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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 567

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Σειρά γι’ αυτή την εβδομάδα, στην παρουσίαση πολι-
τιστικών συλλόγων έχει ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», Αθλη-
τικός και Πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος εκτός 
από πλούσια αθλητική δραστηριότητα έχει μεγάλη 
συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο «Νηρέας» κυρίως με τη θεατρική του ομάδα και 
τις παραστάσεις που έχει ανεβάσει στη διαρκώς ανα-
νεωμένη αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων που δια-
χειρίζεται

Η «Φωνή της Πάρου», μίλησε με τον πρόεδρο του 
Νηρέα, Μανώλη Σιφναίο, ο οποίος, αναφέρθηκε 
στις πολιτιστικές δράσεις του συλλόγου, αλλά και το 
πόσο σημαντικό είναι να καταφέρουν μέσα από δρα-
στηριότητες να βγάλουν τα παιδιά από τις οθόνες, που 
τα έχει καθηλώσει η πανδημία. Ακόμα, μίλησε για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, που εδώ και 17 χρονιά πε-
ριμένουν να βρεθεί κάποια λύση.

Εκτός από τις αθλητικές δραστηριότητες που 
έχει ο σύλλογος, ποιες είναι οι δραστηριότητες 
που τον διακρίνουν σε επίπεδο πολιτισμού;

«Ο σύλλογος έχει έντονη πολιτιστική δραστηριό-
τητα κυρίως τη χειμερινή περίοδο αξιοποιώντας την 
αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων που διαχειρίζεται, 
παρουσιάζοντας θεατρικές παραστάσεις από την δική 
μας θεατρική ομάδα. Επίσης, φιλοξενούμε και άλλες 
ερασιτεχνικές και επαγγελματικές παραστάσεις. Τα 
τελευταία χρόνια έχουμε φιλοξενήσει θεατρικές πα-
ραστάσεις για εφήβους, παιδιά δημοτικού ακόμα και 
βρέφη. Επίσης, τις δύο τελευταίες χρονιές, επαναλει-
τουργεί η κινηματογραφική λέσχη του συλλόγου σε 
συνεργασία με τον Π.Σ. «Αρχίλοχος. Επιπρόσθετα, δύο 
φορές εντός της χειμερινής περιόδου διοργανώνουμε 
συναυλίες με μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Φυσικά 
είμαστε δίπλα σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο που χρη-
σιμοποιεί την αίθουσα, βοηθώντας στις αντίστοιχες 
διοργανώσεις».

Ποιο είναι το ιδιαίτερο πολιτιστικό στίγμα 
του συλλόγου;

«Το ιδιαίτερο πολιτιστικό στίγμα του συλλόγου είναι 
ότι προσπαθούμε μέσα από το πολυμορφικό φάσμα 
του Νηρέα ,να «ικανοποιήσουμε» κάθε δυνατή μορ-
φή πολιτισμού. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από την 

παρουσία των μελών μας, οι οποίοι καταθέτουν προ-
τάσεις και βοηθούν στην πραγματοποίηση των αντί-
στοιχων εκδηλώσεων».

 Ποιες είναι οι ενέργειες του συλλόγου, 
ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μι-
κρών παιδιών και να τους δώσει το ερέθισμα 
να ασχοληθούν με κάτι πιο δημιουργικό εκτός 
από το ίντερνετ που το έχει επιβάλει η δύσκολη 
εποχή που ζούμε;

«Μέσα από τις συνεχείς δραστηριότητες προσπα-
θούμε να «βγάλουμε» τα παιδιά μπροστά από τις 
οθόνες. Προφανώς και όλη η κατάσταση, αυτή την 
περίοδο με την πανδημία, έχει φέρει τη ζωή και τις 
δραστηριότητες των παιδιών, μπροστά σε ένα υπολο-
γιστή. Κατά το παρελθόν είχαμε κάνει παρουσιάσεις 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης υπολογιστών 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, αλλά 
όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά στις ημέρες που ζού-
με, έχουν καταρριφθεί. Δυστυχώς η επιστροφή στην 
κανονικότητα για τα παιδιά θα είναι δύσκολη, αλλά θα 
προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους με τις γνω-
στές μας δραστηριότητες, αλλά και άλλες».

Ποιες είναι οι δράσεις τις θεατρικής ομάδας;
«Η θεατρική ομάδα έχει την χαρά τα τελευταία χρό-

νια να συνεργάζεται με την σκηνοθέτη, Ασπασία Κω-
βαίου, η οποία είναι ένα κόσμημα για τον σύλλογο 
με συνεχείς ιδέες για νέες δράσεις. Χαρακτηριστικά, 
αναφέρω, ότι εκτός των παραστάσεων της θεατρικής 
ομάδας, υπάρχει η ομάδα του κλόουν με πρόβες και 
παραστάσεις, καθώς επίσης, η ομάδα της γελωτοθε-
ραπείας. Στα προσεχή σχέδια μας, είναι να προστε-
θούν και παιδικές-βρεφικές θεατρικές παραστάσεις. 
Φυσικά, συμμετέχουμε ανελλιπώς στις δραστηριότη-
τες της ΟΕΘΑ και στις συναντήσεις της, ενώ έχουμε 
και άριστη σχέση και συνεργασία με όλες τις θεατρι-
κές ομάδες του νησιού».

Τώρα που ετοιμαζόμαστε να βγούμε από το 
«lockdown», ετοιμάζετε κάτι σε επίπεδο θεα-
τρικών παραστάσεων, χορευτικών ή κάποια 
άλλη πολιτιστική δραστηριότητα για το καλο-
καίρι;

«Δυστυχώς, η αβεβαιότητα που υπάρχει με τα 

«άνοιξε-κλείσε», όπως επίσης και η αμφίβολη του-
ριστική περίοδος, μας έχουν αφήσει, ανενεργούς. Το 
καλοκαίρι του 2020, ήταν προγραμματισμένο το κα-
θιερωμένο παραδοσιακό πανηγύρι του Νηρέα, στην 
πλατεία της Νάουσας, το οποίο, αν το επιτρέψουν οι 
συνθήκες ίσως σκεφτούμε φέτος την διοργάνωση 
του. Από Σεπτέμβρη όμως να είστε σίγουροι, ο Νηρέ-
ας θα σηκώσει «μανίκια». 

Ποιες είναι οι δράσεις του συλλόγου; (Εννοώ 
αν συμμετέχει σε δραστηριότητες με άλλους 
συλλόγους ή και κοινωνικές δραστηριότητες)

«Η συνεργασία με πολλούς συλλόγους είναι συ-
νεχής. Κυρίως με το «αδερφό» σωματείο Ναϊάς, τον 
σύλλογο γυναικών Νάουσας και τον Χορευτικό Όμιλο 
Νάουσας. Βεβαίως είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνερ-
γασίες καθώς όπως γνωρίζετε συμμετέχουμε στην 
δημιουργία της ΑΕ Πάρου στο ποδοσφαιρικό κομμά-
τι. Επίσης, το 2016 διοργανώσαμε σε συνεργασία με 
τους ΑΟ Πάρου και ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό το Πανκυ-
κλαδικό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου». 

Τόσο ως αθλητικός σύλλογος, όσο και ως πο-
λιτιστικός σύλλογος ποιες είναι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε στον καιρό της πανδημίας;

«Η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε 
λόγω πανδημίας είναι η αδράνεια. Όλα τα υπόλοιπα 
αντιμετωπίζονται, η αδράνεια όμως όχι».

Μέχρι τώρα πόσο σας έχουν βοηθήσει ο δή-
μος και το επαρχείο;

«Η συμπαράσταση του δήμου και του επαρχείου 
στις εκδηλώσεις μας είναι σημαντική και πολλές φο-
ρές καθοριστική. Πάντα βέβαια υπάρχουν δυνατό-
τητες, αλλά και ανάγκες για περισσότερες παροχές, 
όμως αυτό που κρατάμε είναι η θετική ανταπόκριση 
και διάθεση από τις υπηρεσίες. Στο μόνο κομμάτι που 
νιώθουμε αδικημένοι είναι στο κομμάτι των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων. Ένα θέμα που ταλανίζει το σύλ-
λογο, αλλά και το ίδιο το χωριό εδώ και 17 χρόνια 
,με τα μηνύματα για επίλυση του θέματος, να είναι 
δυστυχώς δυσοίωνα».

Είναι δύσκολο για ένα σύλλογο, όπως ο δι-
κός σας, να ανταποκριθεί το ίδιο καλά στο 
αθλητικό και στο πολιτιστικό τμήμα;

«Είναι πολύ εύκολο όταν υπάρχουν άνθρωποι με 
όρεξη, διάθεση και μεράκι. Αυτό χαρακτηρίζει την 
συλλογικότητα, αυτό χαρακτηρίζει κι εμάς στο Νη-
ρέα».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

«Κλείνοντας θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο να 
έχει υγεία και σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονι-
κότητα και στις δραστηριότητες μας. Να συμμετέχουν 
και να υποστηρίζουν τους συλλόγους, για να μπορέ-
σουμε όλοι μαζί να κρατάμε την κοινωνία μας στο επί-
πεδο που θέλουμε». 

Γιώργος Κοντός

ΑΜΕΣ Νηρέας: Να «βγάλουμε» 
τα παιδιά από τις οθόνες
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Το Παριανό κρασί στο Παριανό τραπέζι.

Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

Δίκτυο συνεργατών έμπειρων δασολόγων, πολιτικών μηχανικών και 
νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε δασικά περιβαλλοντικά και ζητήματα 

κτηματολογίου

Αβέρωφ 17, 18120, Αττική
naskaalexandra@gmail.com698-3460988

Υγειονομικά 
πρωτόκολλα

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, έπειτα από τη δημοσί-
ευση της νέας ΚΥΑ για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειο-
νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν 
οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέ-
τρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει το 
τρίτο κατά σειρά δωρεάν και απαραίτητο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο προκειμένου όλα τα μέλη του να ενημερω-
θούν έγκαιρα και έγκυρα και να προετοιμαστούν σω-
στά για το άνοιγμα της φετινής σεζόν, τη Δευτέρα 
17Μαΐου 2021, 18.00-20.00

Όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος, η παρακολούθηση 
του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και 
συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε 
επιχείρησης διαμονής. Έτσι, απαιτείται εκ νέου εκπαί-
δευση του ιδιοκτήτη ή διευθυντή του καταλύματος:

- από 1 έως 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου 
ανά κατάλυμα

- άνω των 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου 
ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος

Η προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του ιδιο-
κτήτη/συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2021 
πρέπει να γίνει έως 15.06.2021 από συνεργαζόμενους 
φορείς (όπως είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων).

Η εκπαίδευση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της διαμονής στις Κυκλά-
δες και παρέχεται δωρεάν στα ταμειακά ενήμερα μέλη 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες θα χορηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωση παρα-
κολούθησης.

«Τὴν πηγὴν 
τῶν θαυμάτων, 
τὸν ποταμὸν 
τῶν ἰαμάτων»

Μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστι στὴν προστα-
σία τῆς Παναγίας μας ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος στὴν ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Λογγοβάρδας ἡ ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. 
Συμμετεῖχαν πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου τοῦ Ἁγ. 
Ὄρους, οἱ ὁποῖοι τηρώντας τὴν παράδοσι τοῦ μακαρι-
στοῦ Γέροντος Γρηγορίου τοῦ Παρίου, ἦρθαν νὰ ὑμνή-
σουν τὴν Παναγία μας. Συμμετεῖχαν ἐπίσης καὶ ἐκλε-
κτοὶ ἱεροψάλτες τῆς νήσου μας. Ἀμφότεροι οἱ χοροὶ 
ἐξετέλεσαν μὲ μεγάλη ἀγάπη τοὺς ὕμνους καὶ μυστα-
γώγησαν ὀρθοδόξως τοὺς προσκυνητάς.

Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ ἔξοδος τῆς 
Ἱ. εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνιτίσσης καὶ ὁ κα-
θιερωμένος ἁγιασμός. Στὸ τέλος μοιράσθηκε σὲ ὅλους 
καὶ ἡ καθιερωμένη εὐλογία.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος νὰ σκεπάζῃ ὅλους μας ἀπὸ κάθε 
κακὸ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν κατ᾽ 
ἄμφω ἐλευθερία.

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς εὐχαρι-
στεῖ ὅλους ὅσους συνετέλεσαν καὶ συμμετεῖχαν στὴν 
μυσταγωγία καὶ στὴ διακονία τῆς πανηγύρεως.

Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας
Πάρος
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Νομοσχέδιο 
για τα ζώα 
συντροφιάς

Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος, για την μεταφορά της αρ-
μοδιότητας των ζώων συντροφιάς από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

Το νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θε-

σμικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσπο-
τα ζώα, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες συνθήκες 
και δυνατότητες. Το πλαίσιο που εισάγεται, αποβλέπει 
στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντρο-
φιάς και την προστασία των αδέσποτων, μέσα από τη 
συνεργασία Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστη-
μόνων και φιλοζωικών οργανώσεων.

Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα 
προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, 
κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Δι-
οίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία 
επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας.

Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και 
ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτεί-
ας, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου για την προστα-
σία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει κενό γράμμα. 
Επίσης, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που 
περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης 

ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, 
ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για 
σημαντικές παραβάσεις.

Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενημερωτικές δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευ-
σης και ενημέρωσης όσων συμμετέχουν στην προσπά-
θεια για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Το νομοσχέδιο σε 10 άξονες
Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Περιλαμβά-

νονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγνω-
ρισμένες ελευθερίες των ζώων (Ελευθερία από την 
πείνα και τη δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία 
και καταπόνηση. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και 
ασθένεια. Ελευθερία από φόβο και αγωνία. Ελευθερία 
έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κα-
τάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης).

Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συ-
ντροφιάς: Δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς 
υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνί-
ατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, 
για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη 
πλατφόρμα συνεργασίας.

Ηλεκτρονικό βιβλιάριο και ψηφιακό ιατρικό 
ιστορικό του ζώου: Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν 
ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου 
Ζώων Συντροφιάς.

Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζονται ζητήμα-
τα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γεννών ανά ζώο, 
την άδεια για αναπαραγωγή, κ.α.

Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που 
περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, 
εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυ-
στηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντι-
κές παραβάσεις.

Πρόγραμμα «Άργος»-πόροι και υποχρεώσεις 
Δήμων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέ-
σποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζονται 
οι αναγκαίοι πόροι και οι διαδικασίες για την επιτυχή 
υλοποίηση του προγράμματος.

Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-ιδιοκτήτες 
ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κινήτρων από τους Δή-
μους, ώστε οι πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν 
καλύτερα τα κατοικίδιά τους, όπως μείωση δημοτικών 
τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες.

Πλαίσιο Εποπτείας: Θεσπίζεται ένα συνεκτικό και 
αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και 
των Φιλοζωικών Οργανώσεων.

Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
για την προστασία των ζώων συντροφιάς: Εκπαιδευτι-
κά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές 
και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Εθνική Γραμμή Καταγγελιών: Ανάπτυξη ψηφι-
ακής εφαρμογής και 5ψήφιου αριθμού καταγγελιών 
για περιστατικά κακοποίησης ζώων και κάθε παράβα-
ση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων 
συντροφιάς.

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

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Τουρισμός: 
Στόχος το 50% 
του 2019

Σε ετοιμότητα φαίνεται να βρίσκεται η τουριστική βι-
ομηχανία της χώρας μας προκειμένου να ανταποκριθεί 
στη φετινή σεζόν, με φόντο και πάλι την πανδημία. 

Για την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευ-
νών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνα Σβήνου, το στοίχημα της 
φετινής χρονιάς, δεν είναι να έχουμε τουρίστες κλει-
σμένους στα ξενοδοχεία, αλλά τουρίστες να κινούνται 
και εκτός αυτών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι 
τοπικές οικονομίες.

Έτσι, αναδεικνύεται η σημασία του ελληνικού τουρι-
σμού και το αποτύπωμα αυτού, στην ελληνική οικονο-
μία, υπογράμμισε η κ. Σβήνου σε δημόσιες δηλώσεις 
της και αναφερόμενη στους ποσοτικούς στόχους για 
το 2021 σημείωσε ότι αν επιτευχθεί ο αριθμητι-
κός στόχος του 50% των αφίξεων του 2019 
(κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 15 εκατομμύρια), 
θα είναι ικανοποιημένος ο τουριστικός κόσμος 
της χώρας. Την ίδια στιγμή η κ. Σβήνου ανέφερε ότι 
κάποιοι προορισμοί θα πετύχουν και νούμερα αφίξεων 
πάνω από 50% σε σχέση με το 2019, αλλά και πολ-
λοί θα κινηθούν και κάτω αυτού του ορίου. Σε κάθε 
περίπτωση εκτιμάται ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν οι 
τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, τόσο πιο γρήγορα 

θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Επίσης, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Τουριστικών 

Γραφείων Ελλάδας, Λύσανδρος Τσιλίδης, ανέφερε ότι 
σημαντικές ροές τουριστών δεν αναμένονται πριν τον 
Ιούλιο, με τα πολυπληθή γκρουπ ξένων επισκεπτών να 
έχουν μεταθέσει το ταξίδι τους για Ελλάδα το 2022. 
«Για φέτος» ο κ. Τσιλίδης σημειώνει ότι «το στοίχημα 
των αφίξεων θα παιχτεί από τους μεμονωμένους 
ταξιδιώτες». Μάλιστα, εκτιμά ότι «δε θα έλθουν Ελ-
λάδα όλοι οι τουρίστες, αφού ο ανταγωνισμός από 
τις χώρες της Μεσογείου θα είναι σημαντικός 
και οι χώρες αυτές θα διεκδικήσουν μερίδια από την 
φετινή ταξιδιωτική πίτα».

Κρατήσεις

Σχετικά με τις κρατήσεις για το 2021 η κ. Σβήνου 
σημειώνει ότι αυτές ανέρχονται πανελλαδικά στο 
20% του 2019.

Εξειδικεύοντας, ανέφερε ότι όποιες κρατήσεις γίνο-
νται αυτή την περίοδο, αυτές αφορούν τον Ιούλιο. Την 
ίδια στιγμή όμως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τα ελληνικά ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν 
έχουν δοθεί οι ανάλογες προκαταβολές και η ρευστό-
τητα που λείπει σε αυτά ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ. 

Για τον κ. Τσιλίδη ζωτικής σημασίας για την εξέλι-
ξη των κρατήσεων στην Ελλάδα είναι η σύνταξη των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων εντός και εκτός συνόρων, 
αφού όπως εξηγεί υπάρχουν χώρες που κρατάνε την 
καραντίνα, αλλά υπάρχουν και χώρες που δεν στέλ-
νουν κόσμο σε Ελλάδα γιατί δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα 
τα πρωτόκολλα στην χώρα μας, όπως για παράδειγμα 
τι γίνεται με όσους νοσήσουν στην Ελλάδα κλπ.

Κοινωνικός 
τουρισμός

Ένα έξτρα ενισχυμένο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρι-
σμού σχεδιάζεται για τη σεζόν 2021-2022, με βάση το 
μοντέλο που ίσχυσε για πρώτη φορά πέρσι. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι βρίσκεται ο πιθανός 
τριπλασιασμός του κονδυλίου που παραδοσιακά 
διαθέτει ο ΟΑΕΔ, όπως επίσης και ο υπερδιπλασι-
ασμός των ωφελούμενων, οι οποίοι θα έχουν την 
ευκαιρία για φθηνές διακοπές ακόμα και σε 5άστερα 
ξενοδοχεία.

Χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος αναμένεται 
να είναι η αύξηση της συμμετοχής του ΟΑΕΔ στο κό-
στος διαμονής με αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής 
των δικαιούχων σε όλα τα ξενοδοχεία. 

Ακόμα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 
προβλέπει επιδοτούμενες διακοπές με e-voucher για 
όλους και με εισοδηματικά κριτήρια. 

Τέλος, προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού 
τουρισμού και εκδρομών προσφέρει και ο ΟΠΕΚΑ.



6 | Φωνή της Πάρου | Σάββατο 15 Μαΐου 2021Άποψη

Πρόδροµος | Τηλ.: 22840 41598 · Κιν.: 6944 556 610
www.pantelaios.gr · info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

∆/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

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

Εγγυημένη καταπολέμηση απέναντι σε:
Κατσαρίδες • Μυρμήγκια • Ποντίκια • Σκορπιούς

Κουνούπια • Σφήκες • Ψύλλους • Κοριούς • Αρουραίους
Μύγες • Ακάρεα • Αράχνες

Τριπολιτσιώτης Λορέντζος
Τ: +30 694 8008804 | Ε: buguard.20@gmail.com

Τελικά ποιοι 
πολέμησαν και 
νίκησαν τον 
φασισμό;

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προέκυψε ως αποτέλε-
σμα ανειρήνευτων των αντιφάσεων των κληροδοτη-
μάτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως μέσο εδραί-
ωσης και αναδιαμόρφωσης συσχετισμών δυνάμεων 
σε διεθνές επίπεδο, αναδιανομής παγκόσμιου πλού-
του και ισχύος, ως τρόπος επίλυσης των αντιφάσεων 
μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής, 
σε ένα πεδίο που διεμβολίζεται από τη δυναμική που 
δρομολογεί η πρώτη πρώιμη νικηφόρος σοσιαλιστική 
επανάσταση και η εμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης. 
Είναι γνωστή η οικονομική και πολιτική στήριξη 
της ανόδου του φασισμού από το διεθνές μο-
νοπωλιακό κεφάλαιο της εποχής (Φόρντ, Στά-
νταρ όιλ, Ντιπόν, κ.ά), αλλά και η συνέχεια των 
οικονομικών συναλλαγών των «συμμάχων» 
με τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις των ΗΠΑ και όλες οι θυ-
γατρικές των μονοπωλίων τους στη Γερμανία τροφο-
δοτούσαν αδιάλειπτα την ναζιστική πολεμική μηχανή.

Οι «σύμμαχοι» έδειξαν εκπληκτική ανεκτικότητα 
στην επαναστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας από 
τους ναζί και «ουδετερότητα» κατά τον Εμφύλιο Πό-
λεμο της Ισπανίας, που έγινε πεδίο δοκιμών οπλικών 
συστημάτων και τακτικών ναζί και Ιταλών φασιστών. 
«Προσέφεραν» στον Χίτλερ την Αυστρία και μέσω της 

Συμφωνίας του Μονάχου, του παρέδωσαν την Τσεχο-
σλοβακία. Μαζί με τους ναζί, ενίσχυσαν αφειδώς με 
στρατεύματα και πολεμικό υλικό τη Φινλανδία κατά τη 
σύγκρουσή της με την ΕΣΣΔ. Επιχειρούν διπλωματικά 
να αποσπάσουν σοβιετική στήριξη σε περίπτωση πο-
λέμου, χωρίς οι ίδιοι να αναλαμβάνουν την παραμικρή 
δέσμευση, έχοντας παράλληλα μυστικές επαφές με 
τους χιτλερικούς. 

Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο να βρεθεί απομονω-
μένη σε πόλεμο με τη Γερμανία και τους συμμάχους 
της, χωρίς να έχει επιτύχει την ολοκλήρωση του (προ-
γραμματισμένου κατά την ολοκλήρωση του 3ου πεντα-
ετούς προγράμματος) επανεξοπλισμού του Κόκκινου 
Στρατού, η ΕΣΣΔ με το Σύμφωνο μη επίθεσης 
(23.8.1939) επιτυγχάνει προσωρινή μετάθεση 
του πολέμου και την έναρξή του στους κόλ-
πους του κεφαλαιοκρατικού κόσμου. Οι αγγλο-
γάλλοι θυσίασαν και την αντισοβιετική σύμμαχό τους 
Πολωνία, για να δημιουργηθεί επιτέλους γερμανοσο-
βιετική μεθόριος, αναγκαία για την πολυπόθητη επίθε-
ση στην ΕΣΣΔ, ενώ κηρύσσουν θεατρικά τον πόλεμο 
στην Γερμανία (3.9.1939), χωρίς να ανταλλάξουν ούτε 
μία τουφεκιά επί εννέα ολόκληρους μήνες... 

22 Ιουνίου του 1941 δεν επιτίθεται στην 
ΕΣΣΔ η Γερμανία, αλλά η τότε Ευρωπαϊκή 
Ένωση: όλο το οικονομικό και πολεμικό δυνα-
μικό της ενωμένης ηπειρωτικής Ευρώπης και 
του αντικομμουνιστικού φασιστικού «Αντικο-
μιντέρν» άξονα υπό την ηγεσία της Γερμανίας. 
Η νεαρή Σοβιετική Ένωση γίνεται ο βασικός στόχος 
του Άξονα, αναλαμβάνοντας το κύριο βάρος του αντι-
φασιστικού αγώνα, γεγονός που αλλάζει άρδην το 
χαρακτήρα του πολέμου: γίνεται πλέον ένας αγώνας 
ζωής και θανάτου της πρώτης σοσιαλιστικής χώρας 
εναντίον της τότε επιθετικότερης δύναμης κρούσης 
του κόσμου του κεφαλαίου. Η ΕΣΣΔ ήταν ο αποφα-
σιστικός παράγοντας για την ήττα του φασισμού στην 
Ευρώπη και στον κόσμο.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενεπλάκησαν 61 χώρες 
σε επιχειρήσεις στο έδαφος 40 χωρών. Το 7% του τότε 
πληθυσμού της Ελλάδας θυσιάστηκε γράφοντας λα-
μπρές σελίδες στον Εθνικό Απελευθερωτικό αγώνα, με 
επικεφαλής τους κομμουνιστές. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο είχε 450.900 νεκρούς (στρατιωτικούς και 
αμάχους), οι ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πο-
λέμου είχαν 419.400 νεκρούς (λιγότερους από τα 
θύματα της ίδιας περιόδου σε τροχαία ενός έτους)… 

Η ΕΣΣΔ προκάλεσε το 77% των συνολικών 
απωλειών της Γερμανίας στον πόλεμο. Το τίμη-
μα βαρύ: βάσει κάποιων εκτιμήσεων σκοτώθη-
καν πάνω από 80 εκατομμύρια, εκ των οποίων 
τα 35 Κινέζοι και 27 Σοβιετικοί. 

Όταν η έκβαση του πολέμου ήταν σαφής και ο Κόκ-
κινος Στρατός προήλαυνε ακάθεκτος στην Ευρώπη, οι 
«σύμμαχοι» εδέησαν να ανοίξουν το 2ο μέτωπο και να 
καπηλευτούν εκ των υστέρων την Νίκη…

Δημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας

Πολυτεχνείου Κρήτης
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Θερμοϋγρομόνωση Δώματος

Στεγανοποίηση Δεξαμενής Υπερχείλισης 

& Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
υπόγειων
τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς – Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr  www.kotsonisinsula�on.gr

Καλπάζει η 
ανεργία στην 
Ελλάδα

Η Ελλάδα, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ILO (Δι-
εθνής Οργάνωση Εργασίας), έχει τη δεύτερη υψηλό-
τερη ανεργία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ανάλυση στο Δελ-

τίο Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας 
της ΓΣΕΕ, η αναγκαστική λόγω της πανδημίας μείωση 
των ωρών εργασίας στην οποία υποβλήθηκαν οι εργα-
ζόμενοι στην Ελλάδα είναι ισοδύναμη με την απώλεια 
492,9 χιλ. θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Η απώλεια σχεδόν μισού εκατομμυρίου θέ-
σεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί με 
ποσοστό 10,7% του εργατικού δυναμικού και 
καλύφθηκε είτε μέσω της μείωσης του ωρα-
ρίου των μισθωτών είτε μέσω της εφαρμογής 
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων ερ-
γασίας είτε μέσω της απόλυσής τους. 

Ερωτήσεις για 
την κοινότητα 
Αρχιλόχου

Οι κοινοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου στην κοινότητα Αρχιλόχου, Γεώργιος Παυ-
λάκης και Γεώργιος Ρούσσος, με επιστολή τους 
διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του τοπικού συμ-
βουλίου.

Στην επιστολή τους σημειώνουν:
«Το κοινοτικό συμβούλιο Αρχιλόχου, δε συνεδρίασε 

τον μήνα Απρίλιο. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. 
Περιμέναμε απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαμε 
υποβάλει, όπως:

- Τι γίνεται με το έργο στον Άγιο Παντελεήμονα, που 
έχει μείνει στη μέση, και υπάρχουν κίνδυνοι ατυχή-
ματος.

- Τι γίνεται με την περίπτωση στο Μώλο που κανείς 

δεν είδε, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο υπάλληλος που 
έκανε τη διάνοιξη ενήργησε μόνος του; Πληροφορη-
θήκαμε ότι η τεχνική υπηρεσία του δήμου είχε αρνη-
θεί την έγκριση.

- Έγινε πλακόστρωση στον δρόμο μπροστά από το 
δημοτικό σχολείο Προδρόμου, με ξήλωμα, γιατί είχε 
στρωθεί πριν περίπου δύο χρόνια; Ράβε-ξήλωνε δη-
λαδή, με τα λεφτά του κοσμάκη.

- Έγινε πλακόστρωση στον δρόμο από το πηγάδι 
μέχρι την πλατεία του Αγ. Σπυρίδωνα, παρότι είχα-
με αποφασίσει τα χρήματα αυτά να δοθούν για την 
επέκταση του Οστεοφυλακίου Προδρόμου. Γενικά 
έχουμε εκφράσει εδώ και καιρό την αντίθεσή μας για 
πλακοστρώσεις έξω από το χωριό, σε δρόμους που 
περνούν αυτοκίνητα, γιατί οι δρόμοι αυτοί καταστρέ-
φονται. Δηλαδή ξανά ράβε-ξήλωνε. Βέβαια κατά τον 
δήμαρχο «πρόκειται για έργα με τα οποία ανανεώ-
νουμε το πρόσωπο της Πάρου και επαναφέρουμε τον 
πολιτισμό της καθημερινότητας την οποία δικαιούνται 
οι δημότες και οι επισκέπτες του νησιού».

Εν τω μεταξύ πρόκυψε και άλλο θέμα με το κούρεμα 
των βούρλων στην περιοχή natura του Μώλου. Ο κα-
θένας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει, και έλεγχος μηδέν».

Οδικό δίκτυο
Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η 

τριετής συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου σε 
Πάρο και Αντίπαρο.

Ο ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Τριετής συντή-
ρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσων Νά-
ξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμορ-
γού», είναι προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής 
επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρη-
σης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό 
την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμ-
βάσεων για τη συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού 
διαστήματος τριών ετών. Ως καταληκτική προθεσμία 
για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζε-
ται η 24/6/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, και 
η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από 
τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμού-
πολη της Σύρου, στις 30/6/2021 ημέρα Τετάρτη 30 
Ιουνίου 2021.

Τέλος, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας.
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Επιπρόσθετα, είναι το μοναδικό σχολείο στην Πάρο 
που διαθέτει τον δικό του ψυχολόγο, όποιος είναι πλή-
ρους απασχόλησης και μόνιμος στο σχολείο. Βέβαια 
το ίδιο δεν ισχύει και για τους καθηγητές, οι οποίοι 
τη φετινή σεζόν είναι όλοι αναπληρωτές. Ωστόσο, την 
νέα σχολική σεζόν, αναμένεται να διοριστούν μόνιμοι 
καθηγητές.

Η «Φωνή της Πάρου» ήρθε σε επικοινωνία με τον 
διευθυντή του ειδικού σχολείου, Φραγκίσκο 
Κεφάλα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός για 17 χρόνια. 
Είναι χημικός, έχοντας διδάξει 7 χρόνια στο γυμνάσιο 
του Αρχιλόχου (Μάρμαρα) και 9 χρόνια στο γυμνάσιο 
της Παροικιάς. Μας μίλησε, για το δύσκολο έργο το 
να είσαι καθηγητής ειδικής αγωγής, το πως βλέπουν 
οι γονείς ένα τέτοιο σχολείο, αλλά και την αποτίμηση 
του για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. 

Το σχολείο

Για να καταλάβει και ο κόσμος ,τι είναι ΕΝΕ-
ΕΓΥ-Λ Πάρου και ποιος είναι ο σκοπός του;

«Είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπου το γυμνάσιο και το λύκειο αποτελούνται από 
τέσσερις τάξεις. Ένα σχολείο που έρχεται να προ-
σφέρει ένα ιδιαίτερο πλαίσιο με εξατομικευμένα προ-
γράμματα διδασκαλίας. Κυρίως, για παιδιά που δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στο πλαίσιο του γενικού 
σχολείου, που δεν τους βοηθά με το να προσαρμο-
στούν σ’ ένα τμήμα ένταξης κάποιων ωρών, ούτε με 
παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς που 
βγάζουν τις γνωματεύσεις.

Στα ειδικά σχολεία υπάρχουν δύο τύποι. Είναι τα 
ειδικά εκπαιδευτικά εργαστηριακά κέντρα Ε.Ε.Ε.Κ. Τα 
οποία είναι για παιδιά που έχουν μεγαλύτερες δυσκο-
λίες κινητικές ή αισθητηριακές και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ 
που είναι πιο ακαδημαϊκά σχολεία. Συγκεκριμένα, το 
δεύτερο, έχει τις ίδιες δυνατότητες με τα γενικά λύ-
κεια και γυμνάσια, δίνει τα ίδια απολυτήρια και στο 
λύκειο υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση όπως στα ΕΠΑΛ. Η διαφορά είναι 
ότι υπάρχουν τέσσερις τάξεις αντί για τρεις για να 
προσαρμόζονται τα παιδιά, ενώ έχει πολλές δραστη-
ριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης».

Αναφέρατε, ότι το ΕΝΕΕΓΥ-Λ έχει τέσσερις 
τάξεις σε γυμνάσιο και λύκειο σε σχέση με το 
γενικό σχολείο που έχει τρεις. Τι άλλες διαφο-
ρές υπάρχουν;

«Η μόνη διαφορά είναι ότι στο γυμνάσιο δεν κάνουν 
αρχαία από πρότυπο, μόνο από μετάφραση. Το λύκειο 
ακολουθεί ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που έχει το 
ΕΠΑΛ, με τις ίδιες ιδιότητες για να δίνει τα ίδια επαγ-
γελματικά δικαιώματα. Του χρόνου στο σχολείο μας, 
θα ξεκινήσει και ο τομέας της πληροφορικής, ο οποίος 
είναι ο πρώτος τομέας που ιδρύθηκε. Στο μέλλον ανά-
λογα και με τη ζήτηση που θα υπάρχει, ευελπιστούμε 
να δημιουργηθούν και άλλοι τομείς». 

Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν;

«Για να εγγραφεί κάποιο παιδί στο σχολείο πρέπει 
να έχει γνωμάτευση από το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ.) της Νάξου. Εκεί κάνουν διάφο-
ρα τεστ για να δουν πώς μπορεί να βοηθηθεί το παιδί 
που έχει μαθησιακές δυσκολίες, είτε μέσα στο γενικό 
σχολείο με κάποιο πρόγραμμα στήριξης, είτε μέσα στο 
ειδικό σχολείο, για να έχει ειδικό πρόγραμμα και να 
μπορέσει να αντεπεξέλθει ευκολότερα.

Στόχος, είναι, ένα παιδί που θα έρθει στο ειδικό σχο-
λείο στο γυμνάσιο, να μπορεί να πάρει μεταγραφή στο 
γενικό λύκειο και να αποφοιτήσει εκεί. Δηλαδή, δεν 
είναι δεσμευτικό ένα παιδί να μείνει για πάντα στο ει-
δικό σχολείο. Αν υπάρχει βελτίωση μπορεί να συνεχί-
σει στο λύκειο. Βέβαια θα χρειαστεί πάλι γνωμάτευση 
από το ΚΕ.Σ.Υ.

Γενικώς η πολιτεία και η εκπαιδευτική διοίκηση 
ζητάει από εμάς τους δασκάλους και καθηγητές, να 
προσπαθούμε να ανιχνεύουμε και να δίνουμε έμφαση 
στα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία όσο το δυνατόν 
σε μικρή ηλικία, κινητοποιώντας τους γονείς να απευ-
θυνθούνε στο ΚΕ.Σ.Υ, καθώς όσο νωρίτερα εντοπιστεί 
η αιτία που ο μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
τα μαθήματα, τόσο πιο εύκολα θα γίνει η βελτίωση 
του».

Πρώτο θέμα

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πάρου: Η 
εκπαίδευση δικαίωμα όλων
Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πάρου, είναι το μοναδικό 
στο νησί και βρίσκεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Είναι ένα σχολείο, το 
οποίο προσφέρει διέξοδο με ίσες δυνατότητες με τα γενικά γυμνάσια και λύκεια, 
σε μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και έχουν ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Οι γονείς πως αντιλαμβάνονται τη χρησιμό-
τητα του ειδικού σχολείου;

«Είναι λίγο δύσκολο για έναν γονέα, ειδικά όταν το 
παιδί του είναι σε μικρή ηλικία να παραδεχτεί ότι είναι 
κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Δεν είναι εύκο-
λο. Όσοι είμαστε γονείς γνωρίζουμε πως είναι, διότι 
θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Έχει βελτιω-
θεί πολύ επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει 
πλέον η αποδοχή. Θέλουμε οι γονείς να ξέρουν ότι 
στο ειδικό σχολείο της Πάρου, φτιάχνουμε μια δομή 
σε υλικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό, που θα δώ-
σει πολλά στα παιδιά που θα έρθουν σε εμάς και σί-
γουρα έχουν πολλά να κερδίσουν.

Σημαντική είναι και υποστήριξη που έχουμε από την 
κοινωνία και τον δήμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και την εφημερίδα σας για τη φιλοξενία, 
αλλά και την υποστήριξη που έχει δείξει στο σχολείο, 
με τη χορηγία που μας έκανε για να ενημερώσουμε 
τον κόσμο».

Η λειτουργία

Τι παραπάνω στοιχεία χρειάζεται να έχει 
ένας καθηγητής ή καθηγήτρια που δουλεύει 
σε αυτού του είδους τα σχολεία;

«Πρέπει να έχει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή 
στη σχολική ψυχολογία. Γιατί η ειδική αγωγή έχει ιδι-
αιτερότητες. Έχεις να αντιμετωπίσεις παιδιά τα όποια 
δεν είναι τυπικοί χαρακτήρες με ιδιαίτερες ανάγκες. 
Πρέπει να σκύψεις και να ασχοληθείς με κάθε παιδί 
ξεχωριστά, με εξειδικευμένα προγράμματα διδασκα-
λίας. Την ειδική αγωγή για να μπεις πρέπει να την 
αγαπάς».

Είχε γίνει αναφορά στο προηγούμενο φύλλο 
που φιλοξενήσαμε το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για την προ-
τεραιότητα των παιδιών για εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού. Έχουν τελικά εμβολιαστεί;

«Είχαν προτεραιότητα να εμβολιαστούν οι άνω των 
16 ετών. Εμείς είχαμε ένα παιδί σε αυτήν ηλικία το 
οποίο έχει εμβολιαστεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό 
να εμβολιαστούν, όπως και με τα self test, αλλά τα 
παιδιά το κάνουν. Άλλωστε και τον χειμώνα ερχόταν 
ειδικό κλιμάκιο κάθε 20 μέρες για να μας κάνει τεστ 
και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ήσυχοι».

Πόσα παιδιά έχει αυτή τη στιγμή το ειδικό 
σχολείο;

«Έχουμε 9 άτομα σε τέσσερις τάξεις. Με τις πλη-
ροφορίες που έχουμε του χρόνου θα φτάσουμε τα 
11 ή 12 παιδιά. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν 
πάρει τη γνωμάτευση, αλλά ακόμα μαζί με τους γονείς 
δεν έχουν αποφασίσει αν θα έρθουν. Ελπίζουμε με τη 
δουλειά που γίνεται και σε συνδυασμό ότι ο κόσμος 
μαθαίνει για το σχολείο, να μην υπάρχει παιδί που έχει 
τη γνωμάτευση, να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 
ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου και να μπορέσει να 
βελτιωθεί μαθησιακά και κοινωνικά.

Επίσης, να προσθέσω κτιριακά το σχολείο, ήταν πα-
λιό δημοτικό, είχε μια μεγάλη αίθουσα και δύο μικρές. 
Σε συνεργασία με τον δήμο χωρίσαμε την αίθουσα και 
σε τρεις μικρότερες και καλύψαμε τις στεγαστικές μας 
ανάγκες για φέτος. Επιπρόσθετα, πάλι σε συνεργασία 
με τον δήμο θα φέρουμε 2 προκατασκευασμένα κτίρια 
για να κάνουμε και άλλες αίθουσες για την επόμενη 
χρονιά».

Τι κενά υπάρχουν στο σχολείο αυτή τη στιγ-
μή;

«Κενά μπορεί να υπάρχουν πολλά. Υπάρχει ένας 
σχεδιασμός, αλλά το βλέπουμε σιγά-σιγά και πράτ-
τουμε στην πορεία. Σκοπός είναι να καλύπτουμε 
πρώτα ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όχι 
ανάγκες που θα υπάρξουν στο μέλλον αργότερα. Το 
καλό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να 
βοηθήσουν. Έχουν έρθει σ’ επαφή μαζί μου πολλοί 
ιδιώτες. Χτίσαμε την αίθουσα πληροφορικής από 
την σχολική επιτροπή για να λειτουργήσει το τμήμα 
πληροφορικής. Επίσης, πήραμε μια μεγάλη χορηγία 
από το ίδρυμα Μαρτίνου και φτιάξαμε και εργαστήριο 
φυσικοχημείας το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα 
παιδιά του σχολείου».

Η πρώτη χρονιά

Σε αυτόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ θα θέλατε να μας κάνετε μια πρώ-
τη αποτίμηση;

«Βλέποντας και ρωτώντας τους μαθητές, αλλά και 
τους συναδέλφους, βλέπω χαρούμενα παιδιά. Βλέπω 
παιδιά που τους αρέσει να είναι σε αυτό το σχολείο. 
Σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας με-
γαλύτερη προσοχή από ότι είχαν στο γενικό σχολείο. 
Επίσης, βλέπω τους συναδέλφους μου που είναι χα-
ρούμενοι με τις συνθήκες που υπάρχουν.

Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω, ότι η λογική είναι, 
ότι δεν θα έπρεπε υπάρχουν τα ειδικά σχολεία. Υπάρ-
χει η αντίρρηση, γιατί να υπάρχει ένα τέτοιο σχολείο; 
Γιατί να ξεχωρίζουμε τα παιδιά από τα υπόλοιπα; Κατά 
βάση είναι σωστό αυτό. Ο στόχος έπρεπε να είναι ένα 
σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, 
είναι δύσκολο να γίνει αυτό και είναι κατανοητό, γιατί 
ακόμα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Ελλάδα».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

«Να μην υπάρχει κανένας ενδοιασμός από τους γο-
νείς, ότι τα παιδιά θα χαρακτηριστούν, ή ότι θα νιώ-
θουν απομονωμένα. Το κέρδος, φοιτώντας σε αυτό το 
σχολείο είναι πολύ μεγάλο, γιατί βοηθάμε γνωστικά 
και ψυχολογικά. Διότι, στο γενικό σχολείο δε θα είχαν 
την προσοχή που θα απαιτούνταν για να αντεπεξέλ-
θουν».

Γιώργος Κοντός

Πρώτο θέμα
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Παραδοσιακός 
Οικισμός: 
Υπάρχει 
ελπίδα;

Η εκστρατεία του δήμου Πάρου για ανάδειξη του 
νησιού μας σε μεγάλο τουριστικό προορισμό, σαν φυ-
σικό επακόλουθο, έχει την προσέλευση και όλων των 
ειδών επαγγελματιών που θεωρούν ότι εδώ θα βγά-
λουν εύκολο χρήμα. Πληρώνουν όσο όσο για μια θέση 
στον ήλιο (π.χ. παραδοσιακό οικισμό), και μόλις ξεκι-
νήσουν, το πρώτο που κάνουν είναι να μετατρέψουν 
το παραδοσιακό ακίνητο τους σε «κάτι το ωραίο» που 
έχουν στο μυαλό τους. Το ακίνητο όμως, σχεδόν πά-
ντα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα όνειρά τους. Με 
τη βοήθεια εργολάβων και καμιά φορά αρχιτεκτόνων 
από όλη την Ελλάδα, και αγνοώντας πλήρως, πολλές 
φορές επιδεικτικά, νόμους και κανονισμούς ξεκινούν 
να το μετατρέψουν σε ό,τι τους βολεύει. Στην πορεία 
φυσικά, ο Οικισμός τραυματίζεται, πολλές φορές ανε-
πανόρθωτα. 

Παρακάτω μερικά μόνιμα επαναλαμβανόμενα, που 
όλα λίγο έως πολύ συμβάλλουν στην εξαφάνιση της 
παραδοσιακότητας και τοπικής αρχιτεκτονικής. Αρχή 
από τα πιο αθώα:

1. Μεταφορά τοπικών παραδοσιακών στοιχείων από 
άλλα μέρη, όπως Πήλιο, Μέτσοβο, Πολυνησία, ή άλλα 
νησιά του Αιγαίου, τελείως ξένα με την τοπική παρά-
δοση.

2. Χρησιμοποίηση στοιχείων που μορφολογικά μοιά-
ζουν: Οι πολύχρωμες πλάκες Καρύστου π.χ. ΔΕΝ είναι 
το ίδιο με την τοπική γκρίζα ψαρόπλακα. Και πολύ πε-
ρισσότερο, ΠΟΤΕ δεν μπαίνουν σε τοίχο! Το άσπρισμα 
στις πλάκες δε γίνεται με γυαλιστερή λαδομπογιά και 
το πάχος του αρμού είναι όσο το δυνατόν λεπτότερο. 
Και φυσικά, όχι πλάκες-μπουρμπουλήθρες σε άσπρο 
φόντο, που στην πρώτη βροχή γίνονται γλίστρες.

Τώρα τελευταία έχουμε και δύο νέα φρούτα:
2.1. Πέρασμα της ψαρόπλακας με βερνίκι, που δίνει 

εικόνα μόνιμου βρεγμένου.
2.2. Πέρασμα της ψαρόπλακας με μηχανή μωσαϊκού, 

για να μη μπατέρνουν τα τραπέζια.
Και για τα δύο παραπάνω: Πάτε καλά; Μαγευτήκατε 

που στη Μύκονο βάφουν μαύρες τις ψαρόπλακες;
3. Όλα άσπρα! (φόβος του χρώματος): άσπροι τοίχοι, 

με άσπρα κουφώματα, άσπρη πινακίδα ή άσπρα ανά-
γλυφα γράμματα, άσπρο πάτωμα και ταβάνι, με άσπρα 
εμπορεύματα, άσπρα δυνατά φωτιστικά και πωλήτρια 
ντυμένη στα άσπρα. 

Έλεος! Στραβωθήκαμε!
4. All time classics όπως γυάλινες πόρτες, μετατρο-

πή παραθύρων σε βιτρίνες, «ξεχείλωμα» του παραθύ-
ρου μέχρι το πάτωμα και μετατροπή σε βιτρίνα ή ακόμα 
χειρότερα, εξαφάνιση όλου του τοίχου και μετατροπή 
του σε βιτρίνα.

5. Υποχρέωση προς τον Franchisοr για ορισμέ-
νο χρωματολόγιο και τοποθέτηση λογότυπων News 
Flash. Σε παραδοσιακό οικισμό, ο franchisee προσαρ-
μόζεται στους νόμους και τοπικούς κανονισμούς, το δε 
πακέτο δικαιόχρησης της εταιρίας δεν καλύπτει νομικά, 
σε καμία περίπτωση.

Ο αρχιτέκτονας (συνήθως της εταιρίας), όσο κι αν 
βαριέται ή είναι κακοπληρωμένος και κάνει ξεπέτα 
με copy-paste μαγαζιού στην Άνω Τούμπα που είχε 
παρόμοια κάτοψη, επιβάλλεται να προσαρμοστεί 
στα τοπικά δεδομένα. Όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί, 
έχουν το δικό τους ΦΕΚ που δίνει τις βασικές έστω 

κατευθυντήριες γραμμές.
6. Ολική περιφρόνηση των κανονισμών αλλά και της 

κοινής λογικής με «Αθηναϊκές» κατασκευές, κράχτες 
για την επιχείρηση (πινακιδάρες, σημαίες, εκτυφλωτι-
κός φωτισμός, προκλητικά χρώματα, πλεξι γκλασένιες 
πινακίδες, κάθετες στον τοίχο πινακίδες, φωτεινές πι-
νακίδες, τρισδιάστατα γράμματα στον τοίχο κλπ). Μόνο 
Βλάχος με γκλίτσα μας λείπει!

7. Αναπαραγωγή λαθών, όπως οι σκόρπιες εμφανείς 
πέτρες σε τοίχο. Παλιά, με ΠΟΛΥ λεπτότερους σοβά-
δες υπήρχαν εμφανή μάρμαρα ή λίθοι, μόνο σε ΔΕΥ-
ΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ (π.χ. πλαϊνού ςή τυφλούς) τοίχους και 
πάλι, όχι ότι πέτρα να ’ναι. ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ 
σε κύρια όψη!

Για να μην πάω στα εμφανή πρωτεύοντα και δευτε-
ρεύοντα σχόλια και μπερδέψω ακόμα περισσότερο τα 
πράγματα!

8. «Κυματιστό» σοβάτισμα. Ο κανονισμός για «ελεύ-
θερο σοβά χωρίς οδηγό» μεταλλάχτηκε σε σοβά 10 
μποφόρ με καρούμπαλα. Επιπλέον, οι κοφτές γωνίες 
έχουν εξαφανιστεί. Αυτά σε συνδυασμό με το προη-
γούμενο (εμφανείς πέτρες) και επιπλέον στρώματα για 
μόνωση, μεταλλάσσουν προοδευτικά τα παραδοσιακά 
κτίσματα σε κάτι ανάμεσα σε μεξικάνικο πουέμπλο, 
σπιτάκια νηπίων από άσπρη πλαστελίνη και πρησμένο 
μαντολάτο. Με ανεμοβλογιά.

Δεν τελείωσα: Επειδή θεωρούν ότι έκαναν κατόρθω-
μα, βάζουν και σποτάκια στο έδαφος ή στον τοίχο που 
αναδεικνύουν την τρικυμία και το βράδυ!

Απλά αναφέρω εδώ και την ολότελα χαμένη τεχνική 
της «χτένας» στο σοβάτισμα. Ναι, αυτή που όλοι οι τε-
χνίτες νομίζουν πως την «κατέχουν».

9. Παραποίηση μορφολογικών στοιχείων: π.χ. χτιστές 
κουπαστές σε σκάλες ΚΑΙ μπαλκόνια.

Δε λέω να ξαναγυρίσουμε σε εξ ολοκλήρου ξύλινα 
μπαλκόνια και σκάλες χωρίς κουπαστή, αλλά υπάρχουν 
και όρια! Άλλες οι παραδοσιακές κτιστές κουπαστές, 
άλλες οι εργολαβο-επεμβάσεις σε ήδη υπάρχουσες 
σκάλες. Ή λαϊκά, άλλα τα μάτια του λαγού…

10. Αρχιτέκτονες που… ξέρουν. Παραδείγματα: 
10.1. Ποτέ μέσα στην πόλη δεν υπήρξε εμφανής τοι-

χοποιία. Όσο κι αν οι παλιοί πετράδες και κτιστάδες 
«κεντάγανε» και σε επισκευές αποκαλύπτονται αρι-
στουργήματα τεχνικής, οι τοίχοι ήταν πάντα σοβατι-
σμένοι.

Και το κτήριο της Εθνικής, που έχει πάρει βραβείο; 
Όταν κτίστηκε (1979) δεν υπήρχε ακόμα ΦΕΚ Παροι-
κιάς, και η αρχιτεκτονική ομάδα για τα δεδομένα του 
ΓΟΚ της εποχής, μεγαλούργησε. Παρ’ όλα αυτά, το 
κτήριο φαντάζει εκτός τόπου, όντας το μοναδικό της 
Παροικιάς με εμφανή λιθοδομή.

Ακόμα και οι παλιές κατοικιές ήταν σοβατισμένες. 
Εμφανής πέτρα υπήρχε μόνο σε ξερολιθιές, στάβλους 
και δευτερεύοντα ή εγκαταλελειμμένα κτίσματα που τα 
έφαγε η υγρασία.

Και για να σας προλάβω: Μία είναι η Εκατονταπυ-
λιανή, κι αυτή χωρίς τον Ορλάνδο, σοβατισμένη θα 
ήταν ακόμα!

10.2. Επένδυση με πέτρα, σε αντιγραφή εμφανούς 
λιθοδομής. Γιατί ενός κακού, μύρια έπονται. Σαν σκέψη 
δεν είναι κακό, αλλά επειδή δεν ακολουθείται η τοπική 
παράδοση κτισίματος (χρωματική ποικιλία λίθων, κυρί-
ως μεγάλα κομμάτια ψαρόπλακα με συνδετικό καφέ/
γκρίζα λάσπη) το αποτέλεσμα φέρνει περισσότερο σε 
μονόχρωμο σταμπωτό. Τεχνικά άψογο, αλλά σε συν-
δυασμό με μνημειακά ανοίγματα και αναλογικά λεπτά 
μαρμάρινα πρέκια, η παραδοσιακότητα, παρ’ όλες τις 
καλές προθέσεις, πάει περίπατο.

10.3. Μακρόστενα ή στρογγυλά ή άλλου σχήματος 
ανοίγματα ή βαμμένα σε κτυπητά χρώματα, π.χ. μαύρο 
ή φούξια. Και μένα μου αρέσουν, αλλά… εκτός παραδο-
σιακού Οικισμού. Παροικιά είμαστε, όχι Μαλιμπού! Τα 
ΦΕΚ μας δεν υποχρεώνουν σε χρωματολόγιο (όπως 
στην Μύκονο), αλλά δεν είναι δικαιολογία για χρώματα 
Barbie!

10.4. Καταστρατήγηση του κανονισμού που λέει «Ή 
εμφανής τοιχοποιία ή εξ ολοκλήρου σοβατισμένο». 
Εκτός πόλης, σιωπηρά δεκτά και μισά-μισά. Πολλά 
είναι καταπληκτικά. Αλλά πρόσφατα εισβάλλανε και 
στον παραδοσιακό οικισμό, σε ήδη υπάρχοντα! Μπορεί 
να αναδεικνύουν όπως προανέφερα τη μαστοριά των 
παλιών, αλλά δεν είμαστε Μονεμβασιά ή Πήλιο!

11. Προοδευτική εξαφάνιση (κόψιμο, αυθαίρετο 
κλάδεμα, θανάτωση με πετρέλαιο) τοπικής βλάστησης, 
π.χ. Κρεβατίνες, γιασεμιά, μπουκαμβίλιες, κισσός, νερα-
ντζιές ακόμα και ευκάλυπτοι με την δικαιολογία ότι… 
ενοχλούν ή βαριόμαστε να σκουπίζουμε τα φύλλα, ή 
μαζεύουν ποντίκια, ή κρύβουν την όψη π.χ. εκκλησίας 
ή καταστήματος.

Σε αυτά, προσθέστε:
11.1. Σε μερικά χρόνια οι Φοίνικες θα είναι ανάμνηση 

λόγω σκαθαριού.
11.2. Προοδευτική εξαφάνιση των παραδοσιακών 

γλαστρών με γεράνια, τριαντάφυλλα, κ.ά., λόγω έλλει-
ψης φροντίδας.

12. Λόγω συνεχούς ωραρίου (κατάργηση μεσημβρι-
νής διακοπής) ξεφύτρωσαν παντού τέντες, σκιάδια, 
πλαστικά σκίαστρα απ’ το Lidl, ομπρέλες, εφελκυό-
μενες μεμβράνες. Καμιά σχέση με τα «παραδοσιακά» 
τσίγκινα στην Αγορά, που ακόμα και για αυτά η Αρχαι-
ολογία βάζει κόκκινη γραμμή. Αναγκαία πολλές φορές, 
αλλά… την ίδια δουλειά σε πλείστες των περιπτώσεων, 
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τουλάχιστον μέσα στον Οικισμό, έκαναν οι κρεβατίνες 
και οι μπουκαμβίλιες.

13. Κολλητά στον τοίχο ρολόγια ΔΕΗ, που για επαγ-
γελματικό ρεύμα είναι τεράστια, σε συνδυασμό με 
κλιματιστικά, ηλιακά και καμινάδες. Όλα μπορούν του-
λάχιστον να κρυφτούν, αρκεί να υπάρχει θέληση και 
διάθεση απώλειας λίγων τετραγωνικών εσωτερικά.

14. Άλλο πρόσφατο, οι εξωτερικές κύριες κατασκευ-
ές με γυψοσανίδα. Εύκολο, γρήγορο και καθαρό υλικό. 
Απαραίτητο για κάλυψη προβληματικών στοιχείων (π.χ. 
καμινάδες).

Θεωρητικά δεν απαγορεύεται (δεν μπορούσε να τα 
προβλέψει όλα ο νομοθέτης) αλλά το αποτέλεσμα ξε-
χωρίζει από μακριά.

Σχεδόν όλα τα παραπάνω, προβλέπονται από τον 
ΝΟΚ για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς και τα ΦΕΚ 
Παροικίας.

Πώς όμως εξακολουθούν και συμβαίνουν 
αυτά, τη στιγμή που για να κάνεις την παραμικρή 
επέμβαση στον παραδοσιακό οικισμό πρέπει να περά-
σεις Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων; Κι αν 
τολμήσεις να ξεκινήσεις κάτι χωρίς άδεια σε σταματά 
είτε η δημοτική αστυνομία είτε η αστυνομία είτε η υπη-
ρεσία Δόμησης είτε το τοπικό κλιμάκιο της αρχαιολο-
γίας ή αν προλάβεις να κάνεις τη λαδιά, σε σταματούν 
και σε γονατίζουν στα πρόστιμα;

Εδώ ισχύει κατά γράμμα ο νόμος της ελληνικής κό-
λασης. (αν δεν ξέρετε, ρωτήστε να μάθετε).

Με την απόλυτα νόμιμη οδό, η διαδικασία μπορεί να 
τραβήξει αρκετά, ίσως και χρόνια. Απαράδεκτο αλλά 
αναμενόμενο για ολικές ανακατασκευές κτηρίων, και 
φυσικά απαγορευτικό για άνοιγμα καταστήματος σε 
λίγους μήνες. Ο αρχιτέκτονας/μηχανικός (σε περίπτω-
ση που έχει προσληφθεί) πιέζεται ασφυκτικά από τον 
πελάτη για γρήγορα και φτηνά. Πόσοι μπορούν να κρα-
τήσουν χαρακτήρα; Οπότε με την κάλυψη της τοπικής 

Ομερτά και την υποβόσκουσα απειλή της ρουφιανιάς, 
ανακαλύπτονται παραθυράκια για επίσπευση εργα-
σιών. Χωρίς πέρασμα από τη νόμιμη διαδικασία ή με 
ταχυδακτυλουργικά κόλπα και πάντα Σαββατοκύριακο 
(κλειστές Δημόσιες Υπηρεσίες για καταγγελίες).

Επιπλέον, με την ουσιαστική ανυπαρξία μηχανισμών 
αποκατάστασης ατοπημάτων, οι συνειδητά παρανο-
μούντες, αν τους πιάσουν, τη βγάζουν τελικά καθαρή 
με ένα τσουχτερό αλλά προϋπολογισμένο πρόστιμο 
Διατηρησιμότητας.

Το χειρότερο όμως είναι, ότι λόγω μη αναστρεψιμό-
τητας καταστάσεων, αυτά τα εξαμβλώματα σε 50-60 
χρόνια, θα θεωρούνται… παραδοσιακά! Συμβαίνει ήδη.

Κάπως έτσι, ο παραδοσιακός οικισμός μεταλλάσσε-
ται προοδευτικά από τους ομορφότερους των Κυκλά-
δων, σε ένα κακάσχημο τέρας.

Ο σύλλογος μηχανικών Πάρου – Αντιπάρου, απόλυ-
τα γνώστης της κατάστασης, σιωπηλός παρατηρητής.

Ο δήμος ουσιαστικά καλύπτει, για να μη πω επιβρα-
βεύει, για τους δικούς του λόγους και επεμβαίνει χλια-
ρά μόνο μετά από καταγγελίες.

Η Αρχαιολογία και Νεωτέρων, θεωρητικά παντοδύ-
ναμες και άτεγκτες, συνήθως απλά… παρακάμπτονται.

Όλα αυτά, εύκολα να τα λες και γνωστά τοις πάσι. 
Το θέμα όμως δεν είναι η εύκολη κριτική, γκρίνια και 
αντιπαραθέσεις.

Το θέμα είναι η διατήρηση της παραδοσιακότητας 
του τόπου μας, που από αυτόν όλοι ζούμε. Όπως ο 
καλός ο μάστορας φαίνεται και εξαρτάται από τα ερ-
γαλεία του, γιατί εμείς δεν φροντίζουμε την καλή λει-
τουργική κατάσταση του εργαλείου μας, που είναι η 
Παροικιά;

Τα ΦΕΚ μας είναι πεπαλαιωμένα και σε πολλές πε-
ριπτώσεις, εκτός πραγματικότητας. Το Σχέδιο Πόλης 
βαλτωμένο. Η δυσκαμψία των υπηρεσιών γνωστή όσο 
και αν αποδεικνύεται σε πλείστες των περιπτώσεων 

και εκ των υστέρων, απαραίτητη.
Η δημοτική Αρχή έχει αποδείξει επανειλημμένα και 

περίτρανα πως ό,τι κι αν λέει, έχει γραμμένο τον παρα-
δοσιακό οικισμό στα παλαιότερα των υποδημάτων της 
παρατώντας τον στην τύχη του. Μέχρι και συγκρούσεις 
τροχοφόρων στα σοκάκια έχουμε, και δεν τρέχει τίπο-
τα! Οι προτάσεις της Κοινότητας (της κάθε Κοινότητας) 
αγνοούνται επιδεικτικά.

Ντόπιοι Μηχανικοί κι Αρχαιολόγοι: Τιμήσετε 
τον όρκο σας, το πτυχίο σας, τον τόπο σας. Θυμηθείτε 
τον εαυτό σας 20 χρονών, που θα αλλάζατε τον κόσμο, 
και προτείνετε λύσεις.

Κανείς δεν ξέρει την κατάσταση καλύτερα από εσάς. 
Σε σας στηριζόμαστε. Είστε η τελευταία μας ελπίδα!

Κατεβάστε προτάσεις για εκσυγχρονισμό των κα-
νονισμών, βάλτε πλάτη για το Σχέδιο Πόλης, κλείσετε 
παραθυράκια, επιταχύνετε διαδικασίες με ηλεκτρονικά 
μέσα ή ότι άλλο εσείς κρίνετε και σώσετε την Πα-
ροικιά!

Μόνο εσείς μας απομείνατε!
Πέτρος Αυλήτης

Παροικιά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπίτι, 
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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6937 
698 522, 22840 51639

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 & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

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

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΠΙΤΙ, αναζητείται, τουλάχιστον 200 
τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. Ανταλλάσσε-
ται µ’ ένα σπίτι 100 τ.µ. στην Αγκαιριά 

µε θέα τη θάλασσα. Η διαφορά για το 
µεγαλύτερο σπίτι θα πληρωθεί. Μόνο 
ιδιώτες! Επικοινωνία στο e-mail kai.
kleinschmidt@me.com ή στο 6971 
697 066

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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. 

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 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 
6979 328 556 ή στο e-mail στο 
operations@poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, 
ζητείται για κατάστηµα πληροφορικής. 
Απαραίτητα δίπλωµα οδήγησης και 
καλή γνώση αγγλικών. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6945 797 400

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή 
ή µόνιµη απασχόληση, για τις θέσεις: 
Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, 
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ και 
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση µε 
δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 

λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ζητείται 
από όµιλο ξενοδοχείων και εστίασης 
εποχικότητας στη Πάρο, µε προϋπη-
ρεσία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, 
για καταχωρήσεις εσόδων-εξόδων, 
αρχειοθέτηση κλπ, αµοιβή αναλόγως 
προσόντων. Αποστολή βιογραφικών 
στο mail: accounting@parosagnanti.
gr Τηλ. Επικοινωνίας: 6937 856 015 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
dimkasta@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζη-
τείται από επιχείρηση ενοικιαζοµένων 
διαµερισµάτων στη Νάουσα Πάρου. 
Προϋπηρεσία επιθυµητή. Επικοινωνία 
στο τηλ. 22840 51211

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται, για το ανθο-
πωλείο «Ντίνα» στην Παροικιά. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6972 077 052

Το Γραφείο Γενικού Τουρισµού 
Polos Tours αναζητά ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ανάµεσα στους 
µήνες Ιούνιο µε Σεπτέµβριο. 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε διάθεση εργασίας, 
ευγενικούς, επικοινωνιακούς. Θέση 
στην εξυπηρέτηση για κρατήσεις- εκ-
δόσεις, ακτοπλοϊκών- αεροπορικών 
εισιτηρίων. Προϋπηρεσία στον 
χώρο του τουρισµού, ξένες γλώσσες 
πέραν των Αγγλικών θα εκτιµηθούν, 
καθώς και οι µόνιµα διαµένοντες 
στο νησί. Παρακαλώ αποστείλατε το 
βιογραφικό σας µε µήνυµα στο info@
polostoursparos.com

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, από 
τα πρατήρια της AVIN για την στελέ-
χωσή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6974463322.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ,ζητείται για ενοικι-
αζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. 
Ηµιαπασχόληση από τις 10:00 έως 
14:00. Τηλ. Επικοινωνίας 22840 
24427 και 6979 547 578

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγο-
ρίας για φορτηγό αλυσιδάκι και 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητούνται από εταιρία 
ενοικιάσεων κάδων – ανακύκλωσης. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6980 
512 445 – 6932 460 190

ΚΟΠΕΛΑ µε προϋπηρεσία για 
υπάλληλος υποδοχής, ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο για την 
σεζόν 2021. Τηλ. Επικοινωνίας 22840 
51977. E -mail στο astir@otenet.gr 
και astirlogist@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ SCHAUB LORENZ 
(ΣΑΟΥΜΠ ΛΟΡΕΝΖ), πωλείται, χω-
ρητικότητας 99 λίτρων, καινούργιος. 
Τιµή 110 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας 
22840 52069, 6938 455 073

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
ΠΑΜΦΘΗΝΟΣ, πωλείται, τραπέζια, 
καρέκλες, είδη κουζίνας- σερβιρίσµα-
τος, ηλεκτρική τέντα, γκριλ, φριτέζες, 
ηλεκτρικοί φούρνοι κ.λ.π. Τηλ. 6944 
815 804

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Σκιαδάς Ευστράτιος του Χρυσοστόμου και της Μαρίας το γένος Μπαφίτη, 

που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Τσουνάκη 
Στυλιανή του Ιωάννη και της Παναγιώτας το γένος Ρούσσου, που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στην Πάρο.

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»
Αυθαίρετα

Σχέδιο σε τρεις άξονες για τα μεγάλα αυθαίρετα, όσα δηλαδή ανήκουν στην κατη-
γορία 5, έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο να δώσει λύσεις 
σε πληθώρα ζητημάτων που γέννησε η απαγόρευση της τακτοποίησής τους από τον 
περασμένο Οκτώβριο, η οποία φαίνεται ότι δημιούργησε περισσότερα προβλήματα 
από όσα επιχείρησε να επιλύσει.

Εφόσον η λύση προκριθεί, οι ιδιοκτήτες βαρέων αυθαιρέτων -δηλαδή όσων στε-
ρούνται εντελώς οικοδομικής άδειας, ή έχουν υπερβάσεις άνω του 40% στην κά-
λυψη και τη δόμηση και άνω του 20% καθ’ ύψος- θα έχουν μία τελευταία ευκαιρία 
νομιμοποίησής τους έως το 2025.

Η ίδια ανοιχτή προθεσμία ισχύει και για τα ακίνητα των τραπεζών, καθώς όπως 
αποδείχτηκε η οριζόντια απαγόρευση τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγο-
ρίας 5 στην πορεία δεν παρέμεινε τόσο… οριζόντια, δεδομένου ότι εξαιρέθηκαν τα 
ακίνητα που έχουν περιέλθει στις τράπεζες και αποκτούνται μέσω αναγκαστικού 
πλειστηριασμού ή leasing μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Όχημα» για την επανεκκίνηση των τακτοποιήσεων μεγάλων αυθαιρέτων θα είναι 
η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα πρόστιμα θα είναι προσαυξημένα, ενώ κάθε 
νέα δήλωση θα περνά από το μικροσκόπιο και τον έλεγχο των Ελεγκτών Δόμησης 
κυρίως για να διαπιστώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πρόκειται για αυθαίρετες 
κατασκευές που δεν έχουν ανεγερθεί μετά τον Ιούλιο του 2011, τη χρονική κόκκινη 
και απαραβίαστη γραμμή που έχει τεθεί από την πολιτεία για την τακτοποίηση αυ-
θαιρέτων.

Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά
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Χρειάστηκε δύο μήνες από το πρωτοσέλιδο της εφη-
μερίδας μας με τίτλο «Μέτρα τώρα… για να μην 
«κοκκινίσει» πάλι η Πάρος», χρειάστηκαν 40 ημέ-
ρες από την συγκέντρωση στην πλατεία Μαντώ 
Μαυρογένους που διοργάνωσε η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, ακόμα έπρεπε να περάσουν 30 ημέρες από την 
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 
στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμ-
μετοχή αρμόδιων υπουργών, περιφερειαρχών και δη-
μάρχων του νησιώτικου συμπλέγματος, για επιτάχυνση 
των εμβολιασμών και μέτρα υγειονομικών ελέγχων 
στις πύλες εισόδου των νησιών μας.

Απρίλιος 2020, 777 επισκέπτες - Απρίλιος 
2021, 11.593 επισκέπτες!

Τις μέρες του Απριλίου, σε περίοδο απαγορεύσεων 
των μετακινήσεων, δεν υπήρξε ουσιαστικά κανένας 
υγειονομικός έλεγχος σε όλους όσοι τελικά ταξίδεψαν 
προς τα νησιά μας, με αποτέλεσμα να είμαστε ενδεχο-
μένως μπροστά στον κίνδυνο να επαναληφθεί η κατα-
στροφική εμπειρία του περσινού Αυγούστου.

Φέτος, λοιπόν, στην Πάρο, ήρθαν 11.593 επισκέ-
πτες, αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς. Τεράστιος αριθ-
μός σε περίοδο απαγορεύσεων, ενώ τον ίδιο μήνα 
το 2020 ήρθαν 777 άτομα. Δηλαδή, ο κόσμος που 
ήρθε τον Απρίλιο του 2021 ήταν 15 φορές πε-
ρισσότερος σε σχέση με πέρυσι.

Πιο αναλυτικά, με το αεροπλάνα ήρθαν 3.107 επι-
βάτες, έναντι 91 που ήρθαν πέρυσι. Αντίστοιχα, με το 
καράβι πέρυσι ήρθαν 686 επιβάτες, ενώ φέτος 8.486! 
Επίσης, τα οχήματα που κατέβηκαν φέτος στο λιμάνι 
της Παροικιάς, έφτασαν τα 2.310, ενώ τον Απρίλιο του 
2021 ήταν 204.

Ενέργειες Κωβαίου και οι απαντήσεις 
αρμοδίων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ομόφωνης από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 12 Απρι-

λίου 2021, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ζήτησε 
από όλους τους αρμόδιους φορείς υγείας (υπουργείο 
Υγείας, Κέντρο Υγείας Πάρου), να επιταχυνθεί η εμ-
βολιαστική διαδικασία στο νησί μας και να ενταχθεί η 
Πάρος στον κυβερνητικό σχεδιασμό για οριζόντιο εμ-
βολιασμό, ώστε το σύνολο των κατοίκων του νησιού 
να έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Επίσης, με ανοιχτό κάλεσμα προς τα ιδιωτικά Πο-
λυιατρεία / ιατρικά διαγνωστικά κέντρα της Πάρου, ο 
δήμαρχος ζήτησε να δηλώσουν συμμετοχή στην επι-
χείρηση «Ελευθερία», με στόχο να αυξηθούν τα εμβο-
λιαστικά κέντρα και να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα περισσότεροι συμπολίτες μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, με επι-
στολή στις 9 Μαρτίου που είχε απευθύνει προς τον 
υπουργό υγείας κ. Κικίλια σημείωνε: «Η σημερινή πρό-
οδος των εμβολιασμών είναι πολύ μικρή και σε απόλυτο 
αριθμό μόλις ξεπερνάει τα 250 άτομα σε σύνολο σημερι-
νού γενικού πληθυσμού πλέον των 20.000 κατοίκων. Με 
τη σκέψη και μόνο της περσινής απότομης διακοπής των 
τουριστικών δραστηριοτήτων το Δεκαπενταύγουστο και 
τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε ως Δήμος και 
ως επιχειρηματική κοινότητα να σταθούμε όρθιοι, σας 
παρακαλούμε να εντάξετε το νησί μας στον άμεσο ορι-
ζόντιο εμβολιασμό».

Το Κέντρο Υγείας Πάρου σε απάντηση στο αί-
τημα του δημάρχου δηλώνει ότι αν ενισχυθεί με τρεις 
ακόμα νοσηλεύτριες θα μπορεί να αυξήσει τον αριθμό 
των εμβολιασμένων μέχρι και 100% λειτουργώντας 
συγχρόνως και σε δύο εμβολιαστικές γραμμές (δύο 
διαφορετικά είδη εμβολίων).

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ σε απάντησή του στον δή-
μαρχο Πάρου ζητάει να εξεταστεί η δυνατότητα διάθε-
σης των δύο νοσηλευτριών του δήμου στο Κ.Υ. Πάρου 
έως τις 30/6/2021 προκειμένου να συνδράμουν το 
έργο εμβολισμού του πληθυσμού του νησιού.

Από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι το κλείσιμο της ύλης 
της εφημερίδας στο κάλεσμα του υπουργείου υγείας 
είχαν ανταποκριθεί τα «Πολυϊατρεία Αιγαίου» και 
αναμένουν την απάντηση του υπουργείου

Η δήλωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
Κώστας Ροκονίδας έκανε την παρακάτω δήλωση 
σχετικά με τις εξελίξεις αυτές: «Τρείς ημέρες πριν το 
περιβόητο άνοιγμα του τουρισμού και παρακολουθούμε 
το κυβερνητικό «μπάχαλο» σε όλο του το μεγαλείο. Σήμε-
ρα λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
τηλεδιάσκεψη παρουσία του Πρωθυπουργού και αρμο-
δίων Υπουργών με Περιφερειάρχες και Δημάρχους της 
νησιωτικής χώρας για να «ξεπετάξουν» στο ημίωρο και 
με μονόλογο την υποχρέωση του κράτους σε καθυστε-
ρημένες υποσχέσεις…

Με τις επικοινωνιακές «ντρίπλες» όμως δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις τραγικές τους ευθύνες και την 
συνειδητή ολιγωρία τους όταν ενδεικτικά:

• Στη Πάρο μέχρι τις 8/5 είχε εμβολιστεί με μια δόση 
το 18,7% του πληθυσμού με βάση την απογραφή 
του 2011 και το 12,2% και με δεύτερη δόση. Αν 
πάρει κανείς υπόψη την αύξηση του πληθυσμού 
του νησιού μας στη δεκαετία, γίνεται αντιληπτό ότι 
τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλότερα.

• Δυο χιλιάδες περίπου είναι μόνο οι αλλοδαποί που 
παρέμειναν φέτος στο νησί και ταλαιπωρούνται 
εδώ και καιρό χωρίς αποτέλεσμα για την απόκτη-
ση του προσωρινού ΑΜΚΑ.

• Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι που δεν είναι 
μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και βρίσκονται ή θα 
έρθουν για εργασία με ή χωρίς άδεια παραμονής.

Με αυτούς τους όρους ανοίγουν τις πόρτες 
του τουρισμού, με αυτές τις προϋποθέσεις εργα-
ζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι μπαίνουν σε 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Σήμερα, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της ομόφωνης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/4/2021 
μετά από πρωτοβουλία μας. Ο Δήμαρχος οφείλει να κι-
νηθεί, έστω και καθυστερημένα, στο πλαίσιο της διεκδί-
κησης και υλοποίησης αυτής της απόφασης χωρίς άλλες 
αναστολές και καθυστερήσεις:

Εδώ και τώρα
• Επιτάχυνση της διαδικασίας των εμβολια-

σμών με αύξηση της ροής των εμβολίων,
• Δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο στη Πάρο με 

το απαραίτητο προσωπικό,
• Είσοδος στα νησιά με αρνητικό αποτέλε-

σμα ανιχνευτικού ελέγχου,
• Ενίσχυση του ΚΥ με το απαραίτητο προ-

σωπικό, και ότι άλλο συμπεριλαμβάνεται 
στην ομόφωνη  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που με ευθύνη της δημοτικής 
αρχής δεν έχει δει ακόμα το φως της δη-
μοσιότητας».

Οι τελευταίες εξελιξεις

Τέλος, την Τετάρτη (στο κλείσιμο της ύλης της εφη-
μερίδας) ανακοινώθηκε έπειτα από τις εισηγήσεις των 
ειδικών λοιμωξιολόγων, η απελευθέρωση των μετα-
κινήσεων εκτός νομού, την κατάργηση των SMS για 
τις μετακινήσεις και μετάθεση της απαγόρευση κυ-
κλοφορίας στις 00:30 το βράδυ από τις 14 Μαΐου. Ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος, 
διευκρίνισε και τις προϋποθέσεις των υπερτοπικών 
μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να τα-
ξιδέψει προς και από τα νησιά μας (με εξαίρεση τη 
Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αερο-
πορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του 
να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημε-
ρών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr test 72 
ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών. 

Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές 
εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και 
αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.

Σε αναμονή της εφαρμογής 
των αποφάσεων και εξαγγελιών
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ΤΕΒΑ (Ταμείο 
Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς 
τους Απόρους) 
Τι είναι, 
ποιους βοηθά

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής 
και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτή-
των της Ευρωπαϊκής και Εθνικής στρατηγικής. 

Λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική, η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέθεσε το Φεβρουάριο 2015, 
σε εξειδικευμένο σύμβουλο την παροχή τεχνικών υπη-
ρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ). 

Η διαδικασία εκπόνησης περιελάμβανε συλλογή 
πρωτογενών στοιχείων καταγραφής των ευάλωτων / 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της διακίνη-
σης ειδικών ερωτηματολογίων στους Δήμους και λοι-
πούς κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, καθώς και 
συλλογή στοιχείων από άλλες διαθέσιμες στατιστικές 
πηγές και Οργανισμούς / Φορείς. Η καταγραφή των 
αναγκών και η ιεράρχηση δράσεων ολοκληρώθηκε με 
την πραγματοποίηση συναντήσεων του συμβούλου με 
τη Διαχειριστική Αρχή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας και των μεγαλύτερων Δήμων. 

Τo σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινω-
νικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) ολοκληρώθηκε στο τέλος 
Απριλίου 2015 και στάλθηκε στην Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, η οποία διαπίστωσε τη συμβατότητα του 
περιεχομένου της ΠΕΣΚΕ με το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.

Τέλος, η ΠΕΣΚΕ στάλθηκε στους Δήμους και σε κοι-
νωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας, 
αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης www.pepna.gr και τέθηκε σε δημόσια δια-
βούλευση από 12 έως και 27 Ιουνίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, κλή-
θηκαν οι πολίτες, ενώσεις πολιτών, καθώς και οι τοπι-
κοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς της Περιφέρει-
ας, για την υποβολή προτάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης 
οι επισημάνσεις – παρατηρήσεις των συμμετεχόντων 
φυσικών προσώπων και φορέων εξετάστηκαν και λή-
φθηκαν υπόψη στην οριστικοποίηση της ΠΕΣΚΕ. 

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντοπίστηκαν οι 
ακόλουθες τέσσερις συγκεντρώσεις / γενικές 
κατηγορίες Ομάδων Στόχου της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. 

1. Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε 
κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα Στατιστικά 
Στοιχεία Φορολογικών Δεδομένων της ΓΓΠΣ 
του έτους 2012:

12.601 φορολογούμενοι (5% του συνόλου) είχαν 
εισόδημα κάτω των 3.000 ευρώ (9.889 δηλώσεις νοι-
κοκυριών),

31.529 φορολογούμενοι (13% του συνόλου) είχαν 
εισόδημα μεταξύ 3.000 ευρώ και 6.000 ευρώ (29.992 
δηλώσεις νοικοκυριών),

20.098 φορολογούμενοι σε ζευγάρια (5% του συ-
νόλου) είχαν εισόδημα μεταξύ 6.000 ευρώ και 9.000 
ευρώ (10.049 δηλώσεις νοικοκυριών).

Τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώχειας 
(εισοδήματα έως 3.000 ευρώ) καταγράφονταν στις 

Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου και 
Πάρου, ενώ οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκε-
ντρώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύ-
μνου, Πάρου και Νάξου. Από το 2012 εκτιμάται ότι η 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω.

2. Ευάλωτες Ομάδες του πληθυσμού, στις 
οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Άτομα με Αναπηρία (το 2015, 5.109 λήπτες Προ-
νοιακών επιδομάτων και εκτίμηση της μελέτης για συ-
νολικά 8.800 άτομα), 

- Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτο-
μα (εκτίμηση μελέτης 450 εξαρτημένα από οπιούχα, 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών μεταξύ μαθητών στα 
επίπεδα του εθνικού μέσου όρου, υψηλά ποσοστά 
μαθητών με χρήση αλκοολούχων, ενώ στις Κυκλάδες 
καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα 
στη χρήση κάνναβης και εισπνεόμενων ουσιών, μεταξύ 
μαθητών)

- Οροθετικοί (περιορισμένη και μερική καταγραφή 
από στοιχεία των ΟΤΑ),

- Ανήλικοι Παραβάτες (254 καταδικασθέντες το 
2010, ενώ το 2015 με στοιχεία από 2 μόνο 2 Δήμους 
147 ανήλικοι παραβάτες)

3. Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού, στις οποί-
ες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Οι Μακροχρόνια Άνεργοι (διογκούμενος πυρήνας 
μακροχρόνια ανέργων, το 2014 14.500), οι άνεργοι 
άνω των 45 ετών (29% των ανέργων), οι Άνεργοι με 
χαμηλά προσόντα (30% των ανέργων), οι απασχολού-
μενοι με μερική απασχόληση (5% έναντι 9,5% της χώ-
ρας, στους οποίους κυριαρχούν εκείνοι που δεν μπο-
ρούν να βρουν πλήρη απασχόληση - 58% του συνόλου 
των μερικά απασχολούμενων),

- Τα Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οι-
κογενειακό εισόδημα (ενδεικτικά 99 νοικοκυριά χωρίς 
απασχολούμενο), οι Μονογονεϊκές οικογένειες (περι-
λαμβάνονται σε αυτές το 12% του συνόλου των ανηλί-
κων) και τα Θύματα Κακοποίησης – Γυναίκες και παιδιά 
(105 και 36 καταγεγραμμένα περιστατικά), 

- Οι Μετανάστες (άδειες διαμονής σε ισχύ το 2015 
11.195) και οι Αιτούντες Άσυλο (454 το 2014),

- Οι κάτοικοι μικρών νησιών (28.500 περίπου κά-
τοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κα-
τοίκων)

4. Λοιπές Ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- Τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο (το 2011 
23.276, 27% του συνόλου των νοικοκυριών),

- Περιθωριοποιημένες κοινότητες – Ρομά (462 άτο-
μα – 104 οικογένειες),

- Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέ-
γαση (περιορισμένο πρόβλημα),

- Φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό εισόδημα (εκτίμη-
ση της μελέτης το 25% των συνταξιούχων), Φτωχοί 
αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς (29%), Φτωχοί εργα-
ζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Άτομα χω-

ρίς ασφάλιση υγείας (εκτίμηση μελέτης 17.000 άτομα)
Ο βασικός στόχος της Περιφερειακής Στρα-

τηγικής Κοινωνικής Ένταξης διατυπώνεται ως 
ακολούθως:

Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, ώστε να μην ακυ-
ρώνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους για 
ενεργητική συμμετοχή στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή και για ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους.

Με τη γνώση των παραπάνω στοιχείων το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομό-
φωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στις κοινωνικές συμπράξεις που αφορούν το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα με τίτλο «Επισιτιστική και βασι-
κή υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/Fead)».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου θα είναι ο επικεφαλής εταίρος σε κοι-
νωνικές συμπράξεις που θα γίνουν για την υλοποίηση 
του προγράμματος στις περιφερειακές ενότητες: - Κα-
λύμνου – Καρπάθου, - Άνδρου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, 
Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου.

Και απλός εταίρος στις κοινωνικές συμπράξεις που 
θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες: Ρόδου, Κω.

Κατόπιν υπήρξε ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την οποία καλούνταν 
οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, 
στην ιστοσελίδα idika.org.gr/teba/

Στην Π.Ε. Πάρου, τα σημεία εξυπηρέτησης των δυνη-
τικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης ήταν το 
Επαρχείο Πάρου, ο Δήμος Πάρου, ο Δήμος Αντιπάρου 
και το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 
Αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης πολιτών υπήρξαν και 
στα υπόλοιπα νησιά.

Αφού αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις από την αρμό-
δια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στάλθηκαν 
οι καταστάσεις των δικαιούχων στις Δ/νσεις Κοινω-
νικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντί-
στοιχα. Συγχρόνως οι παραπάνω Δ/νσεις Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας προχώρησαν στους αντί-
στοιχους διαγωνισμούς για την προμήθεια των προϊό-
ντων που θα κατανέμονταν σύμφωνα με τις λίστες του 
υπουργείου στους ωφελούμενους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από το 2015 έως σή-
μερα 10 Μαΐου 2021, οι σχετικές καταστάσεις των 
δικαιούχων ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα από 
το αρμόδιο Υπουργείο αφού ελεγχθούν τα εισοδήματα 
και τα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων. Όποιοι συ-
μπολίτες θέλουν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμ-
μα οφείλουν να υποβάλουν αίτημα στα Κέντρα Κοινό-
τητας που λειτουργούν στα νησιά μας. Από το 2015 
έως σήμερα έχουν διανεμηθεί τρόφιμα, είδη οικιακού 
καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά και 
παιδικά είδη.

Θεωρώ ότι η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επισιτιστικής 
βοήθειας (ΤΕΒΑ) έχει βοηθήσει και έχει ανακουφίσει 
τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση 
ακραίας φτώχειας. 

Πιστεύω ότι η παραπάνω προσπάθεια θα συνεχιστεί 
και στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 
2021-27 εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίοι πόροι, διό-
τι μπορεί τα νησιά μας να είναι σπουδαίοι τουριστι-
κοί προορισμοί που προσφέρουν εισοδήματα - θέσεις 
εργασίας στους συμπολίτες μας υπάρχουν όμως και 
συνάνθρωποι μας που για διαφόρους λόγους έχουν 
την ανάγκη της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης για 
την αξιοπρεπή διαβίωση τους.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις δημόσιες ευχαρι-
στίες μου και σε όλες τις δημόσιες ή ιδιωτικές φιλαν-
θρωπικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στα 
νησιά μας και αναδεικνύουν τις αξίες της ανθρωπιάς 
και της αλληλεγγύης. 

Κώστας Ν. Μπιζάς  
Έπαρχος Π.Ε. Πάρου
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αντιμετώπιση 
πανδημίας και 
πραγματικότητα

Επί έναν ολόκληρο χρόνο τα προσκείμενα ΜΜΕ 
στην κυβέρνηση ανεβάζουν άρθρα επί άρθρων για 
το πόσο καλά αντιμετώπισε η Ελλάδα την πανδη-
μία και το πόσο απέδωσαν τα μέτρα που έλαβαν. 
Η ηλιθιότητα αυτών των κειμένων ίσως στην αρχή 
να μην ενόχλησε κανέναν, αλλά όλα τα πράγματα 
έχουν ένα όριο.

Το όριο της γελοιότητας ξεπέρασε κάθε προ-
ηγούμενο όταν οι κυβερνητικοί προπαγανδιστές 
έφθασαν σε ακρότητες για να υποστηρίξουν ότι 
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ελλάδα είχε καταφέρει 
να γίνει «πρότυπο» στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ατυχώς γι’ αυτούς τους «μπουκωμένους» με 
κρατικό χρήμα δεν κοίταξαν λίγο πιο πέρα για να 
διαπιστώσουν π.χ. ότι στην Τανζανία με πληθυσμό 
περίπου 60 εκ. έχουν από την αρχή της πανδημίας 
μόνο 12 θύματα, ενώ στο μαρξιστικό Λάος των 8 
εκ. κατοίκων, μόλις την περασμένη εβδομάδα κα-
τέγραψαν το πρώτο θύμα. Επειδή δε συνομιλώ με 
φίλο μου στο Καμερούν των 27 εκ. πολιτών του-
λάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, σας λέω ότι 
εκεί τα 2-3 κρούσματα της ημέρας γίνονται πρώτη 
είδηση! Θα μπορούσα ακόμα να θυμίσω πώς το 
Βιετνάμ με 100 εκ. πληθυσμό, σχεδόν εκμηδένισε 
τους θανάτους από τον κορωνοϊό, όπως και για 
πολλά άλλη κράτη και το πώς έχουν αντιμετωπίσει 
την πανδημία, όπως η Βόρεια Κορέα ή η «φουλ 
καπιταλιστική» Ταϊβάν. Κύριο χαρακτηριστικό των 
χωρών που έχουν λίγα κρούσματα και θανάτους 
είναι ότι ουσιαστικά έκλεισαν τα σύνορα και πήγαν 
όλες τις υποθέσεις του τουρισμό πιο πίσω. Όταν 
π.χ. αναφερόμαστε για τουρισμό στην Τανζανία 
που εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν για επίσκε-
ψη στo εθνικό της πάρκο, το όρος Κιλιμάντζαρο 
κλπ ή το Βιετνάμ, που ένα μεγάλο μέρος του εισο-
δήματός του είναι από τον τουρισμό, κατανοούμε 
όλοι πόση σοβαρότητα έδειξαν οι κυβερνήσεις 
των κρατών αυτών για να προστατεύσουν τους 
πολίτες τους.

Η χώρα μας πέρσι άνοιξε αδιάκριτα τα σύνορά 
της, κάτι που άλλωστε έκανε όλη η Ευρώπη. Τα 
επακόλουθα είναι αυτά που ζήσαμε στη συνέχεια. 
Τα ίδια και χειρότερα και στην Πάρο, όπου εδώ 
πιστέψαμε πέρσι τον Ιούνιο ότι τελείωσαν όλα και 
ξαναγυρίσαμε στην παλιά καλή εποχή, δίχως κα-
νένα μέτρο πουθενά. Επακόλουθο ήταν το «κοκκί-
νισμα» του νησιού.

Φέτος και πάλι η χρονιά ξεκίνησε στην Πάρο 
με ατελείωτα ευχολόγια και κατευθυνόμενα κεί-
μενα για το πόσο μπροστά είμαστε στους εμβο-
λιασμούς… Κρούσαμε τον κώδωνα μέσω των 
ηλεκτρονικών μας σελίδων και καταδείξαμε με 
νούμερα πόσο πίσω έχει μείνει η Πάρος στους εμ-
βολιασμούς. Έτσι, για την ιστορία, έως και το τέλος 
της προηγούμενης εβδομάδας, μόλις το 10% των 
κατοίκων του νησιού έχουν ολοκληρώσει και τις 
δύο δόσεις των εμβολίων.

Κάποιοι ξύπνησαν έστω και αργά και τώρα δι-
αμαρτύρονται. Κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά στα-
ματήστε να αντιγράφετε τις πατέντες της κυβέρ-
νησης στο θέμα… 

Οι πρόγονοί 
μας 
(Μέρος 11ο)

Γεννηθέντες του 1879 στις Λεύκες: Αρκάς Μιχα-
ήλ του Δημητρίου, Αλιπράντης Γεώργιος του Νικολάου 
(γεν. στη Σύρο), Γαβαλάς Φραγκίσκος του Μάρκου, Γε-
μελιάρης Ιωάννης του Νικολάου, Γεμελιάρης Δημήτρι-
ος του Νικολάου, Δαμίας Κωνσταντίνος του Νικολάου, 
Ιατροπούλης Δομένεγος του Ιωάννη, Κρητικός Αντώνι-
ος του Παναγιώτη, Κονταράτος Γεώργιος του Μνήγου, 
Καπούτσος Γεώργιος του Μπενέτου, Καντιώτης Γεώρ-
γιος του Δημητρίου, Λουκής Αριστείδης του Αντωνίου, 
Λουκής Στέφανος του Αντωνίου, Μαυραγκάς Ανδρέας 
του Αντωνίου, Παντελαίος Κωνσταντίνος του Δημητρί-
ου, Ρούσσος Γουλιελμής του Γεωργίου, Ρούσσος Μιχα-
ήλ του Φραγκίσκου, Ρούσσος Μιχαήλ του Εμμανουήλ, 
Ρούσσος Σταμάτιος του Μιχαήλ, Ρούσσος Ιωάννης του 
Γεωργίου, Σκανδάλης Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, 
Χανιώτης Δημήτριος του Ιωάννη, Χανιώτης Νικόλαος 
του Περούλη, Χανιώτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 
Χριστόφορος Χρήστος του Εμμανουήλ.

Γεννηθέντες του 1880 στις Λεύκες: Αρκάς Εμ-
μανουήλ του Νικολάου, Αρκάς Ιωάννης του Δημητρί-
ου, Δαμίας Μάρκος του Νικολάου, Δρακάκης Αντώνιος 
του Νικολάου, Κονταράτος Νικόλαος του Κωνσταντί-
νου, Κονταράτος Νικόλαος του Κωνσταν. Α., Καντιώ-
της Δημήτριος του Στυλιανού, Κυδωνιεύς Μάρκος του 
Μιχαήλ (κτηματίας, πρόεδρος της κοινότητας Λευκών 
το 1949-1951 με απόφαση της Νομαρχίας Κυκλά-
δων), Παντελαίος Αθανάσιος του Ζαχαρία, Παντελαίος 
Κωνσταντίνος του Ιακώβου, Παρούσης Γεώργιος του 

Κωνσταντίνου, Περάκης Αντώνιος του Γεωργίου (κα-
φεπώλης, πρόεδρος της κοινότητας Λευκών το 1935), 
Παντελαίος Φραγκίσκος του Γεωργίου, Ραγκούσης 
Ιωάννης του Δημητρίου, Ραγκούσης Δομένεγος του 
Μιχαήλ, Ρούσσος Νικόλαος του Γεωργίου, Ρούσσος 
Γεώργιος του Ιωάννη, Ρούσσος Μιχαήλ του Ιωάννη, 
Σκανδάλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σκανδάλης 
Ιωάννης του Δημητρίου, Σκιαδάς Λουκάς του Νικολά-
ου, Χανιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, Χανιώτης Νικόλα-
ος του Αντωνίου, Χανιώτης Εμμανουήλ του Νικολάου, 
Χανιώτης Μιχαήλ του Δημητρίου.

Γεννηθέντες του 1881 στις Λεύκες: Αρκουλής 
Δημήτριος του Σταματέλου, Αρκουλής Στέφανος του 
Ιωάννη, Αρκάς Φραγκίσκος του Νικολάου (γεν. στην 
Αθήνα), Γεμελιάρης Ιωάννης του Νικολάου, Γεμελιάρης 
Παναγιώτης του Γεωργίου, Γαϊτάνος Νικόλαος του Λε-
ονάρδου, Κρητικός Γεώργιος του Θεόδωρου, Καντιώ-
της Νικόλαος του Θεόδωρου, Κονταράτος Γεώργιος 
του Μνήγου, Κονταράτος Μάρκος του Ιωάννη, Καστα-
νιάς Θωμάς του Γεωργίου, Καστανιάς Ζαχαρίας του 
Γεωργίου, Λουκής Ιωάννης του Αντωνίου, Μοστράτος 
Θεόδωρος του Νικολάου, Παντελαίος Βασίλειος του 
Ιακώβου, Παντελαίος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Παντε-
λαίος Γεώργιος του Ιακώβου, Περάκης Νικόλαος του 
Νικολάου, Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη, Ραγκού-
σης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Ραγκούσης Στέφανος 
του Δημητρίου, Ρούσσος Γεώργιος του Ζαχαρία, Ρούσ-
σος Ιωάννης του Γεωργίου, Σκανδάλης Γεώργιος του 
Κωνσταντίνου, Σκανδάλης Δημήτριος του Κωνσταντί-
νου, Σκιαδάς Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Σκιαδάς Ιωάννης 
του Μιχαήλ, Χανιώτης Φώτιος του Στέφανου, Χανιώ-
της Γεώργιος του Περούλη, Χανιώτης Γεώργιος του 
Μιχαήλ, Χανιώτης Λεονάρδος του Ιωάννη, Χανιώτης 
Νικήτας του Γεωργίου, Χανιώτης Κωνσταντίνος του 
Νικολάου, Χανιώτης Μενέλαος του Κωνσταντίνου.

Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς

Δράσεις 
ΟΣΥΓΥ

Δυναμικά συνεχίζει τις δράσεις της η ΟΣΥΓΥ (Ομο-
σπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων), μαζί με τους 
16 συλλόγους της στα 13 Κυκλαδονήσια.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το 3ο διαδικτυακό σεμι-
νάριο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων συλλο-
γικών φορέων στις 23 Απριλίου 2021. Κεντρικό θέμα 
ήταν η νομική στήριξη των συλλόγων. Αναπτύχθηκαν 
θέματα καταστατικών, ρόλων και αρμοδιοτήτων διοι-
κητικών συμβουλίων, συνηγορίας κα. Τέθηκαν επίσης 
ερωτήματα σχετιζόμενα με τα προβλήματα που προ-
έκυψαν από την αδυναμία σύγκλισης γενικών συνε-
λεύσεων και νομιμοποίησης λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της πανδημίας.

Ακόμα, υποβλήθηκε τον Απρίλιο προς έγκριση και 
χρηματοδότηση πρόταση με τίτλο «Κυκλάδων (ίσων) 
= Συνεργασία για την ισότητα των φύλων και την εξά-
λειψη της έμφυλης βίας» στην πρόσκληση «Προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυ-
λης βίας» του Active Citizens Fund. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία της Βαρδάκειου Σχολής Σύρου. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που στοχεύ-
ουν στη διερεύνηση/καταγραφή του φαινομένου και 
την εξαγωγή προτάσεων αντιμετώπισης, στην ενδυ-
νάμωση συλλογικών φορέων και το μετασχηματισμό 
τους σε πολλαπλασιαστές του θετικού αντίκτυπου στις 
τοπικές τους κοινωνίες και έχουν ως στόχο την ενημέ-
ρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς και 
την ενεργοποίηση των ΜΜΕ. Έχουν, επίσης σκοπό την 
παροχή βιωματικής εκπαίδευσης σε εκπροσώπους φο-
ρέων κοινωνικοποίησης και προσβλέπει στην ενίσχυση 
της δικτύωσης. 

Τέλος, η ΟΣΥΓΥ ευχαριστεί δημόσια όλους και όλες, 
που βοηθούν με την εθελοντική τους προσφορά και το 
επόμενο βήμα είναι το 4ο Webinar για την επικοινωνι-
ακή διαχείριση και στρατηγική συλλόγων. 

«Πράσινο» 
Ταμείο

Τη χρηματοδότηση προμήθειας δύο οικολογικών 
συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης 
συμπίεσης, καθώς και δύο βυθιζόμενων συστημάτων 
αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με 
τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, ενέκρινε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η αναβάθμιση των κοι-
νόχρηστων χώρων για το νησί της Πάρου, συνολικού 
ποσού 170.972 ευρώ.

Νέο ΔΣ  
στον ΝΟΠ

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 
25/4/21 στον ΝΟΠ, το νέο διοικητικό συμβούλιο συ-
γκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ηλ. Κουντρομιχάλης
Α/πρόεδρος: Αναστ. Γκίκας
Γεν. γραμματέας: Μαρ. Φραγκίσκα Αρμάου
Ταμίας: Αντ. Σομπόνη
Έφορος στα Optimist: Αναστ. Γκίκας
Έφορος στα Laser: Ηλ. Νίκας
Έφορος υλικού: Αριστ. Νούμτας
Έφορος εγκαταστάσεων: Ιω. Σερφιώτης
Έφορος κολύμβησης: Ευδοξία Γκίκα
Υπεύθυνος ΜΜΕ: Πέτρος Εμμανουήλ



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