να 
διακυβεύσετε την ιδιωτικότητα.

8. Μην μαγνητοσκοπείτε οτιδήποτε δίχως της έγ-
γραφη συναίνεση των συμμετεχόντων. Διαφυλάξτε τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

9. Αν είστε ο διοργανωτής της τηλεδιάσκεψης φρο-
ντίστε να βγείτε τελευταίος από αυτή, αφού αποχαιρε-
τήσετε τους καλεσμένους σας.

10. Να έχετε υποστηρικτικό υλικό, στο οποίο θα 
έχουν ασύγχρονη πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες 
μετά το πέρας της συνάντησης.

Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος καθηγητής 

κοινωνιολογίας, πανεπιστημίου Αιγαίου
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Ηλεκτρονικά 
η απώλεια 
ταυτότητας

Από τις 16 Μαρτίου 2021 οι πολίτες μπορούν να δη-
λώνουν την απώλεια της αστυνομικής τους ταυτότη-
τας μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και 
την υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγ-
γραφα». 

Με την υποβολή της δήλωσης, το δελτίο ταυτότητας 
θα ακυρώνεται άμεσα από την αρμόδια Αστυνομική 
Υπηρεσία και η δήλωση θα εμφανίζεται αυτόματα στη 
θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, ώστε στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί σε όποια άλλη υπηρεσία χρειάζεται. 
Υπενθυμίζεται ότι στις θυρίδες των πολιτών, τηρούνται 
τα έγγραφα που εκδίδουν μέσα από το gov.gr, καθώς 
και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους Φο-
ρείς της δημόσιας διοίκησης κατόπιν αίτησης τους. 

 Η ενεργοποίηση των θυρίδων για τους κρατικούς 
Φορείς, ξεκίνησε στις 16/3 από τα αστυνομικά τμήμα-
τα εγκαινιάζοντας έναν νέο, σύγχρονο και αποδοτικό 
τρόπο επικοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για «ηλε-
κτρονικά γραμματοκιβώτια» στα οποία οι υπηρεσίες 
θα δέχονται έγγραφα και αιτήσεις που αποστέλλουν 
οι πολίτες μέσω του gov.gr. Η κεντρική λειτουργία των 
θυρίδων είναι η συγκέντρωση και η ανταλλαγή εγγρά-
φων που εκδίδονται μέσω του gov.gr. Με την ενεργο-
ποίηση των θυρίδων για τους Φορείς της δημόσιας 
διοίκησης, οι πολίτες θα μπορούν να τους αποστέλ-
λουν αιτήσεις, που σχετίζονται με τις συναλλαγές τους. 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της επικοινωνί-
ας μέσα από θυρίδες είναι η αμεσότητα, η ακρίβεια 

και η διαφάνεια όλης της διαδικασίας. Οι πολίτες θα 
μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήμα-
τός τους από τη χρέωση μέχρι τη διεκπεραίωσή του. 
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη και 
για τη Διοίκηση, καθώς καταπολεμάται οριζόντια και 
δραστικά η γραφειοκρατία και μειώνεται σημαντικά η 
διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Πανδημία και 
Παιδιά

Η νέα πραγματικότητα δε θα μπορούσε να μην έχει 
αντίκτυπο στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των 
παιδιών. Αναμένουμε να διακινηθούν έντονα άγχη και 
ανησυχίες για την υγεία και τη ζωή, συναισθήματα 
όπως φόβος και ανασφάλεια για το μέλλον, αμφιθυμία, 
ευερεθιστότητα καθώς και ποικίλες σωματοποιήσεις. 
Πολλά παιδιά κατά την περίοδο του εγκλεισμού πα-
ρουσίασαν παλινδρομήσεις των λειτουργιών αυτονό-
μησης, εκδηλώνοντας νυχτερινή ενούρηση, δυσκολίες 
στον ύπνο και στη πρόσληψη τροφής, φοβίες και άγχος 
αποχωρισμού από τα πρόσωπα φροντίδας.

Ενοχές στον ψυχισμό των παιδιών
Πρόκειται για την ηλικιακή ομάδα ανθρώπων που έχει 

στοχοποιηθεί σημαντικά, καθώς ενώ τα ίδια τα παιδιά 
νοσούν ήπια ή περνούν υποκλινικά τη νόσο, μπορούν 
να μεταδώσουν τη λοίμωξη σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, τα οποία έχουν κι άλλα υποκείμενα νοσήματα 
κι αυτό να αποβεί μοιραίο. Η πληροφορία αυτή σε ένα 
φαντασιωσικό επίπεδο αποδομεί την εικόνα του «ύπερ 
ήρωα» με τον οποίο τείνουν να ταυτίζονται τα παιδιά, 
του ανθρώπου εκείνου που χρησιμοποιεί τις υπερφυ-
σικές δυνάμεις του για το κοινό καλό. Η ιστορία της 
πανδημίας καθιστά το παιδί ως τον «κακό» της υπό-
θεσης, όπου με την παρουσία του και μόνο μπορεί να 
βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του αγαπημένου παππού, της 
αγαπημένης γιαγιάς ή και των γονιών και αδελφών 
που ενδεχομένως να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 
Μιλάμε, λοιπόν, για ενοχές που εγείρουν ταυτοχρόνως 
άγχη θανάτου και άγχη αφανισμού, τα οποία βεβαίως 
ο ψυχισμός του παιδιού δεν είναι σε θέση να επεξερ-
γαστεί και εν συνεχεία να μεταβολίσει. Τείνουμε τη 
φαντασία τους να δημιουργούν μια διαστρεβλωμένη 
πραγματικότητα των γεγονότων, η οποία μπορεί να εί-
ναι πολύ τρομακτική για τα ίδια και τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα. Στην περίπτωση μάλιστα που ενυπάρχουν 
προδιαθεσικοί παράγοντες ψυχικής ευαλωτότητας, τα 
παιδιά όντας επιβαρυμένα μπορούν να παρουσιάσουν 
υποτροπιάζουσες συμπεριφορές.

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας
Λαμβάνοντας υπόψιν τις ψυχολογικές και συναισθη-

ματικές επιπτώσεις του φαινομένου της πανδημίας, εί-
ναι σημαντικό τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό 
περιβάλλον να βοηθήσει στην μείωση του στρες των 
παιδιών και να συμβάλλει στην ψυχική ενδυνάμωση 
τους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από τον 
έλεγχο των πληροφοριών με τις όποιες έρχεται σε επα-
φή το παιδί και ταυτόχρονα την ενίσχυση ενός ασφα-
λούς περιβάλλοντος, όπου το παιδί μπορεί να μιλήσει 
για αυτά που το απασχολούν. Είναι σημαντικό οι γονείς 
να επιλύουν απορίες με ψυχραιμία, σαφήνεια και εν-
συναίσθηση. Επίσης, η διατήρηση και η ενίσχυση του 
κοινωνικού δικτύου όπως φίλοι, συμμαθητές, συγγενι-

κά πρόσωπα, καθώς και η εμπλοκή σε δραστηριότητες 
που βοηθούν τα παιδιά να αποφορτιστούν συναισθη-
ματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την μείωση του 
στρες που μπορεί να βιώνουν αυτή την περίοδο. Τέλος, 
η διατήρηση της καθημερινής τους ρουτίνας αλλά και η 
προετοιμασία του παιδιού σε περίπτωση αλλαγής της 
καθημερινότητας είναι παράγοντες που δρουν καθη-
συχαστικά και μειώνουν την βίωση του στρες.

Καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική υγεία των 
παιδιών είναι ο προστατευτικός ρόλος των γονιών. Αν 
οι γονείς μπορέσουν να διαχειριστούν τα δικά τους συ-
ναισθήματα, θα μπορέσουν να υποδεχτούν και να με-
ταβολίσουν ψυχικά τα συναισθήματα που διακινούνται 
στα παιδιά. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να ενδυ-
ναμωθεί ο ψυχισμός τους, μέσα από την ασφάλεια και 
την εμπιστοσύνη που τους προσφέρουν. Μην ξεχνάμε, 
άλλωστε, ότι τα παιδιά είναι εκ φύσεως ευπροσάρμο-
στα, ψυχικά ανθεκτικά περισσότερο από τους ενήλι-
κους και μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, 
εφόσον λάβουν σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση 
από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών
Όλα τα παραπάνω συντελούν στην δόμηση ψυχικής 

ανθεκτικότητας του παιδιού, που θα είναι μία σημαντι-
κή δεξιότητα για όλη του την ζωή. Αναλυτικότερα, με 
τον όρο «ψυχική ανθεκτικότητα» αναφερόμαστε σε μια 
δυναμική διαδικασία κατά την οποία το παιδί εμφανί-
ζει θετική προσαρμογή ή την ικανότητα να διατηρήσει 
την ψυχική του υγεία μέσα σε πλαίσιο προκλήσεων 
και αντίξοων συνθηκών, χρησιμοποιώντας επιτυχώς 
τους διαθέσιμους σε αυτό πόρους και τα υποστηρι-
κτικά συστήματά του. Παράγοντες περιβαλλοντικοί και 
ατομικοί που ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα 
στα παιδιά είναι η ύπαρξη θετικών σχέσεων με στορ-

γικούς ενήλικες, η αποτελεσματική γονεϊκή παρουσία 
καθώς και οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί. Επίσης, 
σημαντικό είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συ-
στήματος που ενσωματώνει και εμπεριέχει κάθε παιδί 
με τις ιδιαιτερότητές του και τις ειδικές του μαθησιακές 
ανάγκες. Η ψυχική ανθεκτικότητα ενισχύεται και μέσα 
από την αυτοαποτελεσματικότητα, την ικανότητα για 
αυτοέλεγχο, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση του άγχους, 
την παρουσία κινήτρων για επιτυχία καθώς και την νο-
ηματοδότηση της ζωής.

Πέρα από το απειλητικό και επιθετικό στοιχείο μιας 
κρίσης, ας σκεφτούμε ότι η κρίση μπορεί να είναι και 
ευκαιρία για αλλαγή. Ως προς την σχέση μας με το 
παιδί, η κρίση της πανδημίας μπορεί να είναι μια ευ-
καιρία να απλοποιήσουμε την καθημερινότητα, πχ να 
απαλλαγούμε από περιττές δραστηριότητες και να 
εστιάσουμε σε εκείνες που το παιδί πραγματικά θέλει, 
το εμπλουτίζουν συναισθηματικά, κοινωνικά και γνω-
στικά, το ψυχαγωγούν. 

Συνολικά μία κρίση ωθεί προς την αλλαγή 
επειδή μας καλεί σε αναδιαμόρφωση και επα-
νεξέταση αυτού που φαίνεται να μην είναι 
πολύ λειτουργικό. Επομένως, μπορούμε να την 
δούμε ως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε 
τις αξίες και τις προτεραιότητές μας. Ευκαιρία 
για κτίσιμο γερών, σταθερών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Ευκαιρία για διεκδίκηση καλύτερης 
ποιότητας ζωής. 

Μαριρένα Παγκάκη, Κοινωνική Λειτουργός  
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Ειρήνη Διακάκη, Κλινική Ψυχολόγος 
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Λάουρα Κολάγκη, Κλινική Ψυχολόγος  
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Άποψη - Ειδήσεις
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Οι υποσχέσεις 
Θεοχάρη… και 
ο τουρισμός

Η κυβερνητική πολιτική, που έχει αποτύχει στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και όλοι οι ευρωπαϊκοί 
δείκτες δείχνουν συνεχή υποχώρηση της Ελλάδας στο 
θέμα αυτό, έχει αποφασίσει στον εσωτερικό της κάθε 
δυο-τρεις μέρες να δίνει υποσχέσεις για άρση 
διαφόρων μέτρων, καθώς και για το άνοιγμα του 
τουρισμού.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο υπουργός Τουρισμού, Χά-
ρης Θεοχάρης, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε δηλώσεις 
λέγοντας: «φιλοξενούμε με ασφάλεια, φροντίζουμε 
κάθε τουρίστα σαν να είναι μέλος της οικογένειάς μας. 
Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε, αλλά και έχουμε αποδείξει 
ότι πρωτοπορούμε στην εφαρμογή των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων».

Ακόμα, εξέφρασε την αισιοδοξία του, τονίζοντας ότι 
το 2021 θα είναι καλύτερο από την προηγούμενη χρο-
νιά και την ίδια στιγμή θα θέσει την Ελλάδα σε τροχιά 
ανάπτυξης και ανάκαμψης για το μέλλον. Εστιάζει, δε, 
στα μηνύματα που φτάνουν -όπως είπε- στο υπουρ-
γείο Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της τουριστικής βιο-
μηχανίας ο κ. Θεοχάρης διευκρινίζει ότι για να μπορεί 
κάποιος να έρθει στη χώρα μας:

Πρώτον, θα πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να 
έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό 
τεστ.

Δεύτερον, όταν έρθει, θα υποβληθεί με το καινοτόμο 
σύστημα «EVA» σε δειγματοληπτικό, στοχευμένο έλεγ-
χο στο αεροδρόμιο.

Τρίτον, θα αξιοποιηθούν τα rapid test.
Τέταρτον, θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης για 

τα κρούσματα, ενώ και φέτος θα ισχύουν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα.

Τέλος, απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες του 
κλάδου και δη του ξενοδοχειακού, που με τη σειρά 
τους αναμένουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο κ. 
Θεοχάρης γνωστοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες, θα 
παρουσιαστούν αυτά επικαιροποιημένα, με γνώμονα 
την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών. Ειδικά στο 
σκέλος των εργαζομένων, στάθηκε στον κατά προτε-
ραιότητα εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουρι-
σμό, μετά από τον ευάλωτο πληθυσμό. Κάτι φυσικά 
που στην Πάρο δεν έχουμε δει και πόσο βέβαια όταν ο 
εμβολιασμός στο νησί μας ακολουθεί ρυθμό χελώνας…

Η πραγματικότητα
Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει το στοίχημα του 2021 

για τον τουρισμό; Απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
σήμερα, δεν υπάρχει. 

Η μία αλήθεια είναι ότι το πλέον αισιόδοξο σενά-
ριο λέει ότι μπορούν τα έσοδα να φτάσουν στο 50% 
αυτών του 2019, κάτι που σημαίνει να ανέλθουν σε 
περίπου 9 δισ. ευρώ, έναντι 4,5 δισ. πέρυσι.

Ακόμα, οι tour operators εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι 
η αγορά θα κινηθεί πολύ καλύτερα από πέρυσι, ενώ η 
Ελλάδα φαίνεται να είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις 
εκείνων που δείχνουν αποφασισμένοι να ταξιδέψουν. 
Κάτι τέτοιο όμως για την ώρα δεν μπορεί να επιβεβαι-
ωθεί, αφού δεν υπάρχουν κρατήσεις. Επίσης, υπάρ-
χουν δύο παράγοντες που αν μη τι άλλο προκαλούν 
προβληματισμό. Ο ένας έχει να κάνει με την εικόνα που 
θα έχει η πανδημία σε 1,5 μήνα από τώρα. Θα είναι σε 
ύφεση, όπως πολλοί εκτιμούν ή μήπως όχι;

Τα εμπόδια Γερμανίας και Μ. Βρετανίας
Ο δεύτερος αστάθμητος παράγοντας είναι οι κυβερ-

νήσεις δύο εκ των μεγαλύτερων πελατών της χώρας. 
Δηλαδή, της Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας, 
οι οποίες εμφανίζονται απρόθυμες να διευκο-
λύνουν τους πολίτες τους να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό το καλοκαίρι.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την περα-
σμένη Τρίτη ότι επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 
η απαγόρευση των διακοπών για τους Βρετα-
νούς, με τα πρόστιμα να φτάνουν τις 5.000 λίρες για 
όλους όσοι επιδιώξουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Από την άλλη η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα 
Μέρκελ, καλεί τους Γερμανούς να μν πάνε εφέτος δια-
κοπές. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «σε γενικές γραμ-
μές, δεν σας κρύβω ότι στην ουσία σας συνιστούμε να 
μην ταξιδέψετε εφέτος». 

Στον αντίποδα δύο tour operators του Ηνωμένου 
Βασιλείου «TUI» και «Jet2holidays», προσδοκούν ότι η 
βρετανική κυβέρνηση θα επιτρέψει τελικά στους πολί-
τες του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνουν θερινές διακο-
πές. Η TUI επιμένει ότι οι διακοπές αυτό το καλοκαίρι 

θα είναι εφικτές, αναγνωρίζοντας όμως ότι οι προϋπο-
θέσεις εισόδου θα «διαφέρουν από χώρα σε χώρα». 
Η TUI μάλιστα έχει προγραμματίσει ως ημερομηνία 
έναρξης της τουριστικής περιόδου την 17η Μαΐου.

Οι κανόνες εισόδου
 Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της τουριστικής βι-

ομηχανίας στη χώρα μας ο κ. Χ. Θεοχάρης, διευκρινίζει 
ότι για να μπορεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας:

- θα πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρ-
ρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ.

- όταν έρθει, θα υποβληθεί με το καινοτόμο σύστη-
μα «EVA» σε δειγματοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο 
αεροδρόμιο.

- θα αξιοποιηθούν τα rapid test.
- θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης για τα κρού-

σματα, ενώ και φέτος θα ισχύουν τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα.

Όλα τα παραπάνω βέβαια από τον κ. Θεοχάρη εί-
ναι από τις τελευταίες του δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
και κανείς δεν παίρνει όρκο ότι αυτά μπορούν 
να αναθεωρηθούν και πάλι σε λίγες μέρες. Το 
«πάρε-δώσε» υποσχέσεων και φημών από την κυβέρ-
νηση το έχουμε γνωρίζει όλοι πολύ καλά τον τελευταίο 
χρόνο, σε ό,τι αφορά τα Μέτρα για την πανδημία και 
την οικονομία.

Σύσκεψη εργασίας στις Κυκλάδες
Ευρεία σύσκεψη εργασίας μεταξύ του υπουργείου 

Τουρισμού και του επιμελητηρίου Κυκλάδων πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 με ανοι-
χτή ατζέντα εν όψει του ανοίγματος του τουρισμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά του 
υπουργείου Τουρισμού, ο υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, 
η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη και άλλοι υπηρεσια-
κοί παράγοντες, και από την πλευρά του επιμελητηρίου 
Κυκλάδων ο πρόεδρος, Γιάννης Ρούσσος, μέλη της Δι-
οικητικής Επιτροπής και ομάδα στελεχών.

Βασικά θέματα της σύσκεψης ήταν το άνοιγμα της 
τουριστικής σεζόν και τα νέα πρωτόκολλα υγιεινής και 
ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς 
και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του υπουρ-
γείου και του επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο πρόεδρος του 
επιμελητηρίου, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας, τα 
έργα και τις δράσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 
εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας και πώς 
αυτά προσαρμόστηκαν. 

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε τη σημασία των συνεργειών 
και την αξιοποίηση της εμπειρίας του επιμελητηρίου 
Κυκλάδων ιδιαίτερα πάνω στα θέματα γαστρονομίας, 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προώθη-
ση της ελληνικής γαστρονομίας, αλλά και στον τομέα 
της κρουαζιέρας και την τεκμηριωμένη στρατηγική που 
απαιτείται να έχει η χώρα μας ως ένας από τους σπου-
δαιότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, επιβεβαίωσε ότι η 
γαστρονομία βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότη-
τες και ζήτησε τη συνεργασία του επιμελητηρίου πάνω 
στην αξιολόγηση των σημάτων για την τοπική γαστρο-
νομία και τη διεύρυνση θεσμών όπως τα επισκέψιμα 
οινοποιεία. 



Γήπεδα χωρίς συντήρηση 
Χωρίς συντήρηση έχουν μείνει εδώ και πολύ καιρό κάποια από τα γήπεδα 5Χ5 

που έχουν κατασκευαστεί στο νησί μας και έχουν χρηματοδοτηθεί από την τέως 
Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, επί εποχής της επάρχου Γρ. Πρωτολάτη.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες έχουμε ξεκινήσει την έρευνα μας από 
τα γηπεδάκια στις Λεύκες και το Άσπρο Χωριό. Ξεκάθαρα φαίνονται πόσο πα-
ρατημένα είναι τα εν λόγω γήπεδα 5Χ5, με τέρματα σπασμένα, με δίχτυα από 
ελαιόπανα, φύλλα και χόρτα σε όλα σε όλα τα μήκη και πλάτη των γηπέδων, 
αλλά και σπασμένες πόρτες και πάγκους. 

Επίσης, τα τέρματα, είναι επικίνδυνα και για τα άτομα που παίζουν, καθώς 
δεν είναι στερεωμένα στο έδαφος και με τον αέρα πέφτουν, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες να προκαλέσουν ατύχημα στον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται εκεί.

Εικόνες που είναι ανεπίτρεπτες για ένα δήμο όπως η Πάρος, όπου έχει και την 
ευθύνη για τη συντήρηση των γηπέδων 5Χ5.



Η 22η έκδοση
έχει ξεκινήσει!
Εσύ θα είσαι µέσα;

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


